




Sunuþ

Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü’nün  “Barefoot Research” adlý
yayýnýnýn Türkçe çevirisidir.  “Çýplak ayak”  kavramý  Türkçe’de sýk
kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma
ile; kabul edilmiþ klasik yöntemler olmaksýzýn ve iþçilerin kendileri
tarafýndan yürütülen, iþçilerin maruz kaldýklarý kimyasal maddeler ile
saðlýklarý arasýndaki iliþkiyi ve iþyeri ortam ve koþullarý nedeniyle ortaya
çýkan saðlýk sorunlarýný saptamaya çalýþan basit, kolay ancak sonuçlarý
bakýmýndan iþçi saðlýðý alanýna katkýda bulunma olasýlýðý yüksek olan
çalýþmalar  anlatýlmak istenmektedir. Bu tür çalýþmalara katýlan ve
araþtýrma yöntemleri konusunda akademik bir eðitimi olmayan  kiþilere
de kitapta “Çýplak Ayaklý Araþtýrmacý” denmektedir.

Türk Tabipleri Birliði, iþçi saðlýðýna önem vermekte ve bu alana iliþkin
olarak hekimlerin sertifika eðitiminden, sürekli eðitimine bir dizi çalýþmayý
yürütmektedir. Elinizdeki kitap da iþyeri hekiminin, iþyerinde yürüteceði
eðitim çalýþmalarýna önemli katký saðlayacak düþüncesindeyiz. Kitabý,
konuya hakimiyetleri nedeniyle, akýcý bir dille çeviren Prof.Dr.Necla
Aytekin ve Dr.Kayýhan Pala’ya teþekkür ediyor, yararlanýlmasýný
diliyoruz.

Türk Tabipleri Birliði
Merkez Konseyi



Bu el kitabý ücretsiz olarak daðýtýlmaktadýr. Eðer daha
fazla miktarda elde etmek istiyorsanýz lütfen bizimle
iletiþim kurun:

In Focus Programme of Socio – Economic Security
International Labour Office, 4, Route des Morillons,
CH – 1211 Geneva, Switzerland
Tel: + 41 22 799 8893 ( sekreterlik )
Fax: + 41 22 799 7123
E – mail: SES@ILO.ORG
Web site: www.ilo.org/ses

2002’nin baþlarýndan itibaren bu el kitabýný doðrudan web
sitemizden indirmeniz mümkün olacaktýr.

Bu el kitabýný ya da bu kitapta sözü geçen herhangi bir
Çýplak Ayaklý Araþtýrma yöntemini kullanmakla ilgili
geribildiriminizi ve deneyimlerinizi bekliyoruz. Sizin Çýplak
Ayaklý Araþtýrma  öykülerinizi haber bültenimiz ve web
sitemizde yayýnlamayý isteriz. Lütfen geribildirim, yorum ve
deneyimlerinizi e – posta ile: SES@ilo.org adresine ya da
yukarýdaki posta adresimize gönderin.

ISBN 975-6984-57-0

Bu el kitabýný ya da bu kitapta sözü geçen herhangi bir
Çýplak Ayaklý Araþtýrma yöntemini kullanmakla ilgili soru,
sorun ya da geribildiriminizi ve deneyimlerinizi Türkçe
bildirmek isterseniz elektronik posta ile kpala@uludag.edu.tr
veya case@ttb.org.tr  adreslerine gönderebilirsiniz.
Kitabýn iþçi saðlýðý alanýna katkýda bulunacaðýný umuyoruz.

Prof.Dr.Necla Tugay Aytekin
Yard.Doç.Dr.Kayýhan Pala
Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi
Halk Saðlýðý Anabilim Dalý
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Teþekkür

Bu el kitabý, kendilerini iþçilerin güvenliðini yükseltmeye adamýþ dört yazar tarafýndan ortak olarak
yazýlmýþtýr. Onlarýn; uzun yýllara dayanan, iþçiler tarafýndan yapýlan, iþçilere  güç kazandýrmaya dayalý
yöntemlerin kullanýlmasý ile ilgili deneyimleri bu el kitabýnýn geliþtirilmesine yol açmýþtýr. Pek çok kiþi de
bilgi aktararak, öneri sunarak ve taslaklarý gözden geçirerek  kitaba  katkýda bulunmuþtur.

• Guy Standing, Baþkan, ILO InFocus  Programme on Socio – Economic Security   (IFP / SES),
konusunda tek olan bu el kitabýnýn oluþturulmasýný teþvik  ettiði ve iþçiler için sýradýþý yöntemlerin
deðerini kabul ettiði için,

• Christian Colussi (IFP / SES) proje ile ilgili sezgi, yorum ve ileri görüþü için,

• IFP / SES çalýþma grubu üyeleri, Beppe Baffert, CISL, Ýtalya Fulvio Perini, CGIL, Ýtalya, Giorgia
Massai, CGIL, Ýtalya, Enrico Cairola, Workers’ Education –ILO Turin Centre, Stefano Silvestri,
Research Institute for the Study and Prevention of Cancer, Florence, Ýtalya, Tracy Murphy, Maria
Jeria Caceres ve José Burle de Figueiredo,

• El kitabýný gözden geçirenlerin tümüne, özellikle Fiona Murie , Baþkan, Global Health and Safety
Programme, International Federation of Building and Wood Workers, Alan Leather, Genel Sekreter
Yardýmcýsý, Public Services International, Lucien Royer, Baþkan, Health, Safety and Environment,
International Confederation of Free Trade Unions, Michael Sprinker, Baþkan, Health and Safety
Department, International Chemical Workers’ Union Council ve Shane Enright, Baþkan, Civil Aviation
Section, International Transport Workers’ Federation,

• Kevin Gorey, Jane McArthur, Rory O’Neill, Abe Reinhartz, Michael Lax ve Andrew Watterson’a,

• Ýþçi sendikalarý, iþçi sendikalarý üyeleri ve araþtýrma örneklerini metinde kullandýðýmýz iþçilere,

• Sandra Thornton’a, Gemini Art and Production, çýplak ayaðýn kültürler arasý kabulündeki azmi için

özellikle  teþekkür edilmesi gerekir.



Uluslararasý Çalýþma Örgütü’nün Sosyo-Ekonomik Güvenlikte Araþtýrma ve Eylem Programýna
katýldýðýmda ilk önerim bu el kitabýný oluþturmamýzdý. Bilimsel araþtýrmalarla, iþçilerin baþýna gelenler  arasýndaki
boþluk beni uzun zamandýr rahatsýz ediyordu. Ýþçileri, kendi iþyeri araþtýrmalarýný yapmalarýný, insanca iþ
oluþturmaya doðru kendi adýmlarýný atmalarýný saðlayacak yöntemlerle donatmanýn zamaný gelmiþti. Benim
önerimi okuyan ve deneysel araþtýrmalarda çok deneyimli olan Baþkanýmýz, bu ‘Çýplak Ayaklý Araþtýrma’
yöntemlerinin gerçekten iþe yarayýp yaramadýðýný sordu. Ben de ona bu yöntemlerin sadece iþe yaramakla
kalmadýðýný, iþle ilgili hastalýklarýn çoðunun iþçiler tarafýndan ve çoðu zaman bu “Çýplak Ayaklý” ya da alternatif
araþtýrma tekniklerinden bir ya da birkaçýný kullanarak tanýndýðýný açýkladým. Böylece doðrudan bu el kitabýnýn
geliþtirilmesi aþamasýna geldik. Benzer düþüncede olan ve alternatif araþtýrma teknikleri üzerine bir  “nasýl
yapalým”  elkitabý gereðini gören Margaret, James ve Pete’le buluþmam büyük þanstý. Bu yöntemleri iþçiler ve
diðer kiþilere ulaþtýrmak için ekip olarak çalýþtýk. Alýnacak ders þudur: Eðer insanlarýn yaþamýný güzelleþtirecek
bir þeye inanýyorsanýz, sizin fikirlerinizi destekleyecek, inandýðýnýz amaca ulaþmanýz için sizi yüreklendirecek
ve sizinle çalýþacak kiþileri arayýn. Bu zaman alabilir, ama harcanan çabaya deðer.

Tüm dünyadaki iþçilerin, olumlu geliþmeler elde edilmesi için bu yöntemlerden yararlanarak daha iyi
saðlýða ve sosyo – ekonomik güvenceye ulaþacaklarýný umuyoruz.

Ellen Rosskam
Ýþ güvenliði uzmaný, Sosyo-Ekonomik Güvenlik Programý,
Uluslararasý Çalýþma Örgütü
Ocak 2002

Önsöz
Küreselleþme – nasýl tanýmlarsak tanýmlayalým – ve  kayýt-dýþý ve esnek iþ pazarlarý tüm dünyada,

giderek artan ekonomik ve sosyal güvensizlik duygusu yaratmaktadýr. Güvensizlik, teknolojik deðiþimlerin
sersemletici görünümü, hükümet politikalarýndaki yön deðiþiklikleri, kurallar sistemindeki deðiþimler nedeniyle,
daha da derinleþiyor. Her yerde iþçiler belirsizliklerden þaþkýna dönüyorlar. Halbuki  onlarýn da herkes gibi
yaþamlarýný sürdürmek, çocuklarýný yetiþtirmek ve becerilerini geliþtirmek için güven duygusuna gereksinimleri
vardýr.

Adil bir toplum, içinde yaþayan herkesin, temel güvenliðe, yeterli gýda elde edebileceði bir çevreye,
çocuklarýný doðru dürüst okullara gönderebilecek olanaklara ve mali açýdan karþýlayabilecekleri bir saðlýk
hizmetine ulaþabilmelerini saðlamalýdýr. Ýþçilerin  risklerin en aza indirildiði ve önceden bilindiði, eðer bir terslik
olursa da tedavi ve tazminatý güvence altýna alan iyi çalýþma koþullarýna gereksinimleri vardýr.

Bu koþullar hiçbir zaman kolayca elde edilemez. Ýþçiler, tarih boyunca iyileþtirmeleri talep etmek  ve
bizim iþ güvenliði, saðlýklý ve insanca çalýþma koþullarý, iþ saðlýðý ve güvenliði dediðimiz haklarý elde etmek
için çevrelerindekileri zorlamak mecburiyetinde kalmýþlardýr. Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) iyi iþveren,
hükümet ve iþçi örgütlerinin de ayný þeyleri istediðine inanmaktadýr. Ve ILO yine inanmaktadýr ki, temel güvenlik
“insanca bir iþin” ve sosyal adaletin özüdür.

Ýþçiler ve sendikalar istenilen bu koþullarýn gerçekleþmesini tek baþlarýna garanti edemezler. Ancak,
düzeltme olasýlýklarý çok yüksek olan bir çevrenin geliþtirilmesine katkýda bulunabilirler. Sýklýkla bu amacý kendi
çabalarýyla sürdürür ya da arkadaþlarýný veya temsilcilerini kendi adlarýna çabalarýný sürdürmek için teþvik
ederler. Bu elkitabý kýsýtlý mali güç ve teknik kaynaklara sahip iþçiler ve onlarýn adýna çalýþan araþtýrmacýlarýn,
iþ güvenliðini arttýrmak için nasýl kulis yapabileceklerini, pazarlýk edebileceklerini göstermek için bir çabadýr.
Bu el kitabý, iþçiler ve sendika görevlilerine iþ güvenlikleri olup olmadýðýný anlamaya, eðer yoksa nasýl elde
edebileceklerini göstermeye yardýmcý olan kolay uygulanabilir bir araçtýr. Bilgi ender olarak tarafsýzdýr, bu
nedenle , düzenleme ve politikalara yön verecek bilginin toplanmasý, deðerlendirilmesi ve paylaþýlmasýnda
baþkalarýna güvenmek çoðu zaman uygun olmayabilir. Eðer iþçiler, temel güvenliðe sahip olmak istiyorlarsa
bilginin toplanmasý, deðerlendirilmesi ve onlarýn karar verdiði biçimde kullanýlmasý iþlemine katýlmalýdýrlar. Bu
el kitabý gerçekten pratik bir yardýmcý olacaktýr.

Guy Standing,
Direktör, Sosyo-Ekonomik Güvenlik Programý,
Uluslararasý Çalýþma Örgütü
Ocak 2002



Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

1. Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

El kitabýnýn amaçlarý
Bu el kitabý; iþçilerin
• Ýþ güvenliði sorunlarýný tanýmalarýna,
• Sorunlarý, iþçi merkezli bir bakýþ açýsýyla çözmelerine,
• Çýplak Ayaklý Araþtýrma yöntemlerini kullanmalarýna,
• Çýplak Ayaklý Araþtýrma sonuçlarýný, iþ güvenliklerini geliþtirmek için kullanmalarýna ve
• Ýþ güvenliði için örgütlenmelerine
yardýmcý olmak için hazýrlanmýþtýr.

Kitap, iþçileri güçlendirerek, kendi iþ koþullarý üzerindeki denetim düzeylerini arttýrmayý, saðlýk ve
iyilik  durumlarýný korumayý, ve temel güvenlik düzeylerini yükseltmeyi amaçlamaktadýr.

Bu el kitabý kimler için hazýrlandý ?
 Bu kitap  iþçilere;
• Kendi araþtýrmalarýný yapmakta,
• Önemli bilgileri toplamakta ve
• Bu bilgileri, iþçilerin yaþamlarýný geliþtirmek için eyleme dönüþtürmekte gerekli olan yöntemleri

saðlayacak kolay kullanýlabilir  bir rehber olarak hazýrlandý.

Ancak baþka pek çok kiþi ya da kurum da bu el kitabýndan yararlanabilir. Örneðin :
• Sendika temsilcileri de dahil olmak üzere, iþçi temsilcileri, örgütlenme sorumlularý ve resmi yetkililer,
• Ýþçi eðiticileri,
• Ýþçi sendikalarý,
• Ýþverenler ve onlarýn örgütleri,
• Akademik enstitüler,
• Yeniliðe açýk araþtýrýcýlar ve
• Ýþ müfettiþleri.

Bu el kitabýnda anlatýlan araþtýrma teknikleri dünyanýn her ülkesinde kullanýlabilir. Ancak hiçbir
araç her zaman, herkes için tam olarak uygun olmayacaðýndan  zaman zaman bu tekniklerin yerel
koþullara uyarlanmasýna yönelik bazý deðiþiklikler yapabilirsiniz. Bazen iþçiler ve iþçi sendikalarýnýn,
baþka araþtýrmacýlar ve diðer kiþilerle iþbirliði yaparak onlardan yardým almalarý uygun olabilir.
Eðer Çýplak Ayaklý Araþtýrmayý daha ilerletmek  istiyorsanýz, el kitabýnýn sonundaki “ Çýplak Ayaklý
Araþtýrmayý daha ileri götürmek” adlý bölüm size rehberlik edecektir.

Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýn Yararlarý : Herkes Kazançlý
Eðer iþyerinde iþçilerin  iyilik durumu  korunmuyorsa, sadece tek tek iþçiler deðil, herkes acý çeker.
Çýplak ayaklý araþtýrma:
• Dýþardan bir araþtýrmacýnýn incelemesi þeklindeki alýþýlmýþ bilimsel yaklaþým yerine, iþçilerin

kendilerinin araþtýrýcý rolünü üstlenmesiyle  ve
• Karmaþýk araç-gereç, eðitilmiþ uzmanlar ve pahalý kaynaklara gerek olmadan yürütülebilir.

Ýþ güvenliðinde Çýplak Ayaklý Araþtýrma;  iþçilere, onlarýn ailelerine ve topluma büyük yararlar saðlayan
bir araçtýr. Çýplak Ayaklý Araþtýrma  uygulamasý basit yöntemlerle iþçilerin yaþamýný korur; bu  da sýrasýyla
ailelerini, çevrelerini, köy/mahallelerini, toplumu koruyarak, yaþama deðer ve saygýnlýk kazandýrýr.
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Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

Ýþ güvenliði alanýnda örgütlenmek iþçilere,iþ güvenliði için deðiþiklikler yapmakta ve güvenlik düzeyini
yükseltmek amacýyla yapýlan pazarlýklarda güç kazandýrýr. Eðer iþçiler, örgütlenmek için gerekli araçlara
sahiplerse;
• Temel sosyo-ekonomik güvenliklerini yükseltebilirler,
• Çalýþma koþullarýný geliþtirebilirler,
• Seslerini daha güçlü duyurabilirler,
• Örgüt aracýlýðýyla ücret ve istihdam konularýný da çözmek için güç kazanýrlar.

Ücret ve istihdam haklarý için kolektif çalýþma sonucu iþçiler; çalýþma koþullarý ve iþçilerin temel korunmasý
konularýný çözümlemek için, gerekli olan güç  temelini de oluþturabilirler.

Çýplak Ayaklý Araþtýrma  akademik bir çalýþma deðildir. Özellikle çalýþma koþullarýna yönelik, iþçilerin
temel güvenliðini arttýrmayý amaçlayan pratik  bir yaklaþýmdýr.
Temel güvenliðin olmayýþý çoðu zaman iþçilerin, iþ veya gelirlerini kaybetme korkusuyla her türlü çalýþma
koþulunu kabul edebilecekleri anlamýna gelir.
Çýplak Ayaklý Araþtýrma:
• Ýþverenlerin, müfettiþlerin ve hükümet temsilcilerinin görmezlikten gelmeleri güç olan bilgileri ortaya

çýkararak,
• Misillemeye karþý kýsmen koruyarak (çünkü ortaya çýkarýlan bilgiler nedeniyle, tüm iþgücünü

kötülemek, azarlamak tek baþýna birkaç kiþiyi kötülemekten çok daha zordur),
• Ýþçileri güçlendirerek ve onlara güven kazandýrarak (çünkü araþtýrma sürecinin katýlýmcý öðesi, iþçilerin

sorunlarýný deðerlendirir ve onlarda tüm süreci ve çýktýlarýný sahiplenme duygusu uyandýrýr),
• Ýþçilerin kollektif hareketi nedeniyle pazarlýklarda iþçi sendikalarýna güç kazandýrarak,
• Sonuçlarý yayýnlayarak (iþ güvenliðini geliþtiren iþçilere misilleme yapýlmasý bir müessesenin halkla

iliþkileri açýsýndan olumlu olmaz) ve
• Sendika gibi kolektif bir oluþumun bulunmadýðý yerlerde iþçileri saðlýk, mutluluk ve temel güvenlik

çerçevesinde bir araya getirerek bu sorunlarýn üstesinden gelmeye yardýmcý olabilir. Bu da, iþçilerin
kendi adlarýna konuþacak bir  sendika oluþturmalarý için inançlarýný ortaya koymalarýnýn  mükemmel
bir yoludur.

Daha iyi çalýþma koþullarý için Çýplak Ayaklý Araþtýrma araçlarý
 Hepsi iþ ortamýna bakmayý, iþçileri dinlemeyi ve onlarýn görüþlerine deðer vermeyi içeren çeþitli “kendi-
kendine yap” ya da Çýplak Ayaklý Araþtýrma  teknikleri vardýr. Bu teknikler :
• Ýþçiler tarafýndan yapýlan denetimler,
• Ýþçilerin araþtýrmalarý,
• Ýþçilerle küçük grup tartýþmalarý,
• Haritalama teknikleri,
• Ýþçilerle görüþmeler  ve
• Ýþ gereklerinin gözlemlenmesini  içerir.

Bazý  durumlarda Çýplak Ayaklý Araþtýrma  için bu yöntemlerden yalnýzca birini kullanmanýz yetebilir,
bazý durumlarda da tanýmlanan tekniklerin birkaçýný kullanmak gerekebilir.
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Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

Ýþ piyasasý güvencesi – Devlet güvencesinde, tam istihdam
yoluyla uygun istihdam olanaklarý.

Ýstihdam güvencesi – Keyfi iþten çýkarmaya karþý koruma,
iþe alma ve iþten çýkarma ile ilgili düzenlemeler, mali yükün iþverence
karþýlanmasý.

Ýþ güvencesi – Kiþinin mesleðinin, beceri alanýnýn veya
kariyerinin korunmasý, beceri alaný dýþýnda ya da beceride eriþtiði
yetkinlik düzeyi altýnda çalýþtýrmaya ve kýsýtlayýcý iþ uygulamalarýna
karþý koruma ve iþ deneyiminin korunmasý, esnaf birliklerine karþý
hoþgörü.

   Beceri geliþtirme güvencesi – Çýraklýk ve iþ eðitimi yoluyla,
yaygýn beceri kazanma ve sürdürme olanaðý.

Çalýþma güvenliði – Tüm iþçiler için iþyerinde saðlýk ve
güvenlik düzenlemeleri, çalýþma saatlerinin sýnýrlandýrýlmasý,  uygun
olmayan saatlerde çalýþma ve gece iþinin kýsýtlanmasý yoluyla kaza
ve hastalýklardan koruma.

Temsil güvencesi – Devletin iþleyiþine ekonomik ve politik
olarak katýlmýþ, grev hakký da olan baðýmsýz sendikalar, iþveren
örgütleri ile iþ piyasasýnda ortak sesin varlýðýnýn korunmasý.

Gelir güvencesi – Asgari ücret, ücret ayarlamalarý, kapsamlý
sosyal güvence, vergilerin gelire göre ayarlanmasý ile gelirin
korunmasý.

Niçin iþ güvenliði?
Küresel ekonomideki deðiþiklikler her yerde artan ekonomik güvensizlik ve eþitsizlikle  sonuçlanmýþtýr.
Bu eðilim dünyanýn pek çok yerinde iþçi ve iþçi topluluklarýnýn seslerini daha az duyurabilmelerine ve
çalýþma koþullarýnýn bozulmasýna neden olmuþtur.

Uluslararasý Çalýþma Örgütü’nün sosyal ve ekonomik güvenliði arttýrma stratejisi, güvenliðin 7 temel
boyutuna odaklanmaktadýr.
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Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

Ýþ güvenliði nedir?

Ýþ güvenliði tüm çalýþanlarýn temel hakkýdýr. Çalýþma
hayatýnda aþaðýdaki koþullarý saðlayan iþ güvenliði, temel sosyo-
ekonomik güvencenin ayrýlmaz bir parçasýdýr:
• Güvenlik, saðlýk ve çevresel düzenlemelerle iþle ilgili sakatlýk

ve hastalýklardan koruma,
• Ýþle ilgili ya da baþka nedenlerle oluþacak sakatlýklara, cinsiyet,

dini ve etnik grup nedeniyle ayrýmcýlýða karþý koruma,
• Þiddet, taciz, stres, uygun olmayan çalýþma saatlerine karþý

koruma, çalýþma saatlerinin, gece iþinin, çalýþma yaþýnýn
sýnýrlandýrýlmasý,

• Ýstihdam ve ücretle ilgili haklar, tazminat, emeklilik güvencesi,
analýk korumasý, iþe devamsýzlýk korumasý, uzun süreli bakým,
tatil, mantýklý iþ planlamasý ve iþ düzenlemesi,

• Yasalar, devlet yaptýrýmý , teftiþ yoluyla koruma,
• Örgütlenme hakký,
• Toplu pazarlýk hakký,
• Saðlýk hizmetine ulaþma, eðitim, çocuk bakýmý gibi sosyal

destek hakký,
• Güvensiz  iþi reddetme hakký,
• Ortak iþçi – yönetim saðlýk ve güvenlik kurullarý ve diðer temsil

mekanizmalarý yoluyla katýlým hakký,
• Ýþle ilgili olasý tehlikeleri bilme hakký ve
• “Ýþyerindeki yanlýþ yapýlan iþleri bildiren kiþiler”  için korunma

hakký.

Her yýl :
• Dünyada 1.2 milyon iþçi iþle ilgili kaza ya da hastalýk sonucu ölmektedir ve
• Düþük bir tahminle 250 milyon iþle ilgili kaza, 160 milyon iþle ilgili hastalýk  meydana gelmektedir.

Ölüm ve kazalar iþçilerin tarým, odunculuk, balýkçýlýk, madencilik gibi riskli endüstri dallarýnda yoðunlaþtýðý
geliþmekte olan ülkelerde özellikle yüksek sayýlara ulaþýr.

Ýþ güvenliði, kiþi ve toplum saðlýðýný yükselten
“Adam Gibi Bir Ýþ” hakkýdýr.
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Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

Ýþ güvenliðinin herhangi bir boyutunun olmayýþý çalýþma koþullarýný doðrudan etkiler.
Temel iþ güvenliðinin olmayýþý iþçilerin:
• Bir iþ ve gelire sahip olamamak korkusu ile, ne kadar kötü olursa olsun her iþ koþuluna razý

olacaklarý,
• Çalýþma koþullarý konusunda seslerini yükseltmenin iþveren tarafýndan cezalandýrýlmasý,

aþaðýlanma, iþyeri kapatýlmasý, hatta diðer iþçilerce dýþlanma gibi riskleri olduðu için sorunlarýný
dile getirmeyecekleri,

• Sorunlarýný dile getirmek için toplu davranýþýn olmayacaðý ve
• Çalýþma koþullarýnýn, öncelikler sýralamasýnda; iþ, ücret ve diðer hayati konulardan sonra geleceði

anlamýna gelir.

Ýþle ilgili kaza ve hastalýklarýn maliyeti
Ýþle ilgili kaza ya da hastalýklarýn maliyeti herkes için yüksektir.

Ýþçiler için kaza ya da hastalýklarýn doðrudan maliyetinin bazýlarý þunlardýr :
• Hastalýk ya da kazanýn acý ve ýstýrabý,
• Gelir kaybý,
• Ýþ  kaybý olasýlýðý ve
• Saðlýk hizmeti giderleri.

Kaza ya da hastalýklarýn dolaylý maliyeti doðrudan maliyetinden çok daha fazla olabilir, hatta bazen o
kadar fazladýr ki ölçmek mümkün olmaz.

Ýþle ilgili kaza ya da hastalýklarýn maliyeti,  iþçinin ailesi ve onlarýn yerel toplumlarý için de yüksektir.
Bu maliyetin bazýlarý þunlardýr :
• Sevilen ve saygý duyulan bir kiþinin kaza ya da hastalýk nedeniyle ýstýrap çektiðini görmek,
• Endiþe ve stres,
• Kiþinin bakýmý için harcanan zaman ve emek ,
• Mali kayýp ve sýkýntýlar ve
• Yaþamýn yitirilmesi.

Kaza ya da hastalýklarýn maliyeti iþveren için de yüksektir. Küçük bir iþyeri için tek bir kazanýn maliyeti
bile ekonomik bir felaket olabilir.

Ýþveren için bazý doðrudan maliyet nedenleri þunlardýr :
• Henüz yapýlmamýþ bir iþin ödemesi,
• Týbbi ve diðer tazminat ödemeleri,
• Hasar gören makine ve ekipmanýn tamiri ya da yenilenmesi,
• Üretimde düþüþ ya da geçici durma,
• Artmýþ eðitim giderleri ve idari giderler,
• Ýþ kalitesinde muhtemel düþüþ ve
• Diðer çalýþanlar üstünde olumsuz etki ve moral bozukluðu.

Ýþveren için dolaylý giderlerden bazýlarý þunlardýr:
• Yaralý ya da hasta iþçinin yerine yeni bir iþçinin koyulmasý gerekir,
• Yeni iþçinin eðitilmesi ve uyum saðlamasý için süre tanýnmalýdýr,
• Yeni iþçinin, esas iþçinin hýzýnda üretim yapmasý zaman alýr,
• Zorunlu incelemeler, raporlarýn yazýmý ve formlarýn doldurulmasý için zaman ayrýlmalýdýr,
• Kazalar genellikle diðer iþçilerde kaygý uyandýrýr ve iþ iliþkilerini olumsuz etkiler ve
• Þirketin halkla iliþkileri olumsuz etkilenir.
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Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

Ayrýca iþle ilgili kaza ya da hastalýklar devlete, ülkelerin GSMH’sýnýn %3 – 4’ü kadar mali yük getirir.
Gerçekte toplam maliyeti kimse tam olarak bilemez. Çünkü, doðrudan giderlerin daha iyi ve kolay
hesaplanabilmesinin yaný sýra, pek çok hesaplanmasý güç dolaylý gider vardýr.

“Bilimsel” araþtýrmanýn sýnýrlýlýklarý
 Ne yazýk ki birçok iþveren iþçilerin saðlýk durumunun korunmasý ile ilgili olarak çok az sorumluluk
üstlenmektedir. Gerçekten de, bazý iþverenler iþçilerin korunmasý için ahlaki ve çoðu zaman da yasal
sorumluluklarý olduðunu bile bilmemektedirler. Ýþ güvenliðine karþý gösterilen bu ilgisizlik sonucu dünyanýn
her yerinde iþle ilgili kaza ve hastalýklar olaðandýr.

Ýþçilerin saðlýklarýný ve diðer haklarýný koruma mücadelesini çoðu zaman iþçiler ve iþçi sendikalarý
yürütmüþlerdir. Ancak, iþçiler ve iþçi sendikalarý, hastalýk hatta kazalarýn, iþ yerindeki olumsuz koþullara
ve  güvenlikle ilgili elemanlarýn yokluðuna baðlý olduðunu ispatlamaya çalýþýrken büyük zorluklarla
karþýlaþýrlar. Ýþçilerin, olumlu bir çalýþma ortamý saðlanmasý için yapýlmasý gereken deðiþiklikleri
etkilemeye çalýþtýklarýnda karþýlaþtýklarý sorunlar daha da büyüktür.

Ýþverenler, devlet kuruluþlarý, týbbi yetkililer iþçilerin saðlýklarýný korumak için giriþimde bulunmadan önce
risk varlýðýný ispatlamak için karþýlanmasý imkansýz olacak kadar yüksek düzeyde kanýtlar isteyebilirler;
bu nedenle de araþtýrma üstüne araþtýrma yapýlýrken iþçiler risklere maruz kalmaya devam ederler.
Hatta belli bir  maruziyet ile bir saðlýk sorunu arasýndaki iliþki kanýtlandýktan sonra bu maruziyet belli bir
miktarda azaltýlsa bile, maruziyetin yeterli düzeyde azaltýlmasý yýllar alabilir.

Bilimsel olarak düzenlenmiþ araþtýrmalar, hatta iþle hastalýk arasýndaki iliþkiyi açýkça gösterenler bile
iþ yerinde yeterli düzeltme yapýlacaðýnýn  garantisi deðildir. Tüm dünyadaki yýllýk 1.2 milyon iþçi ölümü,
iþ güvenliðine bugünkü   bilim temelli yaklaþýmýn ne kadar yetersiz olduðunun göstergesidir.

 Olasý her iþyeri saðlýk riskini deðerlendirmek bir bilim adamlarý ordusunun yýllarýný alacaktýr. Örneðin:
• Endüstriyel alanda kullanýmý yaygýn olan 50.000 kimyasal madde vardýr ve bunlarýn pek azýnýn insan

saðlýðýna etkisi tümüyle incelenebilmiþtir.
• Bir madde incelenmiþ olsa bile standart araþtýrma koþullarý ve istatistik testler o kadar katý olabilir

ki, sonuçta  iþle iliþki bilimsel olarak kanýtlanamaz; dolayýsýyla iþçiler korunmasýz kalýr.

Eðer bilimsel araþtýrmalarda iliþki gösterilemediyse hastalýk ve iþle ilgili bir mazuriyet iliþkisi olmayacaðý
düþünülür. Bu düþünce hem tehlikeli hem de yanlýþtýr. Pek çok meslek hastalýðýnýn iþle iliþkisi açýsýndan,
bilimsel olarak gerçekleri ortaya koymaya  yeterli  veri toplamak ender olarak mümkündür.Bu nedenle
çoðu bilimsel araþtýrma, iþ maruziyetleri ile hastalýklar arasýnda bilimsel bir iliþkiyi gösteremez. Halbuki
pek çok hastalýk, gerçekten de iþle ilgili maruziyet ve iþ güvenliðinin olmayýþýna  baðlýdýr.
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Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

Pek çok örnek göstermiþtir ki iþle ilgili bir çok hastalýk önce iþçiler ve iþçi sendikalarýnca tanýnmýþ,
iþveren, týbbi ve siyasi kurumlar ise bu konuda onlarýn gerisinde kalmýþlardýr.

Bazý iyi bilinen meslek hastalýklarý þunlardýr:
• Asbestozis (asbest tozlarý ile olur, yalýtýcý üretiminde yaygýndýr),
• Silikozis (silisyum ile olur, madencilik ve kum zýmparalamacýlýðýnda yaygýndýr),
• Kurþun zehirlenmesi (nedeni kurþundur, pil atölyeleri ve boya fabrikalarýnda yaygýndýr) ve
• Gürültü nedenli iþitme kaybý (gürültü ile olur, pek çok iþ yerinde yaygýndýr).

Ayrýca iþ güvenliðindeki eksiklere baðlý pek çok önemli saðlýk sorunu da vardýr:
• Kalp hastalýðý,
• Kanser,
• Sýrt yaralanmalarý, kas hastalýklarý gibi kas – iskelet

sistemi hastalýklarý,
• Alerjiler,
• Erkek ve kadýnlarda üreme sorunlarý,
• Strese baðlý bozukluklar ve
• Psiko – sosyal bozukluklar.

Ýþle ilgili hastalýklarýn nedenlerini bulmak zor olabilir. Üzücü olan þudur ki, çoðunlukla iþle ilgili bir hastalýk
hastalýðýn bu niteliði sonunda tanýndýðýnda,  o kadar ilerlemiþ olabilir ki tedavi etmek artýk  mümkün
olmaz. Ýþle ilgili hastalýklarýn çoðu maruziyetten sonra 20-30 yýl geçmeden ortaya çýkmadýðý için, þimdiki
hastalýðýn iþçinin önceden maruz kaldýðý hangi etmen nedeniyle ortaya çýktýðýný bulmak zor olabilir. Çýplak
Ayaklý Araþtýrma þimdiki hastalýðýn hangi eski maruziyete baðlý olduðunu bulmakta yardýmcý olabilir.

Bugün, eskiye göre iþle ilgili bazý tehlikeler daha iyi anlaþýlmaktadýr. Yine de çalýþmanýn düzenlenmesi,
iþlerin düzenlenme yolu, çalýþma saati, güvencesiz anlaþmalarla çalýþmak, uygunsuz ücret, iþ piyasasýnda
istihdam olanaðý olmamasý, eðitim ve beceri geliþtirmede aksaklýklar iþçilerin iyilik durumlarý üstünde
olumsuz  etkilerini sürdürmektedir.

