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Özet – Makineler; insan hayatına doğrudan etki eden, günlük yaşamda en ufak bir işte dahi kullanılabilen, yapılan çalışmaların
kalitesini arttıran ve hayatımızı kolaylaştıran en önemli etkenlerdendir. İmalat ise soyut haldeki makinelerin tasarımlarının
yapılarak yüksek performanslı ve gerçek hayatta uygulanabilir hale getirilmesi işlemidir. İmalat teknolojilerinde; talaşlı imalat,
kaynak, plastik şekil verme, sac işleme, döküm gibi yöntemler kullanılırken makine teknolojileri ise CNC, kalıpçılık, otomotiv,
mekatronik gibi alanlarda kullanılır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün araştırmalarına göre iş kazası sebebiyle ölenlerin sayısı, her sene dünya genelindeki
savaşlar sonucunda ölenlerin sayısından 3 kat daha fazladır. İş kazalarının büyük bir kısmının imalat sektöründe yaşanmakta
olduğu kanıtlanmıştır. Makine imalat endüstrisinde; makineler çalışır durumdayken hızla dönen disklerden dolayı uzuv
kayıpları, kalıplardan çapak alınması durumunda vücutta oluşabilecek kesikler, döküm esnasında meydana gelebilecek
yanıklar, kişisel ekipmanların kullanılmamasından dolayı oluşabilecek hasarlar iş kazalarındandır.
Bu çalışmada, makine ve imalat sektöründe çalışan personelin son yıllardaki iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan verilerle irdelenmiştir. Son beş senenin verileri grafiklere dökülüp incelendiğinde iş
kazaları ve meslek hastalıkları kadın çalışanlardan daha çok erkek çalışanları etkilemiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak makine
sektöründe alınması gereken tedbirler belirtilmiştir.
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verilerine göre, Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının
ortalama olarak %12-15’nin makinelerden kaynaklanan
kazalar olduğu tespit edilmiştir [3]. İş kazalarının başında
dikkatsiz çalışma ve güvensiz hareketler gelmektedir. Buna
bağlı olarak iş kazalarının önüne geçebilmek için makineler
tasarlanırken çalışanların yapabilecekleri hatalar göz önünde
bulundurulup bunlara uygun tedbirler alınmalıdır.

1. GİRİŞ
İmalat, belirli bir ham maddeyi kaliteli, hızlı ve en düşük
maliyetlerle işleyerek somut bir makina parçası haline gelene
kadar yapılan işlemlerin tamamıdır [1]. Makina imalat
sektöründe çeşitli alanlarda takım tezgâhlarından iş
makinalarına kadar birçok farklı makinanın üretimi ve
tasarımı yapılabilir. Plastik şekil verme yöntemlerinden olan
talaşlı imalat, döküm, haddeleme, kaynaklı birleştirme vb.
üretim sektöründe başlıca kullanılan yöntemlerdendir [2].

Meslek hastalığı ise çalışan personelin işyeri koşullarında
yaptığı işe bağlı olarak ve tekrarlı olarak hastalanması ya da
psikolojik olarak etkilenmesi durumunda meydana gelir [34]. Meslek hastalıkları kimyasal ve fiziksel olarak iki farklı
tipte görülebilir. Kimyasal kaynaklı hastalıklar çalışanlar
üzerinde daha yoğun ve ciddi şekilde gözlemlenir. Çalışma
ortamında bulunan tozlardan; kurşun, arsenik, cıva gibi
bileşenlerden; silika kumundan akciğer kanseri, bronşit ve
silikoz gibi ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Fiziksel
kaynaklı hastalıklar ise gürültülü ortamlarda çalışan
personelde işitme kayıplarına, titreşimli cihazlarla çalışan
personellerde de eklem ağrılarına sebebiyet vermektedir.
Gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meslek hastalıkları
ölümle sonuçlanabilmektedir [5].

