
İşçi Sağlığında
Örgütlenme



Saptamalar

• Dünyadaki on işçiden sekizi 
gelişmekte ve endüstrileşmekte olan 
ülkelerde yaşıyor

• Çalışan nüfusun ancak %5-10’u işçi 
sağlığı hizmetine erişebiliyor

• Gelişmiş ülkelerde bu oran %20-
50’ye çıkıyor
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Finansman

• ILO işvereni karşılamakla yükümlü kılıyor
• Bazı ülkelerde sosyal sigorta kurumu 

katkıda bulunmakta
• Birinci basamak sağlık kuruluşu modelinde 

uygulama sürecindeki harcamalar 
işverenden ve kendi hesabına çalışandan 
toplanan primlerden karşılanmakta



• Bazı ülkelerde sendikalar hizmeti 
vermekte

• Merkezi bir kurum ya da üçlü yapıda 
işverenlerden toplanan fondan hizmetin 
karşılanması sözkonusu

• Geri ödeme veya sübvansiyon küçük 
ölçekli veya ekonomik zorluk içindeki 
şirketlerin hizmet vermesini kolaylaştırıyor



• Verilen hizmet de finans kaynağını
belirleyebiliyor
– Tedavi de varsa sosyal sigorta katkı yapıyor
– Kamu hizmetleri, sağlığı koruma geliştirme 

programları veya araştırma etkinlikleri içinde yer 
alıyorsa başka kaynaklar bulunmakta

• Sosyal sigorta tedavi gideri için ödeme 
yapıyorsa hizmete ve örgütlenmeye müdahale 
ettiği koşullarda tartışmalar yaşanmakta



Tarımda 8 milyon 222 bin kişi

Sanayi 4 milyon 034 bin kişi

Hizmet sektörü 9 milyon 434 bin kişi

Diğer 1 milyon 184 bin kişi

2 milyon 391 bin işşiz

Sigortalı
5254125



İşyerlerinin Sigortalı Sayısına Göre Dağılımı ve  
 İşyerlerinde Çalışan (sigortalı) İşçi Sayısı. (1999 SSK İstatistikleri)  

İşyerindeki 
Sigortalı Sayısı İşyeri Sayısı % oran Sigortalı İşçi Sayısı % oran 

1 321.031  321.031  
2-9 428.069  1.613.664  

10-24 52.566  769.766  
25-49 18.913  654.100  
1-49 820.579 98.1 3.358.561 57.6

     
50-99 8.719 595.835

100-249 5.078 769.404
250-499 1.403 487.865
500-999 503 338.946
1000+ 165 281.604

50 ve daha fazla 15.868 1.9 2.473.654 42.4
     

Yaklaşık 8000 işyerinde işyeri hekimi çalışıyor    ~ 1.0 ? ~ 21.00

TOPLAM 836.447 100.00 5.832.215 100.00
 



Ulusal Organizasyon
Bakanlıklar

• Sağlık Bakanlığı
• Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı
• Diğer Bakanlıklar:

– Enerji
– Çevre 
– Sanayi ve Ticaret
– Milli Eğitim
– Bayındırlık
– Milli Savunma Kim sorumlu?



Ulusal Organizasyon

İlgili Kuruluşlar
• Üniversiteler
• Meslek örgütleri
• Yerel yönetimler

Kim sorumlu?



Türkiye’de
İşçi Sağlığı Organizasyonu

Hizmet

KSH Tedavi

Çalışma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

İşveren

İşyeri Hekimi

İşveren

SSK



Ulusal Organizasyon
Çalışma Bakanlığı

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü
– İSGÜM  

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Merkezi)

– İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
– ÇASGEM

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi)
(YODÇEM: Yakın – Ortadoğu Çalışma ve Eğitim Merkezi)



Sosyal Sigortalar Kurumu 
(Başkanlığı)

• Sağlık İşleri Genel 
Müdürlüğü
– Meslek Hastalıkları

Hastaneleri
• İstanbul
• Ankara
• Zonguldak

– Hizmet Hastaneleri



Sosyal Sigortalar Kurumu 
(Başkanlığı)

8 ayrı sosyal güvenlik hizmeti
• Hastalık
• Analık
• Yaşlılık
• Malûliyet
• Ölüm yardımı
• İşsizlik yardımı
• İş kazası
• Meslek hastalığı

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü



Hangi hizmet?

