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İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 
 
Konu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Ġlke ve Prensipleri 

Amaç ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve Türkiye‟deki tarihsel 

geliĢimi ve bugünkü çağdaĢ ĠSG uygulama ilkeleri hakkında bilgi 

sahibi olmak. 

Öğrenim 

hedefleri 

 ĠSG‟nin dünyadaki tarihsel geliĢimi, 
 ĠSG‟nin Türkiye‟deki tarihsel geliĢimi, 

 ÇağdaĢ iĢ sağlığı ve güvenliği,  
      (kavram, geliĢme aĢamaları, kapsamı, iĢ ve sağlık iliĢkileri) 

 ÇağdaĢ ĠSG uygulama ilkeleri 
konularında bilgi sahibi olmak.  

Alt baĢlıkları  ĠSG‟nin dünyadaki tarihsel geliĢimi 

 ĠSG‟nin Türkiye‟deki tarihsel geliĢimi 
 ÇağdaĢ iĢ sağlığı ve güvenliği  

o Kavram 
o GeliĢme aĢamaları 
o Kapsamı 
o ĠĢ ve sağlık iliĢkileri 

 ÇağdaĢ ĠSG Uygulama Ġlkeleri 

o Uygun iĢe yerleĢtirme 
o ĠĢyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi 
o Sağlık risklerinin kontrolü  
o Aralıklı kontrol muayenesi  
o ĠĢyerinde sağlık hizmeti sağlanması 

 

GĠRĠġ 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının GeliĢimi 

Bilinen insanlık tarihine göre baĢlangıçta bireysel yaĢam varken, zaman içinde toplu 

yaĢama geçildiğini görmekteyiz. Toplu yaĢam sürecinde ise artan ihtiyaçlara göre 

toplumun bir yandan iĢ bölümü yaptığını ve öte yandan da daha organize hale geldiğini 

görmekteyiz. ĠĢte bu süreç içinde, üretim yapılırken kazalar olmakta, çalıĢanlar 

hastalanmaktadır. Bu olumsuzlukları önlemek adına zaman içinde sistematik çalıĢmalar 

yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Bir kavram olarak ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği günümüze gelinceye kadar çeĢitli evrelerden 

geçmiĢtir. BaĢlangıçta üretim odaklı olan politikalar zaman içinde sistem kurmaya 

yönelmiĢtir.  

ĠSG bir kavram olarak 20 yüzyılda ortaya çıkmakla beraber, çalıĢanların yakalandıkları 

bazı hastalıklar çok eski çağlardan itibaren tanımlanmaya baĢlamıĢtır. 

Bu bölümde ĠĢ Sağlığı ve güvenliğinin tarihsel geliĢimine kısaca bakılacak ve en temel 

kavramlar öğrenilecektir. 

Önce temel kavramlara bir bakalım. 
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ĠĢyeri; Bir iĢverenin maddi olan ve olmayan araçlarla belirli bir teknik amacı 

gerçekleĢtirmesine yarayan ve süreklilik gösteren organize bir bütündür. Bir baĢka 

deyiĢle çalıĢmanın (yani iĢin) yapıldığı yerdir. ĠĢyerinin fiziki, kimyasal ve biyolojik 

koĢulları çalıĢanı doğrudan etkilemektedir. ĠĢyeri ve çalıĢma koĢulları; çalıĢan üzerinde 

çeĢitli yüklenmelere neden olmaktadır. ĠĢ verimi doğrudan doğruya bu yüklenmelerle 

ilgilidir. ÇalıĢanların iĢ kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması da iĢyeri 

koĢulları ile iliĢkilidir. ÇalıĢanın etkilenmesi iĢ ve üretim kalitesini de etkileyecektir. Ortaya 

çıkan hukuki sonuçlar da iĢvereni etkilemektedir.  

ĠĢveren: Kısaca “Bir hizmet sözleĢmesi ile ücret karĢılığında kiĢileri çalıĢtıran, iĢyerinin 

sahibi” olarak tanımlanabilir. Hukuki olarak ise;  

ĠĢyerinin ve üretim araçlarının sahibidir. ĠĢveren  “Tüzel KiĢi(1)” veya  “Gerçek KiĢi(2)” 

olabilir.  

Hukuki düzenlemeler bakımından 2 tür kişilik bulunmaktadır. "Gerçek kişi" ve "Tüzel kişi" (Hükmî 

şahıs). Toplulukların niteliğine göre "özel hukuk tüzel kişisi" ve "kamu hukuku tüzel kişisi" şeklinde 

ikili ayrıma tabi tutulabilir.   

(1)
= Tüzel kişi gerçekte kişilik sahibi olmayan ancak varsayımsal olarak kişilik sahibi olduğu kabul 

edilen kişi veya mal topluluklarıdır. Başka bir deyişle; ”Hukuk bakımından birçok kişinin veya malın 

topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık”. 

(2)
= Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne kadar 

süreçte hukuken kişiler için kullanılan terimdir. 

ĠĢçi; Bir hizmet sözleĢmesi ile ücret karĢılığında iĢveren emrinde çalıĢan kiĢidir. Üretimin 

tartıĢmasız en önemli bileĢenidir. Bir vardiya boyunca oluĢan yüklenmeler sonucunda 

çalıĢanın verdiği psikolojik ve fizyolojik tepkiler değiĢik sonuçlar yaratmaktadır. ĠĢ 

kazasını yaĢayan da, meslek hastalığına yakalanan da iĢçidir.  

ĠĢ: Bir hizmet sözleĢmesi ile ücret karĢılığında mal ve hizmet üretimi için yapılan 

eylem(ler)dir. Üretimin gerçekleĢtirilebilmesi için çalıĢanlar bir vardiya boyunca onlarca 

hatta yüzlerce değiĢik iĢ (eylem=çalıĢma) yapmaktadırlar.   

 

Sağlık nedir? 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı Ģöyle tanımlamaktadır; 

 Sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, 

 Bedenen 

 Ruhen ve 

 Sosyal 

yönden tam bir iyilik halidir. 

 

ĠĢ Sağlığı  

Bütün mesleklerde çalıĢanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en 

üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliĢtirilmesi çalıĢmalarıdır. 
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(Uluslararası Çalışma Örgütü-Dünya Sağlık Örgütü - 1950) 

ĠĢ Hekimliği 

ÇalıĢma hayatı ile ilgili sağlık sorunlarının – hastalıkların tanı ve tedavisi ile bu 

hastalıklardan korunma konusundaki tıbbi etkinliklerdir.  

ĠĢ Hijyeni 

Endüstriyel hijyen olarak da tanımlanmaktadır. ĠĢyerlerinde bulunan sağlık risklerinin 

saptanması, ölçümler yapılması, bu risklerin ortadan kaldırılması amacı ile teknik 

düzenlemeler yapılması gibi konularla ilgilenen bilim dalıdır. 

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Bütün mesleklerde; 

ÇalıĢanların sağlıklarını; 

Sosyal, Ruhsal ve Bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, ÇalıĢma koĢullarını 

Sağlığa uygun hale getirmek için; ÇalıĢanları zararlı etkilerden ve tehlikelerden koruyup 

daha güvenli bir çalıĢma ortamı yaratarak, ĠĢin ve ÇalıĢanın; birbirine uyumunu 

sağlamak üzere kurulmuĢ bir bilim dalıdır. 

 Planlı 

 Bilimsel 

 Sürekli  

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği; 

 Tıbbi 

 Teknik 

 Ekonomik 

 Sosyal ve  

 Hukuki yönleri  

olan bir kavram olarak kısaca; 

―ĠĢçilerin iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına karĢı korunmalarının sağlanması‖ 

Ģeklinde tanımlanabilir.  

ĠĢ Kazası 

    Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‟ne göre iĢ kazası; PlanlanmamıĢ ve beklenmeyen bir olay 

sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan durumdur.  

 ĠĢyeri ile ev arasında, 

 ĠĢyeri ile iĢçinin normal olarak yemek yediği yer arasında, 

 ĠĢyeri ile iĢçinin normal olarak ücretini aldığı yer arasında,  

oluĢan kazalar, iĢ kazasıdır. 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü 121 Sayılı Tavsiye Kararı (1964)  
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Ülkemiz yasal düzenlemelerine (5510 sayılı yasa 13. Madde) göre iĢ kazası; 

“AĢağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 

sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.” 

A-Sigortalı iĢyerinde bulunduğu sırada 

B-ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ dolayısıyla 

C-Sigortalı iĢveren tarafından baĢka bir yere görevli olarak gönderildiği sırada asıl iĢini 

yapmaksızın geçen zamanlarda 

D-Emzikli kadın için emzirme sırasında (gidiĢ dönüĢ dahil) 

E-ĠĢverence sağlanan toplu taĢıma sırasında 

 

Meslek Hastalıkları  

5510 sayılı yasanın 14. Maddesine göre; 

Sigortalının çalıĢtırıldığı iĢin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya iĢin yürütüm 

Ģartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli  

 Hastalık,  
 Sakatlık veya  
 Ruhi arıza halleri  

Ülkemiz mevzuatında “İşe bağlı hastalıklar” tanımlanmamıştır.  

 

Yükümlülük Süresi; Sigortalının meslek hastalıkları için Devletin sağladığı bazı 

haklardan yararlanmak için belirlenmiĢ bir kavramdır. Buradaki yükümlülük Devletin 

yükümlülüğüdür. ÇalıĢanın iĢle ilgisi kesildikten itibaren meslek hastalığının ortaya 

çıkması arasındaki makul olan en uzun süredir. Her meslek hastalığı için ayrı bir süre 

belirlenmiĢtir.  

Maruziyet Süresi; Zararlı etkenin baĢlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için 

gereken en az süre. 

MAK Değeri - Müsade Edilen Azami Konsantrasyon (Maximum Allowable 

Concentration); ÇalıĢma süresi boyunca hiçbir zaman ulaĢılmaması veya aĢılmaması 

gereken düzey. 

EĢik Sınır Değeri – ESD (Treshold Limit Value - TLY); Günlük 8 saat veya haftalık 40 

saat süren bir çalıĢma süresi boyunca değiĢik zamanlarda yapılan ölçümlerin ortalama 

değeri. (Kronik toksik etkili maddeler için) 
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ĠSG‘NĠN ÖNCELĠKLĠ HEDEFĠ;  

 Sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma ortamı oluĢturmak,  
 ÇalıĢanların sağlık ve güvenliğini sağlamak ve geliĢtirmek, 
 Üretimde güvenliği ve devamlılığı sağlamak, 
 Kaliteyi ve Verimliliği artırmaktır. 

Kısaca; ÇalıĢanları ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığından korumaktır. 

 

ĠĢ Sağlığının geliĢme süreci 

Esas olarak “iĢçi sınıfı” kavramı ile birlikte ortaya çıkmıĢtır. Ancak, ilk çağlardan beri adı 

konulmuĢ olmasa bile çalıĢanın sağlığı ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢ, bazı hastalıklar 

tanımlanmıĢtır. Bu çalıĢmaları; 

 Ġlk çağlar 
 TaĢ ocakları, madenler 

 Bernardino Ramazzini  
 Endüstri devrimi ve izleyen yıllar 
 Günümüz 

ġeklinde sıralamak olanaklıdır. 

 

M.Ö. 2000‘lerde Babil dönemi Hammurabi Kanunlarından; 

 Eğer bir müteahhidin sağlam yapmadığı bir binanın çökmesi sonucunda bina sahibi 
hayatını kaybederse, müteahhit ölüm cezasına çarptırılır 

 Eğer bina sahibinin oğlu hayatını kaybetmiĢse, müteahhidin oğlu ölüm cezasına 
çarptırılır 

 Eğer bina sahibinin kölesi hayatını kaybetmiĢse, müteahhit aynı değerde bir köleyi 
bina sahibine verir 

 Eğer müteahhidin sağlam yaptığı bir binanın çökmesi sonucunda bina sahibinin 
malları hasar görmüĢse, müteahhit binayı yeniden yapacağı gibi, bina sahibinin 
tüm zarar ve ziyanını da karĢılayacaktır 

 Bir binanın inĢaat kurallarına uyulmadan yapılan bir duvarı yıkılırsa, müteahhit 
tüm masrafları kendisine ait olmak üzere o duvarı sağlamlaĢtırmak zorundadır 

 

Eski Mısırlılar (M.Ö. 1500) döneminde; Piramitlerin inĢaatı için yeterli iĢ gücünün 

sağlanması için, tıbbi servisler kurulmuĢtur. 

Hipokrat (MÖ.460-370); KurĢun zehirlenmesini tanımlamıĢtır. 

Platon (Eflatun)  (MÖ.428-348); Zanaatkârların çalıĢma koĢullarından kaynaklanan 

sorunları dile getirmiĢtir. 

Aristo  (MÖ.384-322); Gladyatör diyetini tanımlamıĢtır. 

Galen  (MS.II.Yüzyıl); Hastalıklarda çevre faktörünü (Miasma Teorisi) dile getirmiĢtir. 

Paracelsus (1493-1541); “Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde 

yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır.” DemiĢ ve bu sözü tıp tarihine 

geçmiĢtir. 
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Gregorius Agricola-George Bauer; 1526‟da Avrupa madenlerinde çalıĢan iĢçilerin 

sorunlarıyla ilgili klasik bilgileri içeren “De Re Metalica” adlı eserini yazmıĢtır. 

Bernardino Ramazzini (1633-1714); Büyük Ġtalyan klinikçisi Bernardino 

Ramazzini endüstri sağlığının babası olarak kabul edilir. 1713 yılında yayınladığı “De 

Morbis Artificum Diatriba” isimli eserinde meslek hastalıkları ile uzun uzadıya meĢgul 

olmuĢtur. Hekimlere; ―Hastanızın mesleğiniz mutlaka sorun‖ diye tarihi öğüdünü 

vermiĢtir. Kısaca aĢağıdaki konu baĢlıkları ile anımsayabiliriz. 

 De Morbis Artificum Diatriba  

 ĠĢyeri hekimi 

 ĠĢ – hastalık iliĢkisi 

 “Hastalara mesleğini sorunuz” 

 Ayrıntılı çalıĢma öyküsü  

 

SanayileĢme ile birlikte aĢağıda konu baĢlıkları ile verilen sorunlar yaĢanmaya 

baĢlamıĢtır. 

 Tarımsal alandan fabrikada çalıĢmak üzere göçler 

 Göçler sonucu ailelerin parçalanması ve ardından da fuhuĢ 

 Sağlıksız koĢullarda barınma, yeterli beslenememe 

 Uzun süre çalıĢma, aĢırı yorgunluk 

 Olumsuz çevre koĢulları, salgın hastalıklar 

 ĠĢ kazası, meslek hastalığı 

 ÇalıĢanın sağlığının bozulması 

 Toplumsal sorun – toplumun ilgisi 

 

Ülkeler ve ĠSG geliĢimi 

Ġngiltere  

Endüstri sağlığı meselelerinin devlet tarafından ele alınması, Ġngiltere‟de sanayi devrimi 

hareketlerinin hızlanmaya baĢladığı devrelere rastlar. 

Sir Percivale Pott; 1776‟de baca temizleyicilerinin skrotum (testis) kanserini tarif 

etmiĢtir.  

Charle Turner Tacrach (1795-1852); Çok etraflı bir meslek hastalıkları kitabı yazmıĢtır. 

Bu ülkede, XIX. yüzyılın baĢlarında (1802), “Sağlık ve Ahlakın Korunması Kanunu” ve 

bunu izlemek üzere (1833) “Fabrikalar Kanunu yayınlanmıĢ tır. Bu sonuncu kanunda, “ĠĢ 

Güvenliği MüfettiĢliği” öngörülmüĢtür.  

1802 – Çıraklık Kanunu (Sağlık ve Ahlakın korunması kanunu) kabul edildi. 

Dünyada bir ilk olan bu kanuna göre; ÇalıĢma süresi 58 saat/hafta oldu, Eğitimin önemi 

ortaya çıktı. 

1833 – Fabrikalar kanunu yürürlüğe kondu; En küçük çalıĢma yaĢı – 10 yaĢ ve 

Doktor raporu (iĢe giriĢ muayenesi) zorunlu oldu. 

1847 – ĠĢyeri denetimi, ĠĢ müfettiĢliği kavramı ortaya çıktı. 
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Fransa 

1810 yılında yayınlanan “Ġmparator Kararnamesi”, yine aynı ülkede 1841 yılında 

yayınlanan “ĠĢ Mevzuatı bu gayretlerin ilk ürünleridir.  

 

Amerika BirleĢik Devletleri 

SanayileĢme hareketlerinin çok hızlandığı XX. Yüzyılın baĢında atılım yapmıĢtır. 

Cornell Üniversitesi iç hastalıkları profesörü Gillmann Thomson Meslek Hastalıkları 

(The Occupational Diseases) kitabını 1914 yılında yayınlamıĢtır.  

 1913‟de A.B.D.‟de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) kuruldu 

 1918 Yılında, günde azami 8 saat çalıĢma kabul edildi 

 1970‟de A.B.D.‟de Mesleki Güvenlik ve Sağlık Kanunu (OSHA) çıkarıldı ve daha 

sonra Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü (NIOSH) ve Amerikan Güvenlik 

Mühendisleri Derneği kuruldu 

 

Almanya  

 1972 Yılında Dortmund‟da ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve Kaza AraĢtırma Merkezi 

(Bundesanstalt für Arbeitsschutz Undfalforschung-BAU) kuruldu 

 1974 Yılında, Wuppertall‟de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yüksek mühendislik 

bölümü açıldı 

 

Avrupa Birliği içerisinde de, 1980‟li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya baĢlanmıĢtır. 

89/391/EEC sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, ĠĢ Sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve 

direktif olarak kabul edilmiĢ ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak, çok sayıda 

bireysel direktif çıkarılmıĢtır.  

1919 yılında Cenevre‟de, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) kurulmuĢtur. Uluslararası 

ÇalıĢma Örgütü tarafından, 1919 yılından bugüne kadar, ĠĢ Sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

birçok sözleĢme çıkarılmıĢtır. Bunların önemli bir bölümü de, Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuĢtur.  

 

KRONOLOJĠ 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin tarihi geliĢiminde önemli aĢamalar aĢağıda özetlenmiĢtir: 

 M. Ö. 400 yıllarında Hipokrat, meslek hastalığı yapabilecek maddelerin varlığından 

söz etmiĢtir, 

 1531 Yılında Paracellus maden (özellikle kurĢun ve civa) hastalıklarının etkilerinden 

söz etmiĢtir, 

 1746 Yılında Goldschmied dikiĢ dikerken parmağa iğne batmasını önlemek için 

yüksüğü icat etmiĢtir, 

 1785 Yılında, sanayileĢmenin baĢlangıcı (buhar makinesinin icadı) ile kaza verileri 

toplanmaya baĢlanmıĢtır, 
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 1776 Yılında ―Fincancılar sözleĢmesi‖ imzalandı. Kütahya‟da imzalanan bu 

sözleĢme ile seramik çalıĢanlarının iĢ tanımları ve haftalık çalıĢma süreleri ile 

alacakları maaĢlar belirlenmiĢ oldu. Devlet hakemliğinde yapılan ilk toplu sözleĢme 

olarak tarihe geçmiĢtir. 

 1802 Yılında, sanayileĢmenin hızlanması (mekanizasyon hızı artması) ile Ġngiltere‟de 

günde 14 saat çalıĢtırılan çocuk iĢçiler (yaĢları 4-6 civarında olan bu çocuklar, 

boyları tezgâh yetiĢmediğinden bir sandalyeye çıkarılarak çalıĢtırılıyordu) için 

Çocukların Korunması Kanunu çıkarıldı. Bu kanun daha sonra, 1833‟lerde kadınları 

da koruyacak Ģekilde geniĢletildi, 

 1802 Yılında Ġngiltere‟de fabrikalar kanunu yürürlüğe konuldu. Dünyada ilk defa 

yapılan bu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu adı ―Çıraklık Sağlık ve Ahlakı Kanunu‖ 

idi, 

 1828 Yılında Prusyalı (Alman) General Kon Horn, orduya almak için sağlam genç 

erkekler bulamadığından Ģikayetle, genç yaĢta çocuk iĢçilerin fabrikada 

çalıĢtırılarak sakatlanmasını önlenmesi için ve fabrikalara çocuk iĢçilerin özellikle 

erkek çocukların alınmasının yasaklanmasını Prusya kralından talep etti (böylece 

gençlere ilkokul öğrenimi alma mecburiyeti getirildi), 

 1831 Yılında, buhar kazanlarının kontrolü için “Polis Kontrol Tüzüğü” yayınlandı, 

 1833 Yılında Ġngiltere‟de iĢ yerlerinin genel koĢullarını saptayan ve devlet tarafından 

denetimini öngören bir örgüt kuruldu, 

 1839 Yılında Prusya‟da ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarıldı. Kanunla, 9 

yaĢından küçük çocukların çalıĢması yasaklandı. 9-15 yaĢ arası çocukların 

günde en çok 10 saat çalıĢması sınırı getirildi, gece 21-05 arası vardiya çalıĢması 

çocuklara yasaklandı, öğle paydosu 1 saat, kahvaltı ve ikindi yemeği 15 dakika olarak 

kabul edildi ve ayrıca ÇalıĢma Bakanlığı kuruldu, 

 1845 Yılında Prusya Esnaf Derneği, izin alınarak kurulacak (yangın çıkabilecek iĢler ve 

yerler, barut imalatı, yüksek fırın çalıĢmaları vb.) tehlikeli tesis sistemlerini belirleyen 

bir katalog yayınlandı, 

 1853 Yılında, 12 yaĢından küçük çocukların çalıĢma yasağı, 12-14 yaĢ arası çocukların 

günde 10 saatten fazla çalıĢtırılmamaları, gençlere en az 2 saat dinlenme verilmesi 

hakkında kanun çıkarıldı, 

 1865 Yılında Prusya Maden Kanunu çıkarıldı ve Maden Polis TeĢkilatı kuruldu, 

 1865 Yılında yurdumuzda, Zonguldak Kömür Havzası‟ndaki çalıĢma usullerini tesbit 

eden Dilaver PaĢa Nizamnamesi çıkarıldı, 

 1866 Yılında Buhar Kazanları Kontrolü Derneği kuruldu, 

 1869 Yılında Kuzey Almanya Sanayi Derneği kurularak, fabrikalarda Teknik ĠĢ Sağlığı 

ve Güvenliği sistemi kuruldu, 

 1884 Yılında Kaza Sigortası kanunu çıkarılarak iĢverenlerin mesuliyet ve yükümlülük 

taĢıması ve kaza primi ödemesi mecburiyeti getirildi, 

 1890 Yılında çalıĢma güvenliğinin kurallarının belirlenmesi amacıyla ilk uluslararası 

konferans yapıldı, 

 1891 Yılında pazar günü çalıĢma yasağı, çalıĢma süresi haftalık 65 saatte 

sınırlandırılması, loğusaların 6 hafta izin hakkı, fabrika denetim sisteminin sanayi 

denetimi Ģekline dönüĢtürülmesi, 13 yaĢından aĢağı yaĢta çocuk iĢçi çalıĢma yasağı ve 

sanayi denetim memurlarının mahalli polis denetimi yetkilerinin üstlenmesi gibi 

kanunlar çıkarıldı, 

 1906 Yılında, beyaz fosforun sanayide kullanımı ve gece çalıĢma Ģartlarının 

belirlenmesi üzerine kanunlar çıkarıldı, 

 1913‟de A.B.D.‟de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) kuruldu, 
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 1918 Yılında, günde azami 8 saat çalıĢma kabul edildi, 

 1921 Yılında ülkemizde Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 

Kanun yürürlüğe girdi, 

 1925 Yılında, meslek hastalıkları ve yol kazalarının iĢ kazası kabul edilmesi gibi sigorta 

kanunda düzenlemeler yapıldı, 

 1946 Yılında ülkemizde ÇalıĢma Bakanlığı kuruldu, 

 1949 Yılında Merkezi ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü kuruldu (SOEST), 

 1953 Yılında Almanya için ilk ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kongresi yapıldı, 

 1955 Yılında Ġtalya‟da ilk Kazalardan Korunma Dünya Kongresi yapıldı, 

 1961 Yılında Boon‟da ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ÇalıĢma Derneği kuruldu, 

 1963 Yılında, kanunda yirmiden fazla iĢçi çalıĢan iĢ yerlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

sorumlusu bulundurulması mecburiyeti getirildi, 

 1964 Yılında ülkemizde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği MüfettiĢliği Örgütü, daha sonra ĠĢçi 

Sağlığı ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (ĠSGÜM) kuruldu, 

 1964 Yılında ülkemizde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çıkarıldı, 

 1970‟de A.B.D.‟de Mesleki Güvenlik ve Sağlık Kanunu (OSHA) çıkarıldı ve daha 

sonralar Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü (NIOSH) ve Amerikan Güvenlik 

Mühendisleri Derneği kuruldu, 

 1971 Yılında ülkemizde ĠĢ Kanunu çıkarıldı, 

 1972 Yılında Dortmund‟da ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve Kaza AraĢtırma Merkezi 

(Bundesanstalt für Arbeitsschutz Undfalforschung-BAU) kuruldu, 

 1973 Yılında, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre, iĢ yeri hekimi ve iĢ yeri güvenlik 

elemanı istihdamı zorunluluğu getiren genelge kabul edildi, 

 1974 Yılında, Wuppertall‟de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yüksek mühendislik bölümü 

açıldı. 

 

*Ülkelere göre ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ilk yasalar Belçika‟da 1810, Ġngiltere‟de 

1833, Almanya‟da 1839, Ġsviçre‟de 1840, Fransa‟da 1841ve Amerika‟da 1877 yılında 

çıkarılmıĢtır.  

 

ÜLKEMĠZDE ĠSG GELĠġĠMĠ 

3 ayrı dönemde ele alınmaktadır.  

 I.Tanzimat öncesi 

o Lonca  (Orta Sandığı – Teavün Sandığı) 

 II.Tanzimat  ve MeĢrutiyet dönemi 

o 1865 Dilaver PaĢa Nizamnamesi (Havza-i Fahmiye Teamülnamesi) 

o 1869 Maadin Nizamnamesi 

o 1871 Ameleperver Cemiyeti  

o 1895 Osmanlı Amele YardımlaĢma Cemiyeti 

 III. Cumhuriyet dönemi  

 Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (10 Eylül 

1921) 

o 1926 Borçlar Kanunu 

o 1930 Umumi Hıfzıssıha Kanunu (173-180. mdd.) 

ÇalıĢma hayatının ilk önemli Yasası olan “3008 Sayılı ĠĢ Kanunu‖ 15.06.1937 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. 
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25.08.1971 tarihinde yürürlüğe giren 1475 sayılı ĠĢ Kanunu gereği ĠSG güvenliği 

yönünden birçok tüzük ve yönetmelik uygulamaya konulmuĢtur. 

10.6.2003 tarihinde 4857 sayılı yeni ĠĢ Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. 

 

1776 Yılında ―Fincancılar sözleĢmesi‖ imzalandı. Kütahya‟da imzalanan bu sözleĢme ile 

seramik çalıĢanlarının iĢ tanımları ve haftalık çalıĢma süreleri ile alacakları maaĢlar 

belirlenmiĢ oldu. Devlet hakemliğinde yapılan tarihteki ilk toplu sözleĢme olarak tarihe 

geçmiĢtir. 

“Dilaver PaĢa Nizamnamesi”nde, Ereğli ve Zonguldak kömür havzası iĢçilerinin dinlenme 

ve tatil zamanları, barındırma yerleri, çalıĢma saatleri ve onların sağlıkları ile ilgili çeĢitli 

konuların ele alınmıĢtır. ―Dilaver PaĢa Nizamnamesi‖  Ülkemizdeki ilk yazılı belgedir.  

―Maadin Nizamnamesi‖ bütün madenlerde çalıĢanların güvenliği ile ilgili çeĢitli 

hükümleri düzenleyen bir mevzuattır. 

 

ĠĢ sağlığı ve ĠĢ güvenliği çalıĢmalarının iki temel boyutu vardır:  

1-Tıbbi boyut; 

Esas olarak meslek hastalıklarının önüne geçmek için çalıĢmalar yapılmasıdır. 

 ÇalıĢanların sağlığının yapacakları iĢle ilgisini araĢtırır, belirler. 

 ĠĢyeri ortamında oluĢabilecek bazı risklere karĢı alınacak tıbbi koruma 

yöntemlerini uygular. (aĢılama vb) 

 “ĠĢ Hekimliği” 

 

2-ĠĢ Güvenliği boyutu; 

Bu boyut, ĠĢyeri ortamında sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluĢturmak için yapılan tüm 

çalıĢmaları kapsadığı için “ĠĢ Hijyeni” olarak da adlandırılmaktadır. Esas olarak iĢ kazaları 

ve iĢyeri kazalarını önlemek için çalıĢır. 

 ĠĢ yeri ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerinin saptanması 

o Bununla ilgili ölçümler yapılması (örneğin; ĠĢyerinde kullanılan çeĢitli 

kimyasal maddelerin, iĢyeri ortam havasındaki ölçümü, ĠĢyerinde yapılan 

iĢler esnasında ortama yayılan ve sağlığa zararlı olduğu bilinen tozların 

ölçümü, makine ve tezgâhlardan kaynaklanan gürültünün düzeyini 

belirlemek üzere yapılan ölçümler gibi)  
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ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin temel amaçları 

ÇalıĢanlara yönelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile yakından ilgili bulunan üç unsur vardır: 

1. ÇalıĢanların korunması: ĠĢ sağlığı ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği çalıĢmalarının asıl 

amacını oluĢturur. ÇalıĢanları iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına karĢı koruyarak ruh ve 

beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

2. Üretim güvenliğinin sağlanması: Meslek hastalıkları ve iĢ kazaları en az düzeye 

indirildiğinde iĢgücü ve iĢgünü kayıpları azalacaktır. Dolaylı olarak üretim korunacak ve 

daha sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma ortamında iĢ verimi de artacaktır.  

3. ĠĢletme güvenliğinin sağlanması: Ġlk 2 maddede belirtilen amaçlara ulaĢmak üzere 

çalıĢmalar yapılırken iĢletmeyi tehlikeye düĢürebilecek durumlar da ortadan kaldırılacağı 

için iĢletme güvenliği de sağlanmıĢ olacaktır.  

Genel Sağlık Kavramı:  

Önceleri, sağlıklı insan tanımı, ĠĢ kazası ve meslek hastalığı geçirmemek ve hasta 

olmamak Ģ eklinde ifade edilirdi. Bugün ise, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı; yalnız 

hastalık ve maluliyetin olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali 

olarak tanımlamaktadır.  

ĠĢ ve Sağlık iliĢkisini Belirleyen Faktörler:  

ĠĢ yerlerinde, çalıĢanların sağlığı üzerinde etkili olan, bir anlamda ĠĢ ve Sağlık iliĢkisini 

belirleyen baĢlıca iki grup faktör vardır;  

 KiĢisel bazı özellikler 

 Çevresel faktörlerdir.  

KiĢisel faktörler olarak; 

 KiĢinin yaĢı 

 Cinsiyeti 

 Genetik özellikleri 

 Beslenme durumu 

 Sigara, alkol vb. alıĢkanlıkları 

 YaĢadığı çevrede bulunan bazı faktörler 

bir araya gelerek bir insanın sağlık durumunu belirler.  

Çevresel faktörler; 

 ĠĢçinin çalıĢtığı ĠĢyeri ortamında bulunan çeĢitli sağlık riskleridir 

o Fiziksel etkenler 

o Kimyasal etkenler 

 Tozlar 

 Buharlar 

 Dumanlar 

o Biyolojik etkenler 

o Ergonomik etkenler 

o Psikososyal etkenler  
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Olarak gruplandırabiliriz.   

Fiziksel Etkenler:  

 Gürültü,  

 Vibrasyon (TitreĢim),  

 Aydınlatma,  

 Termal Konfor ġartları,  

 Havalandırma,  

 Radyasyon,  

 Basınç DeğiĢimleri olarak sıralanabilir.  

 

*Çevresel faktörler ile ilgili ayrıntılı bilgiler diğer derslerde ayrıca iĢlenmiĢtir. 

Uygun iĢe yerleĢtirme 

En uygun ve verimli bir çalıĢma hayatını sürdürmesini sağlama bakımından kiĢinin 

zihinsel, fiziksel ve ruhsal kapasitesine uygun bir meslek seçmesi, çok önemlidir.  

Bu ayrıntıya dikkat edilmezse er veya geç o iĢi yapamayacak bir hale düĢer ve ağır bedeni 

ve ruhsal bozukluklar baĢ gösterir.   

Mesleğe yöneltme hizmeti bu bakımdan önem taĢımaktadır.  

*Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler sağlık gözetimi ile ilgili derslerde ele alınmıĢtır. 

ĠĢyeri Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi:  

*Bu konunun ayrıntıları risk analizleri derslerinde ele alınmıĢtır. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 
 
Sıra No / Konu  ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların iĢ sağlığı ve güvenliğinde risk önleme kültürü ve 

bütünsel yaklaĢımın önemi ve felsefesini kavramalarına yardımcı 

olmaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliğinde risk önleme kültürünü tanımlar. 
 ĠĢ sağlığı ve güvenliğinde bütünsel yaklaĢımın faydalarını bulur. 
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği kültürünün oluĢturulmasının ve 

sürdürülmesinin gerekliliği sonucunu çıkarır. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaĢım  

 ĠĢyerinde risk önleme kültürü 
 Sağlıklı ve güvenli yaĢam 
o Evde güvenlik  
 Mutfakta güvenlik 
 Banyoda güvenlik 
 Çocuk ve yaĢlıların güvenliği 
o Ofiste güvenlik 
o Okulda güvenlik 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında yaĢam boyu öğrenme 

 

ĠĢ Sağlığı Güvenliğine Bütünsel YaklaĢım ve Güvenlik Kültürü 

ĠĢ sağlığı ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği çalıĢanların sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili bir 

alandır. 

Sanayi ve teknolojinin hızla geliĢmesi, yeni iĢ sahalarının açılmasıyla birlikte yeterli 

önlemlerin alınmaması durumunda, çalıĢanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden 

sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği çalıĢmalarında öncelikli amaç, çalıĢanların sağlığını 

korumaktır. 

ĠĢyeri ortamında bulunan teknik ekipmanlar ile çalıĢma koĢullarından kaynaklanan çeĢitli 

riskler nedeni ile çalıĢanların sağlığı bozulabilir. Sağlığı bozulan ve hastalananların teĢhis 

ve tedavisi de bu uğraĢıların içine girer, ama bu çalıĢmaların asıl amacı, iĢyeri ortamında 

bulunan bu riskleri kontrol altına almak suretiyle iĢyerini sağlıklı ve güvenli bir yer haline 

getirmek ve sonuç olarak da bu ortamda bulunan ve çalıĢan kiĢilerin sağlığının olumsuz 

etkilenmesinin önüne geçmektir. 

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği çalıĢmalarının iki temel boyutu vardır; 

 ĠĢyeri Hekimliği 

 ĠĢ Güvenliği 

 

Bunlardan birisi; ―ĠĢyeri Hekimliği‖ adı verilen tıbbi boyuttur. 

ĠĢyeri Hekimliği;  
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 ÇalıĢanların sağlığının yapacakları iĢle ilgisini araĢtırıp belirler. (örneğin; daha 

önce akciğer rahatsızlığı geçirmiĢ bir kiĢinin tozlu bir iĢte çalıĢtırılmaması gibi) 

 ĠĢyeri ortamında oluĢabilecek bazı risklere karĢı alınacak tıbbi koruma 

yöntemlerini uygular. (Örneğin; tetanos aĢısı uygulaması vb. gibi)  

 ĠĢyerindeki çalıĢmalar sırasında sağlık sorunu olanların hastalıklarının teĢhis ve 

tedavisi ile hastalığın yapılan iĢle ilgisini araĢtırarak gerekli önlemleri alır.   

 

Ġkinci boyut ise  ―ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği‖ boyutudur. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği; ĠĢin daha çok mühendislik/teknik tarafıdır. 

 ĠĢyeri ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerinin saptanması, 

 Riskleri saptamak için gerekli ölçümlerin yapılması  

o ĠĢyerinde kullanılan çeĢitli kimyasal maddelerin iĢyeri ortam havasındaki 

ölçümü, 

o ĠĢyerinde yapılan iĢler esnasında ortama yayılan ve sağlığa zararlı olduğu 

bilinen tozların ölçümü, 

o Makine ve tezgâhlardan kaynaklanan gürültü/titreĢim düzeyini belirlemek 

üzere yapılan ölçümler vb… 

o Risklerin kontrol altına alınması uğraĢıları 

Bu boyut, iĢyeri ortamında sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluĢturmak için yapılan tüm 

çalıĢmaları kapsadığı için ‗ĠĢ Hijyeni‘ olarak da adlandırılmaktadır. 

 

Her iki grup çalıĢmalar birbirini tamamlayıcı niteliktedir ve her ikisi birlikte iĢçi sağlığı ve 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği bütününü oluĢturur. 

 

Bir baĢka deyiĢle; iĢçi sağlığı ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin amacı, kaza ve hastalık 

Ģeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalıĢanları korumak, zarar verici etkileri asgariye 

indirmek, mümkünse ortadan kaldırmak, fiziksel,  ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik 

halini hedefleyip yaĢam kalitesini yüksek tutarak çalıĢanların mutlu olmalarını 

sağlamaktır.    

 

ÇalıĢma Ģartları, çalıĢan kiĢinin bedensel ve ruhsal sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak 

etkileyebildiğinden, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ile toplumun mutluluğu 

arasında bir iliĢki kurmak mümkündür. 

 

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de meydana gelen iĢ kazaları ve meslek 

hastalıklarının bir bölümü ölümle, bir bölümü ise sakatlanma ve yaralanmalarla 

sonuçlanmaktadır. Bu olayların manevi üzüntüsü ve meydana gelen maddi zararın ve 

milli servet kaybının büyüklüğü, insanların iĢ sağlığı ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği üzerinde 

önemle durmalarının önemli nedenleridir. 

 

ĠĢverenler; maddi ve manevi menfaatleri nedeniyle, çalıĢanlar; doğrudan etkilenen kiĢiler 

olarak, devlet ise, vatandaĢlarının sağlığını ve mutluluğunu düĢünmek zorunda olduğu 

için ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusu ile yakından ilgilenmek durumundadır. 

 

Bir baĢka ifade ile iĢ sağlığı ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin amacının; 

 ÇalıĢanları korumak, 

 Üretim güvenliğini sağlamak, 

 ĠĢletme güvenliğini sağlamak olduğu kabul edilebilir 
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RĠSKLER 

Ġnsanlar yaĢamları boyunca, yolda yürümek, araba kullanmak, yüzmek, yemek yemek 

gibi yaptıkları bütün günlük eylemler sırasında birçok riski taĢımaktadırlar. YaĢam içindeki 

bütün tehlike riskleri yok etmek mümkün değildir, ancak riskler; 

 Fark edilebilir, 

 Öğrenilebilir, 

 Korunulabilir, 

 Ölçülebilir,  

 Analiz edilebilir, 

 Değerlendirilebilir,  

 Yönetilebilir ve kontrol edilebilir. 

Herhangi bir risk yokken yapılacak sağlık eğitimi ve etkin bir iletiĢimle gençlerin ailelerin 

ve toplumun riskler konusunda bilgilendirilmesi, sosyal kabul edilebilirliğin sağlanması, 

maruziyet yaĢının yükseltilmesi, tüm gençlerin problem çözme, mücadele etme 

becerilerinin geliĢtirilmesi sağlanabilecektir. Bu faaliyetlerin tümü, birincil koruma 

olarak adlandırılmaktadır. 

Riskin varlığında ise; profesyonel eğitimlerle ulaĢılan yapısal geliĢim ile; erken tanı, 

değerlendirme, müdahale etme olanağını arttırmak, sorunun büyümesini önlemek, zarar 

azaltma stratejilerini geliĢtirmek, problem çözme, mücadele etme becerilerini geliĢtirmek 

amaçlanmaktadır. Sonuçta, etkilenim azaltılabilmekte ve kontrol edilebilmektedir. Bu 

çalıĢmalar ikincil korunma olarak tanımlanır. 

Riskin kontrol edilemediği durumlarda ise; kiĢiye, aileye ve topluma olan zararı en aza 

indirmek, tedavi, hizmet ve desteğe eriĢebilirliği arttırmak amacıyla yapısal geliĢim tedavi 

ve rehabilitasyon programları uygulanabilmektedir. Bu çalıĢmalar üçüncül koruma olarak 

tanımlanır. 

Sağlık ve güvenlik kiĢisel ve toplumsal geliĢmiĢliğin en temel iki öğesidir. ĠĢ sağlığı ve 

güvenliği birden çok disiplinin bir arada olduğu bir alandır ve aĢağıdaki temel ilkeler 

benimsenmiĢtir. 

1- Bütün çalıĢanların hakları vardır 

2- ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında politikalar oluĢturulmalıdır. 

3- Sosyal taraflar (iĢveren ve iĢçiler) ve diğer ilgili taraflarla görüĢ alıĢveriĢinde 

bulunulmalıdır. 

4- Önleme ve koruma, iĢ sağlığı ve güvenliği program ve politikalarının amacı 

olmalıdır. 

5- Bu alanda etkili program ve politikalar geliĢtirilip uygulanması açısından 

bilgilendirme büyük önem taĢımaktadır. 

6- Sağlığın geliĢtirilmesi iĢ sağlığı uygulamalarının en temel yaklaĢımıdır. 

7- Bütün çalıĢanları kapsayacak iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri oluĢturulmalıdır. 

8- ĠĢ kazalarına maruz kalan, yaralanan ve mesleki hastalıklara yakalanan 

çalıĢanların tazminat alma, rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerinden yararlanma 

imkanları olmalıdır. 

9- Eğitim, güvenli ve sağlıklı çalıĢma ortamları açısından yaĢamsal önemdedir. 

10- ĠĢçiler, iĢverenler ve yetkililer belirli sorumluluklara, görevlere ve yükümlülüklere 

sahiptirler. 

11- Politikalar fiilen uygulanmalıdır. 
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ĠĢ sağlığının baĢlıca amaçları; 

1- ÇalıĢanların sağlığının ve çalıĢma kapasitelerinin korunması ve geliĢtirilmesi, 

2- ÇalıĢma ortamının ve çalıĢmanın sağlık ve güvenlik açısından elveriĢli duruma 

getirilmesi, 

3- ĠĢ örgütlenmelerinin ve çalıĢma kültürlerinin çalıĢma yaĢamında sağlığı ve 

güvenliği destekleyici yönde geliĢtirilmesi, böylece giriĢimlerin verimliliklerine de 

olumlu katkıda bulunacak olumlu bir sosyal ortamın ve düzgün bir iĢleyiĢin 

sağlanması. 

 

ÇalıĢma kültürü ilkesi; iĢletme tarafından benimsenen temel değer sistemlerinin bir 

yansıması anlamındadır. Böyle bir kültür pratikte yönetim sistemlerinde, personel 

politikalarında, katılım ilkelerinde, eğitim politikalarında ve kalite yönetiminde yerini 

almalıdır. 

Eğitim, sağlıklı ve güvenli bir iĢyeri açısından çok önemlidir ve yıllardır sağlık ve 

güvenlik yönetiminin vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendirilmiĢtir. ĠĢ sağlığı ve 

güvenliği alanında eğitim tek baĢına bir konu olarak ele alınmamalı, genel iĢ 

eğitiminin ayrılmaz bir bileĢeni olarak görülmeli ve gündelik iĢ süreçlerine dahil 

edilmelidir. Yönetim üretim sürecinde rolü olan herkesin, iĢleri için gerekli beceriler 

konusunda eğitilmesini sağlamalıdır. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği stratejilerinin benimsenmesinde; 

 ĠSG farkındalığının arttırılması ve güvenlik kültürünün yaygınlaĢtırılması, 

 Etkin bir ulusal ĠSG sisteminin kurulması, 

 Üst düzey politik katılım ve destek sağlanması, 

 Uluslar arası, ulusal ve iĢletme düzeyinde ĠSG ne öncelik verilmesi, 

 OrtaklaĢa sürdürülecek bir ĠSG çabasına odaklanmak en önemli faktörlerdir. 

 

Uluslar arası ÇalıĢma Örgütü nün sosyal ve ekonomik güvenliği arttırma stratejisi, 

güvenliğin 7 temel boyutuna odaklanmaktadır. Temel güvenliğin 7 boyutu: 

 

 ĠĢ piyasası güvencesi: Devlet güvencesinde, tam istihdam yoluyla uygun istihdam 

olanakları 

 Ġstihdam güvencesi: Keyfi iĢten çıkarmaya karĢı koruma, iĢe alma ve iĢten 

çıkarma ile ilgili düzenlemeler, mali yükün iĢverence karĢılanması 

 ĠĢ güvencesi: KiĢinin mesleğinin, beceri alanının veya kariyerinin korunması 

 Beceri geliĢtirme güvencesi: Çıraklık ve iĢ eğitimi yoluyla, yaygın beceri kazanma 

ve sürdürme olanağı. 

 ÇalıĢma güvenliği: Tüm iĢçiler için iĢyerinde sağlık ve güvenlik düzenlemeleri, 

çalıĢma saatlerinin sınırlandırılması, uygun olmayan saatlerde çalıĢma ve gece 

iĢinin kısıtlanması yoluyla kaza ve hastalıklardan korunma. 

 Temsil güvencesi: Devletin iĢlerine ekonomik ve politik olarak katılmıĢ bağımsız 

sendikalar, iĢveren örgütleri ile iĢ piyasasında ortak sesin varlığının korunması. 

 Gelir güvencesi: Asgari ücret, ücret ayarlamaları, kapsamlı sosyal güvence, 

vergilerin gelire göre ayarlanması ve gelirin korunması. 

 

ĠĢ Güvenliği Kültürü: 

Güvenlik; bilgiye dayalı bir eğitimin zinciridir, özümlenmiĢ, yaĢam biçimi haline 

getirilmiĢ ve sosyal statüye uyarlanmıĢ bilgiye ise kültür denilir. Güvenlik kültürü, 

güvenliği veya emniyeti tehdit edebilecek davranıĢ veya uygulamalarla, bunların yer 
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aldığı ortak kullanım ya da etki alanında bulunan canlıların veya araç gereç gibi 

nesnelerin zararını en aza indirmeyi amaçlayan, güvenlik ve emniyete öncelik veren, 

algı, inanç ,tutum, kural, roller, sosyal, teknik ve politik uygulamalarla yetkinlik ve 

sorumluk hislerinin bütünüdür. 

Güvenlik kültürü üç alanda kararlılık gerektirmektedir; iĢletmelerin mesleki sağlık ve 

güvenlik yönetim sistemlerini yaĢama geçirme kararlılığı, iĢçilerin bu sistemlere 

katılma ve destekleme kararlılığı ve uluslar arası bir çerçeve oluĢturulmasına yönelik 

kararlılık. Bu kararlılık alanlarının, ILO‟nun sosyal ortaklarıyla, hükümetler, iĢçi ve 

iĢveren kuruluĢları ile birlikte iĢyerinde güvenlik ve sağlıkla ilgili önemli konuları ele 

alırken edindiği ortak deneyimlere dayandığı bildirilmiĢtir. 

 

ĠĢ Güvenliği kültürünün geliĢtirilmesinde;  

 Devlet, 

 ĠĢveren, 

 ÇalıĢanlar/sendikalar, 

 Üniversiteler, 

 Meslek örgütlerinin görevleri aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 

Devletin Rolü:  

Daha çok gözlemci, aydınlatıcı, teĢvik edici ve arabulucu olmalıdır. En önemli etkinliği, 

gerekli koĢul ve standartları mevzuatla düzenlemek, denetimi sağlamak ve devlet 

politikası olarak benimsenmesini sağlamak olmalıdır. 

 Kayıt-dıĢı istihdamın önlenmesi 

 Çocuk iĢçiliğinin yok edilmesi 

 Cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi 

 Sosyal güvenliğin desteklenmesi 

 Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması 

 YaĢanabilir bir asgari ücretin saptanması 

 ĠĢyerinde çalıĢan iĢçi sayısına bakılmaksızın, her çalıĢanın ĠSĠG hizmetlerinden 

yararlanmasının sağlanması  

 Kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi  

 Güvenilir bir kayıt sistemi kurulması 

 Hekim iĢ müfettiĢi istihdamı  

 ĠĢ kazalarının “Bilimsel” analizi 

 ĠĢçi Sağlığı Enstitülerinin kurulması/yaygınlaĢtırılması  

 Yasalarda çalıĢanların korunması  

 Ayrıca ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunda hükümetin dikkate alması gereken 

temel faaliyetleri özetlemek gerekirse; toplumda, güvenlik kültürü bilincini 

oluĢturmak ve yaygınlaĢtırmak, 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili paydaĢlar (iĢveren çalıĢanlar vd.) arasında sosyal 

diyaloğu sağlamak, 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği sistemi ile ilgili toplumda ve iĢletmelerde eğitim ve 

danıĢmanlık hizmetleri vermek. Eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Üniversiteler ile iĢbirliği yapmak, 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda, araĢtırmaları teĢvik etmek,  

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda iĢ sağlığı hizmetleri ile ilgili sağlık ve güvenlik 

alt yapısını iyileĢtirmektir. 
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ĠĢverenlerin rolü: 

 ĠĢletmeler iĢ güvenliği konusunda, harcama yapmaktan kaçınmamalıdır. 

Öncelikle iĢ kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için;  

 Üretim süreçlerinde, Önce verimlilik yerine, önce insan yaklaĢımının 

benimsetilmesi, 

 Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaĢımının benimsetilmesi, 

 ĠĢyerinde çalıĢan iĢçi sayısına bakılmaksızın, her çalıĢanın ĠSĠG hizmetlerinden 

yararlanmasının sağlanması,  

 ĠĢyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin desteklenmesi, 

 Ġlk ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonu,  

 ÇalıĢanların eğitimi,  

 Veri akıĢının sağlanması,  

 ĠĢ kazalarının “Bilimsel” analizi 

Ayrıca; ĠĢçilerin kiĢisel koruyucu donanımları uygun Ģekilde kullanmaları için her türlü 

önlemin alınması, teknik geliĢimlere uyum sağlanması, toplu ve kiĢisel korunma 

önlemlerine öncelik verilmesi, iĢçilere uygun talimatların verilmesi, iĢçilerin 

bilgilendirilmesi ve görüĢlerinin alınması iĢverenin sorumluluğudur. 

ĠĢveren veya temsilcileri, iĢ sağlığı faaliyetlerini sadece yasal yükümlülükten 

kurtulmak için yaptıklarında iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda baĢarı 

sağlanamayacaktır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalıĢmaların kalite için 

birer yatırım olduğu unutulmamalıdır. 

 

ÇalıĢanlar/Sendikaların rolü: 

 ĠĢyeri, iĢ kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olunması 

 Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerine katılım, 

 ĠĢ kazalarının “Bilimsel” analizi 

 ĠĢ güvenliğinin yaĢamın önceliği biçimine getirilmesine yönelik etkinlikler  

 KiĢisel koruyucu ekipmanın kuralına uygun biçimde kullanılması  

 Yasa ve yönetmeliklerde belirlenen, çalıĢanların sorumlulukları; “iĢveren 

tarafından alınan her türlü tedbire riayet etmek ve talimatlara uymaktır” 

Ģeklinde belirtilmektedir.  

Bu kapsamda çalıĢanların; makine, cihaz ve ekipmanları doğru Ģekilde kullanmaları,  

iĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü olumsuz durumu iĢverene 

bildirmeleri, iĢveren, sağlık ve güvenlik iĢçi temsilcisi ve diğer çalıĢanlarla iĢ sağlığı ve 

güvenliği konusunda iĢbirliği yapmaları ve güvensiz durumlardan kaçınmaları, sağlıklı 

ve güvenli bir çalıĢma ortamının tesisi için, iĢyerinde düzenlenecek iĢ sağlığı ve 

güvenliği eğitimlerine katılmaları uygundur. 

 

Üniversitelerin rolü: 

 ĠSĠG – Sosyal politikalara bilimsel katkı sağlamak, 

 Güvenilir bir kayıt sistemi kurulmasına bilimsel altyapı sağlamak, 

 ĠĢ kazalarının “Bilimsel” analizi 

 ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği alanında çalıĢacak insan gücünün temel eğitimi, 

 ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği alanında çalıĢacak insan gücünün mezuniyet sonrası 

sürekli eğitimine katkı, 

 ĠSĠG ile ilgili araĢtırmalar, laboratuarlar ve 

 ĠSĠG ile ilgili akademik ortamın oluĢturulmasıdır. 

 

Meslek Örgütlerinin rolü: 
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 ĠSĠG – Sosyal politikalara katkı  

 ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği alanında çalıĢacak insan gücünün yetiĢtirilmesi ve 

istihdam edilmesi süreçlerine katkı    

 ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği alanında çalıĢacak insan gücünün mezuniyet sonrası 

sürekli eğitiminin organizasyonu 

 ĠĢ kazalarının “Bilimsel” analizine katkı sağlamaktır. 

 

Sosyal ve ekonomik geliĢmenin göstergelerinden biri olan iĢ sağlığı ve güvenliği 

düzeyinin iyileĢtirilmesinde toplumda güvenlik kültürünün oluĢturulması büyük önem 

taĢımaktadır. Güvenlik kültürü oluĢturulması için yeni yaklaĢım ve yöntem önerileri 

aĢağıda sıralanmıĢtır; 

 

 Proaktif ve bilgiye dayanan ĠSG yaklaĢımı, yaygınlaĢtırılmalı 

 Ulusal ve uluslararası bir çalıĢma ve üretim kültürü, oluĢturulmalı 

 Erken çocukluktan baĢlayarak yaĢam boyu eğitim, sürdürülmeli 

 Duyarlılık ve bilinçlendirme eğitim kampanyaları, artırılmalı 

 MEB ile yakın iĢbirliği Sağlanmalı ve müfredatta ĠSG dersleri,  yer almalı 

 ĠSG Eğitim programları desteklenmeli, 

 Ġyi uygulama örnekleri ve deneyimler paylaĢılmalı, 

 ĠSG konusunda öğretmen ve öğrenciler arasında yarıĢmalar düzenlenmeli, 

 ĠSG çalıĢanları ile ĠSG eğiticileri ortak çalıĢmalı, 

 Okulda, ĠSG risklerinin farkına varılması, 

 Ulusal bir bilgi ağı oluĢturulmalı, 

 KOBĠ‟lerde ĠSG için özel yöntemler geliĢtirilmeli, 

 Ġstihdam ve eğitim sistemleri arasında yakın iĢbirliği sağlanmalı. 

 ĠSG politikalarını belirleme ve geliĢtirmede yeni yaklaĢımlara ve fikirlere açık 

olunmalı, 

 ĠSG uygulamalarında sosyal taraflarla (partnerlerle) iĢbirliği sağlanmalı, 

 ĠSG ile ilgili tek taraflı alınan kararların baĢarı Ģansının az olduğu 

unutulmamalıdır, 

 ĠSG alanında örnek iĢçi ve iĢveren seçimi, 

 Okullarda interaktif ĠSG eğitim metotlarının kullanılması, 

 Sektörel eğitimler yapılması. 

 

Çocuk ve gençler arasında bir iĢe baĢlamadan önce iyi davranıĢlar geliĢtirmek için, 

mutlaka sağlık ve güvenlik konuları okul müfredatına dahil edilmelidir. ĠSG 

görüĢlerinin değiĢik konularda ve tüm eğitim süreçlerinde karĢılıklı entegrasyonu 

hedeflenmelidir. Bunun için çocukların yaĢ ve eğitim seviyeleri göz önüne alınmalıdır, 

ayrıca, ĠSG programları Ģartlara duyarlı olmalı, her okulun yerel Ģartlarına 

uyarlanabilecek kadar esnek olmalıdır. Örneğin; anaokulunda dersler, güvende kalma 

kuralları veya arkadaĢ edinme üzerine verilir. Ortaokulda ise konular çatıĢmaları idare 

etmek, Ģiddeti önlemek veya yaĢam için fiziksel olarak aktif olmak gibi konulardır. 

Çocukların ve gençlerin okul veya diğer eğitim birimlerinde sağlık ve güvenlik 

koĢullarının uzun vadeli iyileĢtirilmesi aĢağıdaki koĢulları kapsayan bir yaklaĢımı 

gerektirmektedir: 

• Fiziksel, zihinsel ve sosyal refah, 

• Tüm okulun organizasyonu, bireysel ve çevresel parçaları arasında iletiĢimin olması, 

• Okulda bireysel sağlık güvenlik algısı ve davranıĢ biçimlerini Ģekillendirip,  

iyileĢtirmek, 
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• Okulları, öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarına uygun çalıĢma alanları olarak 

biçimlendirmek  

 

Güvenli ve sağlıklı bir öğrenme alanı; çocukların ve gençlerin gelecekteki özel ve iĢ 

hayatlarını en güvenli ve sağlıklı Ģekilde biçimlendirme becerisini ve risk farkındalığını 

mümkün olduğunca erken edinmelerini sağlayacaktır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği eğitiminin 

temel faktörleri: Okullar, iĢverenler, veliler, eğitimciler, istihdam büroları, sağlık 

bakımı sağlayıcıları ve sivil toplum gruplarıdır. 

REKABET EDEBĠLĠRLĠK ve ĠġLETME YÖNETĠMĠNDE ĠSG 

Modern endüstri dilinde en çok duyulan terimlerden biri rekabettir. Global pazarda 

rekabet etme bitiĢ çizgisi olmayan bir koĢuya denk olarak tanımlanmıĢtır.  

 

ĠĢletme yönetiminde sağlık ve güvenlik programlarının rekabet edebilirlik üzerindeki 

etkisinin bulunabilmesi için, “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği rekabet edebilirliği nasıl artırır?” 

sorusunun cevabı aranır: 

 

Ġnsan Kaynakları: Modern Ģirketler, modern spor takımları gibidir. Rekabet edebilmek 

için iĢçi almalı, istihdam etmeli ve mümkün olan en iyi personeli yetiĢtirmelidirler. Böyle 

yaparken onların yeteneklerinden yararlanabilmek için çalıĢma ortamlarının sağlıklı ve 

güvenli tutmaları gereklidir. Güvenli ve sağlıklı bir çevrede çalıĢan yetenekli insanlar, 

devamlı sağlık ve güvenlik problemleri ile uğraĢmak durumunda kalan aynı yetenekteki 

insanlara göre daha fazla rekabet edebilirliğe sahiptirler. Buna ek olarak en yetenekli 

iĢçiler yaralanmalar yüzünden yavaĢlamak durumunda kaldığında bir Ģirketin rekabet 

edebilirliğine katkıda bulunamazlar. Bunu akılda tutarak modern sağlık ve güvenlik 

uzmanları, iĢ yerindeki sağlık ve güvenlik hizmetlerini etkin hale getirmelidirler.  

 

Üretkenlik ve Maliyet: Üretkenlik, insan, teknoloji ve yönetim stratejileri 

fonksiyonudur. Güvenlik ve sağlık ilk ikisi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Güvenli ve 

sağlıklı iĢ yeri sağlama imajına sahip Ģirketler için en iyi kiĢileri çekmek ve tutmak daha 

kolay olur. Bu yetenekli iĢçiler kazalar veya sağlık problemlerini merak etmekten çok 

yeteneklerini üretken olmaya odaklayabileceklerdir. ĠĢin maliyet yönünden bakıldığında, 

daha güvenli ve sağlıklı uygulama kayıtlarına sahip Ģirketler, kaynaklarını tıbbi 

harcamalar, çevre temizliği ve sağlık ve güvenlik ile ilgili davalara harcamak durumunda 

kalanlara kıyasla ekipman güncelleĢtirmeye (yenilemeye) daha çok imkan bulacaktır. 

 

Kalite: Kalite, belirlenen üretim usullerine sıkı bağlılığı, ayrıntılara dikkati ve iĢleri doğru 

Ģekilde yapmayı gerektirir. Bu yüzden sağlık ve güvenlik uzmanları aynı zamanda 

kalitenin savunucularıdır. Kaliteyi artırma çalıĢmaları, aynı zamanda sağlık ve güvenliği 

de artırmayı sağlar. 

 

MüĢteri Taleplerine Cevap Verebilme Süresi: Cevap verebilme süresi, üretkenlik gibi 

insan, teknoloji ve yönetim stratejilerinin bir fonksiyonudur. Bu yüzden üretkenlik için 

geçerli olan Ģeyler bunun için de geçerlidir. Kaliteli bir ürün talep edildiğinde sağlayabilme 

becerisi “zamanında üretim” anlaĢmalarında bir ön Ģarttır. Tedarik süresi, müĢteri 

tatmininde Ģirket imajı bakımında önemlidir. Günümüzde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin ihmal 

edildiği Ģirketlerin (kaza ve yaralanmalardan dolayı) tedarik süreleri sarkacağından 

Ģirketin imajı ve dolayısıyla rekabet edebilirliği azalacaktır. 
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Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 
 
Konu Dünyada ve Türkiye‘de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Amaç Ġstatistikî veriler ve karĢılaĢtırmalarla dünyada ve Türkiye‟deki ĠSG 

durumu hakkında bilgi sahibi olmak. 

Öğrenim 

hedefleri 

 ILO ĠSG verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA, AB 
   ülkeleri ĠSG verileri ve SGK ĠSG verilerini kullanarak mevcut ĠSG 

   durumu hakkında bilgi sahibi olmak 

 Sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik ile ĠSG iliĢkisini irdelemek ve 
karĢılaĢtırma yapabilmek 

Alt baĢlıkları  Dünya‟daki ĠSG durumu ve istatistiki veriler  

   (ILO, WHO, OSHA-EU) 
 Türkiye‟deki ĠSG durumu ve istatistiki veriler (SGK) 
 GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerle Türkiye karĢılaĢtırması 

Süresi 1 saat 

Eğitim Ģekli Uzaktan eğitimle verilebilir. 

Eğitmen Dr. Mahmut Yaman 

 

GĠRĠġ 

ÇalıĢma yaĢamında iĢ kazaları ve meslek hastalıkları sıklıkla görülmekte ve sosyal, 

ekonomik ve hukuki sonuçlara yol açmaktadır. Olaya karıĢan taraflar bundan ağır zararlar 

görmektedir. 

Bu derste; 

 ILO ĠSG verileri,  

 WHO meslek hastalıkları verileri,  

 OSHA, AB ülkeleri ĠSG verileri  

 SGK ĠSG verilerini kullanarak mevcut ĠSG durumu hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik ile ĠSG iliĢkisini irdelemek ve karĢılaĢtırma 

yapabilmek, 

 Dünya‟daki ĠSG durumu ve istatistikî veriler  (ILO, WHO, OSHA-EU), 

 Türkiye‟deki ĠSG durumu ve istatistikî veriler (SGK), 

 GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerle Türkiye karĢılaĢtırması, 

 Dünyada ve Türkiye‟de ĠSG‟nin mevcut durumu 

Gibi temel konular hakkında bilgiler verilecektir. 



25                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

 

 

 

 

 

Dünyada ve Türkiye‟de İSG‟nin mevcut durumu 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 1; ÇalıĢma yaĢamında risklerin çalıĢan açısından sonuçları 

 

ġekil -1 de görüldüğü gibi, çalıĢanlar açısından 2 temel risk söz konusudur. ĠĢ kazası ve 

meslek hastalığı… 

ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarının değiĢik açılardan incelenmesi ve çalıĢmaların da bu 

doğrultuda yapılması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 2; ĠĢ kazası/meslek hastalıkları ve yansımalar  

ġekil – 2 de görüldüğü gibi bir iĢ kazası ve meslek hastalığı ülkeleri, çalıĢanları ve 

çalıĢtıranları olumsuz etkilemektedir. Rakamlara baktığımızda sanki iĢyerlerinde adı 

konmamıĢ bir savaĢın yaĢandığını söyleyebiliriz. Öyle ki; “Bu savaĢın kazanan tarafı 

yoktur” 
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Ülkemiz açısından baktığımızda çok olumsuz bir tablo ile karĢılaĢmaktayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 3; Ülkemizdeki iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının durumu 

Dünya sıralamasında ne yazık ki iĢ kazası konusunda Avrupa‟da 1. ve dünyada ise 3. 

Sırada yer almaktayız. Her yıl ortalama 250 iĢyeri yanmaktadır.  

Durumu tersine çevirmek ve en iyi sıralara yükselmek elbette olanaklıdır. Bunun için 

sistematik çalıĢmalar yapmak gerekir.  

ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları ile mücadele edebilmek için bilimin öngördüğü 

çalıĢmaları yapmak gerekir. En baĢta da istatistik çalıĢmaları önemli bir yer tutmaktadır. 

İş Kazası İstatistikleri  

Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeni ile ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine 

endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler çok 

geniĢ çapta değiĢiklikler gösterebilmektedir.  

İstatistik bilgilerini derleyen kaynaklar aşağıda gösterildiği gibidir:  

 Ulusal istatistik ofisleri 

 Tazminat ajansları  

 Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları  

 ĠĢ teftiĢ kuruluĢları  

 Kaza önleme ajansları  

 

1998 yılında Cenevre‟de gerçekleĢtirilen 16. Uluslar arası ÇalıĢma Ġstatistikçileri 

Konferansında (ICLS) alınan ilke kararında (resolution) aĢağıdaki istatistik terimlerinin 

göz önüne alınması kararlaĢtırılmıĢtır.  

1. Mesleki kaza  

2. Mesleki yaralanma  

3. İş göremezlik  
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Söz konusu konferansta alınan ilke kararına göre, toplanan veriler istihdamdaki 

statülerine bakılmaksızın ülke çapında ekonominin tüm dallarındaki ve sektörlerindeki 

işçi, işveren ve kendi adına çalışanlar olmak üzere çalışanların tamamını kapsayacaktır.  

 

 

ĠĢgünü kaybına neden olan mesleki yaralanma olayları aĢağıdaki hususlar için dikkate 

alınacaktır.  

1. Toplam Olay Sayısı  

2. Ölümlü Olaylar Sayısı  

3. Ölümlü Olmayan Olaylar Sayısı  

4. Geçici İş Göremezlik Olayları Sayısı  

Meslek hastalığı olayları, kaza istatistikleri kapsamı dışında tutulmaktadır.  

ĠĢ kazası istatistiklerinin oluĢturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki 

farklılıklar, karĢılaĢtırmalı ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale 

getirilmektedir.  

Bu ölçüm değerleri; 

 Sıklık,  

 Olabilirlik ve  

 Ağırlık oranlarıdır.  

16. Uluslar arası Ġstatistikçiler Konferansında aĢağıdaki iĢ kazası oranlarının hesaplanması 

karara bağlanmıĢtır.  

1- Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate)  

2- Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)  

3- Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate)  

İstatistikleri hazırlarken; 1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat 

çalışıldığı kabul edilmektedir. 

 

 

 

 

Fiili çalışma saati: Çalışılması gereken saat – kaybedilen toplam saatler 

Kaybedilen toplam saatler= yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi 

Örnek:  
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850 iĢçinin çalıĢtığı bir iĢletmede, bir yıl içerisinde 100 iĢ kazası meydana gelsin ve 

kaybedilen iĢ günü toplamının ise 40.000 saat olduğu varsayılsın.  

Bu durumda kaza sıklık oranları, aĢağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:  

KSO= (100 x 1.000.000) / [(850 x 300 x 7.5) – (40.000)] = 53,4  

 

 

Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iĢ kazası veya sürekli iĢ göremezlik 

durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya 

sürekli iĢ göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir.  

Geçici iĢ göremezlik olaylarında, tıbbi iĢlemlerin süresi 1 günden daha az sürmesi 

durumları dikkate alınmamaktadır.  

 

 

Oran tipleri çeĢitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 iĢçi, her 100.000 çalıĢan veya 

her 100.000 sigortalı iĢçi olarak dikkate alınmaktadır.  

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu (GSK) 

istatistikleri kaynaklı olarak alındığından dolayı, Türkiye için her 100.000 sigortalı iĢçi 

sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.  

SSK istatistiklerinde, iĢ kolları bazında iĢ kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerin 

sayısı ayrı ayrı verilmemekte, yalnızca genel toplamdaki ölümlerde iĢ kazası ve meslek 

hastalığı ayrımı yapılmaktadır. Bundan dolayı ILO tarafından düzenlenen yıllık istatistik 

raporlarında, iĢ kazaları oranları içerisine meslek hastalığı sonucunda meydana gelen 

ölümlerin de dâhil edilmesi sonucunda, Türkiye‟deki ölümlü iĢ kazası oranları normalde 

olması gereken değerden daha yüksek çıkmaktadır. Ancak düzeltilmiĢ rakamlar bile 

dünya sıralamasındaki olumsuz yerimizi çok da değiĢtirmeyecektir. 
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ġekil – 4; Bir istatistik örneği p = Preliminary Kaynak; U.S. Bureau of Labor Statistics, 

U.S. Department of Labor, 2008 11 eylül saldırısı sonucu ortaya çıkan veriler 

eklenmemiĢtir 

 Temel Hukuk 
 

Sosyal Düzen Kuralları 

 

KiĢilerin birbirleriyle iliĢki halinde bulundukları toplum yaĢamı, kurallardan meydana 

gelen bir düzen içinde sürüp gider. Bu düzen, kiĢilere bazı ödevler, yükümler yüklediği 

gibi, bazı yetkiler de tanır. ĠĢte, toplum halinde yaĢayan insanların yerine getirmek 

zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen 

kuralları veya sadece sosyal kurallar (içtimai nizam kaideleri, içtimai kaideler) 

denilmektedir. Bu kurallara aykırı hareket, baĢka bir deyiĢle kuralların düzenlediği yetki 

ve yüküm sınırlarını aĢan bir davranıĢ, sosyal bazı tepkilere yol açar. Çok çeĢitli biçimlere 

bürünen bu tepkilere sosyal yaptırım veya sadece yaptırım adı verilmektedir. Özetlemek 

gerekirse, insanların birbirleriyle olan bağlantı ve iliĢkilerinde uymaları gereken kurallar 

ve onlara bağlı yaptırımlar sayesindedir ki, toplum içinde beraberce ve güven içinde 

yaĢama olanağı bulunmaktadır. Sosyal düzen kuralları, insanların uymaları gereken bir 

emri veya bir yasağı ifade ederler. Emir, olumlu biçimde açıklanan ve uyulması gereken 

bir iradedir. Yasak ise, olumsuz biçime bürünmüĢ bir emirdir. Emir biçiminde olsun ve 

yasak biçiminde olsun, bütün sosyal kurallar, toplu yaĢamı düzenleme amacına 

yöneliktirler ve onlara uyulmaması, yaptırım denen çeĢitli sosyal tepkilere yol açar.  

Toplum yaĢamını düzenleyen, baĢlangıçta aynı nitelikte sayılıp uzun bir geliĢme 

dönemi ve uğraĢı sonucunda türleri birbirinden ayrılmıĢ bulunan sosyal kurallar, aĢağıdaki 

gruplarda toplanmaktadır: 

1-Hukuk Kuralları 

2-Din Kuralları 

3-Ahlak Kuralları 

4-Görgü (Adab-ı MuaĢeret) Kuralları  

 

Hukukun Tanımlanması 

 

Hukuk, toplum hayatında kiĢilerin birbirleriyle ve toplumla olan iliĢkilerini 

düzenleyen ve uyulması kamu gücü ile desteklenmiĢ bulunan sosyal kurallar bütünüdür. 

Bundan baĢka, bir baĢka ifadeyle aĢağıdaki tanımın da yapılması mümkündür: 

Konu Temel Hukuk 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, hukuk normlarının niteliği ve temel hukuk kavramları 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar, hukuk normlarının niteliği ile 

anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge 

kavramlarını tanımlar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 Hukuk normlarının niteliği 

 Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge 

kavramları 
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“ÖrgütlenmiĢ bir toplum içinde yaĢayan insanların birbirleriyle veya kiĢilerin yine 

kendilerinin meydana getirdikleri topluluklarla ve bu toplulukların birbirleriyle olan 

iliĢkilerini düzenleyen, kiĢilerin hukuki güvencesini ve insan haklarını sağlamak amacıyla 

oluĢturulan ve devlet gücü ile desteklenen bağlayıcı, genel ve devamlı kurallar 

bütünüdür.” 

