
İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ 

İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu Genel Sekterliği (ICOH) tarafından son sürümü 2002 yılında 

yayınlanan ve ISAG OHS projesi dahilinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından işletmelerin iş sağlığı hizmet birimlerinde kullanılabilir 

şekilde yayınlanan "İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar" başlıklı kılavuz ve 

ilgili bölümlerini aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız bölüm içinde inceleyebilirsiniz 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI UYGULAMALARI 

İş sağlığı uygulamasının amacı, işçilerin sağlığını korumak ve desteklemek, çalışma 

kapasiteleri ile becerilerini güçlendirmek ve geliştirmek, sağlık durumlarını gözeterek işçilerin 

yeterliliklerine göre işin uyarlanmasını düzenlemek, herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma 

ortamını kurmak ve sürdürmektir. 

İş sağlığının geniş bir çalışma alanı vardır; işten kaynaklanan zararları önlemeyi, iş kazaları ve 

meslek hastalıkları dahil olmak üzere işe bağlı rahatsızlıkları ve iş ile sağlık arasındaki 

etkileşime ilişkin tüm yönleri kapsar. İş sağlığı profesyonelleri her fırsatta sağlık ve güvenlik 

gereçlerinin seçimi ve tasarımında, uygun yöntem, işlem ve güvenli iş uygulamalarının 

sağlanmasında yer almalı ve deneyimden gelen bilginin aktarılması kadar işçilerin bu alana 

katılımlarını da desteklemelidirler. 

Eşitlik ilkesi temelinde, iş sağlığı profesyonelleri işçilere, sağlık sorunları ya da engellerine 

rağmen, iş edinmeleri ve sürdürmeleri konusunda yardımcı olmalıdır. Kabul edilmelidir ki, 

işçilerin cinsiyet, yaş, psikolojik durum, sosyal konum, iletişim engelleri ve diğer etmenler 

tarafından belirlenen özel iş sağlığı gereksinimleri vardır. Bu tür gereksinimler, işle ilgili 

sağlığın korunmasına gerekli özen gösterilerek ve hiçbir ayrım gözetme olasılığı bırakılmadan 

bireysel temelde karşılanmalıdır. 

Bu Kuralların amacı için, �iş sağlığı profesyonelleri� tanımı, profesyonel yeterliğe sahip olarak 

iş güvenliği ve sağlığı görevlerini yürüten, iş sağlığı hizmeti veren ya da bir iş sağlığı 

uygulamasında yer alanların tümünü kapsamak üzere kullanılır. İş sağlığı, teknik, tıbbi, sosyal 

ve yasal alanları içerdiği ve teknoloji ile sağlık arasında bir arayüz oluşturduğu için, çok farklı 

disiplinler ile ilişkilidir. İş sağlığı profesyonelleri; iş sağlığı hekimlerini ve hemşirelerini, iş 

müfettişleri ile iş hijyenistleri ve psikologları, iş sağlığı ve güvenliği araştırması alanındaki 

uzmanları olduğu kadar, ergonomi, rehabilitasyon, kaza önleme, çalışma ortamının 

geliştirilmesi alanlarındaki uzmanları da kapsar. Eğilim, bu iş sağlığı profesyonellerinin 

yeteneklerini, çok disiplinli bir ekip yaklaşımı içerisinde harekete geçirme yönündedir. 

Kimya, toksikoloji, mühendislik, radyasyon güvenliği, epidemiyoloji, çevre sağlığı, uygulamalı 

sosyoloji, sigorta personeli ve sağlık eğitimi gibi farklı disiplinlerden birçok profesyonel de bir 

ölçüye kadar iş sağlığı uygulamalarında yer alabilir. Bunların yanısıra, halk sağlığı ve işçi 

yetkilileri, işverenler, işçiler ile temsilcileri ve ilk yardım çalışanları da, meslek olarak iş sağlığı 



uzmanı olmamalarına rağmen, iş sağlığı politika ve programlarının uygulanmasında temel bir 

role, hatta doğrudan sorumluluğa sahiptirler. Son olarak, diğer birçok meslek sahipleri, 

örneğin avukatlar, mimarlar, imalatçılar, tasarımcılar, iş analistleri, iş organizasyonu 

uzmanları, teknik okul, üniversite ve diğer kurumlardaki öğretmenler ve medya personeli de 

çalışma ortamının ve çalışma koşullarının geliştirilmesine ilişkin olarak önemli bir rol 

üstlenirler. 

