
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE (AMERİKAN ENDÜSTRİYEL TIP DERGİSİ) 55:465–473 (2012) 

 
 

Mesleki El Yaralanmaları için Risk Faktörleri: Araç ile 
Parmak arasındaki ilişki 

 
 Asli DavasAksan, MD, PhD,1* Raika Durusoy,1 Emin Bal,2 Murat Kayalar,2 Sait Ada,2 ve 

Feride Aksu Tanık1 
 
 
 
Arka plan Bu çalışmanın amacı, el ve mikrocerrahide uzmanlaşmış Türkiye’de bir hastanenin 
kayıtlarına dayanarak mesleki el yaralanmaları için risk faktörlerini tanımlamak, yaralanan 
parmaklarla makineler arasındaki ilişkiyi incelemekti. 
Yöntemler 1992 ve 2005 arasında el ve mikrocerrahi hastanesinde tedavi edilen beş bin yirmi yedi 
mesleki el yaralanması çalışmalara dahil edilmiştir. Bütün yaralanmalar, ICD-10, (ICECI) ve ILO 
tavsiyelerine göre geriye dönük olarak kaydedilmiştir. Trend analizi için lojistik gerileme ve ki-kare, 
mesleki yaralanmalar için risk faktörlerini değerlendirmek için kullanılmıştır. 
Sonuçlar   En sık karşılaşılan yaralanmalar el ve bileğin travmatik amputasyonu (%53,2) ve el ve 
bileğin açık yaralanmasıydı (%46,3). Bütün yaralanmaları hesaba katarak, tarım makinelerinin 
%60,9’u, metal işleyen makinelerin %52,7’si ve odun ve asimile makinelerin %42,8’i sağ eli 
etkilemiştir. Elektrikli odun kesme ve pres makineleri, planlama ve freze makineleri, makine bantları, 
her biri farklı parmak izine sahip yaralanmalarda en sık etkili olan beş makinedir. Bütün el 
yaralanmaları arasında makinelerin oranı zamanla önemli ölçüde düşmektedir. 
Sonuç   Yönetmeliklerle uyumsuz olan makinelerin alımının yasaklanması ve koruyucu ekipmanların 
kullanımının daha sıkı ve sık denetlenmesi el yaralanmalarının önlenmesine katkıda bulunabilir. Am. J. 
Ind. Med. 55:465–473, 2012. © 2012 Wiley Periodicals, Inc. 
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GİRİŞ 
 
 El yaralanmaları el fonksiyonu ve hayat kalitesi üzerinde muazzam etkiye sahiptir. [Sorock ve ark., 
2001a]. El yaralanmaları bireyleri üretken yaşlarında etkilemekte ve her bir yaralanma, boyutuna 
bakmadan, mesleki ve günlük faaliyetlerin performansını sınırlayabilecek bir engellilik derecesiyle 
ilintilendirilmektedir. İşte en sık yaralanan beden uzvu eldir ve el yaralanmaları genelde hastane acil 
servislerinde tedavi gerektirmektedir [Hart ve ark., 2004]. 
 El yaralanmalarının çalışanlar ve onların üretkenlikleri üzerindeki ciddi etkilerine rağmen, 
yaralanan organ ve mekanizma ve elin etkilenen kısmı arasındaki ilişkiyi araştıran kısıtlı sayıda çalışma 
bulunmaktadır [Sorock ve ark., 2004; Tribus ve Guzik, 2004; Trybus ve ark, 2006]. Önceki çalışmalar 
çoğunlukla özel tedavi prosedürleri sebebiyle belli başlı yaralanma şekilleri (örn. Amputasyonlardan 
sonra replantasyonlar) veya odun yarma makinesi gibi özel makinelerin etkilerine yoğunlaşmaktadır 
veya tazminat iddiaları kayıtlarına bağlıdır [Sorock ve ark., 2004; Tribus ve Guzik, 2004; Trybus ve ark, 
2006; Lindqvist ve Gerdin, 2008; Frank ve ark., 2010]. Ancak, kaza aracından yaralanma şekline ilişkin 
bilgiler, mesleki yaralanmaları azaltmak amacıyla yarma makineleri gibi makinelere önleyici 
ekipmanların tasarımı gibi yeni önleyici tedbirlere yol gösterebilir ve el koruması için en uygun 
tavsiyelerin oluşturulmasına yardımcı olabilir. ABD İşçi İstatistikleri Bürosuna göre, el yaralanmaları en 
çok önlenebilir bir numaralı mesleki yaralanma olarak düşünülmektedir [Garner, 2005]. 
  “Resmi” iş gücü katılımının az olması, işsizlik oranının yüksek olması, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasasının yetersizliği nedeniyle mesleki yaralanmaların eksik bildirimi gelişmekte olan ülkelerde 
yaygındır. Kentsel alanlarda yaklaşık üç çalışandan biri ve kırsal alanlarda dört çalışandan üçü sosyal 
sigorta kurumlarına kayıtlı değildir [Demiral ve ark., 2010]. Bu, mesleki yaralanmaların 
raporlanmasında önemli bir engel teşkil etmektedir. Çalışan resmi olarak sigortalı olsa dahi, iş verenin 
tazminat ve iş kaybı gibi ekonomik endişelerinden ötürü birçok durum rapor edilmemektedir [Azaroff 
ve ark., 2002] Sonuç olarak, resmi mesleki yaralanma istatistikleri gerçek durumu tahmin etmekten 
uzaktır. Böylece, bu koşullar altında, mesleki yaralanmalarına ilişkin durumun daha gerçekçi bir resmini 
elde etmek için faydalı bir alternatif prosedür, konusunda uzmanlaşmış olan hastanelerin tıbbi 
kayıtlarından verilerin alınmasıdır. 
  Bu çalışmanın amacı, el ve mikrocerrahinde uzmanlaşmış Türkiye’de bir hastanenin kayıtlarına 
dayanarak mesleki el yaralanmaları için risk faktörlerini tanımlamak, yaralanan parmaklarla makineler 
arasındaki ilişkiyi incelemekti. 
 