Toplum yaĢamını düzenlemeleri itibariyle hukuk kurallarının, nitelik bakımından din, 

ahlak ve görgü kurallarından bir farkı yoktur. Bu itibarla, hukuk kurallarını diğerlerinden 

ayırmak her zaman kolaylıkla mümkün olmamaktadır. Bugün dahi, hukuk kuralları ile 

diğer davranıĢ kuralları arasında sürekli bir iliĢki, karĢılıklı etki ve hatta karıĢma 

mevcuttur. Birtakım ahlak ve din kuralları, belli bir zamanda ve belli bir ortamda hukuk 

kuralı vasfını da kazanmıĢ olabilir veya bazı hukuk kuralları zamanla bu vasfı kaybederek, 

sadece ahlaksal veya dinsel bir ilke niteliğinde kalabilir. 

Hukuk, toplum yaĢamını düzenleme, sosyal gereksinmeleri karĢılama ve adalet 

düĢüncesini gerçekleĢtirme amaçlarına yönelmiĢtir. 

 

YAZILI HUKUKUN KAYNAKLARI – I: 

Mevzuat: 

• Anayasa 

• Kanun 

• Uluslararası AntlaĢma 

• Kanun Hükmünde Kararname 

• Tüzükler 

• Yönetmelikler 

• Diğer Düzenleyici ĠĢlemler (Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.) 

 

YAZILI HUKUKUN KAYNAKLARI – II: 

Mahkeme Kararları: 

• Anayasa mahkemesi Kararları 

• Yargıtay Kararları 

• DanıĢtay (Devlet ġurası) Kararları 

• SayıĢtay (Muhasebat Divanı) Kararları 

• Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi Kararları 

• UyuĢmazlık Mahkemesi Kararları 

 

Bilimsel Eserler: 

• ġerhler (Komanterler – Açıklamalar) 

• Sistematik Eserler 

• Monografiler 

• Makaleler 

• Ġçtihat Derlemeleri 

• Bibliyografyalar 

 

YAZILI OLMAYAN HUKUK: 

“Belli bir organ tarafından konulmayan, toplum içinde zamanla kendiliğinden oluĢan 

kurallardan meydana gelen hukuk”tur. (Örf ve Adetler – Gelenek ve Görenekler) 

Yazılı olmayan hukuka örnek olarak, yeni Medeni Kanunun 1. maddesi örnek olarak 

gösterilebilir: 

“Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. 



31                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da 

yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. 

Hakim, karar verirken bilimsel görüĢlerden ve yargı kararlarından yararlanır. 

 

Hukuk Kurallarının Öğeleri (Unsurları) 

Hukuk kurallarının konu, irade ve yaptırım olmak üzere üç öğeden oluĢtuğu, baĢka 

bir deyiĢle, bir hukuk kuralının genellikle bu üç temel öğeyi içerdiği kabul olunur. 

1-Konu: Hukukun düzenleme konusu, genellikle insanların dıĢ iliĢkileri ve bunları 

oluĢturan eylem ve iĢlemlerdir. 

2-Ġrade ve Emir: Hukuk kurallarının ikinci öğesi, konu ile ilgili davranıĢ hakkındaki 

irade, yani olumlu veya olumsuz emirdir. 

Bazen, özel hukuk kurallarının emredici, ceza hukuku kurallarının da yasaklayıcı 

oldukları belirtilerek emredici ve yasaklayıcı (nehyedici) kurallar arasında karakter ayrılığı 

bulunduğu ileri sürülür. Bununla beraber, son tahlilde yasaklayıcı kuralların dahi olumsuz 

biçimde ifade edilmiĢ emirlerden ibaret bulunduğu görülür. Emir veya yasak toplum 

iradesinin belirmesidir. 

3-Yaptırım: Hukuk kurallarının içerdiği üçüncü öğe, emrin yerine getirilmemesinin 

sonucuna iliĢkin olan yaptırım (müeyyide)‟dir. Ġç hukukun esaslı bir öğesi olan yaptırımın, 

uluslararası hukukta aynı kesinlikle mevcut olduğu söylenemez. 

Emredici veya yasaklayıcı olsun, hukuk kuralları, bir bakıma insanın serbest 

hareketini sınırlayıcı bir karakter taĢır. Fakat bu sınırlama zorunludur. Zira düzenleme bir 

bakıma sınırlama demektir. Hukuk kuralları mevcut olmayan ve böylece insan davranıĢı 

sınırlanmayan bir yerde, hiç kimse istediğini yapamaz. Fransız düĢünürü Bossuet‟in dediği 

gibi, herkesin istediğini yapabileceği bir yerde, hiç kimse istediğini yapamaz. 

Ġnsanların serbest davranıĢlarını sınırlar gözüken hukuk düzeni, onlara belki sınırlı, 

fakat Devletin güvencesine bağlı gerçek bir özgürlük sağlar. Bu özgürlük, herkesin 

istediği gibi hareket etmesi biçiminde değil, hukuk düzenine uygun olan davranıĢlarda 

herhangi bir engele rastlamaması biçiminde ifade olunabilir. ġu halde hukuk, toplum 

hayatını düzenlerken, insanların özgürlüklerini az çok sınırlamakta ve fakat, sınırları 

belirlenmiĢ olan özgürlüğü, toplumu temsil eden Devletin güvencesi altına almaktadır. Bu 

güvence, kiĢilerin toplum içindeki bütün iliĢkilerini kapsayacak geniĢliktedir.  

 

Yaptırımın Türleri: 

1-Ceza 

2-Zorla İcra (Aynen Teslim, Değerin Ödenmesi) 

3-Zararın Tazmini 

4-Yapılan İşlemin Geçerli Olmaması 

5-Yapılan İşlemin İptal Edilmesi 

 

Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar 

Kanunun Tanımlanması: 

Kanun, Anayasa‟nın yetkili kıldığı organ tarafından yazılı bir Ģekilde ve bu ad altında 

tespit edilmiĢ bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarından ibarettir. Kanunların 

genel nitelikte ve sürekli olmaları, soyut ifade taĢımaları, hukuk güvenliğinin sağlanması 

bakımından çok önemlidir. 

Kanunu çıkartacak olan yetkili organı her Devletin Anayasası belirtir. Kanun yapan 

kuruluĢa, yasama organı veya teĢri kuvveti adı verilir. Bu kuvvet, Devletin rejimine göre, 

bir tek kiĢide veya bir mecliste toplanır. Yasama organının görevleri ve diğer organlarla 

iliĢkisi Anayasa hukukunun konusunu teĢkil eder. Türk Anayasası‟na göre, yasama organı, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi‟dir. Buna göre, yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan 

hukuk kuralları kanun adını taĢıyabilir. 

 

Kanunların Özellikleri: 

1-Kanunların Yazılı Olması: 

Kanunun yazılı olması gerekir. Bu nitelik, kanunu örf ve adette (gelenek ve 

görenek) beliren hukuk kurallarından ayırmaya yarayan en belirgin özelliktir. Kanunun 

yazılı olan metni, yasama organı tarafından tespit olunur. Fakat, esas metnin tespitinden 

önce, yardımcı ve hazırlayıcı nitelikte bazı faaliyetlere lüzum vardır. Türk Anayasası‟na 

göre, kanun teklif etme yetkisi Hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 

tanınmıĢ bulunmaktadır. (Anayasa Madde 88) Hükümetin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunduğu taslağa, kanun tasarısı veya kanun layihası; Meclis üyelerinin 

sundukları taslağa ise kanun teklifi adı verilir. Tasarı veya teklifler, önce Meclisin yetkili 

komisyonlarında görüĢülüp karara bağlanır. Ġlk tasarı veya teklif ile komisyonlarda kabul 

edilen metin, Meclis Genel Kurulu‟na sunulur ve orada yapılan müzakereden sonra son 

Ģeklini alır. Ancak, kanunun yürürlüğe girmesi için yayımlanması lazımdır. Anayasa‟ya 

göre CumhurbaĢkanı, Meclis tarafından kabul olunan kanunu on beĢ gün içinde onaylar 

ve yayımlar. Yayın iĢi, BaĢbakanlıkça çıkarılmakta olan Resmi Gazete‟de yapılır. 

 

2-Kanunların Genel Olması: 

Kanunda yazılı kural geneldir; yani Kanun, sadece belli bir kiĢiyi veya belli bir tek 

olayı değil, aynı durumda olan bütün kiĢileri ve aynı vasıfları taĢıyan bütün olayları 

içerisine alır. Bundan baĢka, bir kanun hükmü, Devletin egemenliği altında bulunan bütün 

ülkede geçerli olur. Bununla beraber, kanunun uygulandığı alan, iĢin icabına göre bazen 

daha dar ve bazen de daha geniĢ olabilir. Örneğin, Medeni Kanun veya Ceza Kanunu, 

Türkiye‟de yaĢayan herkesi ilgilendirir ve Türkiye‟nin her tarafında uygulanır. Halbuki, ĠĢ 

Kanunu, sadece iĢçileri ve iĢverenleri; Devlet Memurları Kanunu sadece memurları 

ilgilendirdiği için, bunların uygulama alanı da biraz daha dardır. Ayrıca, uygulamada, 

kanun adını taĢıyan bazı kuralların, bir tek kiĢiye veya bir tek olaya uygulanması haline 

de rastlanabilir. Bütün bu halleri, kanunun genel olması gerektiği hakkındaki prensibin 

birer istisnası olarak kabul etmek mümkündür. Bu gibi tasarruflara kanun adının 

verilmesinin sebebi, bunların da genel nitelikteki kanunları çıkarmaya yetkili olan bir 

organ tarafından, kanunların çıkarılması hakkındaki usullere uyularak çıkarılmıĢ 

olmalarıdır. Yani, bu tasarruflar, biçim olarak kanundur. 

 

3-Kanunların Sürekli Olması: 

Kanunlar, prensip itibariyle sürekli olurlar. Bu vasıf, kanunların kapsamlarına giren 

bütün kiĢilere ve olaylara her zaman uygulanacağını ifade eder. Ancak, “her zaman” 

tabiri, sonsuza dek anlamında alınmamalıdır. Çünkü kanun hükmünün sürekliliği, ancak, 

kanunun yürürlükte kaldığı süreye bağlıdır. Bu süre ise, kanunu doğuran ihtiyacın devam 

süresi ile sınırlıdır. Ġhtiyaçlar zamana göre değiĢtiği için, kanunların da ihtiyaca bağlı 

olarak zamanla değiĢeceği tabiidir. O halde, bir kanun yürürlükten kalktığı andan itibaren, 

uygulanma kabiliyetini kaybeder. Fakat o ana kadar devamlı olarak uygulanması esastır. 

Bir kanunun ne zaman yürürlükten kalkacağı da genellikle belli olmaz. 

Kanunun sürekli olması hakkındaki bu ilkenin, uygulamada bazı istisnaları vardır. 

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ile ilgili Anayasa hükmüne göre (Anayasa 

Madde 91), bu konudaki yetki kanununun süreli olması ve kanun hükmündeki 

kararnamenin bu süre içinde çıkarılması zorunludur. Bundan baĢka, belli bir zaman için 

uygulanmak üzere yapılan veya bir defa uygulandıktan sonra yürürlükten kalkan diğer 
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kanunlara da rastlanmaktadır. Örneğin, Bütçe Kanunu bir yıl için yapılır; bir ödenek 

verilmesi bir tek defaya mahsus olabilir. 

 

Normlar HiyerarĢisi Kavramı: 

Normlar hiyerarĢisi, hukuk normlarının derece ve kuvvetini belirlemekte ve bir 

hukuk düzeninde var olan normların çokluğu anlamına gelmektedir. Hukuk düzeni bir 

piramide benzetilecek olursa bu piramit anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve adsız 

düzenleyici iĢlemlerden oluĢan birden çok normun varlığını ifade etmektedir. Bu normlar 

farklı kademelerde yer almakta, normlar arasında altlık ve üstlük iliĢkisi söz konusu 

olmakta ve her norm geçerliliğini bir üst hukuk normundan almaktadır. Anayasalar 

ülkelerin temel hukuki metinleri olarak ele alınmakta, buna istinaden kanunlar, kanun 

hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler ve benzeri isimler altında hukuki 

metinler çıkarılmaktadır. Normlar hiyerarĢisi bu Ģekilde sıralanmakla birlikte, hukuken 

aynı statüdeki hukuk normları arasında aynı olayda farklı düzenlemeler yapılmıĢ olması 

durumunda somut olayda uygulanacak hukuk normunun tespitinde sorunlar 

yaĢanabilmektedir. Bu tür durumlarda, söz konusu sıralamanın 

yanında doktrin ve yargı içtihatları ile belirlenen hiyerarĢi de ortaya çıkmaktadır. Aynı 

zamanda aynı olayı düzenleyen eĢit hukuki statüdeki iki norm birbiriyle çeliĢtiği takdirde, 

genel hüküm ve özel hüküm iliĢkisi veya önceki düzenleme ve sonraki düzenleme 

iliĢkilerine bakılmak suretiyle söz konusu olaya uygulanacak hukuk normu tespit 

edilmektedir. 

 

Geçerlilik Derecelerine Göre Kanun Türleri 

 

Kanunları kuvvet (geçerlilik) dereceleri bakımından iki grupta toplamak 

mümkündür: Anayasa ve diğer kanunlar. Bazı ülkelerde mevcut olan kanun hükmündeki 

kararnameler, 1961 Anayasası‟nın ilk Ģeklinde mevcut olmamakla birlikte, 20.9.1971 

tarihli ve 1488 sayılı Kanunlu yapılan değiĢiklikten sonra, bazı koĢullara bağlı olarak 

ülkemizde de kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu‟na 

tanınmıĢtır. (Anayasa Madde 64) 1982 Anayasası‟nda da bu yetki vardır. Kanun türleriyle 

ilgili düzenlemeler, sırasıyla Ģöyle açıklanabilir: 

 

1-Anayasa: Devletin temel yapısını, yani kuruluĢunu, yönetim biçimini, Devletin 

temel organlarını, bunların birbirleriyle olan iliĢkilerini, kiĢilerin Devlete karĢı olan temel 

haklarını ve ödevlerini düzenleyen kanun, Anayasa (Esas TeĢkilat Kanunu) adını taĢır. 

Ġngiltere gibi, Anayasası geleneklere dayanan ülkeler dıĢında, hemen bütün devletlerin 

Anayasaları yazılıdır. Toplumun siyasal düzeni bakımından bir istikrar unsuru olarak kabul 

edilen Anayasanın sık sık ve kolayca değiĢtirilmesi istenmez. Bu nedenle, Anayasanın 

yapılmasında ve değiĢtirilmesinde, diğer kanunlara nazaran daha sıkı koĢullara ve 

usullere bağlı kalınmak istenir. Bu gibi Anayasalara, sert veya bükülmez Anayasa denir. 

Türk Anayasası böyledir. Zira Türk Anayasasının değiĢtirilebilmesi için, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı teklif verilmesi, değiĢtirme 

tekliflerinin de üye tamsayısının beĢte üçü veya üçte ikisi tarafından kabul edilmesi 

gerekir ve Anayasa değiĢiklik teklifleri ivedilikle görüĢülemez. (Anayasa Madde 175) Çoğu 

devletlerin Anayasaları bu türdendir. 

Buna karĢılık, yapılmasında ve değiĢtirilmesinde diğer kanunlardan ayrı koĢullara ve 

usullere baĢvurulmayan, yani tamamen diğer kanunlar gibi yapılan Anayasalar da vardır 

ki, bunlara da yumuĢak Anayasa adı verilir. Pek çok hükümleri geleneğe dayanan Ġngiliz 

Anayasası, yumuĢak Anayasalara örnek olarak verilir. 
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Anayasalar, bazen normal yasama meclisleri tarafından, bazen de kurucu meclis 

denen özel bir kurul tarafından kabul edilir. Nitekim, ülkemizde 1961 ve 1982 

Anayasaları, kurucu meclisler tarafından çıkarılmıĢtır. 

Ülkemizde, yazılı Anayasa kurallarının kaynağını 1876 tarihlerine kadar götürmek 

mümkündür. 1876 (Rumi 1293) Kanunu Esasisi, hükümdarın feshetme yetkisi bulunan 

meĢruti bir yasama organı kurmuĢtur. 1876 Kanunu Esasisi, 1909 yılında önemli 

değiĢikliklerden geçirilerek, meĢruti bir rejime yatkın hale getirildi. Daha sonra, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan 1921 Anayasası ve 1924 Anayasasını, kurucu 

meclisler tarafından çıkarılan 1961 ve 1982 Anayasaları takip etmiĢtir. 

2-Diğer Kanunlar: Anayasa, Devletin yapısı ve temel organları konusunda genel 

prensipleri koymakla yetinir, fakat ayrıntılara inmez. Bu yönlerin düzenlenmesi diğer 

kanunlara bırakılır. Yasama organının hangi konularda kanun çıkaracağı, baĢka bir 

deyiĢle, hangi konuların kanunla düzenlenmesi gerektiği hususunda kesin bir kural 

koymaya olanak yoktur. Bir yasama organı, her konuyu kanunla düzenleyebilir; veya bazı 

konuların düzenlenmesini tüzüklere veya yönetmeliklere bırakabilir. Bu bakımdan, kanun 

koyucunun yasama yetkisi sınırlanamaz. 

Ancak, Anayasamız bazı konuların muhakkak surette kanunla düzenlenmesi 

hususunda hükümler koymuĢtur. Yani, Anayasanın kanunla düzenlenmesini emrettiği 

konular, baĢka vasıfta bir hukuk kuralı ile, örneğin tüzüklerle düzenlenemezler. Aksi 

halde, Anayasaya aykırı hareket edilmiĢ olur. 

 

3-Milletlerarası (Uluslararası) AntlaĢmalar: Bu anlaĢma, sözleĢme ve 

antlaĢmalar Türk Anayasası‟na göre, usulü dairesinde onaylanıp yürürlüğe konurlar ve bu 

suretle de kanun niteliğini kazanırlar. Ancak, bunlar hakkında Anayasa Mahkemesine 

baĢvurulamaz. (Anayasa Madde 90) Milletlerarası antlaĢmalar, iç iliĢkileri düzenleyen milli 

kanunlarla değiĢtirilemezler. Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ temel hak ve özgürlüklere 

iliĢkin milletlerarası antlaĢmalar ile milli kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 

nedeniyle çıkabilecek uyuĢmazlıklarda milletlerarası antlaĢma hükümleri esas alınır. 

(7.5.2004 tarihli ve 5178 sayılı Kanunla Anayasa‟nın 90. maddesinin son fıkrasına 

eklenen cümle)  

Söz konusu değiĢiklik çerçevesinde, temel hak ve özgürlüklere iliĢkin usulüne göre 

yürürlüğe konulmuĢ milletlerarası antlaĢmalarla ulusal kanunlar çakıĢtığı takdirde 

milletlerarası antlaĢma hükümleri esas alınacaktır. Kanun koyucu bu iradesi ile, temel hak 

ve özgürlükler dıĢındaki alanları düzenleyen milletlerarası antlaĢmalar ile kanunların farklı 

hükümler içermesi durumunda hukuk hiyerarĢisi açısından yerel kanunların esas alınması 

gerektiğine dair zımni bir irade ortaya koymaktadır. 

 

4-Kanun Hükmünde Kararnameler:  

Bazı Devletlerin Anayasalarında mevcut bir hüküm ve hatta adet hukuku, hükümete 

kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisini tanımıĢ bulunmaktadır. 

Osmanlı Ġmparatorluğunda, 1293 (1876) Kanunu Esasisi de Heyeti Vükelaya 

(Bakanlar Kurulu), Muvakkat Kanun (Geçici Kanun) adı ile geçici hükümler koyma 

yetkisini tanımakta idi. Meclisin tatil olduğu zamanlarda çıkarılan bu gibi kanunlar, Meclis 

toplandığı zaman onun onayına sunulurdu. 1. ve 2. MeĢrutiyet dönemlerinde birçok 

önemli kanunlar bu biçimde çıkarılmıĢtır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne ait olan yasama yetkisinin devir edilemeyeceği 

hakkındaki Anayasal hüküm karĢısında, Türk Anayasa Hukukunda, Bakanlar Kurulu‟nun 

kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi genellikle kabul olunmamakta idi. Ancak, 

1961 Anayasası‟nın 64. maddesinde 1971 yılında 1488 sayılı Kanunla yapılan değiĢikliğe 
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ve 1982 Anayasası‟na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli konularda, 

Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Yetki veren 

kanunda, çıkarılacak kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle, bu yetkiyi kullanma 

süresinin açıkça gösterilmesi gerekmektedir. 

Buna göre, genel olarak, hangi konularda kanun hükmünde kararname 

çıkarılabileceği bir yetki kanunu ile belli edilmiĢ olacaktır. Ancak, son iki Anayasanın sözü 

edilen maddeleri, sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler dıĢında kalan diğer temel haklar ve 

ödevlerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceğini hükme bağlamıĢtır. 

(Anayasa Madde 91) Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiĢtirebilir. 

 

Tüzükler ve Yönetmelikler 

 

Yürütme Organının Düzenleme Yetkisi 

Kanun soyut nitelikte genel kurallar koyar; somut durum ve olaylarla ilgili ayrıntılara 

inmez. Fakat, soyut nitelikteki genel kuralların özel ve somut olaylara uygulanabilmesi 

için, ayrıntılarla ilgili sorunların da çözülmesi gerekir. ĠĢte, bu gibi çözümlerin gösterilmesi 

ve kanunun emreylediği diğer hususların belirtilmesi bakımından, kanun kadar soyut ve 

genel olmasa bile, yine de birtakım soyut kuralların konması gerekli olabilir. Bu kurallar, 

daha az genel olduğu ve uygulama ile ilgili bulunduğu için, bunların hazırlanmasının, 

düzenleme (tanzim) yetkisi adı altında yürütme organına ve idareye bırakılması uygun 

görülmüĢtür. ĠĢte bu kuramsal düĢünceye ve pratik icaplara uygun olarak, Anayasa; 

Bakanlar Kurulu‟nun tüzükler ve Bakanlıklarla kamu tüzel kiĢilerinin de yönetmelikler 

çıkarabileceklerini hükme bağlamıĢtır. (Anayasa Madde 115, 124) 

Kanun çıkarmak, yani hukuk kuralı koymak esas itibariyle Yasama organının 

yetkileri cümlesinden ise de, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bakımından belli bazı 

kuralları koyma yetkisi, Anayasa tarafından yürütme organına da tanınmıĢ 

bulunmaktadır. Bunu, yasama yetkisinden ayırmak için düzenleme yetkisi adı ile anmak 

adet olmuĢtur. Düzenleme yetkisi kullanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikler, kanun 

hükmünde kararnamelerdekinin aksine, yasama organının onayına sunulmazlar ve 

kanuna aykırı hükümler taĢıyamazlar. 

 

Tüzükler (Nizamnameler): 

Yeni Anayasamıza göre, Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya 

kanunun emrettiği iĢleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak Ģartıyla ve 

DanıĢtay‟ın incelemesinden geçirilerek tüzükler çıkarabilir. Tüzükler, CumhurbaĢkanı‟nca 

imzalanır ve kanunlar gibi Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girer. (Anayasa 

Madde 115) 

Bununla ilgili olan Anayasa‟nın 115. maddesi, aĢağıda verildiği gibidir: 

“Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği iĢleri belirtmek 

üzere, kanunlara aykırı olmamak ve DanıĢtay‟ın incelenmesinden geçirilmek Ģartıyla 

tüzükler çıkarabilir. 

Tüzükler, CumhurbaĢkanı‟nca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.” 

 Tüzüklerin esasa ve Ģekle ait olmak üzere, Ģu koĢulları taĢıması gerekmektedir: 

1-Esasa ĠliĢkin KoĢullar: 

a)Kanuna Dayanma Zorunluluğu: Her tüzük bir kanuna dayanmak zorundadır. 

Zira, tüzük, ya kanunun uygulanma Ģeklini gösterecek veya kanunun emrettiği diğer iĢleri 

belirtecektir. O halde, kanuna dayanmayan, baĢka bir deyiĢle henüz kanunla 

düzenlenmemiĢ bulunan bir konu hakkında tüzük yapılamaz. Bazı konuların muhakkak 

surette kanunla düzenlenmesi gerektiğini belirten Anayasa, yürütme organına tanınan 
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düzenleme yetkisinin geniĢliğini ve sınırlarını belli etmemiĢ ve bu konuda açık bir ölçü de 

vermemiĢtir. O halde, Anayasanın kanunla düzenleneceğini belirttiği hususlar dıĢında 

kalan konuların, kanun içinde mi, yoksa tüzükte mi düzenleneceğini tayin iĢi bir takdir 

meselesi haline gelmektedir. Kesin olan nokta Ģudur ki, çıkarılacak tüzüğün bir kanuna 

dayanması gerekir. 

Fakat, Anayasa, muhakkak surette kanunla düzenleneceğini örnek olarak belirttiği 

hususlar dıĢındaki konuların kanunla düzenlenmesini yasaklamadığına göre, yasama 

organının, bir kanun çıkarırken, tüzüğe veya yönetmeliğe bırakılması akla uygun gelecek 

tali noktaları da kanunla düzenlemek istemesine hukuken engel olunamaz. 

Diğer taraftan, tüzük veya yönetmelik sadece ayrıntıların düzenlenmesi ile değil, 

kanunun uygulanması biçimi ile de ilgili bulunmaktadır. 

b)Kanuna Aykırı Olmama Durumu: 

Esasa ait olan diğer bir koĢul da, tüzüğün, kanuna aykırı hükümleri 

kapsamamasıdır. (Anayasa Madde 115) Zira hiyerarĢi bakımından kanunlarla tüzükler 

arasında bir derece farkı, bir kuvvet ayrılığı vardır. Kanunların Anayasaya aykırı 

olmamaları gerektiği gibi, tüzükler de kanunlara aykırı olamazlar.  

1924 Anayasası‟nın tartıĢmalara sebep olan ve tüzüklerin kanuna aykırılığı iddiasının 

çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu belirten hükmü, 1961 ve 1982 

Anayasalarına alınmamıĢtır. ġu halde, bir tüzük hükmünün kanuna aykırı olduğu 

hususundaki iddiaların, normal mahkemelerde serbestçe ileri sürülebilmesi gerekir. Zira, 

tüzük çıkarma, yürütme organının bir yönetim iĢlemi niteliğindedir. Böyle olunca, tüzüğün 

bir kısmının veya tamamının iptali DanıĢtay‟ın görevine girer. 

 

2-ġekle ĠliĢkin KoĢullar: 

Tüzüklerin Ģekle iliĢkin koĢullarını birkaç noktada toplamak mümkündür: Bir kurallar 

bütününün tüzük sayılması için, Bakanlar Kurulu‟nca hazırlanmıĢ olması ve DanıĢtay‟ın 

incelemesinden geçmiĢ bulunması, CumhurbaĢkanı‟nca imza edilmiĢ ve Resmi Gazete‟de 

yayımlanmıĢ olması gerekir. (Anayasa Madde 115) Bu koĢullardan birisi eksik olduğu 

takdirde, tüzükten söz edilemez. Tüzüklere (Nizamnamelere) örnek olarak, mülga 1475 

sayılı ĠĢ Kanunu‟na göre çıkarılmıĢ olmakla birlikte, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun geçici 2. 

maddesine göre halen yürürlükte bulunan “ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü”, “Yapı 

ĠĢlerinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü”, “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle ÇalıĢılan ĠĢyerlerinde ve ĠĢlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” ve 

“Maden ve TaĢocakları ĠĢletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ 

Güvenliği Önlemlerine ĠliĢkin Tüzük” gösterilebilir. 

 

Yönetmelikler (Talimatnameler): 

Yönetmelikler, Devlet örgütü içerisinde bulunan çeĢitli kurum ve kuruluĢların daha 

ziyade kendi iç bünyelerini ilgilendiren, çalıĢma usullerini düzenleyen kurallar bütünüdür. 

Bunlar, uygulama alanının geniĢliğine göre; BaĢbakanlık, birkaç Bakanlık veya yalnız bir 

Bakanlık tarafından yahut da sadece ilgili müessesenin yetkili mercii tarafından hazırlanır. 

Bununla ilgili olan Anayasa‟nın 124. maddesi, aĢağıda verildiği gibidir: 

“BaĢbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kiĢileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren 

kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 

Ģartıyla yönetmelikler çıkarabilirler.” 

Yönetmelik çıkarmak, yasama veya yargılama tasarrufu olmayıp, sadece yönetsel 

nitelikte bir iĢlemdir. Yönetmelikler, kanuna aykırı olamayacakları gibi, tüzüğe aykırı 

hükümleri de taĢıyamazlar. Aksi halde, DanıĢtay‟ca iptal edilmeleri cihetine gidilebilir. 

Adalet mahkemeleri, iptal kararı verememesine rağmen, tüzüğe veya kanuna aykırı 
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yönetmelik hükmünü uygulamamakla yükümlüdürler. Bu görüĢ, doktrin ve içtihat 

tarafından oybirliği ile kabul edilmektedir. 

 

Adsız Düzenleyici ĠĢlemler (Genel Tebliğler, Tebliğler, Genelgeler vb.): 

Ġdarenin düzenleme yetkisi Anayasa‟da zikredilen tüzük ve yönetmeliklerle sınırlı 

değildir. Kamu tüzel kiĢiliğine sahip olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluĢları 

değiĢik isimler altında ve icrai karar alma yetkisine sahip olduğu ölçüde, düzenleyici 

iĢlemler yapma yetkisine sahiptir. Nitekim DanıĢtay Genel Kurulu da 1 Nisan 1965 tarih 

ve K.1965/67 sayılı Kararında “her icrai karar alma yetkisini taĢıyan makamın yönetmelik 

yapabileceğine” karar vermiĢtir. Adsız düzenleyici iĢlem olarak da nitelendirilen bu 

düzenleyici iĢlemler idari iĢlemlerin taĢıması gereken vasıfları taĢımalıdırlar. Ve bu 

iĢlemler de yönetmeliklerin hukukî rejimine tâbidir. Yukarıda bahsedilen idarelerin adsız 

düzenleyici iĢlemlerinin adı ne olursa olsun bunlar da Anayasa‟nın 125. maddesinde ifade 

edilen “Ġdarenin her türlü eylem ve iĢlemlerine karĢı yargı yolu açıktır.” hükmü 

çerçevesinde yargı denetimine tabidir. 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu‟nun 2. 

maddesi ile idari iĢlemler hakkında yetki, Ģekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile 

hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından iptal 

davası açılabilecektir. 

Anayasa‟da öngörülmüĢ yürütme organının düzenleyici iĢlemleri, kanun hükmünde 

kararname, tüzük, yönetmelik olmak üzere üç olarak kabul edilmektedir. Ancak, 

uygulamada yürütme organının bunların dıĢında, “kararname”, “karar”, “tebliğ ”, 

“sirküler”, “genelge-tamim”, “ilke kararı ” “esaslar”, “yönerge”, “talimat”, “statü”, “genel 

emir”, “iç emir”, “tembihname”, “genel tembih”, “ilan”, “duyuru”, “plan”, “tarife” gibi 

değiĢik isimler taĢıyan iĢlemler ile de genel, soyut ve objektif hukuk kuralları koyduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, bu iĢlemler de yürütme organının düzenleyici iĢlemleri 

arasında yer almakta ve bu tür düzenleyici iĢlemler idare hukukunda “adsız düzenleyici 

iĢlemler” olarak nitelendirilmektedir. Bununla beraber aĢağıda inceleneceği üzere adsız 

düzenleyici iĢlemlerden olan genelgeler, Anayasa‟nın 144. maddesi ile idarenin 

düzenleyici iĢlemleri arasında sayılmakta ancak söz konusu düzenlemede genelgelerin 

çıkarılma esas ve usullerine dair herhangi bir açıklama yapılmamaktadır. Ġdarenin 

düzenleyici iĢlemleri arasında sayılan tebliğ, genelge, yönerge ve benzeri isimler altındaki 

düzenlemeleri, yönetmelik hükmündeki düzenlemeler olarak da kabul edilmektedir 1982 

Anayasa‟sına normlar hiyerarĢisi kavramı çerçevesinde bakıldığında ortaya; Anayasa, 

temel hak ve özgürlüklere iliĢkin usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ milletlerarası 

antlaĢmalar, kanunlar (usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ milletlerarası antlaĢmalar), 

tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler Ģeklinde bir sıralama çıkmaktadır. Bu sıralamada 

her bir norm kendinden sonra gelen hukuk normuna kaynak teĢkil etmekte ve sıralamada 

sonraki normlar önceki normlara uygun olmak zorundadır. 

 

Normlar HiyerarĢisinin DeğiĢik ġekilleri: 

Normlar hiyerarĢisinde normlar anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve adsız 

düzenleyici iĢlemler olarak sıralanmakla birlikte bu hiyerarĢi her zaman somut olayda 

uygulanacak normu tayin etmede yeterli olmamaktadır. Sosyal hayatı düzenleyen hukuk 

normları arasında, aynı hususla ilgili farklı düzenlemeler içeren eĢit hiyerarĢik statüyü 

paylaĢan normlar bulunabilmektedir. Bu durumda, üzerinde durulan olayda hangi norm 

uygulanacaktır? Söz konusu hallerde mevcut iĢ ve eylemlere uygulanacak hukuk 

normları, genel kanun ve özel kanun veya öncelik ve sonralık iliĢkileri göz önünde 

bulundurularak belirlenmektedir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi içtihatlarıyla ortaya çıkan bir 

uygulama olan esas madde ve geçici madde arasındaki iliĢki de somut olayda 
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uygulanacak normu belirlemede bir kıstas olarak ele alınmaktadır. Hukuk hiyerarĢisi 

kapsamında incelenmesi gereken konulardan birisi de 1982 Anayasa‟sına göre, 

uygulayıcılar ve denetleyenler açısından farklı bir hukuk hiyerarĢisinin esas alınması 

hususudur.  

 

Özel Kanun ve Genel Kanun ĠliĢkisi (Özel Hüküm ve Genel Hüküm ĠliĢkisi): 

Hükümlerinin mahiyeti itibariyle herkese veya her olaya uygulanması mümkün olan 

kanunlara genel kanun denilmektedir. Buna mukabil belli kiĢilere veya belli olaylara 

uygulanan kanunlara ise özel kanun denmektedir. Örneğin 4721 sayılı Medeni Kanun 

genel nitelikli bir kanundur ve içerisinde (56 ve 100. maddeler arasında) dernekleri de 

düzenlemektedir. Ancak, dernekler, özel bir kanun olan 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 

de düzenlenmektedir. Aynı Ģekilde içerisinde özel borç iliĢkilerini de düzenleyen 818 sayılı 

Borçlar Kanunu genel bir Kanun olarak her türlü kira iliĢkilerini taĢınır ve taĢınmazlar 

açısından düzenlediği halde, özel bir kanun olan 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları 

Hakkında Kanun ise kira iliĢkisini gayrimenkuller açısından düzenlemektedir. Yukarıda yer 

aldığı üzere belirli bir olayı düzenleyen iki ayrı kanunun aynı zamanda yürürlükte 

bulunduğu durumlar görülmektedir. Söz konusu iki yasanın olayı düzenleyen hükümleri 

arasında bir çeliĢki yoksa sorun doğmaz. Ancak iki yasa aynı olayı farklı biçimde 

düzenlemiĢlerse bu durumda hangi yasanın söz konusu olaya uygulanacağı sorunu 

karĢımıza çıkmaktadır. Aynı olayı düzenleyen iki ayrı kanun, ikisi de genel veya ikisi de 

özel nitelikte ise bu durumda sonraki kanunun önceki kanunla düzenlenen hususlarda 

meydana getirdiği değiĢiklikler çerçevesinde sonraki kanun uygulanmalıdır. Sonraki tarihli 

kanunla önceki tarihli bir kanunla düzenlenen hükümlerin kaldırıldığı açıkça ifade 

edilebileceği gibi zımni bir kaldırma da söz konusu olabilmektedir. Aynı anda aynı olayı 

düzenleyen biri genel diğeri özel iki ayrı kanun yürürlükte bulunduğu takdirde ise, eğer 

önceki kanun genel yeni kanun özel ise, bu takdirde olaya özel olan yeni kanun hükümleri 

uygulanmalıdır. ġayet, önceki kanun özel yeni kanun genel ise bu durumda da kanun 

koyucunun genel yasayı çıkarırken hangi amacı taĢıdığına bakmak gerekir. Yasa koyucu 

önceki tarihli özel kanunla düzenlenen hususlarda yeni bir bakıĢ açısıyla sonraki tarihli 

genel kanunla bir değiĢiklik öngördüğü takdirde olaya sonraki tarihli genel kanunun 

uygulanması gerekir.  

 

Önceki Kanun ve Sonraki Kanun ĠliĢkisi: 

Aynı anda yürürlükte bulunan iki ayrı kanun, aynı olayda birbirinden farklı 

düzenlemeler içerdiği takdirde, sonraki kanunda yer alan hükümler olaya uygulanmakta 

ve kanun koyucunun o mevzudaki iradesinin yeni getirilen düzenlemeler çerçevesinde 

değiĢtiği kabul edilmektedir. Eğer kanun koyucu, sonraki düzenlemesinde önceki 

düzenleme hükümlerini değiĢtirdiğini açıkça belirtmiĢse problem doğmaz ancak sonraki 

düzenleme aynı hususu farklı Ģekilde düzenlemiĢse ve açıkça bir ilgadan bahsedilmiyorsa 

Anayasa Mahkemesinin 15.3.1966 tarih ve E,1965/40 K,1966/15 sayılı Kararı‟nda 

nitelendirildiği üzere üstü kapalı (zımni) bir kaldırma söz konusudur. Anayasa Mahkemesi 

“Özel kanunlardan yürürlük tarihine göre önceki ve sonraki kanun hükümleri arasında 

çeliĢme bulunursa veya öncekinin ele aldığı konuyu sonraki kanun yeni baĢtan 

düzenlerse, sonraki kanun, önceki kanunu üstü kapalı olarak yürürlükten kaldırır.” 

Ģeklindeki içtihadı ile normlar hiyerarĢisinde önceki kanun ve sonraki kanun hususuna 

açıklık getirmektedir. Somut olayda uygulanması gereken iki ayrı kanunun farklı 

hükümlerinin seçiminde önceki kanun ve sonraki kanun hususu, bazı durumlarda genel 

kanun ve özel kanun kriteri ile iç içe ele alınmaktadır. Nitekim DanıĢtay Ġçtihadı 

BirleĢtirme Genel Kurulunun 11.2.1988 tarih ve E.1987/3 K. 1988/1 sayılı Kararında 
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önceki ve sonraki kanun hükümleri arasında çeliĢme olduğu takdirde somut olayda özel 

ve sonraki kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. 

 

Esas Madde ve Geçici Madde ĠliĢkisi: 

Normlar hiyerarĢisinde yaĢanan hukuki problemler genellikle aynı statüdeki 

düzenlemelerin aynı hususlardaki farklı hükümleri arasında yaĢanmaktadır. Bununla 

birlikte ortada aynı hususu düzenleyen tek kanun olması durumlarında da bazı ihtilaflar 

ortaya çıkmaktadır. Yasama Organı tarafından çıkarılan kanunların ekseriyetinde esas 

maddelerin yanında geçiĢ sürecini düzenleyen geçici maddeler de yer almakta ve bazen 

bu maddeler arasında aynı hususta farklı düzenlemelere rastlanmaktadır. Söz konusu 

durumlarda, aynı konuda esas maddelerle geçici maddeler arasındaki düzenleme 

farklılıklarında uygulama önceliği nasıl belirlenecektir? Anayasa Mahkemesi 28.1.1992 

tarih ve E,1992/7 K,1992/2 sayılı Kararı‟nda yer alan “geçici maddeler, genellikle geçiĢ 

dönemlerine iliĢkin iĢlemlerin uygulama yöntemini ve kapsamını gösteren ayrık hükümleri 

içerirler. Hukukta genel kural olarak, yasalar, yayımından sonraki olaylara ve durumlara 

uygulanırlar. Bu ilkenin en çarpıcı ayrıklığı, yasalardaki geçici kurallardır. Bu nedenle 

yasaların geçici maddeleri ile esas maddeleri arasında çeliĢiklik varsa, özel niteliği 

nedeniyle, esas maddeden önce uygulanırlar. Çünkü yasa koyucu, kuralın ayrıklığında 

kamu yararı görmüĢtür. Bilindiği gibi, özel düzenlemenin genel düzenlemeden önce 

geleceği hukukun genel bir ilkesidir. Bu nedenle, bir yasada öncelik alan geçici maddeler 

uygulanıp sonuçları tümüyle alındıktan sonra yürürlükten kalkmıĢ olurlar.” Ģeklindeki 

içtihadı ile esas maddeler ve geçici maddeler arasındaki uygulama çatıĢmasında geçici 

maddelerin uygulama önceliğine sahip olduğu kanısındadır.  

 

Ġçtihat Hukuku: 

Hukukun bir diğer kaynağının da içtihat olduğu kabul olunur. Ancak, bu kaynağın 

diğerlerinden farkı vardır. Gerçekten, adet ve kanun, hukukun kesin ve temel birer 

kaynağı oldukları halde, içtihadın, ancak yardımcı bir kaynak sayılması gerektiği 

söylenebilir. Yeni Medeni Kanunun 1. maddesinin son fıkrası da bu görüĢü destekleyen bir 

ifade taĢımaktadır. Zira orada hâkimin bilimsel görüĢlere (ilmi içtihatlara) ve yargı 

kararlarına (kazai kararlara-kazai içtihatlara) uyacağı değil, bunlardan yararlanacağı, 

istifade edeceği yazılı bulunmaktadır.  

Hukuksal bir deyim olarak içtihat, bir meselenin çözümü hakkında mahkemelerce 

verilen kararları veya hukuk bilginlerince belirtilen düĢünceleri ifade eder. Buna göre, 

içtihatlar, yargısal içtihatlar ve bilimsel içtihatlar olmak üzere iki kısımda incelenebilir. 

Yargısal içtihatlar alanında, içtihatları birleĢtirme kararlarının ayrı bir önemi 

bulunmaktadır. Çünkü, yüksek dereceli mahkemeler arasında bulunan Yargıtay ve 

DanıĢtay‟ın farklı daireleri tarafından verilen veya bir dairesinin farklı zamanlarda verdiği 

kararlar arasında ayrılık olursa, yahut yerleĢmiĢ bir içtihadın değiĢtirilmesine lüzum hasıl 

olursa, keyfiyet içtihatları birleĢtirme kurulları tarafından çözülür. Bu kararlar, sadece 

mahkemeleri değil, bizzat yüksek mahkemelerin kendi dairelerini de bağlar. Bu itibarladır 

ki, içtihadı birleĢtirme kararları da kanunlar gibi Resmi Gazete‟de yayımlanırlar.  

Bilimsel içtihatlara, doktrin (öğreti) adı da verilmektedir. Doktrin, hukuk bilginlerinin 

hukuksal meseleler hakkındaki bilimsel görüĢ ve kanılarını ifade eder. Hukukun 

geliĢmesinde doktrinin büyük rolü vardır. Hukuk bilginleri, esas itibariyle müspet (pozitif) 

hukuku, yani bir ülkenin yürürlükteki hukukunu (mer‟i hukuk) inceler, açıklar ve 

yorumlarlar. Fakat bunu yaparken, sadece olanı izah ile yetinmezler; olması gerekenleri 

de teklif edebilirler. ĠĢte böylece, gerek mevcut olanın izahı ve gerekse olması gerekenin 

teklif dolayısıyla bilimsel içtihatlar meydana gelir. 
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Hukukun Kollara AyrılıĢı: 

Pozitif hukuk kurallarını çeĢitli yönlerden sınıflandırarak bölümlere ayırmak olanağı 

vardır. Tarihsel kaynak bakımından en eski ve günümüzde de en yaygın olan bölümleme, 

pozitif hukukun kamu hukuku ve özel hukuk kollarına ayrılması biçiminde olanıdır.  

Ġlkel toplumlarda hukuk, geleneklere dayandığı ve kanun koyucunun akılcı, bilinçli, 

iradi bir davranıĢının sonucu olmadığı için, bilimsel bir nitelik taĢımıyordu. Bu nedenle de, 

özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı yapılmıyor, bir bütün halinde hukuka, hemen hemen 

tümüyle özel bir karakter tanınıyordu. Ancak, devletin doğması ve çeĢitli nedenlerle kiĢi 

haklarına müdahalelerde bulunması üzerine, sınıflandırma yapma ve kamu hukukunu özel 

hukuktan ayırma yoluna gidilmiĢ bulunmaktadır. Hukukun en yaygın olan özel hukuk-

kamu hukuku biçiminde yapılan ikili ayrımı, kaynak itibariyle Roma Hukukuna kadar 

uzanır. Gerçekten, Roma‟nın ünlü hukukçularından Ulpianus, “Roma Devletinin teĢkilatını 

ilgilendiren hukuk, jus publicum yani kamu hukukudur; bireylerin menfaatlerini 

ilgilendiren hukuk, jus privatum yani özel hukuktur” demekte idi. 

Özel hukuk, insan haklarına ve eĢitliğe dayandırılmaktadır. Klasik demokrasilerde, 

insanın insan olmak sıfatıyla, bazı haklara ve özgürlüklere sahip olacağı, bunların hem 

kiĢilere, hem de devlete karĢı ileri sürülebileceği kabul olunmaktadır. KiĢisel hak ve 

özgürlüklerin varlığının sonucu olarak sözleĢme serbestliğinin ve mülkiyet ve miras 

haklarının tanınması özel hukukun temelini teĢkil eder. Türk hukuk sistemi, özel hukukun 

temel varlığını kabul ettiği gibi, toplum çıkarlarının gerektirdiği hallerde, kiĢi hak ve 

özgürlüklerinin sınırlanabileceğini belirterek, toplumcu görüĢe de yer vermiĢ 

bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, özel hukuk, esas itibariyle kiĢiler arasındaki iliĢkileri düzenlediği 

halde, kamu hukuku, kamu otoritesi ile donatılmıĢ bulunan devlet örgütlerini ve bunların 

iĢleyiĢini, nihayet devletin özel kiĢiler ve diğer devletlerle olan iliĢkilerini düzenler. 

 

Özel Hukukun Bölümleri: 

1-Medeni Hukuk 

 KiĢiler Hukuku 

 Aile Hukuku 

 Miras Hukuku 

 EĢya Hukuku 

 Borçlar Hukuku 

2-Ticaret Hukuku  

 Ticari ĠĢletme Hukuku 

 Ticaret ġirketleri Hukuku 

o Kolektif ve Komandit ġirketler 

o Anonim ġirketler 

o Limitet ġirketler 

o Kooperatif ġirketler 

 Kıymetli Evrak (Ticaret Senetleri) Hukuku 

 Deniz Ticareti Hukuku 

 Sigorta Hukuku 
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 Hava Hukuku  

 

3-Fikir Hukuku 

4-Devletler Özel Hukuku 

 

Kamu Hukukunun Bölümleri: 

1-Anayasa (Esas TeĢkilat) Hukuku 

2-Ġdare Hukuku 

3-Ceza Hukuku 

 Genel Ceza Hukuku 

 Özel Ceza Hukuku 

 Askeri Ceza Hukuku 

 Milletlerarası Ceza Hukuku 

4-Yargılama Hukukları 

 Medeni Yargılama Hukuku (Hukuk Yargılaması) 

 Ceza Yargılama Hukuku  

 Ġdare (Yönetim) Yargısı 

5-Devlet Hukuku 

6-Devletler Kamu Hukuku 

7-Mali Hukuk 

8-ĠĢ Hukuku 

 Bireysel (Ferdi) ĠĢ Hukuku 

 Kolektif (Toplu) ĠĢ Hukuku 
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İş Hukuku 
 

Konu ĠĢ Hukuku 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, iĢ hukukunun temel amaç ve ilkeleri, iĢ sağlığı ve 

güvenliği alanında tarafların sorumluluk, hak ve yükümlülükleri 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 ĠĢ hukukunun temel amaç ve ilkelerini tanımlar. 
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatı tanımlar.  
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin organizasyonunu analiz eder 
 ĠĢ sağlığı ve güvenliğinde yasal yetkililerin rollerini açıklar. 

 ĠĢverenin iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklarını ve 
iĢin düzenlenmesine iliĢkin hükümleri sıralar. 

 Sosyal güvenlik alanında, iĢyeri hekiminin ve tarafların 
sorumlulukları ile çalıĢanların haklarını (sigortalılık, sağlık 
nedeniyle raporlu olunan günler, sağlık yardımları, maluliyet, 
emeklilik ve diğer yardımlar) belirler. 

 Hukuksal baĢvuru yöntemlerini gösterir.  

Konunun alt 

baĢlıkları 

 ĠĢçi, iĢveren, alt iĢveren, iĢveren vekili kavramları ve iĢ sağlığı ve 
güvenliği açısından önemi 

 ĠĢverenin sorumluluk, hak ve yükümlülükleri 
 ĠĢverenlerin sorumluluğunun hukuki dayanağı 
o ĠĢverenlerin sorumluluğunun kapsamı ve bu sorumlulukta 

kusurun rolü 
o ĠĢverenler tarafından ödenecek tazminatlar 
o Maddi-manevi tazminat 
o Destekten yoksun kalma tazminatı 
o Rücu tazminatı 
o ĠĢverenin idari sorumluluğu 
o ĠĢverenin cezai sorumluluğu 

 ĠĢveren ile sözleĢme yapma ve sonlandırma, 

 ÇalıĢma sürelerine (tam ve kısmi süreli) iliĢkin hükümler   
 ĠĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin ceza yaptırımları 
 ĠĢveren vekilinin sorumluluğu 
 ĠĢyeri hekiminin ve çalıĢanların istihdamı ile iĢten çıkarılmada 
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öngörülen iĢ güvencesi ve tazminat sistemlerine iliĢkin 
düzenlemeler 

 ĠĢçilerin hak ve yükümlülükleri 
 ĠĢ güvenliği uzmanlarının hak ve yükümlülükleri 

 ĠĢ güvencesine iliĢkin genel esaslar 
 Sendikaların sorumluluğu 
o Eğitim sorumluluğu 
o ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında toplu iĢ sözleĢmelerinden 

yararlanılması 
 ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarının hukuki yapısı 
 Bireysel iĢ hukuku açısından iĢ kazası ve meslek hastalığı 
o Nedensellik bağı 
o Meslek hastalıkları mevzuatı (5510 sayılı Kanun, ÇalıĢma Gücü 

ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit ĠĢlemleri 
Yönetmeliği, Yüksek Sağlık Kurulu Yönetmeliği) 

 SonuçlanmıĢ yargı kararları 

  

GĠRĠġ 

 

ĠĢ Hukuku, çalıĢanlar ile çalıĢtıranlar arasındaki iliĢkileri düzenleyen kamu hukuku 

dalıdır. ÇalıĢanlar bağımlı ve bağımsız çalıĢanlar olarak ikiye ayrılır. Bağımsız çalıĢanlar, 

kendi adına çalıĢanlardır. Bağımlı çalıĢanlar kavramına ise, iĢçiler dıĢındaki memurlar ve 

sözleĢmeli personel de dahil olmasına rağmen, ĠĢ Hukuku sadece iĢçilerle iĢverenler 

arasındaki iliĢkileri düzenlemektedir. 

ĠĢ Hukuku, kendi içinde iki ana dala ayrılmaktadır. 

Bunlardan biri, tek bir iĢçinin çalıĢma koĢulları ve haklarına göre hüküm ve 

düzenlemelerin yer aldığı Bireysel (Ferdi) ĠĢ Hukuku, 

Diğeri ise; iĢçilerin grup halindeki sendika kurma, örgütlenme, toplu iĢ sözleĢmesi 

yapma gibi faaliyetlerinin düzenlendiği Kolektif (Toplu) ĠĢ Hukukudur. 

 

Toplu ĠĢ Hukuku Alanındaki Temel Kanunlar;  

1)05.05.1983 tarihli, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 

2)05.05.1983 tarihli, 2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunudur. 

 

Sendikalar Kanunu; ÇalıĢma iliĢkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin 

korunması ve geliĢtirilmesi için iĢçiler ve iĢverenler tarafından meydana getirilen 

sendikalar ve konfederasyonların kuruluĢu, teĢkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını 

düzenlemektedir. 

Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu; ĠĢçilerin ve iĢverenlerin karĢılıklı 

olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalıĢma Ģartlarını düzenlemek üzere, toplu iĢ 

sözleĢmesi yapmalarının, uyuĢmazlıkları barıĢçı yollarla çözümlemelerinin ve grev ve 

lokavtın esas ve usullerini tespit etmektedir. 

 

Ferdi ĠĢ Hukuku Alanındaki Temel Kanunlar; 

1)10.06.2003 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı ĠĢ 

Kanunu  

2) Gemi adamları ve bunların iĢverenleri arasındaki hizmet akdini düzenleyen 

20.04.1967 tarihli, 854 sayılı Deniz ĠĢ Kanunu 

3)Basın mesleğinde çalıĢanlarla çalıĢtırılanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen 

13.06.1952 tarihli, 5953 sayılı Basın ĠĢ Kanunu‟dur. 
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Bu ana kanunlar dıĢında, Borçlar Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve 

Genel Tatiller Hakkında Kanun, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu gibi pek çok kanun, tüzük ve yönetmelik 

ferdi iĢ hukuku alanındaki mevzuatı oluĢturmaktadır. 

4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 1971 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 1475 sayılı ĠĢ 

Kanununun yerine çıkarılmıĢ olup, esnek çalıĢma modellerini öngörmüĢ olması nedeniyle, 

tam zamanlı çalıĢma sistemine göre yapılmıĢ olan 1475 sayılı Kanundan oldukça farklı 

düzenlemeler içermektedir. 

Dokuz bölümden oluĢan ĠĢ Kanununun; 

Birinci bölümünde “Genel Hükümler” 

Ġkinci bölümünde “ĠĢ SözleĢmesi, Türleri ve Feshi” 

Üçüncü bölümünde “Ücret” 

Dördüncü bölümünde “ĠĢin Düzenlenmesi” 

BeĢinci Bölümünde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği” 

Altıncı Bölümünde “ĠĢ ve ĠĢçi Bulma” 

Yedinci Bölümünde “ÇalıĢma Hayatının Denetimi ve TeftiĢi” 

Sekizinci Bölümünde “Ġdari Ceza Hükümleri” 

Dokuzuncu Bölümünde ise, “ÇeĢitli, Geçici ve Son Hükümler” 

düzenlenmiĢtir. 

 

ĠĢ Kanununda Yer Verilen Ana Kavram ve Tanımlar: 

 

ĠĢçi; Bir iĢ sözleĢmesine dayanarak çalıĢan gerçek kiĢiye iĢçi denir. 

 

ĠĢveren; iĢçi çalıĢtıran gerçek veya tüzel kiĢiye yahut tüzel kiĢiliği olmayan kurum ve 

kuruluĢlara iĢveren denir. 

 

ĠĢ ĠliĢkisi; iĢçi ile iĢveren arasında kurulan iliĢkiye iĢ iliĢkisi denir.  

 

ĠĢ SözleĢmesi; Bir tarafın (iĢçi) bağımlı olarak iĢ görmeyi, diğer tarafın (iĢveren) da 

ücret ödemeyi üstlenmesinden oluĢan sözleĢmedir. 

 

ĠĢyeri; ĠĢveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan 

unsurlar ile iĢçinin birlikte örgütlendiği birime iĢyeri denir. 

ĠĢverenin iĢyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve 

aynı yönetim altında örgütlenen yerler (iĢyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk 

emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu 

gibi diğer eklentiler ve araçlar da iĢyerinden sayılır. 

ĠĢyeri, iĢyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluĢturulan iĢ organizasyonu 

kapsamında bir bütündür. 

 

ĠĢveren Vekili; ĠĢveren adına hareket eden ve iĢin, iĢyerinin ve iĢletmenin 

yönetiminde görev alan kimselere iĢveren vekili denir. ĠĢveren vekilinin bu sıfatla iĢçilere 

karĢı iĢlem ve yükümlülüklerinden doğrudan iĢveren sorumludur. 

 

Asıl ĠĢveren-Alt ĠĢveren ĠliĢkisi; Bir iĢverenden, iĢyerinde yürüttüğü mal veya 

hizmet üretimine iliĢkin yardımcı iĢlerinde veya asıl iĢin bir bölümünde iĢletmenin ve iĢin 

gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iĢlerde iĢ alan ve bu iĢ için 

görevlendirdiği iĢçilerini sadece bu iĢyerinde aldığı iĢte çalıĢtıran diğer iĢveren ile iĢ aldığı 
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iĢveren arasında kurulan iliĢkiye asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisi denir. Bu iliĢkide asıl 

iĢveren, alt iĢverenin iĢçilerine karĢı o iĢyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iĢ 

sözleĢmesinden veya alt iĢverenin taraf olduğu toplu iĢ sözleĢmesinden doğan 

yükümlülüklerinden alt iĢveren ile birlikte sorumludur. 

Asıl iĢverenin iĢçilerinin alt iĢveren tarafından iĢe alınarak çalıĢtırılmaya devam ettirilmesi 

suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o iĢyerinde çalıĢtırılan kimse ile alt iĢveren 

iliĢkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl iĢveren alt iĢveren iliĢkisinin muvazaalı 

iĢleme dayandığı kabul edilerek alt iĢverenin iĢçileri baĢlangıçtan itibaren asıl iĢverenin 

iĢçisi sayılarak iĢlem görürler. ĠĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 

gerektiren iĢler dıĢında asıl iĢ bölünerek alt iĢverenlere verilemez.  

 

ĠĢ Kanununun Kapsamı ve Uygulama Alanı: 

ĠĢ Kanunu, 4 üncü maddesinde sayılan istisnalar dıĢında kalan bütün iĢyerlerine, bu 

iĢyerlerinin iĢverenleri ile iĢveren vekillerine ve iĢçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın 

uygulanır. 

AĢağıda sayılı iĢ ve iĢyerlerinde ĠĢ Kanunu hükümleri uygulanamaz. 

a. Deniz ve hava taĢıma iĢlerinde,  

b. 50'den az iĢçi çalıĢtırılan (50 dahil) tarım ve orman iĢlerinin yapıldığı iĢyerlerinde 

veya iĢletmelerinde,  

c. Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeĢit yapı iĢleri,  

d. Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları 

arasında dıĢarıdan baĢka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı 

iĢlerde,  

e. Ev hizmetlerinde,  

f. ĠĢ sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,  

g. Sporcular hakkında,  

h. Rehabilite edilenler hakkında,  

i. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun üç kiĢinin 

çalıĢtığı iĢyerlerinde.         

  

Fazla Çalışma: 

Ülkenin genel yararları yahut iĢin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla 

çalıĢma yapılabilir. Fazla çalıĢma, Kanunda yazılı koĢullar çerçevesinde, haftalık kırk beĢ 

saati aĢan çalıĢmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleĢtirme esasının 

uygulandığı hallerde, iĢçinin haftalık ortalama çalıĢma süresi, normal haftalık iĢ süresini 

aĢmamak koĢulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beĢ saati aĢsa dahi bu çalıĢmalar fazla 

çalıĢma sayılmaz. 

Her bir saat fazla çalıĢma için verilecek ücret normal çalıĢma ücretinin saat baĢına 

düĢen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.  

Haftalık çalıĢma süresinin sözleĢmelerle kırk beĢ saatin altında belirlendiği durumlarda 

yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalıĢma süresini aĢan ve 

kırkbeĢ saate kadar yapılan çalıĢmalar fazla sürelerle çalıĢmalardır. Fazla sürelerle 

çalıĢmalarda, her bir saat fazla çalıĢma için verilecek ücret normal çalıĢma ücretinin saat 

baĢına düĢen miktarının yüzde yirmi beĢ yükseltilmesiyle ödenir.  

Fazla çalıĢma veya fazla sürelerle çalıĢma yapan iĢçi isterse, bu çalıĢmalar karĢılığı 

zamlı ücret yerine, fazla çalıĢtığı her saat karĢılığında bir saat otuz dakikayı, fazla 

sürelerle çalıĢtığı her saat karĢılığında bir saat on beĢ dakikayı serbest zaman olarak 

kullanabilir.  
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ĠĢçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalıĢma süreleri içinde ve ücretinde bir 

kesinti olmadan kullanır. Fazla saatlerle çalıĢmak için iĢçinin onayının alınması gerekir.  

Fazla çalıĢma süresinin toplamı bir yılda ikiyüz yetmiĢ saatten fazla olamaz. 

 

Zorunlu Nedenlerle Fazla ÇalıĢma: 

Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut 

makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele iĢlerde yahut zorlayıcı 

sebeplerin ortaya çıkmasında, iĢyerinin normal çalıĢmasını sağlayacak dereceyi aĢmamak 

koĢulu ile iĢçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalıĢma yaptırılabilir. Bu durumda fazla 

çalıĢma yapan iĢçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur.  

ġu kadar ki, zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalıĢmalar için 41 inci maddenin birinci, 

ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde ÇalıĢma: 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iĢyerlerinde çalıĢılıp çalıĢılmayacağı toplu iĢ 

sözleĢmesi veya iĢ sözleĢmeleri ile kararlaĢtırılır. SözleĢmelerde hüküm bulunmaması 

halinde söz konusu günlerde çalıĢılması için iĢçinin onayı gereklidir.  

 

 

Hafta Tatili: 

Bu Kanun kapsamına giren iĢyerlerinde, iĢçilere tatil gününden önceki iĢ günlerinde 

çalıĢmıĢ olmaları koĢulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört 

saat dinlenme (hafta tatili) verilir. 

ÇalıĢılmayan hafta tatili günü için iĢveren tarafından bir iĢ karĢılığı olmaksızın o günün 

ücreti tam olarak ödenir.  

 

Genel Tatil: 

Bu Kanun kapsamına giren iĢyerlerinde çalıĢan iĢçilere, kanunlarda ulusal bayram ve 

genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalıĢmazlarsa, bir iĢ karĢılığı olmaksızın o 

günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalıĢırlarsa ayrıca çalıĢılan her gün için bir 

günlük ücreti ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı iĢyerlerinde iĢçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 

iĢverence iĢçiye ödenir. 

 

ÇalıĢma Süresi: 

Genel bakımdan çalıĢma süresi haftada en çok kırk beĢ saattir.  

Aksi kararlaĢtırılmamıĢsa bu süre, iĢyerlerinde haftanın çalıĢılan günlerine eĢit ölçüde 

bölünerek uygulanır.           

Tarafların anlaĢması ile haftalık normal çalıĢma süresi, iĢyerlerinde haftanın çalıĢılan 

günlerine, günde on bir saati aĢmamak koĢulu ile farklı Ģekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki 

aylık süre içinde iĢçinin haftalık ortalama çalıĢma süresi, normal haftalık çalıĢma süresini 

aĢamaz.  

DenkleĢtirme süresi toplu iĢ sözleĢmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. 

ÇalıĢma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama Ģekilleri, ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalıĢılması 

gereken iĢler, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 

müĢtereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.  
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Gece Süresi ve Gece ÇalıĢmaları: 

ÇalıĢma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de baĢlayarak en erken saat 06.00'ya 

kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir. 

Bazı iĢlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri 

bakımından, çalıĢma hayatına iliĢkin "gece" baĢlangıcının daha geriye alınması veya yaz 

ve kıĢ saatlerinin ayarlanması yahut gün döneminin baĢlama ve bitme saatlerinin 

belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama Ģekillerini tespit etmek yahut bazı 

gece çalıĢmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut 

gece iĢletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan iĢyerlerinde iĢçilerin gece 

çalıĢmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.  

      ĠĢçilerin gece çalıĢmaları yedi buçuk saati geçemez.     

  

    Gece çalıĢtırılacak iĢçilerin sağlık durumlarının gece çalıĢmasına uygun olduğu, iĢe 

baĢlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıĢtırılan iĢçiler en geç iki 

yılda bir defa iĢveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. ĠĢçilerinin 

sağlık kontrollerinin masrafları iĢveren tarafından karĢılanır.      

     Postası değiĢtirilecek iĢçi kesintisiz en az on bir saat dinlendirilmeden diğer postada 

çalıĢtırılamaz.       

     

  

        Gece ÇalıĢtırma Yasağı: 

       Sanayiye ait iĢlerde on sekiz yaĢını doldurmamıĢ çocuk ve genç iĢçilerin gece 

çalıĢtırılması yasaktır. 

 

ĠĢverenlerin ve ĠĢçilerin Yükümlülükleri: 

4857 sayılı ĠĢ Kanununun 77. maddesine göre, iĢverenler, iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız 

bulundurmak, iĢçiler de iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme 

uymakla yükümlüdürler. ĠĢ Kanununun 78. maddesine göre çıkarılan ve Avrupa Birliğinin 

89/391 sayılı çerçeve direktifini uyumlaĢtıran ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre 

ise, iĢverenlerin yükümlülükleri aĢağıdaki gibi tanımlanmıĢtır:         

 

ĠĢverenlerin Yükümlülükleri: 

ĠĢverenlerin yükümlülükleri ile ilgili genel hükümler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

a) ĠĢveren, iĢle ilgili her konuda iĢçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla 

yükümlüdür. 

b) ĠĢverenin, iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda iĢyeri dıĢındaki uzman kiĢi veya 

kuruluĢlardan hizmet alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

c) ĠĢçilerin iĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, iĢverenin sorumluluğu 

ilkesini etkilemez. 

Yukarıda belirtilen genel hükümlerden baĢka, iĢverenler aĢağıda belirtilen sağlık ve 

güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 

a) ĠĢveren, iĢçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, 

eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, 

araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. 

ĠĢveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değiĢen Ģartlara uygun hale getirilmesi ve 

mevcut durumun sürekli iyileĢtirilmesi amaç ve çalıĢması içinde olacaktır. 

b) ĠĢveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aĢağıdaki 

genel prensiplere uyacaktır: 
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1) Risklerin önlenmesi, 

2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, 

3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, 

4) ĠĢin kiĢilere uygun hale getirilmesi için, özellikle iĢyerlerinin tasarımında, iĢ 

ekipmanları, çalıĢma Ģekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle 

de monoton çalıĢma ve önceden belirlenmiĢ üretim temposunun hafifletilerek bunların 

sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, 

5) Teknik geliĢmelere uyum sağlanması, 

6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiĢtirilmesi, 

7) Teknolojinin, iĢ organizasyonunun, çalıĢma Ģartlarının, sosyal iliĢkilerin ve çalıĢma 

ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliĢtirilmesi, 

8) Toplu korunma önlemlerine, kiĢisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi, 

9) ĠĢçilere uygun talimatların verilmesi. 

c) ĠĢveren, iĢyerinde yapılan iĢlerin özelliklerini dikkate alarak; 

1) Kullanılacak iĢ ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, iĢyerindeki 

çalıĢma düzeni gibi konular da dahil iĢçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri 

değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre; iĢverence alınan önleyici tedbirler ile 

seçilen çalıĢma Ģekli ve üretim yöntemleri, iĢçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma 

düzeyini yükseltmeli ve iĢyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır. 

2) Bir iĢçiye herhangi bir görev verirken, iĢçinin sağlık ve güvenlik yönünden 

uygunluğunu göz önüne alır. 

3) Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iĢ ekipmanının çalıĢma 

ortam ve koĢullarına, iĢçilerin sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda iĢçiler veya 

temsilcileri ile istiĢarede bulunur. 

4) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen 

iĢçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alır. 

d) Aynı iĢyerinin birden fazla iĢveren tarafından kullanılması durumunda iĢverenler, 

yaptıkları iĢin niteliğini dikkate alarak; iĢ sağlığı ve güvenliği ile iĢ hijyeni önlemlerinin 

uygulanmasında iĢbirliği yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili 

çalıĢmaları koordine eder, birbirlerini ve birbirlerinin iĢçi veya iĢçi temsilcilerini riskler 

konusunda bilgilendirirler. 

e) ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile iĢ hijyeni konusunda alınacak önlemler hiç bir Ģekilde 

iĢçilere mali yük getirmez. 

 

ĠĢçilerin Hak ve Yükümlülükleri: 

4857 sayılı ĠĢ Kanununun 83. maddesine göre, iĢçilerin aĢağıdaki hakları 

bulunmaktadır: 

ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği açısından iĢçinin sağlığını bozacak veya vücut 

bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karĢı karĢıya kalan iĢçi, 

iĢ sağlığı ve güvenliği kuruluna baĢvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli 

tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak 

kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar iĢçiye yazılı olarak bildirilir.  

ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı iĢyerlerinde talep, iĢveren veya 

iĢveren vekiline yapılır. ĠĢçi tespitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine 

bildirilmesini isteyebilir. ĠĢveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır.  

Kurulun iĢçinin talebi yönünde karar vermesi halinde iĢçi, gerekli iĢ sağlığı ve 

güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalıĢmaktan kaçınabilir.  

ĠĢçinin çalıĢmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.  
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ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve iĢçinin talebine rağmen gerekli tedbirin 

alınmadığı iĢyerlerinde iĢçiler altı iĢ günü içinde, bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) 

numaralı bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal 

feshedebilir.  

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre ise, iĢçiler, iĢyerinde sağlık ve güvenlikle 

ilgili olarak aĢağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler: 

a) ĠĢçiler, davranıĢ ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kiĢilerin sağlık ve 

güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, iĢveren 

tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yaparlar. 

b) ĠĢçiler, iĢveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda, 

özellikle; 

1) Makina, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taĢıma ekipmanı ve diğer üretim 

araçlarını doğru Ģekilde kullanmak, 

2) Kendilerine sağlanan kiĢisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan 

sonra muhafaza edildiği yere geri koymak, 

3) ĠĢyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını 

kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiĢtirmemek, 

4) ĠĢyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine 

vardıkları herhangi bir durumla karĢılaĢtıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık 

ve eksiklik gördüklerinde, iĢverene veya sağlık ve güvenlik iĢçi temsilcisine derhal haber 

vermek, 

5) ĠĢyerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için teftiĢe yetkili makam tarafından 

belirlenen zorunlulukların yerine getirilmesinde, iĢverenle veya sağlık ve güvenlik iĢçi 

temsilcisi ile iĢbirliği yapmak, 

6) ĠĢveren tarafından güvenli çalıĢma ortam ve koĢullarının sağlanması ve kendi 

yaptıkları iĢlerde sağlık ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, iĢveren veya sağlık 

ve güvenlik iĢçi temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda iĢbirliği yapmak, 

ile yükümlüdürler. 

    

     ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri: 

        ĠĢ güvenliği uzmanları; 

        a) Bağımsız çalıĢma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, 

iĢveren tarafından hiçbir Ģekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz,  

 b) ĠĢyerinde çalıĢanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluĢturan bir husus tespit 

ettiğinde, iĢin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir,  

 c) Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır, 

 d) Görevi gereği iĢyerinin bütün bölümlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda 

inceleme, araĢtırma yapar ve çalıĢanlarla görüĢür,  

 e) Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluĢlar ile iĢbirliği yapar. 

  

 ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri: 

 ĠĢ güvenliği uzmanları görevlerini yaparken, iĢin normal akıĢını mümkün olduğu 

kadar aksatmamak ve verimli bir çalıĢma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, 

iĢverenin ve iĢyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli 

tutmakla yükümlüdürler. 

 

Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması (ĠĢ Güvencesi): 

Otuz veya daha fazla iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan iĢçinin 

belirsiz süreli iĢ sözleĢmesini fesheden iĢveren, iĢçinin yeterliliğinden veya 
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davranıĢlarından ya da iĢletmenin, iĢyerinin veya iĢin gereklerinden kaynaklanan geçerli 

bir sebebe dayanmak zorundadır. 