• Koruyucu ?
• Tedavi edici ?



İş Sağlığı Hizmetleri 
Tanımı ve Amaçları

İşyerinin içinde yada yakınında;

• İşçileri, işlerinden yada işin yapıldığı koşullardan 
kaynaklanabilecek her türlü zarardan korumak

• İşin işçiye uygun hale getirilmesi ve işçilerin 
uygun oldukları işlerde çalıştırılmaları

• İşçilerin olası en yüksek düzeyde fiziksel ve mental
iyilik durumlarını oluşturmak ve sürdürmede 
katkıda bulunmak



• Sağlık kontrolleri
– İşe giriş
– Peryodik
– Uzun süreli iş bırakma
– Hastalık ya da kaza sonrası dönüş

• Biyolojik verilerin gözlemlenmesi
• Koruyucu hekimlik
• İlkyardım
• Tedavi hizmetleri
• Kayıt



Sağlık kontrolleri
– İşe giriş

• İşe başlamadan önce 
ya da işe başladıktan 
hemen sonra

• Aktif nüfusun sistematik 
olarak genel sağlık 
kontrolünden geçmesi 
şeklinde (Cezayir, 
Arjantin, Brezilya, Küba, 
Fransa, Macaristan, 
Tunus, Hollanda vb.)

• Belirli iş kollarında 
(ABD, İngiltere, 
Tunus...)

- Peryodik sağlık muayenesi
• Yılda bir  (Cezayir, Arjantin, 

Fransa vb.) 
• Yalnızca belirli sağlık riskleri 

taşıyan işlerde
• Peryodu sabit olmayıp sağlık 

riski taşıyan zehirli maddelere 
göre (Finlandiya, Almanya, 
Irak, Norveç vb)

• Peryodik sağlık 
muayenesi ve laboratuvar 
tetkiklerinin masraflarının nasıl 
karşılanacağı yaşanan bir 
sorundur



hem koruyucu hem tedavi edici 
hizmet?

• Ayaktan tedavi hizmeti de veren dispanser 
işlevi (Cezayir, Bulgaristan, Mısır, 
Romanya, Çekoslovakya vb) 

• çalışanların eş ve çocuklarının da 
tedavilerini üstlenecek bir sağlık merkezi  
(Kamerun, Zaire, Madagaskar) 



• Yalnızca koruyucu 
hekimlikle sınırlayan 
ülkelerde bu tedavi 
hizmetinin verilmesi 
tartışmalara yol 
açmakta 

• İsveç ve Norveç’te 
koruyucu hekimliği 
aksatmamak 
koşuluyla tedavi 
hizmeti verilmekte

– Serbest hekimler bunun 
kendi hizmet alanlarına 
müdahale olduğunu ve 
haksız rekabete yol 
açıldığını söylemekte 

– İşveren sağlık sigortasına 
ödemede bulunduğu için 
tedavi hizmeti içinde ek bir 
ödeme daha yapmak 
istememekte 

– Sağlık sigortası kuruluşları
ise tedavi gideri için ödeme 
yaparlarsa çalışma ve 
örgütlenmeye müdahale 
etmekte•





İş hijyeni? İş güvenliği?
• İş hijyeninin işçi 

sağlığı ile birlikte 
olması yeğlenir

• İş güvenliği ayrı bir 
etkinlik

• Çağdaş yaklaşım 
hepsini entegre etmek



Destek Hizmetlerde Altyapı

• İşyerinin kendi birimi dışında teknik hizmetlere 
ihtiyacı var:
– İş hijyeni (ölçüm ve analiz)
– Ergonomi
– Danışmanlık
– Örgütsel gelişim
– Psikoloji ve stres yönetimi
– Kontrol önlemleri ve techizat konusunda yenilikler
– Araştırma desteği 



İş Sağlığı Enstitüleri
• Finlandiya

– 6 bölgesel enstitü

• Ulusal enstitüler
– Araştırma
– Eğitim
– Danışmanlık

• Önerilen 
– Politika geliştirip, 

değerlendirip izleyecek
– Standartları ve maruziyet 

sınırlarını belirlemek üzere 
sürekli bilimsel destek 
verecek

– Farklı iş sağlığı alanlarında 
yetkinliği değerlendirecek 
kriterleri  geliştirip 
uygulayacak

– Araştırmaları belirleyip 
gerektiğinde yürütecek 

bir merkez kurulması



MESLEKİ
SAĞLIK-GÜVENLİK-ÇEVRE  ENSTİTÜSÜ

• Destek hizmetleri – uygulama:
– Ölçüm
– Risk değerlendirmesi ve analizi
– Laboratuar hizmeti

• Eğitim görevi: Tüm disiplinler için
• Araştırma – inceleme
• Kayıt – istatistik
• Uluslararası kuruluşlarla ilişki
• Proje hazırlamak – politika üretmek



Nerede?