Bazý bilinmeyen tehlikeleri de içeren bu iþ güvenliði sorunlarý; iþçiler, iþçi sendikalarý, iþverenler, eðiticiler
ve hükümetler için, önemli bir sorundur. Ýþçileri, iþ koþullarýnýn planlama ve analizine katan iþverenler
sorunlarýn daha iyi ve daha hýzlý çözüldüðünü görmüþler; çoðu zaman, iþ iliþkileri ve üretim de olumlu
etkilenmiþtir.

En iyisini iþçiler bilir
Çoðunlukla iþçiler kendilerini neyin incittiðini ya da saðlýklarýný neyin tehdit ettiðini iyi bilirler. Onlar
soruna neden olan fizyolojik ve biyolojik mekanizmalarý bilmeyebilirler, fikirlerinin sorulmasýna da alýþýk
olmayabilirler ama deneyimleri göz önüne alýnmasý gereken önemli bir bilgi kaynaðýdýr. Kimse çalýþma
ortamýný, o ortamda çalýþanlar kadar bilemez.
• Sorunlarýn neler olduðuna karar vermek,
• Kendi önceliklerini saptamak ,
• Ortak bilinç  oluþturmak ve
• Hep birlikte geliþme için baský oluþturmak
için iþçilerin fikrini almak, onlarý da iþin içine katmak iþ güvenliðini geliþtirmenin en etkili yollarýndan
biridir.
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Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

Aktif ve iþçi – odaklý bir yaklaþým iþçilerin seslerini duyurmalarý  için zorunlu ve etkili bir yoldur.

Kadýn ve erkekler için eþit  bir  yaklaþým
Eðer saðlýk ve güvenlik donatýmýna, iþ yöntemlerine, araçlarýna, iþ planlamasýna ve hatta düzenlemesine
uygulanan yasal düzenlemeler varsa, bunlar çoðu zaman erkekler tarafýndan ve erkek iþçiler için
yapýlmýþtýr. Ek olarak, yasal düzenlemeler hem kadýnlarýn bazý “düþük riskli” olduðu varsayýlan iþlerdeki
yoðunluðunu hem de kadýnlarýn ücretli iþlerinin onlarý evdeki iþleriyle benzer risklere maruz býrakmasýndan
doðan çifte tehlikeyi görmezden gelirler.

Çoðu zaman kadýnlar, iþle ilgili saðlýk araþtýrmalarýnýn dýþýnda býrakýlmýþtýr. Bunun esas nedeni de
kadýnlarýn yaptýðý iþlerin genel olarak “emniyetli” iþ olarak görülmesidir. Ancak bunun doðru olmadýðý
defalarca görülmüþtür. Kadýnlar tarafýndan  yapýlan iþlerde, onlarýn saðlýðý için pek çok tehlike vardýr.
Araþtýrmalar ise, makine ile yapýlan üretim, inþaat gibi erkeklerin çoðunluðu oluþturduðu, tehlikelerin
daha dramatik olduðu ve tazminatlarýn mali sorun oluþturduðu iþlere yoðunlaþmýþtýr.

Buna göre  :
• Tüm iþçilerin araþtýrma kapsamýna alýnmasý ve etkili olarak temsil edilmesi,
• Kadýnlarýn iþ güvenliðinin göz ardý edilmemesi,
• Kadýnlarýn çalýþtýðý ve çoðunluðu oluþturduklarý iþlerle ilgili daha çok araþtýrma yapýlmasý ve
• Ýþyeri maruziyetleri hem kadýnýn hem erkeðin üreme saðlýðýný etkileyebileceðinden, her iki cinsiyet

için de üreme saðlýðý tehlikelerinin araþtýrýlmasý esastýr.

Çýplak Ayaklý Araþtýrma ve nesnellik
Bazý kiþiler Çýplak Ayaklý Araþtýrmayý  nesnel olmamakla suçlayacak, sonuçlarýnýn dýþardan
araþtýrmacýlarýn sonuçlarý kadar geçerli olamayacaðýný söyleyeceklerdir. Ancak Çýplak Ayaklý Araþtýrma,
bilimsel kullaným ya da bilimsel bir dergide yayýnlanmak için düþünülmemiþtir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma
ile toplanan bilgi þu amaçlarla kullanýlýr:
• Sorunlarý tanýmlamak,
• Ýþçiler arasýnda ortak bilinç oluþturmak,
• Çözümler önermek ve
• Ýþ yerinde temel güvenliðin saðlanmasý için iþverenle pazarlýk etmek.

Kendi Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýzý yapmak için ihtiyacýnýz olan bazý yöntemler bir sonraki bölümde
tanýmlanmýþtýr.
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Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler 9

 2. Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler

Hedeflerinizi belirleyin
Ýþçilerin güvenliðini arttýrmanýn en etkili yollarýndan biri, hem hangi sorunlarýn var olduðuna karar verirken
ve hem de daha sonra  geliþmelerin gerçekleþmesi için birlikte baský yaparken iþçileri de iþin içine
sokmaktýr. Hiç kimse farkýnda olmasa da, kiþisel olarak iþ güvenliði sorunu olan pek çok iþçi olabilir.
Tek tek  görüþerek veya zaman zaman görüþ alýþ veriþinde bulunarak  olumlu/olumsuz  koþullarýn doðru
bir tanýmýný yapmak çok zor olabilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma, sorunlara toplu bir yanýt oluþturabilmek için
iþçilerin deneyimlerini ve karþýlaþtýklarý iþ güvenliði sorunlarýný bir araya getirmekte yardýmcý olur.

Çýplak Ayaklý Araþtýrma tekniklerini kullanarak, muhtemelen bir þey bulmak ve bu bilgiyi deðiþiklikler
yapmak için kullanmak isteyeceksiniz. “Bulmak” ilk adým, “deðiþtirmek” ikinci adýmdýr. Çýplak Ayaklý
Araþtýrmayý geleneksel araþtýrmadan farklý kýlan ve deðerli yapan da budur.

Hedefleri tanýmlamak iþçilerin halletmesi gereken ilk iþlerden biridir. Örneðin iki sendika temsilcisi
ya da bir iþçi saðlýðý ve güvenliði kurulu Çýplak Ayaklý Araþtýrma düzenleyerek büyük bir satýþ
maðazasýnda iþçilerin öncelikli iþ güvenliði sorunlarýný saptamak istemektedirler.
Böylece:
• Ýþçilerin gereksinimlerine daha iyi yanýt verebilecekler,
• Ýþçilerin güvenini kazanacaklar,
• Ýþçiler arasýnda ortak bir yaklaþým saðlayabilecekler ve
• Ýþçilerin tam katýlým ve destekleriyle, uygun olmayan koþullarý düzeltmek için etkili bir giriþimde

bulunabileceklerdir.

Hedefleri saptadýktan sonra, araþtýrmak istediðiniz soruyu
açýkça tanýmlamak, önemlidir. Yukarýda verilen, büyük bir satýþ
maðazasýnda yapýlacak Çýplak Ayaklý Araþtýrma hedeflerini
açýklayan örneði kullanýrsak, soru þöyle olabilir. “Ýþçilerin öncelikli
iþ güvenliði sorunlarý nelerdir ve bu sorunlarý düzeltmek için neler
öneriyorlar? ”

Çýplak Ayaklý Araþtýrma;
• Tüm iþ gücünü ya da küçük bir grup iþçiyi,
• Saðlýk sorunlarýyla ilgili araþtýrmalarý,
• Olasý tehlikelerle ilgili bilgi toplanmasýný,
• Ýþçilere; iþ güvenlikleri de içinde olmak

üzere; nelerin temel güvenliklerini etkilediði
konusunda  fikirlerinin sorulmasýný   veya

• Sendika temsilcilerinin üyeleriyle birlikte
çalýþmasýný kapsayabilir.

Araþtýrmadan toplanan bilgi, geliþmeleri tartýþmak için kullanýlabilir.

Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýn esas
amacý uygulamada deðiþiklik
yapacak etkinliklerle, insanlarýn
yaþam kalitelerini yükseltmektir.
Çýplak Ayaklý Araþtýrma toplumun
daha az güçlü gruplarý için bile
mümkündür  ve
gerçekleþtirilebilir. Çýplak Ayaklý
Araþtýrma farkýnda olmayý arttýrýr
ve çok deðerli bilgileri ortaya
çýkartabilir. Katýlýmcý yapýsý
nedeniyle, iþçilerin eline bir
denetim unsuru vermektedir.



Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler

Bir iþ yeri için geçerli olan özel bilgilerin toplanmasý için pek çok Çýplak Ayaklý Araþtýrma yöntemi
vardýr. Bunlar tek baþýna ya da bir kaçý birlikte kullanýlabilir. Her yöntemin güçlü ve zayýf yönleri vardýr.
Hangi yöntemi kullanacaðýnýza karar verirken:
• Hedeflerinize ulaþmakta size hangi yöntemin en çok yardýmcý olacaðýný,
• Sizin ve diðer iþçilerin ne kadar zaman ayýrabileceðini ve
• Düþünülen araþtýrmanýn yapýsýný göz önüne almalýsýnýz.

Hangi aracý seçerseniz seçin “tek baþýnýza hareket etmeyin”:
• Ýþçiler birlikte hareket ettiklerinde daha

güçlüdürler ve iþveren tarafýndan
dinlenme olasýlýklarý daha yüksektir. Tek
baþýnýzayken misilleme, cezalandýrýlma
hatta þiddetle karþýlaþma riskiniz daha
yüksektir. Eðer iþyerinizde sendika
varsa bir sendika temsilcisi ile çalýþýn.

• Araþtýrmaya baþlamadan önce dikkatli
hazýrlanýn. Eðer iþyerinizde sendika
varsa önce üyeleriniz ve diðer sendika
temsilcileriyle konuþup görüþlerini
almalýsýnýz. Baþarý ancak iþçiler ortak bir
eylemde birleþirlerse elde edilebilir.

• Ýþ yerini gözlemleyin, iþçilerle konuþun,
iþçilerin görüþlerine deðer verin ve iþ
güvenliði sorunlarýný çözmek için ortak
bir organizasyon oluþturun.

10

ÝÞYERÝNÝZÝ
GÖZLEMLEYÝN

ÝÞYERÝNÝZÝ
DENETLEYÝN

ÞÝKAYETLERÝ
ÝNCELEYÝN

KAYITLARI
ÝNCELEYÝN

ÜYELERÝNÝZE
DÜÞÜNCELERÝNÝ SORUN

BÝLGÝ EDÝNÝN



Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler

Ýþçiler Tarafýndan Yapýlan Denetimler

Denetim nedir?
Ýþyerinin denetlenmesi, iþçiler ve onlarýn temsilcilerinin:
• Ýþ güvenliðinin özel bir yönünü, iþ yerinin bir kýsmýný ya da iþin organizasyon tarzýný sistematik

kontrolleri ile ve
• Ýþçiler, yönetim, diðer iþçi temsilcileri, güvenlik komitesi üyeleri ile konuþarak iþ güvenliði sorunlarýný

tanýmalarýna yardýmcý olur.

Ýþçilerle iletiþim kurmak ihtiyacýmýz olan bilgiye ulaþmanýn ve yapýlacak düzeltmeleri tartýþmanýn
anahtarýdýr. Ýþçilerin denetimin tüm aþamalarýna katýlmalarýný ve sizi desteklemelerini saðlamak için:
• Denetim öncesinde sorun ve þikayetlerini öðrenin,
• Denetim sýrasýnda onlarla konuþun,
• Denetim sonrasý onlara bilgi  verin  ve
• Denetimle elde edilen sonuca göre yapýlacak eyleme birlikte karar verin.

Birçok denetleme þekli vardýr:
• Rutin olarak iþ güvenliðinin birçok yönünü denetleyip uygun olduðunu düþündüðünüz standartlarla

karþýlaþtýrdýðýnýz, genel denetimler,
• Ýþ güvenliðinin bir yönünü daha ayrýntýlý gözlemlediðiniz özel denetimler (Örneðin,  iþ ekipmaný kadýn

iþçilerin kullanýmýna uygun mu, ya da gece çalýþmasý gereken iþçiler için diðer vardiyalardakilerle
eþit koruma var mý?),

• Bir kaza ya da hastalýk sonrasý denetimler ve
• Evraklarýn denetlenmesi.

Denetim kontrol listeleri
Bazý iþçiler ve iþçi temsilcileri denetim sýrasýnda bir kontrol listesi kullanmayý yararlý bulurlar. Kontrol
listesi size güven verir ve yanýt almak istediðiniz tüm sorularý hatýrlamanýzý saðlar. Kontrol listeleri belli
tehlikelerin incelendiði özel denetimlerde özellikle yararlýdýr (bir sonraki sayfadaki örneðe bakýnýz).

Ancak, kontrol listelerine her þey koyulmaz. Bir denetimde en önemli noktalar  þunlardýr:
• Ýþçilerle görüþüp onlarýn görüþlerini öðrenin,
• Gerçekte neler olduðunu ve insanlarýn nasýl çalýþtýðýný

gözlemleyin,
• Bir rapor yazmaya yardýmcý olmak için notlar alýn, çizimler

yapýn,
• Eðer  ekipmanýnýz varsa fotoðraf çekmek gibi baþka

yöntemlerle de kanýt  kaydedin ve
• Bulduðunuz sonuca göre harekete geçin.
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Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler

Güç Ýþ Durumlarý
1. Çalýþýrken ayný durumda kalarak geçirilen zaman azaltýlabilir mi: Ýþi

yeniden tasarlayarak, ara vererek, iþçileri dönüþümlü çalýþtýrarak,
sandalye / tabure temin ederek?

2. Çalýþma alanýnýn  yüksekliði ayarlanabilir mi?

3. Ayarlanabilir sandalyeler temin edilebilir mi?

4. Makine kontrolleri veya malzemeler iþçilerin kolayca
eriþilebilecekleri gibi yerleþtirilebilir mi?

Zihinsel stres:
5. Yoðun dikkatin sürdürülmesi gereken iþlerde daha fazla ara

verilebilir mi?

6. Yalnýz çalýþan iþçiler, yalýtýlmýþlýk hissini azaltmak için; vardiyanýn
bir bölümünde dönüþümlü olarak baþka iþte çalýþabilirler mi?

7. Halkla iletiþimi olan iþçiler, günün bir kýsmýnda baþka iþler
yapabilirler mi?

8. Ýþçilerin, iþ hýzý konusunda daha fazla denetimleri olabilir mi?

9. Her iþçi için üretilmesi gereken miktar daha gerçekçi bir düzeye
çekilebilir mi?

Ýþ çevresi stresi
10. Gürültü ve titreþim kaynaklarý uzaklaþtýrýlabilir ya da denetlenebilir

mi?

11. Baþ aðrýsý ve ufak tahriþlere neden olan kimyasal zararlýlar
denetlenebilir mi?

12. Iþýklandýrma daha iyi olabilir mi?

13. Ýþ ortamý sýcaklýðýnýn denetimi iþçilerce saðlanabilir mi?

Araç ve makine tasarýmý

14. Araçlar el ve bilek burkulmalarý engellenecek biçimde tasarlanabilir
mi?

15. Kamyonlar ve diðer makineler sürücü ya da operatör için  görüþ
daha iyi olacak þekilde tasarlanabilir mi?

16. Ölçüm aletleri daha kolay okunur hale getirilebilir mi?

17. Aðýr yükler, elle kaldýrma yerine makinelerle kaldýrýlabilir mi?

Ýþ Tasarýmý için Ýþçi Denetimi Kontrol Listesi örneði

Soru Evet Hayýr Eylem Gerekliliði

Kaynak: United Auto Workers’ Union, USA’dan uyarlanmýþtýr.

Evet/Hayýr
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Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler

Denetim sonrasý eylem

Denetimin sonucunda elinizde bir liste olacaktýr. Bu listede düzeltilmesi
için iþvereninizin bir þeyler yapmasý gerektiðine inandýðýnýz konular ve
sizin daha fazla bilgiye ihtiyacýnýz olduðunu düþündüðünüz konular
bulunacaktýr. Unutmayýn: gözlemler ancak sizin ve diðer iþçilerin saptadýðý
iþ güvenliði sorunlarý ile ilgili bir eylem yapýlýrsa yararlýdýr.

Güvenlik Temsilcisi

Bu nedenle:
• Denetim sýrasýnda bulunan aksaklýklarý

belirtmeye,
• Ýdareyi yazýlý olarak hazýr rapor formu, mektup ya

da kendi oluþturduðunuz bir raporla
bilgilendirmeye,

• Ýdareden yanýt almaya ve
• Ýdarenin yapacaklarý konusunda iþçileri

bilgilendirmeye dikkat edin (daha fazla bilgi için
el kitabýnýn 3. bölümüne bakýn).

Araþtýrmalar

Araþtýrma nedir, neden yaparýz?
Araþtýrmalar Çýplak Ayaklý Araþtýrmada en sýk kullanýlan bilgi toplama yöntemlerindendir. Ýyi düzenlenmiþ
bir araþtýrma, iþçilerin iþ güvenliði sorunlarý ya da hastalýk, saðlýk  ve tehlikeler konusunda bilgi toplamak
için güçlü  bir  araç olabilir.
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Ýþ yükü araþtýrmalarý

Araþtýrmalar sendikalarýn, üyelerinin aðýr iþ yükü deneyimleri ve bununla nasýl baþa çýktýklarý ile ilgili
bilgilenmesine yardýmcý olur. Bir araþtýrma, baþka zaman sesleri duyulmayan kiþiler de dahil olmak üzere,
büyük sayýda sendika üyesinden girdi saðlar. Bu; zenci iþçiler, yerli  iþçiler, özürlü iþçiler, homoseksüel ve
lezbiyenler, kadýnlar, gençlere ulaþmanýn ve girdi elde etmenin önemli bir yoludur.
Sonuçlar, çok deðerli bilgiler verebilir ve böylece sendikalarýn iþ yükü sorunlarýný halledebilmek için daha
etkili yöntemler geliþtirmelerine yardýmcý olur. Araþtýrma, sendikalarýn, kamu hizmetlerinde; eleman eksikliðini
gidermek için iþçilerin daha fazla ve uzun zaman çalýþtýrýlmalarýna raðmen hizmetlerin aksadýðýný, bu nedenle
daha çok eleman çalýþtýrýlmasý gerektiðini kanýtlamasýna yardýmcý olur ve bu alanda yapýlacak mücadeleye
katký saðlar.

Kaynak: Kanada Kamu Çalýþanlarý Sendikasý



Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler

Bir araþtýrma;
• Belli bir sayýdaki kiþiye yanýtý “evet” ya da “hayýr” olan tek bir soru sormak gibi basit olabilir,
• Bir dinlenme arasýnda el kaldýrarak oylama yoluyla yapýlabilir,
• Ayrýntýlý incelemeleri gerektiren çok sayýda soruyu kapsayabilir.

Genellikle araþtýrma ne kadar basitse o kadar iyidir; ancak yine de araþtýrmanýn boyutunu ve
karmaþýklýðýný, sizin özel araþtýrma gereksiniminiz belirleyecektir. Araþtýrmalar farklý gereksinimlere göre
uyarlanabilir :
• Ýkindi vardiyasýnda çalýþanlarýn arasýnda baþ aðrýsýndan yakýnanlarýn sayýsý gibi niceliksel, sayýsal

bilgi ya da
• Duvar ustalarýnda sýrt ve boyun aðrýlarýný azaltabilmek için fikirlerin alýnmasý gibi niteliksel, tanýmlayýcý

bilgiler toplamakta kullanýlabilir.

Bir araþtýrma yapýp yapmamaya karar vermek
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Araþtýrma yapmanýn doðru yöntem olduðuna karar verdikten sonra verilmesi gereken baþka kararlar
vardýr:
• Araþtýrma sözel mi olmalý?
• Yazýlý mý olmalý?
• Yazýlý anket formu seçilirse kiþilere daðýtýlýp toplanmalý mý, bir toplantý sýrasýnda mý yapýlmalý, postayla

mý, internet üstünden mi ya da sizin düþüneceðiniz farklý bir yolla mý yapýlmalý?

Sizin ihtiyaçlarýnýz için bir araþtýrma yapmanýn uygun
yöntem olup olmadýðýna karar vermeden önce bazý
konularý göz önünde bulundurmalýsýnýz:
• Hedef toplumunuzun büyüklüðü,
• Toplanacak bilgilerin miktarý ve
• Araþtýrmayý yürütmek için gerekli iþçi ya da iþçi

temsilcisi sayýsý.

Bir araþtýrmayý hazýrlamak

Bir araþtýrmayý hazýrlarken, hedefler ve önemli noktalar konusunda çok açýk olmak önemlidir.
Araþtýrmanýn  boyutlarýna karar vermek için kendinize aþaðýdaki sorularý sorun:
• Bu araþtýrmanýn amacý nedir?
• Kimlerin yanýtlamasýný istiyorsunuz?
• Araþtýrma sonunda hangi bilgiyi elde etmek istiyorsunuz? Bu soruyu çok açýk, kesin olarak

yanýtlayýn.
• Topladýðýnýz bilgiyi nasýl kullanacaksýnýz?
• Araþtýrmayý tamamlamak ve analiz etmek için planýnýz ve zamanýnýz nedir?
• Bunu yapmak için hangi kaynaklara gereksiniminiz var?

Kaynak: Kanada Kamu Çalýþanlarý Sendikasý



Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler

Araþtýrmayý toparlamak
Bir araþtýrmada, ne kadar çok kiþiye ne kadar çok soru sorulursa analiz etmek için de o kadar fazla
veri olur. Örneðin; basitçe kadýn ve erkeklerin hastalýk belirtilerini  ayný sýklýkla mý hissettiklerini
öðrenmek isteyebilirsiniz. Bu durumda sadece kadýnlar ve erkekler tarafýndan bildirilen belirtileri sayýp,
ikisini karþýlaþtýrmanýz  yeterlidir. Ama eðer bir bölümde çalýþan kadýn ya da erkeklerin diðer bir
bölümde çalýþan kadýn ya da erkeklerden daha fazla þikayetleri olup olmadýðýný öðrenmek istiyorsanýz
bu durumda daha fazla analize ve zamana ihtiyacýnýz olacaktýr.

Nasýl sorular sormalýsýnýz?
Ýþçilerin kendi sözcükleri ile yanýt verdikleri “açýk-uçlu” sorularla tanýmlayýcý veriler toplayabilirsiniz. Bu
durumda “kapalý - uçlu” sorularda olduðu gibi bir kutucuðu iþaretlemezler.

Yanýtlarda bir sýnýr olmadýðý için “açýk-uçlu” sorularla çok zengin bilgiye ulaþýlabilir. “Bir yükleme
rampasýnda, sýrt incinmelerini önlemek için sizce neler yapýlabilir?” þeklindeki bir soruyla sadece bu
alanda deneyimi olan kiþilerin verebileceði pek çok fikir ortaya çýkartýlabilir. “Açýk-uçlu” sorular en iyi þu
durumlarda kullanýlýr:
• Anket formunuz kýsaysa,
• Az kiþiyle görüþecekseniz,
• Anketi yüz yüze görüþerek dolduruyorsanýz ve
• Farklý sorulara en iyi nasýl yanýt alacaðýnýzý anlamak için bir “ön çalýþma ” yapýyorsanýz.

“Açýk-uçlu” sorularýn olumsuz yanlarý þunlardýr:
• Yanýtlamak iþçilerin çok zamanýný alýr,
• Özellikle araþtýrmacýnýn sorularý açýklamak için orada bulunmadýðý durumlarda, yanýt vermek zor

olabilir,
• Analiz için bir yöntem geliþtirmek uzun zaman gerektirebilir,
• Yanýtlardaki hangi bilgilerin kullanýlacaðýna karar vermek zor olabilir.

Þu durumlarda “açýk-uçlu” sorular önerilmez:
• Anket formunuz uzunsa ve
• Ýþçiler yanýtlarý tek baþlarýna vereceklerse.

“Kapalý - uçlu” sorular genelde daha çabuk ve kolay yanýtlanýrlar ancak yanýtlar sadece anket formunda
izin verilenlerle sýnýrlýdýr. “Kapalý - uçlu” sorularda, iþçiler, daha önce belirlenmiþ birkaç yanýt seçeneði
içinden uygun olaný seçerek, o yanýta uygun kutucuðu iþaretlerler.

Araþtýrmanýz sizin bilmeye ihtiyacýnýz olan bilgiyi ortaya çýkartmalýdýr, o nedenle araþtýrmayý sizin soru
ya da sorularýnýza yanýt verebilecek biçimde düzenlediðinizden emin olmalýsýnýz. Örneðin, iþçilerin toluen
maruziyeti belirtileri hissedip hissetmediklerini bulmak için bir saðlýk anketi düzenliyorsanýz, bu
kimyasala maruz kalmaya baðlý olasý belirtileri bilmeniz gerekir . Eðer güvenilir bir kaynak toluen
maruziyetinin baþ aðrýsý, baþ dönmesi, boðaz aðrýsý, parmaklarda uyuþma, karýncalanma, merkez
sinir sistemi hasarý ve kanser yaptýðýný belirtiyorsa, sizin araþtýrmanýz da bu belirtilerle ilgili sorular
içermelidir. Özel olarak belirli bir maruziyetin belirtilerine yönelik bir araþtýrma daha açýk ve anlamlý
bilgi verir.
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Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler

Sorularýn nesnelliðini saðlamak
Çýplak Ayaklý araþtýrmacýlar için, araþtýrmalarýnýn sonucunu açýkladýklarý zaman karþýlaþabilecekleri
eleþtirilerden yýlmamalarý, cesaretlerinin kýrýlmamasý önemlidir. Bu nedenle yan tutmamaya ve
yönlendirici, yanýt verenleri etkileyici ifade ve sorular kullanmamaya dikkat etmelisiniz.
Örnek:
• Eðer þöyle bir ifade kullanýrsanýz sonuçlarý etkilemeye çalýþmakla suçlanabilirsiniz “Sendika, pek

çok burun kanamasý ve nefes darlýðý olgusu  bildirildiði için, iþvereni saðlýksýz bina sendromu
yaþadýðýmýza ve daha iyi havalandýrmaya ihtiyacýmýz olduðuna ikna etmek için bu araþtýrmayý
yapmaktadýr.”

• “Bu araþtýrma, sendika tarafýndan, bu bölümde çalýþan üyelerinin saðlýðý konusunda veri toplamak
amacýyla yapýlmaktadýr. “ þeklinde bir ifade ise kabul edilebilecek bir ifadedir.

Sorularýn  seçimi ve düzenlenmesi, yanýtlarý önemli derecede etkiler.

Aþaðýda size yol gösterecek bazý önerilere yer verilmiþtir:
• Araþtýrmanýn nasýl tamamlanacaðý konusunda iþçilere anlaþýlýr açýklamalar yapýn,
• Taraflý  ya da hassas  sorulardan kaçýnýn,
• Olumsuz sorulardan kaçýnýn, akýl karýþtýrabilirler (Örneðin,  mesai saatleri dýþýnda havalandýrmanýn

kapatýlmasýna karþý mýsýnýz?),
• Çoktan seçmeli yanýtlarý bir soru için  4-5 seçenek ile sýnýrlandýrýn ya da “açýk-uçlu” sormanýn daha

iyi olup olmayacaðýný düþünün,
• Daha önce denenmiþ araþtýrmalarýn biçim ve cümle yapýlarýný alýn. Bunlarý aynen kullanabileceðiniz

gibi, birkaç ufak deðiþiklikle kendi koþullarýnýza da uyarlayabilirsiniz,
• Araþtýrma düzenlendikten sonra birkaç iþçi üzerinde deneyerek  açýklamalarýn  anlaþýlýr olduðundan

ve sorularýn doðru sorulduðundan emin olun ve
• Anket formlarýný herkese daðýtmadan önce gerekli düzeltmeleri yapýn.
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Anket Formunu Oluþturmak

Bir anket formu oluþtururken, araþtýrmanýn gerekli tüm bilgileri toplamasý gereksinimi ile açýk,
kýsa, hedefe odaklanmýþ bir form hazýrlama amacý iyi dengelenmelidir.

Þu noktalarý göz önüne alýn:
• “Bu araþtýrma, genellikle haklarýnda çok bilginizin olmadýðý kadýn iþçiler, gece

çalýþanlar gibi gruplardan bilgi toplamak için bir fýrsat olabilir mi? “ Araþtýrdýðýnýz
konu onlarý farklý bir biçimde etkiliyor mu? Bu durumda farklý soru ve çözümler gerekebilir.

• Dil, okur-yazarlýk gibi dikkat edilmesi gereken anketin uygulanmasýný zorlaþtýracak durumlar
var mý?

• Araþtýrmanýn amacý yanýt verecek kiþilere yeterince açýklandý mý? (Ýþçiler toplanacak bilginin
nasýl kullanýlacaðýný ne kadar iyi anlarlarsa yanýt verme olasýlýklarý da o kadar artar).

• Cinsiyet, yaþ, iþ sýnýflamasý, istihdam tarzý, etnik grup gibi bilgilere gereksiniminiz var mý? Bu
bilgiye neden gereksinim duyuyorsunuz?

• Yanýtlar, sonuçlarýn açýklanmasýna yardýmcý olacak arka plandaki bilgileri ortaya çýkaracak
mý?

• Sorular ve yanýt seçenekleri anlaþýlýr  mý?
• Anket formu 10-15 dakika içinde yanýtlanabilir mi?
• Sonuçlar kolayca listelenebilecek  ve sizin aradýðýnýz bilgileri saðlayacak mý?

Kaynak: Kanada Kamu Çalýþanlarý Sendikasý
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Amaçla ilgili kýsa bir açýklama, gizlilik konusunda güvence vermeli, sonuçlarýn açýklanmasý ile ilgili planlara
deðinmeli ve herkesin katýlýmýnýn önemini belirtmelidir. Bunun iþçi temelli bir araþtýrma olduðu diðer bir
ifade ile iþçilerin kendi araþtýrmalarý olduðu ve onlarýn gerçeklerini yansýtmak için yapýldýðý vurgulanmalýdýr.

Olgu Çalýþmasý:
Kadýn ve Erkekler Ýçin Eþit Bir Yaklaþým

Bir sendika saðlýk ve güvenlik temsilcisi bir anket formu düzenleyerek bir grup kadýn
üyeye daðýttý. Ýþçilerin yanýtlarýyla pek çok sorunun varlýðý ortaya çýktý:

• Ergonomik sorunlar,
• Taban tozu,
• Kadýnlarýn aþaðýlandýklarý ve önemsenmediklerini hissettikleri,
• Düþük istihdam, uzun çalýþma saatleri, vardiya ve sözlü suistimal nedeniyle stres ve
• Yeterince oturacak yer ve mahremiyeti olmayan saðlýk ve sosyal yardým birimleri.

Sonuç olarak, sendika temsilcisi:

• Genel müdüre  bir rapor hazýrladý. Olumlu yanýt aldý ve bu konularý görüþmek üzere bir toplantý
düzenlendi;

• Gönüllü olan bir kadýn üyenin diðer kadýnlar tarafýndan da desteklenerek, bir sonraki sendika
kol toplantýsýnda sendika saðlýk ve güvenlik temsilcisi olmasý kararlaþtýrýldý;

• Kadýnlarýn, saðlýk, güvenlik ve sosyal yardým  gereksinimlerine bir duyarlýlýk oluþtuðunu ve
sorunlarý çözümlemek için adýmlar atýlacaðýný hissetti.

The Impact of Trade Union Education and Training in Health and Safety on the Workplace Activity
of Health and Safety Representatives, HSE UK 2001’den uyarlanmýþtýr.

17



Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler

Ýþçilerin Saðlýk Yakýnmalarý  Hakkýnda Örnek Araþtýrma
TÜM VÜCUT TÝTREÞÝMÝ

Kiþisel Bilgiler (Ýsteðe Baðlý)
Ýsim
Yaþ                         Erkek                          Kadýn

Ýþ Tanýmý
Þimdiki Ýþin Adý
Bu iþe ne zaman baþladýnýz?
Hangi titreþimli aletleri kullanýyorsunuz?
Bu aletleri her gün ne kadar süre kullanýyorsunuz?
Kullandýðýnýz baþka makine veya  araçlar?
Titreþimin var olduðu geçmiþteki iþleriniz
Bu iþyerindeki istihdam süreniz

Saðlýk tanýmý
Tüm vücut titreþimine maruzsanýz (makine, beton vibratörü, otobüs, kamyon, traktör vb. yanýnda) lütfen
aþaðýdaki  sorunlardan þimdi ya da daha önce þikayetiniz olup olmadýðýný belirtin. Sizin için þimdi ya da
geçmiþte sorun olan her þýk için lütfen yanýndaki kutucuða uygun harfi yazýn:

Sýrt aðrýsý

Eklem iltihabý

Varis

Basur

Kasýk  rahatsýzlýðý

Hazýmsýzlýk

Yüksek tansiyon

Kalp rahatsýzlýðý

Uyuma güçlüðü

Sinirlilik

Baþ dönmesi, sersemlik

Bulanýk görme

Yorgunluk

Ýktidarsýzlýk  ya da cinsel istekte azalma

Solunum güçlüðü

Kaslarda aðrý

Bu þikayetlerin herhangi biri bu iþinize baþlamadan önce  var mýydý?
Vardý ise lütfen ayrýntýlarý yazýn:

Baþka yorumunuz  var mý?

Kaynak: Guidelines on hazards of vibration, Australian Council of Trade Unions

“H” “her zaman” þikayetiniz var / vardý.
“D” “düzenli, sürekli olarak” þikayetiniz var / vardý.
“A” “arada sýrada” þikayetiniz var / vardý.
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Bir araþtýrmayý yürütmek ve iyi yanýtlar almak

Her iþçi, bir araþtýrmaya katýlýrken kendisini rahat hissetmeyebilir. Bazý iþçiler:
• Katýlmalarý istendiðinde kendilerini zorlanmýþ hissedebilirler,
• Kendi fikirlerinin sorulmasýna alýþýk olmayabilirler,
• Cezalandýrýlacaklarýný düþünebilirler,
• Araþtýrmanýn amacý konusunda tereddütleri olabilir,
• Ne kadar zaman harcayacaklarý konusunda endiþeleri olabilir.

Ýþçilerin  güvenini saðlamak  için  onlarýn hislerine duyarlý olun. Ýyi yanýt alabilmek için:
• Çalýþma saatleri ve özel gereksinimlere uyum saðlamaya çalýþýn,
• Onlar için uygun olan zamanlarý iþçilerden öðrenmeye gayret edin,
• Adýnýn açýklanmayacaðýný, gizliliðin saðlanacaðýný garanti edin,
• Araþtýrmanýn amaç ve hedeflerini ve onlar için koruma garantilerini açýklamak için iþçilerle bir toplantý

düzenleyin ya da bir mektup daðýtýn,
• Tamamlanmýþ araþtýrma formlarýnýn güvenli yerde saklanacaðýný garanti edin,
• Sonuçlarý onlara açýklayacaðýnýza ve daha sonra atýlmasý gereken adýmlara birlikte karar vereceðinize

güvence verin.