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66.maddesindeki süreler (çalıĢma 

süresinden sayılan haller) dikkate alınır. 

Özellikle aĢağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluĢturmaz: 

a. Sendika üyeliği veya çalıĢma saatleri dıĢında veya iĢverenin rızası ile çalıĢma 

saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak,  

b. ĠĢyeri sendika temsilciliği yapmak,  

c. Mevzuattan veya sözleĢmeden doğan haklarını takip için iĢveren aleyhine idari 

veya adli makamlara baĢvurmak veya bu hususta baĢlatılmıĢ sürece katılmak,  

d. Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi 

görüĢ ve benzeri nedenler,  

e. 74 üncü maddede öngörülen ve kadın iĢçilerin çalıĢtırılmasının yasak olduğu 

sürelerde iĢe gelmemek,  

      f.   Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt 

bendinde öngörülen bekleme süresinde iĢe geçici devamsızlık. 

 

ÇalıĢma KoĢullarında DeğiĢiklik ve ĠĢ SözleĢmesinin Feshi: 

ĠĢveren, iĢ sözleĢmesiyle veya iĢ sözleĢmesinin eki niteliğindeki personel 

yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iĢyeri uygulamasıyla oluĢan çalıĢma koĢullarında 

esaslı bir değiĢikliği ancak durumu iĢçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu 

Ģekle uygun olarak yapılmayan ve iĢçi tarafından altı iĢgünü içinde yazılı olarak kabul 

edilmeyen değiĢiklikler iĢçiyi bağlamaz.  

Taraflar aralarında anlaĢarak çalıĢma koĢullarını her zaman değiĢtirebilir. ÇalıĢma 

koĢullarında değiĢiklik geçmiĢe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.  

 

Sendikaların Sorumluluğu:  

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33. maddesinde, sendika ve konfederasyonların, 

tüzel kiĢi olarak genel hükümlere göre sahip oldukları yetkilerden baĢka, aĢağıda 

belirtilen faaliyetlerde de bulunabilecekleri belirtilmiĢtir: 

-ĠĢçilerin veya iĢverenlerin mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımın 

geliĢmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, 

sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım iĢleri için gerekli tesisleri kurmak, 

-Üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalıĢmak, teknik ve 

mesleki eğitim tesisleri kurmak. 

2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre akdedilen 

toplu iĢ sözleĢmelerinde de, yine iĢ sağlığı ve güvenliği konularında ve iĢçilere iĢveren 

tarafından her türlü kiĢisel koruyucu donanımların sağlanması hususlarında hükümler 

konulmaktadır. Aslında, toplu iĢ sözleĢmelerine iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerin 

konulmasının zorunlu olması gerekmektedir. Ancak, 2822 sayılı Kanunda bu konu ile ilgili 

zorlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.  

 

Bireysel ĠĢ Hukuku Açısından ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı: 

ĠĢ kazası ve meslek hastalığının tanımları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun 13. ve 14. maddelerinde yapılmıĢtır. 

 

ĠĢ Kazası:  

ĠĢ kazası, aĢağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 

sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 
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 Sigortalının iĢyerinde bulunduğu sırada,  

 ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı 

kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢıyorsa yürütmekte olduğu iĢ veya çalıĢma 

konusu nedeniyle iĢyeri dıĢında, 

 Sigortalının, iĢveren tarafından görev ile baĢka bir yere gönderilmesi yüzünden 

asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

 Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

 Sigortalıların, iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere gidiĢ geliĢi sırasında. 

 

  Meslek Hastalığı: 

      Meslek hastalığı, sigortalının çalıĢtırıldığı iĢin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle 

veya iĢin yürütüm koĢulları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya 

ruhsal özürlülük halleridir. 

ĠĢ kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu” hükümleri dıĢında, “ÇalıĢma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü 

Kaybı Oranı Tespit ĠĢlemleri Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğin “Arıza/Hastalık Listesi” ile 

“Meslek Hastalıkları Listesi” ile “ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından 

ĠĢverenin Üçüncü KiĢilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile PeĢin Sermaye Değerlerinin 

Hesaplanmasıyla Ġlgili ĠĢlemler Hakkında Tebliğ” ve “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kurulunun Görev, Yetki, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” de,  Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan önemli mevzuat arasında yer almaktadır. 

  

ĠĢverenin iĢ kazası ve meslek hastalığı halinde sorumluluğu ve rücu: 

       ĠĢveren, iĢ kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık 

sigortalısına, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla 

yükümlüdür. Bu amaçla iĢveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti 

giderleri ve yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma 

Komisyonu tarafından belirlenen tutarı geçmemek üzere Kurum tarafından karĢılanır.  

       Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya 

gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malul 

kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan iĢveren, Kurumun bu nedenle 

yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür. 

        ĠĢ kazası ile meslek hastalığı, iĢverenin kastı veya sigortalının iĢ sağlığını koruma ve 

iĢ güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuĢsa, Kurumca 

yapılan veya yapılacak iĢ kazasına yönelik sağlık hizmetine iliĢkin giderler ile yol gideri, 

gündelik ve refakatçi giderleri iĢverene tazmin ettirilir. ĠĢverenin sorumluluğunun 

tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.  

         ĠĢverenin bu maddenin uygulanmasına iliĢkin sorumlulukları, yurt dıĢında geçici ya 

da sürekli görevlendirme hâlinde de devam eder. 

          

 Sağlık raporu olmaksızın çalıĢtırma halinde rücu: 

         Ġlgili kanunları gereğince çalıĢacağı iĢ için sağlık raporu alınması gerektiği hâlde, 

sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda çalıĢtığı iĢte tıbbî yönden 

çalıĢmasının elveriĢli olmadığı belirtildiği hâlde, genel sağlık sigortalısını çalıĢtıran 

iĢverenlere, bu nedenlerle Kurumca yapılan sağlık hizmetine iliĢkin giderler ile yol gideri, 

gündelik ve refakatçi giderleri tazmin ettirilir. 

         Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki 

kiĢiler, hekim veya diĢ hekimi sağlık raporu ile çalıĢamayacağı belgelenen iĢlerde 

çalıĢtırılamaz. Bu kiĢileri çalıĢtıran iĢverenler, genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı ile 
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illiyet bağı kurulan hastalıkları sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını ödemekle 

yükümlüdür. Bu kiĢiler, bir baĢka iĢverene ait iĢyerinde çalıĢmıĢ ise bu durumu bilerek 

çalıĢtıran iĢveren ile genel sağlık sigortalısı, doğacak masraflardan Kuruma karĢı 

müĢtereken ve müteselsilen sorumludur. 

      

   Üçüncü kiĢilere rücu: 

         Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kiĢilere kastı veya 

suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiĢ bir görevi yapmaması ya da ihmali 

nedeniyle Kurumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kiĢilerin tedavi süresinin 

uzamasına sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kiĢilere, Kurumun bu 

nedenlerle yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir. Açılacak rücuan tazminat 

davalarında, kusur oranları da dikkate alınır. 

          Kurum, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 

yaptırılması zorunlu olan malî mesuliyet sigortası veya ihtiyari malî mesuliyet sigortası 

poliçelerindeki limitler dâhilinde, halefiyet ilkesine dayanarak, ödediği sağlık hizmeti 

tutarını sigorta Ģirketlerinden veya Karayolları Trafik Garanti Sigortası hesabına 

baĢvurmak suretiyle rücuan tazminini talep eder. 

          Kurumun diğer mevzuat hükümlerine dayanan rücu veya halefiyet hakkı saklıdır. 

 

ĠĢ Kazalarında ve Meslek Hastalıklarında Hukuki ve Cezai Sorumluluklar: 

        ĠĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçlarının tazminata ve cezaya 

yönelik olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Tazminat davaları, Asliye Hukuk (ĠĢ) 

Mahkemelerinde açılırken, ceza davaları suçun ağırlığına göre, Asliye Ceza veya Ağır Ceza 

Mahkemelerinde açılmaktadır. Tazminat davalarını ilgilendiren temel kanun 818 sayılı 

“Borçlar Kanunu”, ceza davalarını ilgilendiren temel kanun ise 1 Nisan 2005 tarihinde 

yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni “Türk Ceza Kanunu”dur. 

        

Temel Hukuk Kavramları: 

   

         Haksız Fiil: 

        Bir kimse, hukuka aykırı bir fiil ile baĢka bir kimseye zarar verirse, bir haksız fiil 

iĢlemiĢ olur. Bunun sonucunda, bu kimse (fail) ile zarara uğramıĢ olan kimse (mağdur) 

arasında bir borç iliĢkisi doğar. Bu borç iliĢkisi dolayısıyla da, fail, zarara uğramıĢ olan 

kimsenin zararını tazmin etmek borcu altına girer.   

         

        Kusur: 

        Hukuka aykırı neticeyi istemek (kast) veya bu neticeyi istememekle beraber hukuka 

aykırılıktan kaçınmak için iradeyi kafi derecede yormamaktır. (Ġhmal) 

 

  Ġlliyet Bağı (Nedensellik Bağı):  

  Haksız fiil failinin tazminat borcunun doğabilmesi için, hukuka aykırı fiil ile bu fiil 

sonucunda ortaya çıkan zarar arasında bir sebep-sonuç iliĢkisinin bulunması gereklidir. 

ĠĢte, bu sebep-sonuç iliĢkisine illiyet bağı denilir. 

        Yargıtay 21. Hukuk Dairesi‟nin 16.05.1995 tarihli ve 1995/2288 sayılı kararında, iĢ 

kazası nedeniyle meydana gelen maluliyetlerden dolayı, istihdam edenin maddi ve 

manevi tazminat ödemekle yükümlü tutulabilmesi için, kusursuz sorumluluk esaslarına 

göre, kendisinin veya müstahdemin kusurlu olmasının gerekmediğine, ancak haksız fiil ile 

meydana gelen zarar arasındaki illiyet bağının, iĢçinin veya üçüncü Ģahsın tam kusuru ile 
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kesilmesi durumunda, istihdam edenin tazminatla sorumlu tutulamayacağına 

hükmetmiĢtir. 

 

   Tazmin: 

Haksız fiil sonucunda, mağdurun uğramıĢ olduğu maddi veya manevi zararın fail 

tarafından giderilmesi ve karĢılanması gerekir ki buna tazmin etme denilir. Tazmin edilen 

miktara veya meblağa ise tazminat denilir. 

  Tazminat; 

 Maddi tazminat (ayni veya nakdi) ve  
 Manevi tazminat olarak  

ikiye ayrılır. 

   Kusursuz Sorumluluk: 

Hukukumuzda, esas prensip olarak hukuka aykırı fiil (haksız fiil) ile baĢka bir 

kimseye zarar veren kimsenin sorumlu tutulabilmesi için kusurun varlığı gerekmektedir. 

Ancak, bazı istisnai hallerde sorumluluk için kusurun varlığı Ģartı aranmamaktadır. 

Bunlar, kusursuz sorumluluk halleridir. 

 

      Ġstihdam Edenin Sorumluluğu: 

          Borçlar Kanununun 55. maddesine göre, istihdam eden kiĢi, çalıĢan Ģahsın 

hizmetini ifa etmesi sırasında meydana getirdiği zarardan sorumludur. 

Yargıtay‟ın 27.03.1957 tarihli 1/3 sayılı Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı ile de, istihdam 

edenin Borçlar Kanununun 55. maddesine göre tazminat ile sorumlu tutulabilmesi için, 

kendi kusurunun bulunmasının Ģart olmadığını ve hatta çalıĢtırdığı Ģahsın dahi kusurunun 

varlığının kanuni Ģartlardan olmadığını belirtmiĢtir. 

Bununla ilgili, diğer içtihadı birleĢtirme kararı aĢağıda verilmiĢtir: 

Esas No.: 1966/7 

Karar No.: 1966/7 

Karar Tarihi: 22.6.1966 

Resmi Gazete: 28.7.1966/12360 

Adam çalıĢtıranın, Borçlar Kanununun 47. maddesi gereğince manevi tazminatla 

sorumlu tutulabilmesi için, ne kendisinin ne de çalıĢtırdığı adamın kusurlu bulunması 

gerekir. Nedensellik bağı bulunmak kaydıyla, hakim, durum ve koĢulları göz önünde 

tutarak manevi tazminatı belirler. 

Varsa, çalıĢtıran kiĢinin ya da çalıĢtırılanın yahut her ikisinin kusuru, ölenin veya 

cismani zarara uğrayanın birlikte kusuru, özel durum ve koĢullar içinde göz önünde 

tutularak manevi tazminat belirlenir. 

 

Ġstihdam Edenin Sorumluluktan Kurtulması: 

Borçlar Kanununun 55. maddesinin 2. fıkrasında, istihdam edenin sorumluluktan 

nasıl kurtulabileceği belirtilmiĢtir. Buna göre, istihdam eden, zararın doğmaması için hal 

ve Ģartların gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiğini veya bütün dikkat ve özeni 

göstermiĢ olsa bile zararın gerçekleĢmesine engel olamayacağını ispat ederse sorumlu 

tutulamaz. 

 

 Ġstihdam Edenin Rücu Hakkı: 

Yine, aynı maddenin 11. fıkrasında ise, istihdam edenin müstahdeme rücu meselesi 

düzenlenmiĢtir. Buna göre, istihdam eden, zarar gören üçüncü Ģahsın zararını tazmin 

ettiği takdirde, kendisini bu suretle zarara sokmuĢ olan müstahdeme rücu etmek hakkına 

sahiptir. Ancak, bu husus, müstahdemin kusurlu olması durumunda ve sadece kusuru 
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oranında mümkün olabilir. Müstahdemin kusuru yok ise, bu yola baĢvurmak mümkün 

değildir.         

        ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili tazminat hukukuna yönelik olarak, Borçlar 

Kanununun 332. maddesi ile 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 77. maddesi temel maddeler 

olarak göze çarpmaktadır.  

 

Borçlar Kanununun 332. maddesi: ĠĢ sahibi, akdin hususi halleri ve iĢin mahiyeti 

noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden istenebileceği derecede çalıĢmak 

dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere karĢı icap eden tedbirleri ittihaza ve münasip ve 

çalıĢma mahalleri ile iĢçi birlikte ikamet etmekte ise sıhhi yatacak yer tedarikine 

mecburdur. 

ĠĢ sahibinin yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareketi neticesinde iĢçinin ölmesi 

halinde onun yardımlarından mahrum kalanların bu yüzden uğradıkları zararlara karĢı 

isteyebilecekleri tazminat dahi akde aykırı hareketlerden doğan tazminat davaları 

hakkındaki hükümlere tabi olur. 

 

ĠĢ Kanununun 77. maddesi: ĠĢverenler, iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, 

iĢçiler de iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla 

yükümlüdürler. 

ĠĢverenler, iĢyerinde alınan iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını 

denetlemek, iĢçileri karĢı karĢıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, 

yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği 

eğitimini vermek zorundadırlar.  

 

ĠĢverenin Ġdari Sorumluluğu:  

ĠĢverenin idari sorumluluğu, 818 sayılı Borçlar Kanununun 45, 46 ve 47. maddeleri 

çerçevesinde ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21 ve 

23. maddelerinde düzenlenmiĢtir. Ġdari sorumluluk kapsamında, tazminat ve idari para 

cezası uygulaması söz konusudur.  

 

Tazminat ÇeĢitleri: 

A) Manevi Tazminat: 

ĠĢçinin, iĢverenden isteyebileceği manevi tazminat, 818 sayılı Borçlar Kanununun 

47. maddesine göre, cismani zarara uğrayan kiĢiye veya bu nedenle vefat eden kiĢinin 

ailesine, çekilen acı, elem ve ıstırapları hafifletmek amacıyla, hakimin takdir edeceği 

uygun bir miktar paradan ibaret olup, matematiksel yönden herhangi bir hesabı 

gerektirmemektedir. 

 

B) Maddi Tazminat: 

ĠĢçinin, iĢverenden isteyebileceği maddi tazminat ise, daima matematiksel yönden 

hesaplamayı gerektiren ve zararın gerçek miktarını bulmaya ve karĢılamaya yönelik bir 

tazminat çeĢididir. Maddi tazminat üç çeĢittir: 

1-Rücu Tazminatı 

2-ĠĢ Göremezlik Tazminatı 

3-Destekten Yoksunluk Tazminatı 

   

   1-Rücu Tazminatı: 



55                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

Geri alma tazminatı anlamına gelen bu tazminat, daha önce Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından karĢılanmıĢ olan zararlar tutarının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21. ve 23. maddelerine göre, kusurlu iĢverene veya 

kusurlu üçüncü Ģahıslara ödettirilmesinden ibarettir. 

Buna göre, rücu tazminatının esası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sigortalıya 

veya hak sahiplerine yapılmıĢ olan yardımlar tutarının ve eğer gelir bağlanmıĢsa, bu 

gelirin peĢin sermaye değerinin, kastı veya kusuru bulunan iĢverenden ya da üçüncü 

Ģahıslardan geri alınmasıdır. 

Sigortalıya, gerek kısmi, gerekse tam iĢ göremezlik durumlarında bağlanan sürekli 

iĢ göremezlik gelirinin veya hak sahiplerine bağlanan gelirin peĢin sermaye değerleri ile 

varsa, yapılmıĢ olan diğer yardımların (yol parası, protez, geçici iĢ göremezlik ödeneği 

gibi) tutarı, Sosyal Güvenlik Kurumunun iĢveren veya üçüncü Ģahıslar aleyhine açacağı 

rücu davalarındaki tazminat miktarına esas teĢkil eder. 

ĠĢ kazası ve meslek hastalığı sonucunda sigortalının ölmesi durumunda, ölen 

sigortalının hak sahipleri aleyhine de açılabilen rücu davaları, 26.10.1983 tarihinden 

itibaren geçerli olan 2934 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre, söz konusu tarihten 

itibaren düĢmüĢ bulunmaktadır. 

Yine, aynı Kanunun 3. maddesine göre, kendi kastı veya kusuru nedeniyle meydana 

gelen iĢ kazası ya da meslek hastalığı sonucunda ölmüĢ olsa bile, sigortalının hak 

sahiplerine, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yardımların peĢin sermaye değeri 

tutarının rücu edilemeyeceği hususu hükme bağlanmıĢtır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21. maddesinin 

son fıkrasına göre de; iĢ kazası, meslek hastalığı ve hastalık, kamu görevlileri, er ve 

erbaĢlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kiĢilerin vazifelerinin gereği 

olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiĢ ise, bu fiillerden dolayı haklarında 

kesinleĢmiĢ mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak 

sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücu 

edilmez. Ayrıca, iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca 

hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iĢ kazası veya meslek 

hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iĢ kazası sonucu 

ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez. 

Rücuan tazminat davaları ile ilgili olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun, 

21.3.1979 tarih ve 1979/269 sayılı kararında, tazminat davalarında Sosyal Sigortalar 

Kurumunun, birlikte sorumlu olanlardan müteselsilen zararın tümünü isteyebileceği gibi, 

sorumluların sadece birisinden de zararın tümünü isteyebileceği hükmü ittihaz edilmiĢtir.  

 

2-ĠĢ Göremezlik Tazminatı: 

Maddi tazminat da denilen bu tazminat, Borçlar Kanununun 46. maddesi ile 

tanımlanmıĢtır. Buna göre, cismani bir zarara uğrayan kimsenin, iĢ göremezliği ölçüsünde 

çalıĢmasının aksayacağı ve bu nedenle maruz kalacağı zarar ve ziyanın, kendisini 

çalıĢtırandan isteyebileceği prensip olarak kabul edilmiĢtir. 

Buna göre, iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücünü 

az veya çok kaybeden bir iĢçinin, kaybı ile ilgili gerçek zararını, kendisinin olayda tam 

kusurlu olması dıĢında, iĢverenden talep etmeye hakkı bulunmaktadır. Meydana gelen iĢ 

kazası veya meslek hastalığı durumlarında, meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 10 ve 

daha fazla ise, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya sürekli iĢ göremezlik geliri 

bağlanmaktadır. (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Mad.19) 

Sürekli iĢ göremezlik gelirinin sigortalıya ömrü boyunca verilmesi esastır.  
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanacak olan sürekli iĢ göremezlik geliri,  

tam iĢ göremezlik durumunda, yıllık kazancın yüzde yetmiĢinin, iĢ göremezlik miktarıyla 

orantılı kısmından ibarettir.  

 Ancak, iĢçinin tam iĢ göremezlikteki gerçek kaybı, yıllık kazancının tamamına 

eĢittir. Sürekli kısmi iĢ göremezlikte ise sigortalıya bağlanacak gelir, tam iĢ göremezlik 

geliri gibi hesaplanarak bunun iĢ göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir. 

Sigortalının yeniden bir iĢ kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına 

tutulması halinde meydana gelen arızaların bütünü göz önüne alınarak kendisine sürekli 

iĢ göremezliğini doğuran ilk iĢ kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden 

gelir bağlanır. Ancak, sigortalının uğradığı son iĢ kazası veya meslek hastalığı sırasındaki 

günlük kazancı önceki kazancından yüksek ise, sürekli iĢ göremezlik geliri bu kazancı 

üzerinden hesaplanır. 

Sürekli iĢ göremezlik geliri, sigortalının gerçek zararını karĢılamamaktadır. Diğer 

taraftan, iĢ göremezlik derecesi % 10‟dan aĢağı olduğu durumlarda da, iĢçinin cismani bir 

zararı olduğu halde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sürekli iĢ göremezlik geliri 

bağlanamamaktadır. Ayrıca, iĢçiye gelir bağlanması durumunda, gelir, bordroda 

gösterilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durum ise, tavan ücretten fazla kazancı 

bulunan sigortalılara, gerçek ücretine göre değil de, bordroda gösterilen ücrete göre gelir 

bağlanması anlamına geldiğinden, sigortalının gerçek zararı karĢılanmıĢ olmamaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan gelir, gerçek zararın bir karĢılığı 

durumunda olmayıp, bir sosyal güvenlik geliri niteliğindedir. Bundan dolayı, Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yardım ve bağlanan gelirlerin peĢin sermaye 

değerinin, gerçek zarar miktarından düĢülmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

karĢılanamamıĢ olan geri kalan maddi zararın da iĢverenden talep edilmesi gerektiği, 

Yargıtay kararları ile de hükme bağlanmıĢ olan bir kuraldır. 

 

3-Destekten Yoksunluk Tazminatı:  

Bu tazminat, iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, ölen kimsenin 

destek olduğu kiĢiler tarafından iĢverenden istenebilecek bir tazminat türüdür. Bu kiĢiler 

tarafından, iĢverenden tazminat istenebilmesi için, destek durumundaki iĢçinin ölümü ile 

yardım gören kiĢilerin para ile ölçülebilecek bir zarara uğramıĢ olmaları gerekmektedir. 

Bu durum, Borçlar Kanununun 45. maddesinin 2. fıkrasındaki, “Ölüm neticesi olarak, 

diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını 

da tazmin etmek lazım gelir” hükmü ile düzenlenmiĢtir.  

Yargıtay kararlarına göre, ölen kiĢinin destek sayılabilmesi için, destek olduğu 

kiĢilere düzenli olarak yardımda bulunmuĢ olması gerekmektedir. Ölen ile destekten 

yoksun kalanlar arasında, miras iliĢkisi durumunun olması veya nafaka yükümlülüğü gibi 

bir durumun bulunması Ģart değildir. 

Destekten Yoksunluk Tazminatı, destekten yoksun kalanlarla, ölen kimsenin çalıĢıp 

kazanabileceği süredeki kazancı tutarından, davacılara ileride yapabileceği yardım 

tutarının peĢin ve toptan ödenmesinden ibarettir.  

ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalı iĢçinin desteğinden yoksun 

kalan eĢ ve çocukları için hesaplanacak destekten yoksunluk tazminatı, iĢçinin yıllık 

kazançlarında artırım uygulanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Yine, tazminat 

hesaplanırken vergi ve benzeri kesintiler düĢüldükten sonra kalan net aylık ve dolayısıyla 

net yıllık kazanç üzerinden tazminatın belirlenmesi gerekmektedir. 

Çok defa, bir ölüm olayı sonucunda, birden çok kiĢi destekten yoksun kalmaktadır. 

Ölenin gelirinden, hayatta kalanların her birine ayrılacak payların ne kadar olması 

gerektiği, bilirkiĢiler vasıtasıyla tespit edilmektedir. Ölen kimsenin geliri tespit edildikten 
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sonra, bu gelirin genellikle en az % 30‟u, ölenin kiĢisel giderleri olarak kabul edilmekte ve 

geri kalan miktar destekten yoksun kalanlara dağıtılmaktadır. 

 

Tazminat Taleplerinin Hesaplanması: 

Rücu Tazminatı: 

ĠĢverene veya üçüncü Ģahıslara ödettirilecek olan miktarın peĢin sermaye değerinin 

hesaplanması gereklidir. 

PeĢin sermaye değeri,  üç ayda bir peĢin ödenen ve yıllık tutarı 100 lira olan gelirin, 

belirlenmiĢ olan faiz oranı dikkate alınarak, yaĢama ihtimali süresine göre bugünkü 

değerini ifade eder. YaĢın karĢılığı olan peĢin değer rakamı, P.M.F. Cetvelinden bulunur. 

Daha sonra, gelirin yıllık tutarı tespit edilir ve yaĢın karĢılığı olan peĢin değer rakamının 

100‟e bölünmesiyle elde edilen Emsal PeĢin Değer‟le çarpılarak PeĢin Sermaye Değeri 

hesaplanır. 

 

Sigortalının Ölmesi Durumunda PeĢin Sermaye Değerinin Hesaplanması: 

Sigortalının ölmesi durumunda ise, hak sahiplerinin peĢin sermaye değerleri, P.M.F. 

Cetvellerinden yaĢlarının karĢılığı olan peĢin değer rakamlarının esas alınması ile elde 

edilen emsal peĢin değerler vasıtasıyla ayrı ayrı hesaplanır. Bu hesaplanan değerlerin 

toplanması ile de, iĢverene veya üçüncü Ģahıslara ödettirilecek olan toplam miktar 

bulunmuĢ olur.  

 

P.M.F. YaĢama Tablosu: 

KiĢinin kalan ömrünün tespiti, Fransız menĢeli P.M.F. (Population Masculine et-

Feminine) yaĢama tablosundan hesaplanmaktadır. Kadın ve erkek ayrımı yapılmadan 

sigortalıların bulundukları yaĢlara göre muhtemel yaĢama süreleri (bakiye ortalama 

ömürleri), mahkemelerde, hesap bilirkiĢileri tarafından da kullanılan bu tablo vasıtasıyla 

tespit edilmektedir.  

 

 

 

ĠĢ Göremezlik Tazminatı (Maddi Tazminat): 

Öncelikle, maddi zararın unsurları tespit edilir. Bunlar, kaza tarihi, sigortalının 

doğum tarihi, sigortalının kaza tarihindeki yaĢı, P.M.F. YaĢama tablosuna göre bakiye 

ömrü, faal ömür süresi, yaĢlılık ömür süresi, maluliyet oranı, kusur bilirkiĢileri tarafından 

değerlendirilen ve hakim tarafından takdir edilen kusur oranı ve sigortalının aylık brüt 

ücret durumu‟dur. Maddi zarar hesabında, maluliyet tarihindeki ücrete itibar edilecek, 

sonraki devreler için de değiĢen ve artan asgari ücretler oranı üzerinden iĢlem 

yapılacaktır. 

Tazminat toptan ve peĢin alınacağından, yıllık ortalaması hesaplanan faal ömür 

kazancının peĢin değeri bulunur. Daha sonra, bu peĢin değer, kusur oranı ve maluliyet 

oranı ile çarpılarak maddi zarar bulunur. (Örneğin, % 50 kusur oranı verilmesi 

durumunda, çarpan 0.50 olacak ve yine örneğin % 35 maluliyet oranı verilmesi 

durumunda, çarpan 0.35 olacaktır.) 

Aynı Ģekilde, sigortalının faal ömründen sonraki yaĢlılık ömrü için de, 

malullük/yaĢlılık aylığından kaç yıl istifade edebileceği belirlenerek, yaĢlılık ömrü 

kazancının peĢin değeri bulunur. Daha sonra, yine bu değer, kusur oranı ve maluliyet 

oranı ile çarpılarak maddi zarar bulunur.  

Eğer, ödenen geçici iĢ göremezlik ödeneği ödenmiĢse, bu ödenek, maddi zararların 

toplamından çıkarılarak, sigortalının nihai ve gerçek maddi zararı bulunur. 
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Destekten Yoksunluk Tazminatı: 

Borçlar Kanunu Madde 332‟ye göre; 

ĠĢ sahibinin, çalıĢan kiĢinin maruz kaldığı tehlikelere karĢı icap eden tedbirleri 

almamasından dolayı iĢçinin ölmesi halinde, onun yardımlarından mahrum kalanların bu 

yüzden uğradıkları zararlara karĢı isteyebilecekleri tazminat dahi, akde aykırı 

hareketlerden doğan tazminat davaları hakkındaki hükümlere tabi olur. 

 

Destekten Yoksunluk Tazminatının Hesaplanması: 

Ölen kiĢinin kazançlarının, hangi unsurlar dikkate alınarak hesaplanacağı konusu, iĢ 

göremezlik tazminatındaki (maddi tazminat) hesaplama gibidir. Desteğin ortadan 

kalkmamıĢ olması durumunda, faal çalıĢma süresi ve emeklilik kazancının ne olması 

gerekiyorsa, bu kazançlar toplamının destekten yoksun kalanlara, belli bir oran 

çerçevesinde dağıtılması prensibi de, destekten yoksunluk tazminatının esasını oluĢturur. 

Destek olanın kazancının, hangi oranlara göre dağıtılması gerektiği hususunda mevzuatta 

herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, olayın ve kiĢilerin özelliklerine göre bu 

dağıtım oranları değiĢebilmektedir. 

 

ĠĢverenin Cezai Sorumluluğu:  

ĠĢverenin cezai sorumluluğu, Türk Ceza Kanununun 20, 21, 22. maddeleri ile 85 ve 

89. maddelerinde düzenlenmiĢtir. Cezai sorumluluk kapsamında, adli para cezası 

uygulaması ile hapis cezaları bulunmaktadır. 

 

ĠĢ Kazalarından Kaynaklanan Cezai Sorumluluk: 

ĠĢ kazaları kural olarak kusurlu davranıĢ sonucu oluĢur. Kusurlu davranıĢın doğal 

sonucu ise cezai sorumluluğun gündeme gelmesidir. Kusurlu davranıĢ ise, kiĢinin hukuka 

aykırı Ģekilde sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi (kast) veya hukuka aykırı 

sonucu istememekle birlikte, bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve 

özeni göstermemesidir. (Ġhmal) 

ĠĢ kazaları, ikinci tip hareket (ihmal) sonucunda oluĢmaktadır. Bu tür suçlara, 

“taksirli suçlar” denilmektedir. Buna göre, fiil, failin kendisinden beklenilene aykırı olarak, 

hareketin sonucunu öngörmemesinden veya bunu göz önünde tutmamasından ileri 

gelmiĢ ise, failin suçu taksir ile iĢlemiĢ olduğu kabul edilmektedir.   

 

Taksirin KoĢulları: 

 Sonuca neden olan eylemin iradi olması 

 Sonucun öngörülebilir-tahmin edilebilir-olması 

 Failin sonucu istememiĢ olması 

 Eylem ile sonuç arasında illiyet bağının bulunması 

   ĠĢ kazasının sorumlusu, iĢveren veya iĢveren vekili ya da iĢyerinde çalıĢan bir 

mühendis, iĢ güvenliği uzmanı, ustabaĢı veya iĢçi olabilir. Ya da oluĢan iĢ kazası bu 

kiĢilerden birkaçının olumsuz davranıĢlarının birleĢmesi sonucu da meydana gelebilir. 

Bu takdirde, sorumlu kiĢiler, olumsuz davranıĢları-kusurları oranında müterafik 

(birlikte) kusurluluk prensibine göre cezalandırılacaklardır. 

 

Ceza Sorumluluğunun ġahsiliği:  

Ceza sorumluluğu Ģahsidir. Kimse baĢkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. 

Tüzel kiĢiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda 

öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. 
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Kast (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 20): Suçun oluĢması kastın varlığına 

bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek 

gerçekleĢtirilmesidir.  

 

Olası Kast: KiĢinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleĢebileceğini 

öngörmesine rağmen, fiili iĢlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaĢmıĢ müebbet 

hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını 

gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeĢ yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer 

suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir. 

 

Taksir (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 21): Taksirle iĢlenen fiiller, kanunun 

açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık 

dolayısıyla, bir davranıĢın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek 

gerçekleĢtirilmesidir. KiĢinin öngördüğü neticeyi istememesine karĢın, neticenin meydana 

gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça iliĢkin ceza üçte birden yarısına 

kadar artırılır. Taksirle iĢlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre 

belirlenir. Birden fazla kiĢinin taksirle iĢlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı 

sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.  Taksirli hareket sonucu 

neden olunan netice, münhasıran failin kiĢisel ve ailevi bakımından, artık bir cezanın 

hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmıĢsa ceza verilmez; 

bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. 

 

Bilinçli Taksir(5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 22): 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 22.  maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre, kiĢinin öngördüğü neticeyi 

istememesine rağmen, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde 

taksirli suça iliĢkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. Normal taksir durumunda 

verilecek ceza, cezanın limitine bakılmaksızın adli para cezasına çevrilebilirken, bilinçli 

taksir durumunda verilecek ceza, adli para cezasına çevrilememektedir. 

  

 

 

Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununa göre; 

Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamat ve 

evamir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren Ģahıs iki seneden 

beĢ seneye kadar hapis cezasına mahkum olur. (Asliye) 

Eğer fiil birkaç kiĢinin ölümünü mucip olmuĢ veya bir kiĢinin ölümü ile beraber bir 

veya birkaç kiĢinin de mecruhiyetine sebebiyet vermiĢ ise dört seneden on seneye kadar 

hapis cezasına mahkum olur. (Asliye) 

Yukarıdaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun derecesine göre sekizde birine 

kadar indirilebilir. 

  

(765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 455) 

Her kim tedbirsizlik veya dikkatsizlik yahut meslek ve sanatta acemilik veya nizam, 

talimat ve emirlere riayetsizlik neticesi olarak bir Ģahsa cismen eza verecek veya sıhhatini 

ihlal edecek bir zarar iras eder yahut akli melekelerinde teĢevvüĢ husulüne sebebiyet 

verirse; 

Yaralanmanın derecesine ve ağırlığına göre; 

1.Takibat icrası Ģikayete bağlı olmak Ģartıyla üç aya kadar hapis, 
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2.Üç aydan yirmi aya kadar hapis, 

3.Birkaç kiĢi cürümden mutazarrır olmuĢ ise altı aya kadar hapis veya, 

4.Altı aydan otuz aya kadar hapis cezasına mahkum olur. (Asliye) 

Yukarıdaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun derecesine göre sekizde birine   

kadar indirilebilir. 

  

(765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 459) 

Yeni, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre ise; 

Taksirle öldürme: 

Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kiĢi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kiĢinin ölümü ile 

birlikte bir veya birden fazla kiĢinin yaralanmasına neden olmuĢ ise, kiĢi üç yıldan onbeĢ 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

   

Taksirle yaralama (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 85); 

1. Taksirle baĢkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 

yeteneğinin bozulmasına neden olan kiĢi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para 

cezası ile cezalandırılır. 

 2. Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 

 a) Duyularından veya organlarından birinin iĢlevinin sürekli zayıflamasına, 

 b) Vücudunda kemik kırılmasına, 

 c) KonuĢmasında sürekli zorluğa, 

 d) Yüzünde sabit ize, 

 e) YaĢamını tehlikeye sokan bir duruma, 

 f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuĢsa, birinci 

fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. 

3. Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 

a) ĠyileĢmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 

b) Duyularından veya organlarından birinin iĢlevinin yitirilmesine, 

c) KonuĢma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 

d) Yüzünün sürekli değiĢikliğine, 

e) Gebe bir kadının çocuğunun düĢmesine neden olmuĢsa, birinci fıkraya göre 

belirlenen ceza bir kat artırılır. 

4. Fiilin birden fazla kiĢinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. 

5. Bilinçli taksir hali hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların 

soruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikayete bağlıdır. 

(5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 89)  

 

Çokça Kullanılan Ġlgili Yargıtay Kararları: 

1-Her iĢveren, iĢyerinde iĢçilerin sağlığını ve iĢ güvenliğini sağlamak için gerekli olanı 

yapmak ve bu husustaki Ģartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla 

yükümlüdür. Bu yükümlülüğün sadece önlem almakla yetinilebileceği anlamını taĢımadığı, 

alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetleme ve giderek önlemlere uyulmasını temin 

anlamında bulunduğu da kuĢkusuzdur. BaĢka bir deyiĢle, iĢveren iĢyerinde, geniĢ 

anlamda doğmuĢ ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır. Bu zorunluluk 

sonucu olarak iĢyerinde iĢveren tarafından tam anlamı ile geniĢ bir kontrol mekanizması 

kurulmalıdır.    (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 31.10.1978) 



61                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

 

2-ĠĢverenin, insan yaĢamının kutsallığı çevresinde sigortalının sağlıklı ve güvenlikli 

bir ortamda iĢ görmesini sağlamakla yükümlü bulunduğu yönü tartıĢmasızdır ve 

yasalarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde açıkça gösterilmemiĢ bulunsa dahi, iĢverenin, 

iĢçi sağlığı ve güvenliğine iliĢkin gerekli önlemleri almakla bulunduğu yönü, ĠĢ Kanununun 

açık buyruğudur. (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 9.5.1984) 

 

3-ĠĢ Kanununa göre iĢveren, salt mevzuatta öngörülen önlemleri değil, 

kutsallaĢtırılması gereken insan yaĢamına saygı çevresinde günümüz bilim ve 

teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür. Her halde, çalıĢan kimsenin 

iĢ güvenliği, iĢçinin kendi dikkatine bırakılamaz. (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 17.4.1984) 

 

4-ĠĢverenin sorumlu olabilmesi için, zararı meydana getiren sigorta olayı ile iĢveren 

arasında uygun neden-sonuç bağının bulunması gerekir. (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 

13.7.1972) 

 

5-ĠĢ kazasında malul kalan iĢçinin maluliyet oranı % 10‟dan aĢağı olsa bile, iĢveren 

tazminatla sorumludur. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 24.9.1965) 

 

6-Bir iĢ kazasının meydana geliĢinde iĢçinin de, iĢverenin de hiçbir kusuru yok ise, iĢ 

kazasına uğrayan kazazedenin mirasçılarının destekten yoksun kalmaları sebebiyle 

iĢverenden maddi ve manevi tazminat istemeye hakları vardır. (Yargıtay 9. Hukuk 

Dairesi, 28.6.1966) 

 

7-Kaçınılmazlık (gayri kabil-i içtinab), olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel 

ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen zararın kısmen ya da tüm 

olarak meydana gelmesi durumudur. (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 24.3.1983) 

 

8-ĠĢverenin yüzde yüz kusurlu olduğu durumda, kaçınılmazlık olgusu dikkate 

alınamaz. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.4.1984) 

 

9-ĠĢ kazasında, ikinci iĢverenle birlikte asıl iĢveren de sorumludur. (Yargıtay 9. 

Hukuk Dairesi, 22.10.1968) 

10-ĠĢ kazasında, taĢeron ile iĢveren birlikte sorumludur. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 

7.7.1970) 

 

11-ĠĢ kazalarını önlemek bakımından iĢveren sadece iĢin niteliğine uygun kiĢisel 

koruyucu malzeme vermekle yükümlü olmayıp, verilen malzemenin kullanılmasını 

sağlamak ve bunun uygulanıp uygulanmadığını sürekli ve etkin bir Ģekilde denetlemekle 

de yükümlüdür. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 16.6.1988) 
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Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
 
Amaç: Ülkemizde ĠSG ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak.  

Öğrenim hedefleri:  

 Anayasa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, ĠĢ Kanununun ĠSG ile ilgili 

maddeleri, 

 ĠSG ile ilgili diğer mevzuat, 

 

Alt baĢlıkları 

 Anayasa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, ĠĢ Kanunu  

 ĠSG ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerdeki temel prensipler 

  

GĠRĠġ 
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Bilindiği üzere çalıĢanlar açısından 2 temel risk söz konusudur; ĠĢ kazası ve meslek 

hastalığı. Bu temel risklerin önüne geçebilmek üzere bilimsel çalıĢmalar yapılmakta ve 

uygulanabilir sistemler geliĢtirilmektedir. Uygulamaların standart olabilmesi için Ülkeler 

ayrıca yasal düzenlemeler yaparak ĠSG alanında bir disiplin yaratmaya çalıĢmaktadırlar. 

Ülkemizde de ĠSG alanına müdahale eden çok sayıda yasal düzenleme vardır. Bu derste 

ilgili yasal düzenlemeler belli bir sistematik içinde verilmiĢtir. 

  

Üretimin bileĢenleri; 4 Ġ veya 4 Ç 

 BileĢenleri tanımlayan sözcüklerin baĢ harflerinden dolayı üretimin bileĢenleri 4 Ġ 

veya 4 Ç ile de ifade edilebilir. Bunlar; 

 ĠĢveren (ÇalıĢtıran) 

 ĠĢyeri (ÇalıĢma yeri) 

 ĠĢçi (ÇalıĢan) 

 ĠĢ (ÇalıĢma) 

ĠĢçi ve iĢveren kavramları ve aralarındaki iliĢkiler ĠĢ Kanununda ve Borçlar Kanununda 

hukuki olarak tanımlanmıĢ ve açıklanmıĢtır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunun daha iyi 

anlaĢılabilmesi için aĢağıdaki pratik tanımlar kullanılabilir. 

İşveren: Bir hizmet sözleĢmesi ile ücret karĢılığında kiĢileri çalıĢtıran, iĢyerinin sahibi, 

İşyeri: ÇalıĢmanın (yani iĢin) yapıldığı yer, 

İşçi: Bir hizmet sözleĢmesi ile ücret karĢılığında iĢveren emrinde çalıĢan kiĢi, 

İş: Bir hizmet sözleĢmesi ile ücret karĢılığında mal ve hizmet üretimi için yapılan 

eylem(ler).  

Bu bileĢenlerden birinin varlığı ancak diğerlerinin varlığı ile olanaklıdır. BaĢka bir deyiĢle; 

“Üretim; ancak söz konusu öğeler bir arada olduğu sürece yapılabilir.”  Üretimin 

bileĢenleri birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. BileĢenlerden birinde 

var olan bir sorun diğer bileĢenleri de olumsuz etkileyecektir. Öte yandan, ĠSG alanında 

yapılmıĢ olan “Yasal Düzenlemeler” üretimin bütün bileĢenlerini doğrudan etkilemektedir 

(Bakınız Ģekil-1). Yasal düzenlemelerle; 

 Belirlemeler 

 Sınırlamalar 

 Zorunluluklar 

 Yaptırımlar 

GetirilmiĢtir. Kullanılacak iĢ donanımlarının hangi özelliklere sahip olması gerektiği, 

nelerin meslek hastalığı sayılacağı, nelerin iĢ kazası olduğu net olarak belirlenmiĢtir. 

Belirlemeler yapılırken bazı sınırlamalar getirilmiĢtir. Her hastalık meslek hastalığı 

sayılmamaktadır. Geçirilen her kaza iĢ kazası sayılmamaktadır. ĠĢ kazalarının ve meslek 

hastalıklarının önlenebilmesi veya en az düzeye indirilebilmesi için “Sosyal taraflara” 

yapmaları gerekenler konusunda zorlamalar getirilmiĢtir. Yapılması gerekenler yeterince 

yapılmadığı takdirde ise uygulanacak yaptırımlar belirlenmiĢtir. Bunları sırasıyla 

göreceğiz. 
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Yasaların etkilerinden önce, üretimin bileĢenlerinin birbirlerini etkilemesini incelemek 

daha yararlı olacaktır. Çünkü yalnızca yasaları bilmek sorunu çözmeye yetmemektedir.  

 

 

 

 

 

 

   

Şekil – 1: Üretimin bileşenleri ve birbirlerini etkilemeleri. 

Kırmızı oklar: Bileşenlerin etkileşimleri. Mavi oklar: Yasaların etkilemesi. 

 

Üretimin bileĢenleri birbirlerini nasıl etkiler? 

ĠĢveren; ĠĢyerinin ve üretim araçlarının sahibidir. ĠĢveren  “Tüzel KiĢi (1)” veya  “Gerçek 

KiĢi (2)” olabilir.  

Hukuki düzenlemeler bakımından 2 tür kişilik bulunmaktadır. "Gerçek kişi" ve "Tüzel kişi" (Hükmî 

şahıs). Toplulukların niteliğine göre "özel hukuk tüzel kişisi" ve "kamu hukuku tüzel kişisi" şeklinde 

ikili ayrıma tabi tutulabilir.   

 (1)= Tüzel kişi gerçekte kişilik sahibi olmayan ancak varsayımsal olarak kişilik sahibi olduğu kabul 

edilen kişi veya mal topluluklarıdır. Başka bir deyişle; ”Hukuk bakımından birçok kişinin veya malın 

topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık”. 

(2)= Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne kadar 

süreçte hukuken kişiler için kullanılan terimdir. 

 

ĠĢyerinde politikaların belirlenmesi, çeĢitli yönetim sistemleri kurulması, üretim ile ilgili 

kararların alınması, iĢe eleman alma, eleman çıkartma, terfiler vb… Hep iĢverenin 

inisiyatifindedir. Özellikle tek Ģahsın iĢveren (tek patron) konumunda olduğu iĢyerlerinde 

her Ģey patronun iki dudağı arasındadır. KurumsallaĢmıĢ iĢyerlerinde ise “sistemler” 

daha etkin olarak kurulmakta ve çalıĢmaktadır. ĠĢverenin bu özelliklerinden dolayı 

üretimin diğer 3 bileĢeni doğrudan doğruya ve temelden etkilenmektedir. Ülkemizdeki 

iĢveren modelleri ve ĠSG yaklaĢımları konusunda ayrıntılı bilimsel çalıĢmaların 

yapılmasına büyük ihtiyaç vardır. Elde edilecek sonuçların ĠSG adına olumlu etkiler 

yapacağı tartıĢmasızdır. Bu çalıĢmalar iĢverenlerin geliĢimine de önemli ölçüde katkı 

yapacaktır. 

ĠĢyeri; Üretimin gerçekleĢtiği yerdir. ĠĢyerinin fiziki, kimyasal ve biyolojik koĢulları 

çalıĢanı doğrudan etkilemektedir. ĠĢyeri ve çalıĢma koĢulları; çalıĢan üzerinde çeĢitli 

yüklenmelere neden olmaktadır. ĠĢ verimi doğrudan doğruya bu yüklenmelerle ilgilidir. 
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ÇalıĢanların iĢ kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması da iĢyeri koĢulları ile 

iliĢkilidir. ÇalıĢanın etkilenmesi iĢ ve üretim kalitesini de etkileyecektir. Ortaya çıkan 

hukuki sonuçlar da iĢvereni etkilemektedir. 

ĠĢ; Üretimin gerçekleĢtirilebilmesi için çalıĢanlar bir vardiya boyunca onlarca hatta 

yüzlerce değiĢik iĢ (eylem=çalıĢma) yapmaktadırlar. Bütün bu yapılan iĢler değiĢik riskler 

ve zorluklar içermektedir. ĠĢ zorlukları veya beklenmedik bir zamanda açığa çıkan riskler; 

çalıĢanlarda değiĢik hastalıklara ve rahatsızlıklara ve hatta iĢ kazalarına yol açmaktadır. 

ĠĢin özelliklerinden dolayı ortaya çıkan sonuçlar iĢvereni hukuki açıdan, iĢçiyi sağlık 

açısından ve iĢyerini de güvenlik açısından doğrudan doğruya etkilemektedir. 

ĠĢçi; Üretimin tartıĢmasız en önemli bileĢenidir. Bir vardiya boyunca oluĢan yüklenmeler 

sonucunda çalıĢanın verdiği psikolojik ve fizyolojik tepkiler değiĢik sonuçlar 

yaratmaktadır. ĠĢ kazasını yaĢayan da, meslek hastalığına yakalanan da iĢçidir.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil – 2; Çalışanın işyeri ortamından ve işlerden etkilenmesi. 

Üretimin bileşenleri topluca veya ayrı ayrı olarak çevreyi de etkilemektedir. Çevreye olan 

etkiler bu kitabın kapsamı dışında tutulmuştur. 

 

Yasalar hiyerarĢisi ve yasaların üretimin bileĢenlerini etkilemesi; 
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Şekil – 3; yasalar hiyerarşisi 

ÇalıĢma hayatını düzene sokma ve disiplin getirme açısından farklı zamanlarda ve farklı 

bakanlıklar tarafından çok değiĢik Yasal Düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu yasal düzenlemeler 

arasındaki bağlantıları tam olarak kavramak gerekir. Aksi durumda hiçbir iĢyerinde 

verimli bir ĠSG çalıĢması yapılamaz. Çünkü söz konusu düzenlemeler üretimin 

bileĢenlerini doğrudan doğruya etkilemektedir. Bütün bu yasalar; ĠĢverene, iĢçiye ve ĠSG 

uygulamacılarına önemli görevler ve sorumluluklar yüklemektedir. Öte yandan, 

iĢyerlerinin ve iĢ donanımlarının taĢıması gereken özellikler, standartlar, uyulması ve 

uygulanması gereken kurallar ile çalıĢma ortamlarının taĢıması gereken özellikler yine bu 

yasal düzenlemelerle ortaya konmuĢtur. ĠSG alanındaki yasal düzenlemeleri iyi bilmek, 

aralarındaki bağlantıları eksiksiz olarak kurabilmek gerekir. Sonuçta herkes ve her kurum 

kendi görev ve sorumluluklarını doğru bir Ģekilde bilecek ve tam olarak 

uyacak/uygulayacaktır. Yukarıdaki ġekil-3 de Ülkemizdeki Yasalar hiyerarĢisi verilmiĢtir. 

Yetki ve yaptırım gücü bu sıraya göredir. BaĢka bir deyiĢle; Bir alttaki düzenleme hiçbir 

zaman kendi üstündekilerden daha güçlü değildir.  

En üst sırada Anayasa yer almakta ve en temel kuralları ortaya koymaktadır. Bütün 

yasalar, tüzük ve yönetmelikler Anayasaya uygun olarak yapılmaktadır. Bir hukuk devleti 

olan Ülkemizde hiçbir kiĢi ve kurum bu temel yasanın dıĢına çıkamaz.  

Anayasa ile devlete Ģu görevler verilmiĢtir; 

 ÇalıĢma hakkını korumak 

 ÇalıĢma özgürlüğünü sağlamak 

 SözleĢme özgürlüğünü sağlamak 

 ÇalıĢanın haklarını korumak 

 Zorla çalıĢtırılmayı engellemek 

 Angaryayı önlemek 

 ĠĢsizliği önlemek 

 ÇalıĢma barıĢını sağlamak 

 Özel teĢebbüslere güvence sağlamak 

Anayasamızdaki temel maddeler hangileridir? 

Zorla çalıĢtırma yasağı  

Madde 18.- Hiç kimse zorla çalıĢtırılamaz. Angarya yasaktır.  

ġekil ve Ģartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki 

çalıĢtırmalar; olağanüstü hallerde vatandaĢlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının 

zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaĢlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir 

çalıĢmaları, zorla çalıĢtırma sayılmaz.  

ÇalıĢma ve sözleĢme hürriyeti  

Madde 48.- Herkes, dilediği alanda çalıĢma ve sözleĢme hürriyetlerine sahiptir. Özel 

teĢebbüsler kurmak serbesttir.  
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Devlet, özel teĢebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun 

yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalıĢmasını sağlayacak tedbirleri alır.  

ÇalıĢma hakkı ve ödevi  

Madde 49.- ÇalıĢma, herkesin hakkı ve ödevidir.  

Devlet, çalıĢanların hayat seviyesini yükseltmek, çalıĢma hayatını geliĢtirmek için 

çalıĢanları korumak, çalıĢmayı desteklemek ve iĢsizliği önlemeye elveriĢli ekonomik bir 

ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.  

Devlet, iĢçi - iĢveren iliĢkilerinde çalıĢma barıĢının sağlanmasını kolaylaĢtırıcı ve koruyucu 

tedbirler alır.  

ÇalıĢma Ģartları ve dinlenme hakkı  

Madde 50.- Kimse, yaĢına, cinsiyetine ve gücüne uymayan iĢlerde çalıĢtırılamaz.  

Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalıĢma Ģartları bakımından özel 

olarak korunurlar.  

Dinlenmek, çalıĢanların hakkıdır.  

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve Ģartları kanunla düzenlenir.  

Ayrıca Anayasamızın 51, 53, 54 ve 55 maddeleri de çalıĢanların baĢta sendika olmak 

üzere diğer haklarını düzenlemektedir. 56. madde ile de vatandaĢların sağlık hizmeti 

alma haklarını düzenlenmektedir. 

Uluslar arası sözleĢmeler 

Anayasa Madde 90. – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası 

kuruluĢlarla yapılacak analaĢmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

(Ekli 22.05.2004/25469-5170/7) Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ milletlerarası 

anlaĢmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 

Mahkemesine baĢvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ temel hak ve 

özgürlüklere iliĢkin milletlerarası anlaĢmalarla  kanunların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuĢmazlıklarda milletlerarası anlaĢma hükümleri esas 

alınır. 

Anayasamızın bu maddesine uygun olarak imzalanmıĢ bulunulan ILO sözleĢmeleri ayrı bir 

ders olarak verilmiĢtir. Bu sözleĢmeler bağlayıcı durumdadır. 

Kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler 

Ülkemizde ĠSG alanında yasal düzenlemelerin çoğunu ÇalıĢma Bakanlığı yapmakla 

beraber; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da konuya taraf durumundadır. Sağlık Bakanlığı 

doğrudan doğruya konunun tarafıdır. Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı da (Yapı malzemeleri 

yönetmeliği, Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik=Kısaca Yangın 

Yönetmeliği), konuya taraftır. Özel Güvenlik görevlileri ile ilgili Yönetmeliklerle Ġç ĠĢleri 

Bakanlığı da konuya taraf durumundadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı da 

sürücü belgesi, operatörlük belgesi, yol güvenliği ve trafik düzenlemeleri ile yine konuya 
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taraf durumundadır. ĠĢyeri ve çevre konularında Çevre ve Orman Bakanlığı doğrudan 

taraf durumundadır. Öte yandan, iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu durum yargıya 

taĢınmakta ve bu defa da Adalet Bakanlığı düzenlemeleri konuya taraf olmaktadır. Afet ve 

Acil Durum BaĢkanlığı, kendine bağlı kurumlar nedeniyle bazı Devlet Bakanlıkları da 

konuya taraf durumundadır. Görüldüğü gibi, ĠSG uygulamalarında dolaylı veya dolaysız 

olarak çok sayıda Resmi Birim konuya taraf durumundadır. “Eksiksiz iĢ yapabilmek”, 

baĢka bir deyiĢle yasalara uygun davranabilmek adına ĠSG ile ilgili bütün yasal 

düzenlemeleri iyi bilmek gerekir. 

ĠSG uygulamacılarının sıkça dile getirdiği; “Yöneticim „bu hangi yasada yazıyor?‟ diye 

soruyor” türünden yakınmaların yanıtı da ilerleyen sayfalarda verilmiĢtir.  

Dünya genelinde iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle en kötü sıralarda 

bulunmamız yalnızca kötü bir tesadüf değildir. Çünkü İSG alanında bilinmesi 

gerekenler yeterince bilinmiyor ve uygulanması gerekenler de bu nedenle 

yeterince uygulanamıyor.  

Bir atasözümüz durumu net olarak açıklamaktadır; “Yarım doktor hastayı canından, yarım 

imam insanı dininden eder”… Öncelikle Yasaların iyi incelenmesi ve çok iyi anlaĢılması 

gerekir.  Aksi durumda sıkıntıların yaĢanabileceği açıktır.  

Ülkemizde, ĠSG yasaları ile sahadaki uygulamalar arasında da önemli farklılıklar 

gözlenmektedir. Özellikle “tehlike, risk ve risk analizleri” konusundaki farklı uygulamalar 

dikkat çekicidir. Bu konu diğer ilgili derslerde ayrıca açıklığa kavuĢturulacaktır. ġimdi, 

Yasalarımızın ĠSG alanında hangi düzenlemeleri yaptığına bakalım. 

ĠSG konusundaki yasal düzenlemelere baktığımızda; 

 Belirlemeler   

 Sınırlamalar   

 Zorlamalar   

 Yaptırımlar   

KarĢımıza çıkmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda; 

 ĠĢ Kazalarının genel çerçevesinin çizildiğini, 

 Meslek hastalıklarının tek tek tanımlandığını, 

 ÇeĢitli standartların hazırlandığını ve teknik düzenlemelerin yapıldığını 

 ĠĢ ile ilgili hastalıkların tanımlanmadığını, 

 ĠĢyeri kazalarının tanımlanmadığını 

açıkça görebiliriz.  Risk analizi ve değerlendirmesi konusundaki farklı uygulamaların 

yasalarımızın iyi anlaĢılamamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Kabul Tarihi: 31.05.2006) 

MADDE 13- ĠĢ kazası; 

a) Sigortalının iĢyerinde bulunduğu sırada,  

b) ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı 

kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢıyorsa yürütmekte olduğu iĢ veya çalıĢma konusu 

nedeniyle iĢyeri dıĢında, 
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c) Bir iĢverene bağlı olarak çalıĢan sigortalının, görevli olarak iĢyeri dıĢında baĢka bir 

yere gönderilmesi nedeniyle asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

e) Sigortalıların, iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere gidiĢ geliĢi sırasında,  

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan 

olaydır.   

Tanım; doğrudan doğruya çalıĢan kiĢinin yaralanması, ölmesi veya sakat kalmasını ifade 

etmektedir. Hem belirleme, hem de sınırlama getirilmiĢtir. ĠĢyerinin veya herhangi bir 

donanımın hasar görmesi bu tanımın dıĢında kalmaktadır. Ancak, baĢka hiçbir yasada da 

iĢyeri kazası tanımı ayrıca yer almamaktadır. Oysa baĢka ülkelerde kaza; “zarar veren 

beklenmedik olaydır” Ģeklinde tanımlanmaktadır… 

Meslek hastalıklarının tanımı da aynı yasada aĢağıdaki Ģekilde yapılmaktadır. 

Meslek hastalıkları; 

MADDE 14- Meslek hastalığı, sigortalının çalıĢtığı veya yaptığı iĢin niteliğinden dolayı 

tekrarlanan bir sebeple veya iĢin yürütüm Ģartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 

hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. 

Sigortalının çalıĢtığı iĢten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;  

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak 

düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi, 

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, iĢyerindeki çalıĢma Ģartlarını ve buna bağlı tıbbî 

sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,  

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. 

Meslek hastalığı iĢten ayrıldıktan sonra meydana çıkmıĢ ve sigortalı olarak çalıĢtığı 

iĢten kaynaklanmıĢ ise; sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, 

eski iĢinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için 

Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın 

geçmemiĢ olması Ģarttır. Bu durumdaki kiĢiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat 

edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla belirlendiği 

ve meslek hastalığına yol açan etkenin iĢyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği 

hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aĢılmıĢ olsa bile, söz konusu 

hastalık Kurumun veya ilgilinin baĢvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir. 

../… 

Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iĢ kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin 

Ģekli ve içeriği, verilme usulü ile bu maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer usul ve esaslar, 

Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiĢ 

hastalıklar dıĢında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda 

çıkabilecek uyuĢmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 
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Burada da görüldüğü gibi meslek hastalıklarının neler olduğu belirlenmiĢ ve gerekli 

görülen sınırlamalar getirilmiĢtir.   

4857 sayılı ĠĢ Kanununun 77 – 89 maddeleri (5. bölümü) ve 78. maddeye bağlı olarak 

çıkartılan yönetmelikler doğrudan doğruya ĠSG ile ilgilidir. Ancak, sanıldığı gibi ĠSG 

uygulamaları yalnızca 4857 sayılı yasa ve bağlı yönetmeliklerinden ibaret değildir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Ülkemizde ĠSG alanında bir Ģekilde taraf olan ve yeterince 

bilinmeyen veya önemi yeterince kavranmamıĢ olan çok sayıda yasal düzenleme vardır. 

Söz konusu yasal düzenlemeler farklı zamanlarda ve farklı bakanlıklarca çıkartılmıĢtır. Bu 

Yasalar bir bütünlük içinde birbirleri ile iliĢkili olarak incelendiğinde hem üretimin 

bileĢenlerine, hem de “ĠSG‟nin Sosyal Taraflarına” farklı görevler ve roller verildiği 

görülecektir. Bilindiği gibi, Sosyal Taraflar denilince; Devlet, İşçi (sendikaları), İşveren 

(sendikaları) ve Diğer Birimler (Üniversiteler, eğitim ve danışmanlık firmaları, KKD 

üreticileri/satıcıları vb) anlaşılmaktadır. Ġlerleyen sayfalarda ilgili yönetmeliklerden bazıları 

(tarafımca belli bir kalıp içinde aslını bozmadan yeniden düzenlenerek) verilmiĢtir. 

Özellikle 4703 sayılı yasanın ĠSG uygulayıcıları tarafından çok iyi incelenmesi ve 

gereklerinin yerine getirilmesi gerekir. 4857 ve 4703 sayılı yasalar pratik olarak Ģöyle 

yorumlanabilir; “4857 sayılı yasa ve yönetmelikleri İSG için yönetimsel kuralları 

belirlerken, 4703 sayılı yasa ve yönetmelikleri ise İSG için teknik kuralları 

ortaya koyar”.  

4857 sayılı yasa ile ilgili bilgiler bölüm sonunda verilmiĢtir. 

4703 sayılı yasanın ĠSG ile ilgisi  

 ĠSG sorumluları yöneticilerinin bazen; “Hangi yasada yazıyor?” Ģeklindeki 

sorusu ile karĢılaĢmakta ve (eğer) konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değillerse uygun 

bir yanıt vermekte zorlanmaktadırlar. Oysa; baĢta ĠSG sorumluları olmak üzere, yönetici 

konumunda çalıĢan bütün personel kendi üretim faaliyetleri kapsamındaki yasal 

düzenlemeleri ve standartları bilmek zorundadırlar. Özellikle de 4703 sayılı yasa ve bu 

yasaya bağlı olarak çıkartılmıĢ olan yönetmeliklerin iyi bilinmesi gerekir. Çünkü “Hangi 

yasada yazıyor?” sorusunun yanıtı bu yasa ve bağlı yönetmeliklerde gizlidir. 

4703 Sayılı Yasa 24459 sayılı Resmi Gazetede 29.06.2001 tarihinde yayınlanmıĢtır. 

Yasanın tam adı; “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 

Kanun” olup, söz konusu kanunun 1. maddesinde amaç Ģöyle açıklanmıĢtır; 

“Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi 

ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir.” 

Yasanın 2. maddesi; “Bu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların 

yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa 

gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, 

bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsar.” Demektedir. 

Kanunun 3. maddesinde bazı tanımlar yapılmıĢtır. Bu tanımlardan bazıları aĢağıdadır. Bu 

kavramların bilinmesi sayesinde bu yasaya göre çıkartılan yönetmelikler daha rahat 

anlaĢılabilecektir. 

Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünlerdir. 
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Son ürün: Ġlgili teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren aynı belgeler kapsamındaki 

ürünlerden piyasaya en son arz edilenidir. 

Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koĢullarında risk taĢımayan veya 

kabul edilebilir ölçülerde risk taĢıyan ve temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma 

sağlayan üründür. 

Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaĢam ve 

sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgarî güvenlik 

koĢullarıdır. 

Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya 

ayırt edici iĢaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel 

kiĢidir. [Üreticinin Türkiye dıĢında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen 

temsilci ve/veya ithalatçı (ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün 

güvenliğine iliĢkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kiĢidir)]. 

Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine iliĢkin 

özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kiĢi,  

Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmıĢ olan, kabul edilmiĢ bir kuruluĢ tarafından 

onaylanan, mevcut Ģartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, 

ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, iĢleme ve üretim yöntemleri, 

bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iĢaretleme, etiketleme ve uygunluk 

değerlendirmesi iĢlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyarî 

olan düzenlemedir. 

Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, 

iĢleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iĢaretleme,  

etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi iĢlemleri hususlarından biri veya birkaçını 

belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemedir. 

Yetkili kuruluĢ: Ürünlere iliĢkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili 

bulunan ve bu Kanun hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla 

uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluĢudur. 

Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test 

edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine iliĢkin her türlü faaliyettir. 

Uygunluk değerlendirme kuruluĢu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun 

test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine iliĢkin faaliyette bulunan 

özel veya kamu kuruluĢudur. 

OnaylanmıĢ kuruluĢ: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluĢları arasından, bir 

veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde 

bulunmak üzere, yetkili kuruluĢ tarafından belirlenerek, bu Kanunda ve ilgili teknik 

düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluĢtur. 

Uygunluk iĢareti: Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun 

olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi iĢlemlerine tâbi tutulduğunu gösteren 

iĢarettir. 
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Piyasa gözetimi ve denetimi: Yetkili kuruluĢlar tarafından, ürünün piyasaya arzı veya 

dağıtımı aĢamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak 

üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesidir. 

Ġyi uygulama kodu: Ġlgili sektördeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler 

çerçevesindeki sağlık ve güvenliğe iliĢkin uygulama esaslarıdır.  

Madde 4; “Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanır”.      

Madde 5; “Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması 

zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz 

edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal 

edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır. 

Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve 

istisnalar tanımaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

    Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere 

uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, 

ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslar arası standartlara; bunların olmaması 

halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya 

tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir. 

    Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz 

edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan 

kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur. 

    Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve 

bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte 

kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, 

kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer 

bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından 

değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlaması gerekir. 

 

Ürünün güvenli olup olmadığı konusunda 5. maddede gayet açık. Ya teknik 

düzenlemelere ya da standartlara uygunluk aranmaktadır.   

4857 sayılı ĠĢ Kanunu 77. maddesi iĢverenin “her türlü önlemi” almasını emretmektedir. 

“Her türlü önlemlerin” neler olduğu; Kısmen 4857 sayılı Kanunun 78. maddesi gereği 

çıkartılan yönetmeliklerde, kısmen de 4703 sayılı Kanuna bağlı olarak çıkartılmıĢ olan 

yönetmeliklerde anlatılmaktadır. ―4703 sayılı yasaya ve bağlı yönetmeliklerine göre 

üretilerek piyasaya verilen ürünler nerede kullanılacaktır?‖ sorusunu sormak ve 

yanıtını bulmak gerekir. Söz konusu ürünlerin önemli bir bölümü 4857 sayılı ĠĢ Kanununa 

tabi olan iĢyerlerinde kullanılacaktır. Bu nedenle, 4857 sayılı yasanın 77. maddesine göre  

“her türlü önlemi almak” zorunda olan iĢveren; 4703 sayılı yasa gereklerine de uymak 

zorundadır. ĠĢyerlerinde uyulması/ uygulanması zorunlu olan kurallar ve gereklilikler, 

kullanılması zorunlu olan donanımların ve malzemelerin neler olduğu Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

çıkartılan çeĢitli yönetmeliklerde, teknik düzenlemelerde ve ilgili standartlarda 

belirtilmiĢtir. KiĢisel koruyucu donanımlar (KKD) da zorunlu standartlar kapsamındadır ve 

iĢyerlerinde; standartlara uygun olarak üretilmiĢ KKD kullanım zorunluluğu vardır. 

Konunun daha iyi anlaĢılması için bazı Yasal Düzenlemelerden örnekler aĢağıda 

verilmiĢtir. 
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Zorunlu Standart nedir? 

Ġlgili kuruluĢlar tarafından hazırlandıktan sonra, resmi yetkililerce zorunlu olarak 

uygulamaya konulan standartlardır. Tablo – 2 de zorunlu standart kapsamında olan 

ürünler ve ilgili yasal dayanakları verilmiĢtir. Bu tabloda verilen ürünlerin hepsi de 

iĢyerlerinde kullanılması zorunlu olan malzeme ve donanımları kapsamaktadır.   

 Zorunlu standart 

kapsamındaki ürünler, RG 

yayın tarihi ve sayısı 

AB Direktif No ve  

ilgili Ulusal Yönetmelik adı 

Uyumdan  

Sorumlu  

 KuruluĢlar 

Alçak gerilim cihazları 

11.01.2002 /24637 

(73/23/EEC)/ 

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak 

Üzere TasarlanmıĢ Elektrikli Teçhizat Ġle 

Ġlgili Yönetmelik  

Sanayi ve Ticaret  

Bakanlığı 

Basit basınçlı kaplar 

31.03.2002 /24712  

DeğiĢiklik:19.03.2003 /25053 

(87/404/EEC)/ 

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 

Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 

Gaz Yakan Aletler 

01.04.2002 /24713  

DeğiĢiklik:19.03.2003 /25053 

(90/396/EEC)/ 

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik 

Sanayi ve Ticaret  

Bakanlığı 

Sıcak su kazanları 

31.03.2002 /24712  

DeğiĢiklik:19.03.2003 /25053 

(92/42/EEC)/ 

Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik 

Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 

Elektromanyetik uygunluk 

02.06.2002 /24773 

(89/336/EEC)/ 

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 

Sanayi ve Ticaret  

Bakanlığı 

Makineler 

03.03.2009 /27158 

(98/37/EC)/ 

Makine Emniyeti Yönetmeliği 

Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 

Otomatik olmayan tartı aletleri 

17.04.2002 /24729  

DeğiĢiklik:19.03.2003 

(90/384/EEC)/ 

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği 

  

Sanayi ve Ticaret  

Bakanlığı 

Sivil kullanım için patlayıcılar 

15.10.2002 /24907 

(93/15/EEC)/ 

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin 

Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve 

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 

Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 

Patlayıcı ortamlarda Kullanılan 

Donanımlar 

(94/9/EC)/ 

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan 

Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle Ġlgili 

Sanayi ve Ticaret  

Bakanlığı 
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27.10.2002 /24919 Yönetmelik 

Asansörler 

15.02.2003 /25021  

(95/16/EC)/ 

Asansör Yönetmeliği 

Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 

Basınçlı kaplar 

10.04.2002  /24722  

DeğiĢiklik:19.03.2003 /25053 

(97/23/EC)/ 

Basınçlı Donanımlar Yönetmeliği  

Sanayi ve Ticaret  

Bakanlığı 

ĠnĢaat malzemeleri 

08.09.2002 /24870 

(89/106/EEC)/ 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

Bayındırlık ve Ġskan  

Bakanlığı 

KiĢisel korunma donanımları 

29.11.2006 /26361 

(89/686/EEC)/ 

KiĢisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 

ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 

Yolcu taĢıma amaçlı kablo 

üzerinde hareket eden araçlar 

19.01.2005 /25705 

(2000/9/EC)/ 

Ġnsan TaĢımak Üzere Tasarımlanan Kablolu 

TaĢıma Tesisatı Yönetmeliği 

Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 

Ölçü Aletleri 

22.01.2003 /25001  

(2004/22/EC)/ 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği 

Sanayi ve Ticaret  

Bakanlığı 

Tablo – 1: 4703 Sayılı Yasaya dayanarak çıkartılan ve zorunlu standart kapsamındaki 

ürünler ve ilgili Yönetmelikleri 

 

Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük; 

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 07.02.1967 - 6/7677 

Dayandığı Kanun Tarihi - No: 10.06.1930 - 1705 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 22.02.1967 - 12534 

Tüzüğün 1. Maddesinde; “1705 ve 3018 sayılı kanunlar gereğince iç ve dıĢ ticaret 

menfaatlerini korumak ve ticaret malları üzerinde tağĢiĢ ve hilelere mani olmak üzere 

bitki, hayvan ve maden asıllı maddelerin tümü ile bunların yarı veya tam mamullerinin 

yahut bunların bileĢiminden meydana gelen maddelerin hazırlanmasına, imaline, 

temizlenmesine, belirli sınıf ve nevilere ayrılmasına iliĢkin olup, 18.11.1960 tarihli ve 132 

sayılı kanuna dayanılarak kabul olunan Türk Standartlarından Bakanlar Kurulu kararıyla 

mecburi kılınanların uygulanması bu Tüzük hükümlerine tabidir.  

