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Özet 
 
Hedefler: 
 
Tanımlayıcı verileri ve acil servis departmanına (ED) kabul edilen işle ilgili göz yaralanmalarının (WREI) 
özelliklerini tanımlamak; WREI’leri  korumaya yönelik tedbirlerin planlanmasında kullanmak üzere bilgi elde 
etmek. 
 
Gereçler ve Yöntemler: 
 
Yürütülecek olan bu çalışma, iki yıllık araştırma süreci içerisinde merkeze kabul edilmiş olan WREI hastaları 
ile işbirliği yapmıştır. Çalışma grubunu yalnızca iş yerinde ve çalışma esnasında yaralanan hastalar 
oluşturmuştur. Çalışma verileri acil serviste yüz yüze iletişim kurularak toplanmıştır.  
 
Sonuçlar: 
 
Çalışma grubunun çoğunluğunu erkekler oluşturmuştur (%95.3, n = 778), hastaların ortalama yaşı ise 28.1 ± 
6.5 şeklindedir (aralık: 15-54); 25 ve 34 arasındaki hastalar en büyük yüzdeyi meydana getirmiştir (%46.2, n 
= 377). Hastaların büyük bir bölümü metal ve makine sektörlerinde çalışmaktadır (%66.4, n = 542). 
Hastaların hemen hemen yarısı ise bir yıldan daha az deneyime sahiptir (%50.4, n = 411). WREI’ye yol açan 
en yaygın mekanizma kaynak makinesinin ışığına maruz kalmak olurken (%26.9, n = 219), bunu 
delme/kesme yaralanmaları (%21.1, n = 172) takip etmiştir.  ”Dikkatsizlik” ve “acele etmek”, WREI’nin 
‘çalışanlarla ilgili sebepleri arasında en yaygın olarak rapor edilen sebepler olmuştur (sırasıyla %21.4 ve 
%16.1). İş yeri ile ilgili sebepler arasında, koruyucu tedbirlerin eksikliği en yüksek sırada bulunan sebeptir 
(%18.7, n = 207). 
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Sonuç: 
 
İşyeri güvenliğine dair bilinci arttırmak için programların ve her iki gruba (çalışanlar ve işverenler) yönelik 
güçlü koruyucu stratejilerin planlanması gereklidir.  İş güvenliğine yönelik çabalar, işyerinde göz güvenliği 
hakkında verilecek eğitimleri ve bu hastalığın çalışanlar arasında bilinirliğini arttırmaya yönelik kampanyaları 
da içermelidir. 
 
Anahtar sözcükler: Acil servis, oküler, travma, işle ilgili yaralanmalar 
 
 
İşle ilgili göz yaralanmaları (WREI) yalnızca görme kaybının önemli bir etiyolojik varlığı olmakla kalmamakta, 
aynı zamanda mesleki yaralanmaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. WREI çalışanlara ve ailelerine 
zarar vermekte, işgücü ve sosyal maliyetler açısından da son derece büyük bir yük oluşturmaktadır [1]. Bu 
yaralanmalar oldukça ağır sonuçlara ve büyük finansal kayıplara yol açabilmektedir. Çalışanların göz 
yaralanmalarına karşı korunmalı olduğu hiçbir sektör yoktur. [2] Gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında, 
WREI’nin insidansı ve şiddeti gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir.  Bunun sebebi, iş sağlığı ve işyeri 
güvenliğine daha düşük düzeyde öncelik verilmesi olabilir. [1] WREI’nin çoğunlukla genç çalışanlarda 
görüldüğü rapor edilmektedir. Araştırma verileri, tüm WREI’nin yaklaşık %90’ının korunabilir olduğunu öne 
sürmektedir. [2, 3] 
 
Türkiye Sosyal Güvenlik İstatistikleri, yıllık olarak 70.000 ile 80.000 arasında yeni meydana gelen mesleki 
yaralanmanın rapor edildiğine işaret etmektedir. [4] Bu yaralanmaların yüzde üçü WREI’dir. Buradaki 
önemli bir nokta, bu sayıların yalnızca resmi olarak kaydedilen yaralanmaları yansıtıyor olmasıdır. Bu sayılar 
yalnızca resmi olarak rapor edilen vakaları yansıttığı için, pek çok yazar gerçek sayıların çok daha yüksek 
olacağını öne sürmektedir. [5] Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Türkiye’deki çalışanların sosyal güvenlikle 
ilgili sorunlarını yönetmek üzere kurulmuş olan, devlet tarafından yürütülen en büyük veya esas kuruluştur. 
Devlet tarafından konan yaptırımlara rağmen, Türkiye’de 2007 yılında alınan istatistiklere göre kayıtsız 
işçiler tüm çalışan nüfusunun %46.2’sini  oluşturmaktadır. [4] 
 