MALZEMELER VE YÖNTEMLER 
 
 Bu geriye dönük çalışma için, EMOT hastanesinin dijital medikal kayıtları 1992 ile 2005 yılları 
arasında geçen dönem için analiz edilmiştir. EMOT El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji 
Hastanesi, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'de bulunmaktadır. 1991’de ortopedik cerrahi 
tarafından kurulan özel bir hastanedir. Bu hastane, bölgesinde yaklaşık 10 milyonluk nüfus hacmi olan 
bu alanda üçüncü basamak bir bakım hastanesi olarak hizmet veren el ve mikrocerrahinde 
uzmanlaşmıştır [Davas Aksan ve ark, 2010]. Alanındaki ilk özel uzmanlaşmış hastanedir ve 
Türkiye'deki El Cerrahisi için Avrupa Birliği tarafından onaylanan el cerrahisi için kabul edilmiş tek 
eğitim merkezidir. Bu el yaralanma veritabanı boyutundan ötürü bölgedeki tek veritabanıdır çünkü 
İzmir’de ve Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde de 24 saat/gün çalışan el ve mikrocerrahi üzerine uzmanlaşmış 
klinik yoktu. Çalışılan dönemde, hastane sadece 2004 için sosyal güvenlikle ve mesleki kurumlarla 
resmi olarak irtibata geçti. İşverenler, Türkiye'de şüpheli işler yaygın olduğundan, 1‘kendi iş 
kazalarının’ resmi şekilde kayıt edilmesini engellemek amacıyla halk sağlığı hizmetleri yerine özel 
hizmetleri kullanma eğilimindeydi.  Bu durum hastaneye mesleki yaralanmaların kabul edilme 
ihtimalini artıran başka bir nedendi. 
 8,817 hastadan toplam 8,949’u çalışılan dönem esnasında tedavi edilmiştir. Bütün yaralanmalar, 
kayıtlardaki klinik verilere dayanarak ICD-10’a göre üç danışman el cerrahının yardımıyla iki halk 
sağlığı uzmanı tarafından geriye dönük olarak kodlanmıştır. Fiziksel muayene ve görüntüleme verilerine 
göre herbir yaralanmaya uygun ICD-10 kod(ları) verilmiştir. Yaralanan arterleri ve sinirleri olan açık bir 
yara gibi olay esnasında yaralanan çok kısım varsa, çoklu ICD-10 kodları verilmiştir. Böylece, diğerleri 
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bir ICD-10 koduna sahipken, bazı yaralanmalara çoklu ICD-10 kodları verilmiştir. ICD-10 kodlarına 
göre mesleki el yaralanma türünün sıklığını hesaplarken, çoklu yaralanması olan bir hastaya ait olsa bile 
bütün ICD-10 kodları ayrı ayrı sayılmıştır. 
 Yaralanmalar, hastaların geçmişlerinde ve mevcut kayıtlarında (ICECI, 2004) sağlanan bilgilere 
dayanarak Yaralanmaların Dış Nedenlerinin Uluslararası Sınıflandırması (ICECI) versiyon 1.2’in 
(Temmuz 2004) temel modüllerini kullanarak “amaç”, “yaralanma esnasındaki faaliyet” ve “oluşan 
yer”’e göre de sınıflandırılmıştır. 
 Kayıtlar arasında, 6.549 (%73) yaralanma, el yaralanmalarından oluşmaktadır (ICD-10 kodları 
S60–68). Mesleki el yaralanmaları olarak kodlanan toplam 5.027 yaralanma (yaralanma esnasındaki 
faaliyet olarak “ödenmiş iş”) hastanelerin veritabanından ele geçirilmiş ve analiz edilmiştir. ’Mesleki’ 
kelimesinin tanımı (yaralanma esnasındaki faaliyet olarak ‘ödenmiş çalışma’) aile çiftliklerinde 
çalışanları ve kayıtsız çalışanları kapsamıştır. Veritabanında isim, yaş, cinsiyet, sosyal güvenlik 
kurumlarının ismi, doğum yeri, meslek, işyeri, adres, kabul edilme tarihi, araç, mekanizma ve yaralanma 
yeri, yaralanma türü, geçmişi ve hastanın bulguları, olay özeti, muayene, tedavi ve ameliyat notları, süre 
ve hasta başına ameliyat sayısı için ayrı bölümler vardır. 
 Veritabanının birçok kısıtlamaları mevcuttur. Meslek, oluşma yeri, araç ve kaza mekanizmasına 
ilişkin bazı eksik bilgiler mevcuttu. Eksik bilgi, veritabanındaki kazayı özetleyen olay anlatımlarına göre 
onları geriye dönük olarak kodlayarak araştırmacılar tarafından kısmen tamamlanmıştır. Hastanın 
geçmişi ve bulguları, muayene, tedavi ve ameliyat notları da, olay anlatımlarından alınan bilgilerin 
doğruluğunu kontrol amaçlı kullanılmıştır. Yaralanmaların %36,9’unda veriler eksik olduğundan, sosyal 
güvenlik analizlerden hariç tutulmuştur. 
 El yaralanmaları mekanizması ve aracı ILO [2002]’ye göre kaydedilmiştir. El yaralanmaları, 
parmaklara göre sınıflandırılamayan birbirine daha yakın yaralanmaları hariç (el metekarp veya bilek; s 
=263) tutarak bir ya da daha çok parmağı etkileyip etkilemediğine göre daha fazla sınıflandırılmıştır. Bu 
sebeple, yaralanan parmak sayısı (biri, çokluya karşı) üzerindeki bazı sosyo-demografik ve mesleki 
faktörlerin etkisi, hepsi gösterge değişkenler olarak girilmiş olan cinsiyet, yaş ve ile göre ayarlanan çok 
değişkenli lojistik gerilemesi olan 4.764 yaralanma için analiz edilmiştir. Referans grubundaki küçük 
sayılar sebebiyle geniş güven aralıklarını engellemek amacıyla, nispeten daha düşük oranda çoklu 
parmak yaralanmaları olan, ancak en azından 50 vakayı kapsayan kategoriler, lojistik gerileme için 
referans kategorileri olarak seçilmiştir. Referans kategorileri tablolarda OR=1 olarak işaretlenmektedir. 
Yaralanma mekanizmaları arasında, 26 taşımacılık kazası, 17 patlama nedeniyle oluşan kaza, 14 kişinin 
düşme vakası ufak sayılar olmaları nedeniyle analizden hariç tutulmuştur. Makinacılığın diğer 
mekanizmalara karşı olması ve her bir spesifik makine türünün diğerlerine göre değişen oranı sebebiyle 
yaralanma oranındaki eğilim, ki-kare testiyle analiz edilmiştir. En azından 50 yaralanmaya sebep olan 
özel faaliyetler bu analize dahil edilmiştir ve çalışılan dönem sonuçların sunumunu basitleştirmek için 
ardışık beş zaman periyoduna bölünmüştür: 1992– 94, 1995–97, 1998–2000, 2001–03, ve 2004–05. 
 