Dünyadaki ekonomik kalkınmanın temeli makine
teknolojilerinin hızlı bir şekilde üretim sektöründe geniş bir
alana sahip olmasıdır. Teknolojinin gelişmesiyle hayat
standartları da artmıştır. Bir ülkenin refah seviyesini teknoloji
alanındaki gelişmeler temsil etmektedir. Buna bağlı olarak
makina imalatı söz konusu üretim olduğunda son yıllarda
büyük bir artış göstermiştir. Dünya ülkelerinin geneline
bakıldığında Türkiye’de bu alanda göze çarpan ülkelerden
biri olmaya başlamıştır. Türkiye’nin imalat sektöründeki hızlı
ilerlemesinin sonucuna bağlı olarak üretimin artmasının yanı
sıra gelişmiş ülkelerdeki gibi seri imalat yöntemleri sıklıkla
kullanılmadığı için iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana
gelmeye başlamıştır.

Bu çalışmada makine imalat sektöründe yaşanan iş kazaları
ve meslek hastalıklarının 2011-2016 SGK verilerinden
yararlanarak istatistikleri oluşturulmuştur. Bu veriler, iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının mevcut durumunu
ortaya koyarak kapsamlı ve doğru istatistiklerin

İşyerinde meydana gelen çalışanın ölümü ile sonuçlanan,
çalışanı fiziki veya ruhen zarara uğratan olaylar iş kazası
olarak tanımlanmaktadır. 2011-2016 yıllarının SGK
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oluşturulmasında rol oynamaktadır. Bu çalışmadan yola
çıkarak imalat sektöründe yaşanabilecek iş kazaları ve meslek
hastalıklarını en aza indirgeyebilmek için gerekli tedbirlerin
alınmasında referans olacaktır [3].

6 yıllık dönemde SGK tarafından raporlanan ve Türkiye’de
meydana gelen makine kaynaklı iş kazaları aşağıdaki Şekil
1’de gösterilmiştir.
İş Kazası Geçiren Kişi Sayısı

2. İŞ KAZALARI
İş kazaları işyerinde meydana gelen ve genellikle ölümle
sonuçlanan olaylardır. İş kazalarını minimum seviyeye
getirmek için, işveren ve çalışanların çalışma ortamındaki iş
sağlığının ve iş güvenliğinin korunması için kanunlar
belirlenmiştir. Bunlardan biri de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’dur. Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait
bütün işlere ve işyerlerine, tüm çalışanlarına uygulanır.
İşverenler ve çalışanlar, sağlıklarını ve güvenliklerini
tehlikeye atmamak için iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına
uymalıdırlar. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk
değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,
çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve
güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve
işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir
nitelikte olmalıdır.
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Şekil 1: Türkiye’de Yıllara Göre Makine ve Ekipman İmalatında İş Kazası
Geçiren Sigortalı Sayılarının Cinsiyet Dağılımı

İşverenin; çalışanın sağlığını ve güvenliğini sağlamakla
yükümlü olduğu bu kanunda öncelik meydana gelebilecek
olan iş kazalarının önlenmesinde ve meslek hastalıklarının
önüne geçebilecek tedbirlerin alınmasındadır. İşveren
çağımızın değişen şartlarına uygun tedbirler almakla ve
bunları takip etmekle yükümlüdür. Aynı zamanda
görevlendirme yaparken çalışanının bedensel uygunluğunu
göz önünde bulundurmalıdır.

Şekil 1’in incelenmesi sonucunda son 6 yılın verilerine
göre ortalama 167 kadın çalışanın ve 4.366 erkek çalışanın iş
kazası geçirdiği belirlenmiştir. Söz konusu olan verilerde
kadınların geçirdiği iş kaza oranlarının erkeklerin geçirdiği iş
kaza oranlarına göre oldukça düşük olduğu gözlenmiştir.
Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre erkek ve kadın
işçilerin %2,45’i makine imalat sektöründe meydana gelen iş
kazalarına maruz kalmaktadır.

İşveren işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları için risk
değerlendirmesi yapmakla sorumludur. Risklerden kaçınmak,
risklerin kaynağını bulmak, risklerin çalışanın sağlık ve
güvenliğine olan etkisini en aza indirmek, tedbirlere öncelik
vermek ve çalışanlara uygun talimatlar vermek işverenin iş
tanımlarındandır.
Risk
değerlendirmesi
yapılırken
çalışanların kullanacağı kişisel koruyucu donanımların
seçimi, işyerinin düzeni, kadın çalışanların durumu,
kullanılacak kimyasal maddeler yüksek öneme sahiptir. Bu
sebeple işverenin doğru analizler yaparak çalışanını korumak
için doğru görevlendirmeler yapması, gerekli ölçümü,
kontrolü, incelemeyi yapması ve uygun tedbirleri alması
gerekmektedir.

3. İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI
6331 sayılı İSG kanununda belirtilen 2017 yılına ait
verilerin 4. maddedeki işverenin genel yükümlülüğü ve 10.
maddedeki risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve
araştırmaya göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen
işverenin her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.702 TL, 2018
yılında ise 3.092 TL ödemesi zorunludur. Aynı kanuna göre
2017 yılında risk değerlendirmesi yapmayan ve yaptırmayan
işverene 4.055 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 6.083
TL idari para cezası verilir. 2018 yılında ise risk
değerlendirmesi yapmayan ve yaptırmayan işverene 4.641
TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 6.963 TL idari para
cezası verilir [6]. Bu çalışmada bahsedilen para cezalarının
çalışan sayılarına ve yapılan işin tehlike sınıfına göre
dağılımını gösteren grafik Şekil 2,3 ve 4’te belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler için; Şekil 5,6
ve 7’de risk değerlendirilmesi yapmayan işverenler için
verilmiştir.

İşveren işyerinde meydana gelen iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının kaydını tutmalı ve gerekli incelemeleri
yaparak rapor hazırlamalıdır. İşveren işyerinde yaşanan olası
bir iş kazasında, kazadan sonraki üç iş gününde ya da işyeri
hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını
öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik
Kurumu’na bildirmelidir [6-7].
Bu çalışmada Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)
standartlarına göre belirlenmiş olan ve iş kazalarının
sebepleri
doğrultusunda
düzenlenen
istatistikler
oluşturulmuştur. Ayrıca hazırlanan grafiklerde standardize iş
kazası oranları temel olarak alınmıştır. Çalışma ortamındaki
risk faktörünü göstermek amacıyla oluşturulan, o sene
içerisinde meydana gelen kaza sayısının yine aynı sene
içerisinde meydana gelebilecek kaza sayısına oranına
standardize iş kazası oranı denir. 2011-2016 yılları arasındaki
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Şekil 2: Az Tehlikeli İşyerlerinde Gerekli Önlemleri Almayan ve
Denetlemeleri Yapmayan İşveren İçin Uygulanan İdari Para Cezalarının
Dağılımı
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Verilen grafiğe göre 50 ve üzeri çalışanı bulunan az
tehlikeli işyerlerinde gerekli tedbirleri almayan işveren için
uygulanan idari para cezası %43’tür. 10-49 çalışanı bulunan
işyerindeki işveren için uygulanan idari para cezası %29 iken,
10’dan az çalışanı bulunan işyerlerindeki işveren için bu
oran %1 daha azdır.
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Risk Değerlendirilmesi Gerekli Aralıklarla Yapılmadığında
Riskleri Belirlemek İçin Gerekli Kontrol, Ölçme, Muayene ve
Araştırma Yapılmadığında

Şekil 3: Tehlikeli İşyerlerinde Gerekli Önlemleri Almayan ve Denetlemeleri
Yapmayan İşveren İçin Uygulanan İdari Para Cezalarının Dağılımı

Şekil 5: Az Tehlikeli Sınıfındaki İşyerleri İçin Uygulanan 2017-2018
Yıllarına Ait İdari Para Cezasının Dağılımı

Tehlikeli sınıfında yer alan 50 ve üzeri çalışanı bulunan
işyerinde ve 10’dan az çalışanı bulunan işyerindeki işveren
için ödemesi gereken idari para cezası, az tehlikeli işyerlerine
göre daha azdır. 10-49 çalışanı bulunan işyerindeki işveren
için uygulanan idari para cezası %3 artarak %32 olmuştur.

Az tehlikeli sınıfındaki 50 ve üzeri çalışanı bulunan
işyerlerinde en yüksek idari para cezaları ödenirken, 10’dan
az çalışanı bulunan ve 10-49 çalışanı bulunan işyerlerinde
eşit miktarda idari para cezaları ödenmektedir.
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Şekil 4: Çok Tehlikeli İşyerlerinde Gerekli Önlemleri Almayan ve
Denetlemeleri Yapmayan İşveren İçin Uygulanan İdari Para Cezalarının
Dağılımı

50+ Çalışanı
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Risk Değerlendirilmesi Yapılmadığında

Çok tehlikeli sınıfında yer alan ve gerekli önlemleri
almayan 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde işverene
uygulanan idari para cezası %46 iken, 10-49 çalışanı veya
10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan azaldıkça bu
oranda azalmaktadır.