Türkiye’de yürütülmüş olan ve WREI odaklanan evren içerikli araştırmaların sayısı oldukça azdır. Bu çalışma 
mesleki yaralanmaların çok yaygın olarak görüldüğü bir şehirde yürütülmüştür. Denizli, Türkiye’nin 
batısındaki yükün büyük bölümünü taşıyan, önde gelen sanayi kentlerinden biridir. Ayrıca Türkiye’de, 
mesleki yaralanmaların yüksek sayılarda olduğu on şehirden biridir.  Şehrin nüfusu yaklaşık 900.000’dir. 
Üreticilerin çoğunluğu bölgede tek veya çift vardiya üzerinden faaliyet göstermektedir. Tek vardiya saatleri 
08.00 ile 16.00 arasını kapsamaktadır ancak atölye çalışanlarının çoğu, standart çalışma saatleri bittikten 
sonra ilave iki veya üç saatlik sürelerde de çalışmaktadır. Üniversite hastanesi şehirde meydana gelen 
WREI’lerin geniş bir çoğunluğunu kabul etmektedir. 
 
Bu çalışmanın hedefi üniversite temelinde acil servise kabul edilen epidemiyolojik verileri, mekanizmaları ve 
WREI özelliklerini analiz etmek ve yeni veriler elde etmek, bu şekilde bu kamu sağlığı sorunlarının korunması 
için tedbirlerin alınmasına zemin hazırlamaktır.  
 
Materyal ve Yöntemler  
 
Bu ileriye dönük çalışmaya, iki yıllık süreç içerisinde merkeze kabul edilen WREI geçirmiş hastalar kayıt 
edilmiştir. Çalışmaya başlanmadan önce Kurum Değerlendirme Komitesinden onay alınmıştır. Çalışma için 
özel olarak bir veri kayıt sistemi geliştirilmiştir.  Çalışma grubu yalnızca işyerinde ve hatalı bir biçimde 
çalışırken meydana gelen yaralanmalardan oluşturulmuştur. Veriler acil serviste yüz yüze görüşme yoluyla 
özetlenmiştir. Veri formları 15 soruda toplanmış olan sosyo-demografik ve yaralanma ile ilgili bilgilerden 
oluşmuştur. Kurbanlar tarafından rapor edilen şekilde, iş yaralanmalarının sebepleri iki gruptan birine dahil 
edilmiştir: ”Çalışanla ilgili sebepler” ve “iş yeri ile ilgili sebepler”. 
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Çalışanların iş yerlerinde güvenli olmayan koşullarda çalışmaktan dolayı baskı altında oldukları bilindiği için, 
bu amaçla çelişkileri korumak için ayrı bir oda kullanılmış ve hastalara, saati gelen bir tıbbi bakımı 
uygulamaktan sorumlu tıp personeli haricinde hiç kimse eşlik etmemiştir. Hastalar ayrıca anket ile 
kendilerinden alınan bilgilerin yalnızca araştırma amacıyla kullanılacağı ve işverenleri ya da ilgili kişilere 
hiçbir geri bildirimde bulunulmayacağı konusunda temin edilmiştir. 
 
Çalışmaya onay vermeyen hastalar, ölümcül kazalar ve 15 yaşından genç olan hastalar analize dahil 
edilmemiştir. 
 
İstatistiksel analiz 
 
Bu çalışmada elde edilen tüm veriler, Statistical Package for Social Sciences for Windows, Version 17 
(Windows Sürüm 17 için Sosyal Bilimler İstatistik Paketi) yazılımına kaydedilmiş ve bu yazılım kullanılarak 
analiz edilmiştir. Sayısal veriler ortalama ve standart sapma (SS/SD) ile verilmiş, kategorik değişkenler ise 
frekans (n) ve yüzde ile gösterilmiştir. 
 