Ýþçilerle yüz yüze yürütülen bir araþtýrmada, veri toplamanýn kiþisel ve karþýlýklý etkileþimli yapýsý nedeniyle,
yanýt alma oraný daha yüksektir. Eðer okur yazarlýk bir sorunsa, iþçilerin kendi baþlarýna dolduracaklarý
bir anket formu yerine sözel araþtýrma uygulamasý daha doðru olur. Sözel araþtýrmada Çýplak  Ayaklý
araþtýrmacýlar sorularý sorar ve yanýtlarý yazarlar. Ancak bu þekil gizli ve mahrem bilginin toplanmasý için
uygun yöntem olmayabilir. Böyle gizli ve hassas bilgiler için iþçilerin kendilerinin dolduracaðý yazýlý
formlar en iyisidir. Gizli ya da hassas bilgilerin sorulduðu araþtýrmalarda formlara isim yazýlmamalýdýr.
Aslýnda, iþçiler tanýnmak istemiyorlarsa hiçbir araþtýrmaya isimlerinin yazýlmasý istenmemelidir. Eðer
gizli ve hassas bilgi toplanacak ve okur yazarlýk sorunu varsa sorularý sözel olarak, yüz yüze sormanýz
gerekecektir. Bu durumda tüm bilgilerin tamamen gizli tutulacaðýný garanti etmeniz gerekir.

Ýþçilerin kendilerinin dolduracaðý yazýlý bir anket formu kullanmanýn en iyi yaný veri toplamak için daha
az kiþi gerekmesidir. Ayrýca iþçilerin yanýtlarýný düþünmek için daha fazla süreleri vardýr. Esas zayýf
noktasý sözlü araþtýrmaya göre daha az yanýt alýnmasýdýr. Yazýlý anket formlarýný doldurmalarý için iþçilerin
biraz zaman ve çaba harcamalarý gerekir. Yazýlý formlarda eðer formu doldurmak için biraz yardým
alabilirlerse yanýt oraný yükselebilir. Bunlarýn yaný sýra eðer:
• Anketi iþyerinde doldurmalarý (hemen) istenirse ve
• Bir toplantý sýrasýnda doldurup hemen geri vermeleri istenirse yanýt oraný çok daha yüksek olur.

Eðer formlarý alýr giderlerse, çok motive olmadýklarý takdirde, geri getirme olasýlýklarý düþüktür.
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Analiz ve eylem
Ne yazýk ki, dünya tamamlanmýþ ama hiçbir zaman dökümü, analizi yapýlmamýþ, sonuçlarý
yazýlmamýþ ve bu sonuçlara göre bir harekete geçilmemiþ, anketlerle doludur. O nedenle þimdi
süreci tamamlamak için harekete geçmeniz önemlidir. Ani kararlardan kaçýnmak gerekir. Önce
elde ettiðiniz sonuçlarý inceleyin ve onlarýn bir soruna iþaret edip etmediðini görün.

Araþtýrmanýn sonuçlarý, katýlan iþçilere duyurulmalýdýr. Duyuruyu:
• Bir toplantý sýrasýnda ya da iþyerinde dolaþarak
• Bir bültenle
• Yazýlý bir raporla yapabilirsiniz

Sonuçlar duyurulduktan sonra, araþtýrma sonuçlarýna göre nelerin yapýlmasý gerekli olduðuna karar
vermek için tartýþmalar yapýlmalýdýr (daha fazla ayrýntý için bu el kitabýnýn 3. bölümüne bakýn).
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Sonuçlarýn Analizi
Sonuçlarýn hangi yöntemle tasnif edileceði, soru tipine, yanýtlarýn sayýsýna ve araþtýrmanýn amacýna
baðlýdýr.Ufak çapta bir araþtýrmanýn  sonuçlarýný elle yada basit bir veritabaný  programý ile elde
edebilirsiniz. Geniþ, ayrýntýlý ve çok kiþinin katýldýðý araþtýrmalarda, araþtýrma sonuçlarýný analiz
etmek için oluþturulmuþ bir bilgisayar programý kullanmak en iyisidir.

Kaynak: Kanada Kamu Çalýþanlarý Sendikasý
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Olgu Çalýþmasý:
Tekstil Ýþçileri Tekrarlayan Zorlanmaya Baðlý Yaralanmalarý
Araþtýrýyorlar

Tekrarlayan Zorlanmaya Baðlý Yaralanmalar (TZBY) giyim ve tekstil endüstrisinde sýk görülür.
New York Kentinde (ABD),  giysi süsü atölyesinde çalýþan 200 iþçiyi temsil eden UNITE adlý
sendika, iþçilerin ergonomik sorunlarla ilgili endiþelerine yanýt vermek için gizliliðe de önem
verilen  bir araþtýrma yaparak, iþçilerin saðlýkla ilgili þikayetlerini sordu.

Elle çalýþan bir manivela yardýmýyla süsleri bir makaraya saran iþçiler arasýnda ürkütücü
boyutlarda yaralanmaya  rastlandý. Sendika saðlýk ve güvenlik temsilcisi, araþtýrma sonunda,
iþçilerin %75’inin þu ya da bu þekilde ciddi acý duyduðunun ortaya çýktýðýný bildirdi.

Sendika, araþtýrma sonuçlarýný idareye bildirince, farklý çalýþma istasyonlarýný  deðerlendirmek
için yeni bir ortak çalýþma baþlatýldý. Sendika iþçilerin izniyle, elveriþsiz duruþ ve güç hareketleri
ortaya çýkarmak için farklý iþleri videoya kaydetti. Birçok tezgah ergonomik olarak yeniden
tasarlandý, makara makinesine ayak pedalý eklendi ve yastýklý, ayarlanabilir sandalyeler alýndý.
Ýþ dönüþümlü (rotasyonla) yapýlmaya baþladý. Sendika TZBY’yi önlemek için yönetici ve
iþçilerde duyarlýlýk uyandýrmak amacýyla bir eðitim programý düzenledi.

Eðitim programý baþlamadan önce sakatlýða yol açabilecek  bir bilek rahatsýzlýðý olan karpal
tünel sendromu, 18 iþçide görülmüþtü. Ertesi yýl, araþtýrma sonucunda yapýlan tavsiyelerin
çoðu uygulandýktan sonra, beþ tazminat vakasý oldu, ancak bunlarýn hiçbiri karpal tünel
sendromu nedeniyle deðildi. Atölye yönetimi, bu ortak giriþim sonucu tazminat giderlerinin
yarýya indiðini bildirdi. Daha önemlisi iþçilerin sakatlanma riski büyük ölçüde azalmýþtý.

Video. 1998. Ergonomic Programs That Work. US Department of Labor / Occupational Safety
and Health Administration ‘dan uyarlanmýþtýr.Fotoðraf Kaynaðý: Video capture from Ergo-
nomic Programs  That Work.
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Brezilya’da çikolata endüstrisi iþçileri, TZBY (Tekrarlayan Zorlanmaya Baðlý Yaralanmalar)
konusunda kendi araþtýrmalarýný yaptýlar. Amaçlarý, sakatlanmýþ çikolata iþçilerini desteklemek
ve yeni rahatsýzlýklarý önlemek için somut bir plan geliþtirmekti. Sendika, çalýþmasýna atölye
giriþlerinde daðýttýðý anket formlarý yardýmýyla veri toplayarak baþladý. Ýþçilerin yaklaþýk %15’i
anket formlarýný sendika posta kutusuna yollayarak yanýt verdiler.

Ýþçilere þunlar sorulmuþtu:
• Hissettikleri acý tarzý,
• Ýþyerinde karþýlaþtýklarý sorunlar,
• Sendikanýn bu sorunlarla ilgili giriþimleri konusundaki  görüþleri,
• Sorunlarýn çözümü için önerileri.

Araþtýrmanýn sonraki aþamasý yerel üniversiteyle birlikte yürütüldü. Sendika araþtýrma
sonuçlarýndan stres etmenlerini azaltmak ve sakatlýklarý önlemek amacýyla yapýlacak giriþimleri
planlamak için yararlanmayý düþünüyor.Çözümler, ortak pazarlýk için istekleri oluþturmak ve
fabrikaya doðrudan müdahale hakkýný kazanmak temeline dayandýrýlacak.

Bilgi: Mara Lira, sendika lideri, Esprito Santo, Brazil and Research Student from Federal University
of Esprito Santo’dan elde edilmiþ. Heiner Koehnen’in tercümesinden uyarlanmýþtýr.
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Olgu Çalýþmasý:
Brezilya’da Çikolata Endüstrisi Ýþçileri TZBY Sorununu
Çözüyor
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Toskana Çevre ve Çalýþma Birliði ile Ýtalyan Genel Ýþçi Birliði Sendikasý (CGIL)
Toskana Kadýn Komitesi, kadýn iþçilerin saðlýðý ile ilgili bir araþtýrma düzenledi. Araþtýrma bir
takým tanýmlayýcý sorulardan yararlanýlarak yürütüldü. Sorular, tek tek iþçilerin algýladýklarý risklere
odaklanmýþtý. Araþtýrmaya farklý endüstriyel sektörlerdeki kadýn iþçiler (ayakkabý fabrikalarý, gýda
ve yiyecek hizmetleri, iletiþim ve telefon þirketleri, bankacýlýk, ana okulu, polis ve sosyal
araþtýrma) katýldý ve 233 anket formu dolduruldu.
Sonuçlar þunlarý ortaya çýkardý:
• Kadýnlarýn %90’ý stresle ilgili saðlýk sorunlarýna baðlý yakýnmalarý olduðunu bildirdiler;
• %80’i aðýr yük kaldýrdýklarýný belirttiler;
• %60’ý tekrarlayýcý el hareketi bildirdiler;
• %12’si düzensiz adet, geçici kýsýrlýk, kendiliðinden düþük ve erken doðum gibi üreme saðlýðý

sorunlarýyla karþýlaþtýklarýný söylediler.

Stresin, genel cinsel ilgi kaybý ve adet düzeninde deðiþikliklere yol açtýðýna inanýlmaktadýr. Stres
aðýr iþ yükünün sonucu olabilir. Bu da kadýnlarýn çift yönlü, ev ve iþyerlerindeki sorumluluklarýnýn,
özellikle, iþçilerden beklenen performans düzeyi nedeniyle  artmasý sonucu kadýnlar üzerinde
oluþan baskýnýn bir kanýtýdýr.

Kadýnlara özel bu Çýplak Ayaklý Araþtýrma ile CGIL Toskana Kadýn Komitesi ve Toskana Çevre
ve Çalýþma Birliði muazzam bilgi edindiler. Kadýn iþçilerin karþýlaþtýðý tüm riskleri saptama
gereksinimi bir öncelik olarak ortaya çýktý. Oysa ki, risk deðerlendirmesinin alýþýlagelmiþ ve “resmi”
biçimi, iþ ortamýnda kadýnlarýn varlýðýný ve onlarla erkek iþçiler arasýndaki farklýlýklarý ender olarak
göz önüne almaktadýr. Bu süreç ayrýca, iþçiler ve temsilcilerine bilgi ve eðitim verirken cinsiyet
farklýlýklarýný anlamaya karþý olan direnci de ortaya çýkarmýþ oldu.

Bu Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýn sonuçlarýyla güçlenmiþ olan Sendika ve Birlik, bu sorunlarý çözmek
ve Ýtalya Toskana’da kadýn iþçilerin iþ güvenliðini yükseltmek için birlikte çalýþýyorlar.

The Italian General Workers Confederation (CGIL), Women’s Commitee of Tuscany and the
Associazione Ambiente e Lavoro Toscana (Environment and Labour Association of Tuscany)
Tuscany, Italy (2000)’den uyarlanmýþtýr.
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Olgu Çalýþmasý:
Ýtalya’da Kadýn Ýþçilerle Çýplak Ayaklý Araþtýrma
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Küçük grup tartýþmalarý
Ýþçilerle yapýlan küçük grup tartýþmalarý da Çýplak Ayaklý Araþtýrma yöntemi olarak kullanýlabilir. Eðitilmiþ
iþçi-araþtýrmacýlar, iþçi eðiticileri ya da deneyimli iþçi temsilcileri tartýþmalarda yürütücü  olabilirler. Ýþçi
- yürütücülerin rolü, küçük gruptaki iþçilere bir konu ya da konular hakkýnda sorular sorarak, onlarý
katýlmaya  teþvik etmektir. Daha sonraki tartýþmalar araþtýrma verileri ya da bilgi için kaynak
oluþturacaklardýr. Ýþçilerin tutum, inanç, duygu, tepki ve deneyimlerini en iyi ortaya çýkartabilecek yöntem,
destekleyici bir ortamda yapýlan küçük grup tartýþmasýdýr.

Küçük grup tartýþmalarý, iþ güvenliði gibi insanlarýn endiþeleri olabilecek  bazý  konularý araþtýrmak için
çok iyi bir yöntemdir. Bu endiþeler þunlar olabilir:
• Olasý iþ yitimi,
• Gelir güvencesi,
• Temsil edilmekte zayýflýk ve
• Kiþisel yaralanma, hastalýk ve saðlýk sorunlarý.

Bunlara ek olarak, iþçilerin çözümler için pek çok fikirleri vardýr !

Küçük grup tartýþmalarýný neden kullanalým?
Ýþçilerle yapýlan küçük grup tartýþmasý:
• Açýkça tanýmlanmýþ bir konu hakkýnda süratle bilgi toplanmasýný saðlayabilir,
• Ortak çalýþmaya teþvik edebilir,
• Ýþçileri, tartýþmalara katýlmaya yüreklendirebilir,
• Tartýþmalarýn yapýlmasýnda gayrý resmi ve etkili bir tarz saðlayabilir,
• Ýþçilere, kendileri ve arkadaþlarýnýn karþýlaþtýklarý iþ güvenliði sorunlarýný araþtýrmak, tartýþmak ve

çözüm bulmak için fýrsat tanýyabilir ve
• Ýþ güvenliði için iþçi örgütünü geliþtirebilir.

Küçük grup tartýþmalarý etkili olarak nasýl yürütülür?
Bir küçük grup tartýþmasýnýn etkili olarak iþlemesi için belli bazý unsurlarýn var olmasý gerekir.  Ana
unsurlar þunlardýr:
• Küçük grup tartýþmasýna davet edilen iþçilerin, araþtýrýlan konuda deneyim ya da fikir sahibi

olduklarýndan ve tüm iþgücünü temsil ettiklerinden emin olun. Örneðin, kadýnlarýn iþ yerindeki cinsel
tacizle ilgili duygularýný anlamak için düzenlenen bir küçük grup tartýþmasýna  katýlan kadýnlar yaþ
grubu, iþ ve diðer özellikleri açýsýndan kabaca o iþ yerindeki mevcut olan oranlarýnda temsil
edilmelidirler.

• Grup büyüklüðü yönetimi kolay olacak kadar, en çok 6-10 iþçi olmalýdýr.
• Zaman katýlan iþçiler açýsýndan uygun olmalýdýr.
• Ýþçilerle toplantý yeri kararlaþtýrýlmalýdýr. Toplantý iþyerinde ya da dýþarýda olabilir. Nerede olursa olsun

iþçilerin konular hakkýnda rahatça fikirlerini söyleyebilecekleri bir yer olmasý tavsiye edilir.
• Sorular ve etkinlikler önceden planlanmalýdýr ki küçük grup kendi özel deneyimlerini paylaþma fýrsatý

bulsun.
• Küçük grubu oluþturan iþçilerin etkileþimine izin verilmelidir. Böylece iþçilerin rahatlýkla deðer ve

inançlarýný ifade etmeleri, birbirlerine sorular sormalarý ve özel deneyimleri hakkýndaki yorumlarýný
açýklamalarý saðlanmýþ olur.
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• Küçük grup tartýþmalarýnýn deðiþim için bir forum olduðu anlaþýlmalýdýr. Eðer güven saðlanýr ve iþçiler
birbirleriyle etkili olarak çalýþabilirlerse sorunlarý sorgulayarak bir çözüm bulunabilir.

• Ýyi bir grup yönetimi ile gruptaki herkesin katýlýmý saðlanabilir.
• Tartýþma ve sonuçlarýn kaydedilmesi saðlanmalýdýr. Sonrasýnda eyleme geçmek için bu notlar size

yardýmcý olacaktýr.
• Tartýþma için gerçekçi süre sýnýrý koyulmalýdýr. Normal olarak 1-2 saat yeterlidir.
• Tartýþmanýn sonunda iþçileri neler konuþulduðu ve neler yapýlmasý gerektiði konusunda konuþmak

için teþvik etmelidir.
• Bir dahaki toplantý tarihi, saati ve gündemi konusunda fikir birliði saðlanmalýdýr.

Grup Yürütücüsü ve Ýþçiler
Grup yürütücüsünün  küçük grup tartýþmasýnýn  baþarýlý olmasýnda çok büyük rolü vardýr. Yürütücü bilgi
toplamak için eðitilmiþ bir kiþi, deneyimli bir sendika görevlisi ya da deneyimli bir iþçi eðiticisi olabilir.
Yürütücü toplantýyý yönlendirir, iþçilerin kendilerini rahat ve saygýn görmelerini saðlar. Yürütücünün iþçilerin
söylediklerine inanmasý ve deðer vermesi gerekir. Etkin dinleme, kendini karþýsýndakinin yerine koyma
(empati), anlayýþ ve onaylama iyi iletiþimi destekler ve daha iyi sonuçlar alýnmasýný saðlar. Eðer iþçilerin
düþüncelerini paylaþmalarý isteniyorsa,  yürütücünün  açýk ve dürüst olduðunu ve gizliliðe saygý
göstereceðini hissetmeleri gerekir. Ýþçilerin, hiçbir þekilde kontrolü yitirdikleri duygusuna kapýlmamalarý
gerekir.

Küçük grup tartýþmalarýnda  iþçiler için  kurallar

Küçük grup tartýþmasýnýn  olumlu ve güvenli bir deneyim olmasýný saðlayýn. Ýþçiler;
• Yeni düþüncelere açýk olmayý,
• Birbirlerinin görüþ ve yorumlarýna saygý göstermeyi (Herkesin soru ve yanýtlarý

önemlidir),
• Olabildiðince fazla katýlmayý  (Herkesin düþünce ve görüþleri ayný derecede

önemlidir),
• Grubu her zaman terk edebileceklerini (Katýlým gönüllüdür),
• Konuþmayý kendi tekeline almamayý (Herkesin eþit konuþma olasýlýðý olmalýdýr),
• Görüþleri dürüstçe açýklamayý (Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýn tam ve anlamlý

olmasý için iþçiler dürüst, kesin, tam bilgi vermelidir),
• Söz kesme ve baþkasý konuþurken yan konuþmalar yapmamayý,
• Fikir ayrýlýklarýný baþkalarýna saldýrmadan açýklamayý,
• Mizah anlayýþýný korumayý ve
• Gizliliði sürdürmeyi
önceden kabul etmelidirler.
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Sorun aðaçlarý
Sorun aðacý çalýþmasý, iþçilerin sorunlarý ile ilgili bilgi toplamada küçük grup tartýþmasýnýn  nasýl
kullanabileceðine bir örnektir. Bu çalýþma tipi iþçilerin, ortaya koyulan sorunlarýn temel nedenlerini ve
etkilerini birlikte araþtýrýp incelemeleri için bir fýrsattýr.

Büyük bir kaðýda ya da tahta kaðýdýna (Ambalaj kaðýdý gibi büyük kaðýtlar) basitçe bir aðaç çizip duvara
yapýþtýrýn. Çizimde aðacýn kökleri, gövdesi ve dallarý olmalýdýr.

Ýþçilere sorun:
• iþyerinde var olan  tehlikeler ve hastalýk, saðlýk sorunlarý NELERDÝR? Sorunlarý numaralayýn ve

aðacýn dallarýnýn yanýna yazýn
• bu sorunlarýn en yakýn, doðrudan nedenleri NELERDÝR? Yanýtlara ilgili olduklarý sorunun numarasýný

verin ve aðacýn gövdesinin yanýna yazýn.
• bu sorunlarýn esas nedenleri NELERDÝR? Esas nedenlere ait olduklarý sorunlarýn numarasýný verin.

Bunlarý aðacýn köklerinin yanýna yazýn.
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Küçük grup tartýþmalarýnda  yürütücü  için  kurallar

Küçük grup tartýþmalarýný kolaylaþtýrmaya yardýmcý olacak bazý öneriler þunlardýr:
• Yöneticinin görevi, geniþ ve etkin katýlýmý saðlamak, konuþmalarý konu üstünde odaklayýp yönetmektir.
• Küçük grubun temel kurallarý konusunda fikir birliði saðlanmalýdýr, tüm katýlýmcýlarýn gizliliðe saygý göstermesi gibi.
• Herkes kendisini grubun içinde hissetmelidir. Bazý iþçilerin konuþmak için davet edilmeye gereksinimleri vardýr, ancak

bu davet, kendilerini zorlanmýþ gibi deðil, özgür hissetmelerini saðlamalýdýr.
• Bazý iþçiler çok fazla konuþurlar, onlara, baþkalarýnýn henüz konuþmaya fýrsat bulamadýklarý veya birisinin henüz

konuþmasý bitmeden sözünün kesildiði nazikçe ancak kararlý bir tarzda hatýrlatýlmalýdýr.
• Herkesin fikirlerine saygý gösterilmesini,  ancak bunun herkesin ayný fikirde olmasý gerektiði anlamýna gelmediði

anlatýlmalýdýr. Fikir ayrýlýklarýný derinliðine incelemek çok verimli olabilir.
• Kiþileri, söylediklerini olgunlaþtýrmaya davet edin. Ýþçilerin bir kiþinin söyledikleri ile daha önce söylenenler arasýnda

baðlantý kurmasýna yardýmcý olun. “Maria’da böyle bir þey söylememiþ miydi?” gibi. Tartýþmayý daha önce söylenenler
üstünde geliþtirip derinleþtirin.

• Arada sýrada, o zamana kadar deðinilen temel fikirlerin kýsa bir özetini yapýn. Sonra, tartýþmayý odaklandýracak ve ona
yön verecek bir soru ortaya atýn.

• Farklý bir konuya geçmek zamaný ise, söyleyin.
• Herkes tek tek sýrayla konuþmalýdýr. Eðer üç kiþi ayný anda konuþmak isterse, sýraya  koyun: ”Peki, önce Regina,

sonra Alberto ve daha sonra Selim, ne dersiniz?”
• Ýþçilere karþý ilgili ve olumlu olun.
• Tartýþma yürütücüsü  olun, katýlýmcý deðil.
• Kendi fikir ve peþin hükümlerinizle araya girmeyin.
• Tatsýz þeyler duymaya hazýrlýklý olun.
• Her grubu yönetemeyeceðinizi kabul edin.
• Kendi yeteneklerinizi kullanýn.
• Ýþçilere, araþtýrma ve eylem sürecine katkýlarý nedeniyle teþekkür edin.

South Bronx People for Change. 1984
Ve: Morgan, DL and Krueger, RA. 1998. The Focus Group Kit’den uyarlanmýþtýr.
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Ýþçilerin ve çocuklarýnýn
ellerinde döküntüler var

1
Pestisit maruziyeti;
koruyucu önlemler
yok; pestisit kaplarýnda
etiket yok

1

Asgari ücrete uyulmuyor, ücret
ilaçlanan ekine göre ödeniyor,
çiftlikte  çocuk bakým olanaklarý
ve okul yok, temel ücret çok
düþük olduðundan yeterince
yiyecek elde etmek için
çocuklarýn da çalýþmasý
gerekiyor.

1

Sýrt aðrýsý2

Yardýmcý  araç
olmadan aðýr yük
kaldýrma

2

Ýþ genellikle kadýnlara ve
güvencesiz sözleþmelerle veriliyor,
gebe iþçiler kovuluyor yük
kaldýrmak için yasal  düzenleme
yok, sendika yok

2

Ferreira, EC and Ferreira. JC. 1997 Making Sense of the Media; A handbook of popular education
tecniques. (New York, USA: Monthly review Press) ‘den uyarlanmýþtýr.
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Bu araþtýrma, iþçilerin sorunlarýnýn tüm boyutlarý hakkýnda bilgi toplamak için idealdir. Ek bir kazancý da
tanýmlanan sorunlarýn esas nedenleri hakkýnda duyarlýlýk oluþturmasýdýr. Ýþçiler ve aileleri, hepsi de temel
güvenlik yokluðuna baðlý birçok etkenin oluþturduðu kötü saðlýk ortamý nedeniyle acý çekiyor olabilirler.
Pek çok iþçinin her gün yaþadýðý gerçeklerden bazýlarý:
• Yetersiz gýda,
• Temiz suya ulaþamama ve
• Ýlaç ve týbbi hizmetin olmayýþýdýr.

Ýlaç ve týbbi hizmet var olsa bile, iþçiler yetersiz gelir nedeniyle ilaç alamaz ya da gerektiðinde tedavi
olamazlar. Temel güvenlik yokluðuna baðlý genel saðlýk durumu bozukluðu, iþle ilgili tehlikelere
maruziyetin etkisini daha da arttýrýr.

Çýplak Ayaklý Araþtýrma yaparken, iþçiler, iþ dýþýndaki  günlük yaþamlarýyla ilgili pek çok sorunu dile
getirebilirler. Ne var ki bu sorunlarý dinler ve kayýt tutarken çoðu zaman iþ dýþýndaki sorunlarýn iþteki
maruziyetlere baðlý saðlýk sorunlarýyla doðrudan ilgili olduklarýný farkedersiniz. Örneðin; çocuklarýnýn
her gün yeterli yiyecek bulmasý için çabalayan iþçiler, kimyasallarla ya da tehlikeli makinelerle çalýþmanýn,
inþaatlardaki tehlikeli uygulamalarýn  kendi saðlýklarýna olan etkisine öncelik vermeyebilirler. Bir iþçinin
tehlikeli maruziyetler nedeniyle acý çekmesine raðmen  iþ koþullarýný geliþtirmek için harekete
geçmemesinin nedeni yaþamýnda temel güvenliðinin olmayýþý olabilir.

Çýplak Ayaklý Araþtýrma  ile iþçilerin saðlýk sorunlarýna katkýsý olan tüm nedenleri inceleyebilme þansýnýz
olur. Ayrýca Çýplak Ayaklý Araþtýrma  önce hangi alanda harekete geçeceðinize ortak olarak karar
vermenize de yardým eder. Örneðin; iþçiler tehlikelere karþý hiçbir korumalarý olmamasýna raðmen,
kimyasal maruziyetleri önlemeye deðil, hep birlikte güvencesiz istihdam koþullarýný düzeltmeye yönelik
bir hareketi öncelikli olarak seçebilirler. Çýplak Ayaklý  araþtýrmacýlar olarak, kiþisel olarak ayný kanýda
olmasanýz da ortak seçimlere saygý göstermeniz önemlidir.

Analiz ve Eylem
Ýþçiler, küçük grup tartýþmasýnda ortaya çýkan ana noktalarla ilgili kayýt tutulabileceðini kabul etmelidirler.
Bu notlar:
• Ortak tartýþmalarda,
• Ortak analizlerde ve
• Eylem planlarýnýn geliþtirilmesinde ortaya çýkan iþ güvenliði sorunlarýný çözmekte yararlý olacaktýr

(daha fazla bilgi için bu el kitabýnýn 3. bölümüne bakýn).
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Fotoðraf: Union of Shop, Distributive and Allied Work-
ers, UK. Ýzniyle.

Haritalama nedir?
Ýþçiler kendi bedenlerinin veya iþyerlerinin basit çizimlerini yaparak, kendi saðlýk sorunlarýný, iþ
tehlikelerini ve genel iþ ortamýný görsel olarak bunlarýn üzerine kaydedebilirler. Haritalama, ayný zamanda,
bugün artýk bulunmayan bir iþ ortamýnýn yýllar önce mevcut olan çalýþma koþullarýný tekrar üretmek için
de kullanýlabilir. Ýþçiler haritalama yardýmý ile sorunlar ve sorunlarýn çözümleriyle ilgili bilgilerini paylaþýrlar.

Haritalamayý neden kullanýyoruz?
Ýþ güvenliði ile ilgili Çýplak Ayaklý Araþtýrmada haritalamayý kullanmanýn pek çok nedeni vardýr:
• Ýþçileri de iþin içine katarak onlara yalnýz olmadýklarýný gösterir,
• Katýlýmcýdýr ve ortak bir yaklaþým oluþturur,
• Tartýþma ve analizleri teþvik eder,
• Katýlýmcýlara, saðlýk sorunlarý, temel güvenlikle ilgili sorunlarý, iþyerleri ve yaþamlarýnýn birbirleriyle

iliþkili olduðunu gösterir,
• Kullanmasý kolaydýr,
• Ýþçilerin çalýþma koþullarýný ayrýntýlý olarak resimlemek için onlarýn kendi özel deneyim ve bilgilerinden

yararlanýr,
• Diðer bilgilendirme yöntemlerine göre  daha çok kiþi tarafýndan ve daha kolay anlaþýlýr,
• Okur-yazarlýk ve dil farklýlýðý sorunlarýný halleder,
• Eðlencelidir !

Haritalamayý kim düzenleyebilir?
Haritalamayý eðitilmiþ iþçi yürütücü, iþçi eðiticisi ya da iþçi sendikasý temsilcisi:
• Küçük grup tartýþmalarýný ve
• Büyük çaplý bilgiyi kaydetmek ve göstermek için daha büyük gruplarý kullanarak, gerçekleþtirilebilir.

Ýþçi yürütücünün  rolü
Ýþçi yürütücü aþaðýda anlatýlacak tüm haritalama etkinliklerinde, haritalara kaydedilenler, sözlü yorumlar
ve yapýlan tanýmlarla ilgili ayrýntýlý notlar alarak iþçilerin haritalamayý tamamlamalarýna yardýmcý olur. Bir
gönüllünün yürütücüye  yorumlarý kaydederek yardýmcý olmasý yararlý olabilir.

Haritalamayý, bir yürütücü  ya da kayýt tutan olmadan örneðin bir iþçi sendikasý bürosunda birkaç vardiya
boyunca  yürütmek mümkünse de, tavsiye edilmez. Eðer bu þekilde yapacaksanýz talimatlarýn yazýlý
olarak asýlý olmasý ve ortamýn emniyetli olmasý önemlidir.

Haritalama

Bir resim bin sözcüðe bedeldir ! Ýþle ilgili saðlýk
sorunlarý hakkýnda bilgi toplarken bunu hatýrlayýn.

Çeþitli þekillerde haritalama,  geliþmekte olan
ülkelerde yýllarca eðitim ve toplum örgütleme aracý
olarak kullanýlmýþtýr.
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Vücut Haritalamasý Tehlike Haritalamasý

Hazards Publication, UK. Ýzniyle

“Sizin Dünyanýzýn” Haritalamasý

Gizlilik ve güvenlik
Haritalama, iþçiler açýklayacaklarý bilgilerin hiçbir þekilde kendilerine karþý kullanýlmayacaðýndan emin
ve rahat olduklarýnda en iyi sonucu verir. Ýþçiler, yanlarýnda sadece sendika temsilcisi gibi
güvenebilecekleri bir yürütücü ve diðer iþçilerin olduðu gruplarda, konularý tartýþmaya daha açýk olabilirler.

Bir haritalama çalýþmasý öncesinde yürütücünün  iþçilere bazý açýklamalar yapmasý gerekir:
• Katýlým tamamen gönüllüdür,
• Haritalama etkinliðindeki bazý bilgiler kiþisel olduðu için, birbirlerine ne kadarýný açýklayacaklarýna

karar vermek kendilerine kalmýþtýr,
• Haritalama yoluyla bilgi toplanýrken en önemli öncelik gizliliktir,
• Ýþçilerin mahremiyetini korumak için haritalarda isim ya da herhangi bir diðer tanýtýcý kullanýlmayacaktýr,
• Herkes kiþisel bilgilerin, grup dýþýndaki kiþilere açýklanmayacaðý konusunda fikir birliðine varmalýdýr.

 Ayrýca, haritalarýn kimlere gösterileceði konusunda anlaþmak da önemlidir. Haritalama etkinliði sýrasýnda
iþçiler, haritalarý kimin göreceðine hep beraber karar verebilirler. Haritalarý:
• Yalnýzca iþçiler ve yürütücünün,
• Diðer iþçi gruplarý ya da iþçi saðlýk ve güvenlik kurulunun ve
• Diðer iþçi sendikasý temsilcilerinin görmesini isteyebilirler.

Ancak, kiþiler tanýnabilirse ya da haritalar:
• Ýþveren veya hükümet müfettiþine veya
• Basýna gösterilir ya da herhangi bir þekilde yayýnlanýrsa
haritalarý grup dýþýndaki kiþilere göstermek istemeyebilirler

Bu durumlarda iþçilerin kendilerini daha güvende hissetmeleri için esas haritalarýn deðil de onlarýn bir
özetinin kullanýlmasý yolu denenebilir.

Hazýrlýk
Haritalama etkinliði için bazý temel  malzemelere  gereksiniminiz olacak:
• Kraft kaðýdý, tahta kaðýdý, ambalaj kaðýdý gibi büyük kaðýtlar,
• Kaðýdý duvara yapýþtýrmak için malzeme ve
• Ýþaretlemek için kalemler (mümkünse renkli ancak þart deðil).

Haritalama etkinliði öncesinde, etkinlik sýrasýndaki gecikmeleri önlemek için, temel harita formlarýný
hazýrlayýn. Haritalarýn çeþidi toplamak istediðiniz bilgiye baðlýdýr. Aþaðýda üç haritalama etkinliði
anlatýlmýþtýr.
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Fotoðraf: Union of Shop, Distributive and Allied Workers, UK. izniyle.

Vücut Haritalamasý:
• Ýþçilerin rahatsýzlýk duyduklarý saðlýk sorunlarý hakkýnda konuþma ve açýklama yapmalarýný teþvik

etmek için kolay ve etkili bir yöntem saðlar,
• Ayný yerde çalýþan ya da ayný iþi yapan iþçiler arasýndaki ortak saðlýk sorunlarýnýn yapýsýný ortaya

çýkarýr. (Ortak saðlýk yakýnmalarý bulunmasýnýn, nedenlerin tümünün kesin olarak iþle ilgili olduðu
anlamýna gelmeyeceðini unutmayýn) ve

• Ýleri araþtýrma ve eylem gereken diðer alanlarý gösterir.