SONUÇLAR 
 
 Beş bin yirmi yedi mesleki el yaralanmasından 5.015 hasta bu çalışmada analiz edilmiştir. 
Hastaların ortalama yaşı 29,6 ±11,2 (5-76 yaş arasında değişir) ve onların %92,5’i (4.649) erkekti. 
Bütün mesleki el yaralanmalarının arasında, %3,8’i (186) yaşı 15’in altında olan hastalarda, %10,5’i 
(497) yaşı 45’in üzerinde olan hastalarda ve %33,9’u (1.711) yaşı 15-24 arasındaki yaş grubunda 
oluşmuştur. Hastalardan %65,7’si (3.274)  İzmir’de yaşıyordu. Türkiye'deki 81 ilden 61’indeki hastalar 
bu hastaneye başvurmuştu ve %0,3’ü başka ülkelerdendi. Mesleki el yaralanmaları mevsimler (P=0,919) 
ve aylar (P=0,977) arasında önemli bir fark olmadan yazın (%26,7), özellikle Temmuzda (%10,2; 1.344) 
en fazladır. Hasta kabulleri Pazartesileri en yüksek (%16,7) ve Pazarları en düşüktü (%9,4) (P=0,209). 
Çalışılan dönem boyunca mesleki el yaralanmalarının yıllık dağılımı Şekil 1'de gösterilmektedir. 
Yaralanmaların %53,2’si (n=2.675) bilek ve elin travmatik ampütasyonu, %46,3’ü (2.325) el ve bileğin 
açık yarası, %33,9’u (1.705) el ve bilek seviyesinde kırık, %21,9’u (1.102) el ve bilek seviyesinde kas 
ve tendon yaralanmasından oluşmaktadır ve onların %19,3’ü (968) el ve bileğin çarpmadan kaynaklı 
yaralanmasıdır. Yaralanmalar sağ ve sol elleri arasında eşit şekilde dağıtılmıştır. 
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ŞEKİL 1 Mesleki el yaralanmalarının yıllara göre dağılımı [Renkli şekil bu makalenin çevrim içi 
versiyonunda görülebilir, http://wileyonlinelibrary.com/ journal/ajim’de mevcuttur] 
 