Risk Değerlendirilmesi Gerekli Aralıklarla Yapılmadığında
Riskleri Belirlemek İçin Gerekli Kontrol, Ölçme, Muayene ve
Araştırma Yapılmadığında
Şekil 6: Tehlikeli Sınıfındaki İşyerleri İçin Uygulanan 2017-2018
Yıllarına Ait İdari Para Cezasının Dağılımı

Tehlikeli sınıfındaki 50 ve üzeri çalışanı bulunan
işyerlerindeki idari para cezası en fazla iken, çalışan sayısı
azaldıkça uygulanan idari para cezalarının da azaldığı
görülmüştür.
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incelemek gibi faaliyetler devam etmektedir [8]. Buna bağlı
olarak son 6 yılda tutulan hastalık olay sayısı kaydı Şekil
8’de verilmiştir.
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Şekil 8: 2011-2016 Yılları Arasında Görülen Hastalık Olay Sayısı

Riskleri Belirlemek İçin Gerekli Kontrol, Ölçme, Muayene ve
Araştırma Yapılmadığında

Türkiye’de 2011-2016 yılları arasındaki dönemde
meydana gelmiş olan 2447 vakanın, imalat sanayindeki
çalışma ortamından ve temas halinde olunan malzemelerden
ortaya çıktığı belirlenmiştir.

Şekil 7: Çok Tehlikeli Sınıfındaki İşyerleri İçin Uygulanan 2017-2018
Yıllarına Ait İdari Para Cezasının Dağılımı

Çok tehlikeli sınıfında bulunan tüm işyerlerinde risk
değerlendirmesi gerekli aralıklarla yapılmadığında en yüksek
idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.

Türkiye’de 2011-2016 yılları arasında en sık görülen
meslek hastalıklarının ortalama dağılımları Şekil 10’da
verilmiştir.

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarında bulunan
işyerlerine, riskleri belirlemek için gerekli kontrol, ölçme,
muayene ve araştırmanın yapılmadığı durumlarda en az idari
para cezası verilmektedir.
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6331 sayılı İSG kanununun 2017 yılına ait verilerinde 14.
maddesindeki iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve
bildirimine göre çalışanlarının başına gelen iş kazası ve
meslek hastalıklarını gerekli birimlere bildirmeye işverene
2.026 TL idari para cezası verilirken 2018 yılına ait verilerde
2.319 TL idari para cezası verilmiştir. 2017 yılına ait
verilerde İSG kanunun 16. maddesindeki çalışanların
bilgilendirilmesine göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
konularında bilgilendirilmesini sağlamayan işverene her
çalışan başına 1.350 TL idari para cezası uygulanırken 2018
yılına ait verilerde 1.545 TL idari para cezası uygulandığı
görülmüştür [6].
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Şekil 10: 2011 – 2016 Yılları Arasında Türkiye’de Makine İmalat Sanayinde
Teşhisi Konmuş Meslek Hastalıkları Ve Nedenleri

4. MESLEK HASTALIKLARI
Bir çalışanın yaptığı işin niteliğinden dolayı iş sırasında
gerçekleşecek her türlü kalıcı olsun veya olmasın fiziksel
veya ruhsal hastalıklara meslek hastalığı denir [8]. Ülkemizde
son yıllarda, iş sağlığı ve güvenliği açısından yaşanan
sorunlar karşısında birçok önlemler alınmış bunların
beraberinde
meslek
hastalıklarına
karşı
toplumun
bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır [9]. Meslek hastalıkları
konusunda çalışan ve işverenin bilinçlendirilmesi şarttır.
Meslek hastalıkları birçok tedbirin alınmasıyla önlenebilir
hastalıklardır. Hijyen kurallarına uyularak, işin özelliğine
göre çalışanlara eğitimler verilerek, kişisel koruyucu
donanımlar kullanılarak meslek hastalıkları önlenebilir [10].
Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla yakın zamanda
meslek hastaneleri de kurulmuştur. Bu hastanelerde
hastalıkların önceden teşhis edilip tedavilerini en kısa sürede
yapabilmek ve mesleki kaynaklı olup olmadıklarını

2011-2016 yılları arasında Türkiye’de Makine İmalat
Sanayisinde çalışanların yarısından fazlası arsenik ve
bileşiklerinin etkisinden oluşan meslek hastalıklarına
yakalanmışlardır. Daha sonra %34 oranında Sükroz ve
Tüberküloz hastalıkları görülmüştür. Neredeyse yok
denilebilecek miktarda %1 Nikel ve bileşenleri sebebiyle
meydana gelen hastalıklar ve %2 cilt hastalıkları
görülmüştür.

5. ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ
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İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için
işveren çalışanlarını işyerinin özelliklerini dikkate alarak
belirli konularda bilgilendirmelidir. Çalışanlara kendi yasal
hak ve sorumlulukları anlatılmalı, ilk yardım, doğal afetler,
yangınla mücadele, tahliye ve olağan dışı durumlar
konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

[5]

(2018) http://www.isguvenligi.net/iskollari-ve-is-guvenligi/otomobilimalat-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/
[6]
(2012) İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf
[7] (2017) 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Hakkında Duyuru
https://www.csgb.gov.tr/isggm/announcements/025/
[8] (2017) Taha Aksakal, https://www.meslekhocam.com/meslekhastaliklari-nedir-meslek-hastaliklari-hastahaneleri-nedir/
[9] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü (İSGGM), Meslek Hastalıkları Rehberi, Matsa Basımevi,
Ankara, Kasım, 2011
[10] http://www.marbleport.com/meslek-hastaliklari/42/meslek-hastaligionlenebilir-mi

Tehlikeli iş sınıfına giren çalışma ortamında bulunan
çalışanlar için meydana gelebilecek riskler, tehlikeler ve
bunlardan doğabilecek sonuçlar açıklanmalı, alınan tedbirler
hakkında bilgi verilmelidir. İşveren önceden yaşanan iş
kazaları ve meslek hastalıkları için oluşturulan risk analiz
raporlarına çalışanlarının ulaşmasını sağlamalıdır.
İşverenin önceliği çalışanına iş sağlığı ve güvenliği
hakkında bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda işveren
çalışanlarına belirli tarih aralıklarında ve düzenli olarak
eğitim vermekle yükümlüdür. Eğitimler ortaya çıkan yeni
risklere uygun olarak yenilenmeli ve belgelenmelidir.
Çalışanın işyerinde güvenli çalışma yöntemlerini uygulaması
ve uygun kişisel koruyucu donanıma sahip olması iş sağlığı
ve güvenliği açısından çok önemlidir [6].
6. SONUÇ
Bu
çalışmada,
işverenlerin
ve
çalışanların,
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri, iş sağlığı ve
güvenliğini özümsemeleri, bunları uygulamaları ve
günümüzdeki makineleşmenin iş kazalarına etkisi
irdelenmiştir.
Makineleşmenin getirdiği ağır şartlar göz önünde
bulundurularak günümüze kadar çalışanlar için iş sağlığı ve
güvenliği kanunları belirlenmiştir. Bu kanunlar ile
işyerlerinde uygulanması zorunlu kurallar oluşturulmuştur.
Buradan yola çıkarak İSG adı altında denetimi sağlayan ortak
sağlık ve güvenlik birimleri iş sağlığı ve güvenliği genel
müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiştir. İş Sağlığı ve
güvenliği çalışan sağlığını korumak ve çalışana verilen değeri
göstermek amaçlı oluşturulan bir sistemdir.
Dünya genelinde yüz binlerce çalışan ve Türkiye’de
binlerce çalışan personel, ihmalkârlık ve çalışma ortamında
oluşabilecek risklerle meydana gelen iş kazaları ve gerekli
tedbirlerin alınmamasıyla ortaya çıkan meslek hastalıkları
sonucunda hayatlarını kaybetmektedir. İş kazalarını ve
meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak mümkün değildir
ancak oluşacak hasarları minimize etmek için yapılan
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların temelinde yatan en
önemli faktör risk analizinin doğru şekilde yapılıp olay
meydana gelmeden önce kazayı engellemektir. 2011-2016
yılları arasında Türkiye’de Makine İmalat Sanayisinde
çalışanların yarısından fazlası arsenik ve bileşiklerinin
etkisinden oluşan meslek hastalıklarına yakalanmışlardır.
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