Sonuçlar  
 
Demografik veriler 
 
Çalışma süreci içerisinde, acil servise WREI geçirmiş olan 948 hasta kabul edilmiştir. Bu hastaların 97’si 
(%10,2) çalışmaya katılmayı reddetmiş, 35’i (%3,7) ise belirli sebeplerden dolayı ayrılmış ve analizden 
çıkarılmıştır. Son olarak, geçerli nitelikteki 816 hasta çalışma grubunu oluşturmuştur. 
 
Çalışma grubunun büyük çoğunluğu erkeklerden oluşmuştur (%95,3, n = 778) ; hastaların ortalama yaşı ise 
28.1 ± 6.5 yıldır (aralık:  15-54); 25 ve 34 arasındaki hastalar en büyük yüzdeyi meydana getirmiştir (%46.2, 
n = 377). Metal ve makine sektörleri çalışma grubunun çoğunluğunu oluşturmuştur (%66,4, n = 542) [Tablo 
1]. 
 
Hastaların çoğunluğu sosyal güvenlik kurumlarına kayıt yaptırmış olsa da 121 vaka (%14,8) herhangi bir 
sigortaları olmadan çalışmaktadır ki bu durum Türkiye’de yasa dışıdır. Sektörde çalışma yılı ortalaması 3.3 ± 
2.9 yıl (aralık: 1-24) şeklinde olmuştur.  Aslan payı ise bir yıldan az bir süre deneyimi olan hastalara aittir 
(%50,4, n = 411).  Çoğu hastanın yaşamlarında ilk kez bir göz yaralanması geçirdiği belirlenmiştir (%70,7, n = 
577) [Tablo 1]. 
 
Yaralanmaların saatlerine bakıldığında; vakaların %77,5’inin (n = 632) 09.00 ve 17.00 saatleri arasında 
gerçekleştiği rapor edilmiştir; vakaların en yoğun gerçekleştiği saatler ise 13.00 ve 14.00 saatleri arası 
olmuştur [Şekil 1]. Vakanın gerçekleşmesinden acil servise kabule kadar geçen zamanın ortalaması 1.3 ± 0.9 
saat olmuştur. Acil servisten taburcu edilen vakaların %81,9’unda (n = 668) bu serviste sağlanan bakım ve 
yönetim yeterli olmuş, vakaların %18,1’i ise (n = 148) hastaneye yatırılmıştır. Hastaneye yatırılan hastalarda 
hastanede kalma süre ortalaması 4,5 ± 1,9 gündür. WREI kaynaklı kalıcı görme kaybı, çalışma grubunda 
%7,8 (n = 64) olarak belgelenmiştir. 
 
WREI’lerin mekanizmaları ve türleri 
 
Kaynak ışığına maruz kalma, WREI’lere bağlantılı olan en yaygın mekanizma olarak tespit edilmiştir (%26,9, 
n = 219); bunun ardından gelen mekanizmalar delme/kesme yaralanmaları (%21,1, n = 172) ve kimyasallar 
ya da diğer maddelerle temas (%15,2, n = 124) olmuştur [Tablo 2].  
 
Bu araştırma kapsamında belirlenen esasa WREI teşhisleri Tablo 2’de sıralanmıştır. Bu bağlamda en yaygın 
teşhis “göze giren yabancı madde/maddeler” olmuştur (%30,7). Bu hastaların tamamı metal ve makine 
endüstrilerinde çalışmakta olup, tüm WREI’ler göze giren parçalar veya kıymıklardan kaynaklanmıştır. 
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Yaygın olarak rapor edilen diğer göz yaralanmaları, frekansların azalma sırasına göre, WREI geçiren 
hastalarda “Yanma/ışıma” (%26,8) ve “göz yuvarlağı penetrasyonu/yırtılması” (%15,3) şeklindedir. 
Hastaların yarısından fazlası (%51,6 n = 421) sağ gözünden yaralanırken, %6,0, n = 49’u iki taraflı yaralanma 
geçirmiştir. 
 