 
 Bütün yaralanmaların %82,5’i (4.109) bir ameliyat ile tedavi edilmiştir. Çoklu parmak 
yaralanmalarının 502’si (%26,6) metal işleme makineleriyle, 490’ı (%26,0) odun ve benzeri 
makinelerle, 471’i (%24,9) başka yerlerde sınıflandırılmamış diğer makinelerle, 93’ü (%4,9) aktarım 
makineleri ve 58’i (%3,1) tarım makineleriyle çalışırken oluşmuştur. Yaralanan parmak sayısını 
belirlerken bazı faktörler (bir, çokluya karşı) I. Tabloda gösterilmektedir. Diğer illerden kabul edilen 
hastaların çoklu parmak yaralanmasına sahip olması 1,5 kat daha muhtemeldi. Makinelerin neden 
olduğu kaza, düşen nesneler hariç üzerine çıkmak, çarpmak ve nesnelerin çarpmasıyla kıyaslandığında 
2,5 kat daha riskliydi. Makineler 2,4 kat ve ulaşım şekilleri ve kaldırma ekipmanı diğer ekipmanlarla 
kıyaslandığında çoklu parmakları yaralamasına neden olması 2,0 kat daha muhtemeldir (Tablo I). Sağ 
ve sol ellerin çoklu parmak yaralanma sıklıkları arasındaki fark büyük değildi (sırasıyla %42,5, 
%40,2’ye karşı, P=0,106). Bütün yaralanmalar hesaba katıldığında, tarım makinelerinin %60,9’u, metal 
işleme makinelerinin %52,7’si, nakil makinelerinin %54,7'si, başka yerde sınıflandırılmayan diğer 
makinelerin %53,6’sı ve odun ve benzeri makinelerin %42,8’si sağ eli etkilemiştir. Etkilenen 
parmaklara göre en sık beş makinenin neden olduğu yaralanma dağılımı Şekil 2'de sunulmaktadır. 
 Bütün el yaralanmaları arasındaki makinelerin oranı zamanla önemli ölçüde düşmüştür. Yıllar 
içinde “makinelerle temas” mekanizması oranındaki ve toplamda 50’den fazla yaralanma ile özel 
araçların oranındaki değişiklik Tablo II’de gösterilmektedir. 
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TABLO I. Cinsiyet, yaş ve il için ayarlanmış olasılık oranları dahil yaralanan parmakların (çoklu parmaklara 
karşı bir parmak) sayısını belirleyen seçilmiş faktörler 
 
 Veritabanındaki 

toplam sayı 
 

Çoklu parmak  Bir parmak  

 n %a  n %  n % Olasılık oranı (% 95 CI) 

Cinsiyet          
Erkek 4648 92,5  1839 41,8  2560 58,2 1,1 (0,9-1,4) 
Kadın 379 7,5  143 39,2  222 60,8 1 

Yaş          
<15 186 3,7  82 46,9  93 53,1 1,2 (0,9-1,6) 
15-54 4647 93,3  1826 41,4  2582 58,6 1 
55+ 148 3,0  58 42,0  80 58,0 1,0 (0,7-1,4) 

İl          
İzmir haricindeki iller 1712 34,3  780 48,8  820 51,3 1,6 (1,4-1,8)* 
Izmir 3274 65,7  1189 38,0  1936 62,0 1 

Oluşma Yeri          
İlk üretimin başka yeri veya çiftlik 316 6,7  128 44,0  163 56,0 1,3 (0,8-2,1) 
Ticari Alan 83 1.8  28 36,8  48 63,2 1,2 (0,7-2,0) 
Sanayi veya inşaat alanı 4342 91,6  1807 41,6  2535 58,4 1 

Mekanizma          
Makinelerin neden olduğu kaza 3699 77,1  1636 46,4  1892 53,6 2,5 (2,1-3,0)* 
Düşen nesnelerin çarpması 227 4,7  72 33,0  146 67,0 1,5 (1,1-2,1)* 
İnme n, bir şeye çarpma veya düşen 
nesneler hariç nesnelerin çarpması 873 18,2 

 
208 25,7  600 74,3 1 

Araç          
Makineler 3641 79.6  1614 46,5  1859 53,5 2,4 (1.9-3.0)* 
Ulaşım yolları ve kaldırma ekipmanları 155 3,4  62 41,3  88 58,7 1,8 (1,2-2,7)* 
Malzemeler, maddeler ve 
radyasyonlar 328 7,2 