İşverenler� terimi, üzerinde karşılıklı anlaşılmış bulunan bir ilişkinin sonucu olarak (serbest 

çalışan kişi hem işveren hem işçi kabul edilir), uğraş alanındaki işçilere karşı yasal sorumluluk, 

taahhüt ve görev üstlenen kişiler anlamına gelir. �İşçiler� terimi, bir işveren için tam süreli, 

yarı süreli, ya da geçici olarak çalışan her kişi için kullanılır; buradaki terim geniş anlamda, 

idari personel ve serbest çalışanlar (serbest çalışan kişinin hem işveren, hem de işçinin 

görevlerini üstlendiği kabul edilir) dahil olmak üzere kullanılmaktadır. �Yetkili makam�, resmi 

kuralları, emirleri ya da yasal yaptırımı olan yönergeleri çıkarma gücü olan ve bunların 

denetiminden ve yürütülmelerinden sorumlu olan bakan, hükümet ya da kamu görevlisi 

anlamına gelir. 

İş güvenliği ve sağlığı konuları ile ilgilenen ve bu alanlarda yer alanların arasında karmaşık 

ilişkiler olduğu kadar, geniş kapsamlı bir görevler, yükümlülükler ve sorumluluklar alanı da 

vardır. Genel olarak yükümlülükler ve sorumluluklar yasal düzenlemelerle belirlenir. Her 

işveren kendi işindeki işçilerin sağlık ve güvenliğinden sorumludur. Her mesleğin kendi 

görevlerinin doğasına ilişkin sorumlulukları vardır. İş sağlığı profesyonellerinin rolünün, diğer 

profesyonellerle, yetkili makamlarla ve ekonomik, sosyal, çevre ve sağlık politikalarının etki 

alanı içindeki çevrelerle ilişkilerinin tanımlanması önemlidir. Bu durum, iş sağlığı 

profesyonellerinin etik kuralları ve profesyonel tavırlarındaki standartlara ilişkin net bir görüş 

açısı gerektirir. Birçok meslekten uzman çok disiplinli bir yolda birlikte çalışırken, eylemlerini 

ortak değerler temeline oturtmaya çaba göstermeli ve birbirlerinin görevleri, yükümlülükleri, 

sorumlulukları ve mesleksel standartları konusunda anlayışlı davranmalıdırlar. 

İş sağlığı profesyonellerinin işlevlerinin yerine getirilmesinin bazı koşulları ve iş sağlığı 

hizmetlerinin yürütülmesi, etkinliklerin planlanması ve gözden geçirilmesi, işçiler ve 

yönetimle sürekli bilgi alışverişi gibi konularda olduğu gibi yasal düzenlemeler içinde 

tanımlanır. Sağlıklı bir iş sağlığı uygulamasının temel gereksinimleri arasında tam bir 

profesyonel bağımsızlık da yer alır; yani iş sağlığı profesyonelleri, görevlerini yerine 

getirirken, bilgileri ve vicdanları doğrultusunda, işçilerin sağlığının korunması ve güvenlikleri 

için kararlar almalarına ve onlara önerilerde bulunabilmelerine olanak tanıyacak kadar 

bağımsız olabilmelidirler. İş sağlığı profesyonelleri etkinliklerini, yararlı 

uygulamalar ve en yüksek profesyonel standartlara göre yürütmelerine olanak veren gerekli 

koşulların sağlandığından emin olmalıdırlar. Bu koşullar, uygun elemanların alımını, eğitim ve 

sürekli eğitimi, uygun düzeyde deneyimli bir yönetime erişim ve bunun desteklenmesini 

içermelidir. 