İşyeri içinde

Ortak sağlık birimi

İşkoluna özel

Hastane 
poliklinikleri

Özel 
Sağlık 

merkezleri

Birinci basamak
Sağlık kuruluşları

Sosyal güvenlik
modeli

İşyeri sağlık
hizmetleri 
modelleri



İşyeri içinde
• çalışana ve ailesine
• kapsayıcı işçi sağlığı

hizmeti
• Mültidisipliner ya da part-

time bir işyeri hekimi ve 
işyeri hemşireleri 

Ortak Sağlık Birimi
• İsveç, Norveç, Finlandiya, 

Danimarka, Hollanda, 
Fransa ve Belçika

• küçük veya orta ölçekli 
işletmeler

• Tr: “İşverenler, koruyucu 
ve acil sağlık ve güvenlik 
hizmetlerini yürütmek 
üzere bir ortak sağlık 
birimi kurabilir, kurulmuş
olanlara ortak olabilirler”



İşkoluna Özel

• İnşaat, gıda, 
tarım, 
bankacılık vb.

• İsveç, Hollanda, 
Fransa

• İşçi sağlığı
birimi 
uzmanlaşmış

Hastane 
poliklinikleri

• İşyerine yabancı
sağlık personeli 
tarafından 
hizmet 

• İşveren ve işçiler 
verilen hizmet 
konusunda söz 
sahibi değil

• İsveç’te 8 
bölgesel klinik 
mevcut

Özel sağlık 
merkezleri

Birkaç doktorun 
bir araya gelmesi

Mültidisipliner

İşveren ve işçiler 
hizmet konusunda 
söz sahibi değil



Birinci basamak sağlık kuruluşları

• Küçük işletmeler ve özellikle tarım sektörü, 
kayıt dışı ve kendi hesabına çalışanlar  için 
DSÖ’nün desteklediği model

• Finlandiya, Çin
• Avantaj: Yaygın örgütlenme
• Dezavantaj: Birinci basamak personelinin işçi 

sağlığından uzak olması; 
– Tedavi edici ve acil hekimliğe yoğunlaşmış olması



Sosyal güvenlik modeli

• İsrail, Meksika, İspanya, Afrika ülkeleri
• İşçi sağlığı birimleri sosyal güvenlik 

tarafından örgütlenmekte
• Çoğunlukla tedavi edici hekimliğe yönelik



İnsangücü
İşçi sağlığı; multidisipliner bir olgu 

√ İş sağlığı
√ İş güvenliği
√ İş hijyeni
√ Toksikoloji
√ İş hukuku
√ Ergonomi
√ İş psikolojisi
√ Sosyal hizmetler



• Avrupa’da 2000-3000 işçiye bir hekim ve 
iki hemşire (500 – 5000 işçiye de olabilir)

• Bazı ülkelerde işveren tarafından 
belirleniyor

• Bazı ülkelerde yasal düzenleme var
– Hollanda’da ekip bir hekim, bir hijyenist, bir 

güvenlik mühendisi, iş ilişkileri uzmanından 
oluşuyor



Türkiye’de İşyeri Sağlık 
Organizasyonu

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulu:

• İşveren
• Sosyal İşler/Personel 

Şube Sorumlusu
• İşyeri Sağlık Birimi 

Sorumlusu
• İş Güvenliği Birimi 

Sorumlusu
• Sendika Temsilcisi

• İşçi Temsilcisi
• Sivil Savunma Uzmanı

İşyeri Sağlık Servisi:
(Ölçümler-Bölümler-Ekipman)

Ekip:
• Hekim

• Hemşire / Sağlık 
Memuru

• Sağlıkçı / İlkyardımcı
İşçi

• Sekreter vb



Eğitim

• İşyeri hekimi, hemşiresi ve bazı ülkelerde 
iş hijyenisti dışında eğitim programı
geliştirilmemiş durumda