 
95 34,1  184 65,9 1,4 (1,0-2,0)* 

Diğer ekipmanlar 451 9,9  111 26,2  313 73,8 1 
 
aSütun %’si, eksik değerler hariç tutuldu. 
*P<0,05 
 
TARTIŞMA 
 
 İş kazaların eksik raporlanması gelişmekte olan ülkelerde yaygındır ve risk faktörlerini inceleyen 
sadece kısıtlı sayıda çalışma vardır. SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) raporlarına göre, Türkiye’deki 
mesleki el, baş parmak ve parmak yaralanmaları toplam sayısı 2003’te 31.317, 2004’te 35.806 ve 
2005’te 32.788’dir [Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2005]. Bu çalışmada, 1992-2005 arasında 
İzmir'de bulunan bir el ve mikrocerrahi hastanesinde tedavi edilmiş 5.027 el, baş parmak ve parmak 
yaralanmaları üzerine çalıştık. Sadece bir hastaneden verilerin kullanılmasının bu çalışmanın önemli bir 
kısıtlaması olmasına rağmen, Türkiye'de karşılaştırılabilir büyüklükte başka bir veri seti yoktur. Aynı 
şekilde, yaralanmaları azaltmada uygun müdahaleleri geliştirme çabalarını güçlendirebilecek belirli 
çeşitteki makineler ile el yaralanmaları arasındaki ilişkiyi araştıran literatürde çok az çalışma mevcuttur. 
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 Amputasyonlarla sonuçlanan yaralanmalardan tazminat taleplerini inceleyen bir çalışmaya benzer, 
çalışmamızda 25-54 yaşları arasında oluşan yaralanmaların çoğu [McCall ve Horwitz, 2006]. Tersine, 
Sorock ve ark. [2001a] 25 yaş altı genç çalışanların en yüksek mesleki el ve parmak travması riskine 
sahip olduğunu göstermiştir. Muhtemelen tazminat talepleri, hastane veritabanları vs. veya bu 
ülkelerdeki farklı çalışma koşulları sebebiyle, el ve üst ekstremitenin ciddi yaralanmalarından en fazla 
etkilenen yaş grupları ülkeden ülkeye değişmektedir [Kiil, 1982; Atroshi ve Rosberg, 2001; Lindfors ve 
Raatikainen, 2010]. Daha küçük veya büyük yaş bu çalışmada çoklu parmak yaralanmaları için önemli 
bir risk faktörü değildi. Diğer çalışmaların tersine, çocukları dahil eden bu çalışmada mesleki el 
yaralanmalarının yaş dağılımı çok genişti (5–76 yaş). Türk Çocuk İş Gücü Araştırmasına göre, 1994’e 
kıyasla bir azalma olurken (%15,2), ağırlıklı olarak tarım (%41) ve sanayide (%28) çalışan çocuklarla 
birlikte çocuk iş gücü oranı 2006’da %5,9 olmuştur. Sorock ve ark.’ın bulgularına benzer olarak, çoklu 
parmak yaralanması oranı önemli bir fark olmamakla birlikte diğer yaş gruplarında 15 yaş altı yaş 
grubunda daha sık gerçekleşmekteydi. 
 

 
 
ŞEKİL 2. Etkilenen parmak(lar)a göre sınıflandırılabilen 4764 yaralanma arasında parmağa göre en sık 
yaralanmaya sebep olan beş makinenin dağılımı. 
 
 Çalışma döneminde Türkiye'de kadın istihdam oranı %20,7-30,3 arasında değişmiştir; fakat 
yaralanan kadın oranı sadece %7,5’di. Literatür ile uyumlu olarak, yaralananların çoğu erkekti [Sorock 
ve ark., 2001a; Lai ve ark., 2007; Akram ve ark., 2010]. Sorock ve ark. çalışma döneminde ABD’de 
kadın istihdam oranı %60’dan fazla olurken, kendi çalışma grubunun %24,0’ının kadın olduğunu 
farketti. 
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Diğer çalışmalara kıyasla, bu çalışmada en sık yaralanma türü amputasyonlardı [Sorock ve ark., 2001b, 
2004; McCall ve Horwitz, 2006; Trybus ve ark., 2006]. Hastane bu alanda üçüncü basamak bir tedavi 
merkezi olarak çalıştığından, çoklu parmak yaralanmalarının İzmir dışında yaşayan insanlarda neden 
daha sık olduğunu açıklamaktadır. 
 Hem bölge çapında hemde ülkede bu tür yaralanmalar için kısıtlı sayıda hastane vardır ve burası el 
ve mikrocerrahi gerçekleştiren özel bir klinik olduğundan, daha ciddi vakaların bu hastaneye uyguladığı 
muhtemel bir seçim önyargısı söz konusudur. Daha az ciddi vakalar ikincil bakım hastanelerinde 
uygulanıyor olabilir. 
Bulgumuzla uyumlu, Sorock ve ark. [2001b] el yaralanmaları ve amputasyonlar nedeniyle makinelerle 
çalışmanın çok önemli olduğunu raporlamıştır [Lai ve ark., 2007]. Çin hastanelerinde yürütülen bir 
çalışma, makinelerin diğer ekipmanlardan 2,4 kat daha yüksek riske sebep olduğunu göstermiştir [Jin ve 
ark., 2010]. Yaralanma mekanizmaları arasında, çalışmamızda çoklu parmak yaralanmaları için 
makinelerin neden olduğu kaza 2,5 kat daha fazlaydı ve aktörler arasında ise, makineler 2,4 kat daha 
fazla riskliydi. SGK raporlarına göre, makineler Türkiye'de 1992-2005 arasında iş kazalarında en 
sıklıkta raporlanan aktördü [Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2005. 
 