Bir  haritalama grubunda kaç katýlýmcý olmalýdýr?
Haritalama küçük grup tartýþmalarýnda  ya da büyük iþçi gruplarýnda yapýlabilir. Ýþçilerin birbirleriyle
iletiþim kurmalarý daha kolay olduðundan 6-10 kiþilik gruplar en iyisidir. Ýþçileri bölüm, iþ ya da diðer
ortak bazý özelliklerine göre gruplandýrmak daha da iyi olur.

Vücut haritalamasýný kullanarak þu konularda bilgi toplayabilirsiniz:
Vücut haritalamasý ile:
• Ýþçilerin þimdiki kiþisel saðlýk sorunlarý ya da
• Þimdiki iþyerlerinde ya da iþlerinde çalýþmaya baþladýklarýndan bu yana

yaþadýklarý saðlýk sorunlarý hakkýnda bilgi toplayabilirsiniz.

Bir vücut haritalamasý oturumunu hazýrlamak
• Tahta kaðýdý ya da kraft kaðýdýna iki tane büyük insan vücudunun dýþ hatlarýný

gösteren resim çizin,
• Üste “VÜCUT HARÝTASI” ve birine “Ön” diðerine “Arka” yazýn,
• Kaðýtlarý bantla duvara yapýþtýrýn ve
• Katýlýmcýlarýn kendilerinde olan belirtileri vücut haritasýna iþaretleyebilmeleri

için kalýn kalemler saðlayýn (mümkünse farklý renklerde, ancak þart deðil).

Vücut haritalamasý oturumunu yürütmek
• Ne yapmak istediðinizi açýklayýn ve kiþilerden elde edilecek bilginin gizli

kalacaðýný herkesin anlamasýný saðlayýn.
• Ýþçilerden, iþlerinden etkilenen vücut bölgelerine harita üzerinde bir (X)

koymalarýný isteyin. Farklý renkler farklý þikayetleri gösterebilir ama bu þart deðildir.

Vücut Haritalamasý

Vücut haritalamasýný iþçilerin saðlýðýyla ilgili:
• Hastalýklar,
• Rahatsýzlýklar,
• Yaralanmalar,
• Aðrý ve acýlar,
• Stres belirtileri,
• Üreme sorunlarý ve
• Diðer ilgili sorunlar gibi
bilgileri toplamak için kullanabilirsiniz.
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Farklý yakýnma örnekleri

X Aðrý ve acýlar
X Allerjiler
X Kadýn ya da erkekte üreme sistemi sorunlarý
X Stresle ilgili rahatsýzlýklar

• Eðer çizdiðiniz vücut þeklinde yeterince yer varsa, gruptaki bütün
iþçilerin haritalamayý ayný zamanda yapmalarýný isteyebilirsiniz.

• Ýþçilere, oturum bittikten sonra da kalýp, grupla paylaþmak
istemedikleri, yalnýz olarak iþaretlemeyi istedikleri  baþka bilgiler
varsa onlarý da ekleyebileceklerini söyleyin.

• Ýþçiler vücudun ön ve arka yüzlerini iþaretlemeyi bitirdikleri zaman,
birer birer hangi saðlýk sorunlarýný tanýmladýklarýný anlatmalarýný
isteyin.

• Ait olduklarý iþaretlerin yanýna, saðlýk sorunlarýný yazabilirsiniz.
• Ýþçilere, saðlýk sorunlarýnýn alýþýlmýþ oluþ biçimleri  ile ilgili

gözlemlerini sorun ve bu yorumlarý da not alýn.
• Bu gözlemlerle ilgili bir tartýþma yapmak için onlarý teþvik edin.

Eylem
Vücut haritalamasý etkinliðinden çýkan bazý temel sonuçlar ve eylem noktalarý için ortak karar alýn. Ýþçilerin
yorum ve yargýlarý hakkýnda ayrýntýlý kayýt tutun ve bunlarý iþçilerle birlikte eylem planlamasýnda kullanýn
(daha fazla bilgi için bu el kitabýnýn 3. bölümüne bakýn).

Olgu Çalýþmasý:
Vücut Haritalamasý Ýþ Sürecini  Deðiþtiriyor

Bir fýrýn sendika saðlýk ve güvenlik temsilcisi, Ýþçi Sendikasý Kongresi kursu
sonrasý vücut haritalamasý yaptý. Vücut haritalamasý uygulamasý iþçilerde sýrt
yaralanmalarý  ve zorlanmasý  olduðunu ortaya çýkarttý. Önceleri, iþçiler bu iþi yapmak
istemiyorlardý. Ancak sendika temsilcisinin görüþüne göre iþçiler hep birlikte vücut
haritalamasýný yapýnca diðer iþçilerin de benzer acý ve zorlanmalarý hissettiklerini
anladýlar.

Kurs bittikten sonra, sendika temsilcisi bulgularý yönetime iletti. Sonuç olarak iþin yapýlýþ
biçimi deðiþtirildi:
• yeni, daha küçük, daha az ürün alan dolayýsýyla daha hafif sepetler kullanýlmaya

baþladý
• iþ rotasyonu ve görev çeþitliliði  saðlandý

Sendika temsilcisi bu deðiþiklikler sonrasýnda iþçilerin çok daha mutlu olduklarýný
söylüyor.

Traning Safety Reps in the Use of Body Mapping, TUC UK 2001’den uyarlanmýþtýr.
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Olgu Çalýþmasý:
Cazibenin Arka Yüzü – Kanada

Kumar endüstrisi Kanada’da en süratli büyüyen yeni endüstrilerden biridir. Ancak
kumar iþçilerinin saðlýk ve güvenlik sorunlarýyla ilgili neredeyse hiçbir araþtýrma yapýlmamýþtýr.
Üyelerinden gelen saðlýk ve güvenlikle ilgili þikayetler ve bildirilen hastalýk ve incinmelerin
sýklýðý karþýsýnda, Kanada’daki kumar çalýþanlarýný temsil eden sendikalar kendi araþtýrma
çalýþmalarýný baþlattýlar.

Araþtýrmayý destekleyen meslek  mensuplarý  ile iþbirliði içinde çalýþarak, kumar çalýþanlarýnýn
ana sorunlarýný ortaya çýkartmaya yönelik bir danýþmanlýk süreci baþlatýldý. Ýþçiler, araþtýrmacý
olarak eylem araþtýrmasýný yürüttüler. Eðitilmiþ iþçi-yürütücüleri  ile her birinde beþ-altý iþçi
olan, küçük grup oturumlarý yapýldý. Bilgi toplamak için Vücut Haritalamasý, Tehlike
Haritalamasý ve “Sizin Dünyanýz” haritalamasý uygulamalarý kullanýldý. Her oturum bir Öncelikler
ve Eylem Çizelgesi ile sonlandýrýldý.

Araþtýrmada 18  farklý kumar iþinde çalýþan 71 grup katýlýmcýsý yer aldý. Tekrarlayan zorlayýcý
yaralanmalar, sýrt sakatlanmalarý, solunum sorunlarý, iþitme kaybý, cilt sorunlarý  ve strese
baðlý saðlýk sorunlarýný kapsayan çeþitli saðlýk sorunlarý bildirdiler. Mekan içi hava kalitesinin
kötü oluþu, pasif sigara içiciliði, kötü ergonomik tasarým, stresli ve gürültülü iþ koþullarý ve
biyolojik tehlikeler gibi çeþitli etkileri yüksek nedenleri öncelikli sorunlar olarak belirttiler.
Ýþlerinin özel, sosyal ve aile yaþamlarýna olan etkisini gözler önüne serdiler.

Araþtýrma ekibi iþ koþullarýný geliþtirmek için bir takým acil adýmlar atýlmasý  ve öncelikli
alanlarda daha ileri araþtýrmalar yapýlmasý gerektiði  sonucuna vardý. Sendikalar bulgularý
kapsamlý bir raporla ortak saðlýk ve güvenlik kurullarýna  sundular ve toplumdaki kumar
çalýþanlarýnýn her birine  altý sayfalýk bir özet gönderdiler. Araþtýrma bilimsel bir dergide
yayýnlandý. Kumar çalýþanlarýna göre araþtýrma hedeflerine ulaþtý, onlarýn sorunlarýný ortaya
çýkarttý ve geliþmelere yol açtý.

The Joint Windsor-Winnipeg Gaming Workers Health and Safety Project Priorities Report,
February, 1998’den uyarlanmýþtýr.
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Tehlike Haritalamasý
Tehlike haritalamasýný iþ güvenliði sorunlarý
hakkýnda bilgi toplamak için kullanabilirsiniz.
Ýþçiler, iþyerindeki þu tehlikeleri  ortaya
çýkartabilirler:
• Ses ve titreþim,
• Cinsel taciz,
• Kötü yapý iskelesi,
• Kimyasallar,
• Ýðne batmasý,
• Yalnýz çalýþma ve
• Önlem alýnmamýþ makineler.

Buna ek olarak iþçilerin temel güvenlikleriyle ilgili ancak “gizlenmiþ” olan tehlikeler  konusunda düþünme
þanslarý olur. Örneðin:
• Güvencesiz sözleþmelerin iþ koþullarýna etkisi,
• Gelir güvencesinin olmayýþý ve bunun iþ koþullarýný nasýl etkileyebileceði,
• Ýþin düzenleniþ ve programlanýþ tarzý,
• Temsil yetersizliði.

Vücut haritalamasý gibi tehlike  haritalamasý da görsel bir resim  oluþturur ve bir vücut haritalamasý
oturumu sonrasýnda yapýlabilir. Tehlike  haritalamasý, çizimler vasýtasýyla iþçiler ve onlarýn temsilcilerinin
iþyerlerini ve orada bulunan riskleri görmelerine yardýmcý olur. Ayrýca:
•  Ýþverene,
•  Hükümet müfettiþine,
•  Ortak saðlýk ve güvenlik kurulu  yönetimine,
•  Denetleyiciye ve
•  Ýþçi tazminat temsilcisine verebilecekleri bilgiyi saðlar.

Tehlike haritalarý geriye dönük olarak da hazýrlanabilirler yani bir grup iþçi hafýzalarýna  dayanarak bir iþ
yeri ya da bölümün yýllar önceki durumunu çizebilirler.
Bu, iþ yeriyle, belli bir süre geçtikten sonra ortaya çýkan kanser gibi saðlýk sorunlarý arasýnda iliþki
kurmak için özellikle yararlýdýr.

Tehlike haritalamasý grubunda kaç katýlýmcý olmalýdýr?
Tehlike haritalamasý küçük grup tartýþmasý ile yapýlabileceði gibi daha büyük iþçi gruplarýyla da yapýlabilir.
Þu durumlarda daha iyi olur:
• Eðer iþçiler birbirleriyle etkileþebilirlerse, bu nedenle altý-on kiþi arasý en iyisidir,
• Gruplarý bölüm, iþ ya da baþka ortak özelliklere göre oluþturursanýz,
• Ýþyerinin belli bölüm ve kýsýmlarýnda  çalýþanlar tarafýndan çizilen haritalarý birleþtirir ve genel bir

iþyeri tehlike  haritasý oluþturursanýz.

Fotoðraf: Courtesy of Hazards Publicationss, UK
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Olgu Çalýþmasý:
Meksika Çelik Ýþçileri Araþtýrmasý

Meksika Maden ve Metal Ýþçileri Sendikasý, bir çelik atölyesindeki vasýfsýz iþçiler
arasýnda saðlýk sorunlarýyla ilgili, giderek artan endiþeler olduðunu fark ederek üniversite
araþtýrmacýlarýyla iþbirliðine girdi. Sendika ve Üniversite üç aþamalý bir sürece karar verdiler. On
altý iþ yeri seçildi. Amaçlarý ve planý açýklamak için toplantýlar düzenlendi. Ortak anket formlarý
kullanýldý. Küçük iþçi gruplarý özel sorunlarý tartýþarak her grup içinde fikir birliði saðlamaya çalýþtýlar.
Tehlike  haritalarý ortak olarak hazýrlandý. Araþtýrmaya 300’ün üstünde iþçi ve 2 araþtýrmacý katýldý.
Sendika, araþtýrma sonuçlarýný içeren, iþ çevresini düzeltmek amacýyla  özel teklifler geliþtirmek
için yararlanýlan bir kitapçýk yayýnladý.

Loewenson, R, Laurell, C, Hogstedt, C. 1993. Participatory approches in occupational health re-
search. (Stockholm, Sweden:Arbets Milio)’den uyarlanmýþtýr.

Tehlike  haritalamasý ile Hangi Konularda Bilgi Toplayabilirsiniz? Tehlike  haritalarýyla:
• Ýþ yerinde bugün bulunan tehlikeler ve
• Yýllar önce iþyerinde olan tehlikeler hakkýnda bilgi toplayabilirsiniz.

Bir tehlike haritasý oturumunu hazýrlamak
• Büyük kaðýtlarýn üstüne “TEHLÝKE HARÝTASI” yazýn.
• Yapýþtýrýcý bant ve markerlarý hazýr bulundurun (olabilirse deðiþik renklerde, ama þart deðil).
• Her farklý iþ grubu ya da bölüm için bir boþ kaðýt hazýr bulundurulabilir.

Bir tehlike haritalamasý oturumunu yürütmek
• Ne yapmak istediðinizi açýklayýn
• Ortak iþ alanlarý ya da benzer iþ ortamlarý olan iþçilerin kendi tehlike  haritalarýný birlikte çizmelerini

isteyin
• Bazý iþçilerin kesin belirlenmiþ iþ alanlarý yoktur. Örneðin daðýtým iþi olabilir ya da birkaç iþ bölgesinde

birden çalýþabilirler. Onlara çalýþma ortamlarýndaki tehlikeleri en iyi nasýl ifade edebileceklerini
düþünüyorlarsa  onu çizebileceklerini açýklayýn.

Fabrikamýzýn Haritasý
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Ýþçileri yaratýcý olmaya ve çizim yetenekleri
konusunda endiþe duymamaya yüreklendirin.
Çizimler çok kabaca olabilir. Þunlarý içermelidir:
• Ýþ alanýnýn planýnýn ana hatlarý ve herhangi

ekipman, makine ya da kapý, yükleme
rampasý, pencere gibi diðer özellikler,

• Ýþçileri temsil eden þekiller (çöp adamlar
olabilir).
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Ýþçilerden þunlarý isteyin:
• Haritalarýný diðer iþçilere açýklamalarýný,
• Çizdiklerini anlatýrken akýllarýna gelen baþka ayrýntýlarý da haritalarýna eklemelerini,
• Birbirlerinin haritalarýnda neler olduðunu gözlemlemelerini,
• Örüntüler  ve yaygýn tehlikeler  konusunda yorum yapmalarýný ve
• Tanýmladýklarý tehlikelerin nedenleri ve etkileri konusunda yorum yapmalarýný.

Eylem
Tehlike  Haritalamasý etkinliðinden, hep birlikte  ön sonuçlar ve eylem noktalarý çýkartýn.Ýþçilerin yorum
ve yargýlarýný not alýn ve bu notlarý iþçilerin eylem planlamasýnda kullanýn (daha fazla ayrýntý için bu el
kitabýnýn 3. bölümüne bakýn).

“Sizin Dünyanýz” Haritalamasý
Ýþimizin ailemiz, sosyal etkinliklere  katýlabilmemiz ve iliþkilerimize olan etkilerini çoðu zaman fark
edemeyiz. Çünkü iþ, hayatýmýzýn merkezindedir. Zamanýmýzýn, düþüncelerimizin ve enerjimizin çok büyük
kýsmýný alýr. Kötü çalýþma koþullarýnýn neden olduðu yaralanmalar, hastalýklar ve streslerin yaþam kalitemiz
üstünde çok büyük etkisi vardýr. “Sizin Dünyanýz” haritalamasý bu etkilerin görsel bir sunumudur.

“Sizin Dünyanýz” haritalamasý grubunda kaç katýlýmcý olmalýdýr?
“Sizin Dünyanýz” haritalamasý küçük grup tartýþmalarý  ile ya da daha  büyük iþçi gruplarýyla yapýlabilir.

“Sizin Dünyanýz” haritalamasýný kullanarak çalýþma koþullarýnýn iþçiler üzerindeki  etkileri
hakkýnda bilgi toplayabilirsiniz:
• Aile yaþamlarý,
• Sosyal yaþamlarý,
• Toplumlarý,
• Komþularý,
• Akýl ve ruh saðlýklarý.

• Mevcut tüm tehlikeler ve kimyasallar, tozlar, aþýrý ýsý dereceleri, güvensiz makineler, tekrarlayýcý iþler,
müþteriler tarafýndan þiddet ve diðer riskler gibi her risk için  ayrý etiket ve açýklamalar,

• Sunulan bölgeyi tanýmlamak için haritaya baþlýk koymak, “inþaat bölgesi” gibi.
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Tehlike  örnekleri

• Fiziksel tehlikeler-gürültü, titreþim, radyasyon, ýsý gibi,
• Kimyasal tehlikeler -temizlik maddeleri, çözücüler, dizel ekzost dumaný gibi,
• Biyolojik tehlikeler -enfeksiyon hastalýklarý, bakteriler, iðne batmasý, vücut sývýlarý

gibi,
• Ýþ tasarýmý tehlikeleri-ergonomik tehlikeler, yalnýz çalýþma, olasý þiddetle baþa

çýkmak için hiçbir prosedür olmayýþý,
• Stres tehlikeleri-iþ yükü, taciz, ayrýmcýlýk, vardiyalý çalýþma, uzun çalýþma süresi

gibi.
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“Sizin Dünyanýz” haritalamasý oturumuna hazýrlýk
• Geniþ bir kaðýdýn ortasýna küçük bir iþçi þekli çizin

(çöp adam olabilir) ve “SÝZÝN DÜNYANIZ” HARÝTASI
adý verin.

• Yapýþtýrýcý bant ve marker kalemler bulundurun
(olabilirse farklý renklerde, ama þart deðil).

“Sizin Dünyanýz” haritalamasý oturumunu yürütmek
• Bu uygulamanýn, geleneksel araþtýrmalarda

çoðunlukla ihmal edilen bilgileri toplamak amacýyla
yapýldýðýný iþçilere anlatýn.

• Þöyle bir þey söyleyebilirsiniz “Vardiyadan sonra eve
gittiðimizde genellikle aðrýlarýmýzý, acýlarýmýzý ve
stresimizi iþ yerinde býrakmayýz. Yorgunluðumuz,
yaralarýmýz ve saðlýk sorunlarýmýz çoðu zaman
bizimle birliktedir ve özel yaþamýmýzý etkileyebilir.
Þimdi yapacaðýmýz  uygulamada bu etkiyi
haritalayacaðýz.”

• Ýþçileri yaratýcý olmaya ve resim çizme konusundaki yetenekleri konusunda endiþe etmemeye teþvik
edin.

• Ýþçilere, iþin özel yaþamlarý üstündeki etkilerini, yaþamlarýnýn etkilenen belirli alanlarýný gösteren
çizimler ve yazýmlar kullanarak, göstermelerini söyleyin.

• Çizim veya yazýlar merkezdeki þeklin etrafýndaki bölgeye eklenmelidir. Örneðin, bir katýlýmcý çöpten
çocuk þekilleri çizerek, çocuk bakýmý sorunlarýný bildirebilir. Çizimin yanýna “Vardiyalý çalýþma
nedeniyle çocuklarý hazýrlamak  zor oluyor” gibi yazýlar eklenebilir. Ya da bir iþçi iþi nedeniyle
endiþeleri sonucunda geceleri iyi uyuyamadýðýný göstermek için bir yatak çizebilir.

• Ýþçilerden, çizdiklerini diðer iþçilere anlatmalarýný isteyin.
• Gruptaki herkes haritalamasýný ve açýklamalarýný bitirdikten sonra, onlara ortaya çýkmaya baþlayan

örüntüler  hakkýndaki gözlemlerini sorabilirsiniz.
• Ýþçilerden “Sizin Dünyanýz” haritalamasýndan nedenler ve etkileri ile ilgili ilk sonuçlarý çýkartmalarýný

isteyin.

Eylem
Hep birlikte ve ortak olarak “Sizin Dünyanýz” haritalamasý uygulamasýndan ilk sonuçlarý ve eylem
noktalarýný çýkartýn. Ýþçilerin yorum ve sonuçlarý ile ilgili ayrýntýlý not alýn ve bu notlarý iþçilerle birlikte
eylem planlamasý için kullanýn (daha fazla ayrýntý için bu el kitabýnýn 3. bölümüne bakýn.)
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Olgu Çalýþmasý:
Meme Kanserini Haritayla Anlatmak - Ýngiltere

Ýngiltere’de The Women’s Environment Network (WEN), meme kanserini
araþtýrmak için Çýplak Ayaklý Araþtýrmayý kullandý. WEN, bu projeyi Ýngiltere’nin Doðu
bölgelerinde ve bu bölgelerde özellikle genç yaþlardaki meme kanseri ölüm hýzlarýnýn ülkedeki
en yüksek hýzlar olduðunun anlaþýlmasý üzerine baþlattý. Resmi görevlilerin, bu yüksek ölüm
hýzlarý bulgularýna karþý kayýtsýz kaldýklarý görülmekteydi.

 WEN, kendi araþtýrmasýný düzenledi ve kadýnlar olasý nedenleri araþtýrmaya baþladýlar. WEN,
tartýþmalarý kolaylaþtýrmak için toplum toplantýlarý, anketler ve haritalama yöntemleri kullandý.
Hangi çevresel faktörlerin hastalýkta rolü olduðunu ve çevresel etmenlerle ilgili neden çok az
bilgi bulunduðunu araþtýrdýlar. Projenin sonunda yaþlarý 20’den  80’li yaþlarýn sonlarýna kadar
uzanan 1000 kiþi yanýt verdi.

Haritalarýn kopyalarýný ve ortaya çýkan ana konularý içeren bir kitapçýk yayýnlandý. WEN’in
“Meme Kanserini Haritayla Anlatmak” projesi; meme kanserinin nedenlerine ýþýk tutmak,
risk altýndaki kadýnlarýn seslerini duyurmak ve kamu saðlýk sistemine konuyu daha önemle
ele almasý için baský yapmak açýsýndan; baþarýlý oldu.

Watterson AE. 1995. Breast Cancer and the Links With Environmental and Occupational Carcino-
gens: Public Health dilemmas and Policies. Centre for Occupational and Environmental Health,
De Montfort University, Leicester and; Women’s Environmental Network. 1999 Putting Breast
Cancer on the Map. 87 Worship, St. London EC2A, UK http://www.wen.org.uk’den uygulanmýþtýr.
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Olgu Çalýþmasý:
Kamboçyalý Çiftçiler Pestisitleri Araþtýrýyorlar

Kamboçya’daki çiftçiler çok geniþ kapsamlý konularla ilgileniyorlardý: Pestisit
kullanýmýyla ilgili iþ güvenliði, yoksulluk, ev içi þiddet, sýtma, HIV / AIDS gibi hastalýklar.
Geleceklerinin sorumluluðunu  ellerine almakta kendilerine yardýmcý olmasý için Çiftçi
Yaþam Okullarý adlý bir proje oluþturdular. Bu proje, yaþam ve çalýþma koþullarýný
düzeltmek için yöntemler geliþtirmek üzere, yaþamlarýnýn farklý yönlerini inceleyen çiftçi
gruplarýný içeriyordu. Çiftçiler harekete geçilmesini gerektiren temel güvenlik sorunlarýný
tanýmak ve öncelik sýrasýna koymak için yerel koþullara uyarlanmýþ haritalama
yöntemleri kullandýlar.

Toxic Trail: (BBC World documentary, April, 2001. The Programme tracked the flow of
pesticides from Thailand to Cambodia). http://www.toxictrail.org/dan uyarlanmýþtýr.
Fotoðraf kaynaðý: Toxic Trail (BBC World Documentary. April, 2001)
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Görüþme için öneriler
Ýyi görüþme becerisi önemlidir, bu konuda eðitim
yararlý olabilir. Birkaç öneri:
• Görüþme için sessiz ve özel (kimsenin olmadýðý)

bir yer bulun.
• Kendilerini rahat hissetmeleri için, iþçileri sýcak

karþýlayýn.
• Dostça bir ses tonu kullanýn.
• Ne yaptýðýnýzý anlatýn ve söylediklerinin gizli

kalacaðý güvencesi verin.
• Görüþmenin ne kadar zaman alacaðýný tahmin

ettiðinizi söyleyin.
• Ýþçiye not almanýzý kabul edip etmediðini sorun.
• Saygýlý ve duyarlý olun.
• Etkin olarak dinleyin; kendinizi, iþçinin fikirlerini,

gerçeklerini, görüþlerini tam olarak anlamaya
verin.

• Söylenen bir þeye çok karþý olsanýz da söz
kesmeden ve kendi düþüncelerinizi söylemeden,
dinleyin.

• Olumlu vücut dili kullanýn.
• Fikrine katýlmadýðýnýzý veya sabýrsýzlýðýnýzý belli

etmeyin.
• Gerektiðinde çok fazla konuþan bir iþçiye “tam

olarak yanýt verdiðiniz için teþekkür ederim.”
deyip diðer soruya geçerek, konunun daðýlmasýný
önleyin.

• Eðer bir iþçi bir soruda konudan uzaklaþýrsa
soruyu farklý þekilde tekrar sormayý deneyin.

• Yanlýþ anlamayý önlemek  amacýyla, sizin için çok
açýk olmayan noktalarý açmasýný iþçiden isteyin.

• Görüþmenin sonunda ana noktalarý iþçiyle birlikte
gözden geçirin.

• Görüþme sonrasýnda bu bilgiyle ne yapacaðýnýzý
açýklayýn.

• Görüþme bitince iþçiye sýcak bir biçimde
teþekkür edin.

Görüþmeler
Çýplak Ayaklý Araþtýrma, iþçilerin görüþleri,
endiþeleri, fikirleri ve kiþisel deneyimleri hakkýnda
bilgi toplamak için çeþitli yöntemler kullanýr.
Görüþmeler baþka yolla bilgi toplamanýn zor
olabileceði durumlarda çok yararlý bir yöntemdir.
Görüþmeler:
• bilgi toplamak için tek yöntem olarak veya
• anket formlarý, haritalama gibi baþka Çýplak

Ayaklý Araþtýrma  yöntemlerini desteklemek için
kullanýlabilir.

Ýþçi – araþtýrmacýlar olarak
• kaza ya da kötü saðlýk durumlarýnýn kurbaný ya

da þahidi olan
• bir iþ güvenliði sorunundan yakýnmýþ olan
• bilgi toplamak için daha geniþ araþtýrmalarýn bir

bölümü olarak
• anketleri doldurmak için yardýma ihtiyacý olan

iþçilerle görüþme yapmak isteyebilirsiniz.

Görüþmeler, iþçi için
• görüþlerini tartýþmak
• söylediklerinin deðerli olduðunu görmek
• güvenebilecekleri ve kendilerini dinleyen bir

kiþiyle kendi endiþeleri hakkýnda konuþma fýrsatý
bulmak

• eylem planýna katkýda bulunmak, için bir araçtýr.

Ýþçi -  araþtýrmacýlar olarak, küçük grup
tartýþmalarýnda iþçilerle “bire bir” görüþme
yapabilirsiniz. “Yüz yüze” görüþme mümkün deðilse
görüþmeler telefonla da yapýlabilir.

Nesnelliði saðlamak için hazýr görüþme sorularý
kullanabilirsiniz. Sorular:
• Çýplak Ayaklý Araþtýrmaya  katýlan diðer kiþilerle

üzerinde anlaþýlmýþ
• aradýðýnýz bilgiye ulaþacaðýnýzdan emin olmanýz

için iþçilerle görüþmelere baþlamadan önce
denenmiþ, olmalýdýr

Ýlerdeki eylem planý için görüþmedeki anahtar noktalarý yazýlý olarak kaydetmek önemlidir. Eðer
mümkünse  görüþmeyi teybe kaydetmek de yararlý olur.
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Görüþmeyi aþaðýdaki örnekte olduðu gibi, iþçilerin uzun bir anket formunu doldurmalarýna yardým etmek
için kullanabilirsiniz.

Ýþçilerin saðlýk þikayetleri hakkýnda araþtýrma
1. Ýsim (isteðe baðlý)
2.Ýþyeri/bölüm
3. Ýþ tanýmý
4. Bu iþteki çalýþma süresi
5. Genel olarak saðlýðýnýz nasýl?
6a. Ciltle ilgili sorununuz var mý? (kýzarma, iltihap, döküntü, rahatsýz edici kaþýntý, acý diðer)?

6b. Bu þikayetler bu iþe baþlamadan da var mýydý?

6c. Bu þikayetler hafta sonlarý ya da tatillerde geçiyor mu?

7a. Öksürük, burun akýntýsý, öksürükle balgam ya da kan çýkarma, boðaz kuruluðu ya da aðrýsý,
sýk sýk üþütme, göðüs aðrýsý sorununuz var mý?

7b. Bu þikayetler bu iþe baþlamadan da var mýydý?

7c. Bu þikayetler ne zaman ortaya çýkýyor?

7d. Hafta sonlarý ya da tatillerde geçiyor mu?

8a. Gözle ilgili sorununuz var mý (kaþýntý, sulanma, þiþme, aðrý, görme deðiþiklikleri)?

8b. Bu þikayetler, bu iþe baþlamadan da var mýydý?

8c. Bu þikayetler ne zaman ortaya çýkar?

8d. Hafta sonlarý ya da tatillerde geçiyor mu?

9a. Ýþitmeyle ilgili sorununuz var mý? (kulakta çýnlama, kulak iltihabý, iþyerinden çýktýðýnýzda
duyma kaybý)?

9b. Bu þikayetler, bu iþe baþlamadan da var mýydý?

9c. Bu þikayetler ne zaman ortaya çýkar?

Sadece
haftanýn
belli
günleri

Evet Hayýr

Sabah Ýkindi Tam gün Hergün

Diðer Belli bir örüntü yok

Evet Hayýr

Evet Hayýr

Evet Hayýr

Evet Hayýr

Evet Hayýr

Evet Hayýr

Sadece
haftanýn
belli
günleri

Sabah Ýkindi Tam gün Hergün

Diðer Belli bir örüntü yok

Sadece
haftanýn
belli
günleri

Sabah Ýkindi Tam gün Hergün

Diðer Belli bir örüntü yok
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9d. Hafta sonlarý ya da tatillerde geçiyor mu? Evet Hayýr

10a. Allerjiniz var mý? Evet Hayýr

10b. Bu þikayetler bu iþyerinize baþlamadan da var mýydý? Evet Hayýr

11a. Ýþte kendinizi sýk sýk kötü hissediyor musunuz? Evet Hayýr

11b. Baþ aðrýsý, baþ dönmesi, uyku hali, karýn aðrýsý, iþtahsýzlýk, bulantý, kusma, halsizlik, sinirlilik, tedirginlik,
çarpýntý, kas krampý, sýrt aðrýsý, kollarda, bacaklarda, eklemlerde aðrý ya da sertlik, kollar, bacaklar, eklemlerde
þiþme veya diðer þikayetleriniz var mý? (Lütfen açýklayýn)

12. Sizin çalýþma bölgenizde baþka kiþilerin önemli olduðunu düþündüðünüz sorun ya da þikayetlerini
tanýmlayýnýz.

13a. Sizin bölümünüzde iþveren herhangi özel bir gruba düzenli muayene ve laboratuar testleri yaptýrýyor mu?

Evet Hayýr

13b. Evetse, hangi testler

13c. Siz sonuçlarý görüyor musunuz?

14a. Düzenli aralýklarla fizik muayeneye gidiyor musunuz? (Sizin kendi hekiminiz ya da iþyeri hekimine)

Evet Hayýr

14b. Gidiyorsanýz, hangi testler yapýlýyor?

15. Çocuðunuz var mý?

16. Kadýnlara: Gebe kalmakta zorluk yaþadýnýz mý? Evet Hayýr

   Erkeklere: Eþiniz gebe kalmakta zorluk yaþadý mý? Evet Hayýr

17. Kadýnlara: Hiç düþük yaptýnýz mý? Evet Hayýr

      Erkeklere: Eþiniz hiç düþük yaptý mý? Evet Hayýr

18. Bölgenizde sizinkilerle benzer týbbi þikayetleri olan baþka iþçiler tanýyor musunuz?

19. Halen var olan har hangi bir týbbi sorununuz var mý? Varsa bir hekim tarafýndan doðrulandý mý?

20. Hiç hastaneye yattýnýz mý? Eðer yattýnýzsa lütfen ne zaman ve hangi nedenle olduðunu yazýn

21. Ýþinizde saðlýkla ilgili önemli olduðunu düþündüðünüz baþka söylemek istediðiniz bir þey var mý?

Kaynak: A Union Representatives Manual on Occupational Disease, AFL-CLO, Ohio, USA.
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Olgu Çalýþmasý:
Zimbabwe’de HIV / AIDS Araþtýrmasý

1997’de Zimbabwe Ýþçi Sendikalarý Meclisi (ZTUC) Saðlýk, Güvenlik ve Çevre
Programýnýn bir parçasý olarak iþçilerin HIV / AIDS konusundaki bilgi, tutum ve uygulamalarý
hakkýnda bir araþtýrma projesi baþlattý. Projeye ZTUC’nin demiryolu, otelcilik ve yemek servisi,
deri ve kimyasal üretim iþçilerini temsil eden dört üyesi katýldý. Proje, 7 þirketin yönetim ve
iþçilerini kapsýyordu.

1. Adým: Görüþmeler: Yönetim ve iþçi temsilcileriyle þirketin HIV / AIDS konusundaki
etkinlikleri hakkýndaki görüþmeleri sendika saðlýk ve güvenlik görevlileri yürüttü.

2. Adým: Grup Tartýþmalarý: Ýþçilerle, onlarýn HIV / AIDS ve ilgili konulardaki görüþ ve
algýlamalarýný öðrenmek amacýyla, sendika saðlýk ve güvenlik temsilcileri yardýmýyla yapýldý.
Grup tartýþmalarý ilerdeki iþçi – temelli HIV / AIDS etkinlikleri yaklaþýmýný teþvik eden bir duyarlýlýk
uyandýrma uygulamasý rolünü de yapýyordu.

3. Adým: Soru Formu: Denendi, yeni düzenlemeler yapýldý ve daðýtýldý. 300’den fazla iþçi
soru formlarýný doldurdu. Araþtýrma sonuçlarýný Zimbabwe Üniversitesindeki araþtýrmacýlar
analiz etti.