• Bazı ülkelerde sertifikasyon var
• Sadece tıpta değil diğer mühendislik 

bilimlerinde de müfredata konması
gerektiği düşünülüyor



İşçi Sağlığı Hizmetinin verilmesi;

İşçi
Devlet
İşveren

Sınıf yapısı
İşgücünün büyüklüğü/
Demografik özellikleri
Yapılan iş/
İşyeri tehlikeleri
Mevcut olan sağlık sistemi
İşletmelerin yaklaşımı
Finansal güç



Uluslararası Sözleşmeler-
Kararlar

– Uluslararası Çalışma Örgütü
– İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
– Avrupa Sosyal Şartı
– AB Direktifleri



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
• ILO Sözleşmeleri ve 

Tavsiye Kararları

Tavsiye Kararları:
• Bağlayıcılığı yok

Sözleşmeler:
• Onaylayan ülkeler için 

bağlayıcı
• Bugüne kadar 186 

sözleşme imzalandı

Türkiye:

• 1932’de üye oldu

• Bugüne kadar 36 

sözleşme onayladı

(%20)



İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi
• Kabul Tarihi: 10 Aralık 1948
• Türkiye’nin Onayı: 27 Mayıs 1949

• Madde 22: Her insan, toplumun bir 
üyesi olarak sosyal güvenlik 
hakkına sahiptir

• Madde 25: Her insanın gerek 
kendisinin gerekse ailesinin sağlık ve 
huzurunu güvenceye alacak bir yaşam 
düzeyine, özellikle yiyecek, giyecek, 
konut, tıbbi bakım vb sosyal hizmetlere; 
işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık 
… durumlarında güvenliğe hakkı vardır. 
Analık ve çocukluğun özel bir bakım ve 
yardım görme hakkı vardır.



Avrupa Toplumsal Anlaşması
(Avrupa Sosyal Şartı - 1961)
• Türkiye’nin Onayı: 16 Haziran 1989
Bölüm I:
Madde 3: Tüm çalışanların 

güvenli ve sağlıklı çalışma 
hakkı vardır.

Madde 8: Çalışan kadınlar analık 
durumlarında ve öteki kadınlar 
gerektiğinde, çalışırken özel 
koruma hakkına sahiptir.

Madde 11: Herkes, ulaşılabilecek 
en yüksek sağlık düzeyinden 
yararlanmasını mümkün kılan 
her türlü önlemlerden 
faydalanma hakkına sahiptir.

Bölüm II:
Madde 2: Adil 

Çalışma Koşulları
Hakkı

Madde 3: Güvenli ve 
Sağlıklı Çalışma 
Koşulları Hakkı

Madde 11: Sağlığın 
Korunması Hakkı



Avrupa Toplumsal Anlaşması
(Avrupa Sosyal Şartı)

Bölüm II:
Madde 8: Çalışan Kadınlarına 

Korunma Hakkı:
Akit taraflar çalışan kadınların 

korunma hakkının etkin 
biçimde kullanılmasını
sağlamak üzere; 

Kadınlara doğumdan önce ve 
sonra, ücretli izin veya yeterli 
sosyal güvenlik yardımı veya 
… toplam en az 12 haftalık 
izin sağlamayı;

Emzirme döneminde analara bu 
amaçla yeterli bir süre ara 
verme hakkı sağlamayı …
taahhüt ederler.



İş Hekimliği Konusunda 
Avrupa Birliği Direktifleri

• Avrupa Birliği'nin 89/391 sayılı Çerçeve Yönergesi
• Madde 1:  işçilerin işyerinde sağlık ve güvenliklerinin 

iyileştirilmesine yönelik önlemleri belirleme amacına 
yönelik; bu çerçevede 
– mesleki risklerin önlenmesi,
– işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması,
– risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması bu amaçla da,
– bilgilendirme, dengeli bir katılım ve
– işçilerin ve temsilcilerinin bu konularda eğitilmesi gerekli

• Madde 5 ve 6: belirtilen koruyucu önlemlerin alınması
işverenler için bir yükümlülüktür

(Avrupa İş Hekimliği, 2002:11)



T.C. Anayasası
• m.2: T.C… sosyal bir 

hukuk devletidir.