Bunların dışındaki ve çoğunlukla ulusal düzenlemelerle belirlenen gereksinimler; çalışma 

alanına serbest girişi, örnek alma olanaklarını ve çalışma ortamını değerlendirmeyi, iş 

analizleri yapmayı, soruşturmalara katılmayı ve işteki güvenlik ve sağlık standartlarının 

uygulamaya konmasında yetkili makamlara danışmayı kapsar. İşin korunması ve sağlığın 

korunması, bilgi ve gizlilik hakkı, ve bireysel çıkarlarla toplu çıkarlar arasındaki çelişkiler gibi 

aynı anda izlenen ve birbiriyle çatışabilen hedeflerden doğabilecek etik çelişkilere özel dikkat 

gösterilmelidir. 

İş sağlığı şunları amaçlamalıdır: Bütün çalışanların fiziksel, akılsal ve sosyal iyilik durumunun 

en üst düzeye yükseltilmesi ve bunun sürdürülmesi; çalışma koşulları yüzünden işçilerin 

sağlık durumlarının bozulmasının önlenmesi; işteki sağlığa aykırı etmenler yüzünden 

doğabilecek risklerden işçilerin korunması; işçilerin fizyolojik ve psikolojik yeterliklerine 

uygun iş ortamlarına yerleştirilmesi ve bu koşulların sürdürülmesi; ve özetlemek gerekirse, 

işin insana ve her insanın da işine göre uyarlanması. İş sağlığında temel odak noktası üç farklı 

amaca yönelmiştir: (i) işçilerin sağlığının ve çalışma kapasitesinin geliştirilmesi ve 

sürdürülmesi; (ii) iş ortamının ve işin, güvenlik ve sağlığı geliştirici yönde düzenlenmesi; (iii) 

İşin organizasyonu ve çalışma kültürünün, işteki sağlığı ve güvenliği destekleyici yönde 

geliştirilmesi; bunu yaparken aynı zamanda olumlu bir sosyal ortam ve düzgün çalışma 

yöntemi geliştirilmesine yardımcı olup, işin verimliliğini arttırabilmesi. Bu bağlamda, çalışma 

kültürü kavramı, ilgili iş tarafından benimsenen ana değer sistemlerinin bir yansıması 

anlamına gelmelidir. Böyle bir kültür, işteki yönetsel sistemlere, personel politikasına, katılım 

ilkelerine, eğitim politikalarına ve kalite yönetimine yansır. 

İş sağlığı uygulamasının ana hedefinin, esas olarak meslek hastalıkları ve yaralanmaların ve 

işle ilgili hastalıkların önlenmesi olduğu ne kadar vurgulansa azdır. Böyle bir uygulamanın 

amacına uygun, bilgi-temelli, bilimsel, etik ve teknik bakış açısına göre sağlıklı olmasını ve 

işletmedeki iş risklerine ve söz konusu çalışan nüfusun iş sağlığı gereksinimlerine uygun 

olmasını garantilemek için, denetimli koşullar altında ve imkanlar dahilinde ise, profesyonel 

iş sağlığı hizmetlerini içeren düzenli bir sistem içinde gerçekleştirilmesi gerekir. 

Kusursuz bir iş sağlığı uygulamasının yalnızca ölçümler yapmak ve hizmet sağlamak olmadığı; 

işçileri koruyan, bakımını ve gelişimini sağlayan bir bakış açısıyla işçilerin sağlığına ve çalışma 

kapasitesine özen göstermek anlamına geldiği gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. İş sağlığında 

bu özenli ve geliştirici yaklaşım; koruyucu, geliştirici ve tedavi edici sağlık hizmetleri, ilk-

yardım, rehabilitasyon ve gerektiğinde tazminat ödenmesi, iyileşme sonrası iş ortamına 

yeniden katılmayı da içeren kapsamlı ve tutarlı bir anlayışla, işçilerin sağlığına, insani ve 

sosyal gereksinimlerine yönelir. Benzer olarak iş sağlığı, çevre sağlığı, kalite yönetimi, ürün 

güvenliği ve kontrol, halk ve toplum sağlığı ve güvenliği arasındaki bağlantıları göz önünde 

bulundurmanın önemi de gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bu strateji; iş güvenliği ve sağlık 

yönetimi sistemlerinin gelişmesine, bu gelişmeyi sürdürülebilir, adil, sosyal açıdan yararlı ve 

insani gereksinimlerle uyumlu yapabilmek için temiz teknolojilerin seçiminin ve üretenlerle 

koruyanların güç birliğinin gerekliliğini vurgulayarak olanak sağlar. 



