




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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