Bu standartlar, yukarıda yazılı maddelerin ambalajlarına, koruyucu kılıflarına, alım, satım, 

nakil ve muhafazalarına ve bu hususlarda uygulanacak usul ve Ģartlara, özel veya ulusal 

iĢaretlere ve gerekli açıklamalara iliĢkin esasları da içine alabilir” denilmektedir. 

AĢağıda tablo – 1 de 4703 sayılı yasaya dayanarak çıkartılmıĢ ve zorunlu standart 

kapsamındaki bazı yönetmeliklerin listesi verilmiĢtir. Tabloda verilen yönetmeliklerden 

yola çıkarak son aĢamada ilgili standartlara ulaĢılabilir.   
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Standart numarası 

ticinin kalite yönetim 
sistemi onaylandı. 

yyyy: onaylayan yetkili 
kuruluĢun numarasıdır. 

ımsız laboratuara göre; 
Ürün EN aaaa standardına 
göre test edilmiĢtir, bu ürün 
standarda uygundur. 
xxxx: Ġlgili yetkili kuruluĢun 
numarasıdır 

EN aaaa 

CE  xxxx yyyy 

Avrupa Standardı 

Üreticiye göre;  
Bu ürün EN aaaa 

standardına uygundur. 

Standarda  

uygunluk iĢareti 

Ürünlerim Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik 

17 Ocak 2002 Tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıĢtır. 

Bu yönetmeliğin amacı 1. Maddede belirtilmiĢtir; 

“Ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aĢamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik 

düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimine, bunun 

sonucunda alınacak önlemlere ve piyasa gözetimi ve denetimi konularında yetkili 

kuruluĢlar arasında koordinasyonun sağlanması ve tavsiye niteliğinde kararlar alınması 

amacıyla bir Kurul teĢkil edilmesine ve bunun görevlerine iliĢkin usul ve esasları 

belirlemektir”. 

Yönetmeliğin 4. Maddesinden bazı tanımlar;  

Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine iliĢkin 

özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kiĢidir. 

Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmıĢ olan, kabul edilmiĢ bir kuruluĢ tarafından 

onaylanan, mevcut Ģartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, 

ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, iĢleme ve üretim yöntemleri, 

bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iĢaretleme, etiketleme ve uygunluk 

değerlendirmesi iĢlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari 

olan düzenlemedir.  

UyumlaĢtırılmıĢ Avrupa Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir 

Avrupa Standardizasyon KuruluĢu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi 

Gazetesinde ismi yayımlanan standarttır. 

UyumlaĢtırılmıĢ Ulusal Standart: Bir uyumlaĢtırılmıĢ Avrupa standardını uyumlaĢtıran 

ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan 

standarttır. 

Yetkili KuruluĢ: Ürünlere iliĢkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili 

bulunan ve 4703 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerini kendi görev alanına giren 

ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

Şekil – 5: 4703 Sayılı Yasa ve bağlı yönetmeliklere göre ürünlerin işaretlenmesi 

Yönetmeliğim 5. Maddesi; Ürünlere iliĢkin teknik düzenlemeler yetkili kuruluĢlar 

tarafından hazırlanır. Teknik düzenlemelerde uyumlaĢtırılmıĢ ulusal standartlara atıfta 

bulunulması halinde, ilgili uyumlaĢtırılmıĢ ulusal standartların hazırlanması veya 

hazırlattırılması, tadil veya revize edilmesi, re'sen veya yetkili kuruluĢların talebi üzerine, 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleĢtirilir.  

Ürünlerin standartlara göre iĢaretlenmesinde bazı ayrıntıları da bilmek gerekir.  

ġekil – 6 da ürünlerin üzerinde yapılacak iĢaretlemenin 4703 sayılı yasaya uygun olarak 

nasıl olacağı gösterilmiĢtir. 

1- Yalnızca standart numarası ve CE iĢareti varsa; “Bu ürünün ilgili standartlara 

uygun olduğu üretici firma tarafından beyan edilmiĢ ve üzerine CE iĢareti 

konmuĢtur” anlamına gelmektedir. Ürünün standartlara uygunluğu konusunda 

bağımsız bir yetkili kuruluĢ gerekli testleri yapmamıĢtır. Yalnızca üretici firma 

gerekli testleri kendisi yapmıĢ, uygunluk beyan formunu bakanlığa vermiĢtir. 

2- Standart numarası, CE iĢareti ve yanında 4 rakamlı bir kod numarası varsa; “Bu 

ürün standartlara uygundur. Bağımsız bir yetkili kuruluĢ tarafından ilgili testler 

yapılmıĢ, standartlara uygun olduğu görülmüĢ ve sertifika verilmiĢtir.” Anlamını 

taĢımaktadır. 

3- Standart numarası, CE iĢareti, 4 rakamlı bir kod ve yine 4 rakamlı ikinci bir kod 

varsa; “Bu ürün standartlara uygundur. Bağımsız bir yetkili kuruluĢ tarafından ilgili 

testler yapılmıĢ standartlara uygun olduğu görülmüĢ ve sertifika verilmiĢtir. Ayrıca 

bağımsız bir yetkili kuruluĢ tarafından üreticinin kalite yönetim sistemi de 

denetlenmiĢ ve sertifika verilmiĢtir.” Anlamını taĢımaktadır.  

Not: 2. ve 3. maddedeki 4 rakamlı kodlar yetkili bağımsız denetim kuruluĢlarının kod 

numaralarıdır.  

Makine Emniyeti Yönetmeliği 

Bu yönetmelik; 29.6.2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın 

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak, Avrupa 

Birliğinin 2006/42/EC sayılı Direktifine paralel olarak hazırlanmıĢtır.  Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından 3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayı ile Resmi gazetede yayınlanan bu 

yönetmelik 29.12.2009 tarihine yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren 30.12.2006 

tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan “Makine Emniyeti 

Yönetmeliği (98/37/AT)” yürürlükten kaldırılacaktır. Üretim yapılan her iĢyerinde bu 

yönetmelik enine boyuna incelenmeli ve yönetmelik eklerinde belirtilen hususlar dikkate 

alınmalıdır.  

Yönetmeliğin tam olarak anlaĢılabilmesi için aĢağıdaki düzenlemelerin de incelenmesi 

gerekir. 

 8.6.2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman 

Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makineleri ile 

Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği 

(2003/37/AT), 
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 1.4.1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve 

Römorkları Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT), 

 

 23.12.2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç 

Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT), 

 

 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim 

Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili 

Yönetmelik (2006/95/AT), 

 

 13.11.2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik, 

 

 16.5.2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,   

 

 13.11.2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, 

 

 15.11.2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

“CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik, 

 

 30.9.2003 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

SGM/2003-8 sayılı Makine Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ, 

 

 30.12.2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtemel 

Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 

(94/9/AT), 

 

 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Açık Alanda 

Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili 

Yönetmelik (2000/14/AT). 

 

Bu Yönetmeliğin amacı; “Makinelerin, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı 

yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan 

sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa 

piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat 

aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk 

değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış 

kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.” 
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Bu Yönetmelik; “Makineleri, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma 

aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, 

kısmen tamamlanmış makineleri kapsar.” 

Kapsam dıĢında kalan makine ve donanımlar da maddenin devamında belirtilmiĢtir. 

Kapsamda belirtilen makine ve donanımlar için yukarıdaki amaçlara ulaĢabilmek üzere 

nelerin yapılması gerektiği de açık olarak yönetmelik eklerinde verilmiĢtir. 

ĠĢ Donanımlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği  

Bu yönetmelik; 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıĢtır. 4857 sayılı yasa kapsamındaki bütün 

iĢyerleri için bağlayıcıdır. 

Yönetmeliğin 1. maddesine göre amaç; “İşyerinde iş araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili 

sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları” belirlemektir. 

Yönetmelikten bazı maddeler aĢağıda verilmiĢtir. Bu maddelerden de görüleceği gibi, 

iĢverene çok sayıda ve bir o kadar da önemli görevler verilmiĢtir. Bu görevlerin eksiksiz 

olarak yerine getirilebilmesi için 4703 sayılı yasa ve bağlı yönetmelikleri ile birlikte ilgili 

standartların da incelenmesi gerekmektedir. 

Yönetmeliğe göre ĠĢverenlerin Yükümlülükleri; 

 İşyerinde kullanılacak iş donanımının yapılacak işe uygun olması ve bu donanımın 

işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. 

 İş donanımını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik 

yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu donanımın kullanımının ek bir 

tehlike oluşturmamasına dikkat edecektir. 

 İş donanımının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz 

olması sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır. 

Yönetmeliğe göre ĠĢ Donanımları ile Ġlgili Kurallar;  

 Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra işyerinde ilk defa kullanılacak iş 

donanımının bu Yönetmeliğin Ek-I’ inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını 

sağlayacaktır. 

 Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte işyerinde kullanılmakta olan iş donanımı bu 

tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde Ek-I’ de belirtilen asgari gereklere uygun hale 

getirilecektir. 

 İşveren, iş donanımının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak yukarıda 

belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alacaktır. 

 İşveren, işyerinde kullanılan iş donanımının, Ek-II’ de belirtilen hususlara uygun 

güvenlik düzeyinde olmasını sağlayacaktır. 

 

Yönetmeliğe göre ĠĢ Donanımının Kontrolü; 

 İş donanımının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, 

donanımın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer 

değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve 

güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir. 
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 Arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş 

donanımının; 

o Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması 

sağlanacaktır. 

o Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya donanımın uzun 

süre kullanılmaması gibi iş donanımındaki güvenliğin bozulmasına neden 

olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve 

sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli 

kontrollerin yapılması sağlanacaktır. 

 Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek 

üzere uygun şekilde saklanacaktır. 

 İş donanımı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de 

donanımla birlikte bulunacaktır. 

 

Yönetmeliğe göre Özel Risk TaĢıyan ĠĢ Donanımı; 

İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş donanımının kullanılmasında 

aşağıdaki önlemler alınacaktır. 

 İş donanımı, sadece o donanımı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce 

kullanılacaktır. 

 İş donanımlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla 

görevlendirilen uzman kişilerce yapılacaktır. 

 

Yönetmeliğe göre ĠĢçilerin Bilgilendirilmesi; 

İşveren, iş donanımları ve bunların kullanımına ilişkin olarak işçilerin bilgilendirilmesinde 

aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür: 

 İşçilere kullandıkları iş donanımı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması 

halinde yazılı talimat verilecektir. Bu talimat, üretici tarafından donanımla birlikte 

verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanacaktır. 

 Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecektir; 

o İş donanımının kullanım koşulları, 

o İş donanımında öngörülen anormal durumlar, 

o İş donanımının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar, 

 İşçiler, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş 

donanımlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş donanımı üzerinde 

yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilecektir. 

 Bu bilgiler ve yazılı talimatlar, ilgili işçilerin anlayabileceği şekilde olacaktır. 

 

Yönetmeliğe göre ĠĢçilerin Eğitimi; 

 İş donanımını kullanmakla görevli işçilere, bunların kullanımından 

kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim 

verilecektir. 

 İş donanımlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara, yeterli 

özel eğitim verilecektir. 
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―ĠĢ Donanımlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği ile 

iĢverene yüklenen görev ve sorumluluklar nasıl yerine getirilecektir?‖   

Buraya kadar anılan yasal düzenlemelerle; okuyucuya bir fikir verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Makine Emniyeti Yönetmeliği yalnızca üretici firmaları bağlayan bir yasal düzenleme gibi 

görünse de, sonuçta bu makineler iĢyerlerinde kullanılacağı için doğrudan doğruya 4857 

sayılı yasaya bağlı iĢyerlerini ilgilendirmektedir. Gerek tablo – 1 de verilen yönetmelikler, 

gerekse de Makine Emniyeti Yönetmeliğini daha iyi anlayabilmek için incelenmesi önerilen 

yönetmelikler etkili bir Ģekilde incelenip gerekleri yerine getirildiğinde iĢ donanımlarından 

kaynaklanan kazalar neredeyse sıfıra yaklaĢacaktır. Makine Emniyeti Yönetmeliği ekleri 

bu bakımdan son derece faydalı ve önemli bilgiler sunmaktadır. 

ĠĢveren bu yükümlülüklerini neye göre ve nasıl yerine getirecektir? Bu sorunun 

yanıtı “Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek-1 de” verilmektedir. Ġlgili bölüm tarafımca 

yeniden düzenlenerek, aĢağıda italik yazı ve tek satır aralığı ile verilmiĢtir. Burada her ne 

kadar makine tasarımı aĢamasında yapılması gerekenler anlatılıyorsa da, daha önceden 

kullanılmaya baĢlanmıĢ ve “ĠĢveren yükümlülüklerini” yerine getirmek isteyen iĢverene 

yol gösterici olması bakımından önem taĢımaktadır;   

 Ya alınan donanım aĢağıdaki özellikleri taĢıyacak, 

 Ya da önceden kullanılmaya baĢlanmıĢ olan donanım bu koĢullara uygun hale 

getirilecektir. 

Kullanılan donanım aĢağıdaki Ģartları sağlayabilecek duruma getirilirse sorun büyük 

ölçüde çözülecektir. 

Makinelerin tasarımı ve imali ile ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları 

Genel ilkeler 

1- Makinelerin imalâtçıları veya yetkili temsilcileri makinelere uygulanacak sağlık ve 

güvenlik kurallarını belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapılmasını sağlamalıdır. 

Makineler daha sonra bu risk değerlendirmesi sonuçlarını göz önünde bulundurarak 

tasarımlanmalı ve imal edilmelidirler. 

Yukarıda atıfta bulunulan risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması sürecinin 

tekrarlamalı olarak yürütülmesiyle imalâtçı veya yetkili temsilcisi aşağıdakileri hususları 

yerine getirmelidir: 

 Makinelerin amaçlanan kullanımını ve dolayısıyla öngörülebilecek her türlü 

yanlış kullanımını içerecek şekilde, sınırlarının tespit edilmesi, 

 Makinelerden kaynaklanabilecek tehlikelerin veya bunlarla ilgili tehlikeli 

durumların tanımlanması, 

 Muhtemel yaralanmaların veya bunların sağlık üzerinde oluşturabilecekleri 

hasarların ciddiyetini ve bunların meydana gelme olasılıklarını göz önünde 

tutarak riskleri tahmin edilmesi, 

 Risk azaltımının gerekli olup olmadığının belirlenmesiyle ilgili olarak risklerin 

değerlendirilmesi, 

 Aşağıda yer alan öncelik sırasına göre, koruyucu tedbirleri uygulamak 

suretiyle tehlikelerin ortadan kaldırılması veya risklerin azaltılması. 

o Riskleri olabildiğince bertaraf etmek veya azaltmak (esasında güvenli 

makine tasarımı ve imalâtı), 

o Bertaraf edilemeyecek riskler için gerekli koruyucu tedbirleri almak, 
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o Kullanıcıları uygulanan koruyucu tedbirlerin her türlü 

yetersizliklerinden kaynaklanan giderilemeyen riskler konusunda 

bilgilendirmek, özel bir eğitimin gerekli olup olmadığını göstermek ve 

kişisel koruyucu ekipman sağlama ihtiyacını belirtmek. 

Ek birkaç kısım halinde düzenlenmiĢtir. Birinci kısmın genel bir kapsamı vardır ve bütün 

makine türlerine uygulanabilir. Diğer kısımlar ise daha özel tehlikelerin bazı türlerini ele 

alır. Bunun yanı sıra, ilgili bütün temel gerekliliklerin karĢılamasını güvence altına almak 

için bu ekin tamamını incelemek gereklidir.  

Makineler tasarımlanırken, bu Genel İlkelerin Madde 1’ine uygun olarak yerine getirilen 

risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak, genel kısmın kuralları ile diğer kısımların 

bir veya daha fazlasının kuralları dikkate alınmalıdır. Ekin amaçları bakımından aşağıdaki 

tanımlar geçerlidir: 

Tehlike: Muhtemel bir yaralanma veya bunların sağlık üzerinde oluşturabileceği hasar 

kaynağı. 

Tehlike bölgesi: Bir kişinin içerisinde ve/veya makine çevresinde sağlığına veya 

güvenliğine karşı bir riske maruz kalabileceği herhangi bir bölge… 

Tehlikeye maruz kalan kişi: Kısmen veya tamamen bir tehlike bölgesinde bulunan kişi, 

Operatör: Makineleri kuran, çalıştıran, ayarlayan, bakımını yapan, temizleyen, tamir 

eden veya hareket ettiren kişi veya kişiler, 

Risk: Tehlikeli bir durumda meydana gelebilecek olan sağlığa yönelik yaralanma veya 

hasarın olasılık ve derecesinin birleşimi, 

Mahfaza: Özellikle fiziksel bir engel vasıtasıyla koruma sağlayan makinenin parçası, 

Koruyucu tertibatı: Yalnız başına veya bir mahfaza ile birlikte riski azaltmak amacıyla 

kullanılan tertibat (bir mahfazadan ayrı), 

Amaçlanan kullanım: Makinelerin kullanım talimatlarında verilen bilgilere uygun olarak 

kullanımı, 

Makul şekilde öngörülebilir yanlış kullanım: Makinelerin kullanım talimatlarında 

amaçlanmadığı şekilde, ancak kolayca öngörülebilen insan davranışlarından 

kaynaklanabilecek kullanım. 

Güvenlik bütünlüğü ilkeleri 

 Makineler işlevlerine uygun olacak şekilde ve sadece öngörülen şartlar altında değil, 

makul bir şekilde öngörülebilir yanlış kullanımları da dikkate alınarak, işletmeye 

alındıklarında kişileri riske atmadan çalıştırılabilecek, ayarlanabilecek ve bakımı 

yapılabilecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

 Alınan tedbirlerin amacı, makinelerin, öngörülebilir çalışma ömrü boyunca, nakliye, 

montaj, demontaj, hizmetten çıkarma ve hurdaya ayırma aşamaları dâhilindeki 

her türlü riski bertaraf etmek olmalıdır. 

 Makineler güvenli bir şekilde ayarlanmasına, bakımı yapılmasına ve kullanılmasına 

imkân verecek bütün özel teçhizat ve aksesuarlarla birlikte tedarik edilmelidir. 
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Üretim yapılan hemen her iĢyerinde değiĢik miktarda ve sayıda kimyasal maddeler de 

prosesin bir aĢamasında mutlaka kullanılmaktadır. Kullanım ya doğrudan ürün elde 

edilirken, ya da yardımcı ünitelerde; üretime destek iĢlemlerinde kullanılmaktadır. Bu 

kimyasal maddeler “A, B ve C Grubu Meslek Hastalıklarına” neden olabilmektedirler. 

Yapılacak önleyici ve koruyucu çalıĢmaların neler olduğunun daha iyi anlaĢılabilmesi 

açısından aĢağıdaki yönetmeliği incelemek gerekir. Söz konusu yönetmeliğin dıĢında 

“Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Yapılacak ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik”, de ayrıca incelenmelidir.  

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  

1930 yılında yürürlülüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda çalıĢma 

hayatıyla, ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ile ilgili yer alan hükümler, Kanunun Madde 173-

180‟de yer almaktadır. Bu maddelere göre; 

 12 yaĢından aĢağı çocukların fabrika ve imalathanelerde çalıĢtırılması yasaktır. 

 12-16 yaĢındaki çocukların saat yirmiden sonra gece çalıĢmaları yasaktır. 

 Gece hizmetleriyle yer altında icrası lazım gelen iĢler 24 saatte sekiz saatten fazla 

devam edemez. 

 Kahve, gazino vb. yerlerde 18 yaĢından aĢağı çocukların istihdamı yasaktır. 

 Gebe kadınlar doğumlarından önce 3 ay zarfında ağır hizmetlerde kullanılamaz ve 

emzikli kadınlara ilk 6 ay zarfında mesai zamanlarında yarımĢar saat izin verilir. 

 En az elli iĢçi çalıĢtıran iĢ yerlerinde doktor bulundurulması konularında hükümler 

bulunmaktadır.  

 Diğer maddelerinde (Madde 175-268) ise sağılıklı olmayan iĢ yerlerine ait, izin 

alınması vb. gibi hükümler getirilmiĢtir. 

 

Borçlar Kanunu   

1926‟da yürürlülüğe giren 818 sayılı Borçlar Kanununda ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ile 

ilgili yer alan hükümler, Kanunun Onuncu Babı: Hizmet Akdi Madde 332‟de yer 

almaktadır. Bu maddede; ĠĢverenin, iĢçinin uğrayabileceği tehlikelere karĢı lüzumlu 

tedbirleri alması gerektiğini, aksi takdirde (iĢçinin ölmesi halinde) iĢverenin uğranılan 

zararları tazmin edeceği hususu belirtilmiĢtir. 

 

 

Tüzükler 

Tüzükler, yasaların uygulanmasını göstermek ya da yasanın emrettiği iĢleri belirtmek 

üzere düzenlenir. Tüzük yasaya aykırı olmaz ve yeni hüküm getirmez. Tüzükler 

DanıĢtay‟ın kontrolündedir ve CumhurbaĢkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazetede 

yayınlanır.  

Halen geçerli olan tüzükler; 

 ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü, 

 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle ÇalıĢan ĠĢyerlerinde ve ĠĢlerde 

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,  
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 Yapı ĠĢlerinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü,  

 Maden Ve TaĢ Ocakları ĠĢletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak ĠĢçi Sağlığı ve 

ĠĢ Güvenliği Önlemlerine ĠliĢkin Tüzük.  

  

4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

10.6.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Bu Kanunun amacı iĢverenler ile bir iĢ sözleĢmesine dayanarak çalıĢtırılan iĢçilerin çalıĢma 

Ģartları ve çalıĢma ortamına iliĢkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dıĢında kalan bütün iĢyerlerine, bu iĢyerlerinin 

iĢverenleri ile iĢveren vekillerine ve iĢçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. 

ĠĢyerleri, iĢverenler, iĢveren vekilleri ve iĢçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe 

bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar. 

Bu kanun çalıĢma yaĢamını düzene koyan maddeler içermekte olup 5. Bölümü doğrudan 

doğruya ĠSG ile ilgilidir. 

 

5. bölüm dıĢında kalan ama ĠSG ile ilgisi olan diğer maddeler; 

EĢit davranma ilkesi 

Madde 5 - ĠĢ iliĢkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düĢünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve 

benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. 

ĠĢveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalıĢan iĢçi karĢısında kısmî süreli çalıĢan 

iĢçiye, belirsiz süreli çalıĢan iĢçi karĢısında belirli süreli çalıĢan iĢçiye farklı iĢlem 

yapamaz. 

ĠĢveren, biyolojik veya iĢin niteliğine iliĢkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir iĢçiye, iĢ 

sözleĢmesinin yapılmasında, Ģartlarının oluĢturulmasında, uygulanmasında ve sona 

ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı iĢlem yapamaz. 

Aynı veya eĢit değerde bir iĢ için cinsiyet nedeniyle daha düĢük ücret kararlaĢtırılamaz. 

ĠĢçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düĢük bir ücretin 

uygulanmasını haklı kılmaz. 

ĠĢ iliĢkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında 

iĢçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan baĢka yoksun bırakıldığı 

haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri 

saklıdır. 

20. madde hükümleri saklı kalmak üzere iĢverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı 

davrandığını iĢçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, iĢçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü 

bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, iĢveren böyle bir ihlalin mevcut 

olmadığını ispat etmekle yükümlü olur. 
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2.bölüm hizmet sözleĢmesi ile ilgili maddeler içermektedir. Bu bölümdeki 24. Madde ĠSG 

açısından da önemlidir. 

ĠĢçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın iĢçi, aĢağıda yazılı hallerde iĢ sözleĢmesini 

sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 

I. Sağlık sebepleri: 

a). ĠĢ sözleĢmesinin konusu olan iĢin yapılması iĢin niteliğinden doğan bir sebeple iĢçinin 

sağlığı veya yaĢayıĢı için tehlikeli olursa. 

b). ĠĢçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluĢup görüĢtüğü iĢveren yahut baĢka 

bir iĢçi bulaĢıcı veya iĢçinin iĢi ile bağdaĢmayan bir hastalığa tutulursa. 

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 

a). ĠĢveren iĢ sözleĢmesi yapıldığı sırada bu sözleĢmenin esaslı noktalarından biri 

hakkında yanlıĢ vasıflar veya Ģartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler 

vermek veya sözler söylemek suretiyle iĢçiyi yanıltırsa. 

b). ĠĢveren iĢçinin veya ailesi üyelerinden birinin Ģeref ve namusuna dokunacak Ģekilde 

sözler söyler, davranıĢlarda bulunursa veya iĢçiye cinsel tacizde bulunursa. 

c). ĠĢveren iĢçiye veya ailesi üyelerinden birine karĢı sataĢmada bulunur veya gözdağı 

verirse, yahut iĢçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karĢı davranıĢa özendirir, 

kıĢkırtır, sürükler, yahut iĢçiye ve ailesi üyelerinden birine karĢı hapsi gerektiren bir suç 

iĢlerse yahut iĢçi hakkında Ģeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda 

bulunursa. 

d). ĠĢçinin diğer bir iĢçi veya üçüncü kiĢiler tarafından iĢyerinde cinsel tacize uğraması ve 

bu durumu iĢverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. 

e). ĠĢveren tarafından iĢçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleĢme Ģartlarına uygun 

olarak hesap edilmez veya ödenmezse, 

f). Ücretin parça baĢına veya iĢ tutarı üzerinden ödenmesi kararlaĢtırılıp da iĢveren 

tarafından iĢçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iĢ verildiği hallerde, aradaki ücret farkı 

zaman esasına göre ödenerek iĢçinin eksik aldığı ücret karĢılanmazsa, yahut çalıĢma 

Ģartları uygulanmazsa. 

 

III. Zorlayıcı sebepler: 

ĠĢçinin çalıĢtığı iĢyerinde bir haftadan fazla süre ile iĢin durmasını gerektirecek zorlayıcı 

sebepler ortaya çıkarsa. 

Zorunlu nedenlerle fazla çalıĢma 

Madde 42 - Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde 

yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele iĢlerde, yahut 

zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, iĢyerinin normal çalıĢmasını sağlayacak dereceyi 
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aĢmamak koĢulu ile iĢçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalıĢma yaptırılabilir. Bu 

durumda fazla çalıĢma yapan iĢçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. 

ġu kadar ki, zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalıĢmalar için 41 inci maddenin birinci, 

ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

4. bölüm iĢin düzenlenmesi ile ilgilidir. Bu bölümde de ĠSG ile ilgili düzenlemeler vardır. 

ÇalıĢma süresi 

Madde 63 - Genel bakımdan çalıĢma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi 

kararlaĢtırılmamıĢsa bu süre, iĢyerlerinde haftanın çalıĢılan günlerine eĢit ölçüde 

bölünerek uygulanır. 

Tarafların anlaĢması ile haftalık normal çalıĢma süresi, iĢyerlerinde haftanın çalıĢılan 

günlerine, günde 11 saati aĢmamak koĢulu ile farklı Ģekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki 

aylık süre içinde iĢçinin haftalık ortalama çalıĢma süresi, normal haftalık çalıĢma süresini 

aĢamaz. DenkleĢtirme süresi toplu iĢ sözleĢmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. 

ÇalıĢma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama Ģekilleri, ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalıĢılması gereken iĢler, 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müĢtereken 

hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

ÇalıĢma süresinden sayılan haller 

Madde 66 - AĢağıdaki süreler iĢçinin günlük çalıĢma sürelerinden sayılır: 

a). Madenlerde, taĢocaklarında yahut her ne Ģekilde olursa olsun yeraltında veya su 

altında çalıĢılacak iĢlerde iĢçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalıĢma yerlerine inmeleri 

veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler. 

b). ĠĢçilerin iĢveren tarafından iĢyerlerinden baĢka bir yerde çalıĢtırılmak üzere 

gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler. 

c). ĠĢçinin iĢinde ve her an iĢ görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber 

çalıĢtırılmaksızın ve çıkacak iĢi bekleyerek boĢ geçirdiği süreler. 

d). ĠĢçinin iĢveren tarafından baĢka bir yere gönderilmesi veya iĢveren evinde veya 

bürosunda yahut iĢverenle ilgili herhangi bir yerde meĢgul edilmesi suretiyle asıl iĢini 

yapmaksızın geçirdiği süreler. 

 

e). Çocuk emziren kadın iĢçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler. 

f). Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili 

gibi, iĢçilerin yerleĢim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iĢyerlerine hep birlikte 

getirilip götürülmeleri gereken her türlü iĢlerde bunların toplu ve düzenli bir Ģekilde 

götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler. 
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ĠĢin niteliğinden doğmayıp da iĢveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla iĢyerine 

götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalıĢma süresinden sayılmaz. 

Ara dinlenmesi 

Madde 68 - Günlük çalıĢma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve iĢin 

gereğine göre ayarlanmak suretiyle iĢçilere; 

a). Dört saat veya daha kısa süreli iĢlerde 15 dakika, 

b). Dört saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dâhil) süreli iĢlerde yarım saat, 

c). 7,5 saatten fazla süreli iĢlerde bir saat, 

Ara dinlenmesi verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, 

iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve iĢin niteliği göz önünde tutularak sözleĢmeler ile 

aralı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir iĢyerinde iĢçilere aynı veya değiĢik saatlerde 

kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalıĢma süresinden sayılmaz. 

Gece süresi ve gece çalıĢmaları 

Madde 69 - ÇalıĢma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de baĢlayarak en erken saat 

06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir. 

Bazı iĢlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri 

bakımından, çalıĢma hayatına iliĢkin "gece" baĢlangıcının daha geriye alınması veya yaz 

ve kıĢ saatlerinin ayarlanması yahut gün döneminin baĢlama ve bitme saatlerinin 

belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama Ģekillerini tespit etmek yahut bazı 

gece çalıĢmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut 

gece iĢletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan iĢyerlerinde iĢçilerin gece 

çalıĢmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. 

ĠĢçilerin gece çalıĢmaları 7,5 saati geçemez. 

Gece çalıĢtırılacak iĢçilerin sağlık durumlarının gece çalıĢmasına uygun olduğu, iĢe 

baĢlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıĢtırılan iĢçiler en 

geç iki yılda bir defa iĢveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. 

ĠĢçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları iĢveren tarafından karĢılanır. 

Gece çalıĢması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen iĢçiye iĢveren, 

mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iĢ verir. 

ĠĢveren gece postalarında çalıĢtırılacak iĢçilerin listelerini ve bu iĢçiler için iĢe baĢlamadan 

önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne 

vermekle yükümlüdür. 

Gece ve gündüz iĢletilen ve nöbetleĢe iĢçi postaları kullanılan iĢlerde, bir çalıĢma haftası 

gece çalıĢtırılan iĢçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalıĢma haftası gündüz çalıĢtırılmaları 

suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleĢme esası 

da uygulanabilir. 

Postası değiĢtirilecek iĢçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada 

çalıĢtırılamaz. 
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ÇalıĢtırma yaĢı ve çocukları çalıĢtırma yasağı 

 

Madde 71 - 15 yaĢını doldurmamıĢ çocukların çalıĢtırılması yasaktır. Ancak, 14 yaĢını 

doldurmuĢ ve ilköğretimi tamamlamıĢ olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki 

geliĢmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif 

iĢlerde çalıĢtırılabilirler. 

 

Çocuk ve genç iĢçilerin iĢe yerleĢtirilmelerinde ve çalıĢtırılabilecekleri iĢlerde güvenlik, 

sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik geliĢmeleri, kiĢisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate 

alınır. Çocuğun gördüğü iĢ onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel 

olamaz, onun derslerini düzenli bir Ģekilde izlemesine zarar veremez. 

 

18 yaĢını doldurmamıĢ çocuk ve genç iĢçiler bakımından yasak olan iĢler ile 15 yaĢını 

tamamlamıĢ, ancak 18 yaĢını tamamlamamıĢ genç iĢçilerin çalıĢmasına izin verilecek 

iĢler, 14 yaĢını bitirmiĢ ve ilköğretimini tamamlamıĢ çocukların çalıĢtırılabilecekleri hafif 

iĢler ve çalıĢma koĢulları ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde 

çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

 

Temel eğitimi tamamlamıĢ ve okula gitmeyen çocukların çalıĢma saatleri günde yedi ve 

haftada 35 saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaĢını tamamlamıĢ çocuklar için bu süre 

günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. 

 

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalıĢma süreleri, eğitim saatleri dıĢında 

olmak üzere, en fazla günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir. Okulun kapalı olduğu 

dönemlerde çalıĢma süreleri yukarıda birinci fıkrada öngörülen süreleri aĢamaz.  

 

Yer ve su altında çalıĢtırma yasağı 

Madde 72 - Maden ocakları ile kablo döĢemesi, kanalizasyon ve tünel inĢaatı gibi yer 

altında veya su altında çalıĢılacak iĢlerde 18 yaĢını doldurmamıĢ erkek ve her yaĢtaki 

kadınların çalıĢtırılması yasaktır. 

Gece çalıĢtırma yasağı 

Madde 73 - Sanayiye ait iĢlerde 18 yaĢını doldurmamıĢ çocuk ve genç iĢçilerin gece 

çalıĢtırılması yasaktır. 

18 yaĢını doldurmuĢ kadın iĢçilerin gece postalarında çalıĢtırılmasına iliĢkin usul ve 

esaslar Sağlık Bakanlığının görüĢü alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 

hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

 

Analık halinde çalıĢma ve süt izni 

Madde 74 - Kadın iĢçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 

üzere toplam 16 haftalık süre için çalıĢtırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde 

doğumdan önce çalıĢtırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, 

sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın iĢçi isterse doğumdan 

önceki üç haftaya kadar iĢyerinde çalıĢabilir. Bu durumda, kadın iĢçinin çalıĢtığı süreler 

doğum sonrası sürelere eklenir. 
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Yukarıda öngörülen süreler iĢçinin sağlık durumuna ve iĢin özelliğine göre doğumdan 

önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

Hamilelik süresince kadın iĢçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. 

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın iĢçi sağlığına uygun daha hafif 

iĢlerde çalıĢtırılır. Bu halde iĢçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. 

Ġsteği halinde kadın iĢçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik 

halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli 

izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. 

Kadın iĢçilere bir yaĢından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt 

izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını iĢçi kendisi 

belirler. Bu süre günlük çalıĢma süresinden sayılır. 

ĠĢçi özlük dosyası 

Madde 75 - ĠĢveren çalıĢtırdığı her iĢçi için bir özlük dosyası düzenler. ĠĢveren bu 

dosyada, iĢçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca 

düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği 

zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. 

ĠĢveren, iĢçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak 

kullanmak ve gizli kalmasında iĢçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla 

yükümlüdür. 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG) 

ĠĢverenlerin ve iĢçilerin yükümlülükleri 

Madde 77 - ĠĢverenler iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her 

türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, iĢçiler de iĢ sağlığı ve 

güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.  

ĠĢverenler iĢyerinde alınan iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını 

denetlemek, iĢçileri karĢı karĢıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, 

yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği 

eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

ĠĢverenler iĢyerlerinde meydana gelen iĢ kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en 

geç iki iĢ günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 

Bu bölümde ve iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan 

hükümler iĢyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. 

ĠĢverenlerin görevleri 
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 ĠĢyerindeki bütün riskleri değerlendirmek, önlemek ve kaynağında mücadele 

etmek 

 ĠSG için araç ve gereçleri sağlamak 

 Teknolojiyi ve yenilikleri takip etmek 

 Tehlikeli olanları, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiĢtirmek 

 Toplu korunma önlemlerine, kiĢisel korunma önlemlerine göre öncelik vermek 

 ĠĢ – donanım – çalıĢan arasında uyum sağlamak (ergonomik  çalıĢma yapmak) 

 Aynı iĢyerinde birden fazla iĢveren varsa ĠSG konusunda ortak davranmak 

 Acil durum planları, yangın önleme planları ve tatbikatları yapmak 

 Acil tahliye planları yapmak 

 ĠSG için ĠĢyeri Hekimi ve ĠĢ Güvenliği Sorumlusu bulundurmak 

 Makine ve donanımlar için koruyucu ekipman bulundurmak 

 ÇalıĢanlara kiĢisel koruyucu donanımlar sağlamak 

 ĠĢyerinde standart iĢaretlemeler yapmak 

 Kanserojen ve mutajen maddelerle çalıĢmalarda sınırlama ve koruma sağlamak 

 Gürültü ve vibrasyonla mücadele programlarına uymak 

 Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek 

 Ekranlı araçlarla çalıĢmalarda gerekli güvenlik önlemlerini almak 

 Her türlü kimyasal madde ile çalıĢmada gerekli önlemleri almak 

 ĠĢçileri maruz kalacakları risklere karĢı sağlık gözetimine tabi tutmak 

 Eğitim ve bilgi dahil her türlü önlemi almak 

 Politika geliĢtirmek, çalıĢanlar ve temsilcileri ile değerlendirme yapmak 

 Organizasyon yapmak ve önlemleri tüm kademelerde uygulamak 

 ĠĢçiyi ve temsilcilerini riskler ve tehlikeler konusunda bilgilendirmek 

 ĠĢçiyi ve temsilcilerini ĠSG çalıĢmalarına ortak etmek 

 ĠSG çalıĢmaları süreklilik taĢıyacak ve çalıĢanlara mali yük getirmeyecektir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 6; ĠĢverenlerin görevleri genel 
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ġekil – 7; ĠĢçilerin görevleri  

ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri (1) 

Madde 78 – (DeğiĢik: 15.5.2008-5763/3 md.) 

Bu Kanuna tabi iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği Ģartlarının belirlenmesi ve gerekli 

önlemlerin alınması, iĢyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine ve hammaddeler 

yüzünden çıkabilecek iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları 

sebebiyle korunması gereken kiĢilerin çalıĢma Ģartlarının düzenlenmesi, ayrıca iĢ sağlığı 

ve güvenliği mevzuatına uygunluğu yönünden; iĢçi sayısı, iĢin ve iĢyerinin özellikleri ile 

tehlikesi dikkate alınarak iĢletme belgesi alması gereken iĢyerleri ile belgelendirilmesi 

gereken iĢler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alınmasına iliĢkin usul ve esaslar, 

iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, 

inceleme ve araĢtırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kiĢi ve kuruluĢların 

niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Sağlık 

Bakanlığının görüĢü alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak 

yönetmeliklerle belirlenir. 

––––––––––––– 

(1) Bu madde baĢlığı " Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri“ iken, 15.5.2008 tarihli 

ve 5763 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne iĢlendiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

ĠĢin durdurulması veya iĢyerinin kapatılması 

Madde 79 - Bir iĢyerinin tesis ve tertiplerinde, çalıĢma yöntem ve Ģekillerinde, makine ve 

cihazlarında iĢçilerin yaĢamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike 

giderilinceye kadar iĢyerlerini iĢ sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki 

müfettiĢ, bir iĢçi ve bir iĢveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluĢan beĢ kiĢilik bir 

komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iĢ tamamen veya kısmen durdurulur veya 

iĢyeri kapatılır. Komisyona kıdemli iĢ müfettiĢi baĢkanlık eder. Komisyonun çalıĢmaları ile 

ilgili sekretarya iĢleri bölge müdürlüğü tarafından yürütülür. 

Askeri iĢyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen iĢyerlerindeki komisyonun  

yapısı, çalıĢma Ģekil ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karĢı iĢverenin yerel iĢ 

mahkemesinde altı iĢ günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır. 

 

ĠĢ mahkemesine itiraz, iĢin durdurulması veya iĢyerinin kapatılması kararının 

uygulanmasını durdurmaz. 

Mahkeme itirazı öncelikle görüĢür ve altı iĢ günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir. 
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Bir iĢyerinde çalıĢan iĢçilerin yaĢ, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir iĢyerinde 

çalıĢmalarına engel teĢkil ediyorsa, bunlar da çalıĢmaktan alıkonulur. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince iĢyerlerinde iĢçiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya 

makine ve cihazların ne Ģekilde iĢletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne Ģekilde yeniden 

iĢletilmelerine izin verilebileceği, iĢyerinin kapatılması ve açılması, iĢin durdurulmasına 

veya iĢyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar acil hallerde alınacak önlemlere 

iliĢkin hususlar ile komisyonda görev yapacak iĢçi ve iĢveren temsilcilerinin nitelikleri, 

seçimi, komisyonun çalıĢma Ģekil ve esasları ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Bir iĢyerinin kurulmasına ve iĢletilmesine izin verilmiĢ olması 78 inci maddede öngörülen 

yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrası gereğince makine, tesisat ve tertibat veya iĢin durdurulması 

veya iĢyerinin kapatılması sebebiyle iĢsiz kalan iĢçilere iĢveren ücretlerini ödemeye veya 

ücretlerinde bir düĢüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre baĢka bir iĢ 

vermeye zorunludur. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulu 

Madde 80 - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli  iĢçi çalıĢtıran 

ve altı aydan fazla sürekli iĢlerin yapıldığı iĢyerlerinde her iĢveren bir iĢ sağlığı ve 

güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. 

ĠĢverenler iĢ sağlığı ve güvenliği kurullarınca iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun 

olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurullarının oluĢumu, çalıĢma yöntemleri, ödev, yetki ve 

yükümlülükleri ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte 

gösterilir. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri (1) 

Madde 81 – (DeğiĢik: 15.5.2008-5763/4 md.) 

ĠĢverenler, devamlı olarak en az elli iĢçi çalıĢtırdıkları iĢyerlerinde alınması gereken iĢ 

sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iĢ kazası ve 

meslek hastalıklarının önlenmesi, iĢçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve 

güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, iĢyerindeki iĢçi sayısı, iĢyerinin niteliği ve 

iĢin tehlike sınıf ve derecesine göre; 

a) ĠĢyeri sağlık ve güvenlik birimi oluĢturmakla, 
b) Bir veya birden fazla iĢyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini 
görevlendirmekle, 
c) Sanayiden sayılan iĢlerde iĢ güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya 
teknik elemanı görevlendirmekle, 
yükümlüdürler. 

ĠĢverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıĢtırdığı ve bu 

maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine 

getirebileceği gibi, iĢletme dıĢında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet 
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alarak da yerine getirebilir. Bu Ģekilde hizmet alınması iĢverenin sorumluklarını ortadan 

kaldırmaz. 

(Ek fıkra: 23.7.2010-6009/49 md.) ĠĢyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık 

ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet 

alınmasına iliĢkin hususlar, bu birimlerde bulunması gereken araç, gereç ve teçhizat ile 

görevlendirilecek iĢyeri hekimi, iĢ güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, 

sayısı, iĢe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalıĢma Ģartları, görevlerini nasıl 

yürütecekleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri, 

iĢyeri hekimi ve iĢ güvenliği uzmanı eğitim programlarının ve bu programlarda görev 

alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri ile eğitimlerin sonunda 

yapılacak sınavlar ilgili tarafların görüĢü alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

(Ek fıkra: 23.7.2010-6009/49 md.) ĠĢyeri hekimlerinin, iĢyeri sağlık ve güvenlik 

birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmeleri ve hizmet verilen 

iĢyerlerinde çalıĢan iĢçilerle sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda 

diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz. 

(Mülga üçüncü fıkra: 23.7.2010-6009/49 md.) 

Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluĢlarında 

ilgili mevzuatına göre çalıĢtırılmakta olan hekimlere, üçüncü fıkrada öngörülen eğitimler 

aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında, çalıĢmakta oldukları kurum ve 

kuruluĢların asıl iĢveren olarak çalıĢtırdıkları iĢçilerin iĢyeri hekimliği hizmetleri 

gördürülür. Bu kurum ve kuruluĢların diğer personel için oluĢturulmuĢ olan sağlık 

birimleri, iĢyeri sağlık ve güvenlik birimi olarak da kullanılabilir. 

–––––––– 

(1) Bu madde baĢlığı " ĠĢyeri hekimleri“ iken, 15.5.2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesiyle metne iĢlendiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

ĠĢ güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar 

Madde 82 – (Mülga: 15.5.2008-5763/37 md.) 

ĠĢçilerin hakları 

Madde 83 - ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği açısından iĢçinin sağlığını bozacak veya 

vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak  yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karĢı karĢıya 

kalan iĢçi, iĢ sağlığı ve güvenliği kuruluna baĢvurarak durumun tespit edilmesini ve  

gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı  gün acilen 

toplanarak  kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar iĢçiye yazılı olarak 

bildirilir. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı iĢyerlerinde talep, iĢveren veya  iĢveren 

vekiline yapılır. ĠĢçi tespitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine bildirilmesini 

isteyebilir. ĠĢveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır. 

Kurulun iĢçinin talebi yönünde karar vermesi halinde iĢçi, gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği 

tedbiri alınıncaya kadar çalıĢmaktan kaçınabilir. 
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ĠĢçinin çalıĢmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve iĢçinin talebine rağmen gerekli tedbirin 

alınmadığı iĢyerlerinde iĢçiler altı iĢ günü içinde, bu Kanunun  24 üncü maddesinin (I) 

numaralı  bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal 

feshedebilir. 

Bu Kanunun 79 uncu maddesine göre iĢyerinde iĢin durdurulması veya iĢyerinin 

kapatılması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Ġçki veya uyuĢturucu madde kullanma yasağı 

Madde 84 - ĠĢyerine sarhoĢ veya uyuĢturucu madde almıĢ olarak gelmek ve iĢyerinde 

alkollü içki veya uyuĢturucu madde kullanmak yasaktır. 

ĠĢveren; iĢyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve 

hangi Ģartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir. 

Alkollü içki kullanma yasağı; 

a) Alkollü içki yapılan iĢyerlerinde çalıĢan ve iĢin gereği olarak üretileni denetlemekle 

görevlendirilen, 

b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen iĢyerlerinde iĢin gereği 

alkollü içki içmek zorunda olan, 

c) ĠĢinin niteliği gereği müĢterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan, 

ĠĢçiler için uygulanmaz. 

Ağır ve tehlikeli iĢler 

Madde 85 - 16 yaĢını doldurmamıĢ genç iĢçiler ve çocuklar ile çalıĢtığı iĢle ilgili mesleki 

eğitim almamıĢ iĢçiler ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢtırılamaz. (1) 

Hangi iĢlerin ağır ve tehlikeli iĢlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaĢını doldurmuĢ fakat 18 

yaĢını bitirmemiĢ genç iĢçilerin hangi çeĢit ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢtırılabilecekleri 

Sağlık Bakanlığının görüĢü alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak 

bir yönetmelikte gösterilir. 

––––––––––––––– 

(1) 15.5.2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 1.1.2009 tarihinden 

geçerli olmak kaydıyla; bu fıkrada yer alan "çocuklar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 

çalıĢtığı iĢle ilgili mesleki eğitim almamıĢ iĢçiler" ibaresi eklenmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir. 

Ağır ve tehlikeli iĢlerde rapor 

Madde 86 - Ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢacak iĢçilerin iĢe giriĢinde veya iĢin devamı 

süresince en az yılda bir, bedence bu iĢlere elveriĢli ve dayanıklı oldukları iĢyeri hekimi, 

iĢçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal 

Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiĢ 

muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin iĢe alınmaları veya iĢte çalıĢtırılmaları yasaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu iĢe ilk giriĢ muayenesini yapmaktan kaçınamaz. 
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ĠĢyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, iĢçi en yakın Sosyal Sigortalar 

Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları iĢveren kendilerine göstermek zorundadır. 

Bu raporlar damga vergisi ve her çeĢit resim ve harçtan muaftır. 

On sekiz yaĢından küçük iĢçiler için rapor 

Madde 87 - 14 yaĢından 18 yaĢına kadar (18 dâhil) çocuk ve genç iĢçilerin iĢe 

alınmalarından önce iĢyeri hekimi, iĢçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde 

sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye 

hekimlerine muayene ettirilerek iĢin niteliğine ve Ģartlarına göre vücut yapılarının 

dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaĢını dolduruncaya kadar altı 

ayda bir defa aynı Ģekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu iĢte çalıĢmaya 

devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların 

iĢyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu iĢe ilk giriĢ muayenesini yapmaktan kaçınamaz. 

Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, iĢçi en yakın Sosyal 

Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor 

kesindir. 

Bu raporlar damga vergisi ve her çeĢit resim ve harçtan muaftır. 

Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik (1) 

Madde 88 - Gebe veya çocuk emziren kadınların hangi dönemlerde ne gibi iĢlerde 

çalıĢtırılmalarının yasak olduğu ve bunların çalıĢmalarında sakınca olmayan iĢlerde hangi 

Ģartlar ve usullere uyacakları, ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreĢ) 

kurulması gerektiği veya hangi hallerde dıĢarıdan hizmet alabilecekleri Sağlık Bakanlığının 

görüĢü alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir 

yönetmelikte gösterilir. 

ÇeĢitli yönetmelikler 

Madde 89 - Sağlık Bakanlığının görüĢü alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 

a) Ağır ve tehlikeli iĢlerden baĢka iĢler için de iĢçilerin iĢe baĢlamadan hekim 
muayenesinden geçirilmelerini, 

b) Bazı iĢlerde çalıĢan iĢçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden 
geçirilmelerini,    

c) ÇeĢitli veya bir kısım iĢlerde çalıĢan iĢçilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptıkları 
iĢin ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte çalıĢtıkları öteki iĢçilere zararlı olursa, bu 
gibilerin o iĢlerden çıkarılmalarını, 

d) Ne durumda ve ne gibi Ģartları haiz olan iĢyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek 
yerleri ile iĢçi evleri ve iĢçi eğitimi yerleri yapılmasını, 

Öngören yönetmelikler hazırlayabilir. 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

ÇalıĢma Hayatının Denetimi ve TeftiĢi 
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Devletin yetkisi 

Madde 91 - Devlet, çalıĢma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve 

teftiĢ eder. Bu ödev ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve 

özellikte teftiĢ ve denetlemeye yetkili iĢ müfettiĢlerince yapılır.  

Askeri iĢyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen iĢyerlerinin denetim ve 

teftiĢi konusu ve sonuçlarına ait iĢlemler Milli Savunma Bakanlığı ile ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. 

––––––––––––– 

(1) 15.5.2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 6. maddesiyle; bu maddede yer alan 

"kurulması gerektiği" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya hangi hallerde dıĢarıdan 

hizmet alabilecekleri" ibaresi eklenmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir. 

Yetkili makam ve memurlar 

Madde 92 - 91 inci madde hükmünün uygulanması için iĢ hayatının izlenmesi, 

denetlenmesi ve teftiĢiyle ödevli olan iĢ müfettiĢleri, iĢyerlerini ve eklentilerini, iĢin 

yürütülmesi tarzını ve ilgili belgeleri, araç ve gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve 

iĢlenmiĢ maddelerle, iĢ için gerekli olan malzemeyi 93 üncü maddede yazılı esaslara 

uyarak gerektiği zamanlarda ve iĢçilerin yaĢamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, 

dinlenmesine veya oturup yatmasına iliĢkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, 

araĢtırmak ve incelemek ve bu Kanunla suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu 

hususta ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak ĠĢ TeftiĢi Tüzüğünde 

açıklanan Ģekillerde bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler.   

TeftiĢ ve denetleme sırasında iĢverenler, iĢçiler ve bu iĢle ilgili görülen baĢka kiĢiler 

izleme, denetleme ve teftiĢle görevli iĢ müfettiĢleri tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, 

ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek ve 

birinci fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeĢit kolaylığı göstermek ve 

bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. 

ÇalıĢma hayatını izleme, denetleme ve teftiĢe yetkili iĢ müfettiĢleri tarafından tutulan 

tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. 

ĠĢçi ve iĢverenin sorumluluğu   

Madde 96 - ĠĢ denetimi ve teftiĢine yetkili iĢ müfettiĢleri tarafından ifade ve bilgilerine 

baĢvurulan iĢçilere, iĢverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde 

bulunmaları, iĢçileri gerçeği saklamaya yahut değiĢtirmeye sevk veya herhangi bir suretle 

zorlamaları veyahut iĢçilerin ilgili makamlara baĢvurmaları, haber ve ifade vermeleri 

üzerine, bunlara karĢı kötü davranıĢlarda bulunmaları yasaktır. 

ĠĢçilerin çalıĢtıkları veya ayrıldıkları iĢyerleriyle iĢverenleri hakkında gerçeğe uygun 

olmayan haberler vererek gereksiz iĢlemlerle uğraĢtırılmaları veya iĢverenleri haksız yere 

kötü duruma düĢürmeye kalkıĢmaları ve iĢ müfettiĢlerince kendilerinden sorulan hususlar 

için doğru olmayan cevaplar vererek denetim ve teftiĢin yapılmasını güçleĢtirmek veya 

yanlıĢ bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli davranıĢlarda bulunmaları yasaktır. 

Zabıtanın yardımı 
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Madde 97 - Bu Kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için iĢyerlerini 

teftiĢ ve denetlemeye yetkili iĢ müfettiĢlerinin gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, 

zabıta kuvvetleri, bu iĢ müfettiĢlerinin görevlerini iyi bir Ģekilde yapabilmelerini sağlamak 

üzere her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 

Madde 105 – (DeğiĢik: 15.5.2008-5763/9 md.) 

Bu Kanunun; 

a) 78. maddesinde öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan iĢveren veya 

iĢveren vekiline, alınmayan her iĢ sağlığı ve güvenliği önlemi için iki yüz Yeni Türk Lirası, 

alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar, 

b) 86. maddesi uyarınca iĢçilere doktor raporu almayan iĢveren veya iĢveren vekiline bu 

durumda olan her iĢçi için, 87. maddesi gereğince çocuklara doktor raporu almayan 

iĢveren veya iĢveren vekiline bu durumdaki her çocuk için iki yüz Yeni Türk Lirası, 

c) 77. maddesine aykırı hareket eden, 78. maddesi gereği iĢletme belgesi almadan iĢyeri 

açan veya belgelendirilmesi gereken iĢler veya ürünler için belge almayan, 79. maddesi 

gereğince faaliyeti durdurulan iĢi izin almadan devam ettiren veya kapatılan iĢyerlerini 

izinsiz açan, 80. maddesinde öngörülen iĢ sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve 

çalıĢtırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranan, iĢ sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan 

kararları uygulamayan, 81. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen, 88 

ve 89. maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen Ģartlara ve usullere uymayan 

iĢveren veya iĢveren vekiline biner Yeni Türk Lirası, 

d) Bu Kanunun 85. maddesine aykırı olarak ağır ve tehlikeli iĢlerde 16 yaĢından küçükleri 

çalıĢtıran veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaĢ kayıtlarına aykırı iĢçi 

çalıĢtıran iĢveren veya iĢveren vekiline her iĢçi için bin Yeni Türk Lirası, aynı maddenin 

birinci fıkrasında belirtilen mesleki eğitim almamıĢ iĢçi çalıĢtıran iĢveren veya iĢveren 

vekiline her iĢçi için 500 Türk Lirası, 

idari para cezası verilir. 

Geçici Madde 1 - Diğer mevzuatta 1475 sayılı ĠĢ Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna 

yapılmıĢ sayılır. 

Bu Kanunun 120. maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı ĠĢ Kanununun 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının 1. ve 2. bendi ile 11. fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 

26. maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32. maddelerine yapılmıĢ sayılır. 

Geçici Madde 2 - 1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve 

yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler 

çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır. 
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Testerede Parmakların 

KesilmesiHukuki 

Sorumluluk azminatlar 

vi Tazminatlar 

ĠĢ göremezlik tazminatları 

Destekten yoksun kalma  

Sorumluluk  

TCK yönünden 

Sayılı ĠĢ Kanunu yönünden 

 

 

 

dari para cezası 

Masrafların geri 

ödenmesi 

Kasıt  

Taksir 
Adli para cezası 

Hapis cezası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil – 7: İSG konusunda yaptırımların topluca gösterimi 

ĠSG ile ilgili yaptırımlar; ĠSG mevzuatında idari cezalar, Borçlar kanununda tazminatlar 

ve Türk Ceza Kanununda da para ve hapis cezaları olarak belirlenmiĢtir. Ġlgili yaptırımlar 

yukarıdaki Ģekil-7 ile topluca verilmiĢtir. 

AĢağıdaki adreslerden ilgili yasal düzenlemelere ulaĢılabilir. 
http://www.calisma.gov.tr     
http://cevreorman.gov.tr   

http://sanayi.gov.tr 

http://www.saglik.gov.tr        

http://www.adalet.gov.tr   

http://www.tse.org.tr/Turkish/Abone/Icstablosu.asp  

http://rega.basbakanlik.gov.tr 

 

Yargıtay 10.HD. 24.11.1980 tarih, E5899-K.6798 Sayılı kararı 

İşveren ’in İş Kanunu 73.mad.(artık 77. madde olarak anlayın) uyarınca yükümlü 

bulunduğu önlemleri almış sayılması için, işçisine gerekli araçları sağlamış olması yeterli 

değildir. 

Bu araçların kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi hususu da bu önlem alma 

yükümüne dahildir. 

 

Yargıtay HG Kurulu 28.3.1979—E.484-K.330 Sayılı Kararı 

  Yalnız tedbir almak yeterli olmayıp, alınmış bulunan tedbirlere uyulup uyulmadığının da 

işveren tarafından daima kontrolü gerekir.  

 

Yargıtay 10.HD. 18.08.1983 tarih,3664/3849 Sayılı Kararı 

Kişisel koruyucu malzemeleri temin etmeyen işveren kusurludur. 

 

Yargıtay 10.HD 17.04.1984 tarih, 2029/2140 Sayılı Kararı 

Çalışan kimsenin iş güvenliği kendi dikkatine ve inisiyatifine bırakılamaz.  
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İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / 
Uluslararası Sözleşmeler 
 
Amaç ĠSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluĢlar 

hakkında bilgi sahibi olmak. 

Öğrenim 
hedefleri 

 Uluslararası kuruluĢlar (ILO, WHO ve OSHA EU), 
 Ulusal ĠSG KuruluĢları ( ÇSGB, Sağlık Bakanlığı, ĠĢçi ve iĢveren 
    kuruluĢları, Meslek KuruluĢları (TMMOB, TTB), STK), 

 Bu kurumlar ile iĢyeri hekimi iliĢkisi ve iĢbirliği hakkında bilgi 
sahibi olmak. 

Alt baĢlıkları  ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
o ĠSGGM kuruluĢ ve görevleri 
o ĠSGÜM kuruluĢ ve görevleri 
o ĠTK kuruluĢ ve görevleri 
o ÇASGEM kuruluĢ ve görevleri 

 Sağlık Bakanlığı 
 ĠĢçi ve iĢveren kuruluĢları (sendikalar) 
 Meslek KuruluĢları (TMMOB, TTB) 
 Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) 
 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
 Avrupa ĠSG Ajansı (OSHA) 

 

GĠRĠġ 

ÇalıĢma yaĢamımızda standart uygulamaların yapılması ve olası karmaĢaların önüne 

geçilebilmesi amacıyla Yasal düzenlemeler yapılmıĢtır. Yasal düzenlemeler yanı sıra 

konuyla özel olarak ilgilenmek üzere Resmi Kurumlar kurulmuĢtur.  

Öte yandan Uluslar arası alanda da ĠSG ile ilgili özel ve resmi kurumlar da zaman içinde 

kurulmuĢtur. Ülkemiz bu kurumlardan bazılarının üyesi olmuĢtur. Yine Uluslar arası 

alanda ĠSG ile ilgili pek çok sözleĢmeye de Ülkemiz imza atmıĢtır. Bu bölümde konu ile 

ilgili bilgiler verilecektir. ĠSG ile ilgilenen saha uygulamacılarının Ġlgili yasaları, kurumları, 

uluslar arası kurum ve kuruluĢları yakından bilmesi gerekir. 

 

ULUSAL KURULUġLAR 

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI 

 

27 Mayıs 1934 tarihli Ġktisat Vekâleti TeĢkilatı ve Vazifeleri Hakkında 

Kanunla, bu Bakanlık bünyesinde ĠĢ ve ĠĢçiler Bürosu kurulmuĢtur.  

 

8 Haziran 1936 tarih ve 3008 sayılı ĠĢ Kanunuyla ĠĢ ve ĠĢçiler Bürosu, 

ĠĢ Dairesi haline getirilmiĢtir.   
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ÇalıĢma Bakanlığı esas olarak 7 Haziran 1945 tarih ve 4/591 sayılı CumhurbaĢkanlığı 

tezkeresi ile kurulmuĢ hemen arkasından 22 Haziran 1945 tarih ve 4763 sayılı ÇalıĢma 

Bakanlığı'nın KuruluĢ ve Görevleri Hakkındaki Kanun çıkarılmıĢtır.(R.G. 27 Haziran 1945)   

28 Ocak 1946 tarih ve 4841 sayılı ÇalıĢma Bakanlığı'nın KuruluĢ ve Görevleri Hakkında 

Kanun (R.G. 30 Ocak 1946) 4763 sayılı Kanuna göre daha geniĢ bir görev tanımı yapmıĢ, 

merkez ve taĢra teĢkilatı ile ilgili düzenlemeler getirmiĢtir.   

Bakanlığın Görevleri      

 ÇalıĢma yaĢamını düzenleyici, iĢçi iĢveren iliĢkilerinde çalıĢma barıĢının 
sağlanmasını kolaylaĢtırıcı ve koruyucu önlemler almak,       
 

 ÇalıĢma yaĢamındaki mevcut ve olası sorunları ve çözüm yollarını araĢtırmak,       
 

 Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli önlemleri araĢtırmak 
ve uygulamasının sağlanmasına yardımcı olmak,       
 

 Ġstihdamı ve tam çalıĢmayı sağlayacak, çalıĢanların yaĢam düzeyini yükseltecek 
önlemleri almak,       
 

 ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasını sağlamak,       
 

 ÇalıĢma yaĢamını denetlemek,       
 

 Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleĢmesi için gerekli önlemleri almak,       
 

 ÇeĢitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karĢı sosyal sigorta hizmetlerini 
uygulamak,       
 

 Sosyal güvenlik olanağını sağlamak, yaygınlaĢtır ılm ası ve geliĢtirilmesi için 
gerekli tedbirleri almak,       

 Yabancı ülkelerde çalıĢan Türk iĢçilerin çalıĢma yaĢamı ve sosyal güvenlikle ilgili 
sorunlarına çözüm yolları aramak, hak ve çıkarlarını korumak ve geliĢtirmek,       
 

 ÇalıĢma yaĢamını geliĢtirmek için çalıĢanları koruyucu ve çalıĢmayı destekleyici 
önlemleri almak,  
 

 ĠĢ istatistiklerini derlemek ve yayınlamaktır. 
 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı söz konusu hizmetlerini verebilmek üzere; 

Yurt içinde ve yurt dıĢında çeĢitli kuruluĢlar kurarak örgütlenmiĢtir. Bu notlarda esas 

olarak ĠSG alanında ilgili olan birimler hakkında bilgi verilecektir. 
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Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

GÖREVLERĠ 

 

 ĠSG konularında mevzuat çalıĢması yapmak 
 Ulusal politikalarını belirlemek ve ĠSG programları hazırlamak 
 Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak 
 Etkin  denetim  sağlamak  amacıyla  gerekli  önerilerde bulunmak ve sonuçlarını 

izlemek 
 Standart çalıĢmaları yapmak 
 Normlar hazırlamak ve geliĢtirmek 
 KiĢi ve KuruluĢları incelemek ve değerlendirme sonucu yetki vermek; 

o ölçüm değerlendirme 
o teknik kontrol 
o eğitim 
o danışmanlık 
o uzmanlık   

 KiĢi ve kuruluĢlara yetki vermek; 

o Kişisel koruyucuların imalatını yapacak olan 
o Makine koruyucularının imalatını yapacak olan 

 Standartlara uygunluk, usul ve esasları belirlemek 
o İthal edilecek kişisel koruyucuların  
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o İthal edilecek makine koruyucularının   
 Ġnceleme ve araĢtırma yapmak, önleme konusunda; planlama-programlama-

uygulama yapılmasını sağlamak 
o İSG  

o İş kazaları 
o Meslek hastalıkları  

 Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalıĢmaları yapmak ve 
istatistikleri düzenlemek 

 Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu 
hizmetlerinde çalıĢanlar da dahil olmak üzere tüm çalıĢanların iĢ kazaları ve 
meslek hastalıklarına karĢı korunmaları amacıyla gerekli çalıĢmaları yaparak 
tedbirlerin alınmasını sağlamak 

 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve Bölge Laboratuarlarının çalıĢmalarını 
düzenlemek, yönetmek ve denetlemek  

 

 

ĠSGÜM (Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ)   

 

 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (ĠSGÜM), Türkiye ile Uluslararası 

ÇalıĢma Örgütü (ILO) arasında yapılan anlaĢmayla Uluslararası ÇalıĢma 

KoĢullarını ve Çevresini  

ĠyileĢtirme Programı (PIACT) çerçevesinde, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün alt birimi olarak 1968 yılında 

kurulmuĢtur. 

 

GÖREV VE AMAÇLARI 

 

 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği alanında verilen ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak,  
 Sağlıklı ve güvenli iĢ ortamında, ulusal mevzuata uygun, ulusal ve uluslararası 

standartlarda hizmet vermek,  

 ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel ġartlar 
Standardının gerekliliğini karĢılayacak düzey ve kalitede hizmet vermektir. 

 ĠĢyerlerine ĠSG ve eğitim danıĢmanlığı hizmeti de sunmaktadır  
  

  

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA MERKEZĠ (ÇASGEM) 

  

Tarihçesi 1955 yılında Yakın ve Orta Doğu ÇalıĢma Enstitüsü (YODÇE) 

ne dayanan, nihayetinde 2003 tarihinde 4947 sayılı kanun ile 7460 

sayılı (YODÇEM TeĢkilat Kanunu'nda yapılan değiĢiklik 

sonucu), "ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve AraĢtırma Merkezi" 

(ÇASGEM) olarak değiĢtirilmek suretiyle kurulmuĢtur. 
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ÇASGEM NE YAPAR?  

ĠSG konusunda eğitim, sertifika kursları düzenlemek, programlar yapmak – yaptırmak  

CASGEM faaliyetleri kapsamındadır  

ÇASGEM; ÇalıĢma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde 

eğitim, araĢtırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danıĢmanlık faaliyetlerinde 

bulunmaktır.  

ÇASGEM‟in amaç ve çalıĢmalarını aĢağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

AMACI 

 ÇalıĢma hayatı ve sosyal güvenlik konularında; 
o  Ulusal ve uluslararası düzeyde  

 Eğitim 
 Araştırma 

 İnceleme 
 Yayın 
 Dokümantasyon ve 
 Danışmanlık  

faaliyetlerinde bulunmaktır.  

 

 Eğitim, seminer, konferans vb düzenlemek, düzenlenmiĢ olanlara katılmak 
o Bakanlık, bağlı kuruluĢlar 
o Özel sektör 
o Kamu kuruluĢları 

 ÇalıĢma konuları ile ilgili araĢtırmalar ve incelemeler yapmak ve bu konularda bilgi 
ve dokuman toplamak 

 Ġstek üzere iĢyerinde ĠSG desteği sağlamak   
 Olanakları ölçüsünde istatistikler hazırlamak 
 Amacına uygun derleme ve yayın yapmak 

 

Eğitim konuları; 

 ÇalıĢma hayatı 
 Sosyal güvenlik  
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği 
 ĠĢçi iĢveren iliĢkileri 
 Ġstihdam 
 Verimlilik  
 Toplam kalite yönetimi 

 ĠĢ piyasası etütleri 
 Ergonomi 
 Çevre 
 Ġlk yardım 
 ĠĢ istatistikleri ve benzeri konular  
 ĠĢyeri Hekimi 
 Mühendis 
 Teknik eleman 
 HemĢire 
 Diğer sağlık personeli 
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Ġġ TEFTĠġ KURUMU BAġKANLIĞI 

 

ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, 1979 tarihinde çıkarılan “ĠĢ TeftiĢ Tüzüğü” ile 

kurulmuĢtur.  

   

 

 

ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı‟nın görev ve yetkileri kısaca Ģunlardır:  

 ÇalıĢma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek,  
 

 ĠĢ teftiĢiyle ilgili mevzuat çalıĢması yapmak ve mevzuatta görülen boĢluk ve 
aksaklıkların giderilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda görüĢ bildirmek,  
 

 ĠĢ TeftiĢi ile ilgili istatistikleri tutmak, değerlendirmek, yorumlamak ve 
yayınlamasını sağlamak,  
 

 ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanı veya grup baĢkanınca kendilerine verilen iĢleri yapmak,  
 

 ÇalıĢmalarının sonuçlarını rapora bağlayarak grup baĢkanına vermek,  
 

 Görevli oldukları yerlerde, programlarında bulunmayan, fakat iĢ sağlığı ve iĢ 
güvenliği yönünden kesin ve ciddi zorunluluk bulunan durumlarda, kendilerinden 
ve derhal iĢe el koyarak gereğini yapmak ve durumu grup baĢkanına bildirmek,  
 

 Mevzuatta gördükleri boĢluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunmak,  
 

 ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca düzenlenen anketleri yürütmek ve istenen istatistik 
bilgileri derlemek,  
 

 TeftiĢ programı gereğince yapacağı iĢlerin yer ve gününü belirleyen aylık çalıĢma 
çizelgesini hazırlayarak iki örneğini grup baĢkanına vermek, 
 

 Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak. 
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SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU (SGK) 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu BaĢkanlığı  

(SSK), Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel  

Müdürlüğünün 2006‟da yayımlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanunu ile birleĢtirilmesiyle kurulmuĢtur.  

 

GÖREVLERĠ 

 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate 
alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliĢtirilmesine 
yönelik çalıĢmalar yapmak. 
 

 Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kiĢileri hak ve yükümlülükleri konusunda 
bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini 
kolaylaĢtırmak.  

 

 Sosyal güvenliğe iliĢkin konularda;  
o Uluslararası gelişmeleri izlemek 
o Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak 
o Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli 

çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası 
antlaşmaları uygulamak. 

   

 Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve iĢbirliğini 
sağlamak 

 Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak  
 

ĠĢveren sendikaları, ĠĢçi sendikaları ve konfederasyonları ve Meslek örgütleri de konunun 

tarafı konumundadır. ĠSG ve yasalar bölümünde bu birimler hakkında ayrıca söz 

edilmiĢtir. 
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ULUSLAR ARASI KURULUġLAR 

ĠSG konusunda BirleĢmiĢ Milletlere (BM) bağlı kuruluĢlar 

 

   Uluslar arası ÇalıĢma Örgütü ILO 

 

    Dünya Sağlık Örgütü WHO 

 

BM Çevre Programı-UNEP  

  

BM Sanayi Geliştirme Örgütü-UNIDO  

 

 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı  

     

 

BM Kalkınma Programı-UNDP   

 

 

 

              Avrupa İSG Ajansı OSHA-EU  
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ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ  (International Labour Organisation, ILO)  

1919‟da imzalanan Versay AnlaĢmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile 

ortaya çıkmıĢtır.  