İŞ SAĞLIĞI ETİĞİNİN TEMEL İLKELERİ NELERDİR? 

İş sağlığının amacı, işçilerin bireysel ve toplu olarak sağlığına ve sosyal refahına yönelik 

hizmetlerin sunulmasıdır. İş sağlığı uygulaması en yüksek profesyonel standartlara ve etik 

ilkelere göre gerçekleştirilmelidir. İş sağlığı profesyonelleri, çevre ve toplum sağlığına katkıda 

bulunmalıdır. 

İş sağlığı profesyonellerinin görevleri arasında, işçinin yaşamını ve sağlığını koruma, insan 

onuruna saygı ve iş sağlığı politikaları ile programlarında en yüksek etik ilkeleri geliştirme yer 

alır. Profesyonel davranış, dürüstlük, tarafsızlık, sağlık verilerinin gizliliğini ve işçilerin özel 

bilgilerini korumayı da içermektedir. 

İş sağlığı profesyonelleri, görevlerini yerine getirirken tam profesyonel bağımsızlığa sahip 

olması gereken uzmanlardır. Görevleri için gerekli olan yeterliği edinip sürdürmeli ve işlerini 

doğru uygulamayla ve profesyonel etik kurallara uygun biçimde yürütmelerini sağlayacak 

koşulları talep etmelidirler. 

İŞ SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ GÖREVLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

NELERDİR? 

AMAÇLAR VE DANIŞMANLIK ROLÜ  

İş sağlığı uygulamasının ana amacı, işçilerin sağlığını korumak ve desteklemek, güvenli ve 

sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak, işçilerin iş kapasitelerini ve işe erişimlerini korumaktır. Bu 

amacı izlerken, iş sağlığı profesyonelleri risk değerlendirmesinde geçerli yöntemler 

kullanmalı, etkin önlemler önermeli ve uygulamalarını sürekli kılmalıdır. İş sağlığı 

profesyonelleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine 

getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda 

da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdırlar. İş sağlığı profesyonelleri, bulundukları 

yerlerde, güvenlik ve sağlık kurulları ile doğrudan ilişkide bulunmayı sürdürmelidirler. 

BİLGİ VE UZMANLIK  

İş sağlığı profesyonelleri, iş ve çalışma ortamına yakın olmak için çaba göstermeli, bilimsel ve 

teknik bilgi ile donanmalı, konuyla ilgili riskleri yok etmek ya da en aza indirmek için en 

verimli yöntemler hakkında yeterince bilgili olmalıdır. Yapılan çalışmalarda öncelikli vurgu, 

politikalar, temiz teknolojilerin seçimi, mühendislik kontrol yöntemleri ve iş düzenlemeleri ile 

işyerlerinin işçilere göre uyarlanması gibi konulara dayanılarak tanımlanan birincil korumaya 

olacağından, iş sağlığı profesyonelleri düzenli biçimde ve rutin olarak her fırsatta işyerlerini 

gezmeli, işçilerle ve yönetimle iletişim içinde bulunmalıdır. 

POLİTİKA VE PROGRAM GELİŞTİRİLMESİ  

İş sağlığı profesyonelleri, işçilerin sağlığını etkileyebilecek risk etmenleri konusunda, yönetimi 

ve işçileri bilgilendirmelidir. İşle ilgili tehlikelerin risk değerlendirmesi, işlerin ve işyerlerinin 



gereksinimlerine göre uyarlanmış bir iş güvenliği ve sağlığı politikası ile bir önleme programı 

oluşturulmasına yönlendirilmelidir. İş sağlığı profesyonelleri, halihazırda kullanılabilir bilimsel 

ve teknik bilgi ile, iş düzenlemesi ve çalışma ortamı hakkındaki bilgilerini temel alarak böyle 

bir politika ve program önermelidirler. İş sağlığı profesyonelleri, uygun şekilde iş güvenliği ve 

sağlık tehlikelerini izlemede ve başarısızlık halinde sonuçları en aza indirmede, önlemleri de 

içeren önerilerde bulunmak için gerekli beceriye ve uzmanlığa sahip olduklarını garanti 

etmelidirler. 