TABLO II. Trend için Ki kare ile Diğer Aktörlerin toplamıyla kıyaslandığı gibi, toplamda 50’den fazla 
yaralanma ile Özel aktörlerin oranında ve ”Makineler ile temas” mekanizmasındaki eğilimler (n = 5027) 
 
 

 
 

 İlgili 
yıllara göre 

Yaralanma sayısı (n, %)  Önemli ise, 
doğrudan  1992 - 94   1995 - 97   1998 - 00   2001 - 03   2004 - 05  p eğilim 

Mekanizma         
Makineler 

 
Araç 

3699 496 (81,4) 893 (78,7) 914 (78,0) 756 (76,1) 640 (71,9) <0,00001  

Elektrikli odun kesici 742 116 (17,7) 195 (16,3) 179 (14,8) 125 (11,9) 127 (13,8) 0,00161  

Baskı 679 97 (14,8) 179 (15,0) 164 (13,6) 135 (12,9) 104 (11,3) 0,01066  

Planya tezgahı 167 37 (5,6) 48 (4,0) 46 (3,8) 20 (1,9) 16 (1,7) <0,00001  

Makine kemerleri 135 23 (3,5) 25 (2,1) 28 (2,3) 28 (2,7) 31 (3,4) 0,54813  
Freze Makinesi 126 21 (3,2) 25 (2,1) 34 (2,8) 31 (3,0) 15 (1,6) 0,28636  
Demir 108 13 (2,0) 40 (3,3) 26 (2,1) 22 (2,1) 7 (0,8) 0,00446  

Aşındırma Çarkı 86 11 (1,7) 10 (0,8) 19 (1,6) 22 (2,1) 24 (2,6) 0,00825  
Metal Saç 85 9 (1,4) 9 (0,8) 26 (2,1) 15 (1,4) 26 (2,8) 0,00463  
Kıyma Makinesi 83 14 (2,1) 15 (1,3) 25 (2,1) 21 (2,0) 8 (0,9) 0,30034  
Bıçak 80 7 (1,1) 9 (0,8) 23 (1,9) 22 (2,1) 19 (2,1) 0,00716  
Cam 73 13 (2,0) 14 (1,2) 20 (1,7) 17 (1,6) 9 (1,0) 0,34454  
Deri işleme, taş 
dökme vs. makineleri 

68 9 (1,4) 32 (2,7) 19 (1,6) 4 (0,4) 4 (0,4) 0,00005  

Helikoidli makineler 61 6 (0,9) 14 (1,2) 19 (1,6) 14 (1,3) 8 (0,9) 0,95750  
Zincir 55 2 (0,3) 5 (0,4) 23 (1,9) 12 (1,1) 13 (1,4) 0,00944  
Matkap 54 8 (1,2) 15 (1,3) 10 (0,8) 10 (1,0) 11 (1,2) 0,75101  
Kağıt kesici 52 7 (1,1) 16 (1,3) 10 (0,8) 13 (1,2) 6 (0,7) 0,34202  
Tarak Makinesi 52 1 (0,2) 11 (0,9) 14 (1,2) 20 (1,9) 6 (0,7) 0,10498  
Baskı Makinesi 51 5 (0,8) 19 (1,6) 11 (0,9) 11 (1,0) 5 (0,5) 0,20201  
Ütü makinesi 50 1 (0,2) 16 (1,3) 8 (0,7) 10 (1,0) 15 (1,6) 0,04584  