• m.5: Devletin temel amaç
ve görevleri … kişilerin 
ve toplumun refah, 
huzur ve mutluluğunu 
sağlamak; … insanın 
maddi ve manevi 
varlığının gelişmesi için 
gerekli hazırlamaya 
çalışmaktır.

• m.49: Devlet, çalışanların 
hayat seviyesini yükseltmek, 
çalışma hayatını geliştirmek
için çalışanları korumak, 
çalışmayı desteklemek … için 
gerekli tedbirleri alır.

• m.56: Herkes, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. … Devlet, 
herkesin hayatını, beden ve 
ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak; insan ve beden 
gücünde tasarruf ve verimi 
artırarak, işbirliğini 
gerçekleştirmek amacıyla 
sağlık kuruluşlarını tek elden 
planlayıp hizmet vermesini 
düzenler.



Yasal Düzenlemeler
Yasalar

• Umumi Hıfzısıhha Yasası (1930)
• İş Yasası (1971/1475 -2003/4857)
• Sosyal Sigortalar Yasası (1964/506)
• Borçlar Yasası (1926)
• Belediyeler Yasası (1930)



Yasal Düzenlemeler
İş Yasası (2003/4857): Yönetmelikler

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yön.
• İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin 

Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hk. 
Yön.

• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hk. Yön.

• Gürültü Yönetmeliği
• Titreşim Yönetmeliği
• Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yön.
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yön.
• Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 

Çalışanların Korunması Hk. Yön.
• Kanserojen ve Mutajen Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hk. Yön.

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. 

Yön.
• Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hk. Yön.

• İş Güvenliği ve Görevli Mühendis 
veya Teknik Elemanların Görev 

Yetki ve Sorumlulukları ve 
Çalışma Usul Ve Esasları Hk. Yön.

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin Yön.
• Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması Hk. Yön.



Yasal Düzenlemeler
İş Yasası (2003/4857): Yönetmelikler

• Elle Taşıma İşleri Yön.
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 

ve Güvenlik Şartları Yön.
• Yer Altı ve Yerüstü Maden 

İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yön.

• Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön.

• Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma 
Usul ve Esasları Hk. Yön.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hk. 
Yön.

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk. 
Yön.

• Sağlık Kurulları Bakımından Günde 
Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az 
Çalışılması Gereken İşler Hk. Yön.

• Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş
Sağlığı ve Güvenliği Hk. Yön.



Yasal Düzenlemeler
Tüzük-Yönetmelik

Sosyal Sigortalar Yasası: (1964/506)
• Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü (1972)

• Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (1987)
• Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

(1972/14223)



Ulusal Hukuk
İş Yasası (2003/4857)

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddeler
• m.80: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
• m.81: İşyeri Hekimi
• m.82: İş Güvenliği Mühendisi
• m.83: İşçilerin Hakları
• m.86: Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor



Ulusal Hukuk
İş Yasası (4857)

“İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri” (m.77) 
“İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve  güvenliğinin 

sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve 
gereçleri noksansız bulundurmak, işçilerde iş sağlığı
ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme 
uymakla yükümlüdür

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri 
karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması
gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları
konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar”



İş Yasası (4857)
İşyeri Hekimleri (m.81)

“Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işverenler, 
Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan 
tedavi hizmetleri dışında kalan,

işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, 
ilkyardım, acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini 
yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin 
tehlike derecesine göre 

bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir 
işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdürler”



Ulusal Hukuk
Sosyal Sigortalar Yasası (506)

• m.124: 
SSK, sigortalıları, sağlık durumlarını

kontrol amacıyla, istediği zaman sağlık 
muayenesine tabi tutabileceği gibi, 
koruyucu hekimlik bakımından gerekli 
her türlü koruyucu tedbirleri de alabilir



Ulusal Hukuk
Sosyal Sigortalar Yasası (506)

• m.114: 
Bu maksatla çalıştırılan hekim (işyeri 

hekimi), SSK’nın yapmakla yükümlü
olduğu muayene, tedavi ve ilkyardım 
hizmetlerinde kurumca kullanıldığı
takdirde buna ait ücretler ve harcanan 
ilkyardım malzemesi bedelleri SSK 
tarafından ödenir.



İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri 
ile Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik

(16.12.2003)

• İşverenlerin yükümlülükleri
• Çalışanların hak ve yükümlülükleri
• İşyeri sağlık birimlerinin yapısı ve çalışması
• İşyeri hekiminin nitelikleri, görev yetki ve 

sorumlulukları ile eğitimleri, çalışma şartları ve 
görevlendirilmeleri

• İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun nitelikleri, 
görev yetki ve sorumlulukları ile eğitimleri, çalışma 
şartları ve görevlendirilmeleri



Ülke Örnekleri
Sigorta Ağırlıklı

Fransa
1937 ve 1946 yasaları
• 12.5 milyon işçi (1995)
• 6337 doktor (2500 ü tam gün)
• 4000 hemşire
• Çalışanların % 90’ı

kapsanmakta
• Hekim iş müfettişleri

işyeri hizmetleri ve işyeri 
hekimlerini denetlemekte

• 300 000 işçi/1 iş müfettişi

Almanya
• İş Güvenliği Yasası

1973
• 11 500 doktor 

(1994)
• Koruyucu +tedavi
• Belli işkolları ve 

belli maddelerle 
çalışanlara 
peryodik kontroller



Sigorta Ağırlıklı
Japonya
• İş Sağlığı Yasası 1972
• Çalışma Bakanlığı iş

sağlığı konularından 
sorumlu

• İşyerinde sağlık ve 
güvenlik önlemleri 
işverenin 
yükümlülüğünde

• 50 ve üzeri işçi – işyeri 
hekimi zorunlu

• 34000 (2000 tam gün) 
doktor (ülkedekilerin % 
17si) hizmet veriyor 
(1991)

• İşçi sayısına 
bakılmaksızın tüm 
çalışanların sağlık 
muayeneleri yapılmak 
zorunda(işe giriş, 
peryodik ve özel 
mua.)Büyük 
işletmelerde tam gün 
hekim

• Küçük işletmelerde 
sorun var, kısmi süreli 
hekim

• İş Sağlığı
Organizasyonu 
(OHO) adlı kuruluşlar 
ücretli iş sağlığı
hizmeti



Özel Sektör Ağırlıklı
ABD
• 1800 düzenlemeler
• Çalışma Bak. 1913’te 

kurulmuş
• Devlet, sendika, işyerleri 

hizmet sağlar
• 19 milyon işçi sendikalı

(%16) 
• Sendikalılık işkollarına 

göre %3-45
• Sendikalar mevzuat 

düzenlemesinde çalışır

• Büyük veya  bazı
maddelerin kullanıldığı
işletmelerde(benzen) işyeri 
bazında sağlık birimi var

• 1000 işçi / 100 m2 alan
• Kırsalda donanımlı karavan
• İşe giriş/peryodik ve kayıt 

görevi 
• Bütün çalışanlar sağlık 

hizmetlerinden 
yararlandırılır

• Denetim mekanizması güçlü
• İş sağlığı hizmetleri özel 

kuruluşlarca (HMO) sağlanır



ABD

• Devletin rolü denetim 
ve araştırma desteği
– Denetim örgütü- OSHA 

(Occupational Safety 
and Health 
Administration)

– Araştırma desteği –
NIOSH (National 
Institute for 
Occupational Safety 
and Health)



Sosyalizmden Sigortaya geçenler
Rusya Federasyonu
• Anayasa 37. 

maddesi 
herkesin 
sağlıklı güvenli 
ortamda 
çalışma 
hakkı...