ÖNLEME VE HIZLI HAREKET ETMENİN VURGULANMASI  

Teknik açıdan kusursuz ve kolaylıkla uygulanabilen basit önlemlerin seçilmesine özel dikkat 

gösterilmelidir. İleri düzeyde değerlendirmeler yapılarak, önlemlerin etkin olup olmadığı ya 

da daha eksiksiz bir çözümün bulunup bulunmayacağı kontrol edilmelidir. Bir iş riskinin 

ciddiyetine ilişkin kuşkular varsa, sağduyulu bir dikkatle hızla harekete geçilmeli ve gereken 

yapılmalıdır. İlgili tehlike ya da risklerin doğası hakkında belirsizlikler ya da farklı düşünceler 

varsa, iş sağlığı profesyonelleri tüm ilgililere değerlendirmelerinde açık olmalı, düşüncelerini 

iletmede muğlaklıktan kaçınmalı ve gerektiğinde diğer profesyonellere danışmalıdırlar. 

İYİLEŞTİRİCİ EYLEMLERİN İZLEMİ  

İş sağlığı profesyonelleri, bir riskin kaldırılmasının ya da sağlık ve güvenlik için tehlike yaratan 

bir durumun iyileştirilmesinin reddedilmesi veya gönülsüzce karşılanması durumunda, 

olabildiğince hızla, uygun üst düzey yönetim görevlisine, bilimsel bilginin 

değerlendirilmesinin önemini, maruz kalım sınır değerlerini de içeren, ilgili sağlık koruma 

standartlarının uygulanmasının önemini vurgulamalı ve işverenin işyerinde yasa ve 

yönetmelikeri uygulama yükümlülüğünü anımsatarak, kaygılarını yazılı olarak açıkca dile 

getirmelidir. İlgili işçiler ve kuruluştaki temsilcilerini bilgilendirmeli ve yetkili makamlarla 

gereken her durumda iletişim kurmalıdır. 

GÜVENLİK VE SAĞLIK BİLGİLERİ  

İş sağlığı profesyonelleri, işçilerin maruz kalabilecekleri iş tehlikeleri konusunda, hiçbir 

gerçeği gizlemeyen ve önleyici yöntemleri vurgulayan tarafsız ve anlaşılır bir tarzda 

bilgilendirilmelerine katkıda bulunmalıdırlar. İş sağlığı profesyonelleri, idari personel ve 

işçilerin sağlık ve güvenliği konusunda yeterli bilgi sağlanması ile ilgili olarak işveren, işçiler ve 

temsilcileriyle işbirliği yapmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, işverenlere, işçilere ve 

temsilcilerine, işyerindeki bilinen ya da kuşkulanılan iş tehlikelerinin bilimsel kesinlik derecesi 

hakkında bilgi sağlamalıdır. 

TİCARİ SIRLAR  

İş sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari 

sırları açıklamamakla yükümlüdür. Bununla birlikte, işçilerin ve toplumun güvenlik ve sağlığını 



koruma açısından gerekli olan bilgileri de saklamamalıdırlar. Gerektiğinde, iş sağlığı 

profesyonelleri, ilgili yasanın uygulanmasını izlemekle görevli yetkili makama danışmalıdır. 

SAĞLIK İZLEMİ  

İş sağlığının hedefleri, sağlık izlem yöntemleri ve işlemleri, bu konularda bilgilendirilmesi 

gereken işçilere öncelik verilmek üzere, açıkca tanımlanmalıdır. Bu yöntemlerin ve işlemlerin 

uygunluğu ve geçerliliği saptanmalıdır. İzlem işçilerin onayı alınarak yürütülmelidir. Muayene 

ve izlem programlarına katılımın olası olumlu ve olumsuz sonuçları, onay alma işleminin bir 

parçası olarak tartışılmalıdır. Sağlık izlemi, yetkili makam tarafından onaylanmış bir iş sağlığı 

profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir. 

İŞÇİYİ BİLGİLENDİRME  

Sağlık izlem sistemi içinde yürütülen muayenelerin sonuçları, ilgili işçilere açıklanmalıdır. 