Toplam  5027 650/1000 1196/1000 1210/1000 1048/1000 917/1000   



472        DavasAksan ve ark. 
 

Bu uyum, bu hastanenin üçüncü basamak sağlık bakımı sağlaması ve Türkiye'de sadece ciddi 
yaralanmaların tazminat prosedürleri sebebiyle SGK’ya raporlanmalarından kaynaklanmıştır [Etiler ve 
ark., 2004; Demiral ve ark., 2010]. Akram ve ark. [2010] yaralanmaların çoğunun bir kaza ve acil servis 
bölümünde tedavi edilen mesleki el yaralanmaları hakkındaki çalışmalarında sol tarafta (%57,1) 
oluştuğunu bulmuştur. Sorock ve ark. [2001b] sağ elini kullanan insanların sol ellerini daha sık 
yaraladıklarını (%55,4) ve solak kişilerin sağ ellerini daha sık yaraladıklarını (%57,7) raporlandırmıştır. 
Çalışmamızda, el hakimiyeti hakkında veri eksikliği sebebiyle kısıtlıdır, yaralanmalar her iki ele eşit 
şekilde dağıtılmıştır. Fakat dağılım ve şekil makinenin türüne göre değişmekteydi. Tayvan'ın raporladığı 
gibi, bu çalışmada en çok etkilenen parmak işaret parmağıydı [Liang ve ark., 2004]. Tayvan'daki 
başparmağa kıyasla ABD’den raporlandığı gibi, orta parmak en çok etkilenen ikinci tek parmaktı [Boyle 
ve ark., 2000]. 
 Bu çalışma mesleki el yaralanmalarından en çok sorumlu olan beş makine ile eldeki yaralanan 
parmak arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan literatürdeki tek çalışmadır.  Lindqvist ve Gerdin [2008] 
kamalı yarıcıdan kaynaklı yaralanmasının daha yaygın olduğunda işaret ile orta parmak yaralanmasına 
neden olduğunu, kamalı yarıcı yaralanmasının daha az yaygın olduğunda baş parmak kopmasına ve el 
tarak kemiğinde yaralanmaya sebep olduğunu bulmuştur. Mevcut çalışmada, işaret parmağı (özellikle 
sol tarafta), onların bulgusunu teyit eder şekilde elektrikli odun kesicilerin en sık yaraladığı parmaktı. 
Planya tezgahı ciddi el yaralanmalarından sorumlu başka bir riskli odun ve benzeri makinedir. Unlu ve 
ark.  [2005] 124 hastalı küçük örnek çalışmasında, orta parmağın planya tezgahıyla olan kazalarda en 
çok etkilenen parmak olduğunu bulmuştur.  Lindqvist ve ark.’ın raporladığı gibi, odun ve benzeri 
makinelerle çalışırken sol el yaralanmaları da bu çalışmada daha yaygındı. Sol el ile kesilecek nesneyi 
tutmak ve makineyi de sağ el ile tutmaktan kaynaklanabilen elektrikli odun kesiciler, planya tezgahı ve 
freze makineleri sol-el parmaklarını çoğunlukla etkilemiştir. Tehlikeyi kaynağında kontrol etmek 
amacıyla makinelerin tasarımını değiştirmek iş sağlığının önemli unsurlarından biridir. Fakat el 
yaralanmaları durumunda, kişisel koruyucu ekipmanlar olarak eldivenlerin faydalarının olduğu açıktı 
[Sherrard Linda, 2010]. Odun kesicileri veya planya tezgahlarını kullanırken sol ele çelik eldiven 
giymek çalışanları amputasyondan korur. Çelik eldivenleri kullanırken rahatlık faktörünün etkisi hesaba 
katıldığında, iki veya üç parmakla çelik eldivenlerin kullanımını artırmak yardımcı olabilir (örn. 
Elektrikli odun kesiciler ve freze makineleri için işaret ve orta parmaklar) [Wagner, 2000]. 
 Makinelerin çoklu parmak yaralanmaları için en önemli risk faktörleri oldukları görülmüştür. Metal 
işleme, odun ve benzeri makineler çoklu parmak yaralanmalarının neredeyse yarısından sorumludur. 
Resmi olmayan sektörde istihdam Türkiye'de artmaktadır [Demiral ve ark., 2010]. İki çeşit istihdam 
birliklere üyelik olmadan ve daha eski teknolojileri olan makinelerle iş güvenliği olmadan çalışmak 
anlamına gelir . İş Sağlığı ve Güvenliği açısından (İSG), küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) bu 
süreçten daha çok etkilenmektedir [Yılmaz, 2009]. Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli mobilya imal 
eden şirketlerde oluşan sanayi kazalarını inceleyen bir çalışmada, freze makineleriyle yapılan iş 
kazaların oranı %18,8 idi ve onların yarısı ciddi yaralanmalardı [Uysal ve ark., 2005]. Bu çalışmada, 
freze makineleri çoklu parmak yaralanmalarına neden olan en çok raporlanan makineler arasındaydı. 
Freze makineleri keskin kesicileri olan elektriklendirilmiş cihazlardır. OSHA (İş Sağlığı ve Güvenliği 
Ajansı) freze makinesinin işleyen noktası etrafına korumalar yerleştirmeyi tavsiye etmektedir, böylece 
çalışanlar bıçak ağzıyla doğrudan temastan korunur [OSHA yönetmelikleri]. Baskılar ciddi el 
yaralanmaları için önemli risk faktörlerinden biri olarak gösterilmiştir [Millar, 1987]. Çalışmamızda 
olduğu gibi, Stanbury ve ark. [2003] baskıların el yaralanmalarına neden olduğu en sık belirtilen 
makineler olduğunu raporlamıştır. 
 Makinelerle çalışmanın hala bütün yaralanma türleri için en riskli mekanizma olmasına rağmen, 
bütün el yaralanmaları arasında makinelerin oranı zamanla önemli ölçüde düşmektedir. Kişisel koruyucu 
