
Biyolojik Risk Etmenleri 



Mesleki tehlikeler  

• Biyolojik, 

• Biyomekanik, 

• Kimyasal, 

• Fiziksel (+radyolojik) 

• Psikososyal 



TANIMLAMA 

 Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri 
denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona, 
alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, 
(genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil) mikroorganizmalar, 
hücre kültürleri ve insan parazitleri gelir.  



 ENFEKSİYON ETKENLERİ 

 Asellüler 
 Prionlar (<5nm) 

 Viroidler (<5nm) 

 Viruslar (20-300nm) 

 Tek hücreliler 
 Prokaryotikler (200-2000nm) 

 Bakteriler 

 Klamidyalar 

 Mikoplazmalar 

 Riketsiyalar 

 Ökaryotikler (>2000nm) 

 Mantarlar (maya) 

 Protozoonlar 

 Çok hücreliler 
 Mantarlar (küf) 

 Helmintler 

 Artropodlar 

 



 

MESLEKİ BİYOLOJİK RİSKLERE MARUZ KALINAN SEKTÖRLER 

1. Tarım ürünün yetiştirilmesi ve hasadı, (Tarım sektöründe çalışanlar:Kr. Bronşit, astım, hipersensitif pnömoni, 
organik toz sendromu,  KOAH, konjunktivit, rinit, alerjik dermatit.)  

2. Tarım ürünlerinin işlenmesi,    

a) Gıda paketleme, 

b) Depolama: tahıl siloları, tütün vb. 

3. Hayvancılık, 

4. Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi, 

5. Balıkçılık, 

6. Ormancılık,  

7. Ağaç işleme: marangozhaneler,  

8. Tekstil fabrikaları, 

9. Laboratuvar hayvanlarının bakımı, 

10. Sağlık bakımı: (Hastane çalışanları: HIV, Hepatit B, Herpes virüs, Rubella ve Tbc.) 

• Tıbbi hasta bakımı, 

• Klinik ve araştırma laboratuarları, 

• Dental muayene, 

• Hastane atıkları ve yok edilmesi, 

11. Kişisel bakım:  

• Saç bakımı, 

• Vücut bakımı,  

12. Biyoteknoloji üretim işlemleri, 

13. Farmasötik, 

14. Günlük bakım merkezleri,  

15. Bina onarımı işleri,   

16. Katı ve sıvı atıkların yok edilmesi, 

• Endüstriyel atıkların yok edilmesi,    



 

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİNE MARUZİYET 
 

 

• Hastane çalışanları: HIV, Hepatit B, Herpes virüs, Rubella ve 

Tbc. 

 

• Tarım sektöründe çalışanlar:Kr. Bronşit, astım, hipersensitif 

pnömoni, organik toz sendromu,  KOAH, konjunktivit, rinit, 

alerjik dermatit.  

 



Enfeksiyon zinciri 

 

Enfeksiyon  Kaynağı 

 

 

 

 

 

   Sağlam Kişi            Bulaşma Aracı                                                              

       (Yolu) 



Enfeksiyon zinciri 
• Enfeksiyon Etkeni: patojenite- virülans  

 

• Bulaşma Yolları: Temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava ve 

vektörler.  

 

• Duyarlı Kişi (Konakçı) 

 

• Çevre etmeni: Isı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, 

hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler.  



GENEL ÖNLEMLER 

• Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması, 

• Personel eğitimi, 

• Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi,  

• Laboratuvar mimari yapılarının işlevlerine 

uygunluğu,  

• Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri, 

• Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem, 

• Aktif immünizasyon.  



BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET 
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BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN 

ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

• Amaç 

• Madde 1 – Bu Yönetmelik, işçilerin biyolojik etkenlere maruziyetten 
kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi 
ve bu risklerden korunmasına dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla 
hazırlanmıştır.  

• Kapsam 

• Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamına giren işyerlerinde işçilerin yaptıkları işlerden dolayı biyolojik 
etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri işlerde uygulanır. 

Dayanak 

• Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine 
dayanılarak  hazırlanmıştır. 

 



BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN 

ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

• Tanımlar 

• Madde 4 – 

• a)  Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya 
zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da 
dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan parazitlerini, 

 

• b)Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma 
yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik 
varlığı, 

• c)   Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş 
hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesini, 

 



YÖNETMELİK             Tanımlar           Madde 4 – 

 Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre:  

 Grup 1: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik 
etkenler. 

 Grup 2: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar 
verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili 
korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler. 

 Grup 3: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi 
tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle 
etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler. 

 Grup 4 : İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi 
tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili 
korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler  