Belirli bir işe uygunluğun değerlendirmesi, işin gereklilikleri ve işçinin sağlığı hakkında yeterli 

bilgi temel alınarak gerçekleştirilmelidir. İşçilere, çıkarlarına aykırı olduğunu hissettikleri bir 

işe uygunlukları hakkında verilen kararlara ilişkin kuşkularını belirtme olanakları olduğu 

bildirilmelidir. Bu konuda bir başvuru formu hazırlanmalıdır. 

İŞVERENİ BİLGİLENDİRME  

Ulusal yasa ve yönetmeliklerle saptanmış muayenelerin sonuçları, planlanan çalışma için 

uygunluk, iş ile ilgili veya mesleksel tehlikelere maruz kalmada tıbbi bakımdan gerekli 

sınırlamalarla ilgili konular, sadece yönetime aktarılmalıdır; önerilerde, işlerin ve çalışma 

koşullarının işçinin yeteneklerine göre uyarlanması gerektiği vurgulanmalıdır. İşe uygunluk 

konusundaki, sağlık konusundaki, ya da iş tehlikelerinin sağlık üzerindeki olası etkilerine dair 

genel bilgiler, işçinin sağlığının korunmasını garantilemek için, gerekli görüldüğü kadarıyla, 

ilgili işçiye haber verilip onayı alınarak verilebilir. 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKE  

İşçinin sağlık durumunun ve yürütülen işin doğasının başkalarının güvenliğini tehlikeye sokma 

olasılığı varsa, işçi durumdan açık şekilde haberdar edilmelidir. Özellikle tehlikeli bir 

durumda, yönetim ve ulusal yönetmeliklerce gerekli ise yetkili makam, üçüncü kişileri 

korumak için gerekli önlemlerden haberdar edilmelidir. İş sağlığı profesyonelleri önerilerinde, 

söz konusu işçinin işi ile tehlikeye uğraması olası kişilerin sağlığının ve güvenliğinin arasını 

bulmaya çalışmalıdır. 

BİYOLOJİK İZLEM VE ARAŞTIRMALAR  

Biyolojik testler ve diğer araştırmalar, ilgili işçinin sağlığının korunması için, geçerlilik ve 

uygunluklarına, duyarlılık, seçicilik ve prediktif değerlerine göre seçilmelidir. İş sağlığı 

profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri 

taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır. Olanaklı ve elverişli olduğunda, 



seçim daima ilgili işçinin sağlığına karşı hiçbir tehlike içermeyen, invaziv olmayan 

yöntemlerden yana yapılmalıdır. Söz konusu işçinin sağlığı için risk taşıyan invaziv bir 

araştırma ya da muayene, ancak işçinin yararları ile anılan risklerin değerlendirilmesinden 

sonra önerilebilir. Bu tür bir araştırma işçinin aydınlatılmış onamına sunularak, en yüksek 

profesyonel standartlara göre gerçekleştirilmelidir. Sigorta amaçlı ya da sigorta istemlerini 

haklı çıkarmak için kullanılamaz. 

SAĞLIĞIN DESTEKLENMESİ  

İş sağlığı profesyonelleri, sağlık eğitimi, sağlığın desteklenmesi, sağlık taraması ve halk sağlığı 

programlarıyla uğraşırken, tasarım ve uygulama aşamalarında, hem işverenin hem de 

işçilerin katılımını istemelidirler. Aynı zamanda işçilerin kişisel sağlık verilerinin gizliliğini 

korumalı, kötüye kullanılmarını önlemelidirler. 

TOPLUMUN VE ÇEVRENİN KORUNMASI  

İş sağlığı profesyonelleri, toplum ve çevrenin korunmasına ilişkin rollerinin bilincinde 

olmalıdırlar. Çevre sağlığı ve halk sağlığına katkıda bulunacak bir bakış açısı ile, işletmedeki 

çalışmalar veya işlemler sonucu doğabilecek mesleksel ve çevresel tehlikelerin önlenmesi 

amacıyla tanımlama, değerlendirme, tanıtma ve haberdar etme konularında uygun biçimde 

ilk adımı atmalı ve katılımda bulunmalıdırlar. 