Amaç; 

    Birinci Dünya SavaĢından sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform 

niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslararası düzeyde uygulanmasını 

sağlamaktı. Ġkinci Dünya SavaĢından sonra, Filadelfiya Bildirgesi ile birlikte, ILO'nun 

temel amaç ve ilkeleri yeniden oluĢum ve geniĢleme sürecine girmiĢtir. Bildirge, savaĢ 

sonrası ulusal bağımsızlıkla birlikte büyümeyi öngörmüĢ, geliĢmiĢ dünya ile büyük ölçekte 

teknik iĢbirliğinin baĢlangıcının müjdecisi olmuĢtur. 

 BirleĢmiĢ Milletler üyeleri içinde yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahip bulunmaktadır:  

o İşveren temsilcileri 
o İşçi temsilcileri  
o Hükümet temsilcileri 

ILO; 

Sosyal ve ekonomik konularda ve baĢka alanlarda geçerli ulusal politikaların 

geliĢtirilmesinde ve duruma göre uygulanmasında sendikalar ile iĢverenler arasındaki 

“sosyal diyalogu” geliĢtirerek aynı üçlü yapılanmayı üye ülkelerde de teĢvik etmektedir.  

Uluslararası asgari çalıĢma standartları ve ILO‟nun geniĢletilmiĢ politikaları, her yıl 

toplanan Uluslararası ÇalıĢma Konferansı‟nda belirlenmektedir.  

 Konferansta ayrıca, dünyada çalıĢanların durumu ve sosyal konulardaki sorunlar 

ile ilgili tartıĢmaların yapıldığı uluslararası forumlar gerçekleĢtirilmektedir.  
 

 Her üye ülkenin, iki hükümet temsilcisi, bir iĢveren ile konferansa katılma hakkı 
vardır. Bu delegeler, bağımsız olarak söz alabilirler ve oy verebilirler.  
 

 Konferansın yıllık oturumları arasındaki ILO çalıĢmaları ise, 28 Hükümet temsilcisi 
ile 14 iĢçi ve 14 iĢveren temsilcisinden oluĢan Yönetim Kurulu tarafından 
sürdürülür.  
 

 ILO sekretaryası, merkez büroları, araĢtırma merkezi ve basımevi Cenevre‟deki   
 

 Uluslararası ÇalıĢma Ofisi‟nde faaliyet göstermektedir.  
 

 40'ı aĢkın ülkede ILO'nun bölge, alan ve ülke ofisleri bulunmaktadır ve yerinden 
yönetim ilkesine göre çalıĢmaktadır. 
 

 Yönetim Kurulu ve Ofisin çalıĢmalarına, temel sanayi kollarında oluĢturulan gene 
üçlü yapıdaki komiteler yardımcı olmaktadır.  
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 Bunların yanı sıra, mesleki eğitim, yönetim geliĢtirme, iĢ güvenliği ve sağlığı, 
endüstriyel iliĢkiler, çalıĢanların eğitimi ve kadın ve genç iĢçilerin özel sorunları 
konularında uzman kiĢilerden oluĢan komiteler de bu çalıĢmaları desteklemektedir. 

 

ILO Anayasasında yer alan hedefler 

 İstihdam ve işsizliğin önlenmesi 

 Çalışma saatlerinin düzenlenmesi 

 Uygun asgari ücret 

 İş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma 

 Çocukların, gençlerin ve kadınların korunması 

 Yaşlılıkta ve maluliyette koruma 

 Göçmen işçilerin haklarını korunması 

 Eşit işe eşit ücret 

 Örgütlenme özgürlüğü 

 Mesleki eğitim ve sürekli eğitim  

 

Bazı önemli ILO sözleĢmeleri 

No.  29: Zorla ÇalıĢtırma SözleĢmesi (1930)  

No.  87: Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması SözleĢmesi (1948)  

No.  98:Örgütlenme ve Toplu SözleĢme Hakkı SözleĢmesi (1949)  

No. 100: Ücret EĢitliği SözleĢmesi (1951)  

No. 105: Zorla ÇalıĢtırmanın Yasaklanması SözleĢmesi (1957)  

No. 111: Ayrımcılık (Ġstihdam ve Meslek) SözleĢmesi (1958)  

No. 138: Asgari YaĢ SözleĢmesi (1973)  

No. 182: Çocuk ĠĢçiliğinin En Kötü Biçimleri SözleĢmesi (1999)  

No. 155: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve ÇalıĢma Ortamına ĠliĢkin SözleĢme”  

No. 161: ĠĢ Sağlığı Hizmetlerine ĠliĢkin SözleĢme  

Anayasamızın 90. maddesine göre, bu sözleĢmeler yasa hükmündedir ve Anayasaya 

aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesine baĢvurulamaz. 

 

No. 29: Zorla ÇalıĢtırma SözleĢmesi (1930) 

SözleĢme zorla ya da zorunlu çalıĢtırmanın her tür biçimine son verilmesini öngörür.  
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Ancak, askerlik hizmeti, mahkûmların belirli bir denetime göre çalıĢtırılmaları, bu arada 

savaĢ, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlarda gerek duyulan çalıĢtırma biçimleri 

için istisna tanınır.  

 

No. 87: Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması SözleĢmesi 

(1948) 

Bütün iĢçi ve iĢverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma 

ve bu örgütlene katılma haklarını güvence altına almakta ve bu örgütlerin resmi 

görevlilerin müdahalelerinden bağımsız serbestçe iĢlev görebilmelerini sağlayacak 

güvenceler getirir.  

No.98: Örgütlenme ve Toplu SözleĢme Hakkı SözleĢmesi (1949) 

Sendika ayrımcılığı gözetilmesine, farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin çalıĢmalarına 

müdahale etmelerine karĢı ve toplu sözleĢme düzeninin geliĢtirilmesine yönelik önlemler 

getirmektedir.  

No.100: Ücret EĢitliği SözleĢmesi (1951) 

Erkek ve kadınların, eĢit iĢlerde eĢit ücret ve sosyal haklara sahip olmalarını 

öngörmektedir.  

No. 105: Zorla ÇalıĢtırmanın Yasaklanması SözleĢmesi (1957) 

Zorla ya da zorunlu çalıĢtırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, 

siyasal ya da ideolojik görüĢlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, iĢgücünü harekete 

geçirme, çalıĢma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve grevi katılanları cezalandırma aracı 

olarak kullanılmasını yasaklamaktadır.  

No. 111: Ayrımcılık (Ġstihdam ve Meslek) SözleĢmesi (1958) 

ĠĢ verme, eğitim ve çalıĢma koĢullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal 

görüĢ, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla 

önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eĢitliği geliĢtirme çağrısında bulunmaktadır.  

No. 138: Asgari YaĢ SözleĢmesi (1973) 

ĠĢe kabulde asgari yaĢın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaĢtan daha düĢük 

olamayacağını öngörerek çocuk iĢçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.  

No. 182: Çocuk ĠĢçiliğinin En Kötü Biçimleri SözleĢmesi (1999) 

Çocuk iĢçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını 

sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Çocuk iĢçiliğinin en kötü biçimleri 

arasında kölelik ve benzeri koĢullarda çalıĢtırılma, silahlı çatıĢmalarda kullanılmak üzere 

zorla askere alınma, fuhuĢ ve pornografi amaçlarıyla ve yasa dıĢı iĢlerde kullanılma ve bu 

arada çocukların sağlığına, güvenliğine ve ahlaki değerlerine zarar verecek iĢler yer 

almaktadır.  

ILO‘nun 4 temel stratejik hedefi vardır; 
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 ÇalıĢma yaĢamında standartlar, temel ilke ve haklar geliĢtirmek ve 
gerçekleĢtirmek 
 

 Kadın ve erkeklerin insana yakıĢır iĢlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat 
yaratmak 
 

 Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak 
 

 Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek  
 

Bu hedefler bir dizi yolla gerçekleĢtirilmektedir; 

 Temel insan haklarını geliĢtirmek, çalıĢma ve yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek, 
istihdam olanakları oluĢturmak üzere uluslararası politika ve programların 

oluĢturulması. 
 

 Uluslararası çalıĢma standartlarının oluĢturulması; bu standartların 
uygulanmasının izlenmesi için uygun mekanizmanın oluĢturulması, standartların 
ulusal mercilere, söz konusu politikaların hayata geçirilmesinde, yol gösterici 
olmaktadır. 

 

 Devletlerin söz konusu politikaları pratikte fiilen gerçekleĢtirmelerine yardımcı 
olmak için, kapsamlı bir uluslararası teknik iĢbirliği programının, sosyal tarafların 
aktif ortaklığı ile oluĢturulması ve uygulanması. 

  
 Bu çabaların tümünün geliĢtirilmesi için eğitim, öğretim, araĢtırma ve yayın 

faaliyetlerinde bulunulması. 
  

Halen ILO‘ya üye ülke sayısı 220 olup Türkiye 1932 yılında üye olmuĢtur. 

http://www.ilo.org 

ILO Türkiye Temsilciliği:  

Adres: Ferit Recai Ertuğrul Caddesi, No. 4, 06650 Oran – ANKARA  

Tel: +90 312 491 98 90  

Faks: +90 312 491 99 45  

E-posta: ankara@ilo.org 

 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ-WHO 

1945 yılında ABD‟nin San Francisco kentinde toplanan BirleĢmiĢ Milletler 

Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barıĢ ve 

güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve 

http://www.ilo.org/
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Brezilya‟lı delegelerin bir „‟Uluslararası Sağlık Örgütü‟‟ kurulması amacıyla toplantı 

düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiĢtir.  

 

19-22 Temmuz 1946 tarihleri arasında New York‟ta toplanan Uluslararası Sağlık 

Konferansı‟nda, Türkiye‟nin de içinde bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri tarafından WHO 

Anayasası imzalanarak en az 26 üye ülkenin resmikabulü ile yürürlüğe girmesi için iĢlem 

baĢlatılmıĢtır. 

Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü‟ne üye olmuĢtur. 

26 üye ülkenin resmikabul iĢlemi 7 Nisan 1948 tarihinde netleĢmiĢ ve 7 Nisan günü tüm 

Dünya‟da ‗‘Dünya Sağlık Günü‘‘ olarak kabul edilmiĢtir.  

Türkiye Cumhuriyeti; 

9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun‟la Dünya Sağlık Örgütü Anayasası‟nı 

onaylayarak WHO‟ya resmen üye olmuĢtur.  

Ġlk Genel Kurul‟da bölgesel örgütlenme tartıĢılmıĢ ve oluĢturulan Komisyonun yaptığı 

çalıĢma sonucu Bölge Ofisi kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. Bölge Ofis‟lerinin baĢlıca 

amaçlarından biri de WHO ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir iliĢkinin sağlanmasıdır. 

WHO‟ya, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir.  

GÖREVLERĠ 

 Sağlık alanında uluslararası nitelik taĢıyan çalıĢmalarda yönetici ve koordinatör 
makam sıfatıyla hareket etmek, 
 

 BM, Ġhtisas KuruluĢları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek 
diğer örgütlerle fiili bir iĢbirliği kurmak ve sürdürmek, 

 

 Devletlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak, 
 

 Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, devletlerin istekleri ya da 
kabulleri ile gereken yardımı yapmak. 
 

 BM‟in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara 
sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına 
yardım etmek.   
 

 Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari 
ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.  
 

 Epidemik (bölgesel), pandemik (dünya çapında) vb. hastalıkların ortadan 
kaldırılması yolundaki çalıĢmaları teĢvik etmek ve geliĢtirmek.  
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 Gerektiğinde diğer Ġhtisas KuruluĢları ile iĢbirliği yaparak kazalardan doğan 
zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teĢvik etmek.  
 

 Gerektiğinde diğer Ġhtisas KuruluĢları ile iĢbirliği yaparak, beslenme, mesken, 
ekonomik ve çalıĢma koĢullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların 
iyileĢtirilmesini kolaylaĢtırmak.  
 

 Sağlığın geliĢtirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında 
iĢbirliğini kolaylaĢtırmak, 

 

 Uluslararası sağlık sorunlarına iliĢkin sözleĢmeler, anlaĢmalar ve tüzükler teklif 
etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı WHO‟ya düĢebilecek ve 
amacına uygun görevleri yerine getirmek.  
 

 Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliĢtirmek, ana ve çocuğun 

tam bir değiĢme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaĢamaya olan 
kabiliyetlerini arttırmak. 

 
 Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu iliĢkilerin kurulmasına 

iliĢkin her türlü faaliyetleri kolaylaĢtırmak.  
 

 Sağlık alanında araĢtırmaları teĢvik ve rehberlik etmek, 

 
 Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiĢtirilme normlarının 

iyileĢtirilmesini kolaylaĢtırmak.  
 

 Gerekirse diğer ihtisas kuruluĢları ile iĢbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane 
hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil, koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma iliĢkin 
idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.  

 
 Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar 

yapmak.  
 

 Sağlık bakımından aydınlatılmıĢ bir kamuoyu oluĢumuna yardım etmek.  
 

 Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metotlarının uluslararası 

nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek. 
 

 TeĢhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek, 
 

 Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere iliĢkin uluslararası normlar 
geliĢtirmek, kurmak ve bunların kabulünü teĢvik etmek.  
 

 Genel olarak Örgüt‟ün amacına ulaĢmak için gereken her önlemi almak.  
 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ AJANSLARI  (OSHA-USA ve OSHA-EU) 

 

Amerika‟da, 1970‟de yürürlülüğe giren ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununca (Occupational Safety and Health Act, OSHA) ABD‟de 

“Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü” The National Institute for 

http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
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Occupational Safety and Health (NIOSH) ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (Occupational 

Safety and Health Administration) kurulmuĢtur.  

OSHA-USA‟nın kuruluĢ amacı, iĢyeri güvenliği ve iĢçi sağlığı hakkındaki yasal 

düzenlemeleri (mevzuatı) çıkarmaktır. NIOSH ise ĠSG alanında araĢtırma, eğitim vb 

faaliyetlerde bulunarak çalıĢma Ģartlarının iyileĢtirilmesi için çalıĢmaktadır. 

Avrupa‟da ise OSHA-EU‟nın kuruluĢ amacı, Avrupa Birliğinde iĢyerlerinin daha sağlıklı, 

güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmaktır.  

Bu Ajans, iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda ülkelerin geliĢimi ve konuyla ilgili bilgi 

paylaĢımını sağlamaktadır.  

Ajans üçlü bir yapıda organize olup karar verici konumda olan her bir üye devletin devlet, 

iĢçi ve iĢveren temsilcilerini bir araya getirmektedir. 

 OSHA-EU kuruluĢu ve aktiviteleri üç direktifle düzenlenmiĢtir:  

Bütün üye ülkeler devlet, iĢçi ve iĢveren tarafları ile Ajansa üyedirler.  

YaklaĢık 50 kiĢinin görev aldığı Ajansın çok sayıda yayını ve yıllık düzenli aktiviteleri 

bulunmaktadır.  

Ayrıca her yıl Ekim ayının ikinci haftasını iĢ sağlığı ve güvenliği haftası olarak kutlamakta 

ve değiĢik etkinlikler düzenlemektedir. 

OSHA-EU bütün üye ve aday ülkelerce aynı formatta düzenlenen bir internet sayfası ve 

bilgi ağı mevcut olup bu sayfa aracılığı ile tüm üye ülkelerin konu ile ilgili bilgi 

alıĢveriĢinde bulunmaları sağlanmaktadır.  

Türkiye OSHA-EU‟ya aday ülke olarak gözlemci statüsünde katılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.cdc.gov/niosh/
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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
 

Amaç: 

 ĠSG hizmetleri  

 Ġlgili diğer yönetmeliklerinin uygulanması 

 ĠSG hizmetlerinde ekip halinde çalıĢmanın önemi  

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır  

Öğrenim hedefleri 

 ĠĢyeri hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarını sıralamak 

 ĠĢ güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarını söylemek  

 Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) eliyle iĢyeri hekimliği hizmetlerinin sunumunu 

söylemek  

 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulması ve çalıĢmalarını tanımlamak  

 Ġlgili diğer iĢ sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri uygulamalarında iĢyeri hekiminin 

görevlerini sıralamak 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalıĢmasının önemini açıklamak  

Yeni mevzuatımızda iĢyeri hekiminin görevleri aĢağıdaki baĢlıklardaki gibi 

sıralanmıĢtır; 

 Rehberlik ve danıĢmanlık 

 Sağlık gözetimi; 

 Eğitim ve bilgilendirme 

 Ġlgili birimlerle iĢbirliği 

Yetkileri ise aĢağıdaki gibidir; 

 ĠĢçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluĢturan bir husus tespit ettiğinde; 



114                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

 İşyeri bina ve eklentilerinde, 

 Çalışma metot ve şekillerinde veya 

 İş ekipmanında  

 ĠĢverene bildirmek,  

 Gerekli önlemler alınmazsa Bakanlığa rapor etmek,  

 ĠĢi geçici olarak durdurmak 

 (İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil 

müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak 

kaydıyla) 

 ĠSG konularında; 

 İnceleme ve araştırma yapmak 

 Gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak 

 Bütün çalışanlarla görüşmek   

 ĠSG konularında ĠletiĢim kurmak – ĠĢbirliği yapmak*  

 Kurumlarla 

 Kuruluşlarla 

*İşvereni bilgilendirerek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak   

Tam gün çalıĢan ĠĢyeri Hekimleri; 

 Mesleki geliĢmelerini sağlamaya yönelik  

 Eğitim 

 Seminer 

 Panel 

gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir 

 Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beĢ iĢ 

günü kadarı çalıĢma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iĢyeri 

hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz  

ĠĢyeri hekiminin yükümlülükleri; 

 ĠĢin normal akıĢını mümkün olduğu kadar aksatmamak, 

 Verimli bir çalıĢma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak,  

 iĢverenin ve iĢyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki 

bilgiler ile iĢçinin kiĢisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler 
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 ĠĢyerinde yapılan çalıĢmalara iliĢkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak 

ve bulunması halinde ve gerektiği durumlarda iĢ güvenliği uzmanı ile birlikte eĢ 

zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır  

 

 

 

 

Toplum sağlığı merkezleri 

Nitelikleri  

 (1) TSM‟lerde iĢyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için;  

 a) En az bir iĢyeri hekimi,  

 b) En az bir diğer sağlık personeli  

 görevlendirilmesi zorunludur. 

(2) TSM, iĢyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalıĢacak personel sayısına yetecek 

büyüklükte olmalıdır.  

Bu birimlerde,  

10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene odası, 15 metrekareden az 

olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile  

12 metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur. 

(3) TSM, iĢyeri hekimliği hizmetini, iĢyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve iĢçi sayısına göre 

belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür 

(4) ĠĢyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan iĢyerine, aynı 

iĢyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır 

(5) TSM‟ler 10.2.2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan ĠĢyeri Bina ve 

Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin Yönetmelikte belirtilen 

niteliklere uygun olmalı ve  

Ek-1‟de belirtilen araç ve gereçler ile donatılmalıdır  

Toplum sağlığı merkezlerinin baĢvuru iĢlemleri 

(1) Yetki almak isteyen TSM‟ler, Bakanlığa yazıyla ve aĢağıda belirtilen belgeler ile 

baĢvurur 

 a) Sorumlu müdürü ve faaliyet gösterilecek yerin isim ve açık adresini belirten 

baĢvuru yazısı, 

 b) ĠĢyeri hekimi için geçerli iĢyeri hekimliği belgesi ile iĢ sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinde görevlendirilecek diğer sağlık personeli listesi,  
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 c) Ġlgili mevzuata göre, binada yangına karĢı gerekli tedbirlerin alındığına dair 

yetkili merciler tarafından verilen belge.  

Toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilmesi 

(1) TSM‟ler tarafından hazırlanan baĢvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, posta yoluyla 

yapılan baĢvurularda eksiklikler yazılı olarak,  

ġahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir.  

Dosya incelemesi tamamlanan baĢvurular için yerinde inceleme yapılır 

(2) Yetki belgelerinin, TSM tarafından beĢ yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. 

(3) TSM‟ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize iĢlemini yaptırmadan iĢyeri 

hekimliği hizmeti yapamazlar.  

Görevlendirme, ĠĢbirliği ve Koordinasyon  

 Görevlendirme belgesi ve sözleĢme  

(1) TSM‟lerden iĢyeri hekimliği hizmeti alınması durumunda il sağlık müdürlüğü ile 

iĢveren arasında sözleĢme imzalanır.  

(2) TSM‟lerde çalıĢan iĢyeri hekimi için 3 kopya olarak görevlendirme belgesi düzenlenir.  

Kopyaların; 

 Biri işverende,  

 Biri TSM‟de kalır,  

 Beş iş günü içinde TSM‟lerce Bakanlığa gönderilir.  

ĠĢbirliği ve koordinasyon  

(1) TSM‟ler iĢverenle, iĢyeri bünyesindeki bütün bölüm çalıĢanlarıyla, bulunması 

halinde iĢ sağlığı ve güvenliği iĢçi temsilcisiyle, iĢ sağlığı ve güvenliği kuruluyla 

iĢbirliği içinde çalıĢır. 

(2) ĠĢyeri hekimliği hizmetinin TSM‟lerden alınması durumunda, iĢ güvenliği uzmanlığı 

hizmeti için ĠSGB veya OSGB ile TSM arasında koordinasyon iĢveren tarafından sağlanır.  

 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) 

(1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iĢ sözleĢmesiyle çalıĢan;  

 a) En az bir iĢyeri hekimi,  

 b) En az bir iĢ güvenliği uzmanı,  

 c) En az bir diğer sağlık personeli,  

 istihdamı zorunludur 
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(2) Birinci fıkrada sayılan kiĢiler, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev 

alamaz. 

(3) OSGB‟ler, iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalıĢacak personel 

sayısına yetecek asgari büyüklükte olacak Ģekilde en az;  

 10 metrekarelik muayene,  

 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale,  

 10 metrekarelik iĢ güvenliği uzmanı odaları ile  

 12 metrekarelik bekleme yerinden oluĢur.  

(4) OSGB; ĠSG Hizmetlerini iĢyerinin; 

 Tehlike sınıfı 

 Sektörü ve  

 İşçi sayısına göre  

belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. 

(5) ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan 

iĢyerine, aynı iĢyeri hekiminin, iĢ güvenliği uzmanının ve diğer sağlık personelinin hizmet 

vermesi esastır.  

(6) OSGB‟lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dıĢında hizmet verebilmesi için 

o ilde Ģube açmaları zorunludur.  

Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inĢası veya 

bakımı gibi iĢlerde hizmet alınan OSGB‟nin iĢin yapıldığı illerden herhangi birisinde 

yetkilendirilmiĢ olması yeterlidir.  

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin baĢvuru iĢlemleri  

(1) Kurulacak OSGB‟ler, Bakanlığa dilekçe ve aĢağıda belirtilen ekler ile baĢvururlar:  

a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,   

b) Tam süreli çalışma zorunluluğu bulunan işyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği 

belgesi,  

İş güvenliği uzmanı için geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve  

Tam süreli iş sözleşmeleri ile diğer sağlık personelinin tam süreli iş sözleşmesi,  

Bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışma taahhütnameleri,  

c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı,  

ç) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi, 

d) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleĢmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı 

belgesi, 
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e) Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli 

plan,  

f) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde 

OSGB‟nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar, 

g) Ġlgili mevzuata göre binada yangına karĢı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili 

merciler tarafından verilen belge.   

ĠĢ güvenliği uzmanlarının görevleri nelerdir? 

 Rehberlik ve danıĢmanlık 

 Risk değerlendirmesi 

 ÇalıĢma ortamı gözetimi 

 Eğitim, bilgilendirme ve kayıt  

ĠĢ güvenliği uzmanlarının yetkileri 

 iĢçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluĢturan bir husus tespit ettiğinde; 

 İşyeri bina ve eklentilerinde, 

 Çalışma metot ve şekillerinde veya 

 İş ekipmanında  

 ĠĢverene bildirmek,  

 Gerekli önlemler alınmazsa Bakanlığa rapor etmek,  

 ĠĢi geçici olarak durdurmak 

 (İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil 

müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak 

kaydıyla) 

 ĠSG konularında; 

 İnceleme ve araştırma yapmak 

 Gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak 

 Bütün çalışanlarla görüşmek   

 ĠSG konularında ĠletiĢim kurmak – ĠĢbirliği yapmak*  

 Kurumlarla 

 kuruluşlarla 

*İşvereni bilgilendirerek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak   

Tam gün çalıĢan ĠĢ güvenliği uzmanları; 
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 Mesleki geliĢmelerini sağlamaya yönelik  

 Eğitim 

 Seminer 

 Panel 

gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir 

 Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beĢ iĢ 

günü kadarı çalıĢma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iĢyeri 

hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz  

ĠĢ güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri 

İş güvenliği uzmanları görevlerini yaparken; 

 ĠĢin normal akıĢını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve 

 Verimli bir çalıĢma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak  

 ĠĢverenin ve iĢyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri 

gizli tutmakla yükümlüdürler  

 ĠĢ güvenliği uzmanı, görevlendirildiği iĢyerinde yapılan çalıĢmalara iliĢkin tespit ve 

tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve iĢyeri hekimi ile beraber suretlerini 

saklamak zorundadır  
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ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
 

 Konu ĠSG Kurulları 

Amaç Elliden fazla çalıĢanı olan iĢyerlerinde kurulması zorunlu olan ĠSG 

kurullarının oluĢumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

Öğrenim 

hedefleri 

 ĠSG kurulunun kuruluĢu (yasal dayanak), 

 Kurul üyeleri, 

 Görev ve sorumlulukları 

hakkında bilgi sahibi olmak. 

Alt baĢlıkları  ĠSG kurulunun kuruluĢu (yasal dayanak) 

 Kurul üyeleri  

 Görev ve sorumlulukları 

 

GĠRĠġ 

ĠĢyerlerinde etkin bir ĠSG sistemi kurabilmek için yasalar tarafından kendisine rol 

verilenlerin ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını bilmeleri gerekir.  22.5.2003 tarihli ve 

4857 sayılı ĠĢ Kanununun 80 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına dayanarak 07.04.2004 

Tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede “Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA 

YÖNETMELĠK” yayınlanmıĢtır. Yönetmelik ilgili kiĢilerin rollerini, görevlerini ve 

sorumluluklarını ayrıntılı olarak tanımlamıĢtır. 

ĠĢ Kanunu madde 80; 

  Bu kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli iĢçi çalıĢtıran 

ve altı aydan fazla sürekli iĢlerin yapıldığı iĢyerlerinde her iĢveren bir iĢ sağlığı ve 

güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. 

  ĠĢverenler iĢ sağlığı ve güvenliği kurullarınca iĢ sağlığı ve güvenliği 

mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler. 
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  ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurullarının oluĢumu, çalıĢma yöntemleri, ödev, yetki 

ve yükümlülükleri ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte 

gösterilir.”  

ĠSG Kurulunda kimler görev alacaktır? 

 ĠĢveren veya iĢveren vekili 

 ĠĢ Kanununun 81. maddesi uyarınca iĢ güvenliği ile görevli mühendis veya 

teknik elemanı 

 ĠĢ Kanununun 81. maddesi uyarınca görevlendirilen iĢyeri hekimi 

 Ġnsan kaynakları, personel, sosyal iĢler veya idari ve mali iĢleri yürütmekle 

görevli bir kiĢi 

 Varsa sivil savunma uzmanı 

 ĠĢyerinde görevli formen, ustabaĢı veya usta 

 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değiĢik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca 

iĢyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kiĢi, 

iĢyerinde sendika temsilcisi yoksa o iĢyerindeki iĢçilerin yarıdan fazlasının 

katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek iĢçi 

 Sağlık ve güvenlik iĢçi temsilcisi 

Kurulda görev alacaklardır.  

Kurulun baĢkanı; 

 ĠĢveren veya iĢveren vekili olacaktır. 

Kurulun sekreteri ise; 

 ĠĢ güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı olacaktır. 

 ĠĢyerindeki formen, ustabaĢı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı 

toplantıda açık oyla seçilen kiĢi Kurul üyesi olmaya hak kazanır. aynı yöntemle 

yedek üye de seçilir. 

 Sendika iĢçi temsilcisi veya iĢçi temsilcisi ile yedekleri de iĢçilerin kendi 

aralarında yapacakları seçimle belirlenir. 

 

Kurulun Görevleri; 

 ĠSG Prosedürü hazırlamak; 

o Yönetimin onayına sunmak 

o Prosedüre uyulup uyulmadığını izlemek 

o İzleme sonuçlarını raporlamak, Kurula taşımak 

 ĠSG ile ilgili; 

o Tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek 
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o Önlemleri belirlemek ve işverene bildirmek 

o Çalışanlara yol göstermek  

 Ġnceleme ve araĢtırma yaparak iĢveren veya vekiline bilgi vermek; 

o İş kazaları 

o Meslek hastalıkları 

o İSG ile ilgili tehlikeleri 

 ĠĢyerlerinde; 

o İSG Eğitimlerini Planlamak 

o Eğitim programı yapmak 

o Bunları yönetime sunmak, takip etmek 

 Bakım ve onarım çalıĢmalarında; 

o İSG önlemlerini planlamak 

o Önlemlere uyulduğunun denetimi 

 ĠĢyerlerinde; 

o Doğal afetler 

o Yangın 

o Sabotaj durumlarında önlemlerin yeterliliğini ve  

o Ekiplerin çalışmasını kontrol etmek 

 Yıllık ĠSG raporunu hazırlamak: 

o Geçen yıldaki çalışmaları değerlendirmek 

o Sonraki yılda yapılması gerekenleri saptamak 

o Bunları işverene sunarak yapılmasını sağlamaya çalışmak 

o 4857/83 maddesine uygun olarak iĢçiler tarafından gelen talepler 

doğrultusunda toplanmak. 

 

Kurul tarafından hazırlanması gereken ĠSG prosedürü neleri içermelidir? 

ĠSG Prosedürü etkin bir uygulama için en temel doküman niteliği taĢımaktadır. Zaman 

içinde göreve yeni atanacak kiĢiler prosedürde belirtilen esaslar dâhilinde çalıĢmalarını 

yürütecektir. Aksi durumda “karmaĢa” yaĢanacaktır. Bu bakımdan prosedür; 

 Yetki ve sorumlulukları 

 Uygulanacak ĠSG kurallarını 

 Kullanılacak dokümanları 

o Prosedür 

o Talimat 

o Form  

o Diğerleri  
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 Yapılması gereken ĠSG uygulamaları  

o Yönetmelikçe kurula verilen bütün görevleri kapsamalıdır. 

Gibi en temel konuları içermelidir. Her iĢyeri kendi üretim süreçlerine uygun olarak 

prosedür içeriğini daha da geliĢtirebilir.  

AĢağıdaki 2 sorunun da yanıtını bulmak gerekir. 

1-ĠSG Kurulunun yaptırım gücü nedir? 

2-ĠSG Kurulunun sorumlulukları nelerdir?  

 

1-ĠSG Kurulunun yaptırım gücü nedir? 

Yönetmeliğin 10. Maddesi son fıkrasına göre; ĠĢverenler, iĢ sağlığı ve güvenliği 

kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.  

ĠĢ Kanunu‘nun Kurul ile ilgili hükümlerine uyulmamasının yaptırımı nedir? 

ĠĢ Kanunu m. 105/2 uyarınca;  

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıĢtırılması ile ilgili hükümlere aykırı 
davranan, 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurullarınca iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak 

alınan kararları uygulamayan iĢveren veya iĢveren vekiline idari para cezası 

uygulanmaktadır. 

 

2-ĠSG Kurulunun sorumlulukları nelerdir?  

Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen ve en baĢta verilmiĢ olan çalıĢmaları yapmak 

zorundadır. 

KURULUN OLUġUMU 

ATAMA 

AĢağıda listelenen üyeler iĢveren veya vekili tarafından atanırlar. 

 Kurulun BaĢkanı; ĠĢveren veya ĠĢveren Vekilidir. 

 Kurulun sekreteri; ĠĢ güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemandır. 

 ĠĢ güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman,  

 ĠĢyeri hekimi,  

 Ġnsan kaynakları, personel, sosyal iĢler veya idari ve mali iĢleri yürütmekle görevli 

bir kiĢi, 
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 Varsa sivil savunma uzmanı,  

Daha önce de belirtildiği gibi iĢçi temsilcisi ve ustabaĢı vb üyeler kendi aralarında 

yapacakları seçimle belirlenir. 

KURUL ÜYELERĠNE VERĠLECEK EĞĠTĠMLER 

ĠĢveren tarafından kurul üyelerine ve yedeklerine, ĠSG konularında eğitim verilmesi 

sağlanır.  

 

 

BU EĞĠTĠMLER; 

 Kurulun görev ve yetkileri, 

 ĠSG konularında ulusal mevzuat ve standartlar,  

 Sıkça rastlanan iĢ kazaları ve tehlikeli vaka‟ların nedenleri, 

 Etkili iletiĢim teknikleri, 

 Acil durum önlemleri, 

 Meslek hastalıkları, 

 ĠĢyerlerine ait özel riskler 

KONULARINI KAPSAR.  

ÇALIġMA USULLERĠ 

Kurullar; inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde olmak üzere: 

 Ayda en az bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati en az 48 

saat önce kurul üyelerine bildirilir. 

 Gündem sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Üyeler gündemde 

değiĢiklik isteyebilir. Ġstek kurulca uygun bulunursa gündem değiĢtirilir. 

 Ağır iĢ kazası halleri ve özel tedbir gerektiren önemli hallerde üyelerden biri kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

 Bu talepler kurul baĢkanına veya sekreterine yapılır.T oplantı zamanı, konunun 

ivedilik ve önemine göre belirlenir.  

 ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut 

bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karĢı karĢıya 

kalan iĢçi, kurula baĢvurduğunda kurul, aynı gün acilen toplanır ve kararını verir. 

Durumu tutanakla tespit eder ve karar iĢçiye yazılı olarak bildirilir. 
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 Olağan toplantıların süresi toplam olarak ayda 24 saati geçemez. 

Toplantıların günlük çalıĢma saatleri içinde yapılması esastır. Kurul üyeleri 

yaptıkları görev nedeniyle maddi-manevi zarara uğratılamaz… 

 Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. 

EĢitlik halinde baĢkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya baĢka 

bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak 

düzenlenir.  

 Her toplantıda, görüĢülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak 

düzenlenir, imzalanır ve gereği yapılmak üzere iĢverene bildirilir. Tutanak ve 

kararlar özel dosyada saklanır. 

 Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. ĠĢçilere 

duyurulması faydalı görülen konular iĢyerinde ilan edilir. 

 Her toplantıda, önceki toplantıya iliĢkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar 

hakkında baĢkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve 

gündeme geçilir. 

ĠġBĠRLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI 

ĠĢverene bağlı fabrika, müessese, iĢletme veya iĢletmeler grubu gibi birden çok iĢyeri 

bulunduğu hallerde ve elliden fazla iĢçi çalıĢtıran her bir iĢyerinde ayrı ayrı kurul 

oluĢturulduğunda ĠĢveren; ĠSG kurullarının çalıĢma usullerini düzenlemek, iĢ ve görüĢ 

birliğini sağlamak amacıyla bu iĢyerlerine ait ĠSG raporlarını en az altı ayda bir, ilgili 

teknik elaman ve uzmanlarla toplanarak inceler.  

Bu raporlar doğrultusunda gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. 

ĠġVEREN VEYA VEKĠLĠNĠN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 ĠĢveren veya iĢveren vekili;     

 Toplantı için yer, araç ve gereçleri sağlamak, Kurulca hazırlanan toplantı 

tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını, kurulun iĢyerinde yaptığı 

denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını ĠĢ MüfettiĢlerinin incelemesini sağlamak 

amacıyla iĢyerinde bulundurmak, 

 Mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla, YÜKÜMLÜDÜR.  

       ĠġÇĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 ĠġÇĠLER;             

 Sağlığın ve güvenliğin korunması ve geliĢtirilmesi amacıyla konulan kurallar, 

yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak,  
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 Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere 

uyulması konularında kurul ile iĢbirliği yapmak, 

 Uygulamada karĢılaĢılan güçlükler hakkında kurula bilgi vermekle, 

YÜKÜMLÜDÜRLER. 

 

 

 

 

TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞĠ 

Toplantı  tarihi:  Toplantı  No:  Toplantı  yeri:  

Toplantıya katılanlar  

Adı – Soyadı  Görevi  Ġmza  Adı – Soyadı  Görevi  Ġmza  

      

      

      

      

Toplantı gündemi: 

1-Geçen toplantıda alınan kararların görüĢülmesi 

2- 

3- 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 
 

 

ISO–9000 

Kalite Nedir? 

   Kalite kavramının içeriği belirlenirken, farklı referanslarda değiĢik tanımlarla karĢılaĢırız. 
Bazı referanslarda kalitenin içeriğine iliĢkin kimi yanları ön plana çıkaracak biçimde, 
“kullanıma uygunluk”, “amaca uygunluk”, veya “müĢterilerin tatmini”, ya da ”isteklere 

uygunluk” Ģeklinde tanımlara rastlarız. Bu tanımların eksik ve tek yanlılıkları dikkate 
alındığı zaman, “Kalite Sözlüğü” standardının verdiği aĢağıdaki tanım esas alınmalıdır: 

   “Kalite, bir ürünün veya hizmetin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karĢılama 
kabiliyetine dayanan, özelliklerin toplamı.”  

    Diğer tanımların aksine bu tanım, kaliteye iliĢkin özelliklerin ya da niteliklerin 

(karakteristiklerin) somut bütünlüğünden yola çıktığı için, açıklayıcı gücü daha yüksektir. 

    ISO 9000 standartları, girdi malzemeden yan sanayi seçimine, veri kontrolünden veri 
değerlendirmeye, personel eğitiminden proses kontrolüne, planlamadan denetime, 

Konu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, iĢ sağlığı ve güvenliği alanında yaygın olarak 
kullanılan iĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelendirme 
standartları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar, yönetim sistemlerinin kurulmasını, 

uygulamaya geçirilmesini ve sürdürülmesini açıklar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800 
 TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001  
 Politika belirleme ve planlama 
 Kontrol ve düzeltici - önleyici faaliyetler 
 Kayıt ve tetkik 
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pazarlamadan dağıtıma kadar olan geniĢ bir yelpazede kalite kavramının ağırlığını 
hissetmektedir 

    Ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi sorunu, kendi içinde kalitenin niceliksel ve niteliksel 
açıdan ihtiyaçlarla olan iliĢkisini gündeme getirmektedir. Kalitenin niceliği, niteliği ve 
ihtiyaçlarla olan bağlantısı dikkate alındığında, göreli kalite, kalite ölçüsü, kalite düzeyi 
gibi kavramlardan yararlanılır. Bu kavramlar birer projeksiyon iĢlevi üstlenerek, ürünlerin 
ve hizmetlerin mükemmellik derecelerini ve teknik düzeylerini saptamada, açıklayıcı 
güçlerinden dolayı bize yardımcı olurlar.  

    Kalite, ihtiyaçlarımızın değiĢkenliğinden etkilendiği gibi, sunulan üründen, üretimin ve 

hizmetlerin yenilenmelerinden de etkilenir. Bu etkilenmelerden dolayı sürekli olarak 
değiĢir ve bu değiĢme içinde yeni nitelikler kazanarak farklı boyutlarda karĢımıza çıkar. 
Bu da, kalitenin içeriğini oluĢturan karakteristikleri çoğaltır, karmaĢıklaĢtırır. 

      Standartlara uygun olarak üretilen ürünlerden ve yerine getirilen hizmetlerden 
müĢterilerin yeterince memnun olmamasının önemli bir nedeni, kalitenin içerik açısından 
çeĢitli karakteristikleri kapsıyor olmasıdır.  

Müşterilerin beklentilerine tam olarak cevap verebilen bir ürün ve hizmetin 
kalitesini belirleyen belli başlı karakteristikler şunlardır: 

 Uygunluk   
 Güvenlik   

 Maliyet  
 Dayanıklılık  
 Servis Ġmkanları  
 Performans  
 Estetik  

KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ NEDĠR? 
 
    Bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. 
Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile beklentilerin karĢılanması ve sürekli olarak 
iyileĢtirme sağlanması hedeflenmektedir. 
 
Neden Kalite Yönetim Sistemi 

    Günümüzde müĢterilerin kaliteye yönelik beklentileri, çeĢitlilik ve yoğunluk açısından 
canlı ve hareketli özellikler içermektedir. Bu beklentileri karĢılamayı amaçlayan 
kuruluĢların, yüksek ekonomik performansa ulaĢabilmesi ve bunu artırarak sürdürmesi 
gerekir. Bunu baĢarmanın yolu da, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinde sürekli 
yenilenmeyi, geliĢmeyi gerçekleĢtirmekten geçer. 

    Kalite, ürünlerin ve hizmetlerin niceliğinde ve niteliğinde çeĢitliliği, farklılığı, yeniliği 

içeren sürekli bir arayıĢ olduğundan, ürünlere ve hizmetlere iliĢkin Ģartnameler ve 
standartlar tek baĢına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, ürün ve hizmetlerin kalitesine 
iliĢkin eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak, Kalite Güvence Sistemi‟nin standartları ve 
kuralları geliĢtirilip, devreye sokulmuĢtur. Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al çevrimi 
kaliteyi iyileĢtirmek, müĢteri memnuniyetini sürekli kılmak ve rekabette öncü olmanın 
kilit yöntemlerindendir.  

Kalite Yönetim Sisteminin Yararları  
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MüĢteri memnuniyetinin sağlanması  
Kalite seviyesinin iyileĢmesi  
MüĢteri Ģikâyetlerinin düĢürülmesi  
Standartlara uygunluğun sağlanması 

Yeni kar alanlarının yaratılması 
Yeni pazarlara ulaĢılması 
Daha az hata ve daha az yeniden iĢleme ile maliyetlerin düĢürülmesi 
Verimlilik 
Rekabet üstünlüğü sağlanması 
Güvenilirlik 
Kalitenin herkesin sorumluluğunda olması, çalıĢanların ve müĢterilerin bilinçlenmesi. 
ÇalıĢma ortamının iyileĢtirilerek çalıĢanların mutluluğunun sağlanması 
DeğiĢen firma imajı olarak kısaca özetlenebilir. 

STANDARDĠZASYON NEDĠR? 

     Standardizasyon, belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere 
bütün ilgili tarafların yardım ve iĢbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama 

iĢlemidir. 

STANDART NEDĠR? 
     Standardizasyon çalıĢması sonucu ortaya çıkan belge, doküman veya eserdir.  

KALĠTE 
     Kaliteyi; 
     Bir mal ya da hizmetin bir gerekliliği karĢılayabilme yeteneklerini ortaya koyan 
karakteristiklerin tümü Ģeklinde veya belirli bir malın veya hizmetin, tüketicinin 
isteklerine uygunluk derecesi olarak tanımlayabiliriz. 
     Kalite kavramı zaman içerisinde çeĢitli değiĢiklikler geçirmiĢtir. Bu değiĢimleri dört 
aĢamada inceleyebiliriz: 
          1) Muayene 

          2) Ġstatistiksel Kalite Kontrol 
          3) Toplam Kalite Kontrol 
          4) Toplam Kalite Yönetimi. Kalitede kimlik değiĢimi aĢağıdaki Çizelge de 
özetlenmiĢtir. 

Çizelge: Kalitede Kimlik DeğiĢimi 

BELĠRLEYĠCĠ 
ÖZELLĠKLER  

MUAYENE  
ĠSTATĠSTĠKSEL 
KALĠTE KONTROL  

TOPLAM KALĠTE 
KONTROL  

TOPLAM KALĠTE 
YÖNETĠMĠ  

Temel Ġlke 
Meydana 
çıkarma 

Kontrol EĢgüdüm, ĠĢletme 
Süreç ve insan odaklılık: 
sürekli geliĢme 

Kaliteye BakıĢ 
Açısı 

Çözülmesi 
gereken bir 
problem 

Çözülmesi ve 
izlenmesi gereken 
bir problem 

Tasarım aĢamasında 
yaratılan unsur, 
kalitesiz ise ortaya 
çıkmadan önlenmesi 
gereken problem 

KoĢulsuz müĢteri tatmini 

Vurgu 
Standart 
ürün 

Muayenenin azaldığı 
standart ürün 

Tüm üretim hattında, 
Tasarımdan 
pazarlamaya tüm 
hatlarda fonksiyonel 
gruplarda 
kalitesizliğin 

BaĢta yönetim süreçleri 
olmak üzere tüm 
süreçlerde ”Kalite” nin 
paylaĢılan vizyon olması 
ve birey kalitesinin 
arttırılması 
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önlenmesi 

Yöntem 
Örnekleme 
ve ölçme 

Ġstatistiksel araçlar 
ve teknikler 

Programlar ve 
sistemler 

Yönetim anlayıĢı ve 
sistemi 

Kalite 
uzmanlarının 
rolü 

Muayene 

Sorunu saptama ve 
istatistiksel 
yöntemlerin 
uygulanması 

Kalitenin ölçümü, 
planlanması ve 
programı 

Kalitenin oluĢturulmasında 
sinerjinin sağlanması 

Kalite 
sorumlusu 

Muayene 
bölümü 

Üretim ve 
mühendislik bölümü 

Üst yönetim, tüm 
bölümler 

Üst yönetim, tüm 
bölümler ve iĢletmedeki 
tüm bireyler 

Temel yaklaĢım 
Kalitede 
muayene 

Kalitede kontrol Kalitede yapılanma Yaratılan kalite 

ISO NEDĠR? 
     Uluslararası Standardizasyon TeĢkilatı – International Standardization Organization 
1947 yılında Cenevre‟de kurulan ISO; teĢkilat, madde, mamul, usul, hizmet ve deneylerle 
ilgili standartlar hazırlayıp yayınlayan bir kuruluĢtur. 

ISO 9000 NEDĠR? 
     ISO 9000, gerek bir kalite sistemi oluĢturmak, gerekse mevcut bir kalite sistemini 

değerlendirmek amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir. 

ISO 9000 SĠSTEMĠNĠN KURUMA KATKILARI 

 Karlılığı ve verimliliği artırır 
 Etkin bir yönetim sağlar. 
 Tüm faaliyetlerde geniĢ izleme ve kontrol sağlar. 

ISO 9000:2008 
     2000 yılında yapılan revizyonla 1994 yılında belirlenen standartlar geliĢtirilerek tek bir 
standart oluĢturulmuĢtur. ISO 9000:2000 kalite yönetim sisteminin Ģartlarını belirleyen 
bu standart kuruluĢlar tarafından sistem kurmak amacıyla kullanılmaktadır.  

Son olarak 2008 yılında revize edilen standartta küçük çaplı değiĢiklikler yapılarak, 14001 
ve TS (OHSAS) 18001 standartları ile uyumu artırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

ISO 9000:2008 standardının özellikleri: 

 Uygulama ön planda tutulmuĢtur 
 Süreç yaklaĢımı esas alınmıĢtır 

 Hizmet sektörüne de yer verilmiĢtir 
 Çevre yönetim standardıyla uyum sağlanmıĢtır. 

ISO 9000:2008 standardının 8 ana baĢlığının açılımı: 
1)- Kapsam 
2)- Referanslar 
3)- Terim ve tanımlar 
4)- Kalite yönetim sistemi 
5)- Yönetim sorumluluğu 
6)- Kaynakların yönetimi 
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7)- Ürün (hizmet) gerçekleĢtirme 
8)- Ölçüm, analiz ve iyileĢtirmedir 

Standardın Uygulama Sistematiği: 

Yaptığını Söyle/Yaz   .....................Doküman (Prosedür ve Talimat) 

Söylediğini/Yazdığını Yap................Uygulama 

Yaptıklarını Kaydet    .....................Gerçekler (Form, Rapor, YazıĢma) 

Sonuçları Kontrol Et ......................Gözden Geçirme 

Farklılıklar Ġçin Harekete Geç...........Düzeltici Faaliyet 

          ġeklinde ifade edilebilir. 

Standartta temel alınan 8 kalite yönetim prensibi: 

1-  MüĢteri odaklılık 

2- Liderlik 

3- ÇalıĢanların katılımı 

4- Süreç yaklaĢımı 

5- Sistem yaklaĢımı 

6- Sürekli iyileĢtirme 

7- Gerçeklere dayalı karar verme 

8- Tedarikçilerle çıkar ortaklığına dayalı iliĢki 

     Standartta yer alan 8 kalite yönetim prensibi içerisinden önemli görülen; müĢteri 

odaklılık, liderlik, çalıĢanların katılımı, süreç yaklaĢımı kavramları aĢağıda açıklanmıĢtır. 

MüĢteri Odaklılık: 

     Mal ya da hizmet alan herkes müĢteridir. 
     Ġç MüĢteri:  Kurumun her birimi birbirinin müĢterisidir. 
     Üst yönetim müĢteri memnuniyetinin arttırılması amacına yönelik, müĢteri Ģartlarının 
belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlamalıdır. 

Bu bağlamda; 

 MüĢterinin hoĢnut edilmesi 

 MüĢterinin hedeflerinin bilinmesi 

 MüĢteriyle düzenli olarak bir araya gelinmesi 

 MüĢterilerle kuruluĢ hedeflerinin paylaĢılması ve sürekli iyileĢtirilmesi 

 Tasarımdan baĢlayarak müĢterinin beklentilerinin araĢtırılması 

 ÇalıĢanların tümünün müĢteriye sunulan hizmet veya ürünün kalitesinden sorumlu 

olması 

 MüĢteri memnuniyetinin düzenli olarak ölçümlenmesi 

     MüĢteri odaklılığın sağlanması durumunda pazar payının artması, müĢteri için nasıl 

değer üretileceğinin açık bir biçimde anlaĢılması ve uzun vadeli baĢarı sağlanabilir. 
      TKY‟nin esaslarından biri müĢteri memnuniyetinin ve beklentilerinin karĢılanmasıdır. 
KuruluĢların hizmet sunduğu kiĢileri (müĢteriyi),verdikleri kamu hizmetinin nihai 
değerlendiricisi olarak kabul ederek ihtiyaçlarını, beklentilerini doğru algılamaları gerekir. 



132                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

      Hizmet sunulan kiĢilerin beklentilerini anlamak, sunulan hizmetten memnuniyetlerini 
tespit etmek için; öneri ve Ģikâyet kutuları, anketler, baĢvuru masaları, vs. araç olarak 
kullanılabilir. 

Üst Yönetimin Rolü (Liderlik ve Amacın Tutarlılığı) 
     TKY yaklaĢımlarında yönetimin çok büyük sorumluluğu vardır. BaĢarılı bir TKY 
uygulaması, üst yönetimin bu konuda kararlı ve ciddi olduklarını göstermeleriyle baĢlar. 
Genel Müdür Yardımcıları, Daire BaĢkanları, müdürler gibi yöneticiler de bu mesajın 
kuruluĢun tüm kademelerine etkin bir Ģekilde yayılması yönünde kilit rol oynayacaktır. 
     Kurumun en üst yöneticisi (Bakan, Kurum BaĢkanı, Genel Müdür vb.) TKY 
uygulamasının her aĢamasında faaliyetlere bizzat katılmalıdır. Bu katılım sadece  yeni 

anlayıĢa geçildiğini ve değiĢim sürecinin bağladığını vurgulayan bir bildiri yayınlamaktan 
ibaret kalmayacak, TKY konusundaki uygulamalara katılarak ve gerekli kaynakları 
sağlayarak bu konudaki inançlığını kararlı bir biçimde sergileyecektir. Bu tür bir yaklaĢım 
tüm çalıĢanları TKY konusunda heveslendirecek ve sürece katılımlarını kolaylaĢtıracaktır. 
     DeğiĢim sürecinde çalıĢanların katılımını sağlamak için bir kurum vizyonu 
oluĢturulmalıdır. 
     Lider vizyonu belirledikten sonra bunu etkin bir Ģekilde baĢta çalıĢanlar olmak üzere 
tüm paydaĢlara aktarmalı ve sahiplenmelerini sağlamalıdır. Bu da ancak bireylerin 
kuruluĢun vizyonu çerçevesinde kendi bireysel vizyonlarını yaratabildikleri, vizyonun 
kendi geliĢimlerine sağlayacağı katkıyı görebildikleri sürece mümkün olur. Bu nedenle 
lider, paydaĢların gelecekteki beklentilerini doğru olarak anlamalı ve vizyonun bu 
beklentileri nasıl karĢılayacağını açıkça anlatmalıdır. 

ÇalıĢanların GeliĢimi ve Katılımı 

     TKY uygulamasının temel gereklerinden biri tüm çalıĢanların bu sürece katılımının 
sağlanmasıdır. TKY sürecine katılım demek, çalıĢanlara yaptıkları iĢle ilgili gerekli yetki ve 
sorumluluğun verilmesi, çalıĢanların iĢ kararlarının verilmesinde ve kalite geliĢtirme 
prosesinde yer almasıdır. 
     ÇalıĢanların motivasyonunu artırmada kullanılan en etkin yöntemlerden biri tanıma 
takdir ve ödüllendirmedir. Ödüllendirme sistemi sadece çalıĢanların memnuniyetini 
artırmada değil, aynı zamanda çalıĢanların performansının ölçümünde bir gösterge olarak 

da kullanılmaktadır.  

Süreç YaklaĢımı: 
Süreç, amaçlanan bir çıktıyı elde edebilmek için kullanılan çeĢitli girdiler üzerinde katma 
değer yaratan faaliyetlerdir. 
     Kaynakları kullanarak girdileri çıktılara dönüĢtüren her faaliyet bir süreçtir.          

     Süreçleri yapılarına göre, operasyonel süreçler ve yönetsel/destek süreçler olarak iki 
gruba ayırabiliriz. Operasyonel süreçler kuruluĢların kuruluĢ amaçlarını gerçekleĢtirmek 
üzere yaptıkları politika üretme, iĢsizleri iĢe yerleĢtirme, sağlık yardımı yapma, emekli 
maaĢı bağlama gibi faaliyetleri kapsar. Yönetsel süreçler ise aĢağı yukarı tüm 
kuruluĢlarda bulunabilen ve operasyonel süreçleri yerine getirebilmek için yapılması 
gereken personel, muhasebe, idari iĢler gibi faaliyetleri kapsar. 
     Süreç yaklaĢımı, süreçlerin tanımlanmasını ve birbirleri ile etkileĢimlerinin 

gösterilmesini, yönetilmesini ve birlikte süreç sisteminin uygulanmasını kapsar. 
     Bir kuruluĢta süreç yönetimine geçilebilmesi için herĢeyden önce süreçlerin tanımlı 
olması gerekmektedir. 

Süreçlerin tanımlı olması ise; 

 Süreç sahiplerinin kim olduğunun belli olması, 

 Süreçler için süreç akıĢ Ģemalarının mevcut olması, 

 Sürecin sınırlarının ve etkileĢimlerinin belirli olması, alt ve detay süreçlerinin 

tanımlanmıĢ olması, 



133                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

 Sürecin performans göstergelerinin (zaman, iĢin doğruluğu vb.) neler olduğu ve 

bu performans göstergelerinin kuruluĢ tarafından nasıl ölçüleceğini belirleyen bir 

sistemin tanımlanmıĢ olması demektir. 

      Süreç geliĢtirme çalıĢmalarında öncelikle süreçler tanımlanmalı, değiĢkenlikler 
ölçülmeli, bu değiĢkenliğin normal olup olmadığı saptanarak, gerekiyorsa düzeltici 
faaliyetler uygulanarak süreç geliĢtirilmelidir. 

Süreç Yönetimi, Sürekli iyileĢtirmede yaygın olarak kullanılan araçlardan biri PUKÖ 
döngüsüdür. Planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma aĢamalarından oluĢan 
çevrimle ulaĢılan seviye standartlaĢtırılır ve baĢa dönülerek daha ileri seviyelere ulaĢmak 
için çevrim tekrarlanır, böylece sürekli geliĢme sağlanır. 

Süreçlerle ve Verilere Yönetimi, GeliĢmenin belirgin kanıtlarını görebilmek için TKY 
sürecinin etkin bir Ģekilde verilerle izlenmesi ve somut göstergelerle ölçülmesi gereklidir. 
Mükemmelliğe ulaĢma yolunda gerçekleĢtirilen iyileĢtirme faaliyetleri ancak, paydaĢların 
eğilimlerini de dikkate alan, güvenilir bilgilendirmeye ve sağlam temelli verilere  
dayandırıldığında baĢarıya ulaĢabilir. TKY‟de etkin bir ölçme için öncelikle mevcut 
durumun saptanması yani baĢlangıç noktasının belirlenmesi ardından da ilerlemenin 
uygun göstergelerle izlenmesi gerekir. 
     

TKY sürecinde ölçüm niçin gereklidir sorusunun  cevapları Ģu Ģekilde 

sıralanabilir; 

 Hizmet alanların beklentilerinin karĢılandığından emin olmak için 
 Somut hedefler koyabilmek ve bu hedeflerin ne kadar gerçekleĢtiğini görebilmek 

için 
 ÇalıĢanların kendi performanslarını izleyebilmeleri için 
 Kalite problemlerini belirgin hale getirebilmek ve önceliklendirebilmek için 

 Kalitesizlik maliyetlerini ortaya çıkarabilmek için 
 Kaynakların etkin kullanılıp, kullanılmadığını anlayabilmek için 
 ĠyileĢtirme çabalarının etkinliği hakkında geribildirim alabilmek için 

ISO 9000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN ġARTLARI 
     Kalite yönetim sistemleri, kuruluĢları müĢteri tatminini arttırmak için desteklerler 

ISO 9001:2008 standardında Kalite Yönetim Sistemi ġartlar baĢlığı altında Ģu 
konular ele alınmaktadır: 

 Yönetim Sisteminin genel Ģartları nelerdir? 
 Dokümantasyonun Ģartları nedir? 

Kalite el kitabı nedir? 
Dokümanların kontrolü nasıl yapılır? 
Kayıtların kontrolü nasıl yapılır? 

ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel ġartlar: 
     KuruluĢ ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardının öngördüğü Ģartlara uygun 
olarak bir kalite yönetim sistemi oluĢturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini 

sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileĢtirmelidir. 
     Kalite sistemini geliĢtirmek ve uygulamak için bir yaklaĢım aĢağıdaki basamaklardan 
oluĢur: 
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MüĢterilerin (hizmet alanların) ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tayin 
etme 

 KuruluĢun kalite politikasını ve hedeflerini oluĢturma 
 Kalite hedeflerine ulaĢmak için gerekli olan proses ve sorumlulukları tayin etme 
 Kalite hedeflerine ulaĢmak için gerekli olan kaynakları belirleme ve sağlama 
 Her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metotları oluĢturma 
 Bu metotları her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için uygulama 
 Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçları tayin 

etme 
 Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileĢtirilmesi için bir proses oluĢturma ve 

uygulama 

Dokümantasyon ġartları: 
     Dokümantasyon, bir iĢle ilgili bilgi ve belgelerin bir sistem ve düzen içinde kayda 
geçirilmesidir. BaĢka bir deyiĢle kalite sistemi iĢleyiĢinin yazılı ifadeleridir. KuruluĢun 
iletiĢim ve faaliyetlerinin her zaman aynı biçimde yapılmasını mümkün kılmak amacını 
taĢır.  

 

 

Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu; 

 Kalite politikası ve kalite hedefleri ile ilgili dokümante edilmiĢ beyanları, 
 Kalite el kitabını, 
 Bu uluslar arası standardın gerektirdiği (dokümanların kontrolü, kayıtların 

kontrolü, iç denetim, uygun olmayan hizmetin kontrolü, düzeltici faaliyet, önleyici 
faaliyet) dokümante edilmiĢ prosedürleri, 

 Kurumun hizmetleri ile ilgili proseslerin etkin planlaması, uygulanması ve 
kontrolünün güvence altına alınması için ihtiyaç duyulan dokümanları, 

 Bu uluslararası standardın gerektirdiği kayıtları içermelidir. 

     “Dokümante edilmiĢ prosedür” prosedürün oluĢturulmuĢ, dokümante edilmiĢ, 
uygulanmıĢ ve muhafaza edilmiĢ olduğu anlamına gelir. 
Kalite yönetim sisteminde kullanılan doküman tipleri Ģunlardır: 
A)  Kalite El Kitapları: 
B)  Kılavuz 
C)  Prosedür 
D)  Kayıt 
E)  Talimat 
F)  ġartname 

Kalite El Kitabı: 

Kalite El Kitabı Kalite Politikasını içerir, genel istemi göz önüne serer, gözden 
geçirilmesine yardımcıdır. 
     · Prosedürlere referans verebilir ya da prosedürleri içerebilir. 
     · Kalite Yönetim Sisteminin etkin uygulanabilmesi için gerekli olan prosesleri 
(süreçleri) ve etkileĢimlerini açıklar. 
     · Kalite Yönetim Sistemi elemanlarının tanıtımı ve iliĢkilerini kapsar. 
     · SözleĢme gereğince müĢteriye verilebilir. 
     · Operasyonlara, yöntemlere dair detay bilgi taĢımamalıdır. 
     · ISO 9000:2008‟in tüm gerekliliklerini karĢılayacak Ģekilde kolay izlenebilir bir yapısı 
olmalıdır. 
     · Kalite Yönetim Sistemi prosesleri ve iliĢkileri tanımlanmıĢ olmalıdır. 
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     · Kısa ve öz olmalıdır. 
     · Kalite ile ilgili aktivitelerdeki sorumlulukları ve yetkileri, öz olarak ve referans 
standardı karĢılamak üzere göstermelidir. 
     · Kapsam dıĢı bırakmalar için haklı gerekçeler de Kalite El Kitabında açıklanmalıdır. 

Kalite El Kitabının Amacı: 

 ĠĢletmenin bölümleri ve kiĢiler arasındaki iletiĢimi geliĢtirir. 
 Kalitenin kuruluĢta nasıl yönetildiğini açıklayarak çok değerli bir eğitim desteği 

sağlar. 
 Belirsizlikleri ortadan kaldırarak, sistemi tanımlayarak, sorumlulukları ve 

sorumluları belirleyerek çalıĢanların iĢlerini daha etkin olarak yerine getirmelerini 
sağlar. 

 Öncelikli olarak “yaptığımızı söylediğimiz Ģeyi yapıyor muyuz” sonra da “sistem 
halen ihtiyacımızı karĢılıyor mu” sorularının belirlenmesinde periyodik tetkik ve 
gözden geçirmeler için temel sağlar. 

 KuruluĢun müĢterilerine, belgelendirme kuruluĢlarına ve ortaklarına kalite 
sisteminin sistematik bir tarzda planlanmıĢ olduğunu gösterir. 

 KuruluĢun uluslararası iĢ gereksinimlerini karĢılama yönündeki çabalarını gösteren 
bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir. 

ISO 9000:2008 standardına göre, kuruluĢ, aĢağıdakileri içeren bir Kalite El 
Kitabı oluĢturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır: 
Kalite El Kitabını yazmaya baĢlamadan önce karar verilmesi gereken üç önemli nokta 
vardır: 

 Dosyalama 
 Sayfa Düzeni 
 Dokümantasyon Kontrol 

Kalite El Kitabında Neler Yer Alır? 

 Kapak: KuruluĢun adı, yayın numarası, tarihi, kopya numarası, onay, sahibinin 
adı, kontrol durumu 

 Ġçindekiler 
 GiriĢ: KuruluĢ hakkında kısa bilgi, faaliyet alanı, tarihçesi, yerleĢim, adresler, 

KEK‟in gizli bilgi içerip içermediği, kurum dıĢına verilip verilemeyeceği 
 Dağıtım: Dağıtım listesi, dağıtım formu 

 Kalite yönetim sisteminin kapsamı ve varsa kapsamdan çıkarmalar ve gerekçeleri 
 Kalite yönetim sisteminin yapısı 
 Politika ve hedefler 
 KuruluĢ, yetki ve sorumluluklar: KuruluĢ Ģeması, kaliteyi etkileyen faaliyetleri 

yöneten fonksiyonların görev yetki ve sorumlulukları 
 Kamu Yönetim Sistemi prosesleri ve birbirleri ile etkileĢimleri 
 Standardın gerekliliklerini karĢılayacak Ģekilde kuruluĢun fonksiyonlarının 

tanımlanması 

Dokümanların Kontrolü: 
     Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği dokümanlar kontrol edilmelidir. 
     Kayıtlar özel bir tür doküman olup, kalite yönetim sisteminin iĢlediğinin ispatıdır. Bu 
sebeple oluĢturulmalı ve devam ettirilebilmelidir. Kayıtların belirlenmesi, depolanması, 
korunması, tekrar ulaĢılabilirliği, saklama süresi ve elden çıkarılabilmesi için dokümante 
edilmiĢ prosedürler oluĢturulmalıdır. 

Kontrollü dokümanlarda; 
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 Hazırlayan 
 Kontrol eden 
 Yayın tarihi 
 DeğiĢiklik numara ve tarihi 

 BaĢlık 
 Sayfa no 
 Bölüm no tanımlanmıĢ olmalıdır. 

Prosedür Nedir? 
     Bir iĢin nasıl yapılacağının anlatıldığı dokümanlardır. Kalite sistem prosedüründe 
Ģunlar yer almalıdır: 

 Ne yapılacak? 
 Neden yapılacak? 
 Nerede kontrol edilecek? 
 Kim faaliyetten/kontrolden sorumlu? 
 Nasıl yapılacak/kontrol edilecek? 
 Ne zaman yapılacak/kontrol edilecek? 

Prosedür; 

 Bir faaliyetin gerçekleĢtirilmesi için belirlenen yoldur. 
 ĠĢ sırasını ve sorumlulukları tanımlayan kuruluĢ kurallarını içerir. 
 Kalite politikası ve standart Ģartlarını sağlar. 
 Etkin olarak uygulanması gerekir. 
 Kontrollü dokümanlardır. 

Prosedür Hazırlığı: 

 Dokümantasyon yapısı ve yazım esasları belirlenmeli 
 Kontrol yöntemi, formatı, numaralandırma sistemi belirlenmeli 
 Yazılacak prosedürlerin adları, içerikleri belirlenmeli ve yazım sorumlularına 

dağıtılmalı 

Prosedür Yazımında Temel YaklaĢım: 

 Yaptığını söyle 
 Söylediğini yaz ve yap 

 Yaptığını ve yaptığın iĢin sonuçlarını kaydet 
 Uyum ve etkinlik için denetle (iç denetim) 
 Bilgi akıĢını sağla ve devamlı geliĢtir. 

Prosedür Uygulama Sistematiği: 
Hazırlık...........................Ġlgili Bölüm 

Kontrol...........................Ġlgili Bölüm 
Onay...............................Yönetim Temsilcisi 
Yayın..............................Yönetim Temsilcisi 
Dağıtım...........................Yönetim Temsilcisi 
DeğiĢiklik........................Ġlgili Bölüm / Yönetim Temsilcisi 

Talimatlar: 

     Prosedürlerde tanımlanan faaliyetlerin her biri için gerekli ve uygun olan durumlarda 
hazırlanan, kontrollü, o spesifik iĢin nasıl yapılacağını tanımlayan dokümanlardır. Kalite 
sistem prosedürleri iĢin nasıl yapıldığını gösteren çalıĢma talimatlarına atıf yapmalıdır. 
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ĠĢ Talimatları 

 Uygulamanın detaylarını tanımlar 
 Prosedürlere göre daha sık değiĢir 
 Ana prosedürü destekler 
 Çoğunlukla sadece bir bölüme yöneliktir 
 Kısa, basit, anlaĢılabilir Ģekilde yazılır 
 Görsel olabilir 
 Prosedürlere göre daha düĢük hiyerarĢik seviyede onay gerektirir 
 Yerel dilde yazılır. 

KALĠTE HEDEFLERĠ: 
     Üst yönetim, ürünün Ģartlarının yerine getirilmesi için gerekli olanlar da dahil olmak 
üzere, kalite hedeflerinin organizasyonun ilgili fonksiyon ve seviyesinde oluĢturulmasını 
sağlamalıdır. 

 Ġlgili fonksiyon ve seviyelerde 
 Ölçülebilir 

 Kalite politikası ve sürekli iyileĢtirme taahhüdü ile tutarlı 
 Ürün ile ilgili gereksinimlerin karĢılanmasını da içeren kalite hedefleri 

belirlenmelidir. 

 

KuruluĢun hedefleri konulurken, 

 Mevcut ve gelecekteki gereksinimleri 
 Pazar, rakip ve sınıfında en iyi kuruluĢların performans analizi 
 Yönetimin gözden geçirme sonuçları 
 Mevcut ürün ve süreç performansları ve diğer göstergeler 
 Ġlgili tarafların tatmin düzeyleri dikkate alınır. 

ISO 9000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠNDE ÖLÇME, ANALĠZ VE ĠYĠLEġTĠRME 
     Kurumların, sundukları hizmetin uygunluğunu göstermek, KYS standartlarına 
uygunluğunu sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli  iyileĢtirmek  için 
ihtiyaç duyacağı, izleme, ölçme, uygun olmayan hizmetin (ürünün) kontrolü, analiz ve 
iyileĢtirme süreçlerini planlaması ve uygulamasını ifade eder. 

Ġzleme ve ölçme, hizmet alanların kamu hizmetinin sunumundan duydukları 
memnuniyetin (MüĢteri memnuniyeti), Kalite Yönetim Sisteminin planlanmıĢ 
düzenlemelere, ISO 9000 standardınca belirlenen Ģartlara uyup uymadığının, etkin 
uygulanıp uygulanmadığının ve devamlılığının sağlanıp sağlanmadığının ( Ġç Tetkik), 
Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin izlenmesini ve mümkün olduğunda uygun araçlarla 
ölçülmesini ( Proseslerin Ölçüm ve Ġzlemesi), hizmetin sunumu için belirlenmiĢ Ģartların 
karĢılandığının doğrulanması için hizmetin izlenmesini ve izleme kayıtlarının muhafaza 

edilmesini (Ürünün Ġzlenmesi ve Ölçülmesi)… 

Uygun Olmayan Hizmetin (Ürünün) Kontrolü Kurumlar tarafından hizmetin 
tasarlanması ve sunumu için belirlenmiĢ Ģartlara uymadığı anlaĢılan hizmetlerin tespit 
edilmesi ve uygulanmamasını sağlamak üzere kontrol altına alınmasını, 

Verilerin Analizi, Kurumların KYS‟nin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek, sistemin 
etkinliğini sağlamak üzere iyileĢtirmelerin nerede yapılabileceğini değerlendirmek için 
uygun verileri  belirlemesini, toplamasını ve analiz etmesini, 
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ĠyileĢtirme ise Kurumların, kalite politikası, kalite hedefleri, iç tetkik sonuçları, veri 
analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmelerini kullanmak 
suretiyle KYS‟nin etkinliğinin sürekli iyileĢtirilmesini, ifade eder.   

ĠyileĢtirme Faaliyetleri: 
a) Düzeltici Faaliyet: 
     Organizasyon, tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini ortadan 
kaldıracak düzeltici faaliyetleri baĢlatmalıdır. Düzeltici faaliyet karĢılaĢılan uygunsuzluğun 
etkilerine uygun olmalıdır. 
 

Dokümante edilmiĢ prosedür; 

 Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi (müĢteri Ģikayetleri dahil olmak üzere) 
 Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi 
 Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için faaliyete olan ihtiyacın 

değerlendirilmesi 
 Gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması 

 BaĢlatılan faaliyetin sonuçları ve kayıtları 
 BaĢlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi için Ģartları tanımlamak için 

oluĢturulmalıdır. 

b) Önleyici Faaliyet:  
      Organizasyon, oluĢmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini 
ortadan kaldırmak için önleyici faaliyeti belirlemelidir. Önleyici faaliyetler potansiyel 
problemlerin etkilerine uygun olmalıdır. 
      Dokümante edilmiĢ prosedür; 

 Potansiyel uygunsuzlukların ve sebeplerinin tanımlanması 
 Uygunsuzlukların olmasını önlemeye yönelik faaliyete olan ihtiyacın 

değerlendirilmesi 
 Gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması  
 BaĢlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları 
 BaĢlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi için Ģartları tanımlamak için 

oluĢturulmalıdır. 

TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ 

     Toplam Kalite Yönetimi-TKY, sadece ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayıp 

günümüzün çağdaĢ bir yönetim anlayıĢıdır. 

     TKY, müĢteri beklentilerini her Ģeyin üzerinde tutan ve müĢteri tarafından tanımlanan 

kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesine oluĢturan bir 

yönetim biçimidir. En basit açıklaması ile TKY; 

TOPLAM       = Herkesin katılımı, 

KALĠTE         = MüĢteri gereksinim ve beklentilerinin tam olarak karĢılanması, 

YÖNETĠM      =Kaliteli ürün ya da hizmet için bütün koĢulların sağlanması. 

     TKY‟ nin baĢlıca özelliği, kalitenin geleneksel yaklaĢımda olduğu gibi sadece bir 

bölümün değil, kurumun bütün bölümlerinin, bütün personelinin görevi olduğudur. Bu, 

kurumların en üst amirinden Daire BaĢkanı, ġube Müdürü, ġef ve memurlara kadar 

Kurumun tüm personelini ve hizmet verdiğimiz vatandaĢları ve mal ve hizmetlerimizi 
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aldığımız tedarikçileri de içeren bütüncül bir süreçtir. 

     TKY‟ inde kalite, kontrol ile değil, üretim ile elde edilmektedir. Hataların kontrol ile 

ayıklanması yerine “ilk seferinde doğru yap” temel ilkesi ve “hataların çıkmadan 

önlenmesi” yaklaĢımı benimsenmektedir. 

     TKY‟ de en önemli konulardan biri de çalıĢanlar ile çift yönlü ve sağlıklı iletiĢimin 

kurulmasıdır. Özellikle iĢletmenin vizyon ve misyonunun tüm çalıĢanlarca bilinmesi 

hedefe ulaĢmada oldukça etkilidir. Sağlıklı bir iletiĢimin kurulabilmesi için yalın 

organizasyona geçilmeli, hiyerarĢi yok edilmeli ve açık kapı politikaları uygulanmalıdır. 

     TKY felsefesi sürekli geliĢme anlayıĢına dayanmaktadır. Tüm süreçler yeniden gözden 

geçirilip nasıl daha iyi olunabilir, nasıl daha hızlı olunabilir diye sorgulamak ve sürekli 

iyileĢtirme yapmak gerekmektedir. Bunun için ekip çalıĢanlarına, çalıĢanların önerilerine               

gereksinim vardır. 

     TKY‟ de iç ve dıĢ müĢteriler belirlenmeli ve onların beklentileri karĢılanmalıdır. 

 

 

 

 

     TKY‟ nin felsefe ve ilkeleri aĢağıdaki çizelgede de gösterilmiĢtir. 

ANA 

ÖĞELER 
MüĢteri Odaklılık 

Süreçlerin 

Yönetimi 

Ġnsan Kaynakları 

Yönetimi 
Tam Katılım 

   
Pazarın 

Yönlendirdiği Kalite 
Süreç ĠyileĢtirme Önce Ġnsan AnlayıĢı Takım ÇalıĢması 

ĠLKELER 
Kalite Öncelikli 

Yönetim 

Süreçlerin 

Denetimi 
Birey Kalitesi 

Üst Yönetimin 

Liderliği 

                                                                                         

TS EN ISO 14001: 2005/2010 ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ                  

Her geçen gün daha da küçülen ve globalleĢen dünyamızın kaynaklarının sonsuz 

olmadığı, ürün ve üretim süreçlerine ait tüm faaliyetlerin çevreye yönelik etkilerinin yerel 

ve bölgesel kalmayıp, global olduğu malumdur ve bu görüĢ artık tüm dünyaca da kabul 

edilmiĢtir. Artık global pazarda var olabilmek insana ve çevreye verilen değer ile 

ölçülmektedir. Ekosistem içinde, madde ve enerji döngülerinin bozulmasına canlı ve 

cansız çevrenin doğal olmayan kaynaklar tarafından olumsuz yönde etkilenmesine ÇEVRE 

KĠRLĠLĠĞĠ diyoruz. Çevre kirliliği, yaĢadığımız çevrede ortaya çıkan canlı yaĢamını 

olumsuz yönde etkileyen fiziksel ve kimyasal olayların bir bütünüdür. Çevre sorunları, 

nüfus artıĢı, kentleĢme ve sanayileĢmenin sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Ġnsanın 
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çevredeki doğal kaynakları değerlendirmesi olağan bir süreçtir. Ancak kaynakların 

düzensiz ve kötü kullanımı endüstriyelleĢme adına çevreye önem verilmemesi sonucu 

doğa kendisini yenileyemez ve dengesini koruyamaz hale gelmiĢtir. Ġnsanların sadece 

kendilerini ve bugünü düĢünmeleri sonucu gelecek nesillere yeterli kaynak ve temiz bir 

çevre kalmayacaktır. Tarih boyunca insanlığın tüm uğraĢısı varolan yaĢam kalitesini 

yükseltmek olmuĢtur. Ama yapılan uygulamaların çevre açısından bu Ģekilde olmadığı 

açıkça gözlemlenebilmektedir. 

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaĢamları boyunca iliĢkilerini sürdürdükleri ve 

karĢılıklı olarak etkileĢim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel 

ortamların bir bileĢkesidir. Bir baĢka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam 

ya da Ģartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuĢtur. Sağlıklı bir yaĢamın 

sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bir iliĢkiler sistemi olan çevrenin 

bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal 

dengeleri bozmasıyla sanayi devrimi ile birlikte baĢlamıĢtır. Ġnsan yaĢamı çeĢitli dengeler 

üzerine kurulmuĢtur. Ġnsanın çevresiyle oluĢturduğu doğal dengeyi meydana getiren 

zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin 

bozulmasına ya da zedelenmesine sebep olmakta ve çevre sorunlarını oluĢturmaktadır. 

Çok yakın bir geçmiĢte bizlere gelecekte ülkemizde su satıĢının para karĢılığı yapılacağını 

söyleselerdi, neler düĢünürdük. ġöyle bir düĢünelim! 

Olmaz böyle Ģey derdik değil mi? Çünkü biz suyu çocukluğumuzda damacanadan değil, 

musluktan içerdik. Ama geçmiĢte bizlerce yapılan hatalardan ötürü Ģu anda çocuklarımız 

suyu musluktan değil, damacanadan içiyorlar. 

Aynı Ģey Ģu anda soluduğumuz hava içinde geçerli. DüĢünelim, gelecekte bizi ve 

çocuklarımızı neler bekliyor? 

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karĢılanmasının yanı sıra, 

kendisi ile yaĢadığı çevreye de değer verilmesini ve saygı gösterilmesini talep etmektedir. 

Dolayısı ile rakiplerimizin önünde olabilmek ve tercih edilebilirliğimizi arttırabilmek için 

kuruluĢumuzda ISO 14001: 2005 ÇYS‟ in olması bize rakiplerimiz karĢısında büyük fayda 

sağlayacaktır. 

Çevre kirliliğinin sınıflandırılması: 

 Hava Kirliliği  

 Su Kirliliği  

o Deniz Kirliliği  

o Göl Kirliliği  
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o Akarsu Kirliliği  

o Yer Altı Suları Kirliliği  

o Ġçme Suyu Kaynakları Kirliliği  

 Gürültü Kirliliği  

 Toprak Kirlenmesi  

 Tarım Topraklarının Yok Edilmesi  

 Toprak Erozyonu  

 Katı Atıklar -Çöpler  

 Orman Doğal Bitki Örtüsü ve YeĢil Alanların Yok Edilmesi  

 Asit Yağmurları  

 Radyoaktif Kirlenme  

 Çarpık KentleĢme  

 Görsel kirlilik olarak özetlenebilir. 

Ġnsanların çevre açısından karĢı karĢıya kaldığı baĢlıca problemler: 

1. Hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli 

bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi,  

2. Özellikle BüyükĢehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaĢanamaz hale 

gelmesi,  

3. Ozon tabakasının delinmesi,  

4. Yerkürenin giderek ısınması,  

5. Kanser ve benzeri hastalıkların artması,  

6. Doğal kaynakların hızla tüketilmesi vb gibi, 

 

ISO 14001: 2004 Nedir?:  

ĠĢletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir Ģekilde 

azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliĢtirilen ve ürünün, 

hammaddeden baĢlayıp nihai ürün haline getirilerek müĢterilere sunulmasına kadar 

geçen sürecin her aĢamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli 

muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza 

indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar 

Organizasyonu ( ISO ) tarafından yayınlanmıĢ olan bir standartlar serisidir. 

ISO 14001: 2004 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden 

ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileĢtirilmesi 

prensibine dayanır. Çevre faktörlerine iliĢkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından 

tanımlanmıĢ koĢullara uymayı Ģart koĢar.  

ISO 14001: 2004 ile ilgili bazı tanımlar  
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Sürekli geliĢme:  

KuruluĢun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında geliĢmeler sağlamak 

için kuruluĢ çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileĢtirilmesidir.  

Çevre:  

Bir kuruluĢun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su, toprak, tabii kaynaklar, bitki 

topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki iliĢkileri içinde 

alan ortamdır.  

Çevre boyutu:  

KuruluĢun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileĢime giren 

unsurlarıdır. 

Çevre etkisi:  

Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluĢun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya 

çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değiĢikliktir. 

Çevre politikası: 

KuruluĢun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyet, çevre 

amaç ve hedeflerle çerçeve teĢkil etmek üzere yaptığı beyandır. 

Kirlenmenin önlenmesi: 

Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye 

sokmayı, baĢka iĢleme tabi tutmayı, iĢlemde değiĢiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, 

kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü iĢlem ve 

uygulamaya baĢvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır. 

Sürdürülebilir kalkınma: 

Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karĢılayabilmelerine engel 

olmadan karĢılayarak kalkınmaktır. 

Hayat boyu değerlendirme:  

Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve 

hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme 

atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir 

usuller bütünüdür. 

TS EN ISO 14001: 2005 standardı Ģu ana baĢlıklardan oluĢmaktadır. 

1. Kapsam  

2. Atıf Yapılan Standartlar  

3. Tarifler  

4. Çevre Yönetim Sisteminin ġartları Ve BaĢlıca Unsurları  

1. Genel ġartlar  

2. Çevre Politikası  

3. Planlama  

1. Çevre Boyutları  
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2. Kanuni Ve Diğer ġartlar  

3. Amaç Ve Hedefler  

4. Çevre Yönetim Programı Veya Programları  

4. Uygulama Ve ĠĢlem  

1. Bünye (Yapı) Ve Sorumluluk  

2. Eğitim, Bilinç Ve Ehliyet  

3. ĠletiĢim  

4. Çevre Yönetim Sistemi Ġle Ġlgili Belgeye Bağlama ĠĢlemleri  

5. Belge Kontrolü  

6. ĠĢlem Kontrolü  

7. Acil Hal Hazırlığı Ve Bu Hallerde Yapılması Gereken ĠĢler  

5. Kontrol Ve Düzeltici Faaliyet  

1. Ġzleme Ve Ölçme  

2. Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici Faaliyet  

3. Kayıt  

4. Çevre Yönetim Sistemi ġartları Denetimi  

6. Yönetimin Gözden Geçirmesi  

 

 

ISO 14001: 2004‘ ün Kısaca Yararları Nelerdir? 

1. ġirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol 

edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır. 

2. Hammadde ve enerji kullanımındaki azalma ve atık giderim maliyetlerindeki 

düĢüĢle beraber toplam maliyetin azalması, çevre etkilerinden kaynaklanan 

maliyetler düĢer. 

3. Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.  

4. Uygunsuzluklar ve riskler önlenir, 

5. Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamı ile 

ortadan kaldırılır. 

6. Proses veriminin artması sağlanır. Yasal kurumlara karĢı, mevzuat ve 

yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiĢ çevre yönetim sistemi ve ISO 14001: 

2004 Belgesi ile gösterilebilir.  

7. Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmıĢlık sağlanarak kuruluĢa prestij 

kazandırır.  

8. ġirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalıĢanlarda çevre bilinci artar. 

9. Çevreye zarar vermeyen bir iĢletmede çalıĢmak, çalıĢanları motive eder.  

10. Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere 

eriĢebilme ve onları kazanma sansı artar. 
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11. Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır). 

 

18001(OHSAS) Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ  

ĠĢyerlerinde çalıĢanlar açısından 2 temel risk söz konusudur; ĠĢ kazası ve meslek 

hastalığı… 

Bu risklerden korunabilmek üzere iĢyerlerinde değiĢik çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Elde edilecek baĢarı bir yandan çalıĢanın sağlığını ve güvenliğini korurken bir 

yandan da iĢyerlerinin daha iyi rekabet koĢullarına ulaĢabilmesini ve üretimde 

verimliliği artıracaktır.  

Kalite, Çevre ve ISG konularına etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim 

Sistemleri dendiğinde akla ilk gelenler:  

  TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi  

  TS EN ISO 14001-2005/2010 Çevre Yönetim Sistemi  

  TS (OHSAS) 18001-2008 ISG Yönetim Sistemi   

 Her üç yönetim sisteminde de esas alınan ortak prensipler Ģunlardır; “Gerçeklere 

Dayalı Karar Verme”  

 

ISO 9001 VE ISO 14001 gibi Standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine 

yoğunlaĢmıĢ, dolayısıyla kuruluĢlarda iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve 

sürekli iyileĢtirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda ihtiyaç duyulmuĢtur.  

 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin önem arz ettiği iĢyerleri için Ġngiliz Standart Enstitüsü 

(BSI) tarafından, tüm dünyada kabul görmüĢ ve risk analizine dayalı OHSAS 

(Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001‟ adlı bir yönetim 

sistemi geliĢtirilmiĢtir. Bu standart TSE tarafından Nisan 2001'de Türk standardı 

olarak (TS 18001) kabul edilmiĢtir. 

Bu standart: ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek; iĢ sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek isteyen iĢyerleri için 

karĢılanması gereken Ģartları içerir. Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikeleri 

önceden saptamayı ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. Böyle bir 

yönetim sisteminin yürütülmesiyle, iĢ kazası ve meslek hastalıklarının oldukça 

yüksek maliyetleri en aza indirilebilmektedir. ISO 9001:2000 uyumludur. Böylece 

mevcut kalite sistemi, OHSAS 18001'i de içerecek tarzda daha da nitelikli hale 

gelmektedir. Ġsteyen iĢyerleri, OHSAS 18001'e göre oluĢturdukları yönetim 

sistemini belgelendirebilmektedirler.  

  OHSAS 18001 ĠSG Yönetim Sistemi; 

 Politika oluĢturma,  

 Organizasyon yapısı,  

 Risk analizi,  

 Performans ölçümü,  
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 Denetleme,  

 Periyodik durum değerlendirme  

Gibi alt baĢlıklarından oluĢmaktadır.  

Bu kapsamda iĢletmelerin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği politikalarını oluĢturmaları, 

iĢletme içinde risk analizi (durum saptama) yapmaları, organizasyon yapısını 

gözden geçirmeleri, her düzeyde çalıĢanların ihtiyaçlarını (sorumluluk, yetki, eğitim 

vb.) saptamaları, iĢletme ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği planını oluĢturmaları; bu plan 

dâhilinde hedefleri, stratejileri, performans ölçüm kriterlerini belirlemeleri 

gerekmektedir. Uygulamaları takiben periyodik durum değerlendirmelerle hedeflere 

ulaĢma durumu, karĢılaĢılan darboğazlar ve ihtiyaçlar tanımlanmalıdır. ĠSG Yönetim 

Sistemi yaĢayan bir süreçtir. Sürekli iyileĢtirmeyi, her düzeydeki çalıĢanların tam 

katılımını amaçlamaktadır.  

NEDEN TS 18001  

• Karlılığı arttırmak  

•ĠSG çalıĢmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını 

sağlamak  

•Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek  

•Motivasyon ve katılımı arttırmak  

•Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak  

•PaydaĢların istek ve beklentilerini karĢılayarak rekabeti arttırmak  

•KuruluĢlar tarafından sürdürülmekte olan ĠSG faaliyetlerinin sistematik olarak 

yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır  

 

YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ ve OHSAS 18001‘in YERĠ  

ISO 9001; ĠĢyerlerinde üretimin müĢteri isteklerini karĢılayarak, tam ve 

zamanında gerçekleĢmesini sağlayan ve ürün kalitesini güvenceye alan bir yönetim 

sistemidir. Esas itibariyle müĢteri odaklıdır  

 

ISO 14001 standardı; Çevre kirliliğine hassas kuruluĢların, çevre mevzuatına 

uyumu da hedefleyerek, oluĢturmaları gereken yönetim sisteminin Ģartlarını 

açıklamaktadır. ISO 14001‟de, önemli olan çevreyle barıĢık olmaktır. Kısaca, çevre 

odaklıdır.  

 

OHSAS 18001, iĢ kazası ve meslek hastalıklarına hassas kuruluĢların, ilgili 

mevzuata uyumu da hedefleyecek biçimde, oluĢturmaları gereken yönetim 

sisteminin Ģartlarını içermektedir. Bu standartta önemli olan iĢ kazalarının ve 

hastalanmaların önlenmesidir. OHSAS 18001, kısaca, çalıĢan odaklıdır.  

 

ISO 14001 ve OHSAS 18001, ISO 9001‘i bütünleyen sistemlerdir.  

 

ĠSG YÖNETĠM SĠSTEMĠ ELEMANLARI  

Bu standart ĠSG‟nin yönetim sisteminin bir parçası olarak ele almakta ve bu 

çerçevede aĢağıdaki basamaklardan oluĢmaktadır; 

 Politika 
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 Planlama 

 Uygulama ve ĠĢletim 

 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler 

 Yönetimin Gözden Geçirilmesi 

 

POLĠTĠKA: ĠĢletmelerin öncelikle bir ĠSG Politikası olması gerekmektedir; Bu 

politika aĢağıdaki baĢlıkları içerecek Ģekilde hazırlanmalıdır;  

o ĠSG iĢ performansının bütünleĢmiĢ bir parçası olarak tanımlanmak, 

o Yüksek bir ĠSG performansına ulaĢmak, 

o Yasaların gerektirdiği düzenlemeleri kapsamak, 

o Sürekli maliyet-yarar bir performans geliĢimini sağlamak,  

o Politikayı uygulamaya yönelik uygun ve yeterli kaynakları sağlamak, 

o ĠSG Politikasının amaçlarını hazırlamak ve iĢletme içi herkesin bilgilenmesine 

yönelik yayınlamak, 

o ĠSG yönetimine birinci derecede öncelik vermek, 

o ĠSG Politikasının iĢletmede tüm seviyelerde anlaĢılmasını, uygulanmasını ve 

yerleĢtirilmesini sağlamak, 

o ÇalıĢanların Politikaya uymak ve uygulanmasını sağlamak konusunda 

iĢbirliğini sağlamak, 

o ĠSG Politikasını belirli aralıklarla gözden geçirmek, 

o Her seviyede çalıĢanların ĠSG politikasın uyarınca sorumluluklarını yerine 

getirebilmeye yönelik uygun eğitimleri aldıklarından emin olmak,  

 

ĠSG sorumlulukları bütünüyle üst yönetimle ilgilidir. En güzel uygulama, üst 

yönetimden ( büyük kuruluĢlarda yönetim kurulu üyelerinden biri olabilir) 

birisinin, ĠSG yönetim sistemiyle ilgili bütün sorumluluğu alarak, iĢletmede 

uygulama ve organizasyonu sağlamasıdır. Üst düzey Yöneticiler, ĠSG 

performansının daha da artması için aktif olarak kendi katılımlarını 

göstermelidirler.  

 

PLANLAMA: 

 Tehlikenin saptanması, risklerin belirlenmesi ve risk kontrolü Ġçin planlama: 

o  Bu planlama rutin olan ve olmayan tüm faaliyetleri, tüm personeli 

(taĢeron ve ziyaretçiler dahil) kapsamalıdır. 

 Tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirilmesi ve risk kontrol süreçleri 

dokümante edilmeli ve Ģu baĢlıkları kapsamalıdır;  

o Tehlikeler belirlenmeli,  

o Riskler tanımlanmalı ve risk dereceleri belirlenmeli, 

o Tolere edilebilir riskler değerlendirilmeli, 

o Mevcut kontrol önlemleri değerlendirilmeli,  

o Bu aktivitelerden sorumlu personel ve yetki-sorumlulukları 

tanımlanmalı, 

o Tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi aĢamalarında proaktif 

önlemlere ağırlık verilmelidir.  
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Yasal ve Diğer ġartlar: KuruluĢ uygulanacak hukuki ve diğer ĠSG Ģartlarını 

belirlemeli, bu bilgileri güncelleĢtirmeli, çalıĢanları ve diğer ilgili tarafları 

bilgilendirmelidir.  

 

Hedefler; ĠĢletme mümkün olan her düzeyde dokümante edilmiĢ ĠSG hedeflerini 

belirlemeli, hayata geçirmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır. Hedefler oluĢturulurken 

yasal Ģartlar, ĠSG tehlike ve riskleri, teknolojik olanaklar, finansal ve iĢletimsel 

gereksinimler dikkate alınmalıdır. Hedefler ĠSG politikası ile uyumlu olmalıdır. 

 

UYGULAMA VE ĠġLETME: 

Yapısal Ağ ve Sorumluluklar: Politikanın uygulanması ve etkin bir ĠSG yönetimi için 

bir organizasyon Ģunlara sahip olmalıdır; 

 Yeterli ĠSG bilgisine ulaĢılması, kanuni yaptırımlar çerçevesinde güvenli 

aktiviteler yapılması için beceri ve kabiliyet, 

 Yönetim yapısı içinde sorumlulukların dağılımının tanımlanması ve 

gerçekleĢtirilmesi 

 KiĢilerin sorumluluklarını yerine getirebilmeye yönelik gerekli yetki ile 

donatılması,  

 Organizasyon yapısına ve büyüklüğüne uygun gerekli kaynakların 

sağlanması,  

 Organizasyonun tüm seviyelerinde ihtiyaçların tanımlanması ve gerekli 

eğitimlerin organize edilmesi, 

 ĠSG bilgisinin etkin Ģekilde ve uygun yerde paylaĢılmasına, iletiĢim 

sağlanmasına yönelik organizasyon yapılması, 

  Uzmanlardan öneri ve hizmet almaya yönelik organizasyon yapılması, 

  ÇalıĢanların katılımının sağlanmasına yönelik organizasyonlar yapılması, 

 Üst yönetim, yönetim temsilcisi, organizasyonun diğer yönetim 

kademelerinin görev ve sorumlulukları tanımlanmalı ve dokümante 

edilmelidir. 

 Politikanın ve hedeflerin gözden geçirilmesi, tehlike tanımlamaları, 

prosedürlerin hazırlanma ve değerlendirilmesi, risk kontrol ve risk 

değerlendirmelerin gözden geçirilmesi aĢamalarında çalıĢanlara da 

danıĢılmalıdır.  

 

Dokümantasyon: Bunlar ĠSG'ni destekleyen ĠSG el kitabı, prosedürler, iĢ 

talimatları, formlar vb. dir. 

   

Acil Durum Hazırlıkları ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler: 

Potansiyel acil durum ve olayları ve bu durumda yapılacakları tanımlayan, 

bunlardan kaynaklanacak hastalık veya yaralanmaları önleme veya 

azaltmaya yönelik plan ve prosedürler oluĢturulmalı, uygulamaya sokulmalı 

ve süreklilikleri sağlanmalıdır. 

Acil durum planları hazırlanmalıdır. Bu planlarda; 

 Potansiyel kaza ve acil durumlar. 
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 Görev alacak kiĢiler, 

 Tüm personelin yapacakları (taĢeron ve ziyaretçiler dâhil),  

 Tehlikeden uzaklaĢma prosedürleri, 

 Organizasyon dıĢı kurumlarla iletiĢim yöntemleri, 

 Yasal kuruluĢlarla ve toplumla iletiĢim yöntemleri, tanımlanmalıdır. 

 Ġhtiyaç duyulacak ekipmanlar belirlenmeli ve sağlanmalıdır.  

 Tatbikatlarla mevcut plan değerlendirilmeli ve güncelleĢtirilmelidir.  

 

 

KONTROL VE DÜZELTĠCĠ FAALĠYETLER : 

 Performans Ölçümü ve Ġzleme: Hangi politika ve amaçların 

gerçekleĢtirilebildiğini gösterir. Yetersizlikler görüldüğü zaman, sebepleri 

kökten tespit edilmeli ve düzeltilmesi için gereken düzenlemeler 

yapılmalıdır. ĠĢletmenin ihtiyaçlarına uygun nicelik ve nitelikte olmalıdır. 

Ġzleme ve ölçüm sonuçlarının veri kaydı yapılmalıdır. Ġzleme ve ölçüm için 

gerekli olan cihazların kalibrasyon ve bakım yöntemleri tanımlanmalıdır. 

 Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi: KuruluĢ, denetim, gözden geçirme sonuçlarına 

iliĢkin kayıtlar tanımlanmalı, saklanması ve ortadan kaldırılması konularında 

prosedürler oluĢturulmalıdır. 

 Denetim: Yapılan planlamaların ĠSG yönetim sistemi için uygunluğu, 

gereğince uygulanıp uygulanmadığı, politika ve amaçlara cevap verme 

durumu değerlendirilmelidir. Denetleme çok geniĢ olabilir veya seçilmiĢ bir 

alan veya konulara yönelik olabilir. Denetim sonuçları ve alınması gerekli 

düzeltici önlemler ilgili tüm kiĢilerle paylaĢılmalı, bu kiĢiler 

bilgilendirilmelidir. 

YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ : 

ĠSG yönetim sisteminin hedefleri ve politikayı gerçekleĢtirmek konusunda yeterliliği 

ve planlanan düzenlemelere uygunluğu konusunda sistematik olarak gözden 

geçirilmelidir. Bu kapsamda; 

 ĠSG politikasına uygunluk, 

 ĠSG hedeflerinin sürekli iyileĢtirme kapsamında revizyonu, 

 Tehlike bildirim sürecinin etkinliği,  

 Risk kontrol önlemlerinin etkinliği, 

 Kaynakların yeterliliği, 

 Etkin olmayan prosedürlerin belirlenmesi, 

 Beklenen teknolojik veya yasal değiĢikliklerin sistem üzerine etkilerini, 

değerlendirmelidir.  

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER:  

Günümüzde ĠSG sadece çalıĢanlara kiĢisel koruyucu malzemelerin sağlanması ya 

da ortamda bazı iyileĢtirici önlemlerin alınması gibi vertikal, genel yönetim ve 

üretim sistemlerinden kopuk bazı aktivitelerden ibaret olarak düĢünülmemelidir.  

 

OHSAS 18001 Yönetim Standardı öncelikle yönetimin tam taahhüdünü 

istemektedir. Her kademede yönetim elemanları ĠSG‟ni üretimin bir parçası olarak 

kabul etmeli ve bunu kararları, davranıĢları ile de desteklemelidirler.  

ĠSG iĢletmeye yeni bir malzeme, makine, insan alımından, tüm üretim 
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aktivitelerinin, satın alma prosedürlerinin, iĢletme prosedürlerinin (bakım, revizyon 

dahil), iĢletme bütçesinin, acil durum planlarının bir parçası olmalıdır.  

 

Her iĢletme ulaĢılabilir, tarihlendirilmiĢ, hangi yolla gerçekleĢtirileceği tanımlanmıĢ 

ĠSG hedeflerini belirlemelidir. 

ĠSG iĢletmede sadece bir kiĢinin sorumluluğunda olmamalı, her seviyede yönetici 

ve çalıĢanın iĢ tanımı ve performans değerlendirme kriterleri içinde yer almalıdır.  

ĠSG Yönetim Sistemi; belli dönemlerde değerlendirilmeli ve hedeflere ulaĢma 

durumu, baĢarılamayan noktalar, nedenleri tanımlanmıĢ bir sistematik kapsamında 

irdelenmelidir. 

HACCP (ISO 22000) 

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı, hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay 

etkileyecek etmenlerin baĢında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan 

tüm tüketicilerin mutlak bir talebidir. Üretimden-tüketime risk oluĢturabilen her bir 

odağın ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesi ile/kontrol altında 

tutulması ile sorunların giderilmesi olarak da ifade edilebilen HACCP (ISO 22000), 

noktalarının  belirlenmesi, riskin azaltılması, dolayısıyla da tehlikenin engellenmesidir. 

YaklaĢık 40 – 50 yıl kadar önce uzay çalıĢmaları ile gündeme gelmiĢtir. Bu kavram, 

sonraları ABD‟de gıda endüstrisine yönelik olarak uygulanmıĢ; giderek Avrupa‟ya 

yayılarak topluluk üyelerince sonrasında ise tüm dünya genelinde kullanım alanı bulmuĢ 

ve bazı sektörler için de yasal zorunluluk haline gelmiĢtir. Kontrol edilmediği takdirde 

tüketici sağlığında bir zarar meydana getiren tüm maddeler tehlike olarak tanımlanır. 

Gıdalardaki tehlikeler fiziksel, kimyasal veya biyolojik olmak üzere üç grupta toplanır. 

Tehlike analizinde önce ürünün tehlikeli olup olmadığı belirlenir. Tehlike analizinin amacı 

tehlikeleri sıralamak ve tehlikenin boyutlarını belirlemektir. Tehlikelerin sıralanmasında 

bir gıda maddesinin sağlığa zararlı olmayacak Ģekilde üretilmesi için hammadde ile buna 

bağlı bileĢenler, üretim, dağıtım, depolama ve tüketim ile ilgili bir dizi soruların 

cevaplandırılması gerekir. Hasattan tüketime kadar uygulanan en etkin ve en mantıklı 

yönetim sistemi olan HACCP (ISO 22000) üretim koĢullarının ve nihai ürünlerin önceden 

planlanmadan kontrol edilerek güvenli gıda üretiminin sağlanmasıdır.  

 

HACCP (ISO 22000) sisteminin uygulanmasındaki baslıca amaçlar ve sistemin 

isletmeye faydaları Ģunlardır:  

 Sistem dahilinde sürekli olarak güvenilir ürünü üretmek  

 Güvenilir üretim sonrasında gıdanın yine güvenilir olarak muamele görmesini 

sağlamak  

  Uluslararası bir norm olarak uygulanmasıyla tüketici isteğinin karĢılanması ve tüketici 

güvenini elde etmek  
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  Yasal mevzuatlara uygunluğu sağlamak  

  Kaynakların etkili kullanımını sağlamak  

 Proses kontrolü ile hatalı urun üretme riskinin azaltılması  

 Gıda zehirlenmeleri ve olum risklerinin düĢürülmesi  

 ÇalıĢanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi 

 Memnun müĢteriler tanıtım yaparlar  

 MüĢterilerin sağlığı korunur 

 Ġyi imaj  

 Resmi ihalelerde ön Ģart yeterliliğini sağlar. Pazarda rekabet Ģansını arttırır  

 ĠĢ hacminin artması  

 Kanunlara uyumluluk  

 Resmi denetimlerde karĢılaĢılan sorunların en aza indirilmesi  

 Daha uzun gıda raf ömrü  

 Gıda israfı (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza 

indirilmesi  

 Ġyi çalıĢma ortamı  

 Yüksek çalıĢan morali  

 Gelir artıĢı olarak özetlenebilir 

 

HACCP (ISO 22000) standardının temel maddeleri: 

 

4 Gıda güvenliği yönetim sistemi 

4.1 Genel Ģartlar 

4.2 Dokümantasyon ġartları 

5 Yönetim Sorumluluğu 

5.1 Yönetim Taahhüdü 

5.2 Gıda Güvenliği Politikası 

5.3 Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanması 

5.4 Sorumluluk ve Yetki 

5.5 Gıda güvenliği ekip lideri  

5.6 ĠletiĢim 

5.7 Acil durumlara hazırlılık ve karĢılık verme  

5.8 Yönetimin gözden geçirmesi 

6 Kaynak yönetimi 

6.1 Kaynak sağlanması 

6.2 Ġnsan kaynakları 

6.3 Altyapı 
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6.4 ÇalıĢma ortamı 

7 Güvenli ürün plânlama ve gerçekleĢtirme 

7.1 Genel 

7.2 Ön gereksinim programları 

7.3 Tehlike analizlerini gerçekleĢtirmenin birincil aĢamaları 

7.4 Tehlike Analizi 

7.5 Operasyonel ön gereksinim programları ( OGP )oluĢturulması 

7.6 HACCP (ISO 22000) Planının OluĢturulması 

7.7 Operasyonel ön gereksinim programları ( OGP ) ve HACCP (ISO 22000) plânlarında 

belirtilen baĢlangıç bilgi ve dokümanların güncelleĢtirilmesi 

7.8 Doğrulama Planlaması 

7.9 Ġzlenebilirlik Sistemi 

7.10 Uygunsuzluk Kontrolü 

8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileĢtirilmesi 

8.1 Genel 

8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması 

8.3 Ġzleme ve ölçmenin kontrolü 

8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması 

8.5 ĠyileĢtirme 

8.5.1 Sürekli iyileĢtirme 

8.5.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleĢtirilmesi 

HACCP (ISO 22000) ile ilgili bazı tanımlar: 

TEHLĠKE NEDĠR ? 

Kısaca: Tüketiciye zarar verebilecek her Ģeydir. Ancak Sınıflaması HACCP (ISO 22000) 

Literatüründe Ģöyle yapılmaktadır:  

1. Mikrobiyal bulaĢıcılar  

2. Fiziksel bulaĢıcılar  

3. Kimyasal bulaĢıcılar  

4. Allergens  

Mikrobiyal bulaĢıcılar gıda kaynaklı hastalıkların temel nedenidir. 

MĠKROBĠYAL BULAġICILAR 

  Virüsler  

  Mikroskopik parazitler  

  DeğiĢik kaynaklardan gelen gıda zehirleyici bakteriler  

FĠZĠKSEL BULAġICILAR 

  Metal, cam, plastik gibi  

  TaĢ, yaprak, gibi  
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  Mücevher, Kıl, tırnak, gibi  

  Kir, toz, sinekler, kemik gibi  

KĠMYASAL BULAġICILAR 

  Temizlik Kimyasalları  

  Endüstriyel üretim kimyasalları  

  Tıp ve tarım kimyasalları  

  Pestisit zehirleri  

ALERJENLER 

  Tehlikeli reaksiyonlar çıkaran gıdalar  

  DıĢ proteinlere karĢı bağıĢıklık tepkisi  

  Pek çok insan için güvenlidir  

  Ürünler genellikle iĢaretlidir  

Gıda Güvenliği: Amacına uygun olarak hazırlandığı ve/veya yendiği zaman gıdanın 

tüketiciye zarara 

sebebiyet vermeyeceği güvencesi 

Gıda Zinciri: Bir gıda ve onun bileĢenlerinin, ilk üretimden tüketime dek üretim, iĢlenme, 

dağıtım, depolama ve taĢınmasında yer alan aĢamalar ve operasyonlar dizisi. 

Gıda Güvenliği Tehlikesi: Ters bir sağlık etkisine sebebiyet verme potansiyeli olan 

gıdadaki biyolojik, 

kimyasal veya fiziki unsur veya gıda durumu 

Gıda Güvenlik Politikası: Bir kuruluĢun, üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade 

edildiği Ģekliyle gıda güvenliğine iliĢkin ayrıntılı taahhüdü, 

Nihai Ürün: KuruluĢ tarafından daha ileri bir iĢleme veya dönüĢüme tabi tutulmayacak 

ürün. 

Kontrol Önlemi: Bir gıda güvenlik tehlikesini önlemek veya ortadan kaldırmak ya da 

kabul edilebilir bir 

seviyeye indirgemek için yapılacak iĢlem veya faaliyet. 

Ön gereksinim programı: Gıda güvenliği ve Gıda zinciri boyunca gerekli hijyenik ortamı 

sağlayarak uygun biri üretim yapmak, son ürünün güvenli bir Ģekilde hazırlanmasını 

sağlamak ve insan tüketimi için güvenli gıdalar sunmak için temel koĢullar ve faaliyetler. 

  (GAP) Ġyi Tarım Uygulamaları  

  (GVP) Ġyi Veteriner Uygulamaları  

  (GMP) Ġyi Üretim Uygulamaları  

  (GHP) iyi Hijyen Uygulamaları  

  (GPP) iyi Üretim Uygulamaları  

  (GDP) iyi Dağıtım Uygulamaları  

  (GTP) Ġyi Ticaret Uygulamaları  
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Operasyonel Ön Gereksinim Programı (OGP): Olası gıda güvenlik tehlikelerini 

ve/veya üründe yada proses ortamında gıda güvenliği tehlikelerinin kontaminasyonu veya 

çoğalmasını kontrol altına almak için zorunlu olduğu tehlike analizleriyle tanımlanan ön 

gereksinim programı. 

KKN Kritik Kontrol Noktası: Kontrolün uygulanabileceği ve bir gıda güvenliği tehlikesini 

önlemek, ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir seviyeye indirgemek için asli olan 

adım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 
 

Konu Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, risk değerlendirme ile ilgili temel kavramlar ile 

risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliğini tanımlar. 
 Risk değerlendirmesi yöntemlerini sıralar. 

 ĠĢyerlerindeki riskleri değerlendirir. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 Tehlike ve risk kavramı 

 Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi 
 Risk değerlendirmesi ekibi ve çalıĢan katılımı 

 Risklerin kıyaslanması 

 Risk kontrolü ve korunma 
 Risk yönetimi 

 Ġlgili mevzuat   
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    RİSK 

Risk  =  İ  x  Ş  

İ: İhtimal 

Ş: Şiddet 

 
BÖLÜM: 1 

 RĠSK ALGILAMA 
Tanımlar: Tanımlarda TS 18001-2008  ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemleri esas alınmıĢtır.  
 
Tehlike:  
Ġnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleĢmesine sebep 
olabilecek kaynak,  durum veya iĢlem.      
Sağlığın bozulması 
Bir iĢ faaliyetinin veya iĢle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleĢtirdiği belirlenebilir, 
olumsuz fiziksel veya ruhsal durum 
Olay: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak 
potansiyele sahip olan iĢle ilgili olaylar. 
Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleĢen olaylara 
“Hasarsız olay- Ramak kaldı” denilmektedir. 
Kaza: 

Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır. 

 

 

 

 

 

Risk: 

Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya 

maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet 

derecesinin birleĢimi. 

 

 

 

 

 

 

Risk değerlendirmesi  
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Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin 

yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için 

kullanılan proses 

Kabul edilebilir risk:  

KuruluĢun Yasal zorunluluklara ve kendi ĠSG politikasına göre, tahammül edebileceği 

düzeye indirilmiĢ risk. 

Güvenlik 

ĠĢin yapılması ve yürütümü sırasında oluĢan risk yada risklerin, tanımlanmıĢ bir zaman 

aralığı süresince, kabul edilemez düzeyin dıĢında kalma yeteneği  

 

 

 

 

 

 

 

RĠSKLER ĠNSANLAR TARAFINDAN NASIL ALGILANIR? 

TEHLĠKE VE RĠSK ALGILAMASI  

Riskin nasıl algılandığını anlamak için; insanların riski nasıl tanımladıklarına bakmak 

gereklidir. 

Risk insanlarca oldukça farklı Ģekilde tanımlanmaktadır.   

• Risk muhtemel kaybın miktarıdır.    

• Risk bir fonksiyondur ve ihtimal ve kayıp seviyesinin çarpımı olarak ifade edilir. 

• Risk belirli bir tehlike karĢısında kiĢinin Ģahsi varlıklarından bir kısmının veya 

tamamının kaybedilme ihtimalidir.  

Üzerinde uzlaĢılan manada risk, güvenliğin zıddı bir durumdur ve güvenlikle ters orantılı 

olarak değiĢir. (Kumamoto ve Henley 1996) 

Deneysel Psikoloji alanında yapılan çalıĢmalarla risk algılanmasını etkileyen 

KABUL EDİLEBİLİR RİSK 
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faktörler belirlenmeye çalıĢılmaktadır.  

Üzerinde durulan konulardan biriside;  

•   Riskler kiĢiler tarafından nasıl algılanır, 

•   Riskler toplum tarafından nasıl algılanır, 

konusudur.  

 

 

 

 

 

 

 

Bu resimde görüldüğü gibi 1 numaralı kiĢiler ortamdaki risk ya da riskleri son derece 

yüksek algılayıp, özel kıyafetlerle olaya müdahale ederken, 2 numaralı kiĢi, olağan 

hayatını sürdürmekte ve diğer kiĢilerin algıladığı riski hiç algılamamıĢ görünmektedir.  

 

RĠSK ALGILAMASINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER  

• Korkutuculuk düzeyi 

•  AnlaĢılabilirlik düzeyi 

•  Etkilenecek kiĢi sayısı 

• Tehlikenin ve riskin ne ölçüde anlaĢılabildiği, 

• Riskin ne derece eĢit dağıldığı, 

• Riski ne derece önleyebileceği, 

                        ile 

• Riskin kiĢisel olarak kabullenilip kabullenilmediği… 

gibi faktörler kiĢiler tarafından riskin algılama düzeyini etkilemektedir. 

TOPLUMSAL RĠSK ALGILAMAYI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

RĠSK ÖZELLĠKLERĠ ALGILAMAYI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

1  

2 
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RİSK-1

Risk belirlendiğ inde bir önem 

Seviyesinde algılanır. Ancak 

zamanla önem seviyesinde bir

düşüş gözlenir. (kanıksama)

RĠSK 

Cezai 

 4857 

Ciddi bir kaza 

sonrası risk 

algılama Seviyesi 

aniden yükselir.  

ZZaammaann    

Felaket potansiyeli  Ölüm ve yaralanmaların aynı anda ya da geliĢigüzel 
olması 

AĢinalık  Riskin önceden bilinip bilinmediği  

AnlaĢılabilirlik  Risk etki mekanizmasının ya da iĢlemin anlaĢılabilirliği  

Kendi kendini 
denetleyebilme 

 KiĢinin kendini kontrol edebilirliği 

Gönüllü maruziyet  Riskin gönüllü olarak alınıp alınmadığı 

Çocuklar üzerindeki etkisi  Çocukları ne Ģekilde etkilediği 

Etkinin hızı  Hemen etki ya da zamana yayılmıĢ etki 

Mağdur tanımı  Kimler nasıl etkilenecektir 

Korkutuculuğu  ġahıslar üzerindeki korkutuculuk seviyesi 

Kurumlara güven  Ġlgili kurumlara olan güven duygusu 

Medya ilgisi  Medyanın konuya verdiği önem 

Kaza geçmiĢi  GeçmiĢte büyük ya da önemli kazalara sebep olup 
olmadığı 

Faydaları  Bilinen faydalar ya da açık olmayan bilinmeyen 
faydaları 

Fayda-maliyet dağılımı  Risklerin ve faydalarının düzgün olmayan dağılımı 

Etki sonrası tersinebilirlik  Etkilenmenin geri döndürülebilir ya da kalıcı olması 

Kaynağı  Doğadan mı yoksa insan hatasından mı kaynaklandığı 

                             RĠSK ALGILAMASI- ZAMAN ĠLġĠKĠSĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRiisskk  

aallggııllaammaa  

 

RRiisskk  

aallggııllaammaa  
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CCiiddddii  kkaazzaa  

 

RĠSK 

 

ZZaammaannCC

iiddddii  kkaazzaa  

 

? 

 

RRiisskk  

AAllggıı llaammaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

  

  

  

  

  

  ZZaammaann                                                                                                                                                                                                                         

           RĠSK ALGILAMASI 

ĠSTATĠSTĠĞĠ : 

        ABD. De yapılan bir risk algılaması  anket çalıĢmasında,   Amerikan halkının günlük 

hayatında kendisi için  en fazla risk   olarak algıladığı olaylar aĢağıda verilmiĢtir .Ankete 

verilen cevaplardan  anket yapıldığı dönemde Amerika da ve dünyada yaĢanan ve henüz 

etkisini kaybetmemiĢ olan önemli kaza ve olayların neler olduğu hemen anlaĢılmaktadır. 

Bu dudum insanların normal hayatta risk olarak algıladığı olaylarda medyanın ve 

iletiĢimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.       

Ömür boyu bir nükleer santralin yakınında yaĢamak 15 kilo fazla ağırlık 

Uçak düĢmesi Kanser 

ĠĢ Kazaları Kömür madeninde çalıĢmak 
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Normal ölçüye göre küçük araba kullanmak Sigara (günde 1 paket) 

Motorlu taĢıt kazaları Bekar olmak 

Madencilik ya da inĢaat iĢçiliği (ABD‟de) Beyaz değil siyah olmak 

Tüm kazalar Kadın değil erkek olmak 

 

RĠSK YÖNETĠMĠNDE ĠNSAN 

 

Gökdelenlerin ilk yapılmaya baĢlandığı yıllarda riski kabullenmek olumlu bir imaj olarak 

reklamlarda kullanılabiliyordu. 

RĠSK DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARINDA ÜST YÖNETĠMĠN ROLÜ NEDĠR? 

ÜST YÖNETĠM; 

KuruluĢta ĠSG Yönetim Sistemi oluĢturmak ve Risk Değerlendirme uygulanmasına 

geçmek için, bu konuda üst yönetim stratejik bir karar almak zorundadır.  

RĠSK YÖNETĠMĠ – YÖNETĠCĠNĠN ROLÜ 

Yönetici; yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının neler olduğunu belirlemeli, dikkate 

alması gerekli hususları değerlendirerek, öncelik sıralaması yapmalı ve  

• Öncelikler arasında ĠSG konusuna hangi sırada yer vereceğine karar vermelidir.  

 

Maliyet 
 

Üretim/ 

Kalite 
 

Güvenlik 
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II. BÖLÜM 

RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ NEDEN YAPILMALIDIR? 

Bugün geldiğimiz noktada risk yönetimi ve değerlendirmesi ĠĢ sağlığı ve güvenliğine yeni 

yaklaĢım felsefesinin en önemli unsurunu oluĢturmaktadır. Bunun en önemli nedenleri 

Ģöyle sıralanabilir. 

ĠSG‟ ye eski yaklaĢımda tehlike bazlı düĢünme esas alınmıĢtır. 

Yeni yaklaĢımda ise risk bazlı düĢünme esas alınmıĢtır. 

Eski yaklaĢımda toplu koruma önlemlerinden çok kiĢisel korunma önlemleri öne çıkmıĢtır. 

Yeni yaklaĢımda ise proaktif olma ve önleyici tedbirler dediğimiz toplu koruma önlemleri 

önem kazanmıĢtır.  

Azami Üretim ve Kar 

 

İŞÇİLER / ÇALIŞANLAR 

 

İŞVEREN / YÖNETİM 

 

YÖNETİCİ         

 

 

HER ĠKĠSĠNĠ BĠRLĠKTE 

SAĞLAMALIDIR. 

 

ĠĢ Tatmini 

Ġyi MaaĢ 

Konforlu ÇalıĢma Ortamı 

      DENETMEN 
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Eski yaklaĢımda ĠSG konusunda özel eğitimlere tabi tutulmuĢ profosyonel uzman katkısı 

yasal olarak istenmez iken yeni yaklaĢımda sanayiden sayılan ve 50 ve daha fazla iĢçi 

çalıĢtıran iĢyerleri için ĠSG uzmanlarından hizmet alınması zorunlu hale getirilmiĢtir. 

Eski yaklaĢımda iĢ ekipmanlarının imalatta insan sağlığına zarar vermeyecek olduğunun 

belgelendirmesi yapılmazken yeni yaklaĢımda iĢ ekipmanlarının imalatta güvenli imal 

edilmesinin yolunu sağlayan CE belgelendirme sistemi zorunlu hale getirilmiĢtir.  

Burada sıralanan nedenlerle yeni yaklaĢımın temel prensiplerinden birisi risk 

değerlendirmesi olmuĢtur. Çünkü risk değerlendirmesi önleyici bir mantık içerisinde 

henüz bir bedel ödemeden alınacak önlemlerin neler olduğunun belirlenmesi için yapılan 

bilimsel bir çalıĢmadır.  

ĠĢyerleri ve hatta günlük yaĢantımızda bulunduğumuz çevremiz tehlikelerle ve bu 

tehlikelerin neden olabileceği risklerle doludur.  ĠĢte karĢı karĢıya kaldığımız bu bazen 

bize zarar vermeyecek önleyici tedbirlerle güvenli hale getirilmiĢtir. Bu nedenlerle bizler 

onları kendimiz için bir risk olarak algılamamaktayız. Aynı Ģekilde iĢyerlerinde üretim 

amacıyla kullandığımız tüm ekipmanlar, tesisler ve kullanılan enerji kaynakları da 

çalıĢanlara zarar vermeyecek Ģekilde sürekli olarak güvenli hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Risk değerlendirmesi çalıĢmalarında iĢte bu güvenlik donanımlarının yeterli olup olmadığı 

ile yeterli değilse alınması gerekli yeni önlemlerin neler olduğunun tespiti için yapılan 

çalıĢmaların bir bütünüdür. 

Bugün ülkeler iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu maddi ve manevi 

kayıpları azaltmak ve yolla kaybedilen maddi değerleri ekonomiye kazandırmak için 

yoğun bir çaba içerisine girmiĢlerdi. ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusuna bilimsel bir temel 

üzerinde yaklaĢan geliĢmiĢ ülkeler bu kayıplarını çok az seviyelere çekmeye 

baĢarmıĢlardır. Ancak geliĢmekte olan ülkeler arasında yer alan Ülkemizde halen iĢ 

kazaları ve meslek hastalıklarını neden olduğu direk ve endirekt maliyetler, ülke 

ekonomisi üzerinde önemli bir mali yük oluĢturmaktadır. Bu kayıplarla ilgili olarak çok 

ciddi çalıĢmalar yapılmamasına rağmen, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 

kayıpların yıllık toplamının 30-35 milyar TL. Civarında olduğu tahmin edilmektedir. ĠĢ 

kazaları ve meslek hastalıklarını bu ekonomik kayıplarının yanında kayıpların psikolojik ve 

sosyolojik etkileri de dikkate alındığında, çok ciddi bir sorun ile karĢı karĢıya 

bulunduğumuz bir gerçektir. ĠĢte iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu bu 

kayıpların azaltılabilmesi için yapılacak çalıĢmalara bir temel oluĢturmak ve belirlenen 

yüksek düzeydeki risklerle ilgili olarak önleyici faaliyetler baĢlatabilmenin bilimsel yolu 

risk değerlendirmesi yapmaktır.   

 ÇalıĢma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. Bu 

tehlikelerden kaynaklanan riskleri tahmin etmek ve kabul edilemez olanları ortadan 

kaldırmak için izlenecek en iyi bilimsel esaslı çalıĢma RĠSK GEĞERLENDĠRMESĠDĠR. 
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 Genel manada ve en basit haliyle RĠSK; Bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya 

çıkma olasılığı ile bu olayının sebep olacağı etkinin Ģiddeti arasındaki bağlantıdır.  

ĠġVERENLER NEDEN RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YAPMAK ĠSTERLER? 

 KANUNĠ NEDENLER 

 AHLAKĠ NEDENLER 

 EKONOMĠK NEDENLER   

YASALARDA RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 

AB ülkelerinde Risk değerlendirmesinin yasal alt yapısını teĢkil eden ve yeni yaklaĢım 

direktiflerinin ana direktifi olan 89/391/EEC Direktifi doğrultusunda hazırlanarak 

09.12.2003 tarih ve 25311 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ĠĢ 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ülkemizde Risk değerlendirmesinin yasal alt yapısını 

oluĢturmuĢtur.  Ancak DanıĢtay 10. Dairesinin 15.06.06 - 2006/3007 sayılı kararı ile 

Yönetmelik iptal edilmiĢtir.   

Risk değerlendirmesinin yasal alt yapısını oluĢturan ve ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda 

yeni yaklaĢımın esasını oluĢturan bu Yönetmeliğin iptal edilmesi ile ülkemizde ciddi 

anlamda yasal bir boĢluk oluĢmuĢtur. 89/391/EEC direktifi AB ülkelerinde ANA DĠREKTĠF 

olarak isimlendirilmektedir. Türkiye de ana direktif karĢılığı olan ĠSG Yönetmeliğinin iptal 

edilmesi ile, bu yönetmeliğe sürekli atıflarda bulunulan diğer yeni yaklaĢım direktifleri 

karĢılığı çıkarılan Yönetmeliklerin uygulanmalarında da yasal yönden sıkıntılar 

bulunmaktadır. Bu nedenle Ülkemizde risk değerlendirmesinin sağlam yasal bir zemine 

oturtulabilmesi için iptal edilen yönetmelik hükümlerini kapsayan yeni bir yasal 

düzenlemeye acilen ihtiyaç bulunmaktadır. 

ĠSG Yönetmeliğinde Risk kelimesi 21 yerde geçmektedir. Yönetmelikteki risk 

değerlendirmesinin yasal altyapısını oluĢturan maddelerden bir kısmı aĢağıda verilmiĢtir. 

   Tanımlar 

    Madde 4 / a) Risk değerlendirmesi: ĠĢyerlerinde var olan ya da dıĢarıdan 

gelebilecek tehlikelerin, iĢçilere, iĢyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara 

karĢı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalıĢmaları, 

  

  

  ĠĢverenin Genel Yükümlülükleri  

    Madde 6 — ĠĢveren aĢağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine 

getirmekle yükümlüdür: 

    a) ĠĢveren, iĢçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, 

eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, 

araç ve gereçleri sağlamak zorundadır.   ĠĢveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değiĢen 

Ģartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileĢtirilmesi amaç ve 

çalıĢması içinde olacaktır. 
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b) ĠĢveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında 

aĢağıdaki genel prensiplere uyacaktır: 

1) Risklerin önlenmesi, 

2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, 

3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, 

4) ĠĢin kiĢilere uygun hale getirilmesi için, özellikle iĢyerlerinin tasarımında, iĢ 

ekipmanları, çalıĢma Ģekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle 

de monoton çalıĢma ve önceden belirlenmiĢ üretim temposunun hafifletilerek bunların 

sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, 

5) Teknik geliĢmelere uyum sağlanması, 

6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiĢtirilmesi, 

7) Teknolojinin, iĢ organizasyonunun, çalıĢma Ģartlarının, sosyal iliĢkilerin ve çalıĢma 

ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliĢtirilmesi, 

8) Toplu korunma önlemlerine, kiĢisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi, 

9) ĠĢçilere uygun talimatların verilmesi. 

c) ĠĢveren, iĢyerinde yapılan iĢlerin özelliklerini dikkate alarak; 

1) Kullanılacak iĢ ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, iĢyerindeki 

çalıĢma düzeni gibi konular da dahil iĢçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm 

riskleri değerlendirir 

      Bu değerlendirme sonucuna göre; iĢverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen 

çalıĢma Ģekli ve üretim yöntemleri, iĢçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma 

düzeyini yükseltmeli ve iĢyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır. 

 ĠĢverenin Diğer Yükümlülükleri  

Madde 9 — ĠĢveren yukarıda belirtilen yükümlülükleri ile beraber aĢağıdaki hususları 

yerine getirmekle yükümlüdür: 

a) ĠĢveren; 

1) ĠĢyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek iĢçi gruplarının durumunu da 

kapsayacak Ģekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapar. 

2) Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve 

kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir. 

3) Üç günden fazla iĢgünü kaybı ile sonuçlanan iĢ kazaları ile ilgili kayıt tutar. 

4) ĠĢçilerin uğradığı iĢ kazaları ile ilgili rapor hazırlar. 

      Risk Değerlendirmesi yapılmasının amacı 

 Tehlikelerin belirlenmesi,  
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 Her bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığıyla, olası sonuçların Ģiddet derecesinin 

değerlendirilmesi,  

 Mevcut kontrollerin etkinliğinin gözden geçirilmesi,  

 Acil önlem gerektiren yüksek risklerle,  

 Orta vadede önlem alınması gereken risklerin belirlenmesi 

 Bu risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesi için alınacak önlemlerin 

belirlenerek uygulanması ve izlenmesidir.   

RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ NE ZAMAN YAPILMALIDIR? 

 ĠĢe baĢlarken veya daha önce hiç yapılmamıĢsa, 

 ĠĢte herhangi bir değiĢiklik halinde, 

 ĠĢ kazası, meslek hastalığı veya bir ramak kaldı olayından sonra, 

 Düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir. 

Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik‘ in  RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ baĢlıklı 6 Maddesinde; 

c) Risk değerlendirmesi aĢağıdaki hallerde yenilenecektir; 

1) Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde, 

2) ÇalıĢma koĢullarında önemli bir değiĢiklik olduğunda, 

3) Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde, 

4) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda, 

5) En az beĢ yılda bir defa. 

Yapılacağı yasal olarak belirtilmiĢtir. 

 Risk değerlendirmesinin bir kiĢi tarafından mı yoksa bir ekip tarafından mı 

yapılması gerektiği veya hangi yöntemin daha yararlı olacağı ile ilgili olarak sürekli 

tartıĢmalar yaĢanmaktadır. Risk değerlendirmesinin kiĢi veya ekip tarafından yapılmasının 

olumlu ve olumsuz yönleri aĢağıda verilmiĢtir.    

 

 

KĠġĠ YAKLAġIMININ YARARLARI 

 Çabuk netice alınmasını sağlar 

 KiĢinin diğer uzmanlar tarafından yönlendirilmesini engeller 

 KiĢiye,   ĠSG konusunda tek yetkili ve otorite olduğu hissini verir  

 Maliyeti düĢüktür 

BĠREY YAKLAġIMININ DEZAVANTAJLARI 
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 Teknik uzmanlık gerektirir. 

 Yönetimin “ĠSG iĢ güvenliği uzmanının iĢidir” anlayıĢının yerleĢmesini sağlar.  

 Tek boyutlu olması yetersizlik getirebilir.  

 Katılım sağlanamadığından çalıĢanlar kendi bölümlerinde tehlike ve risklerin 

olmadığını savunurlar.  

 KiĢilerin farklı kavrama seviyeleri değerlendirmeyi etkileyebilir. 

TAKIM YAKLAġIMININ  YARARLARI  

 Gerekli bilgi tüm çalıĢanlar tarafından sağlanabilir.  

 Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir.  

 Katılanlara  aidiyet ve iĢbirliği ruhu kazandırır 

 Yöneticilerin katılımı, yapılan çalıĢmalara ve sonuçlarına herkesin sahip çıkmasını 

sağlar.  

TAKIM  YAKLAġIMININ  DEZAVANTAJLARI  

 Takım çalıĢmalarından netice daha geç alınabilir.  

 Takım  içi  etkileĢim  sonucu  etkileyebilir 

 ÇalıĢılması  gereken  zaman  ve maliyet yüksek olur.  

5 ADIMDA RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 

1.Adım:  TEHLKĠKELERĠN TESPĠT EDĠLMESĠ 

2 Adım           RĠSKLERĠN BELĠRLENMESĠ VE DERECELENDĠRĠLMES 

3. Adım         KONTROL TEDBĠRLERĠNE KARAR VERĠLMESĠ 

4. Adım         KONTROL TEDBĠRLERĠNĠN TAMAMLANMASI 

5. Adım         ĠZLEME VE TEKRAR ETME 

1.Adım:  TEHLKĠKELERĠN TESPĠT EDĠLMESĠ 

ġu üç soru tehlikeleri tanımlamamıza olanak tanır; 

1-Tehlike Kaynakları nelerdir? 

      2-Bu tehlikeden kim yada ne zarar görebilir? 

      3-Zarar nasıl ortaya çıkabilir? 
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Tehlikeler tespit edilirken özellikle iĢ ekipmanları ve sistemler, binalar tehlikenin kaynağı 

olarak görülmeli ve bu kaynaktan hangi yolla zarar oluĢacağı sorusu sorulmalıdır. Bu 

sorunun cevapları o kaynaktan oluĢacak tehlikeleri ortaya çıkaracaktır. Bu yolla bir 

kaynaktan birden fazla tehlikenin oluĢacağı tespit edilebilecektir. Yani bir kaynaktan 

birden fazla tehlike oluĢur, her bir tehlikeden de bir den fazla risk oluĢur. 

Bu sistematik yaklaĢım içerisinde bir iĢyerinde tehlikeler Ģu yollarla tespit edilebilir. 

 
a-GeçmiĢ kayıtları inceleyerek 

b-Mevcut durumu inceleyerek 

c-Mevzuat ve literatürü inceleyerek 

Toplam = İşyeri Tehlikeleri 

a-GeçmiĢ kayıtların incelenmesi: 

• Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi 

• ĠĢ kazası ve ramak kaldı raporlarının incelenmesi, 

• ĠSĠG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi, 

• Kamu ve özel denetim elemanları raporlarının incelenmesi, 

• Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi,  
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b-Mevcut durumu incelenmesi: 

• Kimyevi, fiziki ve biyolojik etkenlerin listesi 

• ĠĢ ekipmanlarının incelenmesi, 

• ÇalıĢma çevresinin incelenmesi, 

• Ergonomik Ģartların incelenmesi  

• ĠĢ aktivitelerinin gözden geçirilmesi   

• Ġmalatçı verilerinin değerlendirilmesi 

• Organizasyonun incelenmesi 

c-Mevzuat ve literatürün incelenmesi 

• ĠSG mevzuatının incelenmesi, 

• Ġlgili diğer mevzuatların incelenmesi, 

• Standartların incelenmesi, (Harmonize diğer)  

• ĠLO normlarının incelenmesi,  

• Literatür taraması, 

• Ġmalatçı verilerinin değerlendirilmesi, 

• Uzman yorumlarından yararlanılması, 

Bu yollarla tespit edilecek tehlikeler Ģu yollarla sistematik olarak 

gruplandırılabilir. 

TEHLĠKELERĠN GRUPLANDIRILMASI 

1. Mevzuat esaslı gruplama, 

2. Proses esaslı gruplama, 

3. YerleĢim esaslı gruplama, 

4. Bilimsel esaslı gruplama, 

5. Karma gruplama, 

1. Mevzuat esaslı gruplama, 

4857 sayılı iĢ kanunu madde 78‟ göre; 

1) ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği (ĠPTAL EDĠLDĠ) 

2) Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik 



168                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

3) ĠĢyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin 

Yönetmelik 

4) Yapı ĠĢlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği  

5) ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği 

6) Asbestle ÇalıĢmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  

7) Ekranlı Araçlarla ÇalıĢmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  

8) Elle TaĢıma ĠĢleri Yönetmeliği 

9) Gürültü Yönetmeliği 

10) TitreĢim Yönetmeliği 

11) Güvenlik Ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği 

12) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden ÇalıĢanların Korunması Hakkında Yönetmelik   

13) Yeraltı Ve Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Sağlık Ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği    

14) Sondajla Maden Çıkarılan ĠĢletmelerde Sağlık Ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği 

15) KiĢisel koruyucu donanım yönetmeliği 

16) KiĢisel koruyucu donanımların kullanılması hakkında yönetmelik 

17) Kanserojen ve mutajen maddeler hakkında yönetmelik 

18) Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik 

19) Geçici veya belirli süreli iĢlerde iĢ sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik, 

20) Balıkçı Gemilerinde Yapılan ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik 

21) Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıĢtırılma ġartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk 

Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 

22) ĠĢyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında 

Yönetmelik.  

2. Proses Esaslı Gruplama 

ĠĢyerinde bir yönetim sistemi TS EN ISO 9001, 14001 ve TS 18001 Yönetim sistemlerinde 

biri veya bir kaçının kurulduğu ve Proseslerin belirlendiği iĢyerlerinde uygulanabilir bir 

yaklaĢımdır. 

3.YerleĢim Esaslı Gruplama 

ĠĢyerinin fiziki yerleĢim sistemine göre her bir bağımsız fiziki bölümdeki bütün tehlikelerin 

gruplandırılması yöntemidir. 
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4- Bilimsel Esaslı Gruplama 

Bu sistemde tehlikeler; 

Mekanik Tehlikeler, Elektrik Tehlikeleri,  Fiziksel Tehlikeler, Kimyasal Tehlikeler, Biyolojik 

Tehlikeler,  Çevresel Tehlikeler, Ġdari Tehlikeler, Organizasyonel Tehlikeler.  Ġnsanlardan 

kaynaklanan Tehlikeler v.b olmak üzere gruplandırılmaktadır. 

 5- Karma Gruplama 

 En çok kullanılan yöntemdir. 

ĠĢyerinin giriĢinden baĢlayarak yerleĢim ve iĢ akıĢına göre sıra ile baĢlanıp, gerekirse her 

bir bölüm içerisinde bilimsel esaslı gruplandırma veya mevzuat esaslı gruplandırmaların iç 

içe yapıldığı gruplandırmadır.  

2 Adım RĠSKLERĠN BELĠRLENMESĠ VE DERECELENDĠRĠLMESĠ 

Risk değerlendirmesinin 2. Adımında tehlikelerden kaynaklanan risklerin ne yada neler 

olabileceğine karar verilir. AĢağıda Ģematik olarak ta gösterildiği gibi bir tehlikeden birden 

fazla risk oluĢabileceği hiçbir zaman unutulmamalıdır.  

AĢağıdaki faktörler bir kaza ya da olayın meydana gelme ihtimalini etkileyebilir; 

   Riske maruz kalan kiĢiler, 

   Riske maruz kalmanın tipi, sıklığı ve süresi, 

   Riske maruz kalma ile tesirleri arasındaki iliĢki,  

   Ġnsan faktörleri, 

   Güvenlik fonksiyonlarının güvenilirliği, 

   Güvenlik tedbirlerinin iĢlemez hale getirilme veya yanıltılma imkanları, 

   Güvenlik tedbirlerinin idame ettirilebilme kabiliyeti 
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Risklerin belirlenmesi aĢamasından sonra tercih edilen nicel veya nitel 

yöntemlerle risklerin derecelendirilmesine geçilir. Bu derlerde en klasik ve 

temel risk değerlendirme modeli olan MATRĠS sistemi 5 li, matris olarak esas 

alınmıĢtır. 

R   =   O X ġ  

R   =   Risk     

O   =   Olabilirlik (Tehdidin olma ihtimali)    

ġ   =  ġiddet (Zararın Derecesi)  olarak ifadelendirilmiĢtir. 

 

Tehlike olabilirliğinin belirlenmesinde 

 

Olabilirlik            Ortaya çıkma sıklığı / frekans için  

              derecelendirme basamakları  

-----------------------                        -------------------------------------------------- 

1-ÇOK KÜÇÜK :  Yılda Bir 

2-KÜÇÜK  :  Üç Ayda Bir    

3-ORTA   :  Ayda Bir 

4-YÜKSEK  :  Haftada Bir 

5-ÇOK YÜKSEK :  Her Gün 
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ve olası sonuçlar ve zararın Ģiddeti, 

ġiddet    Derecelendirme 

                                      (Ġnsana Yönelik)                          

----------------------                     -------------------------------  

1-ÇOK HAFĠF :  ĠĢ saati kaybı yok,     

2-HAFĠF         :  ĠĢ günü kaybı yok,    

3-ORTA          :  Hafif yaralanma,      

4-CĠDDĠ          :  Ölüm, Uzuv kaybı,    

5-ÇOK CĠDDĠ  :  Birden çok ölüm,     

olarak belirlenmiĢtir. 

 

Sonuçların değerlendirilmesi için aĢağıdaki risk matrisi oluĢturulmuĢtur. 

 

RĠSK MATRĠSĠ 

         
        ġiddet 

 
 

 
Olabilirlik 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

    1 

Çok hafif 
seviye Risk 

 
1 

DüĢük  
seviye Risk 

 
2 

DüĢük 
seviye Risk 

 
3 

DüĢük  
seviye Risk 

 
4 

DüĢük 
seviye Risk 

 
5 

    2 

DüĢük  
seviye Risk 

 
2 

DüĢük  
seviye Risk 

 
4 

DüĢük 
seviye Risk 

 
6 

Orta        
seviye Risk 

 
8 

Orta          
seviye Risk 

 
10 

    3 

DüĢük  
seviye Risk 

 
3 

DüĢük  
seviye Risk 

 
6 

Orta    
seviye Risk 

 
9 

Orta           
seviye Risk 

 
12 

Orta           
seviye Risk 

 
15 

    4 

DüĢük  
seviye Risk 

 
4 

Orta         
seviye Risk 

 
8 

Orta          
seviye Risk 

 
12 

Yüksek 
seviye Risk 

 
16 

Yüksek 
seviye Risk 

 
20 

    5 

DüĢük  
seviye Risk 

 

5 

Orta          
seviye Risk 

 

10 

Orta         
seviye Risk 

 

15 

Yüksek 
seviye Risk 

 

20 

Çok yüksek 
seviye Risk 

 

25 
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OluĢturulan risk matrisine göre kabul edilebilirlik, yasal Ģartlar, yerel özellikleri ve iĢyeri 

Ģartları dikkate alınarak aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır. 

 

SONUÇ  EYLEM 

16, 20, 25 

KABUL EDĠLEMEZ RĠSK 

 

Bu risklerle ilgili hemen çalıĢma yapılmalı 

8, 9, 10, 12, 15 

DĠKKATE DEĞER RĠSK 

 

Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk                         

müdahale edilmeli 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

KABUL EDĠLEBĠLĠR RĠSK 

 

Acil tedbir gerektirmeyebilir 
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1. BÖLGE: KABUL EDĠLEBĠLĠR RĠSKLER 

Ġhtimal ve Ģiddeti düĢük bölge, risk skoru küçük olan risklerdir.  

Bu bölgede yer alan riskler genellikle KABUL EDĠLEBĠLĠR RĠSKLER olarak 

tanımlanmaktadır ve inceleme anında kontrolü yeterli olup, gerçekleĢmesi halinde iĢletme 

için önemli bir zarar doğurmayacak risklerdir. 

2. BÖLGE: TRANSFERĠ GEREKEN RĠSKLER  

Ġhtimali DüĢük - ġiddeti Yüksek bölge risk skoru orta  

Bu bölgede yer alan riskler genellikle TRANSFER EDĠLMESĠ GEREKLĠ RĠSKLER olarak 

tanımlanmaktadır. 

Ġhtimal asgari düzeye indirilmesine rağmen gerçekleĢtiğinde iĢyeri için kabul edilemez 

nitelikte sonuçlar doğurabilecek olan riskler.  

Bu sonuçlardan korunmak için;  

1.Risk sonuçları sigorta Ģirketiyle paylaĢılır veya tamamı devredilir. 

2.Risk teknolojiye transfer edilir. 

3.Proses veya iĢlem kısmen uzman bir kuruluĢa verilir.  

4.Ürün tamamen piyasadan temin edilebilir.  

3. BÖLGE: AZALTILABĠLĠR RĠSKLER 

 Ġhtimali yüksek - ġiddeti düĢük bölge Risk Skoru ORTA   

Bu bölgede yer alan riskler genellikle AZALTILMASI GEREKLĠ RĠSKLER   

olarak tanımlanmaktadır. 

Ġnceleme anında kontrol önlemleri yetersiz olup, risk kontrol önlemlerinden hiyerarĢik 

sıraya uygun olarak bir veya bir kaçının uygulanması ile risklerin kabul edilebilir sınırlara 

getirilmesi mümkün olan riskler.  

 

  4. BÖLGE: KABUL EDĠLEMEZ RĠSKLER 

Ġhtimali ve ġiddeti Yüksek bölge Risk Skoru yüksek   

Bu bölgede yer alan riskler KABUL EDĠLEMEZ RĠSKLER olarak tanımlanmaktadır. 

Mevcut Ģekliyle çalıĢılması halinde güvenlik kontrolünün mümkün olamayacağı düĢünülen 

yüksek düzeyli riskler. 

3. ADIM: KONTROL TEDBĠRLERĠNE KARAR VERMEK 

Bu adımda özellikle kabul edilemez düzeyde bulunan risklerin kabul edilebilir düzeye  

indirilmesi için gerekli olan kontrol tedbirlerine karar verilir. 

Risk değerlendirmesinin en önemli adımlarından biri olan bu adımda risk kontrol  
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önlemlerinin neler olacağı ve bu önlemlerin belirlenmesinde ne tür bir öncelik  

tercihinde bulunacağı belirlenir. 