Kalıcı görme kaybı yaşayan hastalar arasında (%7,8, n = 64), delme/kesme yaralanmaları en yüksek orana 
sahip olan mekanizma olmuştur (%82,8, n = 53).  Bu grupta yer alan hastaların hemen hemen tümü, korneal 
ve/veya skleral etkilenmeyi içeren göz yuvarlağı penetrasyonu geçirmişlerdir. Kalıcı görme kaybı; merkezi 
korneal yara oluşumu, yara iyileşmesinden kaynaklanan düzensiz astigmatism ve skleral penetrasyon 
vakalarındaki retinal komplikasyonlardan sonra gelmiştir. Diğer taraftan; kimyasallarla temas, kalıcı görme 
kaybı yaşayan dört hastada (%6,2) rapor edilmiştir. Buradaki önemli bir nokta, kalıcı görme kaybı yaşayan 
hastaların hiçbirinin kaza esnasında koruyucu gözlük takıyor olmamasıdır. 
 
Yaralanmaların sebepleri 
 
Hastalara yaralanmalarının neden kaynaklanmış olabileceği sorulmuştur. Beş yüz otuz yedi hasta (%65,8) 
yalnızca bir sebep rapor ederken, 267 hasta (%32,7) iki sebep, kalan 279 hasta (%34,2) ise birden fazla 
sebep rapor etmiştir. Verilen cevaplar üç gruba ayrılmıştır; bunlar çalışan ile ilgili sebepler, iş yeri ile ilgili 
sebepler ve her ikisi de şeklindedir. Hastaların yaklaşık olarak yarısı (%46,4, n = 379), yaralanmalarının 
sadece çalışanla ilgili sebeplerden kaynaklandığını rapor etmiş, %19,4’ü (n = 158) ise iş yeri ile ilgili sebepleri 
suçlamıştır. 
 
Hastaların bakış açısına göre, ‘çalışanla ilgili sebepler’ arasında en yaygın olarak bildirilen WREI sebepleri 
“dikkatsizlik” ve “acele etme” şeklindedir (sırasıyla %21,4 ve %16,1). Diğer taraftan, koruyucu tedbirlerin 
(gözlük vb.) bulunmaması, iş yeri ile ilgili sebepler arasında en yüksek sırada yer almıştır (%18,7, n = 207) 
[Tablo 3]. Şuna dikkat etmek gerekir ki, 172 çalışan yaralanma esnasında kullanılmıyor olmasına rağmen, 
gözlükler ve eldivenler gibi koruyucu donanımların iş yerlerinde mevcut olduğunu bildirmiştir (%21,1). 
 
Tartışma  
 
Eldeki çalışma göstermiştir ki iş deneyimi az olan çalışanlar ve 25-34 yaş arasındaki genç erkekler, Türkiye’de 
WREI maruziyeti açısından yüksek risk altındadır ve metal-makine sektörü, en yüksek riski taşıyan iş 
sahasıdır. 
 
İş gücü sağlığı ve iş yeri güvenliği açısından, WREI önemli sonuçlara sahiptir ve bunlar yalnızca çalışma 
hayatındaki ilk yıllarını yalayan genç çalışanlar üzerindeki korunabilir etkiler nedeniyle değil, çalışan sağlığı 
üzerindeki kalıcı hasarları ve geniş çaplı iş gücü kaybı nedeniyle de önemlidir. 
 
Tıp literatürü içerisinde bu çalışmaya benzer veriler bulunmakta, bu veriler genç çalışanların WREI’ye maruz 
kalma eğilimlerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir; diğer bazı veriler ise ileri yaştaki çalışanların 
daha yüksek risk taşıdığına işaret etmektedir [2, 6, 7, 8, 9, 10]. Bu çalışmada, erkeklerdeki WREI oranı 
kadınlara kıyasla anlamlı derecede yüksek olmuş, 25-34 yaş arası erkekler de en yüksek göz yaralanması 
oranını göstermiştir.  Bu bulgular, mesleki göz güvenliği ile ilgili kapsamlı programların düzenlenmesi 
gerektiğini ve bu programların, cinsiyet ve yaşa bakılmaksızın yüksek WREI riski taşıyan belirli görevler veya 
çalışma türlerine yoğunlaşması gerektiğini göstermektedir. 
 
Bu çalışma aynı zamanda, WREI maruziyeti riskinin, iş deneyimi ile ters orantılı olduğunu ve genç 
çalışanların daha yüksek maruziyet riski taşıdığını işaret etmektedir.  
 