BİLİMSE BİLGİYE KATKI 

İş sağlığı profesyonelleri, yeni ya da kuşkulanılan iş tehlikelerinden bilimsel toplulukları, halk 

sağlığı ve işçi sınıfı yetkililerini tarafsız olarak haberdar etmelidirler. Aynı zamanda, yeni ve 

amaca uygun önleme yöntemlerini de bildirmelidirler. Araştırmada görevli iş sağlığı 

profesyonelleri, etkinliklerini tam bir profesyonel bağımsızlık içinde sağlam bir bilimsel 

temele oturtarak tasarlamalı, yürütmeli, ve bağımsız bir etik kurulun uygun biçimde 

değerlendirmesi de dahil olmak üzere, tıbbi ve diğer araştırmalara ilişkin etik ilkeleri 

izlemelidir. 

İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI NELERDİR? 

YETERLİLİK, DOĞRULUK VE TARAFSIZLIK  

İş sağlığı profesyonellerinin etkinliklerindeki temel amaçları, işçilerin sağlığı ve güvenliğinden 

yana olmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliğe 

dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, 

doğruluk ve tarafsızlıklarına olan güveni tehlikeye atabilecek yargılardan, öneri ve 

etkinliklerden kaçınmalıdırlar. 

PROFESYONEL BAĞIMSIZLIK  



İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu 

sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler. İş sağlığı profesyonelleri, özellikle sağlığa 

ve güvenliğe karşı tehlike oluşturan mesleksel riskler konusunda, işveren, işçi ve 

temsilcilerine önerilerde bulunurken, hiçbir koşul altında yargılarının ve beyanlarının bir çıkar 

çatışmasından etkilenmesine izin vermemelidirler. 

EŞİTLİK, AYRIM GÖZETMEME VE İLETİŞİM  

İş sağlığı profesyonelleri, iş sağlığı hizmeti verdikleri insanlarla güven, gizlilik ve eşitliğe 

dayanan bir ilişki kurmalıdır. Durumlarına, yargılarına ya da iş sağlığı profesyonelinin 

danışmanlığına götüren nedene bakılmaksızın ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin, tüm işçiler eşit 

olarak değerlendirilmelidir. İş sağlığı profesyonelleri, kendi aralarında, işin ve işteki çalışma 

ortamının koşulları ve düzenlenmesi konularında, en üst düzeyde kararlardan sorumlu üst 

düzey yönetim personeliyle ve işçilerin temsilcileriyle açık iletişim kanalları kurmalı ve bunu 

sürdürmelidir. 

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ETİK HÜKÜM  

İş sağlığı profesyonelleri, sözleşmelerine etik hüküm konulmasını istemelidirler. Bu etik 

hüküm, özellikle profesyonel standartları, yönerge ve etik kuralları içermelidir. İş sağlığı 

profesyonelleri, işlevlerini beklenen profesyonel standartlara ve etik ilkelere göre 

yürütmelerine izin vermeyen iş sağlığı uygulaması koşullarını kabul etmemelidirler. İş 

sözleşmeleri, yasal, sözleşmeye bağlı ve taraflar arasında kılavuzluğu içermeli ve anlaşmazlık 

yönetiminde özellikle kayıtlara ve gizliliğe erişimi kapsamalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, iş ya 

da hizmet sözleşmelerinin profesyonel bağımsızlıklarını kısıtlayabilecek koşullar 

içermediğinden emin olmalıdırlar. Sözleşme koşulları hakkında kuşku oluşması halinde yasal 

dayanak aranmalı ve yetkili makama uygun şekilde danışılmalıdır. 

KAYITLAR  

İş sağlığı profesyonelleri, işletmedeki iş sağlığı sorunlarını tanımlama amacıyla, uygun bir 

gizlilik ölçüsü içerisinde yeterli kayıt tutmalıdır. Bu tür kayıtlar çalışma ortamının izlemine 

ilişkin verileri, iş öyküsü gibi kişisel verileri ve iş riskleri ile ilgili öykü, mesleksel tehlikelere 

maruz kalma konusunda kişisel izlem ve uygunluk sertifikaları gibi iş sağlığı verilerini içerir. 