1.Önleyici Tedbirler:  

Ġhtimali azaltıcı tedbirlerdir.  

2. Koruyucu Tedbirler: 

ġiddeti azaltıcı tedbirlerdir. 

  

 Risk kontrol önlemlerinin hiyerarĢik düzeni; 

 1-Tehlikelerin ortadan kaldırılması, 

 (Riskleri kaynağında yok etmeye çalıĢmak)  

2-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiĢtirmek, (Ġkame) 

3-Mühendislik önlemlerini uygulamak; 

• Otomasyon, 

• Tecrit,(ayırma) 

• UzaklaĢtırma, 

• Havalandırma, 

• Ergonomik yaklaĢımlardan yararlanma. 

 -Alınan bu önlemlere rağmen riski kabul edilebilir düzeylere düĢüremiyorsak; 

4-Ġdari önlemler-Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri 

• ÇalıĢma süreleri, 

• ĠĢyeri düzeni, 

• Eğitim ve Öğretim, 

• Planlı bakım-onarım 

• Mental riskler, monotonluk, iletiĢim 

• Denetim-Disiplin, 

5-SON ÇARE 

KiĢisel koruyucu donanımlar; 

• Temin 

• Kullandırma  

 

4. ADIM  

KONTROL TEDBĠRLERĠNĠ TAMAMLA 

Bu adımda seçilen kontrol tedbirleri iĢyerinde uygulanarak tamamlanır  
Kontrol tedbirlerinin tamamlanması Ģu hususları içerir; 
 

 ÇalıĢma yöntemlerinin geliĢtirilmesi 
 ĠletiĢim 

 Eğitim ve öğretimin sağlanması 
 Denetim 
 Bakım 
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5. ADIM  

ĠZLE VE TEKRAR ET 

Son adım tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ve tekrar edilerek gözden geçirilmesidir 

  Bu adımda en azından Ģu sorular cevaplandırılmalıdır. 

  Seçilen kontrol tedbirleri planlandığı gibi tamamlanmıĢ mı? 

  Seçilen kontrol tedbirleri yerinde tedbirler mi? 

  Bu kontrol tedbirleri doğru bir Ģekilde uygulanmıĢ mı? 

   Seçilen yöntem çalıĢıyor mu? 

  Kontrol tedbirleri yeni ve ilave riskler çıkarmıĢ mı? 

 Risklere maruziyet ortadan kaldırılmıĢ veya yeterince azaltılmıĢ mı? 

 

3. BÖLÜM: RĠSK DEĞERLENDĠRME METOTLARI 

 Bugün dünyada 150‟den fazla Risk Değerlendirme Metodunun varlığından söz 

edilmektedir. 

Bu Risk Değerlendirme Metotları; 

   -Nitel Risk Değerlendirme Metotları, 

   -Nicel Risk Değerlendirme Metotları, 

   -Karma Risk Değerlendirme Metotları  

olarak sınıflandırılabilir.   

Bu risk değerlendirme metotlarından bazıları aĢağıda verilmiĢtir. 

• Matris   

• Kontrol Listeleri (Check- List) 

• Fine - Kinney 

• Hata  Modu ve Etkileri Analizi (FMEA) 

• Hata Ağacı Analizi (FTA) 

• Tehlike ve ÇalıĢılabilirlik Analizi (HAZOP) 

•  Kaza Sonuç Analizi (ETA) 

 

1-MATRĠS METODU: 

Kullanımı kolay ve uygulaması en yayın metotlardan birisidir. Bu metot diğer birçok 

metodun temelini teĢkil eder. Karma bir Risk Değerlendirme metodudur. II. Bölümde tüm 

detayları ile anlatıldığı için burada yeniden anlatılmamıĢtır.  
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Risk skoru    R: Ġ x D  formulü ile elde edilir. 

Ġ = Ġhtimal 

D= Sonucun derecesi veya Ģiddeti 

 

2-KONTROL LĠSTELERĠ-ÇEKLĠST METODU 

 (Birincil Risk Analizi ) 

 

Bir tesisin veya prosesin tüm donanımının ve aletlerinin tam olup olmadığını veya 

kusursuz iĢleyip iĢlemediğini saptar. Ġki adımda gerçekleĢtirilir. 

 Check listelerindeki özel sorularla, analizi yapılan tesisin eksiklikleri saptanır. 

 Bir önlemler katalogu ile, yapılması gereken düzeltmeler önerilir. 

 En verimli sonuçlar, uzun deneyimlere dayalı veya deneyimli uzmanlar tarafından 

hazırlanmıĢ listelerden alınır. (örnek: uçaklarda pilotların kullandığı check listler gibi) 

 

ÇEK-LĠST ĠLE RĠSK ANALĠZĠ ÖRNEĞĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygun Yetersiz 

 

Yok Kontrolü yapılan konu Düşünceler 

   
Tehlikeli alan yeterince tanımlanmıĢ-sınırlanmıĢ mı? 

 
   

Alana giriĢler kontrol altında mı? 

 
   

Gerekli uyarı iĢaretleri var mı? Uyarı iĢaretleri doğru ve 

görülebilir mi?  

   
Yangın tedbirleri prosedürlere uygun mu? Alanda 

çalıĢanlar uygun ve yeterli eğitimleri almıĢlar mı?  
   

KiĢisel koruyucular var mı? Uygun mu? 

 
   

Acil durum planı var ve görülebilir mi? 
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3-FĠNE- KĠNNEY METODU 

• Kullanımı kolay, yaygın olarak kullanılan bir metottur. 

• ĠĢyeri istatistiklerinin kullanımına imkan sağlar. 

Risk Değeri= Ġ x F x D olarak hesaplanır. 

Ġ= Ġhtimal, (0,2-10 arası bir değer) 

F=Frekans, (0,5-10 arası bir değer) 

D=Sonuçların Derecesi 

Tablo 1-Ġhtimal Skalası 
Ġhtimal: Zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleĢme ihtimali  

Değer Kategori 

0,2 Pratik Olarak Ġmkansız 

0,5 Zayıf Ġhtimal 

1 Oldukça DüĢük Ġhtimal 

3 Nadir fakat Olabilir 

6 Kuvvetle Muhtemel 

10 Çok Kuvvetli Ġhtimal 

 
Tablo: 2 Frekans (Maruziyet) Skalası 
Frekans: Tehlikeye maruz kalma sıklığı 

Değer Açıklama Kategori 

0,5 Çok Nadir Yılda bir ya da daha az 

1 Oldukça Nadir Yılda bir ya da birkaç kez 

2 Nadir Ayda bir ya da birkaç kez 

3 Ara sıra Haftada bir ya da birkaç kez 

6 Sıklıkla Günde bir ya da daha fazla 

10 Sürekli Sürekli ya da saatte birden fazla 
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Tablo: 3  Etki/Zarar-Sonuç Skalası 

Derece: Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı 

zarar ya da hasarın şiddeti 

 

Değer Açıklama Kategori 

1 Dikkate Alınmalı Hafif-Zararsız veya önemsiz 

3 Önemli Minör-DüĢük iĢ kaybı, küçük hasar, ilk Yrd. 

7 Ciddi Majör-Önemli Zarar, DıĢ tedavi, iĢgünü kaybı 

15 Çok Ciddi Sakatlık, uzuv kaybı, çevresel etki 

40 Çok Kötü Ölüm, Tam maluliyet, Ağır çevr. etkisi 

100 Felaket Birden çok ölüm,  önemli  çevre felaketi 

 

Risk Düzeyine Göre Karar ve Eylem 

Sıra Risk Değeri Karar EYLEM 

1 R<20 Kabul Edilebilir 
Risk 

Acil tedbir gerekmeyebilir 

2 20<R< 70 Kesin Risk Eylem planına alınmalı 

3 70 <R<200 Önemli Risk Dikkatle izlenmeli ve yıllık eylem 
planına alınarak giderilmeli 

4 200 <R< 400 Yüksek Risk Kısa vadeli eylem planına alınarak 

giderilmeli 

5 R>400 Çok Yüksek Risk ÇalıĢmaya ara verilerek derhal 
tedbir alınmalı 
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ĠĢyeri  Bölümü  :                        Değerlendiren :                  Tarih : 

RĠSK DEĞERLENDĠRME FORMU 

No TEHLĠKELER RĠSK RĠSK DERECELENDĠRMESĠ Aksiyonlar 

ve Ek 

Kontroller 

Sorumlu Süre 

  Ġhtimal Frekans Etki Risk 

Değeri 

      

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

 

 

 

 

4-OLASI HATA TÜRLERĠ VE ETKĠ ANALĠZĠ   

(FAĠLURE MODE AND EFFECTS ANALYSĠS- FMEA) 

 En yaygın kullanılan metotlardan biridir. Özellikle otomotiv sektöründe imalat 

sırasında ve sonrasında olası hataların tespit edilmesi amacıyla çok fazla kullanılan bir 

metottur. Genel manada Proplem çözme tekniklerinden biri olarak ta çok fazla 

kullanılmaktadır. 

 Herhangi bir sistemin tamamı veya bölümleri ele alınıp, bunlardaki kısımlar, aletler, 

kompenentlerde ortaya çıkabilecek arızalardan hem bölümlerin hem de bütün sistemin 

nasıl etkilenebileceği ve ortaya çıkabilecek sonuçlar analiz edilir. 

 

 

ONAYLAYAN   

Adı Soyadı :   

Ġmza           :                                           Tarih: 
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FMEA ÇEġĠTLERĠ 

1) Sistem FMEA 

2) Tasarım FMEA 

3) Proses FMEA 

4) Servis FMEA 

1-Sistem FMEA 

AMACI; Sistem ve alt sistemleri analiz ederek, sistemin eksiklerinden doğan sistem 

fonksiyonları arasındaki potansiyel hata türlerini belirlemektir. 

 HEDEFĠ; Sistemin kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır. 

2- Tasarım FMEA: 

AMACI: Bir makine veya ekipmanın tasarım aĢamasında olası hatalarını ortadan 

kaldırmak ve daha tasarım aĢamasında sistemin analiz edilerek üretime geçmeden 

hataların ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. 

 HEDEFĠ: Ġmalatın ilk aĢaması olan tasarım aĢamasında ekipmanın kalitesini ve 

güvenilirliğini garanti etmektir.  

3-Proses FMEA  

AMACI; Üretim veya montaj prosesindeki eksiklerden doğabilecek hata türlerini ortadan 

kaldırmak ve üretim ve montaj prosesini analiz etmektir. 

HEDEFĠ; Prosesin kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.  

4-Servis FMEA  

AMACI; Organizasyondaki aksaklıkların analiz edilmesidir. 

 HEDEFĠ; Organizasyonun kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.   

FMEA METODUNUN UNSURLARI 

FMEA‘nın üç temel unsuru vardır. 

a.İhtimal: İ  Hatanın zaman içinde gerçekleĢme sıklığını gösteren değer, (1-10 arası) 

b.Şiddet: Ş  Hatanın gerçekleĢmesi durumunda sonuçların derecesini gösteren değer, (1-

10 arası)  

c.Tespit edilebilirlik: T  Hatanın istenmeyen sonuçlara sebep olmadan tesbit edilebilme 

derecesini gösteren değer, (1-10 arası) 



181                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

  

SĠSTEM FMEA ġĠDDET ETKĠ SINIFLAMASI 

ETKĠ ġĠDDETĠN ETKĠSĠ DERECE 

Uyarısız Gelen 

Tehlike 

Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen 

potansiyel hata 

10 

Uyarısız Gelen 

Tehlike 

Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip 

ve uyarısız gelen potansiyel hata 

9 

Çok Yüksek Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye 

sahip ağır yaralanmalara,3.derece yanık,akut ölüm vb. etkiye 

sahip hata 

8 

Yüksek Ekipmanı  tamamen hasar görmesine sebep olan ve 

ölüme,zehirlenme,3.derece yanık,akut ölümcül hastalık vb. 

etkiye sahip hata 

7 

Orta Sistemin performansını etkileyen,uzuv ve organ kaybı,ağır 

yaralanma,kanser vb. yol açan hata 

6 

DüĢük Kırık ,kalıcı küçük iĢ görmemezlik,2.derece yanık,beyin 

sarsıntısı vb. etkiye sahip hata 

5 

Çok DüĢük Ġncinme, küçük kesik ve sıyrıklar,ezilmeler vb. hafif 

yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata 

4 

Küçük Sistemin çalıĢmasını yavaĢlatan hata 3 

Çok Küçük Sistemin çalıĢmasında kargaĢaya yol açan hata 2 

Yok Etki yok 1 
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HATA OLASILIĞI HKS 

HATA KÜMÜLATĠF SAYISI 

DERECE 

Çok Yüksek:Kaçınılmaz Hata ½‟ den fazla 10 

 1/3 9 

Yüksek:Tekrar Tekrar Hata 1/8 8 

 1/20 7 

Orta:Ara Sıra Olan Hata 1/80 6 

 1/400 5 

 1/2.000 4 

DüĢük:Nispeten Az Olan Hata 1/15.000 3 

 1/150.000 2 

Pek Az:Olası Olmayan Hata 1/1.500.000‟den düĢük 1 

 

TESBĠT 

EDĠLEBĠLĠRLĠK 

TESBĠT EDĠLEBĠLĠRLĠK OLASILIĞI DERECE 

Tespit Edilemez Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın 

keĢfedilebilirliği mümkün değil 

10 

Çok Az Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın 

keĢfedilebilirliği çok uzak 

9 

Az Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın 

keĢfedilebilirliği uzak 

8 

Çok DüĢük Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın 

keĢfedilebilirliği düĢük 

7 

DüĢük Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın 

keĢfedilebilirliği çok düĢük 

6 

Orta Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın 

keĢfedilebilirliği orta 

5 

Yüksek Ortalama Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın 

keĢfedilebilirliği yüksek ortalama 

4 

Yüksek Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın 

keĢfedilebilirliği yüksek 

3 

Çok Yüksek Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın 

keĢfedilebilirliği çok yüksek 

2 

Hemen Hemen 

Kesin 

Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın 

keĢfedilebilirliği hemen hemen kesin 

1 
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Risk Öncelik Değeri (RÖD)        R.Ö.D.= Ġ x D x T       

0-1000 arasında bir değer alabilir. 

Risk Öncelik Değeri (RÖD) 

Sıra Risk Öncelik Değeri Karar 

1 01 - 50 arası Düşük Riskli 

2 50 - 100 arası Orta Riskli 

3 100 - 200 arası Yüksek Riskli 

4 200 - 1000 arası Çok Yüksek Riskli 

 

ÖRNEK FMEA 

        
  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

                                

 

 

5-HATA AĞACI ANALIZI  (FAULT TREE ANALYSIS - FTA) 

 1962 Yılında Bell Telefon Laboratuvarları.nda Amerikan Hava Kuvvetleri için 

geliĢtirilmiĢtir.  

 Bir tepe olayın gerçekleĢmesi veya gerçekleĢmemesi için alınması gereken önlemler 

ayrıntılı bir Ģekilde analiz edilir. 

 Olmaması istenen tepe olay saptanıp, bu olaya neden olabilecek tüm faktörler analiz 

edilir. 

 

Sistem 

/Parça 

Hata 

Türü 

Hatanın 

Sonuçları 

Pompa Enerji 

Kaynağı 

Arızası 

Pompa 

çalıĢmıyor 

İ 

jeneratör 

arızası 
5 

Ş 

Yedek 

jeneratör

alınması 

T 

2 

R

Ö

D 

90

09

0 

Tavsiye Edilen 

İyileştirmeler/ 

Eylemler 

Jeneratör 

mazot tankının 

doluluk 

takibinin 

yapılması için 

prosedür 

hazırlanması 

Sorumlu & 

Tamamlama 

Tarihi 

Teknik 

Emniyet,                

15.12.2008 

Hareket 

Tarihi 

2 1 4 

Y
e

n
i (İ) 

Y
e
n

i (Ş
) 

Y
e

n
i R

P
N

 

01.12.2008 

Hataların 

Nedenleri 

Kontrol 

Önlemleri 

9 

Y
e
n

i (T
) 

2 
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İstenilmeyen Olay 

Testere dönüyor 

 

V
E 

Parmaklar 

testereye 

temas ediyor 

 

Kullanım Hatası 

 

Parça Ufak 

 

Parça 

Kırılıyor 

 

Parça 

Sıkışıyor 

 

Koruyucu yok 

Tezgahın Koruyucusu 

Yok 

 

Tezgahla Birlikte 

Verilmemiş 

 

Umursanmamış 

 

V
E 

Koruyucu 

Çıkartılmış 

 

Koruyucu işe uygun 

değil 

 

Çalışan Çıkartmış 

 

V
E 

İşveren 

Aldırmamış 

 

İşveren 

Çıkartmış 

 

V
E

Y
A

 

V
E

Y
A

 

V
E

Y
A
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6-TEHLIKE VE ÇALIġABĠLĠRLĠK ANALĠZĠ 

(HAZARD AND OPERABILITY STUDIES- HAZOP) 

 Kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak 
geliĢtirilmiĢtir. 
 

 Multidisipliner bir tim tarafından, kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan 

kaldırılmaları için uygulanır. 
 

 Belirli kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalıĢmasıdır. 
 

 ÇalıĢmaya katılanlara, belirli yapıda sorular sorulup, bu olayların olması veya olmaması 
halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı sorulur. 
 

 

HAZOP AKIM ġEMASI 

 

 

 

FİZİKSEL PARAMETRELER KİMYASAL PARAMETRELER 

HAZOP SAPMA MATRİSİ 

(ANAHTAR KELİMELER + KLAVUZ KELİMELER) 

TEHLİKELİ SAPMA 

PROSESİN VEYA OPERASYONUN BİR 

BÖLÜMÜ 

NEDEN 

ARAŞTIRMASI 
SONUÇ 

ARAŞTIRMASIĠ
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HAZOP METODOLOJĠSĠ 

ANAHTAR KELĠMELER ANLAMI 

FAZLA (MORE) Kantitatif Çoğalma 

AZ (LESS) Kantitatif Azalma 

HĠÇ (NONE) Mevcut Değil 

Ters (Reverce) Öngörülen Yönün Aksine 

PARÇASI (PART OF) Sistemin Bir Bölümü Olması 

Gerekenden Farklı  

...Kadar Ġyi (As Well As) Aynı Derecede 

...DAN BAġKA (OTHER 

THAN) 

Tamamen Farklı 

 

 

 

 

 

KKIILLAAVVUUZZ  KKEELLĠĠMMEELLEERR  

 Akış 

 Basınç 

 Sıcaklık 

 Viskozite 

 Seviye, 
Kompozisyon 
veya Durum 

 Reaksiyon 

 Zaman 

 Sıra 
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Kimyasal A, kimyasal B reaksiyona girerek kimyasal C‟yi üretmektedir. 

Reaksiyon; ekzotermik reaksiyondur ve bundan dolayı reaktörün sıcaklığı ile kullanılan 

soğutma suyunun sıcaklığının kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

 

Kimyasal A ve B'nin eklenme oranı tepkime yolunu etkilemektedir. Tepkime yolu 

değiĢmekte ve D kimyasalı oluĢmaktadır, D kimyasalı yanıcı normal Ģartlar altında 

patlayıcıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soğutma 

Suyu 

Deposu 

  

A Kimyasalı 

Deposu 

B Kimyasalı 

Deposu  

Soğutma 
Suyu  
Deposu 

 

  

 

 

 

 
 

A + B              C  +     H 
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HAZOP UYGULAMA ġEKLĠ 
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7-OLAY AĞACI ANALIZI  (EVENT TREE ANALYSIS -  ETA) 

 Her hangi bir tehlikeli olayın yaratabileceği çeĢitli senaryolar analiz edilir. 
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 Ġdeal olarak, birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır. 
 Kazaların sıklığı ve/veya olasılıkları sayısal olarak belirlenebilir. 
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ÖRNEK ÇALIġMA (I) 

YANGIN BAŞLADI 

 

 

 

EVET 

HAYIR 

 

 

 

YANGIN 

BAŞLADI 

EVET 

EVET 

EVET 

HAYIR 

HAYIR 

HAYIR 

YANGIN 

DEDEKT

ÖRÜ 

ALGILADI 

YANGIN 

ALARMI 

ÇALIŞTI 

SPRİNGL

ER 

SİSTEM 

ÇALIŞTI 

Düşük 

Oranda 

Zarar 
Büyük Oranda Zarar ve 

Muhtemel İnsan Kaybı 

(İnsanların büyük kısmının acil 

çıkıştan çıkabileceği var 

sayılmıştır.) 

Büyük Oranda 

Zarar ve İnsan 

Kaybı 

Büyük Oranda 

Zarar ve İnsan 

Kaybı 

Düşük Oranda 

Zarar, Dumandan 

Etkilenme ve Islak 

İnsanlar 
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KONTROL LĠSTESĠ 

Sıra No:                 Alınan Önlemler 
Sorumlu  

(Kim?) 

Tarih 

(Ne zamana 

Kadar?) 

        

        

        

        

        

        

        



194                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme 
 
Konu ĠĢyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik Ġzleme 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, iĢyerinde sağlık gözetimi ve biyolojik izleme 

hakkında temel ilkeleri bilmelerine ve uygulanmasını kavramalarına 

yardımcı olmaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Sağlık gözetimi tanımı ve uygulama adımlarını belirler. 
 ÇalıĢanın sağlık gözetimi talep hakkını söyler. 
 ĠĢyerinde “uygun iĢe uygun iĢçi” ilkesi dikkate alınarak yapılacak 

iĢe giriĢ muayeneleri ve aralıklı kontrol muayenelerini yapar. 
 ĠĢyerinde biyolojik izlem yapar. 
 ĠĢyerinde kronik ve sistemik hastalıkları olan çalıĢanları özel 

olarak izler. 

 Sağlık gözetiminde hekimin sorumluluklarını sayar. 
 Sağlık gözetiminin koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisini 

örneklerle açıklar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 Sağlık gözetimi tanımı ve uygulama adımları 
 ĠĢyerinde “uygun iĢe uygun iĢçi” ilkesi dikkate alınarak yapılacak 

iĢe giriĢ muayeneleri 
 Aralıklı kontrol muayeneleri 
 ĠĢyerinde biyolojik izleme 
 ĠĢyerinde kronik ve sistemik hastalıkları olan çalıĢanların özel 

olarak izlenmesi 
 Sağlık gözetiminde hekimin sorumlulukları 
 Sağlık gözetiminin koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisinin 

örneklerle anlatılması 
 Mesleki rehabilitasyon kavramı ve standartları 

 Ġlgili mevzuat 

 

NOT: 

Bu dersin içeriği ile ilgili ayrıntılar kurs genelinde anlatılan  

 Meslek hastalıkları ve iĢe bağlı hastalıklar 
 Tıbbi etik 
 Toksikoloji 
 ÇeĢitli risk etkenleri 
 Epidemiyolojik yaklaĢımlar 

Gibi dersler tamamlayıcı olmaktadır. Bu bakımdan yalnızca bu ders notları ile kursiyerin 

yetinmemesi gerekir. 
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Meslek Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 

Meslek hastalıkları konusunda öncelikle yapılması gereken, hastalık tablosuna doğru bir 

klinik tanı konmasıdır. Ancak meslek hastalıkları bakımından yalnızca klinik tanı konması 

yeterli değildir. Söz konusu hastalığın “meslek hastalığı” olarak tanımlanması için klinik 

tanının yanı sıra, bu hastalığın belirli bir iĢte çalıĢıyor olmaktan dolayı meydana 

geldiğinin, yani hastalığın meslekle iliĢkisinin de ortaya konması gerekir. Bunun için ise 

hastanın meslek öyküsünün öğrenilmesi gereklidir. Günümüzden 300 yıl önce Ramazzini 

tarafından iĢaret edilen çalıĢma öyküsü alınmasının meslek hastalıkları konusunda büyük 

önemi vardır. Ayrıntılı meslek öyküsü, hastanın halen ya da son olarak yaptığı iĢin yanı 

sıra varsa önceki iĢlerinin de öğrenilmesi anlamına gelir. Hatta ayrıntılı çalıĢma öyküsü 

alınırken, hastanın iĢyerinde çalıĢtığı bölüm, yaptığı iĢ, kullandığı ve çalıĢma sırasında 

karĢılaĢtığı maddeler, hatta varsa iĢ dıĢı uğraĢıları, alıĢkanlıkları veya hobileri nedeniyle 

olabilecek etkilenmeleri de öğrenilmelidir. Meslek hastalıklarında tanı yaklaĢımı Ģu 

baĢlıklarda incelenebilir: 

A) Klinik değerlendirmeler:  

Bütün hastalıkların tanısında klinik açıdan yapılacak değerlendirmelerin büyük yeri vardır. 

Bu değerlendirmelerde öykü ve fizik muayene bulguları önem taĢır. Öyküde hastalığın 

belirtileri ile ilgili bilgilerin yanı sıra, hastanın çalıĢma öyküsü de öğrenilmelidir. Hastalığın 

iĢle iliĢkili olduğu düĢünüldüğünde çalıĢma öyküsünün ayrıntı ile öğrenilmesi gerekir. 

Ayrıntılı çalıĢma öyküsünde (full occupational history) Ģu bilgilerin öğrenilmesi 

önerilmektedir: 

1) Bütün iĢlerin tanımlanması: Kimi zaman hastalık, kiĢinin son olarak çalıĢmakta 

olduğu iĢi ile değil, daha önce çalıĢtığı baĢka bir iĢ ile iliĢkili olabilir. Hatta hastalık 

baĢladıktan sonra kiĢinin iĢ değiĢtirilmiĢ olabilir. Bu yüzden ayrıntılı çalıĢma öyküsü için, 

kiĢinin son olarak yaptığı iĢin öğrenilmesi yeterli değildir, daha önce çalıĢmıĢ olduğu iĢler 

de tarih sırası ile öğrenilmelidir. Ġngiltere‟de Pnömokonyoz nedeniyle ölmüĢ olan 

hastaların mesleklerinin incelendiği bir çalıĢmada, ölüm kayıtlarından öğrenilen meslekler 

bekçi, ambar görevlisi, hizmetli vb. iĢler olarak bulunmuĢtur. Sonradan yapılan 

incelemede, pnömokonyoz geliĢmesinden sonra hastaların iĢlerinin değiĢtirilmiĢ olduğu ve 

yakınları tarafından ölüm kayıtlarına son çalıĢtığı iĢ bilgisinin verilmiĢ olduğu saptanmıĢtır. 

Hastanın eski ve yeni bütün çalıĢtığı iĢlerin öğrenilmesi kanser gibi uzun bir latent 

dönemden sonra ortaya çıkan hastalıklar için de çok önemlidir. Bu hastalıklar bazan 

kiĢinin emekli olmasından sonraki dönemde ortaya çıkmıĢ olabilir, bu durumda da yapılan 

iĢlerin hepsi ve bu iĢlerdeki maruziyet bilgileri ayrıntılı olarak öğrenilmelidir. 
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ÇalıĢılan iĢler konusunda bilgi alınırken yalnızca iĢyerinin öğrenilmesi yeterli değildir, 

iĢyerinde yapılan iĢin de öğrenilmesi gerklidir. Örneğin bir otomobil fabrikasında 

birbirinden oldukça farklı çeĢitli iĢler olabilir. Dolayısı ile böyle bir iĢyerinde çalıĢan kiĢiler 

de farklı iĢler yapabilirler. Bu yüzden iĢyerinin adı ile birlikte yapılan iĢin ne olduğu da 

öğrenilmelidir. Öte yandan, kiĢinin mesleğinin öğrenilmesi de tek baĢına yeterli olmaz. 

Zira örneğin bir elektrik teknisyeni otomobil fabrikasinda, tekstil fabrikasında veya 

akümülatör fabrikasında çalıĢıyor olabilir ve çalıĢtığı iĢyerine göre de farklı riskleri ve 

etkilenmeleri olabilir. Benzeri Ģekilde bir sekreter pestisid imali yapılan bir iĢyerinde 

çalıĢıyor olabilir ve çalıĢtığı iĢyeri sorulmadan yalnızca mesleği öğrenilirse, pestisid 

maruziyeti hakkında bilgi alınamaz.  

2) ĠĢyeri maruziyetleri: ÇalıĢılan iĢyerinde hastanın esas olarak yaptığı iĢin ne olduğu 

ve bu iĢi yaparken hangi maddelerle teması olduğu öğrenilmelidir. Bu inceleme yapılırken 

hasta kullandığı veya temas ettiği bütün maddeleri hatırlamakta zorluk çekebilir. Bu 

durumda hastalıkla iliĢkili olabilecek baĢlıca etkenler de (örneğin kurĢun, toz, kanserojen 

maddeler, radyasyon vs.) sorulmalıdır. Kimi zaman iĢçiler kullanıkları maddenin ne 

olduğunu açıkça bilemezler, ancak kod numarası olarak hatırlayabilirler. Bu durumda 

üretici firma ile iliĢki kurulmak suretiyle bu kod numaralı maddenin içinde hangi etken 

maddelerin bulunduğu öğrenilebilir. Söz konusu madelerle ilgili olarak iĢyerinde ortam 

ölçümleri yapılmıĢ ise bu ölçümlerin sonuçları da kaydedilmelidir. Ayrıca iĢin yürütümü 

sırasında koruyucu önlemlerin olup olmadığı, kiĢisel koruyucu malzemenin varlığı ve 

kullanım durumu da sorulmalıdır.  

3) Belirtilerin zaman iliĢkisi: Hastalığın belirtilerinin çalıĢma temposu ile iliĢkisi de tanı 

bakımından yönlendirici olabilir. Hastalığın belirtileri iĢyerine geldikten sonra artıyor ve 

iĢyerinden çıkınca azalıyorsa, bu bilgi, hastalık belirtilerinin iĢyerindeki bir faktöre bağlı 

olduğu konusunda uyarıcı olur. Örneğin Pazartesi sabahları iĢe baĢladıktan birkaç saat 

sonra göğüste sıkıĢma hissi Ģeklindeki nefes darlığı öyküsü bisinozis için oldukça tipiktir. 

Allerjik rahatsızlıklarda ve irritan maddelere bağlı olan belirtilerde zaman iliĢkisi oldukça 

tipiktir.   

4) Benzeri yakınmaları olan baĢka iĢçilerin varlığı: Bir iĢyerinde bir iĢçide meslek 

hastalığı belirtilerin ortaya çıkmıĢ olması durumunda, o iĢyerinde çalıĢan diğer iĢçiler 

arasında benzeri belirtileri olan baĢka iĢçilerin de varlığı çok olağandır. Bu nedenle 

hastadan öykü alınırken, iĢyerindeki çalıĢma arkadaĢları arasında benzeri yakınmaları 

olan baĢka kiĢilerin bulunup bulunmadığı öğrenilmelidir. Erkeklerde bazı kimyasalların 

(örneğin Di Bromo Chloro Propane; DBCP) fertilite bozukluğuna  neden olduğu 

bilinmektedir. Bir çalıĢmada, infertilite problemi nedeniyle bir hastanın baĢvurusu üzerine 

iĢyerinde yapılan değerlendirmede, diğer çalıĢanlar arasında da fertilite ile ilgili sorunu 
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olanların varlığı saptanmıĢtır.  ÇalıĢanlar arasında benzeri belirtileri olan baĢka kimselerin 

araĢtırılması bakımından, sağlık sorunu nedeniyle iĢ değiĢtiren veya erken emekli olan 

kiĢilerin olup olmadığı da öğrenilebilir. Kendisinde bazı belirtileri hisseden ve iĢyerinde 

rahatsız olduğunu farkeden bir kiĢinin kendi isteği ile iĢini değiĢtirmesi veya erken yaĢta 

emekli olması da mümkündür. Bu konunun da ayrıntılı çalıĢma öyküsü alınırken 

incelenmesi uygun olur. 

5) ĠĢ dıĢı etkilenmeler: Meslek hastalıklarında bazan iĢ dıĢındaki etkilenmelerin de rolü 

olabilir. ĠĢ dıĢı etkilenme baĢka bir iĢte çalıĢma ve bu Ģekilde etkilenme olabileceği gibi, 

bazı hobiler ve alıĢkanlıklar nedeniyle de olabilir. Özellikle düĢük ücretle çalıĢanlar, biraz 

daha gelir elde etmek için asıl çalıĢtıkları yer dıĢında aynı türden bir baĢka iĢyerinde daha 

çalıĢabilirler. Örneğin bir akümülatör fabrikasında çalıĢan kiĢi, hafta sonlarında veya tatil 

zamanlarında daha küçük bir akümülatör imalathanesinde çalıĢabilir. Bu Ģekilde kiĢinin 

kurĢundan etkilenmesi olasılığı artar. Bu durumda çoğu kez ikinci iĢ olarak çalıĢılan 

iĢyerindeki çalıĢma koĢulları daha olumsuzdur ve oradaki etkilenme daha fazla olur. ĠĢ 

dıĢı etkilenmeler kimi zaman da hobiler veya alıĢkanlıklar Ģeklinde olabilir. BoĢ 

zamanlarında evinde bahçe iĢleri ile meĢgul olan bir kiĢi pestisidlerle veya bazı irritan 

maddelerle temas edebilir. Bu etkilenmeler de iĢyerindeki maruziyetle etkileĢim 

gösterebilir. Sigara, alkol, beslenme vb. alıĢkanlıklar da iĢyerindeki faktörlerle etkileĢim 

gösterebilir. Bu yüzden ayrıntılı öykü alınırken kiĢinin hobilerinin ve alıĢkanlıklarının da 

öğrenilmesi yararlıdır. Akciğer kanseri konusunda asbest ile sigaranın etkileĢimi çok 

bilinen bir örnektir. Bu anlamda kiĢinin oturduğu yerin özellikleri dahi önem taĢıyabilir. 

Oturulan yer çevresinde doğal olarak veya atıklar Ģeklinde bulunan bazı maddeler de 

iĢyerindeki maruziyetlerle etkileĢim yapabilir.  

Görüldüğü gibi ayrıntılı çalıĢma öyküsü veya maruziyetlere iliĢkin bilginin alınması zaman 

alıcıdır. Bu yüzden rutin uygulamalarda bu kadar ayrıntı ile çalıĢma öyküsü alma olanağı 

yoktur. Ancak hastalığın meslek ile iliĢkisinden kuĢku olduğunda çalıĢma öyküsünü 

olabildiğince ayrıntı ile öğrenmek gerekir. Bununla birlikte bazı hastalıklar söz konusu 

olduğunda meslek soruĢturmasının biraz daha ayrıntılı olarak yapılması uygun olur. 

Meslekle iliĢkisi daha fazla olan hastalıkların baĢlıcaları olarak deri hastalığı, solunum 

sistemi hastalıkları, nörolojik tablolar, bel ve sırt ağrıları, bazı kanserler (özellikle akciğer 

ve mesane kanserleri, lösemiler) ve açıklanamayan bazı belirti ve bulgular olduğunda 

mesleksel etiyoloji de akla gelmelidir. Bu gibi durumlarda çalıĢma ve maruziyet 

öyküsünün ayrıntılı olarak alınması yararlıdır. 

Klinik değerlendirmeler içinde öykünün, özellikle de çalıĢma öyküsünün ve olası diğer 

etkilenmelerin ayrıntılı Ģekilde öğrenilmesi büyük önem taĢır. Klinik değerlendirmeler 

olarak fizik bulgular da tanı bakımından önemlidir. Hastalık türüne göre değiĢik olmak 
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üzere saptanacak fizik bulgular tanıya yardımcıdır. Bunun ötesinde klinik değerlendirme 

olarak bazı fizyolojik değerlendirmeler, endoskopik muayeneler vs de yararlıdır. Örneğin 

gürültüye bağlı iĢitme kaybının değerlendirilmesinde odyolojik muayene çok yararlıdır. 

Benzeri Ģekilde mesleksel akciğer hastalıklarında solunum fonksiyon testleri, hem tanı için 

hem de hastalığın neden olduğu solunum fonksiyon bozukluğunun derecesini tayin için 

yarar sağlar.  Fizyolojik değerlendirme örnekleri olarak gereken durumlarda EMG, EKG, 

EEG gibi incelemelerden de yararlanılır. Bronkoskopi, sistoskopi gibi bazı endoskopik 

yöntemler de gerektiğinde meslek hastalıklarında tanı aracı olarak kullanılan yöntemler 

arasındadır.   

B) Laboratuar değerlendirmeleri:  

Hastalıkların tanısında baĢta öykü olmak üzere klinik değerlendirmeler esas olmakla 

birlikte kesin tanının bir laboratuar bulgusuna dayandırılması gereklidir. Meslek 

hastalıklarının tanısında da çeĢitli laboratuar yöntemlerinden yararlanılır. Bu laboratuar 

yöntemleri baĢlıca 3 grupta ele alınabilir:  

1) Radyolojik yöntemler:  Meslek hastalıkları incelemesinde radyolojik yöntemler en 

çok solunum sistemi hastalıkları alanında kullanılır. Radyoloji, mesleksel akciğer 

hastalıklarının tanısında olduğu kadar sınıflandırılmasında ve yaygınlığının 

değerlendirilmesinde de yararlıdır. Hastalığın niteliğine göre kimi zaman CT ve MR 

tekniklerinden de yararlanılır. Bir radyolojik yöntem olmamakla birlikte ultrason yöntemi 

de meslek hastalıkları tanısında kullanılmaktadır. 

2) Biyokimyasal yöntemler: Meslek hastalıkları içinde en çok görülenler kimyasal 

nedenli olanlardır. Bu yüzden tanı amaçlı olarak biyokimyasal yöntemler çok kullanılır. Bu 

kapsamdaki yöntemlerle etken maddenin kendisi, metaboliti veya etken maddenin yol 

açtığı bir baĢka kimyasal değiĢiklik saptanabilir. Ġncelenen materyal ço defa kan, idrar 

gibi vücut sıvılarıdır. Bununla birlikte bazan nefeste veya değiĢik doku örneklerinde 

biyokimyasal testler yapılabilir. Bazı kimyasallar vücutta herhangi bir metabolik iĢleme 

uğramaksızın aynen idrarla vs. atılır. Kan veya idrarda kurĢun, civa, kadmiyum gibi ağır 

metallerin tayini veya nefeste benzen tayini etken maddenin saptanması örnekleridir. 

Kimi maddeler de vücutta metabolize edilir, bu durumda kan veya idrarda bu 

metabolitlerin tayini yoluna gidilebilir. Benzen metaboliti olan fenol bileĢiklerinin veya 

trikloetilen metaboliti olan triklor asetik asitin idrarda saptanması sık kullanılan 

örneklerdir. Bazı kimyasal maddeler de vücutta birtakım enzimlerle etkileĢime girerek bu 

enzimlerde değiĢikliğe yol açarlar. Bu konuya iyi bir örnek organik fosforlu insektisidlerin 

asetil kolin esteraz enzimini inhibe etmesidir. Bu enzim aktivitesinin tayini yapılmak 

suretiyle pestisid etkilenmesi hakkında fikir edinilir. Amino levulinik asit dehidrataz enzimi 

tayini de kurĢun zehirlenmesi tanısı bakımından yardımcı olabilir. 
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3) Patolojik incelemeler:  Çok sık olmamakla birlikte bazan meslek hastalıklarının 

tanısında patolojik incelemelerden de yararlanılır. Deri, böbrek, karaciğer veya akciğer 

örnekleri patolojik olarak incelenir ve bazı meslek hastalıklarının tanısı bu yolla yapılabilir. 

Örneğin akciğer dokusunda asbest lifinin gösterilmesi asbest maruziyetinin kesin 

kanıtıdır. Kimi zaman sitolojik incelemeler de meslek hastalıklarının tanısında yararlı 

olabilir. Balgamda, plevra sıvısında veya idrarda sitolojik incelemeler yapılabilir. 

C) Meslek ile iliĢkinin kurulması:  

Meslek hastalıklarının tanısında hastalık tablosuna klinik olarak tanı konmasının yanı sıra, 

hastalığın meslekle olan iliĢkisinin de ortaya konması gereklidir. Bunun için de hastalığın 

nedeni olan faktörün iĢyeri ortamında olduğu gösterilmelidir. ĠĢin niteliği bakımından 

iĢyerinde hangi tür faktörlerin bulunabileceği tahmin edilebilir. Ancak bu faktörlerin 

iĢyerindeki düzeyinin, izin verilen sınırların üzerinde olup olmadığının ölçümlere dayalı 

olarak ortaya konması gereklidir. ĠĢyerinde önceden yapılmıĢ iĢ hijyeni çalıĢmalarına ait 

raporlar varsa bu raporlar yararlı olabilir. Böyle bir değerlendirme önceden yapılmamıĢsa, 

hastalığın ortaya çıkmsını izleyen dönemde iĢyerine gidilmek suretiyle gerekli ölçümler 

yapılmalıdır. Sık görülen meslek hastalığı türlerine uygun olmak üzere iĢyerlerinde en çok 

yapılan değerlendirme örnekleri olarak gürültü ölçümü, iĢyeri havasında miktar ve tür 

bakımından toz ölçümü, çeĢitli metal ve gazların tayini, radyasyon, termal konfor 

değerlendirmeleri vb. ölçüm ve değerlendirmeler sayılabilir. 

 MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA 

1. ĠĢe giriĢ muayenesi: Bu muayeneden amaç, kiĢinin niteliklerine uygun olan bir iĢe 

yerleĢtirilmesidir. Bunun için kiĢi, iĢe baĢlamadan önce tıbbi yönden değerlendirmeden 

geçirilir ve eğer bu iĢte çalıĢması bakımından sakıncalı olabilecek bir durum söz konusu 

ise, bu durum önlenir. Bu yaklaĢım, meslek hastalıklarından korunma bakımından birincil 

korunma ilkesine uymaktadır. Örneğin alerjik deri hastalığı olan bir kiĢinin irritan 

maddelerle çalıĢmasının, bu yolla önüne geçilebilir. Meslek hastalığı olasılığı yüksek olan 

baĢlıca iĢlerde iĢe giriĢ muayenesinde hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği ilgili 

mevzuata belirtilmiĢtir. 

2. Aralıklı kontrol muayenesi: Risklerin kontrolü amacı ile teknik koruma 

uygulamalarının yapıldığı durumda da etkilenme olabilir. Bunun sonucunda ortaya 

çıkabilecek meslek hastalığını erken dönemde saptayabilmek için çalıĢanların belirli 

aralıklarla muayene edilmesi gerekir. Örneğin gürültülü bir iĢyerinde çalıĢan kiĢilerin 

belirli aralıklarla odyolojik yönden değerlendirilmesi, iĢitme kaybının erken dönemde 

saptanmasına olanak verir. Benzeri Ģekilde kurĢun kullanılan iĢyerinde çalıĢanlarda da 
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aralıklarla kan veya idrarda kurĢun tayini yapılmak suretiyle muayenesi, kurĢun 

etkilenmesinin henüz klinik belirtilerin olmadığı bir dönemde bulunmasını sağlar ki bu 

durumda kiĢinin iyileĢmesi daha çabuk olur. BaĢlıca meslek hastalıklarında erken tanı 

amacı ile aralıklı kontrol muayenelerinin ne sıklıkta yapılması ve bu muayenelerde hangi 

noktalara dikkat edilmesi gerektiği ilgili mevzuatta yer almaktadır. 

Sağlık eğitimi: Bütün hastalıklardan korunma bakımından sağlık eğitimi önemli bir 

yaklaĢımdır. Meslek hastalıklarından korunmak için de bütün çalıĢanlara iĢyerindeki sağlık 

tehlikeleri, bunların yol açacağı hastalıklar ve belirtileri ile nasıl korunulacağı konularında 

eğitim yapılması çok yararlıdır. Daha çok çalıĢanlar için olan bu eğitimlerin yanı sıra, 

özellikle iĢyerinde alınması gereken önlemler ve bu konuda iĢverenlerin sorumluluk ve 

yükümlülükleri konusunda da iĢverenlere yönelik eğitim yapılması gerekir. 

 

Türkiye‘de Meslek Hastalıkları 

Türkiye' de meslek hastalıkları konusu Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) 

kurulmasından sonra gündeme gelmiĢtir. Ġlk yıllarda baĢlıca madenlerde çalıĢanlar 

arasında görülen mesleksel solunum sistemi hastalıkları (dar anlamı ile pnömokonyozlar) 

saptanmıĢ, kimyasal nedenli meslek hastalığı tanısı olarak birkaç zehirlenmeden baĢka 

tanı konmamıĢtır. Daha sonra 1970'li yılların baĢlarında ÇalıĢma Bakanlığı bünyesinde 

önce ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Merkezi (ĠSGÜM) sonra da SSK bünyesinde Ankara ve 

Ġstanbul Meslek Hastalıkları Hastanelerinin kurulması ile kimyasal nedenli değiĢik meslek 

hastalıklarına da tanı konulabilir olmuĢ, böylelikle tanı konan meslek hastalığı türlerinde 

artma meydana gelmiĢtir. Sonraki dönemde uzun yıllar Türkiye‟de yıllık meslek hastalığı 

sayısı 1000–1200 dolayında seyretmiĢtir. Son yıllarda ise sayı daha da azalmıĢ, 2000 

yılında 803 ve 2002 yılında da 601 meslek hastalığı olgusu rapor edilmiĢtir. Meslek 

hastalıklarının yüz bin çalıĢanda görülme sıklığı olarak incelenmesinde de 1998 yılında 

yüz bin iĢçi arasında 26 kiĢide meslek hastalığı görülmekteyken 2002 yılında bu sayının 

yüz binde 12 düzeyine düĢmüĢ olduğu görülmektedir. Bu değerlerin Türkiye için beklenen 

sayılara göre oldukça düĢük olduğu ifade edilebilir. Örneğin Almanya‟da her yıl 40 000,  

ABD‟de de 400 000 dolayında meslek hastalığı olgusu rapor edilmektedir. Meslek hastalığı 

türleri olarak incelendiğinde de Türkiye‟de en büyük bölümün kurĢun zehirlenmesi ve 

pnömokonyozlar olduğu, mesleki deri hastalıklarının ve kas-iskelet sistemi 

rahatsızlıklarının hemen hiç bulunmadığı görülmektedir.  

Türkiye‟de meslek hastalığı sayısının az oluĢunun nedeninin meslek hastalığı olgularının 

yeterince saptanmaması olduğu düĢünülmektedir. Örneğin 2002 yılında bildirimi yapılmıĢ 

olan 601 meslek hastalığı olgusunun 313 tanesi kömür madenciliği, 139 tanesi de nakil 

araçları imali iĢkollarında görülmüĢtür. Bu durumda bütün meslek hastalığı olgularının 
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%75,2‟si bu iki iĢkolunda görülmüĢ olmaktadır. Oysa ülkedeki bütün iĢyerlerinin %2,2‟si 

ve bütün çalıĢanların %4,1‟i bu iki iĢkolunda çalıĢan kiĢilerdir. 

Benzeri Ģekilde bütün melek hastalığı olgularının %83,3‟lük bölümü Ankara, Ġstanbul ve 

Zonguldak‟tan bildirilmiĢtir. Oysa iĢyerlerinin ve iĢçilerin ancak %40 kadarı bu üç ilde 

bulunmaktadır. Bu üç il meslek hastalıkları hastanelerinin bulunduğu illerdir. Bu illerde 

diğer illere göre daha fazla hastaya tanı konuyor olması beklenebilecek bir durumdur, 

ancak ülkedeki her 5 meslek hastalığından 4 tanesinin bu üç ilde görülüyor olması doğal 

karĢılanamaz.  

SAĞLIK RĠSKLERĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ 

 

1.Adım: Mevcut durum Saptaması 

 ĠĢyeri faaliyeti 
 ÇalıĢma ortamı  
 Sağlık uygulamaları 
 Yasal gereklilikler (doküman vb)  
 Politika ve prosedürler 

 Sistemler 
 

2.Adım: Görevlerin incelenmesi, Sağlık risklerinin belirlenmesi 

 Görevlerin tanımlanması   
 Görevlerin kapsamındaki faaliyetlerin tanımlanması  

o ĠĢ-Risk analizi 
 Kritik görevlerin belirlenmesi  

 

3.Adım: Gereklilikler 

 Ortam ölçümleri 

 Kategorizasyon  
 Faaliyetlerin sağlık gerekliliklerinin tanımlanması 
 Yapılacak sağlık kontrollerinin tanımlanması 

 

4.Adım: Sağlık gözetimi  

 Planlama 
 Uygulama 
 Ġzleme  

   

AÇIKLAMALAR 

 

1.Adım: Mevcut durum Saptaması 
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ĠĢyerinin hangi durumda olduğunu anlamaya yardımcı olur. 

 ĠĢyeri faaliyeti;  
o Üretim konusu, girdiler ve çıktılar gibi konular incelenir. Kullanılan 

(kimyasallar dâhil) her türlü ürünün (MSDS, Ürün bilgisi vb) teknik bilgileri 
incelenir. 

 ÇalıĢma ortamı  
o (Fiziksel, kimyasal, biyolojik koĢullar incelenir) 

 Sağlık uygulamaları  
o (mevcut sağlık uygulamaları incelenir) 

 Yasal gereklilikler  

o (doküman vb) (Yasal olarak bulundurulması gereken yazılı-basılı doküman 
incelenir) 

 Politika ve prosedürler  
o (varsa, iĢyerinin prosedürleri incelenir) 

 Sistemler  
o (iĢyerinde 9000, 14000 ve 18000 serisi sistemlerin varlığı incelenir) 

 

2.Adım: Görevlerin incelenmesi, Sağlık risklerinin belirlenmesi 

 Görevlerin tanımlanması  
o (organizasyon Ģeması incelenir) 

 Görevlerin kapsamındaki faaliyetlerin tanımlanması  
o ĠĢ-Risk analizi (yapılan iĢler ve bunlara bağlı risklerin belirlenmesi) 

 Kritik görevlerin belirlenmesi  
o (“kiĢinin aniden kontrolünü yitirmesi sonucu ciddi kazalar olur mu” 

sorusuna yanıt olabilecek bütün iĢler belirlenir) 
 

3.Adım: Gereklilikler ve belirlemeler 

 Ortam ölçümleri  
o (Akredite kurumlara ölçümler yaptırılır) 

 Kategorizasyon   
o (Görevler kategorize edilir) 

 Faaliyetlerin sağlık gerekliliklerinin tanımlanması  
o (Yapılan kategorizasyona göre her görev için olması gereken sağlık 

gereklilikleri belirlenir) 
 Yapılacak sağlık kontrollerinin tanımlanması  

o (Belirlenen her görev için yapılması gereken; iĢe giriĢ muayenesi, periyodik 
muayene ve iĢe dönüĢ muayenesi için sağlık incelemelerinin neler olduğu 
belirlenir) 

 

4.Adım: Uygulama 

 Sağlık Gözetimi 
o Planlama 
o Uygulama 
o Ġzleme  
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Çalışma Ortamı Gözetimi 
 

 

Konu ÇalıĢma Ortamı Gözetimi 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, çalıĢma ortamı gözetiminin tanımı, kapsamı ve 

iĢyerinde yürütülen iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmalarındaki yeri ve 

önemini kavramalarına yardımcı olmaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcı; 

 ÇalıĢma ortamının gözetimini tanımlar ve kapsamını açıklar. 

 Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izlemenin iliĢkisini 

açıklar. 

 ÇalıĢma ortamının gözetimine ait kayıtları sıralar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 ÇalıĢma ortamının gözetimi tanımı ve kapsamı 

 Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izleme 

 ÇalıĢma ortamının gözetimine ait kayıt ve istatistikler 

 Ġlgili Mevzuat 

 Koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisinin örneklerle 

anlatılması 

  

ÇalıĢma Ortamının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analizleri; 

Bu çalıĢma ile öncelikle meslek hastalıklarının önüne geçebiliriz. Teknik bir çalıĢma olduğu 

için ĠĢ Güvenliği Sorumlusu, ĠĢyeri Hekimi, Çevre Mühendisi gibi teknik personelin 

kontrolünde ve aslında bu personel tarafından yapılmalı/yaptırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil -1; Ortam Analizleri için süreçler  
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ÇalıĢma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik koĢulları için YASALARIMIZDA VE 

STANDARTLARDA sınır değerler getirilmiĢtir ve her iĢyeri bu sınır değerlere uymak 

zorundadır. Sınır değerlere uygunluk (uygun olup olmadığımız) ise ancak “akredite” bir 

kuruluĢ tarafından yapılacak ölçümlerle ortaya konmalıdır. Buna kısaca “Ortam analizleri “ 

diyebiliriz. Önce ilgili teknik personel tarafından ortamın koĢulları gözlenir ve hangi 

ölçümlerin yapılacağına karar verilir. ġekil-13 ile ortam analiz süreçleri verilmiĢtir. 

Kimyasallar ile ilgili ölçümler öncesinde; ortamda kullanılan kimyasal maddelerin güvenlik 

bilgi formları mutlaka incelenmelidir. Bunun yanı sıra, olabilecek imisyonların da neler 

olduğu belirlenmelidir. Elde edilen sonuçlar ġekil-14‟ de verilen örneğe uygun bir tabloya 

yerleĢtirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil -2; Ortam analizleri için tablo örneği 

Kimyasal ortam analizlinde aĢağıdaki maddelere yönelik ölçümler yapılmalıdır. 

 Patlayıcı 
 Oksitleyici 
 Çok kolay alevlenir 
 Kolay alevlenir 
 Alevlenir 
 Toksik (Zehirli) 
 Çok toksik  
 Zararlı 
 Aşındırıcı 
 Tahriş edici 

 Alerjik 
 Kanserojen 
 Mutajen 
 Üreme için zehirli 
 Çevre için tehlikeli  
 Çalışırken terlemenin sakıncalı olduğu madde ve ürünler   

 

Fiziksel ortam analizlerinde aĢağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır. 

 Gürültülü – Titreşim  
 Sıcak – Soğuk  
 Esinti – Nem 
 Basınç  
 Toz – Duman (imisyon olarak; kimyasal ortam analizi olarak da düşünülebilir) 

 İyonize radyasyon 
 Noniyonize radyasyon 

 

Biyolojik ortam analizlerinde aĢağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır. 
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 Ortamdaki bakteriler 
 Ortamdaki virüsler 
 Ortamdaki mantarlar 

Yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar daima sınır değerler ile kıyaslanmalıdır. Sınır 

değerlerin aĢıldığı durumlarda önceliğimiz; sınır değerlerin altına inebilmek üzere teknik 

çalıĢmaların yapılması olmalıdır. Burada hep göz önünde bulundurulması gereken 

nokta;”Sınır değerler aşıldığında veya etkilenim süresi uzadığında iş kazaları ve 

meslek hastalıklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır” 

Gerek ĠĢ-Risk analizleri ve gerekse de ortam analizleri sonucunda yapılacak önleyici ve 

düzeltici çalıĢmalar ile iĢ kazaları ve meslek hastalıkları önemli ölçüde azalacaktır. Bütün 

bu olayların öznesi daima insandır. Bu nedenle, iĢyerinde yapılacak düzenlemelerde 

önceki sayfalarda çalıĢan insan ile ilgili olarak verilen genel bilgilerin dikkate alınması 

gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Bu konuda daima ĠĢyeri Hekimliğinden destek 

alınmalıdır. 

 

KULLANILABĠLECEK FORM ÖRNEKLERĠ 

 

 

 

 Ekip lideri 

 Bölüm / Makine 

 ġeflik 

 Müdürlük 

Personel sayısı         Aylıklı:       Saat Ücretli:           Geçici: 

ÇalıĢma ortamı 

 

    

    

    

Yapılması 

gereken 

Olması gereken Bulunan  Kimyasal 

Kimyasal ölçüm sonuçları 

ÇalıĢmanın yapıldığı                         Tarih:../../....  Sayfa No: 
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Ġleri kan analizleri-2  

[   ]   [   ]   [   ] 

Ġleri kan analizleri-1 

[   ]   [   ]   [   ] 

Nörolojik testler 

[   ]   [   ]   [   ] 

Kemik / kıkırdak incelemesi 

[   ]   [   ]   [   ] 

Rutin kan incelemesi 

[   ]   [   ]   [   ] 

Karaciğer fonksiyon testleri [   

]   [   ]   [   ] 

Kanda kurĢun / ALA 

[   ]   [   ]   [   ] 

Rutin idrar incelemesi 

[   ]   [   ]   [   ] 

Elektrokardiyografi  

[   ]   [   ]   [   ] 

Spirometri  

[   ]   [   ]   [   ] 

35X35 akciğer grafisi 

[   ]   [   ]   [   ] 

Genel fizik muayene  

[   ]   [   ]   [   ] 

Yapılması gereken periyodik sağlık kontrolleri 

Yapılacak periyodik muayene         :1. [  ] içine X koyunuz 

Periyodik muayenelerin yapılma sıklığı:2. [  ] içine yıllık adeti yazınız 

Yapılacak olan periyodik muayene sayısı:3. [  ] içine personel sayısını yazınız 

 
Örnek:    Nörolojik testler 

 [ X ]   [ 2 ]   [ 23 ] 

Örnek:    Ġleri kan analizleri - 1 

 [ X ]   [ 4 ]   [ 62 ] 

Sağlık risk analizleri    Tarih:../../.... 

Müdürlük : 

ġeflik  : 

ÇalıĢan personel    Aylıklı: Saat ücretli:   Geçici: 

Risk altındakiler : 

 Sağlık riskleri 

 

 Kullanılan kimyasallar 

 

 ÇalıĢma ortamı  
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Ġleri kan analizleri-2  Ġleri kan analizleri-1 Nörolojik testler 

Kemik / kıkırdak incelemesi Rutin kan incelemesi Karaciğer fonksiyon testleri  

Kanda kurĢun / ALA Rutin idrar incelemesi Elektrokardiyografi  

Spirometri  35X35 akciğer grafisi Genel fizik muayene  

Yapılması gereken iĢe ilk giriĢ muayenesi 

 ġeflik / Bölüm 

 Müdürlük  

Yukarıda belirtilen bölümde çalıĢacaklara iĢe ilk giriĢ sırasında yapılacak incelemeler 

iĢaretlenmiĢtir. 

Personel alımında bu konuya dikkat edilmesini rica ederim. 
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İş Hijyeni 
 

 

 Konu ĠĢ Hijyeni 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, iĢyerinde hijyen tanımı, ölçüm metotları ve 

sorumluluklar konusunda temel bilgilere sahip olmalarını 

sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcı; 

 ĠĢ hijyeninin tanımını yapar, kapsamı ve boyutlarını söyler. 
 ĠĢ hijyeni konusunda sorumlulukları ve iliĢkileri sıralar (iĢyeri 

hekimi, iĢ hijyenisti, iĢ güvenliği uzmanı vb.). 
 Ölçüm ve kontrol yöntemlerini sıralar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 ĠĢ hijyeni  tanımı, 

 ĠĢ hijyeni konusunda iĢyeri hekiminin sorumlulukları, 
 Ġlgili mevzuat, 
 Ölçüm ve kontrol yöntemleri. 

 

GĠRĠġ 

Günlük yaĢantımızda “hijyen” sözcüğünü sıklıkla kullanırız. Öte yandan ĠSG ile ilgili yasal 

düzenlemelerde de hijyen sözcüğü çoğu yerde geçmektedir. 

Örneğin; “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmeliğin” 7. Maddesinde;  "Özellikle iĢyeri tabanı, duvarlar ve diğer 

yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen Ģartları sağlanacaktır" denilmektedir. 

Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin ana baĢlığı "hijyen ve kiĢisel korunma"; Eğitim 

baĢlıklı 13. maddesinde de "hijyen kuralları" konusunda çalıĢanlara eğitim verilmesi 

istenmekte; Sağlık Gözetimi ile ilgili 16. maddesinde ise; ĠĢyerinde kiĢisel ve mesleki 

hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak Ģekilde gerekli düzenleme 

yapılacaktır denilmektedir. 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde ise "ĠĢveren 

tarafından, iĢ sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine "endüstriyel hijyenin 

temel ilkeleri" konularında eğitim verilmesi sağlanır" ifadesi yer almaktadır.  

Hijyen nedir? 

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan 

temizlik önlemlerinin bilimsel kurallarını ortaya koyan bir bilim dalıdır. 
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Ancak hijyen kavramı hem tam bilinmemekte, hem de çoğu yerde yanlıĢ kullanılmaktadır. 

En yaygın yanlıĢ; Ortamın veya durumun temiz olduğunu ifade etmek için “hijyen” 

sözcüğü kullanılmaktadır. Örnek; ―Burası çok hijyen‖ , ―Çok hijyen Ģeyler yemeli‖…  

Çoğu kez "kiĢisel hijyen" ile "endüstriyel hijyen (diğer bir ifade ile) "iĢ hijyeni" 

birbiri ile karıĢtırılmaktadır. 

I. Sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılması 

Kimyasal Tehlikeler: Zehirli veya tahriĢ edici maddeler olup doğrudan doğruya vücuda 

girerler. Gazlar, buharlar, sıvılar, katılar, tozlar veya bunların karıĢımları vb. gibi. 

 

 

 

 

 

 

Biyolojik Tehlikeler: Bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler vb gibi mikrobiyolojik olanlar 

ile bitkiler ve hayvanlar gibi makroskobik tehlikeler sayılabilir. 

Fiziksel Tehlikeler: AĢırı gürültü, titreĢim (sarsıntı), ıĢın saçan enerji, olağan dıĢı 

sıcaklık değiĢimlerine ( termal konfor koĢullarına) maruz kalma durumlarıdır. 

Ergonomik Tehlikeler:  

 Fiziksel Stresörler  

o Tekrarlanan hareketler 

o Ağır kaldırma 

o Uygunsuz veya statik (değiĢmeyen) duruĢ 

o Yorgunluk 

o AĢırı güç uygulama 

o Doğrudan/direkt basınç veya aĢırı güç uygulama  

 Psikolojik stresörler 

o Monotonluk 

o Ağır iĢ yükü 

o Diğerleri  
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A-Kimyasalların Vücuda GiriĢ Yolları 

1-Solunum Yolu Ġle: ĠĢçiler sanayide en çok bu yolla etkilenir. 

1.1- Gazlar: 

Mesleki zehirlenmelerin, çoğu solunum yolu ile alınan havanın içinde bulunan klor, karbon 

monoksit, hidrojen sülfür, amonyak, azot dioksit, fosgen, brom, ozon gibi gazlarıdır. Bu 

maddeler normal sıcaklıkta ve atmosfer basıncında gaz olarak havada bulunabilir. (Tüp 

veya sarnıç gibi gaz taĢıma kapları veya gaz boru hatlarındaki sızıntılar, kaynak ve kesme 

veya motorların egzozundan çıkan gazlar gibi yüksek sıcaklıkta yapılan iĢlemler sonucu 

çalıĢma ortam atmosferine gazlar yayılabilmektedir.) 

1.2- Buharlar: 

Normal sıcaklıkta ve atmosfer basıncında buharlaĢabilen gaz, sıvı veya katı maddelerin 

havada bulunan buharlarıdır. Örneğin: Benzol, alkol, toluen vb. (Sıvıların karıĢtırılması 

veya doldurulması, boyama, tabanca boyacılığı, temizleme iĢlemleri sonucu zararlı 

buharlar açığa çıkmakta, soluk düzeyine eriĢmektedir.) 

1.3- Sisler: 

Bunlar, çok ince sıvı damlacıklarının havada dağılması sonucu meydana gelirler, elektro 

metal kaplama tanklarında ve tabanca ile boya yapılması durumlarında olduğu gibi. 

(Kesme ve taĢlama iĢlemleri sırasında yağ sisleri, elektro kaplamada asit sisleri, sprey - 

tabanca boyacılığında sprey sisleri oluĢmaktadır). 

1.4- Tozlar: 

Bunların, çok ince katı madde parçacıklarının havada dağılması ile meydana gelirler. 

Organik ve inorganik partiküllerden oluĢur. Partikül büyüklüğüne göre solunabilir, ya da 

üst solunum yolları ile atılabilir olmalarına göre sınıflandırılabilir. Çözülebilen tozlar 

akciğerin nemine çözünürler ve sonra absorbe olurlar. TahriĢ edici tozlar, solunum 

yollarının iç yüzeylerine etki ederler. Özellikle 0,1 ila 5 mikron arasındaki tozlar son 

derece tehlikelidir. Temizleme, delme, kesme, öğitme, ezme gibi bir çok iĢlem sonucu 

tozlar çalıĢma ortamına yayılmaktadır. 

1.4.1- TahriĢ Edici Tozlar: 

Bir çok toz, baĢlıca Ģikayet konusudur. Çünkü bunlar deriyi tahriĢ ederler. Örneğin: 

Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kireç tozları vb. gibi. 



211                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

Bazı tozlar, kendileri tahriĢ edici olmadıkları halde cildin gözeneklerini tıkamak suretiyle 

veya mikropların burada yerleĢmelerine sebebiyet vererek, tahriĢe yol açarlar. Hububat, 

Ģeker ve un tozları bunlara örnek olarak verilebilir. 

1.4.2- Zehirli Tozlar: 

Bunlar, akciğerlerden, deriden veya sindirim yollarından kan dolaĢımına girerek 

zehirlenmelere neden olurlar. Örneğin KurĢun, arsenik, civa, kadmiyum, fosfor ve birçok 

kimyasal madde tozları. Bu çeĢit tozlar tahriĢe veya zehirlenmeye birlikte neden 

olabilirler. 

1.4.3- Fibrozis Yapan Tozlar: 

Bunlar, akciğerlerin hücrelerinde, Fibrozis meydana getiren serbest silika ve asbest 

tozlarıdır. Kömür madenciliği ve döküm sanayisi gibi sektörler için bu risk özellikle çok 

önemlidir.  

1.4.4- Sıkıcı - Ġnert Tozlar: 

Bunlar, tahriĢ edebilen fakat zehirlenmeye ve fibrosis'e neden olmayan, rahatsızlık verici 

tozlardır. 

1.4.5- Alerji Yapan Tozlar: 

Bunlar, bunlar bazı kimselere etki eden, polen, pamuk, yün, kürk, tüy , saç tozları ile bazı 

cins odunların kesilmesinde meydana gelen tozlardır. 

1.5- Dumanlar: 

Bunlar, kimyasal maddelerin meydana getirdikleri katı parçacıkların gaz halindeki 

dumanlarıdır. Örneğin hidroklorik asit ve amonyak buharları havada beyaz dumanlar 

halinde amonyum klorür meydana getirirler. Özellikle kaynak ve kesme iĢlemleri 

sırasında açığa çıkan dumanlar son derece önemlidir. Önlem almayı gerektirir. 

2- Deriye Temas Yolu Ġle 

Deri yolu ile absorbe edilme, doğrudan doğruya deriye temas etme ile meydana gelir. 

Asitler, alkaliler, solventler, yağlar, formaldehit, krom veya nikel, bazı organik tozlar, 

epoksi sertleĢtiriciler, neftyağı cilt için tehlikelidir. 

2.1- Öldürücü zehirlenmeler 
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Nisbeten, çok az miktarlardaki zehirli maddeler absorbe edilebilir. Fakat, anilin, kurĢun 

tetra etil veya hidrojen siyanür asidinin deriye kısa süre teması çok büyük tehlikeler 

meydana getirebilir. 

2.2- TahriĢ Edici Maddeler 

Bunlar, doğrudan doğruya deriye (cilde) etki ederler. Kuvvetli asitler (sülfürik asit, nitrik 

asit, hidro florik asit vb.). Bazlar (sodyum hidroksit - kostik, potasyum hidroksit, kireç 

vb.), klor, flor, brom, fenol vb. 

2.3- Çözücüler 

Bunlar, doğrudan doğruya deriyi tahriĢ etmezler ancak, bakterilere karĢı derinin direncini 

azaltırlar. (Dermatosis) Örneğin: Benzin, Gazyağı ve Alkol vb.) 

3- Sindirim Yolu Ġle 

Atmosferde bulunan ve salya ile karıĢan zehirli maddeleri yutmak, kimyasal maddeler 

bulaĢmıĢ gıdaları yemek, içmek, çiğnemek ve tüttürmek suretiyle sindirim yolu ile vücuda 

girerler. 

4- Enjeksiyon yolu ile 

5- Göz tarafından absorbe edilerek. 

B-Fiziksel Etkenlere Maruz Kalma 

1- TitreĢim - Sarsıntı - Vibrasyon 

Sarsıntıya katlanma, çalıĢanı yorar ve sinirli yapar. Parmakların hassasiyetinin 

kaybolmasına ve iltihaplanmasına neden olabilir. Pnömatik (yüksek hava basınçlı) el 

aletleri - çekiçleri, yüksek hızlı taĢ tezgâhları, dikiĢ makineleri, forklift vb. kullanmak gibi. 

2- Gürültü 

Gürültü arzu edilmeyen sestir. Biz burada sadece gürültünün Ģiddetini, sürekli veya 

kesikli oluĢunu, iĢitme organlarını tahriĢ edici, bu organlara etki ve zarar verici 

durumlarını ele alacağız. En modern Ģehirlerde ve büküm ve dokumanın yapıldığı tekstil 

sanayi, iĢleri sanayi, dökümhaneler, metal iĢleri sanayi gibi birçok iĢyeri ve mesleklerde, 

yüksek düzeyde gürültüye devamlı maruziyet, Ģahısların kazalara ve iĢitme kayıplarına 

uğramalarına neden olmaktadır. 

3- Aydınlatma 
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Yetersiz aydınlatma, farklı , göz kamaĢtıran titrek ve parlak ıĢıklar göz yorgunluğuna ve 

sinir sisteminin bozulmasına neden olurlar. 

 

4- Radyasyon - IĢın Saçan Enerji 

4.1- Enfraruj IĢınları 

AĢırı ısı ıĢınları sıcak çarpmasına, cilt tahriĢine ve gözde katarakt meydana getirir. Ġzin 

verilebilen (müsaade edilebilen) en fazla (azami) konsantrasyon saptanmalıdır. 

4.2- Gamma IĢınları 

Radium ve radyoaktif maddeler ve x ıĢınlarına vücudun fazla maruziyeti (etkisinde 

kalması - sunuk kalması ) , canlılığın azalmasına, halsizliğe, baĢ ağrısına, anemiye, 

lösemiye neden olabilir. Vücudun bazı kısımlarının bu ıĢınlara çok fazla maruz kalması, 

radium yanıklarını meydana getirir. 

Gamma IĢınlarının Kontrol Önlemleri: 

1. Bu gibi maddeleri çok az miktarlarda depolayın, taĢıyın ve kullanın. 

2. ĠĢçileri, bu ıĢınlardan olabildiğince uzakta tutun. 

3. Koruyucu kurĢun malzeme kullanın. 

4. Maruz kalma süresini en azda tutun. 

 

4.3- Ultraviole IĢınlar 

Bu ıĢınlar, korunmamıĢ deri bölgelerinde yanıklar meydana getirir ve gözleri etkiler. 

Konjonktüvit, iritis, cornea ulceri cv. Bu ıĢınların ana kaynağı kaynak makinalarıdır. 

Koruyucu önlemler: Özel giyim, baĢlık, gözlük, eldiven ve koruyucu siper kullanmak. 

4.4- Kısa Dalga IĢınları 

Yüksek frekanslı akımın kullanıldığı elektronik cihazlarda, Radar Sistemlerinde meydana 

gelebilir. Yüksek enerjili ıĢınlar çelik talaĢlarını kızdırabileceği gibi flaĢ lambalarını da 

yakabilir. 300 mc. Den daha yüksek frakanslar insan duyarlılığına çok zararlı olabilir. 

Genellikle büyük ve küçük sabit radar direklerinin çok yakınlarına yaklaĢmamalı ve 

çalıĢan radar antenlerine özellikle yakın mesafede asla bırakılmamalıdır. 

4.5- Isı - Sıcaklık 
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Çok fazla sıcaklık ve nem, insan vücudunun ısı kontrol mekanizmasına ağırlık verebilir. 

Böyle bir durumda vücudu ancak uzun bir süre de alıĢabilir. 