Tayvan’da yapılan benzer bir çalışma, devamlı çalışanlara kıyasla geçici çalışanların daha yüksek iş 
yaralanması riski taşıdığını öne sürmüştür. Diğer taraftan Ngo vd., WREI’nin Singapur’da göçmen çalışanlar, 
yasa dışı çalışanlar ve dil problemleri olanlar arasında daha yaygın olduğunu bildirmiştir [11,12]. Benzer 



Türkiye’nin batısında gerçekleşen işle ilgili göz yaralanmalarının sebepleri ve özellikleri     Page  5 of 10 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3831765/?report=printable                        19-5-2016  

şekilde Chen vd., iş yeri güvenliği ile ilgili özel eğitim almamış olan, koruyucu ekipman kullanmayan ve beş 
yıldan daha uzun iş deneyimine sahip olan çalışanlarda yaralanma riskinin daha yüksek olduğunu 
göstermiştir [1]. Yazarlar aynı zamanda, yaralanma zamanının iki zirvesine (ilki öğle yemeği saatinde, saat 
11.00 ve 12.00 arasında; ikincisi işten ayrılmadan önceki saatlerde, saat 13.00 ve 17.00 arasında) 
bakıldığında, bu ikinci zaman diliminin ‘acele etme’ olgusuna bağlı olabileceğini savunmaktadır.  Bununla 
birlikte; eldeki çalışma öğle yemeğinden hemen sonra 13.00 ve 14.00 saatleri arasında yüksek WREI riskinin 
belirlendiğini göstermektedir. Çalışma aynı zamanda, metal-makine sektörlerinin WREI için en yüksek riski 
taşıyan iş sahaları olduğunu ve WREI’ye maruz kalan çalışanların çoğunluğunun bu sektörlerde istihdam 
edildiğini de göstermiştir.  Chen vd., Tayvan’da yüksek risk içeren sektör olarak üretim sektörünü, Tusun’ta 
ise endüstri ve mekanik sektörlerini bildirmiştir [1,13]. Forrest ve ark., Hassas üretim, ulaşım, veya tarım ve 
madencilik sanayisi veya inşaat sektörlerindeki mesleklerin de WREI riskini artırdığını yazdı. [9] Genel olarak, 
WREI için yüksek riskli sektörler, endüstriyel gelişme ve sektörel dağılım düzeyi ile farklılıklarını 
göstermektedirler. Bu varyasyonlar aynı zamanda yaralanmaların bu bağlamdaki özelliklerini de 
etkilemektedir. Xiang vd. çiplerin, parçaların ve kimyasalların WREI’lerin esas kaynakları olduğunu 
belirtmiştir. Yabancı maddeler veya kimyasallar, bu yaralanmaların üçte ikisinden fazlasına sebep olmuştur 
[1,3]. Ancak Zghal-Mokni vd., WREI’lerin %70,5’inin fırlayan nesnelerden kaynaklandığını rapor etmiştir. En 
yaygın olarak görülen lezyon, korneal yüzeysel yabancı madde olmuştur (%58), [13]; ancak farklı bir çalışma, 
inşaat sektöründeki oküler yaralanmanın en yaygın sebebinin, yüzeysel korneal yabancı maddeler gibi 
lamelar yırtılmalar olduğunu göstermiştir (71,3); bu da sürtünme, kesici metal, kaynak ışığı, çekiçle vurma ve 
delme le ilişkilendirilmiştir [12]. Eldeki çalışmada, WREI’lerin en yaygın sebebi olarak kaynak ışığı tespit 
edilmiş, bunu delme/kesme yaralanmaları ve kimyasallar veya diğer maddelerle temas takip etmiştir.  Bu 
bulgular, Chen vd. tarafından hazırlanan raporla paraleldir [1]; Soong vd., WREI ile ilişkili görülen yüksek 
elektrik gücüne sahip araçların kullanımını aktarmıştır [14]. Genel olarak, çoğu araştırma bulgusu birbirini 
desteklemektedir.  Ancak WREI’lerin büyük çoğunluğu, önemli sekeller olmaksızın ufak yaralarla 
sonuçlanmaktadır. Buna göre hastaların çoğu acil serviste ve oftalmoloji polikliniklerinde tedavi 
edilmektedir. Önceden yapılan çalışmalarda, WREI’nin ana türleri olarak fotokeratit, yüzeysel yabancı 
maddeler, konjonktüvel veya korneal yırtılmalar, korneal abrasyonlar, keskin olmayan cisimle yaralanmalar 
veya kimyasal yanmalar tespit edilmiştir. [13,15] Eldeki çalışmanın bulguları, literatürdeki bulgulara 
benzerdir; yabancı maddeler, yanıklar, radyasyon ve göz yuvarlağı penetrasyonu/yırtılması, WREI’lerin 
çoğunluğunun sebepleri olarak bulunmuştur.  Bunun aksine, Kanoff vd. tarafından yapılan bir çalışma, 
penetrasyon yaralanmaları ve intraoküler yabancı maddeleri mesleki açık göz yaralanmaları arasında ilk 
sıraya yerleştirmiştir [8]. Chang vd., hastanede tedavi edilen göz yaralanmaları üzerinde çalışmış; 
koğuşlardaki en yaygın yaralanmalar olarak açık göz yaralanmalarını ve ezilme yaralanmalarını tespit 
etmiştir. [10] Bulgular arasındaki farklılıklar, bu son iki çalışmada şiddetli oküler iş yaralanmalarının kayıt 
edilmesine bağlanabilir. 
 