İşçilerin, çalışma ortamının izlemine ilişkin verilere ve kendi sağlık kayıtlarına erişimi 

sağlanmalıdır. 

TIBBİ GİZLİLİK  

Bireysel tıbbi veriler ve tıbbi araştırma sonuçları, iş sağlığı hekimi ya da iş sağlığı hemşiresinin 

sorumluluğu altında korunan gizli tıbbi dosyalara kaydedilmelidir. Tıbbi dosyaların erişimi, 

iletilmesi ve açıklanması, yerel düzeyde geçerli olan tıbbi veriler hakkında ulusal yasa ve 

yönetmeliklere ve sağlık profesyonelleri ile tıbbi meslek sahipleri için ilgili ulusal etik kurallara 

göre düzenlenir. 



TOPLU SAĞLIK VERİLERİ  

Bireysel olarak tanınma olanağı bulunmayan durumlarda, işteki yönetime ve işçi 

temsilcilerine ya da bulundukları yerlerdeki güvenlik ve sağlık komitelerine, korunmasız işçi 

gruplarının sağlığını ve güvenliğini koruma görevlerinde yardımcı olmak amacıyla, işçi 

gruplarına ait bütün sağlık verileriyle ilgili bilgi açıklanabilir. İş yaralanmaları ve meslek 

hastalıkları, ulusal yasalara ve yönetmeliklere göre yetkili makamlara bildirilmelidir. 

SAĞLIK PROFESYONELLERİYLE İLİŞKİLER  

İş sağlığı personeli, işçilerin sağlığı ve tıbbi verilerin gizliliğinin korunması konusunda, diğer iş 

sağlığı profesyonelleri ile işbirliği yapmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, bu kurallar içinde yer 

alan etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri ilgili işlem ve uygulamaları tanımlamalı, 

değerlendirmeli ve bunlara dikkat çekmeli, gerektiğinde yetkili makamları haberdar 

etmelidirler. Bunlar; özellikle iş sağlığı verilerinin kötü kullanımı, bulguların gizlenmesi ya da 

alıkonması, tıbbi gizliliğin ihlal edilmesi ya da bilgilerin bilgisayara konması gibi kayıtların 

korunmasındaki yetersizliğe dair örneklerdir. 

SUİSTİMALLE MÜCADELE  

İş sağlığı personeli, işçilerin sağlığı ve tıbbi verilerin gizliliğinin korunması konusunda, diğer iş 

sağlığı profesyonelleri ile işbirliği yapmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, bu kurallar içinde yer 

alan etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri ilgili işlem ve uygulamaları tanımlamalı, 

değerlendirmeli ve bunlara dikkat çekmeli, gerektiğinde yetkili makamları haberdar 

etmelidirler. Bunlar; özellikle iş sağlığı verilerinin kötü kullanımı, bulguların gizlenmesi ya da 

alıkonması, tıbbi gizliliğin ihlal edilmesi ya da bilgilerin bilgisayara konması gibi kayıtların 

korunmasındaki yetersizliğe dair örneklerdir. 

SOSYAL TARAFLARLA İLİŞKİLER  

İş sağlığı profesyonelleri, insan onuruna saygı göstermek ve iş sağlığı uygulamasının kabul 

edilebilirliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, tam bir profesyonal bağımsızlığın ve tıbbi 

gizliliğin korunmasını garanti etmenin gerekliliği konusunda, işverenleri, işçileri ve temsilcileri 

bilinçlendirmelidir. 

ETİĞİ DESTEKLEME VE DENETİM 

İş sağlığı profesyonelleri, iş sağlığı uygulamasında en yüksek etik standardı uygulayabilmek 

için,işverenlerin, işçilerin ve onların örgütlerinin ve yetkili makamların desteğini ve işbirliğini 

istemelidirler. İş sağlığı profesyonelleri, uygun standartların konulmuş olduğundan ve 

bunların karşılandığından, eğer eksiklikler varsa bunların ortaya çıkarılıp düzeltildiğinden, ve 

profesyonel performansın sürekli gelişmesini garantilemek için gerekli adımların atıldığından 

emin olabilmek amacıyla, etkinliklerin profesyonel olarak denetimine ilişkin bir program 

başlatmalıdırlar. 