4. Adým: Eylem: Sonuçlarý deðerlendirdikten sonra sendika þirketlerle HIV / AIDS duyarlýlýk
ve önleme programý uygulamak için iki taraflý (sendika-þirket) toplantýlar yapýlmasýný önerdi.

Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZTUC). http://www.samara.co.zw/ztcu’dan uyarlanmýþtýr.
Fotoðraf Kaynaðý: Website
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Gözlem

Niçin Gözlem?
Gözlem, iþçi-araþtýrmacýlar tarafýndan iþ süreçleri ve etkinlikleri hakkýnda bilgi toplamak için kullanýlýr.

Çýplak Ayaklý Araþtýrma, iþçilerin, kendi iþ koþullarý ve temel güvenlik düzeyleri konularýnda en bilgili
kiþiler olduklarýný bilir. Ýþçilerin saðladýðý bilgi onlarýn deneyimlerinin en iyi yansýmasý olacaktýr. Ancak,
bazen iþçinin gözünden kaçan ya da elde edemediði bilgiyi bulmak için diðer “bir çift göze”, yani bir
gözlemciye gerek vardýr.

Örneðin, olasý yaralanma kaynaklarýný  deðerlendirmek için, belirli bir iþ görevi ya da sürecinin nasýl
yapýldýðýný izleyecek bir gözlemci olmasý yararlý olabilir. Gözlemci bunu:
• Ýþi inceleyerek ve gözlemlerini kaydederek, ya da
• Birinci elden gözlem yapabilmek için, incelenecek olan iþe katýlan “katýlýmcý gözlemci” olarak

yapabilir.
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Diðer pek çok yöntemde olduðu gibi, gözlem yapma ve kaydetmekte de yan tutma olasýlýðý vardýr.
Nesnelliði saðlamak için Çýplak Ayaklý Araþtýrmaya katýlan diðer kiþilerle birlikte gözlem için kurallar
konusunda  anlaþmak gerekir.

Gözlemci ve “Gözlenen”
Gözlenen iþçiler, araþtýrma sürecine tamamen katýldýklarýný hissetmeli ve gözlemcinin bildireceði
herhangi bir þey nedeniyle riske girmeyeceklerine kesinlikle inanmalýdýrlar. Her hareketinizi izleyip
kaydeden birisinin varlýðý bile müdahaleci ve tehdit edici olarak algýlanabilir. Bir iþçi – gözlemcisi:
• Ýþçilerin gözlemin oluþmasýna katýlmalarýný,
• Gözlem sürecinin onlarýn iþ güvenliði için yapýldýðýný anlamalarýný,
• Ýþçilerin kendisinin not almasýný kabul etmiþ olmalarýný,
• Baþka türlü karar verilmemiþse, bilgilerin gizli tutulacaðýný ve
• Ýþçilerin, bilgilerin nasýl kullanýlacaðý ve bu bilgilere kimlerin ulaþabileceði konusunda fikir birliðine

varmýþ olmalarýný saðlamalýdýr.

Gözlemin yararlarýný gösteren örnekler

Bir grup iþçi, bir hastane çamaþýrhanesinde, yüksek oranda görülen sýrt sakatlýklarýný inceliyorlar. Ýþini
tarif eden bir çamaþýrhane iþçisi, bir vardiya sýrasýnda kirli çamaþýr torbalarýný ayýrma masasýna ve
katlanmýþ çamaþýrlarý bir arabaya kaldýrmak için yüz kere eðilmesi gerektiðini tahmin ediyor. Görevi
yalnýzca vardiya sýrasýnda iþçiyi gözlemlemek olan bir gözlemci daha ayrýntýlý deðerlendirme saðlayabilir.
Gözlemci:
• Ýþçinin gerçekten kaç kez eðilip yük kaldýrdýðýný sayabilir,
• Kaldýrma sýrasýndaki açýlar, uzaklýklar ve uygun olmayan duruþ gibi baþka elemanlarý da

gözlemleyebilir,
• Ýþçinin sýrt  zorlanmasýný arttýran, tepedeki bir palanga sisteminden gelen çamaþýr torbalarýný almak

veya çamaþýr yýðýnlarýný bir ayýrma masasýnda itmek gibi diðer hareket ve etkinlikleri inceleyebilir.
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Ýþçinin herhangi bir hareketi nasýl yaptýðýnýn gözlenmesi gibi zamanla ve görevle sýnýrlý bir gözlem, uzun
bir süre izlenmekten daha az tehdit edicidir. Gözlemci ile gözlenen iþçi arasýnda bir miktar iletiþim
olmasý iþçinin kendisini nesne gibi görmesini azaltýr, sürece katýldýðý duygusunu arttýrýr.

Gözlemlerin daha anlamlý olmasý için, gözlenenlerden bazý ek bilgiler almaya ihtiyacýnýz olabilir. Örneðin
Çýplak Ayaklý Araþtýrma yapan bir gözlemci düþünün. Bir iþçinin, bir soruyu yanýtlamak için ya da baþka
bir görev yapmasý gerektiði için kaç kez iþinin kesildiðini kaydederken, bu kesintilerin sayýsýnýn yanýnda
türünü  de bilmesi gerekir. Ýsteklerin türü iþçinin toplam stres düzeyini doðrudan arttýrabilir. Ýþi kim kesiyor?
Kesenlerin ses tonu nasýl? Ne isteniyor? Ýstekler ne kadar ilgi, çaba gerektiriyor? Ýþçilerin iþ yükü ve
hýzý üstünde denetimleri var mý?

Analiz ve eylem
Ýþçilerin, gözlemlerden çýkan ana noktalarýn kaydedilmesini onaylamalarý gerekir. Bu notlar, ortaya çýkan
sorunlarý halletmek için yardýmcý olacaktýr.

Gözlemlerin sonuçlarý, katýlan iþçilere bildirilmelidir. Bu bildirim:
• Bir toplantýda ya da iþyerini dolaþarak sözlü olarak,
• Bir bültenle
• Yazýlý bir raporla yapýlabilir.

Sonuçlar duyurulduktan sonra, bunlarýn sonucunda hangi eylemin yapýlacaðýna karar vermek için
tartýþmalar yapýlmalýdýr (daha fazla ayrýntý için bu el kitabýnýn 3. bölümüne bakýn.)
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Olgu Çalýþmasý:
Banka Çalýþanlarý Araþtýrmasý – Kanada

Quebec’de banka veznedarlarýný temsil eden sendika onlarýn öncelikli iþ güvenliði
sorunlarýný anlamak için, Montreal Üniversitesi araþtýrmacýlarýyla birlikte bir çalýþma düzenledi.
Sendika, araþtýrmacýlarla birlikte çalýþacak ayný zamanda araþtýrma önceliklerini saptayacak
olan ve banka veznedarlarýný temsil eden veznedarlarýn seçimine doðrudan katýldý. Sendika, en
önemli sorunlar olarak uzun süre ayakta durma, banka soygunlarý ve bankanýn hizmetlerini
pazarlamak  için baský yapýlmasýný saptadý.

Araþtýrma planý yapýldýktan sonra sendika araþtýrmacýlara iþyerlerine girme, gözlem ve görüþmeler
yapma izni vermeleri için iþverenlerle görüþtü. Araþtýrmacýlar, çalýþanlarý iþ baþýnda gözlemlediler,
çalýþanlar ve denetleyicilerle sorunlarý ve görüþleri konusunda görüþmeler yaptýlar.Bu bilgiler
305 banka veznedarýna uygulanacak anket formu için temel oluþturdu.

Araþtýrmacýlar, verilere dayanarak ayrýntýlý bir rapor hazýrladýlar. Rapor, daha geniþ daðýtým için
kýsaltýldý ve araþtýrma sonuçlarý banka veznedarlarý genel kurulunda  sunuldu. Rapordan çýkan
tavsiyeler sendikanýn pazarlýk  konularý arasýna alýndý ve banka veznedarlarýnýn çalýþma koþullarýný
düzeltmekte baþarýlý oldu.

Messing, K. 1998. One – Eyed Science: Occupational Health and Women Workers. (Philadelphia:
Temple University Press)’den uyarlanmýþtýr.
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Bilgiyi Kullanmak ve Yorumlamak
Ýþle ilgili saðlýk sorunlarý olup olmadýðýna karar vermekte en iyi yol gösterici iþçilerin kendi deneyimleridir.
Fakat yararlý bilgi iþyeri içinde ve dýþýnda baþka kaynaklardan da elde edilebilir. Burada yararlý bilgi
elde edinilebilecek bazý kaynaklar verilmiþtir:

• Ýþverenlerden alabileceðiniz bilgi:
→ Tehlikeler, koruma ve önlem ile ilgili bilgi etiketlerde, el kitaplarýnda, bilgi formlarýnda bulunabilir.
→ Risk deðerlendirmeleri,
→ Yönetimin   güvenlik politikasý, kurallar, çalýþma süreçleri ve eðitim materyali,
→ Yönetimin  gelecekle ilgili planlarý, teklif edilen deðiþiklikler ve bunlarýn iþ güvencesine olasý

etkileri,
→ Yaralanma  raporlarý,
→ Yaralanma  istatistikleri,
→ Hastalýk istatistikleri,
→ Ucuz atlatma ve kaza  raporlarý,
→ Danýþman  raporlarý, araþtýrma ve test sonuçlarý,
→ Ýþ müfettiþinin mektup ve raporlarý,
→ Resmi saðlýk ve güvenlik kýlavuzu ve tavsiye edilen yayýnlar,
→ Ýþçi ve iþveren sendikalarýndan rehberlik,
→ Baþvuru kitaplarý, dergiler ve diðer saðlýk ve güvenlik yayýnlarý,
→ Saðlýk ve güvenlik bütçeleri gibi mali bilgiler.

• Sendikadan alýnabilecek bilgi:
→ Sendika yayýnlarý,
→ Saðlýk ve güvenlik sorunlarý ve ilgili temel güvenlik bilgileri,
→ Ayný endüstrideki diðer sendikalarýn temsilcileri,
→ Sendika web siteleri.

• Malzeme, kimyasal maddeler ve makineler için üretici ve satýcýlarýn güvenlik bilgi formlarý.
• Mühendislik metinleri ve teknik bilgiler. Bunlar, iþ süreçlerinin neresinde hata yapýlabileceði ve

iþçilerin tehlikeye gireceklerini gösterebilir. Ayný zamanda ekipman ve süreçlerin nasýl daha emniyetli
hale getirilebileceðini de anlatabilirler.

• Ýþ müfettiþleri, danýþmanlar ve iþ saðlýðý uzmanlarý.
• Yasal standartlar ve devlet yayýnlarý. Bir devlet bürosuna veya ülkenizdeki bir yasanýn metnine

ulaþamazsanýz, önce iþvereninizden güncel yasalarý isteyin, eðer bir sendikanýz varsa ya yerel
sendikaya ya da sendikanýzýn baðlý olduðu konfederasyona baþ vurun. Eðer sendikanýz yoksa,
ülkenizin yasalarýna ulaþmak için önce yerel üniversitenin kütüphanesinde arayýn ayný zamanda
ülkenizde bir ILO CIS ulusal merkezi olup olmadýðýný araþtýrýn. Oradan, veri tabanlarýnda  bulunmayan
pek çok özel bilgiye ulaþabilirsiniz. Uluslararasý Çalýþma Örgütü’ne  (ILO CIS) telefon, posta, faks
ve e-posta ile ulaþabilirsiniz. Nasýl ulaþabileceðiniz el kitabýnýn arkasýndaki Kaynaklar bölümünde
bulunmaktadýr.
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• Ulusal ve endüstriyel istatistikler. Bunlarda iþle ilgili hastalýk ve yaralanmalarýn kayýtlarý  bulunabilir.
• Bazý ülkelerde iþçilere, iþyeriyle ilgili olabilecek saðlýk sorunlarý konusunda önerilerde bulunabilmek

amacýyla düzenlenmiþ iþçi sendikalarý saðlýk projeleri.
• Çalýþanlarýnýn yayýn aramanýzda size yardýmcý olabileceði ya da sizin için dýþarýdan makaleler

getirebilecek kütüphaneler.
• Ýþyeri maruziyetleri ile ilgili saðlýk ve diðer sorunlarý anlamanýza yardýmcý olacak bilgileri içeren

internet siteleri. Bu bilgilerin çoðu web sitelerinden indirilebilir ya da istenebilir (El kitabýnýn
sonundaki kaynaklar bölümüne bakýn). Ayrýca tüm dünyada destek ve iliþki saðlayan  Ýngiltere
tehlikeler web sitesi, (www.hazards.org), ILO’nun Sosyo – Ekonomik Güvenlik Programý
(www.ilo.org/ses) ve yine ILO’nun Güvenli Ýþ Programý (www.ilo.org/safework) adlý internet siteleri
vardýr.

• Tüm dünyadaki saðlýk ve güvenlik haber ve araþtýrmalarýný kapsayan Workers Health International
Newsletter gibi saðlýk ve güvenlik dergileri. E-posta: sub@hazards.org

• Broþür ve dergilerden kitap ve ansiklopedilere kadar uzanan diðer yayýnlar.
• Ýþle ilgili saðlýk sorunlarý ve ölümlerin bilinen ve þüphelenilen nedenleriyle ilgili araþtýrmalarý içeren

bilimsel ve týbbi yayýnlar.

Bilgi için nereye baþvurabileceðiniz konusunda daha fazla kýlavuzluk için bu el kitabýnýn arkasýndaki
Kaynaklar bölümüne bakýn.

Saðlýk Araþtýrmalarý
Bilim adamlarý sizin çalýþtýðýnýz maddelere maruz kalan iþçilerin saðlýklarýný daha önce incelemiþ olabilirler.
Sizinkine benzeyen iþler ve endüstrilerle ilgili saðlýk araþtýrmalarý olabilir. Her ne kadar bireysel olarak
iþçiler doðrudan araþtýrmaya katýlmamýþ olsalar da, var olan araþtýrmalarý kendi risklerini deðerlendirmek
için kullanabilirler. Örneðin, bir grup iþçi 20 yýl süreyle silisyuma maruz kalmýþ ve bazýlarý akciðer kanseri
ya da silikozis olmuþlarsa, bu iþçilerin kendileriyle ilgili bir araþtýrmaya katýlmalarýna gerek yoktur. Çünkü,
iþçilerde silisyum maruziyetiyle ilgili yüzlerce araþtýrma vardýr.

Bir saðlýk araþtýrmasýnýn yapýlandýrýlmasý ve sonuçlarýný; eleþtirel olarak incelemeden yalnýzca görünen
deðerine bakarak, kabul etmek zorunda deðilsiniz. Bilimsel bir araþtýrmanýn sonuçlarý, iþyerindeki
saðlýk sorunlarýnýn anlaþýlabilmesi için  katkýda bulunacak baþka herhangi bir kanýttan  farklý  deðildir.
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Bilme Hakký

• Ýþvereniniz, iþyeri maruziyetlerini örnek alarak incelemek için hiç dýþarýdan danýþmanlar getirdi
mi?

• Dosyalanmýþ inceleme raporlarý var mý?
• Hükümet müfettiþleri hiç rapor ve talimatlar yazdýlar mý?

Bazý ülkelerde, iþçilere iþveren ve hükümet raporlarýna ulaþabilme izni veren yasal düzenlemeler
vardýr. Her ne kadar bu raporlarýn bazý sýnýrlýlýklarý varsa da maruziyetler ve düþük düzeyde iþ
güvencesi konusunda kanýt saðlayabilirler.
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Her saðlýk araþtýrmasýnýn güçlü ve zayýf yönleri vardýr. Burada iþçilerin bilmeleri  gereken bazý zayýf
noktalar verilmiþtir.
• Eðer bir bilimsel araþtýrma, bir hastalýkla, iþle ilgili bir maruziyet arasýnda iliþki göstermiyorsa,

çoðunlukla bir iliþkinin olmadýðý farz edilir. Bu düþünce yanlýþtýr. Bilimsel araþtýrmaya göre öyle
gözükmese de hastalýk ve maruziyet arasýnda iliþki olabilir.

• Birçok iþ bugüne kadar hiç araþtýrýlmamýþtýr.
• Eðer araþtýrmacýlar iþ ortamýna yabancýysalar araþtýrmayý yorumlarken çok önemli hatalar yapabilirler.
• Kadýn iþçiler çoðunlukla bilimsel araþtýrmalarda yoktur.
• Irk ve etnik köken  yanlýlýk kaynaðý olabilir. Örneðin, dökümhane iþçilerinde yapýlan bir araþtýrmada,

yazarlar siyah iþçilerdeki artmýþ kalp hastalýðý görülme sýklýðýný genetik etmenlerle açýkladýlar. Ama
muhtemelen bu döküm iþçilerindeki artmýþ kalp hastalýðý genetik deðil yüksek düzeyde toz ve
karbonmonoksid düzeylerine baðlýydý.

• Genellikle iþçiler araþtýrmaya katýlmaz ve onlara nelerin incelenmesi gerektiði sorulmaz. Bilimsel
saðlýk çalýþmalarý iþçilerin iþyeri hakkýndaki bilgilerini çoðu zaman görmezlikten gelir.

Kimyasallarla ilgili bilgi – Bilmek sizin hakkýnýz!
 Ýþçiler ve iþçi sendikasý temsilcileri için en büyük sorunlardan biri iþte kullanýlan kimyasallarla ilgili
yeterli bilgi almaktýr. Burada yardýmcý olabilecek bazý kaynaklar verilmiþtir:
• Ýþvereniniz,
• Kimyasalýn üreticisi ya da satýcýsý,
• Tehlike bilgi formlarý,
• Kaplarýn üstündeki etiketler,
• Eðitim programlarý,
• Sendikanýz,
• Yerel fabrika ya da iþ müfettiþliði,
• Yerel kolej veya üniversiteler,
• Yerel itfaiye örgütü,
• Yerel kütüphaneniz,
• Çalýþma ya da Saðlýk Bakanlýðý,
• Uluslararasý Ticaret  Sekreterliði (ITSs),
• Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO).

Çoðu zaman tek bir kaynak bilmeniz gereken her þeyi size söyleyemeyeceði için olabildiðince fazla
kaynaktan bilgi edinmeye çalýþmak en iyisidir.Kimyasal maddelerle ilgili saðlýk ve güvenlik bilgileri
toplum kullanýmýna açýktýr. Dolayýsýyla gerçekleri sormak hakkýnýzdýr. Þimdi bu bilgi kaynaklarýnýn bazýlarýna
daha ayrýntýlý bakalým.

Yönetim
Günümüzde pek çok ülkede tehlike bilgisi ya da bilme hakký ile ilgili yasal düzenlemeler vardýr . Bu
yasalar, iþçiyi tüm kullanýlan kimyasal maddelerle ilgili mümkün olduðunca bilgi ve eðitimle donatmayý
iþverenin sorumluluðu durumuna getirmiþlerdir. Bazý sendikalar, belli bir iþ yerinde kullanýlan tüm
kimyasallarla ilgili bütün bilgilerin sendikaya verilmesi için anlaþmalar yapmýþlardýr. Ancak ne yazýk ki
pek çok iþveren bu bilgilere sahip deðildir ve nereden elde edileceðini de bilmeyebilir. Eðer sizin
durumunuz buna uyuyorsa, iþverenin kimyasal üretici ya da satýcýsýndan bilgi alýp iþçilere iletmesi için
ýsrar edin.
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Tarih
Teknik Müdür
Kimyasal madde üreticisinin ad ve adresi

Sevgili Bay veya Bayan

Sizin ürünlerinizden biriyle ilgili olasý tehlikeler hakkýnda bilgi edinmek istiyorum.

Ticari ad:
Kimyasal ad: (biliniyorsa)

Bu maddeyi (çalýþtýðýnýz þirketin ad ve adresi) günlük iþim sýrasýnda kullanýyorum.
Lütfen bana aþaðýdaki bilgileri verir misiniz?

1. (Kimyasalýn adý) bileþenleri, her bileþenin formülü nedir ve bunlar kabaca hangi oranlarda
karýþtýrýlmýþlardýr? Bilinen zararlý kirleticileri  ya da yan ürünleri var mýdýr?

2. (Kimyasalýn adý) insanlar için bilinen ya da þüphe edilen hangi zararlý etkilere neden olur?
Lütfen kýsa ve uzun dönem maruziyet sonucu etkileriyle ilgili raporlarý ekleyin.

3. Herhangi bir zararlý saðlýk etkisinin gözlemlendiði yoðunluk düzeyi ve maruziyet süresi nedir?

4. (Kimyasalýn adý) ile ya da yakýnýnda çalýþýrken hangi önlemlerin alýnmasý tavsiye edilmektedir?

5. Depolama, dokunma ve taþýma için neler tavsiye edilmektedir?

6. (Kimyasalýn adý) maruz kalan iþçiler için hangi ilk yardým önlemleri tavsiye edilmektedir?

Bu konudaki yardým ve iþbirliðiniz için þimdiden teþekkür ediyor, yakýn zamanda sizden bu
bilgileri elde etmeyi bekliyorum.

Saygýlarýmla
Adýnýz
Unvan (varsa)
Adresiniz

Üretici / Satýcý
Eðer iþvereniniz sizin için gerekli olan bilgiyi elde edemiyorsa siz doðrudan kimyasal üreticisine yazarak
bilgileri kendiniz isteyebilirsiniz. Aþaðýda verilmiþ olan örnek mektubu kendi durumunuza uyarlayarak
kimyasal üretici ya da satýcýsýndan doðrudan bilgi isteyebilirsiniz.

Kimyasalýn üreticisinden tehlike bilgi formu ya da baþka teknik bilgi istemek için
örnek mektup
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Pek çok üretici iþ birliði yapmaya isteklidir, ancak hatýrlatma mektuplarý yazmanýza raðmen mantýklý bir
süre geçtikten sonra bir yanýt alamazsanýz, iþvereninizin bu kimyasalý kullanmayý durdurmasýný tavsiye
etmek gerekli olabilir. Bunu hatýrlatma mektubunuzda üreticiye yazmalýsýnýz. Bu noktada, bu kimyasalýn
yerine güvenli olan baþka bir seçeneðin aranmasý doðru olabilir.

Tehlike bilgi formlarý
Tehlike bilgi formlarý (TBF) (bazen malzeme güvenliði bilgi formu da denir) ya da kimyasal güvenlik
bilgi formlarý kimyasallarla ilgili ayrýntýlý bilgi veren kaðýtlardýr. Ýþte maruz kaldýðýnýz herhangi bir kimyasal
için bilgi formu isteyebilirsiniz. Bilgi formlarýný:
• Ýþvereninizden,
• Kimyasal madde üreticilerinden ve
• Uluslararasý Kimyasal Güvenlik Programý’ndan isteyebilirsiniz. (IPCS; Dünya Saðlýk Örgütü,

Uluslararasý Çalýþma Örgütü ve  Birleþmiþ Milletler Çevre Programý ortak programýdýr). IPCS’e
herhangi bir kimyasal için bilgi formu istemek üzere yazabilirsiniz (çeþitli dillerde): International
Programme on Chemical Safety, CH – 1211, Geneva 27, Switzerland.

Tehlike bilgi formlarý kolayca elde edebileceðiniz önemli bilgi kaynaklarýdýr ancak kaliteleri deðiþebilir.
Bilgi formlarýný kullanýyor ya da kullanmayý düþünüyorsanýz, sýnýrlýlýklarýný göz ardý etmeyin. Örneðin:
• Çoðu zaman okunma ve anlaþýlmalarý zordur.
• Belli kimyasallarla çalýþýrken karþýlaþýlacak tehlikeler ve alýnmasý gereken önlemlerle ilgili bilgiler

çoðu zaman yetersizdir.

Bu sýnýrlýlýklarýn üstesinden gelebilmek için bilgi formlarýyla birlikte mümkün olduðunca baþka bilgi
kaynaklarýný da kullanýn. Ýþyerinde kullanýlan her kimyasal için bir bilgi formu bulundurmak iyi bir fikirdir.

Aþaðýdaki kutudaki bilgi kategorileri her bilgi formunda olmalýdýr. Ancak bilgilerin sýrasý bilgi formlarý
arasýnda deðiþkenlik gösterebilir.
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Bir Tehlike Bilgi Formu Üstündeki Standart Bölümler
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Bölüm I: Ürünün ve imalatçýnýn tanýtýmý
Burada ürünün kimyasal ya da ticari adý yazýlýdýr. Yazýlý olan isim etiketteki isimle ayný olmalýdýr. Bilgi formlarý
ayný zamanda ürün ya da maddenin eþ anlamlýlarýný da listelemelidir. Eþ anlamlýlar maddenin bilinen diðer isimleridir.
Örneðin, metil alkol ayný zamanda, metanol ve odun alkolü olarak da tanýnýr.

Ýmalatçýnýn Tanýmý: Ýmalatçýnýn (ya da satýcýnýn) adýný, adresini, telefon numarasýný, bilgi formunun hazýrlandýðý
tarihi ve iþ saatleri  dýþýnda aranabilecek acil telefon numarasýný içerir. Acil bir durum olmadan önce, bilgi almak
için imalatçýyý aramak iyi bir fikirdir.

Bölüm II: Tehlikeli maddeler
Karýþým olan ürünlerde, sadece özel zararlý kimyasal listelerinde yer alan ve ürünün %1 ya da daha fazlasýný
oluþturan maddeler yazýlmalýdýr. Kansere neden olan maddeler bunun dýþýndadýr ve karýþýmýn yüzde birinin onda
biri kadar (%0.1) olduklarý zaman bile yazýlmalarý gerekir. Zararlý maddeler kimyasal isimleriyle  yazýlmalýdýr.
• Listelenmiþ her madde için maruz kalabileceðiniz yoðunluk sýnýrý belirtilmelidir. Hem uygulanabilir izin verilebilir

maruziyet sýnýrý (ÝMS) (Permissible exposure limit, PEL) hem de tavsiye edilen eþik sýnýr deðeri (ESD)
(Threshold limit value, TLV) listelenmelidir.

• Ýzin verilebilir maruziyet sýnýrý  bir iþyerinde izin verilebilecek en yüksek madde miktarýdýr. ÝMS yasal olarak
uygulanabilir.

• ESD tavsiye edilen sýnýrdýr ve yasal olarak uygulanamaz. Eþik sýnýr deðerleri  iþçilerin çoðunun zararlý bir
saðlýk etkisi olmadan maruz kalabilecekleri günlük dozu göstermelidir.

Bölüm III: Fiziksel veriler
Bu bölümde kaynama noktasý, buhar basýncý, buhar yoðunluðu, erime noktasý, görünüþ, koku v.b. vardýr. Bölüm
III’deki bilgi sizin kimyasalýn nasýl davrandýðýný ve yapabileceði zararýn tarzýný anlamanýza yardýmcý olur.

Bölüm IV: Yanma ve patlama verileri
Bölüm IV parlama noktasýný, ateþ alma ve patlama sýnýrlarýný ve yangýnýn nasýl söndürüleceðini gösterir. Bu
bölümdeki bilgi yangýn ve patlamalarýn önlenmesi, bu durumlar için plan yapmak ve gerektiðinde harekete
geçmek için gereklidir.

Bölüm V: Tepkisellik Verileri
Bölüm V maddenin duraðan  olup olmadýðýný  eðer deðilse bunun hangi tehlikelere yol açacaðýný gösterir. Bölüm
V uyumsuzlarý listeler (birlikte yerleþtirilmemesi ve kullanýlmamasý gereken maddeler). Bu bilgiler maddelerin
uygun depolanma ve kullanýlmalarý için gereklidir.

Bölüm VI: Saðlýk Zararlarý Verileri
Giriþ yollarý (solunum, ciltten emilerek, aðýz yoluyla), akut ve kronik saðlýk etkileri, maruziyetin belirti ve bulgularý,
maddenin kanser yapýp yapmadýðý, maruziyetle artabilecek týbbi sorunlar  ve tavsiye edilen ilk yardým / acil
iþlemleri tümüyle  Bölüm VI’da sýralanýr. Gerçekte, Bölüm VI çoðu zaman eksik ve yetersizdir.
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Etiketler
Kimyasal kap ya da varillerinin üstündeki etiketler de önemli bir bilgi kaynaðýdýr. Etiketler her zaman
varile yapýþtýrýlmýþ olmalý ve etikette yazýlý kimyasal varilin içinde olan madde olmalýdýr.
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Bölüm VII: Kullaným Önlemleri
Acil hareket planlarý için gerekli bilgi, temizleme iþlemi, saðlýklý atma yöntemleri, gerekli depolama ve kullanma
önlemleri Bölüm VII de yer almalýdýr. Ancak, çoðu zaman üreticiler bu bilgileri basit  (ve yetersiz) olarak,
örneðin “ Buharý içinize çekmekten kaçýnýn” ya da “cilt temasýný önleyin”  þeklinde toparlamaktadýrlar.

Bölüm VIII: Kontrol Önlemleri
Havalandýrma, iþ uygulamalarý ve kiþisel koruyucu malzeme  gibi tavsiye edilen tehlike kontrol yöntemleri
Bölüm VIII’de ayrýntýlý olarak anlatýlmalýdýr. Ürün için respiratör, en  koruyucu kýyafet ve eldiven cinsi
belirtilmelidir. Ancak bu bilgiler genellikle eksiktir. En dirençli dokumayý tavsiye etmek yerine, bilgi formunda
sadece “geçirgen olmayan” giysi ve eldivenlerin kullanýlmasý gerektiði yazabilir. Bölüm VIII, mühendislik
önlemlerinden çok kiþisel koruyucu ekipmaný vurgular.

Tüm kimyasal kaplarýn üzerinde uygun
etiketler olmalýdýr.

Nitelikleri belirtilmeden
iþyerine hiçbir kimyasal
sokulamaz.
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Bilgi formlarý gibi etiketlerin de sýnýrlýlýklarý vardýr. Örneðin, bir etiket:
• Maddenin gerçek bileþenlerini vermeyebilir,
• Maruziyete baðlý olasý saðlýk etkilerini vermeyebilir,
• Kimyasalý nasýl güvenli kullanabileceðinizi belirtmeyebilir,
• Üreticinin telefonu yazmayabilir,
• Kimyasalýn üretildiði ülkeye göre deðiþen sizin bilmediðiniz bir dille yazýlmýþ olabilir.

Almanca
yazýlmýþ bir
etiket Ýngilizce
konuþan
iþçiler için
uygun
olmayacaktýr.
Ya da aksi.
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Bu sýnýrlýlýklarýn üstesinden gelmek için en iyi yol, etiketleri diðer bilgi kaynaklarýyla birlikte kullanmaktýr.

Pek çok endüstriyel kimyasalýn iki adý olduðunu bilmek önemlidir.
• Bir tanesi kimyasalýn genel olarak tanýndýðý ticari isimler, örneðin, “Wonderglu” ya da “Supabat”. Bu

isim size kimyasal hakkýnda bir bilgi vermez bu sadece kimyasalý tanýtmak için kullanýlan markadýr.
• Size bileþenleri tam olarak veren kimyasal isim  (bileþenler çoðu zaman etikette küçük olarak

yazýlmýþtýr).

Bileþenler deðiþmedikçe kimyasal isim de deðiþmez, ama ticari isim her zaman deðiþebilir. Örneðin,
yeni bir pestisit için reklam kampanyasý iyi yürümüyorsa ya da baþka bir ülkeden gelen rapor kimyasalýn
iþçilerin saðlýðý üzerinde zararlý etkileri olduðunu gösteriyorsa üretici ticari ismi deðiþtirebilir ama
kimyasal ismi deðiþtiremez. Bu nedenle her iki ismi de elde edin ama kimyasal isim daha önemlidir.

Pek çok iþyerinde kullanýlan kimyasallar çoðu zaman farklý kimyasallarýn karýþýmýdýr ya da çok az miktarda
zehirli olabilecek kimyasallarla kirlenmiþ olabilirler. Her iki durumda da kesin bilgi edinmek zordur,
çünkü bilgi formlarý karýþýmlar deðil saf kimyasallar için bilgi verir, kirleticilerse  çok ender olarak etikette
belirtilir. Kimyasal karýþýmlar, maddeler birlikte reaksiyona girerlerse ya da katlanan (sinerjik) etki
yaparlarsa özellikle tehlikeli olurlar (“Sinerjik” iki ya da daha çok maddenin birlikteki etkisinin iki
maddenin etkisinin toplamýndan daha fazla ve maddelerin tek tek etkilerinden farklý olmasý anlamýna
gelir).



Çýplak Ayaklý Araþtýrma Ýçin Yöntemler

Tüm bunlar Çýplak Ayaklý Araþtýrma yapmak için iyi nedenlerdir,
böylece iþçilerin iþyerlerinde kullanýlan kimyasallar nedeniyle
maruz kaldýklarý kötü saðlýk koþullarýný ortaya çýkartabilirsiniz.
Görebileceðiniz gibi “resmi” bilgi kaynaklarý çoðu zaman bizi
korumakta yetersizdirler. Kendi bilgilerinizi de toplamalý ve yaz
– bozun parçalarýný bir araya getirerek tüm resmi görmelisiniz.

Bilgiyi kullanmak – analiz ve eylem
Ýþyerinizdeki tehlikeleri ortaya çýkarttýktan sonra ikinci adým
onlarý azaltmak ya da tamamen ortadan kaldýrmaktýr.
Topladýðýnýz bilgileri kullanarak bu amaca ulaþmanýn bazý
yollarý vardýr:
• Bilgileri diðer iþçiler ya da saðlýk ve güvenlik kuruluyla tartýþýn.

Bir örüntü  görüyor musunuz? Bilgilerinizde bazý eksikler var
mý? Bu eksiklikleri tamamlamak için yollar düþünebiliyor
musunuz?

• Bilgileri, diðer iþçileri tehlikeler konusunda eðitmek için
kullanýn.

• Edindiðiniz bilgilere dayanarak, bazý ilk  sonuçlarý ve eylem
noktalarýný çýkartýn (daha fazla bilgi için bu el kitabýnýn 3.
bölümüne bakýn).

• Bilgileri ortak pazarlýk istekleriniz için dayanak olarak
kullanýn.
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3. Harekete Geçmek
Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýn amacý deðiþimi saðlamaktadýr. Araþtýrmanýz tamamlandýðýnda, araþtýrmayý
harekete dönüþtürme süreci de baþlamýþ olacaktýr! Çýplak Ayaklý Araþtýrma  yapýsý itibariyle katýlýmcý
olduðu için, katýlan iþçiler, araþtýrma süresince bir miktar sorumluluk da  üstlenmiþlerdir. Böylece Çýplak
Ayaklý Araþtýrma  sonuçlarýna göre hareketi düzenlemek için hazýr bir grubunuz olacaktýr. Ýþyeri
deðiþiklikleri için grup desteðini saðlamak çok zor bir iþ olabilir. O nedenle baþardýklarýnýzla gurur
duyun ve kendinizi bu noktada savaþýn yarýsýný kazanmýþ olarak görün.