Kamu sağlığı ile ilgili sonuçlara dair önemli bir bulgu, iş yeri güvenliği ile ilgili eğitimlere ve WREI’nin 
korunabilir tabiatına rağmen, sorunun çalışanlar ve işverenler tarafından hafife alınıyor ve umursanmıyor 
gibi görünmesidir. Esasında, geçmişte yapılan çalışmalar, iş yerlerinin büyük bir yüzdesinde koruyucu 
tedbirlerin gereken şekilde uygulanmadığını göstermiştir.[1,11,12,16] Benzer şekilde, Zghal-Mokni vd., bu 
soruna yeni bir bakış açısı getirmenin gerekli olduğunu zira iş yerlerindeki korunma eksikliğinin %95’e kadar 
çıkabildiğini vurgulamıştır. [13] Benzer şekilde bu çalışmada da dikkatsizlik ve acele, çalışanla ilgili WREI 
sebeplerinin çoğunluğunu oluşturmuştur; koruyucu tedbirlerin eksikliği ise iş yeri ile ilgili sebepler arasında 
ilk sıradadır. İlginçtir ki çalışanların beşte birinden fazlası (%21,1) iş yerinde mevcut olmasına rağmen 
yaralanma esnasında koruyucu donanımı kullanmadığını belirtmiştir. Çalışmalar göstermektedir ki 
yaralanmaya maruz kalma riski %60’tan fazla oranda azaltılabilmekte [1] ve koruyucu tedbirler WREI için 
özellikle önemli görünmektedir; dolayısıyla bu sorunla ilgili ülke çapında stratejiler geliştirilmesi gereklidir. 
[14,15,16,17,18,19] Ek olarak, dikkat dağıtıcı etkiye sahip olabilecek ve çalışanların işe konsantre olmasını 
engelleyen bazı çevresel faktörler de bu yaralanmaların getirdiği aciliyeti azaltmak için belirlenmeli ve 
ortadan kaldırılmalıdır.  
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Uyumu iyi sağlanmış, dayanıklı, koruyucu ve iyi görüş sağlayan göz aksesuarlarının kullanılması ve bu 
kullanımın katı bir biçimde sürdürülmesi ile WREI’ler büyük oranda korunabilir niteliktedir. Bu sayede 
çalışma günlerinin gereksiz kaybında da büyük azalma olacaktır. Son olarak, hem çalışanlara hem de iş 
verenlere yönelik iş yeri güvenliği tedbirleri ve etkili koruma stratejileri ile ilgili eğitim programlarının 
dikkate alınması gereklidir. İş yeri göz güvenliği eğitimi ve eğitim kampanyaları, bu halk sağlığı sorunu ile 
ilgili bilincin çalışanlar arasında arttırılması için iş güvenliği çalışmalarına dâhil edilmelidir. 
 
