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Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Etkileyen Faktörlerin İmalat 
Çalışanları Açısından Araştırılması: Kesitsel Bir Çalışma

Investigating the Factors of Using Personal Protective Equipment from the 
Perspective of Manufacturing Employees: A Cross-Sectional Study

İmalat sektöründe iş kazaları, meslek hastalıkları, ramak kala olaylar ve yaralanmalar sıklıkla yaşanmaktadır.  
Kişisel koruyucu donanımların (KKD) amacı çalışanları iş kazası veya meslek hastalığına yol açabilecek 
risklere karşı korumaktır. Çalışanlar birtakım sebeplerle KKD kullanmayı tercih etmeyebilmektedirler.  
KKD’lerin kullanımını etkileyen faktörler örgütlerin tutumları ile birlikte çalışanların algı ve yaklaşımlarına 
göre değişmektedir. Çalışanların bilinçlendirilmesinde örgütlerin iş güvenliği ve KKD’lere yönelik 
uygulamaları ve tutumları önemli rol oynamaktadır.  Bu çalışmada KKD’lerin kullanımını etkileyen bireysel 
ve örgütsel faktörler araştırılmıştır.  Araştırma Bursa’da imalat sektöründe çalışanlarla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma bulgularına göre imalat sektöründe çalışanların KKD kullanımı ile bireysel ve örgütsel faktörler 
değerlendirildiğinde bir ilişkinin varlığından söz edilebilmektedir. Faktörler arasındaki en kuvvetli ilişki 
çalışanların KKD’lere ve iş kazalarına yönelik algıları ile çalışanların kendi sağlık sebepleri ile KKD 
kullanımı arasında ortaya çıkmıştır.  Elde edilen bulgular eğitim durumu ile KKD kullanımı arasında oldukça 
anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu nedenle çalışanları iş kazalarından, meslek hastalıklarından 
ve ramak kala olaylardan korumak için, kanunda belirtildiği gibi İSG eğitiminin rutin ve etkin bir şekilde 
gerçekleştirilmesi ve uygun iş için uygun personel temin edilmesi önem arz etmektedir.

Occupational accidents, occupational diseases, near misses and injuries are frequently experienced in the 
manufacturing sector. The purpose of Personal Protective Equipment (PPE) is to protect employees against 
risks that may lead to work accidents or occupational diseases. Employees sometimes do not prefer to 
use personal protective equipment for some reasons.  The factors affecting the use of personal protective 
equipment vary according to the attitudes of the organizations as well as the perceptions and approaches of 
the employees. Organizations’ practices and attitudes towards occupational health and personal protective 
equipment play an important role in raising the awareness of employees. In this study, individual and 
organizational factors affecting the use of personal protective equipment were investigated.  The research 
was carried out with the workers in the manufacturing sector in Bursa.  According to the research findings, 
it can be mentioned that there is a relationship between the use of PPE in the manufacturing sector and the 
individual and organizational factors. The strongest relationship between the factors emerged between the 
employees’ perceptions of PPE and occupational accidents, and the employees’ own health reasons and the 
use of PPE. The findings showed that there were significant differences between educational status and the 
use of PPE. For this reason, in order to protect employees from work accidents, occupational diseases and 
near misses, it is important to carry out OHS training routinely and effectively and to provide appropriate 
personnel for the appropriate job, as specified in the law.
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