ekipmanların ve makinelere eklenen koruyucu aparatların verilmesi gibi iş verenler tarafından alınan 
yerel önleyici tedbirler veya makine imalatçıları tarafından alınan genel önleyici tedbirlerin bir sonucu 
olabilir. Makine güvenlik yönetmeliklerindeki iyileştirmeler 2001 ve 2009’da Avrupa Birliği 
Direktifler’inde Türkiye’de uygulanmıştır [Direktif 98/37/EU, 2002; Direktif 2006/42/EU, 2009]. Bu da 
elektrikli odun kesicileri, planya tezgahı, baskılar, freze makineleri gibi makinelere geliştirilmiş 
korumaların uygulanması ve güvenlik yükümlülüklerini vurgulamıştır. Tek makineler için eğilim analiz 
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edildiğinde, aynı azalan eğilim elektrikli odun kesiciler, baskılar, planya tezgahları ve deri işleme 
makineleri için de gözlemlenmiştir. Bu makinelerin tasarımı çalışma dönemi boyunca değişmiş olabilir 
ve çelik eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı daha yaygınlaşmış olabilir. Bütün el 
yaralanmaları arasında giderek artan bir eğilimin beraberinde nesneler/maddeler arasında metal saç, 
bıçaklar ve zincir makine değildir ve onların tasarımı değişmemiştir; böylece onların artışı yukarıda 
bahsedilen makinelerle birlikte yaralanmalarda önemli düşüş ile alakalı olabilir. Artan bir eğilimi olan 
tek makine, çok kullanılmasından veya elle tutulan bir makine olmasından ve eğitimin korumada daha 
önemli olmasından ötürü olabilecek aşındırma çarklarıdır. Bu eğilim analizlerinin kabaca yapılmış 
olduğunu, yönetmeliklerdeki değişikliklerin veya onların uygulamalarının ötesinde, işletmenin 
kapanmasına yol açan ekonomik alanlardaki değişiklikler gibi diğer faktörlerin de sonuçları 
etkileyebildiğini unutmamak önemlidir. 
 Mesleki hastalık ve kaza sigortası, kayıtsız/sigortasız istihdam sebebiyle ve iş sağlığı hizmetleri ve 
tazminatın kapsanmadığı SGK’dan farklı sigorta programlarının eksikliği sebebiyle Türkiye'de 23 
milyonda sadece yaklaşık 9.7 milyon çalışanı kapsamaktadır. İSG hizmetleri, sadece 50’den fazla 
çalışanı istihdam eden işyerleri için erişilebilir durumdadır. Bu “yerinde” iş sağlığı hizmetleri temel 
bakım ve bütün çalışanların sadece %12 ila 15’i için temel iş sağlığı hizmetleri sağlamaktadır. Kazaların 
çoğu Türkiye’deki küçük ölçekli işyerlerinde oluşmuştur. Metal işleme, taş ocağı işletmesi, kil ve kum 
ocakları iş kazaları yönünden yüksek risk sektörleridir [Demiral ve ark., 2010]. Aşındırıcı çarkların 
kullanımı resmi olmayan çalışma koşullarını içeren bu sektörlerde yaygındır. Bu, bu yıllardaki aşındırıcı 
çarklarla gerçekleşen yaralanmalardaki artışı açıklayabilir. Bazı eğitim programlarının etkisizliği 
sebebiyle [Hart ve ark., 2004], eğitimle etkili korumanın temin edilmesinin sağlanması, makineye 
koruyucu bir parça eklenmesinden daha zor olabilir. Ve birçok durumda eldivenler gibi kişisel koruyucu 
ekipmanlar sadece yaralanma türünü değiştirir; fakat yaralanma şiddetini değiştirmez (giyotin türü 
yerine karışık el yaralanması) [Kaya Bicer ve ark., 2011]. Çalışma döneminin uzunluğu, mesleki el 
yaralanmalarına sebep olan nesne/maddelerdeki eğilimlerin kıyaslamasını sağlamıştır. Bu kıyaslamanın 
bir kısıtlaması, makinenin her türe ait oranın diğer nesneler/maddelerin neden olduğu bütün diğer el 
yaralanmalarının kalanıyla kıyaslanmasıdır. Veri popülasyon-bazlı olmadığından, herbir obje/madde 
sebebiyle yaralanma oranlarını karşılaştıramıyoruz; fakat sadece göreceli bir kıyaslama yapabiliriz. Bu 
geriye dönük bir çalışma olduğundan, değişkenler sadece sisteme girilmiş olan verilere göre 
kaydedilebilir; böylece bazı değişkenler için dikkate değer bir veri kaybı eksikliği olmuştur ve geriye 
dönük kayıt etme süreci sebebiyle bazı önyargılar olabilir. 
 
SONUÇ 
 
 Bu çalışma, konusunda uzmanlaşmış hastanelerden düzenli olarak derlenen klinik verilerin mesleki 
el yaralanmalarında güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için resmi istatistiklerden daha 
fazla bilgi verebildiğini göstermiştir. Makineler için korumalar tasarlanırken, eski teknolojiye sahip 
resmi olmayan sektörlerin de düşünülmesi ve ek önlemlerin alınması gerekmektedir. Koruyucu 
ekipmanların kullanımının daha sık ve sıkı denetlenmesi ve yönetmeliklerle uyumlu olmayan 
makinelerin satın alınmasının yasaklanması el yaralanmalarının engellenmesine katkı sağlayabilir. 
Güvenlik mühendislerinin eğitimi ve yeniden sertifikalandırılması ve Türkiye’deki daha sıkı makine 
güvenlik yönetmelikleri el yaralanmalarının azaltılmasında da yardımcıdır. 
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