Sınırlılıklar  
 
Çelişkiyi korumak amacıyla alınan tedbirlerin katılığı dikkate alınmaksızın, çalışanların işle ilgili yaralanmaları 
hakkında soru sorulduğunda genel olarak tam objektif olamayacakları iddia edilebilir. Güvenli olmayan 
koşullarda çalışmaya zorlansalar da işverenleri de dâhil olmak üzere işyerlerini koruma konusunda bir 
yatkınlık her zaman vardır. Sonuç olarak, iş yeri ile ilgili sebeplerin çalışmada tespit edilenden daha yüksek 
olması beklenebilir. Çalışmanın başka bir sınırlaması, atölyede çalışan işçilerin sayısı ile ilgili istatistiki 
verilerin bulunmaması ve yaralanmaya yol açmış olabilecek olan belirli iş yeri sorunlarıdır. 
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Şekiller ve Tablolar  
 
Tablo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Çalışma grubunda iş yaralanması geçiren hastaların sosyo-demografik özellikleri 
 

Sosyodemografik değişkenler               n  % 
Cinsiyet   
Erkek  778 95,3 
Kadın   38 4,7 
Yaş   
15-24   132  16,2 
25-34 377 46,2 
35-44 193 23,6 
>45 114 14,0 
Meslek   
Metal-makine 542 66,4 
İnşaat 110 13,5 
Madencilik  52 6,4 
Ahşap-mobilya 48 5,9 
Tarım  25 3,0 
Diğer  39 4,8 
Sosyal güvence durumu   
Mevcut 695 85,2 
Yok 121 14,8 
Eğitim durumu    
Okuma yazması yok 55 6,7 
İlkokul 206 25,3 
Ortaokul-kolej 514 63,0 
Üniversite-lise 41 5,0 
İş deneyimi (yıl)    
<1 411 50,4 
1-5 238 29,2 
>5 167 20,4 
Rapor edilen önceki WREI’lerin sayısı   
0 577 70,7 
1 167 20,5 
2 ve daha fazla 72 8,8 
Hastanede bulunma durumu   
Taburcu 668 81,9 
Kabul 148 18,1 
Toplam 816 100,0 
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Şekil 1 
 

 
 
Çalışmanın  816 katılımcısında WREI ile ilgili yaralanma zamanı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaralanma zamanı (h) 
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Tablo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WREI: İşle ilgili göz yaralanmaları 
 
Çalışmanın 816 katılımcısında WREI mekanizmaları ve türleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaralanma mekanizması   n  % 
Kaynak ışığına maruziyet 219 26,9 
Delme / kesme  172 21,1 
Çekiçle vurma 79 9,7 
   
Kimyasallarla veya diğer maddelerle temas  124 15,2 
Belirlenemeyen bir nesneye çarpma 95 11,6 
Donanım temizliği veya bakımı 59 7,2 
Diğer 68 8,3 
Teşhis   
Yanma: Kimyasallar  (kostikler v.b.) 92 11,3 
Yanma: Radyasyon 219 26,8 
Göz yuvarlağı penetrasyonu/yırtılma 125 15,3 
Korneal abrasyon / yabancı cisim  251 30,7 
Künt travma, kontüzyon 61 7,5 
Göz kapağı ve adneks yaralanması  47 5,8 
Diğer teşhis 21 2,6 
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Tablo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Bazı hastalar birden fazla yaralanma sebebi rapor etmiştir 
 
Kurbanlar tarafından rapor edilen şekilde, iş yaralanmalarının sebepleri 
 
 
Indian Journal of Ophthalmology dergisinden (Hindistan Göz Hastalıkları Dergisi) alınan makaleler burada 
gösterilmektedir Medknow Publications (Yayınları) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaralanma Türleri n2 % 
Çalışanla ilgili sebepler (n = 664)   
Dikkatsizlik 237 21,4 
Acele etmek 178 16,1 
Koruyucu tedbirlerin kullanılmaması / 
koruyucu tedbirlerin bulunmaması 

116 10,5 

Uygun eğitimin alınmamış olunması 65 5,9 
Deneyimsizlik  37 3,3 
Diğer  31 2,8 
İşyeri ile ilgili sebepler (n = 443)   
Koruyucu tedbirlerin bulunmaması (gözlük 
vb,) 

207 18,7 

İş yerindeki uygunsuz fiziksel koşullar 
(Zemin, gürültü, ısı, kaos / düzensizlik) 

170 15,3 

Diğer 66 6,0 
Toplam 1107 100 