Eðer iþçiler bilgilendirilmiþ, ilgili ve iþin parçasý olmuþlarsa bir iþçi sendikasý ya da örgütlü topluluk
iþçilerin güvenliðini koruma ve geliþtirmede çok etkili bir araç (yol) olabilir. Örgütlenmenin bazý ana
öðeleri þunlardýr:
• Eðer iþçilerin ilgisi varsa bunun üstüne bina etmek,
• Eðer ilgi yoksa, ilgi uyandýrmak,
• Ýþçileri, baþýndan itibaren iþ güvenliði sorunlarýný tanýma ve çözümleme sürecinin içine katmak,
• Tüm sorunlar hemen çözülemeyeceði  için, sorunlarý öncelik sýrasýna göre dizmek,
• Öncelikli olarak iþçilerin desteðinin kazanýlabileceði ve baþarý þansýnýn yüksek olduðu konularý

seçmek ve
• Daha güç olan sorunlarý daha sonra çözümlemek üzere iþçilere güven vermek.

Deðiþim için örgütlenirken iyi iletiþim çok önemlidir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma  süreci katýlan
iþçilerde ilgi ve ümit uyandýrmýþ olacaktýr. Araþtýrma sonuçlarýný ortaya çýkartmak ve çalýþmaya
katýlan  iþçilere bildirmek iletiþimin önemli bir parçasýdýr.

Çýplak Ayaklý Araþtýrma  sonuçlarýný kullanmak ve paylaþmak
Araþtýrma sonuçlarýný en kýsa zamanda iþçilere sunmanýz önemlidir. Þunlarý yapmanýz gerekir:
• Topladýðýnýz bilgiyi sýnýflayýn, düzenleyin, analiz edin. Eðer olabiliyorsa bunlarý hep birlikte ortak olarak

yapýn. Bu noktada bazý sonuçlarý ve önerileri de dahil etmek isteyebilirsiniz.
• Sonuçlarý tam ya da özet olarak; sözlü,  resimle ya da yazýyla veya tüm bu yöntemleri bir arada

kullanarak duyurun.
• Sonuçlarý duyururken gizlilik konusunun iþçilerin güvenliðini korumak açýsýndan çok önemli olduðunu

unutmayýn. Herhangi bir kiþinin tanýnmasýna neden olacak bilgi, o kiþinin açýklama öncesi onayýný
almadan kullanýlmamalýdýr.
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Fotoðraf: Occupational Health Clinics for Ontario Workers, Sarnia, Canada izniyle.
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SAÐLIK BELÝRTÝLERÝ HAKKINDA
ARAÞTIRMANIN SONUÇLARI
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Not: Veri  toplayýcýlarýn  %90 nýnýn
baþ aðrýsý vardýr

Sözlü rapor
Sözlü bir rapor, kýsa bir anketin sonuçlarýný
sunmak için uygun olabilir.
Örneðin, bir grup kamu hizmeti çalýþanýna,
basit bir anket kaðýdý vasýtasýyla, hiç fiziksel
ya da sözlü tehdit veya saldýrýya uðrayýp
uðramadýklarýný, eðer uðradýlarsa kaç kez
olduðunu sorabilirsiniz. Rapor kaç kiþinin
böyle bir tehdit ya da saldýrý deneyimini bir kez,
iki kez veya daha fazla  yaþadýðýný açýklamak
kadar çok basit olabilir. Böyle basit sonuçlar
bir iþçi toplantýsýnda açýklanabilir. Sonra, birlikte
deðiþim için izlenecek yollarý tartýþabilirsiniz.

Daha sonra da iþveren ya da hükümet yetkililerine sunmak için yazýlý bir rapor hazýrlayabilirsiniz.

Harita ve resimlerle rapor
Raporu hazýrlarken, raporu sunacaðýnýz iþçilerin okur – yazarlýk düzeyini göz önüne almak önemlidir.
Raporu, iþçilerin hazýrladýklarý haritalardan, onlarý hazýrlayan iþçilerin izinlerini alarak hazýrlayabilirsiniz.
Ýþçilerin kimliklerini açýklamamaya dikkat edin. Yazýlý bir raporu rahatça okuyamayacak iþçiler için,
sonuçlarýn haritaya dayanan raporlarla sunulmasý, uygun bir yoldur.

• farklý gruplarýn haritalarýný kullanarak bir araya getirilmiþ haritalar oluþturabilirsiniz
• iþyerindeki farklý bölümlerin tehlike  haritalarýndan yararlanarak iþyerinizin genel haritasýný

çýkartabilirsiniz

 Haritalardan toplanan bilginin yazýlý bir özetini ya da analizini ekleyebilirsiniz.

Saðlýk Belirtileri Hakkýnda Araþtýrmanýn Sonuçlarý

Sayýsal veriler  pasta grafik, çubuk grafik ya da resim
grafiklerle görsel olarak sunulabilir. Bunlar elle çizilmiþ
ya da bilgisayardan çýkartýlmýþ olabilir.
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ÖNCELÝKLER VE EYLEM

Sorun Çözüm Engeller
Kýsa-
erimli
eylem

Uzun-
erimli
eylem

Öncelik
oyu

Yazýlý Rapor
Yazýlý bir rapor;
• Araþtýrma sonuçlarýnýn özetini veren bir sayfalýk el ilaný,
• Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýn tam tanýmýný, amaçlarýný, veri toplama yöntemlerini, toplanan bilgileri,

analizleri, öneri ve sonuçlarý içeren daha geniþ bir belge olabilir.
Yazýlý rapora;
• Örnekler, çizimler, haritalar ve diðer tanýmlayýcý bilgileri ve
• Eðer yaptýnýzsa hesap ve tablolarý ekleyebilirsiniz.

Ýþçilerle eylem için karar birliðine varmak
Ýþçilerle bir eylem planý toplantýsý düzenlenmeli ve burada:
• Araþtýrmanýn sonuçlarýný sunmalý ve
• Bundan sonra nasýl bir eylem yapýlacaðý ortak olarak kararlaþtýrýlmalýdýr.

Eylem planý toplantýsý:
• Araþtýrmanýn sonuçlarýyla ilgili bir tartýþmayý,
• Eylem için somut planlarý,
• Ýþverenin muhtemel yanýtlarýna göre karþý görüþleri,
• Zaman çerçevesi ve son günü,
• Kimin ne yapacaðýný içermeli ve iþçilerin karar verilen eylemleri uygulamak için katýlýmlarýný

gerçekleþtirmeyi amaçlamalýdýr.

Bu eylem planýný, bir Öncelikler ve Eylem Planý Çizelgesi Yardýmýyla görsel hale getirmek yararlý olabilir.
Çizelgeye iþçilerin en çok ilgilendikleri konularý kaydedin ve yapýlacak deðiþiklikler için fikirleri yazýn.
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Hazýrlýk olarak büyük, boþ bir kaðýt oluþturun. Çizelgeyi
“ÖNCELÝKLER ve EYLEM PLANI” olarak adlandýrýn

Altý sütun oluþturup, bunlarý þöyle adlandýrýn:
• Sorun
• Çözüm
• Engeller
• Kýsa-erimli Eylem
• Uzun-erimli Eylem
• Öncelik Oylarý

Daha sonra iþçiler iki aþamalý bir uygulamayla
öncelikleri kararlaþtýrabilirler.
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1. Aþama: Önceliklerin kýsa listesini yapmak
Eylem  planý toplantýsýnda, önce iþçilere araþtýrmanýn sonuçlarýný sunun sonra:
• Araþtýrmada ortaya çýkan çeþitli sorunlar üstünde düþünmelerini ve
• Kendilerinin en önemli ya da en acil olarak düþündükleri tek bir konu ya da sorunu seçmelerini

isteyin.

Her seferinde bir iþçiye olmak üzere:
• Araþtýrma sonuçlarýna göre en öncelikli bulduklarý iþ güvenliði konusunu,
• Bu sorunun çözülmesi için önerilerini,
• Bu öncelikli konuyla uðraþýrken karþýlarýna çýkmasý olasý sorunlarý ve
• Kýsa ve uzun erimli eylem için fikirlerini
sorarak çizelgenin ilk beþ sütununu doldurun

 Sonra diðer iþçilere çözüm ve eylem için ekleyecekleri önerilerini sorun. Eðer birden fazla iþçi ayný
sorunu dile getirirse, sadece bir kez yazmak yeterlidir. Ancak ek çözüm, engel ve eylem planý önerileri
kaydedilmelidir.

2. Aþama: Öncelikli bir soruna karar vermek
Ýþçilerden en yüksek önceliðin  verilmesi gerektiðini düþündüðü tek bir konuyu, çizelge üzerinde
iþaretlemelerini isteyin. Her iþçi, öncelik oylamasý kolonunda en yüksek öncelikli bulduðu konu hizasýna
kalemle  X iþareti koymalýdýr. Oylama sonrasýnda X’leri sayarak iþçiler için en öncelikli olanlarýn ne
olduðunu ve ilk eylemin nereye odaklanmasý gerektiðini hepiniz görebilirsiniz.

Öncelikleri saptamanýn baþka yollarý da vardýr. Araþtýrma raporunuzu iþçilere sunduktan sonra iþçilerle,
arada onlarý harekete geçirecek sorular sorduðunuz bir tartýþma baþlatabilirsiniz. Araþtýrma sonucunda
belirlenen her konu için iþçilerden þu sorularý yanýtlamalarýný isteyin:
• Bu benim için kiþisel olarak önemli bir konu mudur?
• Bu diðer iþçi arkadaþlarým için önemli bir konu mudur?
• Bu sorun önemli saðlýk sorunlarýna yol açmýþ mýdýr?
• Bu sorun önemli saðlýk sorunlarýna neden olabilir mi?
• Çok kiþi bu sorundan etkilenmiþ ya da etkilenme riski altýnda mýdýr?
• Bu sorun kolay ve çabuk olarak düzeltebilir mi?
• Bu konunun herkes tarafýndan  yaygýn destek bulmasý olasýlýðý yüksek midir?

Öncelikli soruna ve hareket planýna ortak olarak karar verdikten sonra, iþlerin nasýl yapýlacaðýný
düþünmeniz gerekir.

Ýþleri Halletmek
Ýþ güvenliðindeki geliþmeler, eðitim, dayanýþma, organizasyon ve eylem aracýlýðýyla  her iþçinin kazançlý
çýkacaðý þekilde yapýlýr.  Ýþyerinizde sendika varsa, sendika temsilcileri ve bazen yerel sendika komitesi,
iþ güvenliði sorunlarýný halletme mekanizmasýnýn, önemli parçalarýdýr. Ýþ güvenliði konularýnda vasýfsýz
iþçileri temsil etmek, sendika temsilcisi ve yerel sendika komitesinin görevidir.Eðer iþyerinizde sendika
yoksa, Çýplak Ayaklý Araþtýrma  iþçilere kendileri yararýna konuþacak bir sendika kurmak için güven ve
cesaret vermiþ olabilir. Durumunuz ne olursa olsun “Yalnýz hareket etmeyin!”
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Ýþçiler, iþçi temsilcileri, sendika temsilcileri ya da saðlýk ve güvenlik kurulu  üyelerinin desteði olmazsa
tek baþýnýza kalabilirsiniz . Bu da iþlerin yapýlmasýný çok güçleþtirir hatta imkansýz kýlar.Ýþverenler, iþçilerin
iyice bilgilendirilmiþ, etkin ve örgütlenmiþ olduklarýný bilirlerse bir þeyler yapma  olasýlýklarý artar.

Ýþvereninizin, Çýplak Ayaklý Araþtýrma   sonuçlarýndan ortaya çýkan sorunlara çözüm bulmasýný
saðlayabilmeniz için bazý teknikler þunlardýr:

Örgütlenin
• Ýþinizi iyi hazýrlayýn,
• Bunu yazýya dökün,
• Raporlar yazýn,
• Prosedürlere uyun,
• Yönetimle  görüþün,
• Ortak saðlýk ve güvenlik kurullarýndan yararlanýn,
• Ýþvereninizle saðlýk ve güvenlik anlaþmalarý yapýn,
• Ýþçi yanlýsý yayýn organlarýyla daha geniþ güç birliði yapýn,
• Uygun olan her yerde basýn-yayýn araçlarýný kullanýn.

Yasalardan yararlanýn
• Ülkenizde size yardýmcý olabilecek yasalar olup olmadýðýný araþtýrýn.
• Ýþverenin görevleri ve sizin yasal haklarýnýz konusunda açýk olun.
• Uluslararasý Çalýþma Örgütü  anlaþmalarýnýn yardýmcý olup olamayacaðýný araþtýrýn.
• Eðer varsa hükümet müfettiþlerinden yararlanýn.
(ayrýca bu kitabýn sonundaki Kaynaklar bölümüne bakýn)
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Ýþçilerin Ortak Gücünden Yararlanýn
• Onlarla iyi iletiþim kurun.
• Eylemi  planlayýn ve onlara rapor verin.
• Ýþverenin, iþçilerin konuya ne kadar çok önem verdiklerini anlamasýný saðlayýn.

Gözleyin, izleyin ve vazgeçmeyin !
• Deðiþiklikler yapmak zor olabilir ve uzun zaman alabilir ancak hedeflerinize ulaþmadan vazgeçmeyin.
• Çýplak Ayaklý Araþtýrma yöntemlerini kullanarak ve uyarlayarak yeni durum ve sorunlarý halletmek

için þimdiye kadar elde ettiðiniz baþarýlarý temel alýn.

Dikkatli hazýrlýk
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Þunlara dikkat etmelisiniz:
• Önceden en düþük ve en yüksek istek düzeyinizi saptayýn. Bunlar, Çýplak Ayaklý Araþtýrma sonuçlarýný

sunduðunuz öncelik ve eylem  planý toplantýsý sýrasýnda iþçilerle birlikte kararlaþtýrýlmýþ olmalýdýr.
• Katýlan iþçilerin desteðine  sahip olduðunuzdan emin olun.
• Eðer yardýmcý olacaðýný düþünüyorsanýz, daha deneyimli bir temsilciden fikir alýn.
• Çýplak Ayaklý Araþtýrma   ve eylem  planýnýzdan gereksiniminiz olan tüm bilgi ve gerçekleri elde

ettiðinizden emin olun. Kayýt tutun ki önemli noktalarý unutmayýn.
• Güçlü ve zayýf noktalarýnýzý bilerek, yönetimle görüþürken kullanacaðýnýz tez ve belgelerinizi listeleyin.
• Yönetimin sizin tezlerinizi yanýtlamasý olasýlýðý olan deðiþik yollarý düþünün ve bazý karþý tezler

hazýrlayýn. Örneðin, sizin Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýz, “X” kimyasalýný kullanan iþçilerde baþ aðrýsý ve
iþtahsýzlýk olduðunu ortaya koymuþtur. Yönetim size bu belirtilerden söz etmeyen bir bilgi formu ve
“X”  kimyasalýnýn üretici önerilerine uygun olarak kullanýldýðýnda güvenli olduðunu söyleyen bir bilimsel
makale gösterebilir. Daha da ötesinde sizin Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýzýn bilimsel olmadýðý ve iþçilerin
tarafýný tuttuðunu öne sürebilir. Bu el kitabýndaki fikirlerden karþý tezlerinizi oluþturmak için
yararlanabilirsiniz.

Dikkatli hazýrlýðýn önemi ne kadar vurgulansa azdýr.
• Çýplak Ayaklý Araþtýrma   sonucunda ne elde etmek

istediðinizi,
• Konuyu yönetimle nasýl müzakere edeceðinizi – yazýlý mý,

bir toplantýda ya da ortak bir    iþ – yönetim saðlýk ve
güvenlik kuruluyla mý?

• Tüm süreç boyunca iþçilerin katýlýmýný  nasýl
saðlayacaðýnýzý,

• Ýþçilerden aldýðýnýz desteðin gücünü çok iyi bilmelisiniz.

Biz durumu inceledik ve þimdi size
geliþmeler için istek ve önerilerimizi
sunuyoruz. Bir hafta içinde yanýtýnýzý
bekliyoruz yoksa daha zorlayýcý
eylemler yapmak zorunda
kalacaðýz.
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Yönetimle görüþme
Görüþme, bir tartýþma deðil, iþçilerle yönetim arasýnda bir ortak  pazarlýk toplantýsýdýr. Bu ortak pazarlýk
yoluyla iþ yerinde pek çok deðiþiklik yapýlabilir. Yönetim çoðu zaman  iþçileri teknik veriler ve terimlerle
susturmaya  çalýþabilir. Ýþçiler ve sendika temsilcileri
bu yöntemlerle ustaca ve özgüvenle baþa çýkmaya
hazýr olmalýdýrlar. Bir Çýplak Ayaklý Araþtýrma
sonrasýnda iþçiler ve onlarýn temsilcileri belli
konularda yönetimden daha bilgili olduklarýný
göreceklerdir. Giderek artan iþle ilgili saðlýk
tehlikeleri konusunda çok az þey bilen hatta hiç bir
þey bilmeyen çok sayýda iþveren vardýr. Bazý
yöneticiler de, sizin Çýplak Ayaklý Araþtýrma   yoluyla
bulduklarýnýzý öðrenmeye ilgi duyabilirler.

Aþaðýda, Çýplak Ayaklý Araþtýrma sonrasýnda
yönetimle görüþülürken uyulmasý gereken bazý temel
ilkeler verilmiþtir:
• Bire – bir görüþme olmasý gerekmiyorsa,

yönetimle tek baþýnýza görüþmekten kaçýnýn.
• Görüþmeye baþka temsilciler de katýlacaksa

ortak bir tez hazýrlayýn.
• Sakin olun, sinirlenmeyin, aksi takdirde amaç ve tezlerinizi unutabilirsiniz.
• Tartýþmayý zayýf olduðunuz noktalardan güçlü olduklarýnýza çekmeye çalýþýn.
• Yönetimin ödün tekliflerine önem verin ancak iþçilerle birlikte kararlaþtýrdýðýnýz asgari hedeflerin

altýna inmeyin. Her iki taraf da görüþmeden bir kazancý olduðunu düþünürse anlaþmaya varmanýn
çoðu zaman daha kolay olacaðýný unutmayýn.

• Eðer sizin memnun olduðunuz bir anlaþmaya varabilirseniz herkesin bu ulaþýlan amacý kesin olarak
anladýðýndan emin olun.

• Ýki tarafýn anlaþtýðý konularý kayda geçirin.
• Görüþmenin sonucunu her zaman iþçilere bildirin ve atýlacak bir sonraki adýma birlikte karar verin.
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Çýplak Ayaklý Araþtýrma Baþarýsý

Winsord, Ontario, Kanada’da kumarhane çalýþanlarý tarafýndan
yapýlan araþtýrma, toplu sözleþmelerinde doðrudan kabul edilmiþ
ve bu araþtýrmanýn bulgu ve önerilerinin ortak yönetim saðlýk ve
güvenlik konseyince tek tek ele alýnmasýna karar verilmiþtir.

(Keith M, ve arkadaþlarý, 2001)

Ortak iþçi – yönetim saðlýk ve güvenlik kurullarý
Pek çok iþ yerinde anlaþma ile ortak iþçi – yönetim saðlýk ve güvenlik kurullarý  (Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
Kurulalrý) kurulmuþtur. Bazý ülkelerde yasalar bu ortak kurullarýn  kurulmasýný þart koþmuþtur.

Ortak iþçi – yönetim saðlýk ve güvenlik kurullarýnýn, Çýplak Ayaklý Araþtýrma   sonrasýnda iþ koþullarýný
düzeltme gücü çok yüksektir. Kurul,  tehlikeleri tanýma, uzaklaþtýrma ve kontrol etme süreçleri için bir
araya gelmiþ iþçi ve yöneticileri içerir. Bu önemlidir çünkü en sonunda   iþyerinde gerekli deðiþiklikleri
(iþçilerin de onayýný alarak) uygulayacak olan, yönetimdir.

Ortak kurulun  ne kadar etkili olacaðýný, iþçilerin, iþçi sendikasý üyelerinin ve yerel sendika komitesinin
(eðer varsa), kurulun  iþçi üyelerine verdikleri destek belirler. Eðer güçlü destek olmazsa, kurulun  iþçi
üyeleri kendileri tek tek ne kadar güçlü, inançlý ya da iyi hazýrlanmýþ olsalar da yalýtýlmýþ, dolayýsýyla zayýf
durumda olacaklardýr. Yönetim konunun bir veya iki kiþiyi mi yoksa çok sayýda insaný mý ilgilendirdiðini
bilecek ve muhtemelen davranýþlarý buna göre deðiþecektir.

Çýplak Ayaklý Araþtýrma   yaptýðýnýz zaman yönetim bu bilgi ve istekleri iþçilerin kendilerinin oluþturduðunu
bilir ve bunu göz ardý etmeleri zor olur. Yönetim ayný zamanda iþçilerin saðlýk ya da güvenliklerini tehlikeye
atacak bir iþi yapmayý reddetme olasýlýklarý olduðunu da bilir. (Bazý ülkelerde tehlikeli iþi reddetmek
için yasal haklar vardýr). Ýþçiler bazý durumlarda araþtýrma sonuçlarýný, önemli rolü olan ortak iþçi –
yönetim saðlýk ve güvenlik kurulu ile birlikte, sözleþme görüþmeleri baþlayacaðý zaman açýklar.
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• Bu zehirli  kimyasalýn kullanýmdan kaldýrýlýp yerine
daha güvenli bir madde bulunmasýna,

• Toz, buhar ya da sis, duman  yaratan süreçlerin
yalýtýlmasýna ve kapalý hale getirilmesine,

• Kurulun  iþçi üyeleri onaylamadýkça yeni bir
kimyasalýn kullanýma sokulmamasýna,

• Bir kimyasal politikasý geliþtirilmesine ve
kimyasal güvenlik için etkinliklerin  planlama ve
eþgüdümü için bir ortak alt – komite seçilmesine,

• Ýþyerinde kullanýlan tüm kimyasallar için tehlike
bilgi formlarýnýn derlenmesine

karar verebilir.

Þikayet ve Tartýþma Ýþlemleri
Bazý iþyerlerinde, sendikalar ve yönetim þikayet ve tartýþmalarýn nasýl halledilebileceðine dair özel
yöntemler üstünde anlaþmýþlardýr. Bu sorunlar arasýnda, diðer sorunlarýn yaný sýra  saðlýk ve temel güvenlik
gibi çözümlenmemiþ sorunlar da vardýr.

Yöntem, sendikanýn  bir sorunu resmi olarak farklý düzeydeki yönetim basamaklarý (aþaðýdan yukarýya)
arasýnda yürütürken normal olarak izlemesi gereken adýmlarý belirler. Þikayet ve tartýþma iþlemlerinin
belli aþama ve zaman sýnýrlarý vardýr. Bir sorun halledilemedi (buna genellikle anlaþmada baþarýsýzlýk
denir), ya da zaman sýnýrý aþýldýysa, sorun artýk bir üst aþamada olarak deðerlendirilir.

Toplu sözleþmeler
Ýþçilerin, temel güvenlik  ve saðlýk haklarý  tartýþýlabilir olmamalýdýr. Ama
yeterli yasalar ve yasalarý uygulama gücü olmadýðý zaman bu haklarýn
toplu pazarlýkla elde edilmesi gerekir. Katýlýmcý süreç sonucu iþçilerin
yaygýn desteðini yanýna almýþ bir Çýplak Ayaklý Araþtýrma, geliþme elde
etmek için yapýlan tartýþmalara güç kazandýrabilir.

Pazarlýk sürecinin sonucu, Toplu Sözleþme  olmalýdýr. Örneðin, Çýplak Ayaklý Araþtýrma  belli bir zehirli
kimyasala maruz kalan iþçilerin baþ aðrýsý yakýnmalarý olduðunu göstermiþ olabilir. Saðlýða zararý olan
bu etkinin  önlenebilmesi için ortak iþçi- yönetim saðlýk ve güvenlik kurulu:
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Eðer yönetim Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýn önerilerini kabul etmezse sendikalar ve iþçiler þikayet, tartýþma
iþlemlerini kullanma haklarýnda ýsrar etmelidirler.

Ýþyeri dýþýndan destek saðlamak
Çýplak Ayaklý Araþtýrma  sonrasýnda gereken deðiþiklikleri yapabilmek için iþyeri  içindeki
prosedürleri  kullanmak en iyisidir. Ancak bazen iþveren, iþçiler tarafýndan istenilen deðiþiklikleri
yapmakta gönülsüz olacaktýr. Bu durumda araþtýrmanýn topluma açýklanmasý ve yerel toplumda yandaþlar
edinilmesi yararlý olabilir. Bu durum iþçilerin isteklerine yanýt vermek için iþverene ek bir baský olacaktýr.

Hükümet müfettiþleri
Hükümet müfettiþleri, Çýplak Ayaklý Araþtýrma   ile ortaya koyulan sorunlarýn halledilmesi için iþverene
baský yapabilirler. Hükümet temsilcilerine; iþyerini gözlemlemek, denetlemek ve yasalarýn uygulanmasýný
saðlamak için gerek vardýr. Müfettiþler, saðlýk ve güvenlik müfettiþleri ya da fabrika müfettiþleri olarak
bilinirler ve Çalýþma Bakanlýðý ya da eþdeðerine baðlýdýrlar.

Müfettiþler, iþverenin iþyerinde  asgari yasal standartlara uymalarýný saðlamalýdýrlar. Pek çok ülkede,
iþçilerin saðlýk ve güvenliðini de içeren haklarýný koruyan yasal düzenlemelerin uygulanmasý ile ilgili
ortak sorunlar þunlardýr:
• Müfettiþlerin sayýca yetersiz oluþu,
• Pek çok müfettiþin kýsýtlý eðitimi oluþu,
• Pek çok müfettiþin iþini hemen hemen hiç ekipmaný ya da bilgi kaynaðý olmaksýzýn yapmak zorunda

oluþu.
• Müfettiþler yalnýzca var olan yasal düzenlemelerin uygulanmasýný zorlayabilirler ancak yasal

düzenlemeler de güçlü ya da koruyucu olmayabilir ve müfettiþlere az yetki vererek iþ koþullarýný
düzeltmek için çok az þey yapýlmasý ya da hiçbir þey yapýlmamasýna neden olabilirler.

Þikayet iþlemlerine bir örnek

1. Aþama: Üye, denetleyiciyle (üstüyle) ilgili olan bir sorun bildirir

- 24 saatte anlaþma saðlanmazsa
2. Aþama: Sendika temsilcisi sorunu denetleyici (üstüyle) ile  tartýþýr

- 2 iþ günü içinde anlaþma olmazsa
3. Aþama: Sendika temsilcisi bölüm müdürüyle  görüþür

- 4 iþ günü içinde anlaþma olmazsa
4. Aþama: Sendika temsilcisi ve grubu toplantýya çaðýran kiþi üst düzey
      yöneticilerle görüþür

- anlaþma saðlanamazsa iþlem baþarýsýzdýr, bunu eylem izleyebilir.
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Saðlýk ve güvenlik yasalarýnýn uygulanmasýný saðlamaktaki ciddi sorunlar nedeniyle ortaya çýkan  kötü
çalýþma koþullarýna saldýrmanýn ilk cephesi olarak görüþmeleri kullanmak en iyisidir. Ancak Çýplak
Ayaklý Araþtýrmanýz açýkça bir yasa ihlalini ortaya koymuþsa, o zaman bir müfettiþ yardýmcý olabilir.
Dýþarýdan bir kimsenin getirilmesi tehdidi bile bazen iþverenin Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýzýn sonuçlarýný
daha ciddiye almasýný saðlayabilir.

Medya
Eðer medyadan yararlanmak istiyorsanýz, bu konuyu önceden diðer iþçi arkadaþlarýnýz ve
sendikanýz varsa sendika temsilcileriyle ayrýntýlý olarak tartýþmalýsýnýz. Kiþileri, “topluma
açýlmalarý” nedeniyle kurban edilmekten koruyacak yöntemler üzerinde anlaþmalýsýnýz.

Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýzýn sonuçlarýný açýklamak için bir basýn toplantýsý yapabilirsiniz. Araþtýrma
sonuçlarý, haber niteliðinde bir olay olarak görülecek ve muhtemelen medyada yer alacaktýr.
Araþtýrmanýzýn medyada yer almasý ona daha fazla önem verilmesini saðlar. Toplumun ilgi ve sempatisi
iþveren ve politikacýlarý da etkileyebilir. Ayrýca, sorunlarý ilk kez toplumca tanýnan iþçiler arasýndaki
güven ve dayanýþma da artabilir.

Basýnla çalýþmak için bazý öneriler:
• Basýn toplantýsýndan birkaç gün önce bir basýn bülteni yayýnlayýn. Bültende

basýn toplantýsýnýn tarihi, saati ve yeri bulunmalýdýr. Çýplak Ayaklý
Araþtýrmanýn kýsa bir tanýmýný ekleyin ve daha fazla bilgi için iliþki
kurulabilecek bir kiþinin ad ve telefon numarasýný yazýn. Basýn bülteninde
beklenmedik bir bulgu ya da araþtýrmanýn olaðandýþý bir yönü gibi basýnýn
ilgisini uyandýracak bir þey olmalýdýr.

• Kiþileri korumaya ve araþtýrma sonuçlarýnýn gizli ayrýntýlarýna saygý
gösterin.

• Basýn toplantýsýnda konuþmak için küçük bir panel hazýrlayýn. Burada
iþçi – yürütücüleri, araþtýrmaya katýlan iþçiler, sendika temsilcileri ve belki de bir – iki tane toplumdan
sizi destekleyen kiþi olabilir. Eðer mümkünse, haritalar, çizelgeler gibi görsel araçlarla sonuçlarý
göstermelisiniz.

• Topluma açýklamak istediðiniz noktalarý vurgulayan bir basýn bildirisi hazýrlayýn.
• Basýn bildirisi ve araþtýrma sonuçlarýný, basýna daðýtmak üzere çoðaltýn.
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Olgu Çalýþmasý:
Brezilya Asbest Ýþçileri, Dünya Çapýnda Haberleþiyorlar

Brezilya dünyanýn en büyük beþ asbest üreticisinden biridir. Brezilya hükümeti ancak
1991 yýlýnda asbeste maruz kalan iþçilerin týbbi izlenmesi için yasa   çýkarttý .  Brezilya, dünyanýn
ikinci büyük asbest üreticisi olan Kanada’nýn yaptýðý gibi, asbeste maruz kalan iþçilerdeki
kanser ve solunum sistemi hastalýklarýnýn boyutlarýný ortaya koyacak bir kayýt sistemi
geliþtirmemiþti.

Büyük bir çok uluslu þirkette çalýþan hastalanmýþ  bir grup iþçi 1995’de Brezilya Asbeste
Maruz Kalanlar Birliðini (ABREA) kurdular. Hedeflerini açýk olarak saptadýlar;
• Asbestin tehlikelerini duyurmak,
• Maruz kalan iþçilerin týbbi durumlarýný belgelemek,
• Asbest yerine güvenli baþka maddeler koyulmasýný desteklemek ve
• Asbest kullanýmýnýn yasaklanmasýný saðlamak istiyorlardý.

ABREA üyeleri asbestos hastalýðýna yakalanmýþ iþçileri kaydetmeye baþladýlar. Bir hükümet
saðlýk ve güvenlik müfettiþi ve bir týp uzmanýyla ekip oluþturdular. Daha önce asbestle çalýþmýþ
960 iþçide:
• 20 kanser olgusu,
• 100’den fazla asbestozis olgusu,
• 200 civarýnda akciðerlerinde yara meydana getiren akciðer hastalýðý olgusu ve
• 220 bozulmuþ solunum fonksiyonu  olgusu saptadýlar.

Çok kýsa sürede ABREA, 1000’den fazla üyesi olan büyük bir örgüt haline geldi. Ýþle ilgili
hastalýk ve sakatlýk nedeniyle bir kenara itilmiþ  iþçiler için güçlü bir seslerini duyurma aracý
oldu. 2005 yýlýna kadar asbest kullanýmýnýn Brezilya’da dört eyalette yasaklanmasý anlaþmasýný
gerçekleþtirmekte yardýmcý oldu. Bu dört eyalet Brezilya’da asbest kullanýmýnýn %70’ini temsil
etmektedir.

Brezilyalýlar, Asbesti Yasaklayýn Haberleþme Aðý adýyla uluslar arasý bir haberleþme aðý
kurulmasýnda da çok etkin oldular. Internet, video konferanslar, tartýþma listeleri, web siteleri,
haber bültenleri ve elektronik posta  kullanýmý ile uluslar arasý bir hareket ortaya çýktý. Sýradan
insanlarla gerçekleþen bu hareket  Avrupa Birliði, Avustralya ve Þili’de asbest kullanýmý ve
dýþalýmýnýn  yasaklanmasýnda anlamlý bir güç olmuþtur.

 Scanove,D, Giannasi, F, Thebaud – Mony, A. 2001. Asbestos Disease in Brazil and the Building of
Counter – Powers: A Study in Health, Work and Gender. (Bu makale “Asbest ve Sosyal ve Ailesel
Sonuçlarý: Karþýlaþtýrmalý Bir Franko – Brezilya Araþtýrmasý” adlý araþtýrma projesinin sonuçlarýndan
biridir.)
Giannasi, F.2001. The Movement for a ban on asbestos in Brazil. Globalization from below. Paper
at Asbestos and Public Health – The International Dimension Activities towards a global ban and
the role of the World Trade Organisation’dan uyarlanmýþtýr.
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Ýþçi dostu haber aðlarý
Çýplak Ayaklý Araþtýrma sonuçlarýnýzý:
• Týp, adalet, sosyal bilimler ve doðal bilimler alanýndaki iþçi dostu kiþilerle,
• Çevre gruplarý, kadýn kuruluþlarý, yoksulluk karþýtý gruplar, insan haklarý dernekleri, sakat iþçi kuruluþlarý

gibi doðal müttefiklerle,
• Konuya sýcak bakan  politikacýlarla ve
• Uluslararasý müttefiklerle (belki baþka bir ülkedeki iþçi gruplarýyla iliþki kurarak)
baðlantý kurmak ve destek saðlamak için kullanmalýsýnýz.