• İşveren 
sorumlu

• İşyerinde iş
sağlığı ve 
güvenliği 
bürosu günlük 
süpervizyon 
yapıyor

• Küçük işyerlerinde 
bu büro yok
– 4000 ve üzeri
– Kimya, 

maden...ayrı
örgütlenme

• Genel sağlık 
hizmetleri içinde 
(küçük işletmeler)
– 300-800 işçi – 1 

hemşire
– 800 işçi ve üzeri 

– 1 doktor 1 
hemşireden 
oluşan sağlık 
birimleri



Sosyalizmden Sigortaya geçenler
Çek Cumhuriyeti
• İş Sağlığı konusunda 

oldukça iyi
• Tehlikeli işlerin hepsi 

kayıtlı ve Hijyen servisi 
tarafından düzenli kontrol

• Büyük işletmelerde 
birimler

• Küçük işletmeler ve tarım 
sıkıntılı

• En sık karşılaşılan 
mesleksel sorun gürültü

• Yasal düzenlemeler 
çelişkili
– Meslek hastalığı

tazminatını devlet ödüyor

• Standartlar çok katı, 
mevcut teknoloji ile düşük 
sınırları sağlamak zor



Çin Halk Cumhuriyeti
• İşyeri ve yönetim bölümleri 

düzeyinde iş sağlığı
örgütlenmesi

• 300-1000 işçi 30 m2 lik klinik 
kurulması

• 2000 üzeri işçi 100-150 m2, 
röntgen, eczane

• 5000 işçi – tam donanımlı
hastane

• 1950 de “Sağlık ve Salgın 
Kontrol İstasyonları”(HEPS) iş
sağlığı ile de ilgilenmiş

• Küçük ve orta ölçekliler HEPS 
lerden ücretsiz almakta

• 1980’lerde İş Sağlığı Enstitüleri 
(OHI) hastanelerdeki iş sağlığı
uzmanları ve HEPS lerdeki 
personel ile hizmet vermekte

• 204 enstitü var
• Sağlık Bak – Koruyucu 

Hekimlik Akademisi – İş
Sağlığı Enstitüsü- Meslek 
Hastalığı Koruma ve Tedavi 
Merkezi – 7 eyalette Bölgesel 
Merkezler

• İş sağlığı insangücü Halk 
Sağlığı Bölümlerince 
yetiştirilmekte – 1992’de 
sayıları 30 000



Üçüncü Dünya
Hindistan
• İş Sağlığı birliği 

1940’da kurulmuş

• Kapsamlı
mültidisipliner 
yaklaşım 1980’lerde

• İlk kaza bildirimleri ele 
alınmış çünkü çok 
düşük

• 1994’te Delhi’de 
büyük bir hastane iş
sağlığı ile ilgilenmeye 
başlamış

• ILO desteği ile 
endüstriyel hijyen 
laboratuarı





Gelecekteki durum
• İşgücü yaşlanıyor
• Düzensiz istihdam 

modelleri
• Düzensiz çalışma süreleri
• Uzaktan çalışma (teleiş)
• Gezici işyerleri
• Küçük ölçekli işyerleri ve 

kendi başına çalışanlarda 
sürekli artış



Gelecek ?
• Yeni teknolojiler
• Yeni maddeler
• İş örgütlenmesinde yeni modeller
• Yeni iş uygulamalarını, yöntemlerini öğrenme çabası
• Artan üretim ve kalite baskısı nedeniyle güçlü iş

motivasyonu sağlama zorunluluğu



Gelecek ?
• Artık iş tehlikeleri 

psikolojik ve 
psikososyal sorunlar

• Dünya ekonomisinin 
küreselleşmesi -----
Kirli endüstrinin 
koruyucu önlemlerin 
zayıf olduğu ülkelere 
taşınması



İşçi Sağlığı Hizmetlerinin Aşamalı
Gelişimi

• ILO 1985 İşçi Sağlığı Hizmetleri 
Konvansiyonu (no.161) işçi sağlığı
hizmetlerinin 
– tüm çalışanlar, 
– ekonomik aktivitenin tüm alanlarında, 
– kamu sektörü ve üretim kooperatifleri dahil 

tüm işlerde verilmesini destekliyor
• DSÖ (52 enstitü)1994 toplantısı

– Herkes için Mesleki Sağlık Global Stratejisi1



Gelişme için üç strateji
• Etkinlikleri daha fazla işletme ve daha 

fazla işçiye yaymak
• Sadece çekirdek hizmet verenlerin hizmet 

kapsamını genişletmek
• Hem kapsam hem kapsayıcılığın 

artırılması



Temel İşçi Sağlığı Hizmetleri?
• Yetkili hekimlerce sağlık muayenelerinin 

yapılması
• 1989 DSÖ:

– İşçi sağlığı gereksinimlerinin değerlendirilmesi
– Çalışma ortamına yönelik koruyucu ve kontrol 

önlemleri
– İşçiye yönelik koruyucu etkinlikler
– İlkyardım, meslek hastalıklarının tanısı, işe dönüşte 

rehabilitasyon ile sınırlı tedavi hizmeti
– Meslek hastalıkları ve yaralanma istatistiklerinin 

değerlendirilmesi ve izlenmesi