Posterler: Courtesy of Hazards Publications, UK

Sonuçlarýnýzý benzer iþyerleri ve endüstrilerde çalýþan iþçi gruplarý ve iþverenlerle paylaþýn.
Araþtýrmanýzdan yarar saðlarlar ve belki de kendi araþtýrmalarýný yapmak için onlara ilham verir. Bu
durum sizin bulgularýnýzý güçlendirir ve tezlerinize belki de tüm endüstride yaygýn deðiþimler yapabilecek
bir güvenilirlik kazandýrýr.

Tüm dünyada oluþturulan iþçi ve iþçi sendikasý temelli haberleþme aðlarýna katýlabilirsiniz. Bu haber
aðlarýnýn bazýlarý iþçilerin güvenliðinin korunmasýnda önemli baþarýlar elde etmiþlerdir. Dünyadaki baþarýlý
iþçi sendikasý saðlýk ve güvenlik kampanyalarýný görmek için Tehlike Kampanyalarý web sayfasýna bakýn:
http://www.hazards.org/campaigns/index.htm.
Bu gruplarýn bazýsýyla sizin araþtýrmanýz çerçevesinde bir kampanya baþlatmak için iliþki kurabilir,
fikirlerinizi paylaþabilirsiniz.
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Çýplak Ayaklý Araþtýrma  iþçilerin:
• Ýþteki deneyimlerini,
• Koruyucu mekanizmalarýn sýnýrlýlýklarýný,
• Bu sýnýrlýlýklarýn iþçilerin yaþamlarýndaki etkisini ve
• Saðlýk ve iyilik hallerinin korunmasý için gerekli deðiþiklikleri
duyurabilmeleri için kullanabilecekleri bir yoldur.

Ýþçilerin iþ güvenliði etrafýnda örgütlenmeleri, deðiþiklikler yapmak ve temel güvenlik düzeylerini
yükseltmek için pazarlýk güçlerini arttýrýr.
Eðer iþçiler örgütlenmeyi saðlayacak araçlara sahiplerse:
• Temel sosyo – ekonomik düzeylerini geliþtirirler,
• Örgüt vasýtasýyla gelir ve istihdam konularýný halledebilirler,
• Ýþ koþullarýný düzeltebilirler,
• Seslerini duyurabilirler.

Tüm dünyadaki iþçilerin tekrar tekrar gösterdiði gibi Çýplak Ayaklý Araþtýrma  öðrenmek, anlamak,
örgütlenmek ve deðiþim için güçlü bir mekanizmadýr.

Bir Ses Kazanmak

Karar alma ve ekonomik demokrasiye iþçi katýlýmý, iþ
güvenliðini de içeren temel güvenliðin tüm biçimleri için
elzemdir. Ýþin örgütlenme tarzý  ve iþ koþullarýna katkýda
bulunan tüm etkenlerle ilgili bir söz haklarý olmadýðý
takdirde iþçiler, saðlýklarýný  ve güvenliklerini, onurlarýný ve
geçimlerini tehdit eden iþ ortamýyla yüz yüze kalmaya
devam edeceklerdir.

Ýþçilerin, sendika temsiliyeti, iþyeri komitelerine katýlým ya
da sendika olmadýðý durumlarda örgütlenebilecek
herhangi bir etkili grup mekanizmasý vasýtasýyla, iþyerinde
seslerini duyurmalarý gerekir. Yaþadýklarý ve çalýþtýklarý
toplumlarda alýnan kararlarda sözleri olmalýdýr. Ýþçilerin;
yasal, düzenleyici ve politik kararlarda sesleri duyulmalýdýr.
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Ýþyerlerini en iyi iþçiler bilir. Ýþçiler iþ
ortamýný deðiþtirmek için gerekli
bilgileri çoðunlukla kendilerinin
deneyimlerine ve iþ arkadaþlarýnýn
ortak bilgisine dayanarak
toplamýþlardýr.  Madencilerin
pnömokonyozisi ve kronik bronþit,
asbestle ilgili hastalýklar, endüstriyel
saðýrlýk, titreþime baðlý beyaz parmak,
mesleki astým, tekrarlayan gerilme ve
sakatlanmalar  ve iþyeri stresi gibi
hastalýklarý ilk tanýmlayan iþçilerdir.

O’Neill, R. 2000. “Surveying the
Damage”. Hazards, July – September
16-17, 2000’den alýnmýþtýr.
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Ortak araþtýrma iliþkileri

Dýþardan katýlacak araþtýrmacýlarla yapýlacak
iþbirliðinde araþtýrma iliþkileri için olmazsa olmaz
koþullar þunlardýr:

1) Araþtýrma hedefleri hem iþçiler hem de
araþtýrmacýlar için gerçekten yararlý olmalýdýr.
Paylaþýmcý bir araþtýrmanýn baþarýsý kýsmen,
karþýlýklý baðýmlý ve  katýlýmcý iliþkiler
kurulmasýna baðlýdýr.

2) Araþtýrmanýn sonuçlarý, araþtýrmaya
katýlanlarýn tümünün beklentilerine yanýt
verecek düzeyde  deðerli olmalýdýr.

Kaynak: Reinharz S. 1983. “Experiential
analysis: a contribution to feminist research”
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Ýnsanlarýn, yansýz ve duygusuz bir
araþtýrmacý tarafýndan araþtýrmanýn
denekleri muamelesi görmelerin-
dense, katýlýmcý eylem araþtýrmasý
ilkelerine uygun olarak; denek
olarak seçilenlerin bir ortaklýk içinde
olduklarýný hissetmeleri daha
doðrudur.

Bu bölüm, el kitabýnýn ana bölümünde anlatýlan Çýplak Ayaklý Araþtýrma  yöntemlerini daha da ileri
götürmek isteyen daha istekli  Çýplak Ayaklý  araþtýrmacýlara yardýmcý olacaktýr. Ýlk kez bu bölümde
kullanýlan sözcüklerin anlamý el kitabýnýn arkasýndaki Sözlükte açýklanmýþtýr.

Ýþbirliði içinde araþtýrma
Daha geniþ ve iddialý araþtýrma projelerinde araþtýrmada eþgüdümü saðlamak için ana sorumluluðu
üstlenecek bir çekirdek grup ve onlara destek saðlamak için ayrýca diðer bir grup gerekebilir.

Çekirdek Araþtýrma Ekibi
Araþtýrmayý tanýmlamak, planlamak ve denetlemek için
bir çekirdek araþtýrma ekibi kurulmalýdýr. Bu çekirdek ekip
tek bir kiþi olabileceði gibi (tavsiye edilmez) uygun olduðu
kadar  geniþ olabilir. Önemli olan, ekip üyelerinin temel
felsefe ve amaçlarýnýn tamamen uyumlu olmasýdýr.
Araþtýrma ortaya çýktýkça ekibe eklemeler  her zaman
yapýlabilir. Ekibe yeni eleman eklemenin çýkartmaktan
daha kolay olduðunu unutmayýn.

Ýþçi-temelli bir projeye, dýþarýdan iþbirliði yapýlacak kiþiler
ve danýþmanlar katýlabilir. Dýþardan araþtýrmacý katýlýp
katýlmamasý; araþtýrmanýn karmaþýklýk düzeyi, iþçi-
araþtýrmacýlarýn var olan becerileri, bir derece nesnellik
ve tarafsýzlýk gereksinimi, fonlar ve diðer kaynaklara
ulaþým gibi  bazý etmenlere baðlýdýr.

Taným olarak, araþtýrma ekibinin bir parçasý olacak olan ortaklarla
(iþ birliði yapýlanlar), yardým ve önerilerde bulunacak olan
danýþmanlar arasýnda ayýrým yapmak önemlidir. Her iki
sýnýflamadaki kiþilerin, kendi gereksinim veya felsefelerini kabul
ettirerek, iþçilerin hedeflerini saptýrmalarýna ve kontrolü ele
geçirmelerine izin verilmemesine dikkat edilmelidir.

Dýþarýdan araþtýrmacýlarýn katýlýmýndaki engeller
Dýþardan gelen araþtýrmacýlarýn tamamen kontrol edemeyecekleri bir araþtýrmaya katýlma konusunda
direnç gösterebileceklerinin farkýnda olmalýsýnýz. Sonuçta Çýplak Ayaklý Araþtýrma,  kurumlar ve ekonomik
sistemler arasýndaki güçler yapýsýný saptamak ve tanýmakla ilgilidir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma, anlayarak,
inceleyerek, güç kazandýrarak, katýlýmý saðlayarak  ve eyleme geçerek tam da bu yapýlara meydan
okuyor olabilir.

Çýplak Ayaklý Araþtýrmayý Daha Ýleriye Götürmek
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Çýplak Ayaklý Araþtýrma  çoðu zaman taraf olmak ve egemen ideolojilere meydan okumakla doðrudan
ilgilidir. Eylem öðesi, araþtýrma sonuçlarý bakýmýndan, bazen akademik ve diðer mesleklerdeki ortaklar
için sorunlu, hatta tehdit edici olabilir. Bunlarýn, karþý çýkýlan kurum ve mali yapýlarýn  ekonomik baðýmlýlarý
olabilecekleri unutulmamalýdýr.

Çýplak Ayaklý Araþtýrma  çoðunlukla nitelikseldir ve bu da saðlýk araþtýrmalarýnýn yürütülmesinde standart
yaklaþým deðildir. Saðlýk araþtýrmalarýnýn daha yaygýn olan biyomedikal türü, laboratuar deneylerine ve
klinik tabanlý bilimsel araþtýrmalara dayanýr. Bazý akademisyenler ve saðlýk meslekleri mensuplarý için
Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýn deðerini anlamak zor olabilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma  ile toplanan verilerin,
genellikle kiþilerin söylediklerine baðlý olmasý, klinik tanýsý koyulmuþ ve onaylanmýþ saðlýk verilerini
çoðu zaman katý protokollerle toplamaya alýþýk olanlarý rahatsýz edebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýn
tehlikeleri ortaya çýkartma yaklaþýmý, örnek ve ölçümlerle, yayýnlanmýþ bilimsel kaynaklardan yararlanarak
nedensel iliþkileri kurmaya alýþýk olan iþ hijyenistleri, toksikologlar (zehir uzmanlarý) ve endüstriyel çevre
danýþmanlarý için sakýncalý olabilir.

Yine de, genellikle yeniliðe açýk  kurumlarda, Çýplak Ayaklý Araþtýrmanýn deðerini anlayabilecek ve iþçi
– araþtýrmacýlara, önderlik rolü üstlenmeden yardým etmeye ve yol göstermeye istekli kiþiler bulunabilir.

Genel Araþtýrma Ekibi
Çekirdek araþtýrma ekibi oluþturulduktan sonra, çekirdek ekibi destekleyecek daha geniþ bir genel
araþtýrma ekibi kurulabilir. Bu ekip, araþtýrma yardýmcýlarý ve veri toplayýcýsý olan iþçileri kapsayabilir.
Eðer dýþardan danýþmanlar ya da araþtýrma yardýmcýlarýndan veri toplayýcýsý olarak yararlanýlacak ya
da analizlere yardýmcý olacaklarsa, rollerinin çekirdek ekibe destek saðlamak olarak açýkça
tanýmlanmasý ve aþýrý etki ve kontrollerinin olmamasý gereðini tekrarlamakta yarar vardýr.

Ek haritalama yöntemleri

Vücut Haritalamasý
Araþtýrma yöntemi olarak vücut haritalamasý kullanýldýðýnda, renkli kodlama kullanýlarak veri toplanmasý
daha zenginleþtirilebilir. Aþaðýda iki seçenek verilmiþtir:

1. Katýlýmcýlar, bir saðlýk sorunlarý olduðunu belirtmek için vücut haritasýna X koymak yerine, saðlýk
sorunlarýný renkli yapýþtýrýcýlar ve kalemler kullanarak sýnýflandýrabilirler. Aþaðýdaki çizelge kendi
araþtýrma gereksinimlerinize (ve elinizde olan renkli yapýþtýrýcý ve kalemlere göre)  uyarlayabileceðiniz
bir öneridir. Renkli sýnýflandýrma  benzer saðlýk þikayetlerini gruplamakta size yardýmcý olur.

RENK
Kýrmýzý
Turuncu

Mavi
Mor
Sarý
Siyah
Yeþil

Kahverengi
Beyaz

SAÐLIK SORUNU
Kas-iskelet / zorlanma
Solunum
Sinir sistemi / Ýþitme
Travmatik yaralanma
Kalp-damar / Kalp
Cilt
Sindirim
Kanser
Stres belirtileri
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2. Diðer bir seçenek herhangi bir anlamlý katýlýmcý özelliðine göre renk sýnýflandýrmasýdýr. Örneðin;
katýlýmcýlarýn iþ, bölüm, yaþ, cinsiyet, kýdem ya da baþka bir demografik sýnýflarýna göre bir renk
kullanmalarý yararlý olabilir. Eðer grup çeþitli iþlerde çalýþan iþçilerden oluþuyorsa, katýlýmcýlarý iþlerine
göre farklý renklerle sýnýflandýrmak yararlý olabilir. Örneðin, mutfak çalýþanlarý, kendi saðlýk sorunlarýný
mavi kullanan temizleyicilerden ve sarý kullanmalarý istenen büro çalýþanlarýndan ayýrmak için, yeþil
yapýþtýrýcýlar kullanabilirler.

Tehlike Haritalamasý
Araþtýrma yöntemi olarak tehlike haritalamasý kullanýldýðýnda da veri toplamasý renk sýnýflandýrmasý ile
güçlendirilebilir. Burada bazý seçenekler verilmiþtir:

1. Tehlikeler gruplara ayrýlýp buna  göre renk sýnýflandýrmasý yapýlabilir. Aþaðýdaki çizelgeden
yararlanabilirsiniz:

2. Diðer bir seçenek anlamlý bir katýlýmcý özelliðine göre sýnýflandýrmadýr. Örneðin, kadýnlar yeþil,
erkekler kýrmýzý yapýþtýrýcý ya da kalem kullanabilirler.

“Sizin Dünyanýz” Haritalamasý
“Sizin Dünyanýz” haritalamasý bir araþtýrma aracý  olarak kullanýldýðýnda da renk sýnýflandýrmasýyla
zenginleþtirmek mümkündür. Verileri düzenleme ve sýnýflandýrmanýn pek çok yolu vardýr.

Bir seçenek iþ, kýdem, cinsiyet gibi anlamlý bir katýlýmcý özelliðine göre renk sýnýflandýrmasýdýr. Eðer
katýlýmcýlar “Sizin Dünyanýz” haritalamasý öncesinde yapýlan vücut haritalamasý ve tehlike haritalamasý
uygulamalarýnda, katýlýmcý özelliklerine göre renk sýnýflandýrmasý kullandýlarsa, ayný renk kodlama þemasý
tüm uygulama boyunca sürdürülmelidir. Katýlýmcýlar, renge göre sýnýflandýrýlmýþ yapýþtýrýcýlarýný verinin
yanýna (sözcükler ya da resimler) “Sizin Dünyanýz” haritasýna  yerleþtirebilirler ya da kendi verilerini
renge göre sýnýflandýrýlmýþ yapýþtýrýcýyla ekleyebilirler.

Mavi

Yeþil

Kýrmýzý

Siyah

Kahverengi

BÝYOLOJÝK
(mikroplar, küfler, bakteriler vb.)
KÝMYASAL ve MÝNERAL
(pasif-sigara içiciliði,  çözücüler, asbest vb.)
FÝZÝKSEL
(gürültü, radyasyon, sýcak, soðuk vb.)
PSÝKOSOSYAL
(stres, vardiya, iþ güvensizliði, taciz vb)
ÝÞ DÜZENLEMESÝ
(bozuk ergonomi, kalabalýk vb.)

TEHLÝKE SINIFIRENK
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Ýþ hikayelerini elde etmek
Ýþle iliþkili hastalýk ya da sakatlýklarýn her zaman açýk neden ve etkileri yoktur. Ýþçiler herhangi bir saðlýk
sorunu nedeniyle týbbi yardýma baþvurduklarýnda iþ koþullarýnýn sorgulanmasý iyi  yapýlmalýdýr. Bazý iþçi
klinikleri hastalarýnýn tüm iþ hikayelerini alýr. Ne yazýk ki bir çok hekim ve klinik bunu yapmaz.

Ýdeal olan, iþ hikayelerinin görüþme  formatýnda toplanýp kaydedilmesidir. Bir saðlýk hizmeti sunucusu,
sigorta temsilcisi (Tazminat için görevlendirilmiþ bir müfettiþ) ya da araþtýrmacý her hangi bir önemli
ayrýntýyý gözden kaçýrmamak için iþçiye standart bir takým sorular sorar.

Bir iþ hikayesi þunlarý içermelidir:
• Bir iþçinin tüm iþ yaþamý boyunca yaptýðý iþler,
• Bu iþlerin tarih ve süreleri,
• Bilinen her hangi bir tehlikenin yoðunluðunun tanýmý ve maruziyetinin süresi,
• Her hangi bir normal dýþý maruziyet, örneðin, kontrollerin bozulmasý nedeniyle kirleticilerin normalden

büyük ölçüde salýnmasý sonucu bir bakým iþçisinin bir kerelik maruziyeti,
• Ýstem  dýþý iþ kaybý gibi güvencesizlik, gelir güvencesinin olmayýþý, yapýlan iþlerde eðitim eksikliði

gibi iþle ilgili nedenlerden dolayý ortaya çýkan ya da aðýrlaþan iþe baðlý stres ve psikososyal
bozukluklar,

• Ýþ  süreçlerinin tanýmlarý,
• Kullanýlan  hammaddeler, üretilen ürünlerin tipleri,
• Kötü saðlýk dönemleri ve týbbi bakýma ulaþýp ulaþýlamadýðý ve
• Diðer  iþçilerin benzer saðlýk sorunlarýndan yakýnýp yakýnmadýklarý.

Var olan ürün güvenlik bilgi formlarý ve endüstriyel hijyen raporlarý bu bilgilere eklenebilir.

Ýþçilerin, hekimlerini kendilerinin  iþ hikayelerini göz önüne almaya ikna etmeleri zor olabilir. Zaman
kazanmak ve hekimin  iþini kolaylaþtýrmak için, iþçiler kendi iþ hikayelerini önceden hazýrlayýp hekimlerine
verebilirler. Hikayeler dosyada saklanmalýdýr. Yan sayfadaki  kendi-kendine uygulanmýþ mesleki hikaye
formu kullanýlabilir.
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Standart iþ hikayesi sorularý

“Ýþle hastalýk arasýndaki iliþkiyi anlamanýn  en önemli tek yöntemi her hastaya standartlaþtýrýlmýþ bir dizi
sorular sormaktýr.”
Tarama sorularý þunlarý içerir:
1. Ne tarz bir iþ yapýyorsunuz?
2. Saðlýk sorunlarýnýzýn iþinizle iliþkili olabileceðini düþünüyor musunuz?
3. Saðlýðýnýzla ilgili belirtiler evde ve iþte farklý mý?
4. Þu sýrada kimyasal, toz, metal, radyasyon, gürültü veya tekrarlayýcý iþe maruz kalýyor musunuz?
5. Geçmiþte kimyasallara, toza, metallere, radyasyona, gürültüye ya da tekrarlayýcý iþe maruz kaldýnýz mý?
6. Diðer iþçilerin de benzer belirtileri var mý?

Kaynak: Lax MB, Grant WD, Manetti FA, Klein R. 1998. “Recognizing Occupational Disease –
Taking an Effective Occupational History “in American Family Physician .
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Tarih Ýþverenin adý:
Üretilen ürün ya da

hizmet

Ýþ adý ve özel
görevler

Ana maruziyetler
(toz, kimyasal,
gürültü,
tekrarlanan
hareket, stres gibi)

Koruyucu
ekipman
(solunum maskesi,
kulak týkacý,
eldiven gibi)

Ýþe baðlý kanser kayýtlarý
Pek çok ülkede iþe baðlý kanser arþivleri oluþturulmuþtur. Bazýlarý tüm iþ ve maruziyet hikayelerini
toplarlar, diðerleri basitçe kanser hastalarýnýn iþini listelerler. Her ne kadar bu kayýtlar genellikle Çýplak
Ayaklý Araþtýrmanýn alaný içinde sayýlmazlarsa da,iþyeri maruziyetleri ile hastalýk arasýndaki iliþki
açýsýndan önemli bilgi saðlarlar. Ýþçiler, böyle arþivlerin kurulmasýna ön ayak olup, daha sonra kendi
araþtýrmalarýný ve eylem planlarýný desteklemek için oradaki bilgilere ulaþmayý isteyebilirler.

Örnekleme ve inceleme
Ýþyerinde saðlýk ve güvenlik sorunlarýný saptamanýn geleneksel yöntemleri hava örneði almak ve
incelemek, toz ya da biyolojik örneklerin alýnmasý, gürültü düzeyini ölçmek, radyasyonun kontrolü, kiþisel
örnekleme  ve görsel gözlemler gibi süreçleri içerir. Her ne kadar bu yöntemler  belli bir tehlikenin
iþçilerin saðlýk ve iyilik halini nasýl etkilediðini anlamanýza katkýda bulunurlarsa da, bunlarýn kýsýtlýlýklarý
vardýr. Burada özel bir sorun þudur; hijyen incelemeleri çoðu zaman iþçilerin katýlýmý olmadan yapýlýr ve
normalde bulunan koþullarý yansýtmayabilirler. Mesela, hava numunesi bazý makineler kapatýldýktan
sonra ya da bölüm kapýsý açýlýp hava akýmýný arttýrýp normal maruziyet düzeylerini düþürdükten sonra
alýnabilir.Ýþçilerin vereceði bilgiler  olmadan bir hijyenist, muhtemelen bunlarýn normal koþullar ve
maruziyet düzeyleri olmadýðýný bilemeyecektir.

Kanýtlanmamýþ eþik deðerler

‘Herhangi bir kimyasala “güvenli” maruziyet kavramý doðal olarak bilimsel deðildir. Aslýnda
“eþik deðer” tanýmý kanýtlanmamýþ ve muhtemelen kanýtlanmasý olanaksýz olan, organizmayý
olumsuz olarak etkilemediði varsayýlan bir maruziyet düzeyi bulunduðu anlayýþýna dayanýr.
Geçmiþin bu yanlýþ ideolojisini düzeltmek için gerekli ilk adým “eþik deðer” tanýmýný tamamen
atmaktýr.’

Kaynak: Castleman B. And Ziem G. 1998. “Corporate Influence of Threshold Limit Val-
ues”. In American Journal of Industrial Medicine (13): 556.

(Lax MB ve arkadaþlarý, 1998)
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Endüstri hijyenistleri her zaman
haklý deðildir
Endüstri hijyenistleri iþyerindeki saðlýk
tehlikelerini tanýmakta, deðerlendirmekte ve
kontrol yöntemleri önermekte iþçilere ileri
derecede yardýmcý olabilirler.

Ancak deneyimler göstermiþtir ki, endüstriyel
hijyenin maruziyet incelemeleri ve maruziyet
sýnýrlarý; iþçiler hastalanmakta olsalar bile; iþyeri
koþullarýnýn saðlýklý olduðunu ‘bilimsel olarak’
ispatlamak için kullanýlmýþtýr.

Senn E. 1991. “Playing Industrial Hygiene
to Win,” in New Solutions, Spring, 1991,
pg. 72 – 80.
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Havayý incelemek ender olarak tam görüntüyü verir. Hava incelemeleri çoðu zaman olasý  maruziyetlerin
tamamýný deðil sadece birkaç maddeyi incelemek için yapýlýr. Maddelere farklý yollardan maruz kalan

iþçilerin karþýlaþtýklarý riski gözden kaçýrabilir. Örneðin, pek
çok iþçi ciltten emilen zehirli maddelerle doðrudan
temasta olabilir. Yutkunduklarýnda zararlý tozlarý yutabilirler.
Hijyen raporlarýnda çoðunlukla bu farklý giriþ yollarý iyi
belgelenmemiþtir. Sonuç olarak geleneksel testlerde
iþçilerin üstündeki toplam toksik yük yansýtýlmaz.

Bunun da ötesinde, hijyen testleri genellikle maruziyetlerin
yasal sýnýrlar içinde kalýp kalmadýklarýný ortaya koymak için
yapýlýr. Ne yazýk ki izin verilen “eþik deðerler “ sýklýkla
iþçilerin saðlýklarýný korumak için çok yüksektir. Yasal
“kabul edilebilir” olan deðer, mutlaka güvenli olmayabilir.

Toksik maddeler
için endüstri hijyeni
kuruluþlarý tarafýn-
dan belirlenen
maruziyet sýnýrlarý
daha sonra devlet
organlarýnca uyar-

lanýr.  Eþik deðerlerin hangi düzeyde olacaðýna karar vermekte
þirketlerin müthiþ etkileri olmuþtur. (Castleman and Ziem, 1998).
Gerçekten de araþtýrmacýlar, kimyasal üreticilerinin sýklýkla kendi
þirketlerinin ürettiði toksik maddeler için yasal sýnýrlarýn
saptanmasýnda çok önemli  rol oynadýklarýný göstermiþlerdir.
Onlar, iþçilerin saðlýðýný koruyacak düzeyleri deðil, kolayca elde
edilebilecek düzeyleri savunmaktadýrlar. (Roach S and
Rappaport S, 1990). Bazý durumlarda önerilen düzeyler, bir þirket
tarafýndan maddenin üretiminde kullanýlanlardan daha kötüdür.

 Endüstriyel hijyen, sorgulanabilir doðruluðu ve eþik deðerlere
dayanmasýna raðmen, yine de iþyeri tehlikelerini
deðerlendirmenin en yaygýn yaklaþýmlarýndan biridir. Ancak iþ;
iþçilerin hastalýk ve yaralanmalarýný  önleyerek yardýmcý olmaya
gelince anlaþýlabilir çeþitli eleþtiriler ortaya çýkmaktadýr. Bu
eleþtiriler iyi yapýldýðý zaman olasý sorunlarý ve iþçileri riske sokan
iþ ve süreçleri göstermekte yardýmcý olabilir. Ayrýca kontrollerin
nerelerde en etkili olacaðýný ortaya koymaya yardým edebilir.
Ýzlemlerin iyi yapýlabilmesi için, dikkatli gözlem ve sorunlarýn ne
zaman ortaya çýktýðý ve çözüm önerileri konularýnda iþçilerle
konuþmalarý da içermesi gerekmektedir. Ýyi bir endüstri hijyenisti,
iþçilerin kendi gözlemlerinin çok önemli olduðunu anlamalarýna
yardýmcý olur.

Örneklem raporu
Bir hijyen örnekleme raporu þu
bilgileri içermelidir:
√ Örneklemeyi kim yaptý
√ Tarih
√ Saat
√ Ýþlem
√ Yer
√ Ýþçinin adý
√ Ýþ tanýmý
√ Kiþisel koruyucu ekipman

giyiliyor
√ Havalandýrma çalýþýyor
√ Örnekleme yöntemi
√ Analitik yöntem
√ Araçlar
√ Kirleticiler
√ Örnek sayýsý
√ Her örnek için sonuçlar

- Örnek kimlik numarasý
- Zaman: ..........dan / ...... ya
- Ham sonuçlar

√ Toplu sonuçlar
√ Hesaplanan zaman aðýrlýklý

ortalama
√ Tavan sýnýr deðeri
√ Kýsa süreli bulunma sýnýrý

Kaynak: UAW Health and Safety
Fact Sheet: Questions for indus-
trial Hygiene Surveys. 1984.
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Çýplak Ayaklý hijyen yaklaþýmý
Bu el kitabýnda açýklandýðý gibi iþçilerin birbirleriyle konuþmaya gereksinimleri vardýr. Tehlikeleri görmek,
iþitmek ve koklamak için duyularýný kullanmaya gereksinimleri vardýr. Ýþle ilgili saðlýk sorunlarýnýn
nedenlerini saptama çabalarýnda kendilerine yol göstermesi için içgüdü ve sezgilerini kullanmaya
gereksinimleri vardýr. Ayný zamanda geleneksel hijyene alternatifler bulmalý, örnek ve testlere
dayanmaktansa; araþtýrmalar, haritalama, grup tartýþmalarý ve anketlerle kendi Çýplak Ayaklý
Araþtýrmalarýný yapmalýdýrlar. Gerçekten de hijyen deneylerinin sonuçlarý kesin olmadýðý ya da bir sorun
olmadýðý sonucuna vardýðýnda; iþçilerin araþtýrma, haritalama uygulamalarý ya da kaynak taramalarý
önemli karþý tezler saðlayabilir.

Saðlýk araþtýrmalarýný nasýl okuyup yorumlamalý
Birçok ülkede, belli bir toplumda, herhangi bir nedensel etmenle temas sonucu bir hastalýk riskinin
belli bir ölçüde artmýþ olduðunu bulan araþtýrmalar haberlerde duyurulur. Örneðin bir araþtýrma kauçuk
iþçilerinde, üretim sürecinde kullanýlan kimyasallar nedeniyle, mesane kanseri riskinin % 40 artmýþ
olduðunu gösterebilir. Böyle bilimsel araþtýrmalar belli bir iþçi grubunun karþýlaþtýðý riskleri göstermek
açýsýndan önemli bilgiler saðlayabilirler.

Bilimsel ya da “epidemiyolojik” araþtýrmalarda kullanýlan bazý terimler
Bazý bilimsel kavramlarý öðrenmek iþçilere saðlýk araþtýrmalarýný yorumlayýp deðerlendirmek ve sonuçlarýn
kendi durumlarýna uygulanýp uygulanmayacaðýna karar vermek için yardýmcý olabilir.

Kohort, benzer maruziyetlerden etkilenen ve belli bir süre izlenen bir grup insaný belirtir. Araþtýrmacýlarýn
kohortu genel toplumdaki benzer özellikleri olan kiþilerle karþýlaþtýrabilmeleri için, onlarýn yaþ, cinsiyet,
iþ hikayesi, yaþam tarzlarý ve maruziyetlerini bilmeleri gerekir.  Bir etkene maruz kalan ve kalmayan
gruplarýn kýyaslanmasý iþteki maruziyetlerin neden olduðu saðlýk sorunlarýnýn tanýnmasýna yardým eder.

(Kafa) karýþtýrýcý etmen (yaþ, sigara içme gibi kiþiden kiþiye deðiþen) epidemiyolojik diðer adýyla
“epi” araþtýrmanýn sonuçlarýnýn yanlýþ ya da bulanýk olmasýna neden olabilecek bir deðiþkendir. Bir
kiþinin kanser ya da kalp hastalýðý gibi bir hastalýða tutulma riskine pek çok farklý deðiþken katkýda
bulunabileceðinden, saðlýk araþtýrmalarý, araþtýrma toplumunda hastalýða neyin neden olduðunu daha
açýk görebilmek için bu diðer etmenleri de göz önüne almalý ya da onlarýn etkisini  kontrol etmelidir.
Eðer araþtýrmacýlar, bir grup dökümhane iþçisinin genel toplumdan daha fazla mý kalp hastalýðý ve
akciðer kanserine tutulduklarýný anlamak amacýyla yola çýktýlarsa iþçilerin sigara kullanma hikayelerini
de bilmelidirler çünkü tek baþýna sigara da bu hastalýklara neden olabilir. Böyle olasý bir (kafa) karýþtýrýcýnýn
etkisini kontrol etmek için araþtýrmacýlar hem araþtýrma hem de kýyas (kontrol) grubundaki kiþilerin
sigara kullanma bilgilerini elde etmeye çalýþacaklardýr.

Bir grup iþçide belli bir saðlýk sorununun geliþmesinin sadece þansa baðlý olmadýðýný nasýl biliyoruz?
Ýstatistiksel anlamlýlýðý saptayan bir hesaplama araþtýrmacýlara bir bulgunun þansa baðlý olarak ortaya
çýkma olasýlýðý olup olmadýðýný anlama olanaðý verir. Epidemiyologlar  güven aralýðý denilen % 95
güvenilirlik standardýný kullanmayý tercih ederler. Bu, eðer araþtýrýlan toplum ile karþýlaþtýrýlan (veya kontrol
grubuyla) toplum ayný riske sahip olsalardý, ölüm ya da hastalýk riskinde bir farklýlýk bulma þansý sadece
% 5 anlamýna gelir. Þunu vurgulamak gerekir ki % 95’lik güven aralýðý tamamen keyfidir. % 95 sýnýrý
þansa baðlý bir bulgu için koruyucuysa da % 80 ya da 90 da olasý bir iliþkiyi göstermek için yeterli
olabilir. Bu kadar “yüksek” bir olasýlýk standardý (% 95 güven aralýðý) kabul ederek pek çok “gerçek”
bulgu tanýnmayabilir ya da kabul edilmeyebilir ve iþçilerin saðlýðýný korumak için gerçekten koruyucu
olan bir önlem uygulanmayabilir. Bunun  doðrudan bir sonucu tüm dünyada iþçilerin saðlýðýnýn birçok iþ
süreci ya da madde nedeniyle risk altýnda kalmaya devam etmesidir.
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Çalýþan insanlar çalýþmayanlara göre daha saðlýklýdýr. Ýþçilerin, özellikle sendikalý olanlarýn; farklý yeterlikte
olanlar, yaþlýlar ve çalýþamayacak kadar saðlýksýz olanlarý içeren çalýþmayanlara göre; beslenmeleri ve
týbbi bakýma ulaþmalarý daha iyidir, dolayýsýyla genellikle daha yüksek yaþam standardýna sahiptirler.
Pek çok epidemiyoloji uzmaný; saðlýklý iþçi etkisi olarak adlandýrýlan bu durum nedeniyle; iþçilerin
kalp hastalýðý, kanser gibi belli hastalýklar açýsýndan çalýþmayan toplumla kýyaslandýklarýnda olduðundan
az hesaplandýðýna inanýr.
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Bu sütun güven aralýðýný içermektedir.
Eðer düþük güven aralýðý denilen ilk
rakam, bir ya da daha yüksekse, bulgular
istatistiksel olarak anlamlý kabul edilir.
% 95 güven aralýðý, bulgularýn þansa
baðlý olarak ortaya çýkma olasýlýðý
yalnýzca % 5 anlamýna gelir. Bu tabloda
mide, gýrtlak ve akciðer kanserlerinin
SÖO ‘larý istatistik olarak anlamlýdýr. (Bu
nedenle çok yüksek olasýlýkla þüpheli
maruziyetle ilgilidirler.)

Bu sütun Standart Ölüm Oranýný (SÖO) gösteriyor, bu
da gözlenen ölümlerin sayýsýnýn beklenen ölüm sayýsýna
bölünmesidir. SÖO’nun 1 olmasý gözlenen ölümlerin
beklenen ölümlere eþit olduðunu gösterir. Birden yüksek
bir rakam beklenenden fazla ölüm olduðuna iþaret eder.
Bu tabloda her kanser tipi yükselmiþtir. Örneðin akciðer
kanseri için 1.72 sayýsý beklenenden %72 fazla gözlenen
olgu olduðunu gösterir. Ölüm yerine hastalýk ya da sakatlýk
görülmesini (insidans) inceleyen bir araþtýrmada bu sütun
Standart Ýnsidans Oranýný (SÝO) verecektir. Tablo ayrýca
hastalýk ya da ölüm hýzlarýný maruz kalan ve kalmayanlarda
karþýlaþtýrarak maruziyetin riskini gösterebilir. Relatif
Risk (RR) genel toplum ya da bir kontrol grubuyla
kýyaslanarak hesaplanýr. Maruz kalan ve kalmayanlar
arasýndaki fark Olasýlýklar Oraný (OO) (Odds Ratio) ile
de gösterilebilir.

Bu sütun Ölüm Nedenlerini sýralýyor, bu
olayda bunlar “olgu” ya da deneklerdeki
kanser tipleridir. Baþka bir araþtýrmada
bu sütun hastalýk ya da yaralanma
tiplerini gösterebilir.

Bu sütun her özel kanser tipine göre gerçek ölüm
sayýlarýný veriyor. (Bu özel tablo Kohortta 797 ölüm
olan geniþ bir araþtýrmaya dayanmaktadýr.) Baþka
bir araþtýrmada hastalýk ya da yaralanmalarý
gösterebilir.

Ölüm
Nedeni

Tüm kanserler
Yemek borusu
Mide
Gýrtlak
Akciðer
Lösemi

Ölümlerin
Sayýsý

797
22
37
23
251
38

Standart
Ölüm Oraný

(SÖO)
1.02
1.18
1.47
1.98
1.72
1.25

95% Güven
Aralýðý (GA)

0.96-1.04
0.74-1.79
1.04-2.03
1.26-2.98
1.02-2.15
0.88-1.71

(kan kanseri)
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Araþtýrmanýn deðerlendirilmesi
Araþtýrmanýzýn deðerlendirilme süreci çok aydýnlatýcý olabilir ve sürecin geliþtirilmesi ve bir sonraki
kritik adýmlarýn nasýl yürütülmesi gerektiðinin daha iyi anlaþýlmasý için yeni fikirlere yol açabilir.
Deðerlendirme birkaç aþamada olabilir. Örneðin katýlýmcýlardan; bir görüþme  sonrasý, büyük ya da
küçük grup tartýþmasý ya da haritalama sýrasýnda, yazýlý ya da sözlü; geribildirim istenebilir. Katýlýmcý
deðerlendirmesi yalnýzca üç soru sorulmasý kadar basit olabilir:

Neyi beðendiniz?

Neyi beðenmediniz?

Bunu nasýl deðiþtirirdiniz?

Çýplak Ayaklý Araþtýrma veri toplama ve duyurma aþamalarý tamamlandýktan sonra çekirdek araþtýrma
ekibi ilk baþtaki amaçlarýný gözden geçirip bunlarýn ne kadar yerine geldiðini deðerlendirmelidir.
Araþtýrma süreci bir seri sorunun sorulup tartýþýlmasýyla deðerlendirilebilir.

Neler yolunda gitti, neden?

Neler yolunda gitmedi, neden?

Süreci geliþtirmek ve daha etkili kýlmak için neler yapýlabilir?

Daha yapýlmasý gereken neler var?

Ana hedef olan deðiþimin elde edilmesindeki etkililiðin deðerlendirilmesi, bazý düþünülen eylemler
yapýlýp bunlarýn etkisinin ölçülmesinden sonraya býrakýlabilir.
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Olgu Çalýþmasý:
Eski Vinatex Çalýþanlarýnýn Saðlýk Araþtýrmasý - Ýngiltere

Ýlk olarak 1927’de kullanýlmaya baþlanan vinil klorid’in (VCM) iþyeri maruziyetinin
zararlarý on yýllardýr biliniyor. VCM’ye maruz kalanlarýn iþle ilgili hastalýklarýyla ilgili þu raporlar
vardýr:
• 1949 – iþçilerin karaciðerlerine olan zararlar,
• 1965 – acro – osteolysis, dejeneratif bir kemik hastalýðý,
• 1969 – nörolojik etkiler,
• 1974 – VMC iþçilerinde ilk karaciðer kanserleri.

VMC maruziyetine baðlý pek çok baþka hastalýkla ilgili raporlar da vardýr.

2000 yýlýnda Ýngiltere’deki eski Vinatex çalýþanlarý destek grubu üniversite araþtýrmacýlarý
iþbirliði ile bir araþtýrma geliþtirdiler. 229 eski Vinatex çalýþaný saptandý ve mümkün olduðu
kadar çoðuyla iliþki kuruldu. Sonuçta, araþtýrmaya 162 iþçi katýldý. Postayla gönderilen bir
anket formuyla iþçilerin iþ hikayeleri araþtýrýldý. Anket formlarý geri geldikten sonra katýlýmcýlarýn
saðlýk durumlarýný saptamak için görüþme yapýldý.

Araþtýrma ilginç sonuçlar ortaya çýkarttý:

• Eski Vinatex çalýþanlarýnda saptanan nefes darlýðý düzeyi, genel saðlýk araþtýrmasýnda
Ýngiltere için bildirilenden çok yüksek bulundu.

• Ayrýca eski Vinatex çalýþanlarý beklenenin çok üstünde konsantrasyon, zihin, idrak
sorunlarý ve sinirlilik  bildirdiler.

Araþtýrmacýlar var olan kaynaklarý incelediklerinde solunum ve algýlamayla ilgili bozukluklarýn
gerçekten de VCM’ye maruz kalan iþçilerde yapýlan araþtýrmalarla uyumlu olduðunu fark ettiler.

Ýþçi dayanýþma grubu, þimdi:

• Eski Vinatex iþçilerinin saðlýk sorunlarýnýn bir arþivde resmi olarak belgelenmesinde Ýngiliz
hükümetinin etkin bir rol oynamasýný ve

• Ýþçilerin bu süreçte doðrudan rol almasýný  talep ediyorlar.

Watterson, A. Pickvance, S. Cairns, M. Wingfield, M. 2000. Report on a Health Survey of Ex –
Vinatex Workers. (Centre for Occupational and Environmental Health, De Monfort University,
Leicester, England)’dan uyarlanmýþtýr.
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Sözlük

Aþaðýda saðlýk ve güvenlik ya da diðer iþ güvenliði konularýnda bilimsel kaynaklar,
epidemiyolojik bulgular ya da araþtýrma bulgularý veya politik belgeleri okurken
karþýlaþtýrabileceðiniz bazý terimler açýklanmýþtýr:

Ampirik (Deneysel):  Usa vurma  ve tahmine deðil deney ve araþtýrmaya dayanan.

Analiz: Bir bütünün parçalarýnýn ve bunlarýn iliþkilerinin incelenmesi.

Anekdotal Kanýt: Sistematik veri toplanmasýyla deðil, tanýmlar ve kiþisel tanýklýklardan elde edilen
kanýt.

Araþtýrma (Survey): Çoðunlukla bir soru ya da sorular sorarak bilgilerin sistematik olarak toplanmasý.

Azami Maruziyet Sýnýrý (AMS) (Maximum Exposure Limit, MEL): Bir iþçinin bir kimyasala uzun bir
zaman süresince maruz kalmasýna izin verilen en üst yoðunluk.

Bias (yan tutma): Verilerin toplanmasý, analizi ve yorumlanmasýnda araþtýrma sonuçlarýnýn
çarpýtýlmasýna  yol açan hata ve usulsüzlüklerdir. Kasýtlý ya da öznel tercih ve algýlamaya baðlý olarak
kasýtsýz olabilir. Örneðin, þöyle söylerseniz sonuçlarý etkilemekle suçlanabilirsiniz: ” Bu araþtýrma burun
kanamasý ve nefes darlýðý ile ilgili pek çok rapora dayanarak, sendika tarafýndan iþvereni, hasta bina
sendromundan zarar gördüðümüze ve daha iyi havalandýrmaya gereksinimimiz olduðuna inandýrmak
için yapýlmaktadýr.”

Bilgilendirici: Bilgi, olgu  ve verileri saðlayan  araþtýrma katýlýmcýlarý.

Danýþman: Öneri, bilgi ve yardým saðlamak için (Ödeme yapýlarak ya da yapýlmadan) sözleþme yapýlan
kiþi.

Deðiþken: Deðiþebilen ya da deðiþik deðerler alabilen (kullanýlan kimyasal tipleri ya da ücret miktarý
gibi) herhangi nicelik, nitelik, özellik ya da durum.

Demografik özellik: Bir toplumun ya da bir grup insanýn  özellikleri (yaþ, cinsiyet, çalýþma süresi, iþ
vb. gibi).

Endüstri Hijyeni: Ýþ yerinde hastalýk ve yaralanmalara neden olabilecek etmenleri tanýma,
deðerlendirme ve kontrol altýna alma bilimi.

Epidemiyoloji: Bir toplumda hastalýklarýn ne sýklýkta oluþtuðu ve niçin oluþtuðunun incelenmesi.

Ergonomi: Ýnsaný iþe uydurmak yerine; iþi insana uydurma bilimi, iþlerin zorlanma ve diðer yaralanmalarý
yok edecek ya da en aza indirecek þekilde düzenlenmesi.

Eþik Sýnýr Deðeri (ESD) (Threshold Limit Value, TLV): Kimyasallarýn, yaklaþýk tüm iþçilerin, hergün
kullanýma raðmen, zararlý etki olmadan maruz kalabileceklerine inanýlan ya da böyle olduðu iddia edilen
yoðunluklarý.

Geçerlilik: Bir araþtýrma yönteminin ölçülmesi istenileni ve  bunu ölçebilme düzeyi.
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Görece Risk (Relatif Risk, RR): Maruz kalan kiþilerdeki hastalanma ya da ölüm olasýlýðýnýn, maruz
olmayan kiþilerdeki riskle kýyaslanmasý oraný.

Güven Aralýðý: (Epidemiyolojik bir araþtýrmada) Deðiþkenler arasýndaki iliþkinin ne dereceye kadar
þansa baðlý olarak ortaya çýkmýþ olarak algýlanabileceðinin ölçüsü.

Hastalýk Araþtýrmasý: Belli bir süre boyunca bir grup insanýn yakalandýðý hastalýk tiplerinin araþtýrýlmasý.

Homojen (türdeþ): Benzer ya da ayný özelliklere sahip, bir þekilde ayný ana gruba baðlý.

Ýliþki: Ýki ya da daha çok deðiþken arasýnda gösterilen baðlantý.

Ýnceleme (Testing): Týp, endüstriyel hijyen ya da laboratuar gereçleri kullanýlarak ölçme ve
deðerlendirme. Ýþyerinden alýnmýþ bir madde ya da kan, idrar gibi biomedikal örnekler ölçülebilir.
Örnekleme ile eþ anlamlý kullanýlýr.

Ýstatistik Anlamlýlýk: Araþtýrmacýlarýn, bir bulgunun þans sonucu ortaya çýkýp çýkamayacaðýna karar
vermelerini saðlayan bir istatistik yöntem.

Ýþbirliði yapýlanlar: Bir ekip ya da iliþkiye tamamlayýcý bazý beceriler ya da bilgi/lerle deðer
kazandýrabilecek ortak.

Ýzin Verilen Maruziyet Sýnýrý (ÝMS) (Permissible Exposure Limit, PEL): Bir kirleticinin aþýlmamasý
gereken sekiz saat aðýrlýklý ortalamasýnýn düzeyi. ÝMS’ler o þekilde saptanýr ki maruziyet ÝMS’den fazla
deðilse “aþaðý yukarý her iþçi” emniyettedir. Bunun anlamý bazý iþçilerin saðlýk sýkýntýsý çekebilecekleridir.
ÝMS’ler çoðu zaman akut zararlarý önleyecek biçimde saptanýr, kronik etkileri uygun biçimde göz önüne
alýnmaz.

Ýzleme,  gözlemleme: Deðiþimleri gözlemek için belli bir süre incelemek; riski deðerlendirmek için
yoðunluk ya da maruziyetleri sürekli ya da aralýklý kaydetmek amacýyla belli bir süre boyunca örnekler
almak ya da ölçümler yapmak.

Kohort: Maruziyet ya da iþ gibi ortak bir özellikleri olan ve belli bir süre izlenen bir grup insan.

Maruziyet Profili: Bir iþçinin çalýþma süresi boyunca maruz kaldýðý maddeler ve durumlarýn kaydý.

Mesleki Maruziyet Sýnýrý (MMS) (Occupational Exposure Limit, OEL): Bir kimyasalýn iþçilerin maruz
kalabileceklerine izin verilen (genellikle yasal olarak zorunlu kýlýnan) miktar ya da yoðunluk sýnýrý.

Nedensellik: Saðlýksýzlýðýn, ölümün ya da baþka bir etkinin nedeninin saptanmasý. Herhangi bir þeyin
belli bir etki ya da etkilerin nedeni olup olmadýðýný iddia etmek için standart ölçütler ya da gereklilikler
vardýr.

Nesnel: Araþtýrmacý ya da katýlýmcýlarýn inanç ve isteklerinden baðýmsýz olarak bulunan.

Niceliksel (Sayýsal) Araþtýrma: Sayýsal bilgileri toplayan araþtýrma, istatistiksel sonuçlar istendiðinde
kullanýlýr.
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Niteliksel Araþtýrma: Sayýsal olmayan  bilgileri toplayýp, inceleyen araþtýrma genellikle görüþ, kiþisel
deneyim ve diðer öznel verileri toplamakta kullanýlýr.

Odak Gruplar: Genellikle bir yürütücü tarafýndan yürütülen grup görüþmeleri.

Olasýlýklar Oraný (OO) (Odds Ratio,OR): Bir olayýn olma olasýlýðýnýn (olabilirlik oraný) olmama olasýlýðýna
göre ölçümü.

Olgu – Kontrol Çalýþmasý: Bir deðiþkenin (belli bir maruziyet gibi) etkilerinin olgularla (hastalýðý olan
kiþiler gibi) bir kýyas ya da kontrol grubunun (hastalýðý olmayan kiþiler gibi) kýyaslanmasýyla incelenmesi.

Ölüm Araþtýrmasý: Belli bir süre boyunca belli bir grup insanda ölüm sayýsý ve nedenlerinin araþtýrýlmasý.

Örnek: Büyük grup hakkýnda bilgi edinmek amacýyla onun içinden seçilmiþ bir grup insan.

Örnekleme: Bir maddenin ölçüm, deðerlendirme ve incelenmesinin bu maddeden bir “örnek” ya da
küçük bir miktar alýnarak yapýlmasý, hava ya da toz örneklemesi gibi. Genellikle inceleme  yapmayla eþ
anlamlý kullanýlýr.

Öznel: Bir kiþinin kendi algýlama ve sözlerine baðýmlý olan.

Protokol: Bir eylemi ya da eylemler dizisini saptayan, üzerinde anlaþýlmýþ süre veya koþullar.

Psikososyal: Strese baðlý sorunlar gibi bir saðlýk sorununa neden olan psikolojik, örgütsel ya da
kiþisel etmenler.

Rasgele Örnekleme: Araþtýrma için, daha büyük bir grubun içinden her deneði (katýlýmcýyý) tamamen
þansa baðlý olarak seçmek.

Risk Haritasý, Tehlike Haritasý olarak da bilinir: Bir iþyeri, toplum ya da diðer ilgi alanýnýn çizimi
üzerinde tehlikelerin  görsel olarak (yapýþtýrýcýlar, semboller ya da sözcüklerle) iþaretlenerek ortak veri
toplama ve sergileme yöntemi.

Saðlýklý Ýþçi Etkisi: Çalýþan insanlar çalýþmayanlara göre daha saðlýklýdýr. Ýþçilerin, özellikle sendikalý
olanlarýn; farklý yeterlikte olanlar, yaþlýlar ve çalýþamayacak kadar saðlýksýz olanlarý içeren çalýþmayanlara
göre; beslenmeleri ve týbbi bakýma ulaþmalarý daha iyidir, dolayýsýyla genellikle daha yüksek yaþam
standardýna sahiptirler. Pek çok epidemiyolog; saðlýklý iþçi etkisi olarak adlandýrýlan bu durum nedeniyle;
iþçilerin kalp hastalýðý, kanser gibi belli hastalýklar açýsýndan çalýþmayan toplumla kýyaslandýklarýnda
olduðundan az hesaplandýðýna inanýr.

Sinerjik Etki: Ýki ya da daha fazla maddenin  birleþik etkileri ki, bu toplam etki,  iki maddenin etkilerinin
toplamýndan fazla ve herhangi birinin etkisinden farklý olabilir.

Standart Ýnsidans Oraný (SÝO) (Standard Incidence Ratio,SIR): Araþtýrýlan gruptaki gözlemlenen
olgularýn (hastalýk ya da sakatlýk gibi) sayýsýnýn genel toplumdaki beklenen olgularýn sayýsýna oraný.

Standart Ölüm Oraný (SÖO) (Standard Mortality Ratio, SMR): Ýncelenen bir gruptaki gözlemlenen
ölüm sayýsýnýn toplumda beklenen ölüm sayýsý ile karþýlaþtýrýlmasý oraný.
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Tutarlýlýk: Bir ölçümün her seferinde (tekrarýnda) ayný sonucu verme kararlýlýðýnýn ölçütü. Bir araþtýrma
yöntem veya aracýnýn istikrarý.

Uzlaþma: Herkesin fikir birliði.

Veri: Toplanan bilgiler.

Veri Tabaný: Genellikle bilgisayara yüklenen düzenlenmiþ bilgi ya da veri topluluðu.

Vücut Haritasý: Bir insan vücudu taslaðý üzerinde saðlýk sorunlarýnýn görsel olarak iþaretlenerek
(yapýþtýrýcýlar, semboller ya da sözcüklerle) ortak olarak verileri toplayýp, sergileme yöntemi.

Yöntemler, yöntem bilim: Araþtýrma sürecini yönlendiren çerçeve, araþtýrma düzeni.

Yürütücü: Bir tartýþma ya da diðer etkinliði yürüten ve insanlarýn iletiþim kurmasýna yardýmcý olan kiþi.
Genellikle kendisi katýlmaz, tartýþma ya da etkinliðin akýþýný düzenler, eþgüdümü saðlar.
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Kuruluþlar, hükümet temsilcilikleri ve çeþitli gruplarla iletiþim kurmak zor bir süreç olabilir. Ancak, gereksiniminiz
olan bilgiye ulaþmak için göstereceðiniz sabýr ve azim, sonuçta yüzünüzü güldürecektir. Aþaðýda ek bilgi
edinmek için bir baþvuru sýralamasý önerilmiþtir:
• Sendikanýz (Eðer varsa),
• Ýþvereniniz,
• Sendikanýzýn baðlý olduðu konfederasyon,
• Üretici,
• Çalýþma ya da Saðlýk Bakanlýðý,
• Yerel kütüphane,
• Yerel üniversite,
• Uluslararasý Ticaret Sekreterliði (Ýliþki kurmak için gerekli ayrýntýlar aþaðýda verilmiþtir),
• ILO CIS (Ýliþki kurmak için gerekli ayrýntýlar aþaðýda verilmiþtir).

Aþaðýdaki kuruluþlar iletiþim aðý  için bilgi, destek ve olanak saðlamaktadýrlar:

The Administrative Committee on Coordination (ACC) Network on Rural Development and Food Security
Via delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy
E-mail: rdfs-net@fao.org
Internet: www.accnetwork.net

The African Newsletter on Occupational Health and Safety
www.occuphealth.fi/e/info/anl/index.htm
Guest Editor in Chief: S. Lehtinen
E-mail: Suvi.Lehtinen@occuphealth.fi
Guest Editor: Marianne Joronen
E-mail: Marianne.Joronen@occuphealth.fi

The Asian-Pacific Regional Network on Occupational Safety and Health (ASIA-OSH)
ILO Regional Office for Asia and the Pacific
United Nations Building, 11th Floor
Rajdamnern Nok Avenue, P.O. Box 2-349
Bangkok 10200, Thailand
Tel:  + 1 66 2 288 2485
Fax: + 1 66 2 288 3064
E-mail: asiaosh@ilo.org
Internet : http://mirror/public/english/region/asro/bangkok/asiaosh

The Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety
Finnish Institute of Occupational Health
Topeliuksenkatu 41 a A
FIN-00250 Helsinki, Finland
Tel:  + 1 358 (0) 9 47 471
Fax: + 1 358 (0) 9 4747
Internet: www.occuphealth.fi/e/project/baltic

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)
250 Main Street East
Hamilton, Ontario L8N 1H6, Canada
Tel:  + 1 800 668 4284 (inside Canada) or + 1 905 570 8094 (outside Canada)
Fax: + 1 905 572 2206
E-mail: custserv@ccohs.ca
Internet: http://www.ccohs.ca

Canadian Union of Public Employees
21 Florence Street
Ottawa, K2P 0W6, Canada
Tel:  + 1 613 237 1590
Fax: + 1 613 237 5508
Email: fox@cupe.ca
Internet: http//www.cupe.ca
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The Center to Protect Workers’ Rights
8484 Georgia Avenue, Suite 1000
Silver Spring, Maryland 20910, USA
Tel:  + 1 301 578 8500
Fax: + 1 301 578 8572
E-mail: cpwr@cpwr.com
Internet: www.cpwr.com

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
1600 Clifton Road,
Atlanta, GA. 30333, USA
Tel: + 1 404 639 3311
Internet: http://www.cdc.gov/epiinfo/
(Epi Info and Epi Map software can be downloaded free from the CDC website)

Duke University
Occupational and Environmental Medicine
Durham, North Carolina 27708, USA
Tel: + 1 919 684 8111
Internet: http://dmi-www.mc.duke.edu/oem/

Environmental Health and Safety Division of the Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD
2 Rue André-Pascal
75 775 Paris, France
Tel:  + 1 33 1 45 24 93 15
Fax: + 1 33 1 45 24 16 75
Mr. Rob Visser, Head
E-mail: rob.visser@oecd.org
Internet : www.oecd.org/ehs

European Agency for Safety and Health at Work
Gran Via 33
E-48009 Bilbao, Spain
Tel:  + 34 94 479 43 60
Fax: + 34 94 479 43 83
E-mail: information@osha.eu.int
Internet: http://agency.osha.eu.int

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Wyattville Road
Co. Dublin, Ireland
Tel:  + 1 353 1 2043100
Fax: + 1 353 1 2826456, + 353 1 2824209
E-mail: postmaster@eurofound.ie
Internet: www.eurofound.ie

European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety
ITUH Building
Bd du Roi Albert II, 5 bte 5
B - 1210 Brussels, Belgium
Tel:  + 1 32 2 224 0560
Fax: + 1 32 2 224 05 61
E-mail: tutb@etuc.org
Internet: www.etuc.org/tutb/index_en.html

Finnish Institute of Occupational Health
Topeliuksenkatu 41 a A
FIN-00250 Helsinki, Finland
Tel:  + 1 358 (0) 9 47 471
Fax: + 1 358 (0) 9 47 47
Internet: www.occuphealth.fi
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Food and Agriculture Organization (FAO)
Via delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy
Tel:  + 1 39 06 57 051
Fax: + 1 39 0657 053 152
Internet: www.fao.org

Hazards and Workers Health International Newsletter (WHIN)
PO Box 199, Sheffield, S1 4YL, United Kingdom
Tel: + 1 44 114 267 8936
E-mail: editor@hazards.org
Internet: http://www.hazards.org
Workers “Do it Yourself” web page http://www.hazards.org/diyresearch/index.htm

International Agency for Research on Cancer
150 cours Albert Thomas
F-69372 Lyon cedex 08, France
Tel:  + 1 33 (0) 4 72 73 84 85
Fax: + 1 33 (0) 4 72 73 85 75
Internet: http://www.iarc.fr/

International Association of Industrial Accident Boards and Commissions (IAIABC)
1201 Wakarusa Drive C-3 Lawrence
Kansas 66049, USA
Tel:  + 1 785 840 9103
Fax: + 1 785 840 9107
E-mail: fhowe@iaiabc.org
Internet: http://www.iaiabc.org

International Labour Office
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22, Switzerland
Tel:  + 1 41 22 799 6111
Fax: + 1 41 22 798 8685
E-mail: ilo@ilo.org
Internet: www.ilo.org

Aþaðýda, yukarýda verilmiþ olan Geneva, Switzerland adresindeki ilgili birimler   verilmiþtir:

ILO InFocus Programme on Socio-Economic Security (IFP/SES)
Tel:  + 1 41 22 799 8893
Fax: + 1 41 22 799 7123
E-mail: ses@ilo.org
Internet: www.ilo.org/ses

ILO International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS)
Tel:  + 1 41 22 799 6740
Fax: + 1 41 22 799 8516
E-mail: cis@ilo.org
Internet: www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/about/contact.htm

ILO InFocus Programme on Safework
Tel:  + 1 41 22 799 6715
Fax: + 1 41 22 799 6878
E-mail: safework@ilo.org
Internet: www.ilo.org/public/english/protection/safework/health/index.htm

ILO Bureau for Workers’ Activities
Tel:  + 1 41 22 799 7021
Fax: + 1 41 22 799 6570
E-mail: actrav@ilo.org
Internet: www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav
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Inter-Organisation Programme for the Sound Management of Chemicals (IOMC)
Internet: www.who.int/pcs/iomc.html

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)
5 Boulevard du Roi Albert II, Bte 1
1210 Brussels, Belgium
Tel:  + 1 32 02 224 0211
Fax: + 1 32 02 201 5815
E-mail: internetpo@icftu.org
Internet: www.icftu.org

ICFTU’ya baðlý Uluslararasý Ticaret Sekreterlikleri

Education International
Boulevard du Roi Albert II, 5
B - 1210 Brussels, Belgium
Tel:  + 1 32 2 224 0611
Fax: + 1 32 2 224 0606
E-mail: headoffice@ei-ie.org
Internet: www.ei-ie.org

International Federation of Building and Woodworkers
P.O. Box 1412
CH - 1227 Carouge GE
Switzerland
Tel:  + 1 41 22 827 3777
Fax: + 1 41 22 827 3770
E-mail: info@ifbww.org
Internet: www.ifbww.org

International Federation of Chemical, Energy, Mine & General Workers’ Unions
Avenue Emile de Beco 109
B - 1050 Brussels
Belgium
Tel:  + 1 32 2 648 2020
Fax: + 1 32 2 626 4316
E-mail: info@icem.org
Internet: www.icem.org

International Federation of Journalists
International Press Centre, Rés. Palace
Rue de la Loi 155
B - 1040 Brussels
Belgium
Tel:  + 1 32 2 235 2200
Fax: + 1 32 2 235 2219
E-mail: ifj@ifj.org
Internet: www.ifj.org

International Metalworkers’ Federation
Route des Acacias 54 bis
Case Postale 1516
CH - 1227 Geneva
Switzerland
Tel:  + 1 41 22 308 5050
Fax: + 1 41 22 308 5055
E-mail: info@imfmetal.org
Internet: www.imfmetal.org
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International Textile, Garment & Leather Workers’ Federation
Address Rue Joseph Stevens 8 Bte 4
B - 1000 Brussels
Belgium
Tel:  + 1 32 2 512 2606
Fax: + 1 32 2 511 0904
E-mail: office@itglwf.org
Internet: www.itglwf.org

International Transport Workers’ Federation
Address 49 - 60 Borough Road
GB - London SE1 1DS
United Kingdom
Tel:  + 1 44 20 7403 2733
Fax: + 1 44 20 7357 7871
E-mail: mail@itf.org.uk
Internet: www.itf.org.uk

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco &
Allied Workers’ Association
Address Rampe du Pont-Rouge 8
CH - 1201 Petit-Lancy, Geneva
Switzerland
Tel:  + 1 41 22 793 2233
Fax: + 1 41 22 793 2238
E-mail: iuf@iuf.org
Internet: www.iuf.org

Public Service International
Centre d’Aumard, BP 9
45 Avenue Voltaire
F - 01211 Ferney-Voltaire Cedex
France
Tel:  + 1 33 450 406 464
Fax: + 1 33 450 407 320
E-mail: psi@world-psi.org
Internet: www.world-psi.org

Union Network International
Avenue Reverdil 8-10
Case postale
CH - 1260 Nyon 2
Switzerland
Tel:  + 1 41 22 365 2100
Fax: + 1 41 22 365 2121
E-mail: contact@union-network.org
Internet: www.union-network.org

International Programme for Chemical Safety
World Health Organisation
CH-1211, Geneva 27, Switzerland
Tel:  + 1 41 22 791 3588
Fax: + 1 41 22 791 4848
E-mail: ipcsmail@who.ch
Internet: http://www.who.int/pcs/index.htm
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National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
Training and Educational Systems
4676 Colombia Parkway
MS-C10 Cincinnati
OHIO 45226, USA
Tel:  + 1 800 365 4674 (inside USA) or + 1 513 533 8328 (outside USA)
Fax: + 1 513 533 8573
E-mail: pubstaft@cdc.gov
Internet: http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html

New Jersey Department of Health
Hazardous Substance Fact Sheets
Internet: http://www.state.nj.us/health/eoh/rtkweb/rtkhsfs.htm

Occupational Health Clinics for Ontario Workers (OHCOW)
15 Gervais Drive
Suite 603
Don Mills, Ontario, M3C 1Y8, Canada
Tel:  + 1 416 443 7669
Fax: + 1 416 443 6323
E-mail: mcook@ohcow.on.ca.ca
Internet: http://www.ohcow.on.ca

PARnet (Participatory Action Research)
Cornell University, Ithaca, New York, USA
Internet: http://www.parnet.org

PubMed/MEDLINE
Internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

TOXNet
Internet: http://toxnet.nlm.nih.gov/

Trade Union Congress (TUC)
Congress House
Great Russell St.
London, United Kingdom
WC1B 3LS
Tel:  + 1 44 20 7636 4030
Fax: + 1 44 20 7636 0632
E-mail: info@tuc.org.uk
Internet: http://www.tuc.org.uk/

World Health Organization (WHO)
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27, Switzerland
Tel:  + 1 41 22 791 2111
Fax: + 1 41 22 791 3111
Telex: 415 416
Telegraph: UNISANTE GENEVA
Internet: http://www.who.int/home-page/
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Ýleri okuma

Kaynakça ve bilgi kaynaklarý bölümünde çok sayýda yararlý kaynak sýralanmýþtýr. Aþaðýda bunlara ek olarak ileri
okuma materyalleri sunulmaktadýr :

Barnsley, J and Ellis, D. 1992. Research for Change: Participatory Action Research for Community Groups.
(Vancouver, Canada: Women’s Research Centre)

Chambers, R. 1997. Whose Reality Counts? Putting the first last. (London, UK: Intermediate Technology
Publications Ltd.)

Czerny, M and Swift, J. 1984. Getting Started on Social Analysis in Canada. (Toronto, ON, Canada: Between
the Lines)

Dollard, MF, Heffernan, PT, Winefield, AH, Winefield, HR. 1997. “Conducive Production: How to Produce a
PAR Worksite Proposal,” in New Solutions 7(2): 58-69

Ferreira, EC and Ferreira, JC. 1997. Making Sense of the Media; A handbook of popular education
techniques. (New York, USA: Monthly Review Press)

Freire, P. 1998. Teachers as Cultural Workers: Letters to Those Who Dare to Teach. (Boulder, CO, USA and
Oxford, UK: Westview Press)

Gibbs, W and Mutunga, P. 1991. Health Into Mathematics. (Longman Group UK Limited)

Holland, J. and Blackburn, J. 1998. Whose Voice? Participatory research and policy change. (London, UK:
Intermediate Technology Publications Ltd.)

Greenwood, DJ and Levin, M. 1998. Introduction to Action Research. (Thousand Oaks, London, New Delhi:
Sage Publications)

Hazards at Work. TUC Guide to Health and Safety. Details from TUC, Congress House, Great Russell
Street, London WC1B 3LS. http://www.tuc.org.uk

Nadeau, D. 1996. Counting Our Victories: Popular Education and Organizing. (New Westminster, BC,
Canada: Repeal the Deal Publications)

O’Neill, R. 1999. Europe under strain: A report on trade union initiatives to combat workplace musculoskeletal
disorders. TUTB. ISBN 2-930003-29-4. http://www.etuc.org/tutb/

Participatory ergonomic interventions in meatpacking plants. 1994. NIOSH Publication No.94-124, 1994. USA

Pretty, JN, Guijt, I. Thompson, J. Scoones, I. 1995. A Trainer’s Guide for Participatory Learning and Action.
(London: International Institute for Environment and Development)

Putting breast cancer on the map. 1999. Women’s Environmental Network. London, UK
http://www.wen.org.uk

Shields, K. 1994. In the Tiger’s Mouth: An Empowerment Guide for Social Action. (Philadelphia, PA, USA and
Gabriola Island, BC, Canada: New Society Publishers)

Wallerstein, N and Rubenstein, HL. 1993. Teaching Job Hazards: a Guide for Workers and Their Health
Providers. (Washington, DC, USA: American Public Health Association)

“When it comes to their health, workers always know best,” in Workers’ Health International Newsletter,
no.42, Winter 1994/95

Wegman, D. 1994. “Investigations into the use of symptom reports for studying toxic epidemics,” in new
epidemics in occupational health (Proceedings of the International Symposium on New Epidemics in Occupa-
tional Health), People and Work Research Reports no.1, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki


	kapak_matbaa.pdf
	Page 1
	Page 2

	Başlıksız
	ciplak_ayakli_t.pdf
	kapak_matbaa.pdf
	Page 1
	Page 2


	ciplak_ayakli_o.pdf
	kapak_matbaa.pdf
	Page 1
	Page 2


	ciplak_ayakli_1.pdf
	kapak_matbaa.pdf
	Page 1
	Page 2


	ciplak_ayakli_2.pdf
	kapak_matbaa.pdf
	Page 1
	Page 2


	ciplak_ayakli_3.pdf
	kapak_matbaa.pdf
	Page 1
	Page 2


	ciplak_ayakli_i.pdf
	kapak_matbaa.pdf
	Page 1
	Page 2


	ciplak_ayakli_s.pdf
	kapak_matbaa.pdf
	Page 1
	Page 2


	ciplak_ayakli_k.pdf
	kapak_matbaa.pdf
	Page 1
	Page 2



	Gitmek istediğiniz bölümlere tıklayınız: Gitmek istediğiniz bölümlere tıklayınız