 

4.5.1- ÇalıĢma'da Rahat Sıcaklık bölgesi 

Bağıl (nispi) nem, rahat çalıĢmanın devamlı olmasında en önemli etkendir. Çok fazla 

nem, terlemeye ve terin vücuttan uzaklaĢmasına etki eder. Ancak soğutma sistemi ile 

vücut sıcaklığı normalde tutulabilir. Eğer vücut sıcaklığı çok yükselirse sıcak çarpması 

(bayılma) ile sonuçlanabilir. 

En çok rahatlık veren sıcaklık, atmosfer ve hava koĢullarını özel bir alanda ve mevsime 

göre değiĢtirmekle elde edilebilir. Örneğin, rahat bir çalıĢma sıcaklığı kıĢın 18 0C - 21 0C 

ve % 40 bağıl nem olarak verilebilir. Yazın ise bunun biraz üstü olabilir. 

4.5.2- Sıcaklıktan Meydana Gelen Kasılmalar (Kramplar) 

Fazla terlemede, vücuttan çıkan tuzu almak için fazlaca tuz kullanılır. Bu, sıcaklık sebebi 

ile kramplara neden olabilir. ĠĢçiler tarafından alınacak tuz miktarı iĢyeri hekiminin 

kontrolü altında saptanmalıdır. 

Sağlık Riski OluĢturan Tehlikelerin Değerlendirilmesi 

1. Maddenin yapısı veya zararlı etkileri 

2. Maruziyet (etkisinde kalma) ağırlığı 

3. Maruziyet süresi 

4. Personelin duyarlılığı - hassasiyeti hakkında düĢünceler 

5. Havanın kirliliğinin ölçülmesi 

6. Sağlık riski oluĢturan tehlikelerin kontrolü  

Göz Önünde Bulundurulan Faktörler 

ÇeĢitli kimyasal maddelerle çalıĢma sırasında ve bunların olası tehlikeleri hakkında karar 

verirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar aĢağıda kısaca tanımlanmıĢtır. 

1) Madde'nin Yapısı veya Maddenin Zararlı Etkileri 

Herhangi bir maddenin fiziksel veya kimyasal Özelliklerinin sağlık üzerinde yapacağı 

zararlı etkiler çok önemlidir. 

Bir iĢyerinde , iĢ güvenliği ile sorumlu olan kiĢi ve onun temsilcileri (ĠĢ Güvenliği Uzmanı, 

ĠĢ Sağlığı ve güvenliği Kurul Üyeleri vb.) iĢyerinde kullanılan her maddenin, sağlık riski 

oluĢturma derecesini, kullanılmasını ve özelliklerini iyice bilmelidir. 
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Bilgi Alma Kaynakları 

Üretilen her bir kimyasal madenin ambalajına özel etiketler yapıĢtırılmaktadır. Tehlike 

uyarı etiketi bulunmayan ambalaj içindeki maddenin , sağlık açısından riskli madde 

olmadığına iĢaret etmez. Tehlike iĢareti etiketi taĢıyan ambalaj, sağlık açısından risk 

oluĢturabilecek maddenin varlığı yönünden dikkatle kontrol edilmelidir. Yasal olarak 

kimyasal maddeyi üreten firmaların, maddenin sağlık açısından oluĢturabileceği riskleri 

gösteren kendi etiketlerini ambalajlara yapıĢtırmaları ve bu etikete, güvenli taĢıma için 

özel talimatları eklemeleri bir zorunluluktur. Ayrıca her bir kimyasal maddenin Malzeme 

Güvenlik Bilgi Formlarını da Türkçe düzenleyerek müĢteriye vermeleri gerekmektedir. 

2- Maruziyet'in (sunuk kalmanın) Ağırlığı 

ġiddetli maruziyette zarar görme, kısa sürede meydana gelir. 

Pratik olarak, zehirli maddelerin az miktarları bile zarara neden olabilir. 

Zehirli maddeler tarafından hava çokça kirlenmektedir (bulaĢmaktadır). Bunlar için 

yapılan (ortamdaki) kontrol ölçmeleri, o kimyasal maddelerin çalıĢma ortam 

atmosferindeki konsantrasyonunun (düzeyinin) güvenlik sınırları içinde olduğuna bizi 

inandırmalıdır. Birçok maddeye dokunmak (bile) çok tehlikelidir. Bu nedenle bu gibi 

maddeler dokunmaya karĢı korunmuĢ olmalıdır. 

Not: Birçok ölüm, tanklarda, kuyularda, silolarda, kapalı olan yerlerde, oksijen azlığından 

meydana gelmektedir. 

3- Maruziyet'in Süresi 

3.1- Bir kere Maruziyet 

Çok kısa bir süre de olsa, maruziyet zararlı olabilir. Bunun için Ġzin verilen (müsaade 

edilen) herhangi bir konsantrasyon için güvenliği sağlayacak bir rehber verilmelidir. 

3.2- Tekrar eden (sürekli) Maruziyet 

Bazı maddeler, birikerek oluĢturacakları etkileri ile sağlığa zararlı olabilirler. Bu tip 

maddelerin bir kere ve tekrar eden maruziyete meydana getirecekleri toplam zararlar, 

sağlık açısından risk oluĢturan tehlikelerin değerlendirilmesinde göz önünde tutulmalıdır. 

4- KiĢisel Duyarlılık (ġahsi Hassasiyet) 

Her Ģahsın, çeĢitli zararlı maddelere olan dayanıklılığı değiĢik olmaktadır. Bu durum, 

özellikle dermatozis meydana getiren maddeler için doğru olmaktadır. 
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Bazı Ģahıslar, çok fazla alerjiktirler. Diğer Ģahıslar ise, çok az alerjiktir. Bazen, bir kere 

olan ağır maruziyet, önceleri yüksek dayanıklılık gösteren Ģahıslarda bile duyarlılık 

meydana getirebilir. 

Not: Herkes, fazla zehirli maddelere karĢı duyarlıdır (hassastır). Asıl amaç bu gibi 

maddelerin insan vücuduna girmelerini önlemektir. 

5- Havanın Kirliliğini Ölçme 

Verilen zehirli bir maddenin, neden olacağı zararın, sisteme konulan madde miktarına 

bağlı olduğu kuĢkusuzdur. Bu aynı zamanda, zararlı maddenin havadaki miktarına ve 

maruziyet süresine de bağlıdır. Havadaki zararlı madde miktarı alınacak numunelerin 

analizi ile ölçülebilir. Katı madde veya tozlarda, belli bir hava hacminde, taneciklerin 

büyüklüğü ve adetinin ölçülmesi yöntemi uygulanmaktadır. 

Havanın kirliliğini ölçme iĢi için, mutlaka eğitilmiĢ bir eleman tayin edilmiĢ olmalıdır. 

6 - Sağlık Riski OluĢturan Tehlikelerin Kontrolü 

6.1- Ġlk iĢ risk değerlendirmesi yapmak ve iĢyerinde kullanılan veya üretilen sağlığa 

zararlı bütün maddelerin listesini hazırlamaktır. Aynı zamanda, depolarda veya iĢyeri 

sahasında bulunan önceden satın alınmıĢ malzemenin kontrolü de yapılmalıdır. 

6.2- Ġkinci olarak, üretimde uygulanan bütün yöntemlerin sağlığa zararlı olup olmadıkları 

kontrol edilmelidir. Herhangi bir üretim yönteminde toz, duman veya sisin meydana gelip 

gelmediği incelenmelidir. 

Asitlerin, bazların (alkalilerin) duman çıkaran, tahriĢ edici sıvıların ve katıların, 

çözücülerin - solventlerin taĢınmaları sağlığa zararlılık yönünden kontrol edilmelidir. 

Bu konuda yapılan kontrollerin değerlendirilmesi, bazı değiĢikliklerin yapılmasına 

gereksinim gösterebilir. 

Sadece ham ve mamul malzemenin, sağlık açısından riskli olup olmadıklarını araĢtırmakla 

tam bir kontrol yapılmıĢ olmaz, yan ürünler ve özellikle atıklar genellikle mamul 

malzemeden daha çok tehlikeli olabilir. 

Not: Yangın ve patlama tehlikesi ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Tehlikeleri Önleyici Kontrol Yöntemleri 

Genel Yöntemler 
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ÇalıĢanların sağlığını kontrol etmek için, üç Genel Kontrol Yöntemi uygulanabilmektedir. 

1. Havayı Kirleten Kaynakları Gidermek 

2. Kirli Havanın Dağılmasını Önlemek 

3. ĠĢçileri Korumak 

 

A- Tehlike Kaynaklarını Giderme 

1- Tesisat ve techizat değiĢikliği 

Hiç kuĢku yok ki, hava kirlenmesi konusunu baĢarı ile ele almak, ilk önce iĢyerinde 

veya teçhizatta meydana gelecek değiĢiklikleri ve havayı kirleten nedenleri saptamakla 

olasıdır. 

Teçhizatın ve uygulanan üretim yöntemlerinin ve tesisatın sonradan kontrolü, konunun 

çözümünü daha fazla güçleĢtirir. 

2- Zehirli Olmayan veya Daha Az Zehirli Olan Maddelerin Kullanılması 

Çoğu zaman, üretimin niteliği ve niceliği bakımından bunu baĢarmak zor olmaktadır. Bu 

durum, değiĢiklik yapılmadan önce dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. 

Örnekler 

Kullanma Amacı Kullanılan Malzeme- Madde Daha Çok Güvenilir Malzeme - Madde 

Polisaj (Parlatma) Kum Çelik kum (bilya) 

Öğütme, taĢlama Adi taĢ Sun'i taĢ 

Vernik  Petrol Esaslı solvent 

Makine Temizliği Benzin Gazyağı, hatta motorin 

Boya KurĢun oksit Çözünmez kurĢun bileĢikleri 

 

3- Üretim Yöntemini DeğiĢtirme 

Üretim yöntemlerinin sık sık değiĢtirilmesi, meslek hastalıklarını meydana getiren 

tehlikeleri kısmen veya tamamen ortadan kaldırabilir. Genellikle, iĢyerindeki büyük 

değiĢikliklerde Maliyet ArtıĢları dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu konuda bazı örnekler: 
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1. Sis, buhar ve gazların meydana geldiği kimyasal reaksiyonlarda sıcaklık, basınç ve 

reaksiyon hızının kontrolü 

2. Kaynak ve lehim iĢleri yerine saç kesme ve perçinleme iĢlerinin yapılması. 

3. El ile yapılan iĢlerin, yükleme makineleri, araç gereçleri ile yapılması. 

 

4- ĠĢyeri Düzeni 

ĠĢyerinin düzenli olması, havanın toz veya dumanlarla kirlenmesini önleme bakımından 

hayati önem taĢır. Tozların, yeniden yayılmasını önleyecek Ģekilde etkili vakumlu 

temizleyicilerin bulunması ve herhangi bir temizleme iĢinin, iĢyerinde çok az iĢçi 

bulunduğu sürelerde yapılması gerekir. 

B) Kirli Havanın Dağılmasını Önleme 

Hava kirlenmesinin meydana gelmesini önlemenin, olası veya pratik olmadığı 

durumlarda, meydana gelen toz, gaz, buhar vb.'nin iĢyerine yayılmasını (dağılmasını) 

önlemek gerekir. 

Bu durumu baĢarmak için denenmiĢ 5 yol vardır. 

1. Tehlikeli üretim yapılan iĢyerini - iĢi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek). 

2. Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek. 

3. Islak (yaĢ) yöntem uygulamak.  

4. Yerel (lokal, mevzii) olarak kirli havanın emilerek çalıĢma ortamından 

uzaklaĢtırılması. 

5. ĠĢçi eğitimi 

1- Ayırmak (Tecrit Etmek) 

Bütün tehlikeli iĢlemleri diğerlerinden ayrılmalı veya ayrı bir yerde toplanmalıdır. Böylece 

tüm çalıĢanlar yerine, sadece o iĢ'de çalıĢan iĢçiler bu kirli havaya maruz kalmıĢ 

olacaklardır. Bu durumda burada çalıĢan iĢçilere tehlikelerden koruyucu uygun koruyucu 

donanım verilmiĢ olmalıdır. 

Örnekler 

1. Dökümhanelerde, dökümlerin temizlenmesi iĢlemleri, metal kaplama veya 

metalleri asitlerle temizleme tankları (banyoları) ayrılmıĢ (tecrit edilmiĢ) yerlerde 

bulunmalı ve buralara, görevli iĢçilerden baĢkaları girmemelidir. 

2. Ayırmaya (tecrit etmeye) ek olarak, sınırlayıcı kuralların konulması ve kurĢun tetra 

etil ve diğer benzer maddelerin, seçilmiĢ ve eğitiĢmiĢ kiĢiler tarafından 

kullanılması sağlanmalıdır. 
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2- Kapalı Duruma Getirme 

Bu, tecrit etmenin daha genel bir uygulama Ģeklidir. 

1. Bu, daha çok parlayıcı ve patlayıcı maddelerin parlama ve patlamalarına karĢı 

korunmada uygulanmaktadır. 

2. TaĢlama ve parlatma iĢlemlerinde, çok yararlı olan, kapalı bir sistemin 

uygulanması. 

3- Islak (yaĢ) Yöntem Uygulamak 

Bu, toz kontrolünde bilinen en eski bir yöntemdir. Delme ve bazı taĢlama iĢlemlerinde, 

tozumanın, büyük ölçüde azaltılmasında etkili bir yöntemdir. 

Meydana gelen tozun, tamamen ıslanmıĢ olmasına ve daha kuru iken yayılmamıĢ 

olmasına dikkat edilmelidir. 

4- Kirli Havanın Emilerek ÇalıĢma Ortamından UzaklaĢtırılması 

Bu, endüstride iĢyeri havasını kirletmekten sakınmada kullanılan en önemli yöntemdir. 

Bunun prensipleri ve uygun bir iĢyeri tasarımının önemi, genellikle anlaĢılmamaktadır. Bu 

nedenle iĢyerlerindeki birçok tesisat verimsiz veya yetersizdir. 

Yerel (mevzii) havalandırmada iki büyük faktör etkilidir. 

1. Hava akımı kontrolü 

2. Uygun davlumbaz yapılması (kirlenen havanın dağılmadan toplanıp emilmesi için), 

bu konudaki sorunlar yeterli ve teknik havalandırma ile çözümlenebilir. BaĢlıca, 

verimli bir kontrol, çalıĢma sırasında güvenilir bakım ile sağlanabilir. 

5- ĠĢçi Eğitimi 

Bu konuda iĢçi eğitimi çok önemli olup, iĢçinin anlayıĢlı olması ve iĢbirliği kurması, kontrol 

programını baĢarıya ulaĢtırır. Tehlikeli hareketler, alıĢkanlıklar ve uygulamalar, 

planlanmıĢ operasyon kontrol önlemlerini tamamen bozabilir. Hemen hemen atmosfer 

kirlenmesini tamamen kontrol edecek bir ölçme ve değerlendirme yapılamamaktadır. 

C- ĠĢçileri Tehlikelerden Koruyun 

Birçok durumda iĢçilerin maruziyetini azaltma, sağlık riski oluĢturan tehlikeleri ortadan 

kaldırmak için yeterli değildir. Bu gibi durumlarda kontrol ve geliĢtirme için (kabul 

görmüĢ) iki genel yöntem vardır. 

1. Genel Havalandırma 

2. Solunum yolları koruyucu donanımlarını kullanma. 
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1- Genel Havalandırma 

Yerel (lokal) olarak yapılan, kirli havanın vakum yolu ile dıĢarı atılmasında, bu durum 

ikinci derecede önemlidir. 

Çoğu zaman genel havalandırmada meydana gelen bir hata sonucu, bunun yerine yerel 

olarak havanın vakum yolu ile çalıĢma ortam atmosferinden uzaklaĢtırılması (atılması) 

uygulanır. 

Genel havalandırmanın, etkili olmasını sınırlayan birçok faktör vardır. 

1. Kirli havanın toplam miktarı 

2. ĠĢçilerin yakınında bulunan havayı kirleten kaynaklardaki kirlilik konsantrasyon 

derecesi. 

Genel havalandırma, aĢağıdaki durumlarda baĢarılı olarak kullanılabilir. 

1. Üretimden dolayı hava kirlilik oranının düĢük olduğu ve konsantrasyonunun 

(miktarının), çalıĢma ortam atmosferi güvenlik sınırı içinde olduğu durumlarda. 

2. Üretimden dolayı, hava kirlenmelerinin diğer bölgelere yayılmasının istenmediği 

veya bunun önemsiz olduğu durumlarda. 

2- Solunum yolları koruyucu donanımlarını (teçhizatlarını) kullanma. 

Koruyucu solunum donanımlarını özel kullanım koĢulları: 

1. Duruma göre solunum yolları koruyucularının kullanılması için iĢçi ile anlaĢma, 

2. Dikkatli ve özel bağlantı, 

3. Donanımın - teçhizatın temizliği ve bakımı için gerekli malzeme ve yer. 

4. Donanımın özel kullanılması ve koruyuculuk sınırı hakkında öğretim 

5. Eğitimi, verimli ve akıllıca yapılacak kontrol. 

 

ĠĢ hijyeni (Endüstriyel hijyen)   

"ĠĢyerinde oluĢan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, iĢçiler ve toplumdaki 

bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri 

(ortam koĢullarını) ve stresleri gözlemleyen ( tanıyan ) değerlendiren ve kontrol altına 

alan bir teknik ve sosyal bilim ve sanattır." 

 HĠJYENĠ BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERĠ  

•         ĠĢyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taĢıdığı riskler konusunda 

araĢtırmalar yapmak çeĢitli kimyasalların maruziyet ölçümlerini yapmak, bunun 

için metot ve stratejiler geliĢtirmek,     
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•         ĠĢyerlerinde risk teĢkil eden tehlikeli maddelerin ve proseslerin tanımlanması, 

tehlike ve zararlarının belirlenmesi ve bu tehlikelerin önlenmesi için risk 

değerlendirmesi yapmak, 

•         Farklı endüstri kollarında kullanılan tehlikeli mamul, yarı mamul ve 

hammaddeler hakkında bilimsel ve teknik araĢtırmaları yaparak iĢyeri ölçümleri 

için veri hazırlamak, 

•         ĠĢyerlerinde yapılan inceleme-araĢtırma sonucunda tehlikeli ortamların 

oluĢumunun önlenmesi ile ilgili bilimsel ve teknik araĢtırmalar yaparak uygulama 

programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,  

•         ĠĢçi sağlığını ve iĢ güvenliğini etkileyen bazı kimyasallara ithal izni için karar 

vermektir.  

HĠJYEN BÖLÜMÜNÜN FAALĠYETLERĠ 

  

•         ĠĢyeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçüm ve analizinin 

yapılabilmesi için ulusal/uluslar arası standart ve metotların araĢtırılması ve 

bunların uygulamaya geçirilebilmesi için çalıĢmalar yapılması ve bu metotların 

geliĢtirilmesi  

•         ĠĢyeri ortamında bulunan kimyasal faktörlerin tespit edilme çeĢitliliğinin 

arttırılabilmesi için yeni metot çalıĢmalarının geliĢtirilmesi 

•         ĠĢyeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçümü, 

•         ĠĢyeri ortam havasından alınan kimyasal etken numunelerinin, laboratuarda 

analiz için hazırlanması ve enstrümantal analiz cihazları (AAS, GC, IC, HPLC, SEM)  

ile analiz edilmesi, 

•         Laboratuar kalite sisteminin (ISO 17025) uygulanmasında gerekli olan tüm 

dokümantasyon, analiz ve her türlü değerlendirme çalıĢmalarının yapılması, 

•         Ölçüm ve analiz iĢlemleri için gerekli cihaz, kimyasal ve sarf malzemelerinin 

alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması, 

•         ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında, özel/kamu kurum ve kuruluĢlarına teknik bilgi 

desteği verilmesi,  

•         ĠĢ Hijyeni alanında ulusal/uluslararası seminer, teknik destek programları, 

konferans vb. etkinliklere katkı verilmesi,  
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•         ĠĢ Hijyeni alanında, farklı sektörlerde araĢtırmalar yaparak, bunları seminer 

vb. etkinliklerde yayınlamak ( sunu/poster bildiri ), 

•         ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında, birimin çalıĢma alanındaki mevzuat 

çalıĢmalarına katılmak, 

•         AB projeleri dâhilinde, Hizmet ve tedarik projesi baĢvurusu yapılması ve 

onaylanan projelerin yürütülmesinde görev almaktır. 

•         Belgelendirme Birimi tarafından verilen gümrük beyannamelerinin tescili için iĢ 

sağlığı güvenliği alanında izin belgeleri DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının her yıl çıkardığı 

13 sayılı tebliğ ile ĠSGÜM‟ e verilmiĢtir. Ġthal edilecek kimyasalı ithal eden firma 

kendisi kullanabileceği gibi aynı zamanda 3. Ģahıslara satabilmektedir. Eğer Ġthal 

edilen kimyasallarda kanserojen etkisi olan bir kimyasal varsa (kontrolünü hijyen 

birimi yapar), kurumumuz ile ithal edilen firma arasında bir protokol 

imzalanmaktadır. Bu protokole göre ithal eden firma kanserojen etkisi olan 

kimyasal için kullanılacağı yerde gerekli önlemleri alacağına, iĢçilerine kiĢisel 

koruyucu donanım vereceğine vb. dair taahhüt etmektedir. 

 

HĠJYENĠ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARINDA KULLANILAN ANALĠZ CĠHAZLARI 

 

•         Gaz Kromatografi 

•         Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi 

•         Ġyon Kromatografi 

•         Atomik Absorpsiyon Spektrometre  

•         Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi  

•         Faz Kontrast Mikroskobu 

•         Tarama Elektron Mikroskobu (SEM)-Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) 
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Fiziksel Risk Etmenleri 
 

Konu: Fiziksel Risk Etmenleri 

 

Amaç: ĠĢyerindeki sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak… 

 

Öğrenim hedefleri 

 ĠĢyerlerinde çalıĢanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri,  

 Fiziksel risk etmenlerinin ortam ve kiĢiye yönelik ölçüm metotları,  

 Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerler, 

 Ülkemizde ve dünyada fiziksel risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iĢ kolları,   

 Fiziksel risk etmenlerinin iĢyerinde kontrolü ve iĢ güvenliği uzmanının görevleri 

hakkında bilgi sahibi olmak 

 

Alt baĢlıkları 

 ĠĢyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri: 

o Gürültü-TitreĢim 

o Termal Konfor (nem, sıcak veya soğukta çalıĢma, ısıtma ve havalandırma) 

o Aydınlatma  

o Ġyonize ve non-iyonize ıĢınlar 

o Alçak ve yüksek basınç 

 Ġlgili mevzuat 

 

GĠRĠġ 

ÇalıĢanlar için 2 temel risk olduğunu artık biliyoruz; “ĠĢ kazası ve meslek hastalığı”… 

Gerek iĢ kazası ve gerekse de meslek hastalıklarının en temel nedenleri arasında çalıĢma 

ortam koĢullarlının önemli bir rol oynadığını önceki derslerde görmüĢtük. 

Bu derste fiziksel etkenler iĢlenecektir. Ayrıca, konu ile ilgili mevzuat hakkında da bilgi 

verilecektir. 

 

ĠĢyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri nelerdir? 

 Gürültü 

 Titreşim 

 Termal Konfor (Sıcaklık, nem, havalandırma) 

 Aydınlatma  

 Radyasyon 

 Basınç değişimi  
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Ülkemizdeki meslek hastalıklarının neler olduğunu anımsayalım. ġekil – 1 de Ülkemiz 

mevzuatına göre meslek hastalıkları topluca verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 1; Ülkemizdeki meslek hastalıkları 

E Grubunda yer alan “Fizik etkenlerle olan hastalıklar” aĢağıda verilmiĢtir. 

E - 1 İyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar  

E - 2 Enfraruj ışınları ile katarakt  

E - 3 Gürültü sonucu işitme kaybı  

E - 4 Hava basıncındaki ani değişmeler 

E - 5 Titreşim sonucu  

E - 6, a Sürekli lokal baskı sonucu  

E - 6, b Aşırı yükleme 

E - 6, c Maden ocağı ve benzeri  

E - 6, d Fazla zorlama sonucu  

E - 6, e Sürekli lokal baskı sonucu sinir felçleri  

E - 6, f Kas krampları  

E - 7 Maden işçileri nistagmusu 

Tablo – 1; E Grubu meslek hastalıkları listesi 

 NOT: Ülkemiz ĠSG mevzuatında ―iĢe bağlı hastalıklar‖ kavramı yoktur. 

Meslek hastalığı yapabilecek fiziksel etkenler nelerdir? 

 Gürültü 

 Vibrasyon (titreĢim) 

 Basınçlı hava 

 Sıcak – Soğuk (ısı radyasyonu) 

 IĢınlar   

o İyonize ışınlar (α, β, γ, x, nötron, proton, lazer)  

o Noniyonize ışınlar (IR – UV) 
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 Diğerleri  

  

Bu etkenleri sırasıyla inceleyelim 

GÜRÜLTÜ 

Doğada titreĢim yapan her Ģey ses çıkarır. Gürültü ile ilgili olarak bazı temel kavramları 

iyi bilmemiz konuyu daha iyi anlayabilmek için gereklidir. 

Gürültü: Ġnsanı rahatsız edecek düzeydeki sestir. 

Sesin frekansı: Saniyedeki titreĢim sayısıdır. 

Sesin Ģiddeti: Ses titreĢimlerinin atmosferde yaratmıĢ olduğu basınçtır.  

Ses Ģiddeti Logaritmik olarak dB Ģeklinde belirlenir. A,B,C ölçeklerine göre ölçüm yapılır. 

En çok kullanılan A ölçeğidir ve sonuç; dB A Ģeklinde ifade edilir. 

En yüksek ses basıncı (Ppeak): "C"-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının 

maksimum değeridir. 

Bir ses kaynağının yaydığı ses enerjisinin gücüne ses gücü (veya akustik güç) adı verilir. 

Ses gücü; Ses kaynağından bir metre uzaklıktaki sesin basıncı olarak bilinir. Bu gücün 

düzeyine ise ses gücü düzeyi (Lw) adı verilir. Referans ses gücü olarak Wo=l0-12 W 

(Watt) kullanılır. Yukarıdaki tanıma göre, ses gücü W olan bir kaynağın ses gücü düzeyi 

Lw, 

 

 

eĢitliğinden hesaplanabilir. 

 Birim alandaki ses gücüne sesin Yoğunluğu, bu yoğunluk düzeylerine de sesin Ģiddeti 

denir. Ayrıca, kulağımız ayni Ģiddetteki iki sesi tiz ve bas sesler diye ayırt edebilir. 

Sesin bu özeliğine sesin yüksekliği denir. Sesi meydana getiren titreĢimin frekans, bir 

baĢka ifade ile sesin frekansı arttıkça (yükseldikçe) ses tizleĢir, frekans düĢtükçe ses 

pesleĢir.  

Pratikte gürültü düzeyi (Lp = Ses Basınç Düzeyi) ölçü birimi desibeldir. Desibel bir 

kazançbirimi (bir fizik terimi) olup, logaritmik bir ifadedir. 

 

 

 

Bu ifadede PO sağlıklı genç bir kulağın duyabildiği en düĢük ses basıncı olan 20 μPa dır. 

Logaritmik ifadenin bir sonucu olarak, 20 μPa 0 (sıfır) dB'e; 200 Pa da 140 dB'e karĢıt 

gelir. Bu nedenle desibel cinsinden 0 (sıfır) dB'e iĢitme eĢiği, 140 dB'e de ağrı eĢiği 
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denir. Her üç desibellik artıĢ sesin gücünü ikiye katlar, her on desibellik artıĢ ise sesin 

gücünü on kat artırır. Ses Ģiddeti uzaklığın karesi ile orantılı olarak düĢer. Uzaklık iki 

katına çıkarsa ses Ģiddeti 6 dB azalır. 

Günlük gürültü sunukluk (maruziyet) düzeyi (LEX, 8 saat) (dB(A) re.20 µPa): 

TSE 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, sekiz saatlik iĢ günü için, anlık 

darbeli gürültünün de dâhil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı 

ortalamasıdır. 

Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8h): TSE 2607 ISO 1999: 1990 

standardında tanımlandığı gibi, günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz saatlik beĢ iĢ 

gününden oluĢan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasıdır. 

Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri 

Maruziyet sınır değerleri: LEX, 8h = 87 dB (A) ve ppeak = 200 µ Pa 

En yüksek maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 µ Pa 

En düĢük maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 80 dB (A) ve ppeak = 112 µ Pa 

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 dB (A) 

maruziyet sınır değerini aşmayacaktır. 

Akustik Sarsıntı (Travma): Akustik sarsıntı (travma) çok yüksek ses düzeyine ani 

maruziyet sonucunda oluĢan bir etkidir. Yoğun ses basıncı kulak zarı ile birlikte orta 

ve iç kulağın fizyolojik yapısını tamamen bozar ve iç kulaktaki korti organını tahrip 

eder. 

Geçici ĠĢitme Kaybı: Gürültüye bağlı olarak meydana gelen ve normale dönebilen 

iĢitme kaybıdır.  

 Maruz kalınan gürültünün frekans aralığına (alçak veya yüksek frekans),  

 Ses basınç düzeyine (sesin Ģiddetine),  

 Maruz kalınan süreye ve  

 Gürültünün tipine (ani, kesikli veya sürekli gürültü) bağlı olarak değiĢir. 

Gürültülü ortamdan uzaklaĢıldığında düzelme olur. 

Kalıcı ĠĢitme Kaybı: Sürekli olarak gürültüye maruz kalan kiĢilerde görülen iĢitme 

yetisi kaybıdır. 

Kalıcı kayıplar, geçici kayıplarda olduğu gibi; 

 Sesin Ģiddetine,  

 Toplam maruziyet süresine,  

 Gürültünün frekansına,  

 Gürültünün tipine,  

 Kulağın fizyolojik özelliklerine ve kiĢisel duyarlılıklara bağlı olarak değiĢim 

gösterir. 

Kalıcı iĢitme kayıpları ses basınç düzeyi, maruz kalınan süre arttıkça daha fazla 

görülür. Yüksek frekanslı sesler ve sürekli ve kesikli gürültülere göre ani sesler kulakta 

daha fazla iĢitme kaybı oluĢturur. 
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Odyometri: ĠĢitme yetisinin düzeyini ölçmeye yarayan cihazdır. Bu cihazla yapılan 

testlere de Odyometrik (Audiometric) testler denilmektedir. Yapılan testlerde kalıcı 

iĢitme kaybının ilk görüldüğü frekans 4000 Hz'dir ve "akustik çentik" olarak tanımlanır. 

 

ĠĢitilebilir frekans aralığı;  

Ses frekansı 16 Hertz ile 20.000 Hertz olan sesler insan kulağının "iĢitilebilir frekans 

aralığıdır. Günlük konuĢma bölgesi yaklaĢık olarak 250-2000 Hertz arasındadır  

 

Frekansı 20 Hz'den küçük olan seslere Ġnfrases (Infrasound),  

Frekansı 20.000 Hz'den büyük olan seslere Ultrases (Ultrasound) adı verilir. 

Bir ses yalnızca tek bir frekanstan oluĢuyor ise bu tür seslere "saf ton" sesler adı verilir.  

 

Gürültü genellikle değişik ses frekanslarının ve değişik ses şiddetlerin üst üste 

binmesinden meydana gelir. 

 

 

 

 

 

ġekil -2; Saf ton ses ve gürültü arasındaki fark 
 

AĢağıdaki Ģekil 3de de görüldüğü gibi, ses kaynağından uzaklaĢtıkça sesin Ģiddeti 

azalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil -3; Kaynaktan uzaklaĢtıkça sesin Ģiddeti azalır. 

 

Ses Ģiddetinde Ģiddetler arası 10 birim artması Ģiddetin 10 kat olduğu anlamına gelir. 

Örnek: 70 dB‟lik bir ses 60 dB‟lik bir sesten 10 kat daha fazladır.  

90 dBlik bir ses 60 dBlik bir sesten 10X10X10=1000 kat daha Ģiddetlidir. 
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Ortamda birden fazla ses kaynağı varsa toplam gürültü ne kadar olur? 

ÇalıĢma ortamında 90 dB gürültü çıkartan 2 makine olsun… Toplam gürültü ne kadar 

olur? Toplam gürültüyü hesaplarken; 

1- Gürültü düzeyleri toplanmaz; (90+90)= 180 dB değildir. 

2- Gürültü düzeylerinin aritmetik ortalaması alınmaz. (90+90)/2=90 dB değildir. 

3- Gürültü düzeyleri arasındaki fark alınır 

a)- 90-90=0  

b)- ġekil 4de verilen grafikten 0 dB‟in denk geldiği değer bulunur. Grafikte 0 değerine 

karĢılık 3 dB denk gelir,  

c)- Bulduğumuz değeri en yüksek makine sesine ekleriz. Toplam gürültü böylece; 

90+3=93 dB olur. 

Ortamda 105 dB ve 80 dB gürültü yapan 2 makine varsa; 105-80=25 logaritmik tabloya 

göre 0,3 olur. Bu değeri 105 dB üzerine ekleriz. Toplam gürültü 105,3 dB olur. 

Bu, gürültüyü kontrol etme veya azaltma çalışmaları için önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil – 4; Yüksek sese eklenecek değer grafiği 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo – 2; Gürültü kontrol yönetmeliğine göre izin verilen gürültü düzey ve sunukluk 

süreleri 
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Tablo – 3; Ses kaynakları ve gürültü düzeyleri 

Gürültünün insan üzerindeki etkileri neler olabilir? 

Ġnsanlar gürültüden farklı etkilenirler. Herkeste etkiler aynı Ģekilde ortaya çıkmaz. 

Gürültü temel olarak Ģu etkileri yaratır; 

 ĠĢitme yitiği yapar 

 ĠletiĢimi bozar 

 Rahatsızlık verir 

 Yorgunluk yaratır 

 Toplam olarak Verimliliği düĢürür. 

Bunları; 

 Psikolojik 

 Fizyolojik 

 Sosyal etkiler  

 

olarak da adlandırabiliriz. 
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ġekil – 5; Gürültünün insan üzerindeki etkileri 

 

Korti organındaki sensoryel hücrelerin zarara uğramasına ve kokleadaki dejeneratif 

değiĢikliklere bağlı, çoğu kez iki taraflı irreversibl (geri dönemez), maruz kalma sona 

erdikten sonra ilerlemeyen iĢitme zorluğu veya kaybı. Gürültüye uzun süre maruz 

kalmada iki dönem vardır:   

a)- ĠĢitme yorgunluğu: Salt sensoryel, geçici bir iĢitme azlığıdır 

b)- Manifestasyon dönemi: ĠĢitme azlığı veya kaybı irreversibldir. 

Odiyogramda tipik olarak başlangıçta 4000 Hz.lik frekanslarda -V- şeklinde bir düşme 

görülür, sonra bu 500-2000 Hz. lik frekans alanlarına da yayılır; Konuşmayı işitme 

zorluğu bu alanlarda ortalama 35 desibellik bir işitme azalmasına uyar. 

 

ĠĢyerinde ve normal yaĢamda karĢılıklı konuĢma olumsuz etkilenir. ÇalıĢanlar gürültü 

nedeniyle sesli uyarıları düzgün duyamazlarsa iĢ kazasına açık hale gelirler.   

Gürültüye maruziyet sonucunda;  

 Uyku sorunları ortaya çıkar; 

o Uykusuzluk  

o Rahat ve derin uyuyamamak 

o Uykuya geç baĢlamak 

Olarak sayılabilir.  

 Kalp atıĢlarında artıĢ 

 Kan basıncında artıĢ 

 Bazı hormon ve salgı bezlerinin düzenini bozabilir 

 DavranıĢ bozuklukları/sinirli olma (Yorgunluk ve stress sonucu) 

  

 

ġekil – 6; Gürültüye bağlı olarak zaman içinde oluĢan iĢitme yitiklerinin odyogramda 

görünüĢü (1-Akustik çentik, 2-Akustik çanaklaĢma ve 3- Sağırlık) 

 

Gürültüye bağlı iĢitme yitiklerinin saptanabilmesi için;    

 Bilateral eĢik odiogramı yapılmalıdır. Değerlendirme sırasında 40 yaĢından sonra 

her yaĢ için yarım desibellik düĢme fizyolojik azalma olarak hesaplanmalıdır. 

 Odyometre, konuĢma ve ton odyometresi olarak yapılmalıdır, fısıltı sesi ile yapılan 

konuĢma odyometresinin değeri yoktur. 

 ĠĢ yerinde sağlığa zarar verecek derecede gürültü bulunduğu saptanmalıdır 
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 Varsa iĢe giriĢte ve periyodik kontrol muayenelerinde çekilmiĢ odyogramlardan da 

yararlanılmalıdır. 

 ĠĢitme zararına yol açan travmatik, toksik, medikamentöz ve dejeneratif diğer 

etken ve nedenler giderilmelidir. 

 

 

 

 

Gürültü kontrolü için uyulması gereken sıra; 

 Tasarım aĢamasındaki önlemler 

 Gürültü kaynağında mücadele 

 Sesin yayılmasının önlenmesi 

 KiĢisel koruyucu malzemeler  

o Kulaklık 

o Tıkaç 

Gürültü ile en etkin mücadele makine/donanımın tasarımı aĢamasında yapılabilir. Gürültü 

çıkartmayan veya çok düĢük düzeyde gürültü yaratan makine/donanım üretilmelidir.  

Gürültüyü Kaynağında Azaltmak: Gürültü yayan makine/donanımı ya da iĢlemi daha 

az gürültülü olanıyla değiĢtirmek, izole etmek, tecrit etmek vb… 

Sesin Yayılmasını Engellemek: Bir önceki önlemlerin biraz daha hafifletilmiĢ Ģeklidir. 

Gürültünün etrafa yayılmasına engel olacak bariyerlerin kullanılmasıdır. Bunlar; Gürültülü 

makine ile gürültüye maruz kalan kiĢi arasındaki mesafeyi arttırmak, sesin havada 

yayılmasını önlemek üzere ses emici engeller kullanmak, sesin duvar ve tavan gibi 

yapılardan yansımasını yok etmek için ses emici malzemelerden yararlanmak. 

Gürültüyü Kaynakta 

Azaltmak En etkili yoldur. 

Ses Enerjisinin Yayıldığı 

Yolda Gürültüyü Azaltmak 

Gürültüyü, Gürültüye 

Maruz Kalan KiĢide 

Engellemek 

1-Gürültü çıkartan iĢlemi daha 

az gürültülü iĢlemle 

değiĢtirmek.  

2-Daha az gürültü çıkartan 

makineleri kullanmak 

(ikame). 

3-Gürültü çıkartan 

makinelerin iĢleyiĢini yeniden 

düzenlemek (bakım, titreĢen 

veya vuran bölümleri 

yumuĢak maddelerle 

kaplamak, süreçte bazı 

değiĢiklikler yapmak gibi). 

1-Gürültü kaynağı ve ona 

maruz kalan kiĢi arasındaki 

uzaklığı arttırmak. 

2-Sesin havada yayılmasını 

önlemek için ses emici 

engeller kullanmak. 

3-Sesin duvar, tavan ve taban 

gibi geçebileceği ve 

yansıyabileceği yerleri ses 

emici malzeme ile kaplamak 

veya böyle malzemelerle 

yapmak.  

3-Gürültü kaynağını ses emici 

malzeme ile kapatmak veya 

ayırmak. 

1-Gürültüye maruz kalan 

kiĢiyi tecrit etmek. 

2-KiĢisel koruyucu kullanmak. 

3-Gürültüye maruziyet – 

sunuk kalma süresini 

azaltmak veya gürültülü 

yerlerde rotasyonla 

çalıĢtırmak (idari kontrol).  

4-ĠĢ programını değiĢtirmek. 
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Tablo – 4; Gürültü kontrolü 

  

 

 

Gürültüyü Maruz Kalan KiĢi Üzerinde Kontrol Etmek 

Gürültü sunukluğunu önleyebilmek üzere kiĢi üzerinden önlemler almak gerekir. Bunlar; 

 Gürültüden etkilenen kiĢiyi tecrit etmek,  

 KiĢisel koruyucular kullanmak,  

 Gürültüye maruz kalınan süreyi azaltmak, 

o Rotasyonlu çalıĢmak, 

o ĠĢ programını değiĢtirmek (idari yöntemler). 

  KiĢisel koruyucu donanımlar eğitiminde iĢitme koruyucuları ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 

Kimlerde/Hangi iĢlerde oluĢabilir; 
 Çekiçle, özellikle hava basınçlı çekiçlerle kaporta ve perçin iĢleri,  
 Metallerin, saç levhaların haddelenmesi, perdahlanması, yüzeylerinin düzeltilmesi, 

buhar kazanlarındaki kazan taĢlarının parçalanıp çıkarılması, hava basmalı kumla 
temizleme ve metal püskürtme iĢlemleri,                  

 Kakma, zımbalama, çekiçleme, perçinleme,                           
 Bazı testereler ve planya makineleri, 
 Dokuma tezgâhlarında mekik vurması, tekstil sanayisinde gürültü yapan diğer 

makine ve tezgâhlar,   
 Maden cevherlerinin parçalanması, kırma değirmenler, çekiçli, bilyeli değirmenler, 

titreĢimli elekler,                               
 Metal taĢıyıcıların otomatik yüklenmesi,                           
 TaĢ kesme,                         
 Gaz türbinleri, kompresörler, aspiratörler,                        
 ġahmerdan, buldozer, ekskavatör gibi gürültülü araçlarla yapılan çalıĢmalar    

(cadde, ev yapımı v.b.), 
 Motorların (pistonlu, jet v.b.) muayene edildikleri ve onarıldıkları, teste tabi 

tutuldukları iĢyerleri,                           
 Tarak dubaları, demiryolu, denizyolu araçlarında kullanılan dizel motorları makine 

daireleri,        
 Havayolları (yer personeli, makinistler, uçucu personel v.b.), 
 TaĢınabilir motorlu testerelerle ağaç kesimi, 
 Müzikçiler (caz).                  

                                                                                

Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki 
yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün 
çalışılmış olması gereklidir. Yükümlülük süresi 6 aydır. 
 
 

TĠTREġĠM 
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TitreĢim (vibrasyon), mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlamaktadır. Yani; 

potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüĢmesi 

olayına titreĢim denir.  

Endüstride iki tip titreĢimden bahsedilir. Birincisi el- kol titreĢimi, ikincisi tüm vücut 

titreĢimidir. 

TitreĢim, ses dalgaları gibi belirli aralıklarla tekrarlayan mekanik bir enerjidir. Ġletim ve 

etkileme derecesi, titreĢimin frekans ve Ģiddetine bağlıdır. 

Gürültüde olduğu gibi, titreĢimli iĢler de çalıĢanlarda meslek hastalıklarına neden olabilir. 

Ġnsan kulağı 20-20000Hz sesleri duyarken; 

 Bütün vücut titreĢiminde 1-80 Hz ve  

 El-kol titreĢiminde 1-1000 Hz frekansları hissedebilir, 

 

Vücut hareket halinde iken; 

 Kinetik duyu organlarında, 

 Kas, bağ ve eklem dokularında, 

 Ġç kulak denge organında, 

 Deri kıl dibinde, 

 Deri altı dokularda, 

 Kılcal damar ağında  

zararlı ve kalıcı etkiler olabilir. 

TitreĢim kaynakları neler olabilir? 

 Yapı makine ve araçlarını kullanmak,                     
 Helikopterle uçuĢ,            
 Zeminde titreĢime yol açan sabit makineler,              
 Elle kullanılan hava kompresörlü gereçler  

o Testere,  
o Freze, 
o Zımparalama,     

o Perdahlama,  
o Delme  

v.b. makinelerin;  
 Madenlerde,  
 TaĢ ocaklarında,  
 Tersanelerde çelik sanayisinde,  
 Metalürjide,  

 Yapı iĢlerinde,  
 Ormancılıkta kullanılmaları,         

 Ayakkabı sanayisinde, derilerin düzeltilmesinde vibrasyonlu makine kullanılması,  
BaĢlıca titreĢim kaynağı ve iĢleri olarak sayılabilir. Örnekler daha da artırılabilir. 

Kullanılan malzeme ve donanımları Ģu Ģekilde de gruplandırabiliriz.  

 Üretim makine ve tezgâhları kullanımı, 
 Forklift kullanımı, 
 Küçük taşıma araçları, 
 Motorlu araç kullanımı, 
 Yükleme araçları, 
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 Vinç vb kaldırma araçları, 
 Tekerlekli, değişik araç kullanımı, 
 El aletleri kullanımı, 
 Elektrikli el aletleri kullanımı, 

 Mekanik el aletleri kullanımı, 
 Sıcak uçlu aletler kullanımı, 
 Hafriyat makineleri kullanımı…  

 

TitreĢim sonucu görülen kemik - eklem zararları ve anjönöratik bozukluklar 

 Sırt ve bel ağrıları, vertebralarda artrozik değiĢmeler, disk hernisi, visseroptoz,  

 Dirsekte kemik-eklem zararları (eklem aralığında daralma, ekzostoz, osteoliz, 

ostooskleroz). Ayni Ģeyler daha ender olarak omuz ve el eklemlerinde görülür,  

 El bilek kemikleri zararları; Ağrı, el gücünde azalma, osteokondroz, Kienböck 

hastalığı, fraktür, psödoartroz, 

 Vasomotor bozukluklar, parmaklarda iskemi, sensibilite, bozuklukları, ağrı,   

Raynaud sendromu, ender olarak gangren,  

 Yüksek frekanslı vibrasyonlarda (dakikada 10.000 – 50.000 gibi) elde ve 

parmaklarda trofik ve sensitiv bozukluklar, parestezi, kramplar, kaslarda atrofi.  

NOT: Yukarıda söz edilen terimler ve hastalıklar derste açıklanacaktır. 

Tanı için: 

 Kemik- eklem zararlarında;  

o Radyografik inceleme, 

 Anjionorotik bozukluklarda; 

o Termoelement aracılığı ile orta parmağın dorsal yüzünde cilt sıcaklığı 

ölçümü " vardiyanın sonunda baĢlangıçtakinden 5-6 0C fazla olmalı"  

o Bağlanarak 2 dakika dolaĢımı durdurulmuĢ parmağın tekrar ısınması için 75 

saniyeden fazla zaman geçmesi, 

o Parmak pletismografisi, gibi yöntemlerden de yararlanılır. 

 

Titreşime bağlı meslek hastalıklarında yükümlülük süresi 2 yıldır. 

TitreĢim maruziyetinin önlenmesi veya azaltılması: 

Mekanik titreĢim riskleri öncelikle kaynağında yok edilmeli veya en aza indirilmelidir. 

Yönetmeliklerde belirtilen maruziyet etkin değerlerinin aĢılması halinde, iĢveren, mekanik 

titreĢime ve yol açtığı risklere maruziyeti en aza indirmek için teknik ve organizasyonel 

önlemler almak durumundadır. Bu önlemlerden bazıları; 

 Mekanik titreĢime maruziyeti azaltan baĢka çalıĢma yöntemlerine geçiĢ, 

 Yapılacak iĢ dikkate alınarak mümkün olan en az titreĢim oluĢturacak uygun 

ergonomik tasarım ve uygun iĢ donanımı seçimi, 

 TitreĢimin zarar verme riskini azaltmak için, bütün vücut titreĢimini etkili bir 

biçimde azaltan oturma yerleri ve el–kol sistemine aktarılan titreĢimi azaltan el 

tutma yerleri ve benzeri yardımcı donanım sağlanması, 

 ĠĢyeri, iĢyeri sistemleri ve iĢ donanımları için uygun bakım programları, 

 ĠĢçilere, mekanik titreĢime maruz kalmayı en aza indirecek Ģekilde iĢ donanımını 

doğru ve güvenli bir biçimde kullanmaları için uygun bilgi, eğitim ve talimat 

verilmesi, 
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 Organizasyonel olarak maruziyet süresi ve Ģiddetinin sınırlanması, yeterli dinlenme 

sürelerini kapsayan uygun çalıĢma programının hazırlanmasıdır. 

 

TitreĢim Yönetmeliği ile getirilen yükümlülükler 

ĠĢçiler hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aĢan titreĢime maruz kalmamalıdırlar. 

Maruziyet sınır değeri aĢılmıĢ ise, iĢveren, maruziyeti sınır değerin altına indirecek 

önlemleri derhal almakla yükümlüdür. Maruziyet sınır değerinin aĢılmasının nedenleri 

belirlenerek, sınır değerin aĢılmasını önlemek için gerekli koruma ve önleme tedbirleri de 

iĢverenin sorumluluğundadır. 

 

TitreĢim Yönetmeliği'nde; mekanik titreĢim, el-kol titreĢimi ve bütün vücut titreĢimi 

olarak tanımlanmıĢ ve bu tanımlar çerçevesinde de sekiz saatlik çalıĢma süresi için 

günlük maruziyet sınır ve etkin değerleri verilmiĢtir. 

 

Buna göre sekiz saatlik çalıĢma süresi için;  

 El-kol titreĢiminde günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2  

o Etkin değeri 2,5 m/s2  

 Bütün vücut titreĢiminde sınır değeri 1,15 m/ s2 ve  

o Etkin değeri 0,5 m/s2  

olarak uygulanmalıdır. 

 

ĠĢveren ayrıca;  

 TitreĢim düzeyini ölçmek,  

 Ekipmanın üreticisinden bilgi almak ve  

 Ölçümleri; 

o Yetkili uzman kiĢi veya kuruluĢlara yaptırmak,  

o Tekrarlamak ve  

o Verileri saklamakla  

Yükümlüdür. 

 

TitreĢimin Ölçülmesi 

TitreĢim ölçümlerinde, titreĢim düzgün ise; etkin değer rms ivme (m/sn2) cinsinden 

oktav bantları ile ölçülür. 

TitreĢim, insan vücudunun titreĢimle temasta olduğu noktalardan ölçülür. 

Lokal titreĢimde ölçüm, elle tutulan veya aletin çalıĢan kısmı üzerinden, tüm vücut 

titreĢiminde oturulan veya ayakta durulan noktalardan ölçülür. 

TitreĢim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülür. Eğer iletim 

esnasında bir engel veya diğer faktörler etkili ise bunlar ölçüm esnasında göz önünde 

bulundurulur. 

Ölçen ve analiz eden cihazlar her ölçümden önce uygun Ģekilde kalibre edilecektir. 

Ayrıca, bu cihazlar belli aralıklarla test edilmeli ve kalifiye elemanlarca kalibre edilip 

saklanmalıdır. 

 

HAVA BASINCI DEĞĠġMELERĠ 

Alçak basınç ve yüksek basınç altında çalıĢanlarda birtakım etkilenmeler olur.  

 
Hava basıncındaki ani değiĢmelerle olan hastalıklar.              
Akut:  



236                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

 Normal basınçtan yüksek basınca ani geçiĢte baĢ ağrısı, kulak ve diĢ ağrıları   
(özellikle sağlam olmayan diĢlerde), denge bozukluğu,  

 Normal basınçtan alçak basınca ani geçiĢte kulaklarda, yüz sinüslerinde, ağrı,    
karın ağrıları, bilinç kaybı,  

 Yüksek basınçtan normal basınca ani geçiĢte kaĢıntı, subkutan anafizem, kas ve 
eklem ağrıları, dispne, kulak çınlaması,  

 ĠĢitme kaybı, baĢ dönmesi, hipertermi, ödem, taĢikardi, stenokardi, asfeksı, gaz 
embolisi, sonucu miyokard infarktüsü, nervöz bozukluklar, (öfori, psiĢik 
bozukluklar, epilepsi, felçler), 

 Felçler (en çok alt ekstremitelerde) ve (Menier sendromu kalıcıdır)  
   
 
 
 
Kimlerde / Hangi iĢlerde oluĢabilir; 

 Yükseklerdeki uçuĢlarda uçak iç basıncının ani olarak düĢmesi,           
 Yüksek basınçlı ortamda (caisson), 
 Solunum cihazları taĢıyan dalgıçlar, 

 Bunların süratle normal basınçlı ortama geçmeleri (son iki durum için).  
 
Geç zararlar:     

 Kemik nekrozları, epifizlerde deformasyon (en fazla pelvis ve omuz kemik ve 
eklemlerinde)  

      
Yükümlülük süresi akut durumlarda 3 gün ve kronik etkiler için 10 yıldır. 

 

 

IġINLAR 

 

 ĠyonlaĢtırıcı ıĢınlar 

 ĠyonlaĢtırmayan ıĢınlar 

 

Ortamdaki ıĢınların; 

 Dalga boyu 

 Yoğunluğu 

 EtkileĢim süresi 

Önem taĢımaktadır.  

 

ĠyonlaĢtırıcı ıĢınlar 

Bu ıĢınlar hücre içeriğindeki iyonların ayrıĢmasına neden olur. 

ĠyonlaĢtırıcı ıĢınları 2 grup halinde inceleyebiliriz; 

 

1 - Elektromanyetik ıĢınlar (x ve γ ıĢınları) 

2 - Korpüsküler ıĢınlar (α, β ıĢınları, nötron ve protonlar), Lazer ıĢınları  

 

Bu ıĢınlar kontrollü olarak kullanıldığında insanlara yarar sağlarken, kontrol dıĢına 

çıktığında ise sağlığa zarar vermektedir. 

Hangi iĢlerde oluĢabilir ya da kullanılır? 

 Röntgen ıĢınları, radyoaktif elemanlar, siklotron ve betatron gibi hızlandırıcılarla 
tıpta tanı ve tedavi, 
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 Sanayi röntgenografisi,  
 Kristallografi,  
 Gama ıĢınları fotografisi, 
 Kalınlık ve kapanma ölçümleri, 

 Sondaj ve yer saptama gereçleri,                 
 Radyoindikatörler,         
 Elektrostatik yüklerin yok edilmesi,              
 Luminasan boyalar,         
 Cerrahi gereçlerin sterilizasyonu, 
 Besin maddelerinin konserve edilmesi,            
 Bazı analiz yöntemlerinin uygulanıĢı,                
 Radyoaktif minerallerin çıkarılması ve iĢlenmesi,  
 Reaktörlerde araĢtırma ve enerji sağlama, 
 Radyoaktif maddelerin elde edilmesi ve kullanılmasına yarayan kuruluĢlar, 
 IĢınlandırılmıĢ atom yakıtlarının tekrar iĢleme sokulması,     
 Atom artıklarının yok edilmesi,   
 Radyoaktif materyalin taĢınması, 
 AraĢtırma laboratuarları.       

 

Elektron ıĢın kaynağında da x ıĢınları oluĢmaktadır. TIG kaynağında kullanılan toryumlu 

tungsten elektrotta kopma ve parçalanma olmasıyla oluĢur. (bu parçalar radyoaktiftir.) 

IĢınların oluĢmasında; 

 Elektrot tipi 

 Uygulama yüzeyi 

 Uygulanana metal 

Gibi özellikler ön plana çıkmaktadır. Kaynak yapılan alanda gerekli koruyucular 

kullanılırsa zararlı etkileri kabul edilebilir sınırlarda kalır.  

Ġyonlayıcı ıĢınlarla olan hastalıklar nelerdir?                  
ĠyonlaĢtırıcı ıĢınlar çok ciddi hastalıklara neden olabilirler. Bu hastalıklardan bazıları ve 
etkilenen organlar aĢağıdaki gibidir; 

 Akut ıĢın sendromu 
 Deri ve mukozala hastalıkları 
 Göz hastalıkları 
 Hematopoez bozuklukları 
 Akciğer kanseri  
 Kemik hastalıkları 
 Gonadların tutulumu  

 

 
Akut ıĢın sendromu: Doza ve süreye bağlı olarak değiĢik fazlarda ve değiĢik belirtiler 
vererek ölüme kadar gidebilen bir hastalıktır. Yükümlülük süresi 2 aydır. 
 
1 rad: iyonize ıĢın etkisindeki cismin bir gr. nın soğurduğu 100 erglik enerjiye eĢittir. 
 

DeğiĢik dozda değiĢik tablolar açığa çıkar.  
 
A-400 radlık doz ile (  
1 inci faz (inisyal faz): iki-üç günlük bir süre ile bulantı, kusma, yorgunluk, geçici 
hiperlökositoz, lenfopeni,  
2 nci faz (latent faz): 3 haftalık bir süre içinde genel belirtiler  
      azalır, lenfopeni artar, sonra ilerleyen ağır bir granulositopeni, trombopeni ve orta 
derecede bir anemi,  
3 üncü faz (kritik faz): 3 haftalık bir süre ile genel belirtiler:  
       ateĢ, enfeksiyon odakları, adinami, baĢ ağrısı, granulositopeni, trombopeni artar, 
rajiler ve mide-barsak kanalı Ģikayetleri,  
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4 üncü faz: Olgu iyiye giderse hematolojik değiĢiklikler geriler, veya ağırlaĢan 
enfeksiyon veya kanamalarla ölüm.  
 
B-700-800 rad'lık ve daha yüksek doz ile: 

Mide-barsak kanalı bozuklukları çok belirlidir, genellikle letaldir, Birkaç bin rad ile 
adinami, ataksi, kramplar ile ilk 48 satte ölüm.  
 
C-200 rad ile: Hastane tedavisi gereklidir. 
 
D-75 rad altında: Görünür, klinik belirti yoktur, sadece kan tablosunda bazı değiĢiklikler 
olur. 
 
Deri ve mukozalara etki             
Sınırlı bir deri bölgesine ve 500 rad'dan aĢağı bir ıĢınlama söz konusu ise organ zararı 
yoktur 
600 rad'dan 10 - 14 gün sonra eritem olur, 14 günde kaybolur, hiperpigmentasyon 
bırakır. 
800 rad ile eritem, deskuamasyon, en fazla 3. haftadadır, 6 haftada kaybolur, kalan 

pigmentasyon daha çok ve daha süreklidir (kuru dermit). 
 
Eksüdatif ıĢın dermiti: 
Bir defalık 100 rad'lık dozdan sonra olur, eritemli büllü, eksudalı deskuamasyon, 2. 
derece yanık, 2 ayda spontane sikatris meydana gelir, pigmentasyon ve telenjiektaziler 
kalır 
 
Gerçek ıĢın dermiti: Ağrılı ülserler vardır, bunların sikatrisleĢmesi aylar sürer ve ağır 
zararlar kalır. 
 
Akut ıĢın dermiti: Kısa sürede birkaç bin rad ile olur, hemen ağrılı bir hiperemi, birkaç 
saatte kızarma, ĢiĢme ve radyodermit.  

 

Geç ıĢın zararları:  
Bir defada 500 rad'a maruz kalan bir cilt kısmında sonradan en ufak  bir doz bile (örneğin 
güneĢ ıĢınları) ağır zararlara yol açar, Kronik radyodermitte  ciltte epitelyoma 
spinesellülare geliĢebilir. 
 
Göze etki:  
500 rad ile bir haftada göz kapağı iltihabı ve konjonktivit. Daha sonra kornea iltihabı, 
nekroz, telanjektazi, bulbusda ülserasyon, retraksiyon, maruz kalma uzarsa lensde 
bulanıklık.  
 
Hematopoeze etki (kronik) :   
Spesifik değildir; Panmiyelopati, aplastik anemi, lökopeni, lökositoz. 
Lökozlar.  
 
Kemiklere etki     

Nekroz ve spontane fraktürler  
Kötü tabiatlı (maligne) tümörler, osteosarkom, paranasal sinüslerde, processus 
mastoideusde tümörler, 
 
Akciğer kanseri: 
BronĢiyal karsinom gibi, 

 
Gonadlara etki: 
Geçici veya sürekli sterilite, amenore, oligo veya azospermi, fertiliteyi azaltan en 
küçük doz 150 rad'dır. 
Kesin tanı için: 
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1. DıĢtan etki yapan ıĢınların ölçülmesi, parsiyel ve dozimetri, 
2. Ġç kontaminasyonun ölçülmesi için total veya parsiyel beden spektrometrisi yapılır. 
3. IĢına maruz kalınan iĢlerde çalıĢanların özel kuruluĢlar tarafından sürekli denetimin ve 
hastalıkları halinde bu denetimi sonuçlarından yararlanılır.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ġekil – 7; dalga boyuna gör ıĢınlar ve gözümüz 

 
Non iyonize ıĢınlar 

Bunlar mor ötesi (UV) ve kızılötesi (IR) ıĢınlarıdır. Bu ıĢınlar da kontrollü olarak 

kullanıldığında yarar sağlarken, kontrolden çıktığı zaman sağlığa zarar vermektedirler. 

Kızılötesi ıĢınlar (IR,ER) 

 

Hangi iĢlerde oluĢabilir? 

 Cam sanayisinde ergimiĢ cam,  

 Çelik yapımında ve dökümhanelerde,  

 ErgimiĢ ve akkor haline gelmiĢ her türlü maden karĢısında çalıĢma, haddehaneler, 

 Saç yapımı, karpit yapımı, 

 ErgimiĢ materyalin içinde bulunduğu kaplar (ergitme fırınları, potalar).                        

 

Not: ateĢ olan her yerde IR ıĢını vardır 

 

Noniyonize ıĢın hastalıkları; 
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 Gözde katarakt; 

o Lensin arka kutbundan baĢlayan bulanıklık, ön kapsüldeki yüzeysel 

lamellerinin ayrılması, bulanıklığın bütün lense yayılması,  

 Görme zorluğu,    

 Ciltte; 

o Yüz cildinde; 

o Kahverengi, kırmızı pigmentasyon,  

o Telenjiektaziler  

 

Mor ötesi ıĢınlar (UV) 

Ġnsan yaĢamı için hayati öneme sahiptir. Bitkilerin fotosentez yaparak bizlere oksijen ve 

besin sağlaması yalnızca UV ıĢınları ile olur. BaĢta tıp olmak üzere değiĢik sektörlerde 

kontrollü olarak kullanılmaktadır. Örnek; Sterilizasyon iĢleri, görüntüleme iĢleri, terapi 

amaçlı kullanım… 

UV ıĢınları kaynak iĢlemleri sırasında da açığa çıkar. Arktan yayılan ve görünmeyen UV 

ıĢınları 1 dakikadan az bir süre bile etkilediği takdirde; 

Göz kamaĢmasına neden olur (Arc Eye, Welders Flash). 

Hastalığın belirtileri birkaç saat sonra meydana gelir. 

 Göz içinde kum veya çakıl tanesi varmıĢ gibi kaĢıntı 

 Net görememe 

 ġiddetli sızı 

 Gözde yaĢarma ve yanma 

 BaĢ ağrısı 

 

UV (Mor Ötesi IĢın); Çevredeki malzemelerden, parlak/beyaz yüzeylerden yansır. Bu 

durumda diğer yakında çalıĢanları etkileyebilir. Sürekli kaynak ve kesme iĢlerine 

korumasız olarak çalıĢanlarda UV ıĢınları kalıcı körlük yapabilir. Deride güneĢ yanığına 

benzer yanıklar oluĢturarak deri kanseri riskini artırır. 

Gözler, tüm kaynak iĢlemlerinde her tür radyasyona ve ısıya karĢı mutlaka korunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo -5; UV ve IR ıĢınlarının göze ve cilde etkileri   

Lazer ıĢını 
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Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation =LASER 

IĢık enerjisinin ısıya dönüĢmesiyle etki gösterirler. Lazerlerin gücü Watt veya Joule 

cinsinden söylenir  

Lazer ıĢınının yoğunluğu yüksek, dalga boyu kısa ve tek renklidir.  

Lazer ıĢınları elde edildikleri maddelere göre dörde ayrılırlar: 

 Katı cisimden çıkan lazerler 

 Sıvı cisimden çıkan lazerler 

 Gaz cisimden çıkan lazerler 

 Yarı iletkenlerden oluĢan lazerler. 

En sık kullanılanı: Nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet; Nd:Y3Al5O12)   

Lazerin üstünlükleri 

 Çok dar bir bölgede lazer ile kaynak yapılabilir 

 Hassas elektronik parçaların kaynağında kullanılır 

 (Bu tip parçalar direnç kaynağına dayanamamaktadır) 

 Vakum ortamında lazer ile kaynak yapılabilir 

 ĠĢ parçaları mengene gibi aletler ile bağlanmadan lazer ile iĢlenebilir. (Böylece 

malzemede gerilme olmaz) 

 Kaynak iĢleminde; 

o BaĢka ek malzeme ve cihaza gereksinim olmadan kaynak yapılır 

o Birbirinden farklı metaller kaynak edilir 

o Isıl iĢlem uygulanması parçaların belli bölgeleriyle sınırlı kalabilir 

 

Lazer sınıflaması 

ABD sınıflaması 

 

 Sınıf I  

 Sınıf II  

 Sınıf IIa  

 Sınıf IIIa  

 Sınıf IIIb  

 Sınıf IV  

  

EN 60825-1:2007 ve  TS EN 60825-1:2008 sınıflaması 

Potansiyel olarak “Biyolojik hasar verme”  gücüne göre sınıflama yapılmıĢtır.   

 Sınıf 1 

 Sınıf 1 M 

 Sınıf 2 

 Sınıf 2 M 

 Sınıf 3 R 

 Sınıf 3 B 

 Sınıf 4 
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Sınıf 1 kullanımı her koĢulda güvenlidir. Maruziyet sınırı yoktur. 

Sınıf 1 M kullanımı her koĢulda güvenlidir. IĢınların çapı geniĢtir. Yeniden foküslanırsa,       

optik araçlardan geçirilirse tehlike sınıfı değiĢir! 

Sınıf 2 Görülebilir alandadır, göz kırpma refleksi ile korunabiliriz. 

• 1mW  ile sınırlı ise 

• Emisyon süresi 0,25 sn den azsa 

• IĢın yağmuru yoksa  

Zararsızdır, lazer iĢaretleyiciler (pointer) bu sınıfa girer. 

Sınıf 2 M Görülebilir alandadır, güvenlidir. Göz kırpma refleksi ile korunmak olanaklıdır. 

Yeniden foküslanırsa, optik araçlardan geçirilirse tehlike sınıfı değiĢir! 

 

Sınıf 3 R   Dikkatli olunduğu sürece zarar vermez. 5mW ile sınırlıdır. Göz koruması 

gerekir. Dalga boyu değiĢirse tehlike sınıfı değiĢir! 

Sınıf 3 B Doğrudan bakılırsa zararlıdır. Mat yüzeylerden yansıması zararsızdır. Kilitleme 

sistemi gerekir. Göz koruması gerekir. 315 nm üzerinde sürekli ıĢınım yapan lazerlerde 

güç 0,5 mW, Pulse lazerlerde 400-700nm arasında güç 30 mJ ile sınırlıdır. 

Sınıf 4 3 B üzerinde güce sahip bütün lazerler bu sınıfa girer. Mutlaka kilitleme sistemi 

olmalıdır.  

 Göz yanıkları 

 Cilt yanıkları 

 TutuĢturma-yangın potansiyeli 

Vardır. 

 Endüstriyel, tıp, bilimsel lazerler bu sınıfa girer. 

 

Lazer riskleri 

Lazer ıĢınının riskleri 2 Ģekilde ele alınır; 

 IĢın dıĢı 

 IĢına bağlı 

IĢın dıĢı lazer riskleri 

 SıkıĢtırılmıĢ gazdan kaynaklanan riskler 

 Karyojenik malzeme riskleri 

 Toksik ve kanserojen malzeme riskleri 

 Gürültü 

 Elektriksel riskler 

 Patlama riski 

 Açığa çıkan duman ve buharlardan kaynaklanan riskler 

 

IĢının kendisine bağlı riskler 

 Yakma – TutuĢturma riski 

 Biyolojik etkileri 

o Göz yaralanmaları – yanıkları  

o Termal yaralar (ciltte) 

 

Sınıf 2 ve daha üzeri lazerler kullanıldığında mutlaka uygun iĢaretleme yapılmalıdır. 
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ġekil – 8; Lazer ıĢını tehlike sembolü 

 

Güvenlikli çalıĢabilmek için bilinmesi gereklidir. 

 Lazerin gücü veya çıkıĢ enerjisi 

 IĢının çapı 

 IĢının dağılımı 

 Sinyal atım hızı sıklığı 

 Dalga boyu 

 IĢının optiği ve ıĢın yolu 

 Maksimum tahmini maruziyet süresi 

 

Lazer güvenliğinde mühendislik önlemleri önceliklidir. Yetersiz kalan durumlarda / ek 

olarak; 

 Uygun göz koruması 

o Sınıf 3 ten itibaren kullanılmalıdır 

 Cilt koruması 

o Kıyafetler (sınıf 4 için yanmaz olmalı) 

o Eldivenler (sık dokuma ve opak olmalı) 

o Koruyucu kremler 

 Bariyerler  

 Havalandırma (zorlu emiĢ…) 

 Diğerleri  

 

Mutlaka Lazer uygulama prosedürü hazırlanmalıdır! 

 

Sınıf 3 ve üzeri durumlarda  

 Yöneticinin lazer güvenliği konusunda bilgili olmalı, 

 Yetkili olmayan personelin ilgili alana girmesi engellenmeli, 

 Tehlike durumunda sistem durdurulabilmeli, 

 Gerekli uygun yansıtıcı malzeme kullanılmalı, 

 Uygun göz koruyucuları kullanılmalı, 

 Uygun cilt koruyucular kullanılmalı, 

 IĢının yolu güvenlik altına alınmalı, 

 IĢın kaçaklarına karĢı gerekli korumalar sağlanmalıdır. 

 

Genel korunma önlemleri olarak; 

 Koruyucu kabin 

 Kabinin uyarı iĢaretlemesi 

 Ürün tanıtımı etiketi ve sertifikası 

 Güvenlik kilitlemesi 

 Emisyon göstergesi 
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 Uzaktan kilitleme uygulaması 

 Anahtar koruması 

 IĢın zayıflatıcı 

 Kontrol bölgesi spesifikasyonları  

 Optik görüĢün sınırlandırılması 

 IĢın güvenlik koruması  

 IĢının elle müdahale ile kesilebilmesi  

 

TS 5559 EN 207 

Bu standard, 180 nm (0,18 um)'den 1000 um'ye kadar olan spektrum aralığında EN 

60825-1:1994 'de tanımlanan lazer ıĢınımına maruz kalındığı zaman kullanılan göz 

koruyucularının özelliklerini deney metotlarını ve iĢaretlemesini kapsar.   

 

 

TS EN 208 

Lazere uygun filtreleri ve göz koruyucularını kapsar. 

Bu filtreler ve göz koruyucuları, EN 60825-1'de belirtilen 40 nm ila 700 nm'lik görülebilir 

spektrum aralığında tehlikeli ıĢınımın meydana geldiği lazer ve lazer sistemleriyle 

çalıĢmaya uygundur.   

 

 

TERMAL KONFOR 

Termal konfor;   

Isı, nem, hava akımı gibi iklim Ģartları açısından, GEREK 

BEDENSEL VE GEREKSE ZĠHĠNSEL faaliyetlerini 

sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder.  

 Hava sıcaklığı 

 Nem 

 Hava akım hızı 

 Termal radyasyon 

 uygun değilse; Ġnsanın çalıĢma kapasitesi ve iĢ verimi düĢer . 

Uygun ısı (Hava sıcaklığı) belirlemede de çeĢitli faktörler göz önünde Bulundurulması 

gerekmektedir; 

 Yapılan iĢin niteliği  

o (Ağır veya Hafif iş olması) 

 ÇalıĢanın fiziki ve ruhi yapısı  

o (zayıf, şişman, sakin, heyecanlı, tez canlı, v.s.) 

 KiĢinin sağlık durumu  

o (Hasta veya sağlıklı olması) 

 ÇalıĢanın giyim durumu  

o (Kalın veya ince giymiş olması) 

 ÇalıĢanın beslenme durumu  

o (Yapılan işe uygun veya uygun olmayan beslenme) 

 Endüstride genellikle yüksek sıcaklık problemi vardır 

 Sıcaklık yönünden iĢyerleri 

o Nemli ve   

o Kuru Sıcaklık    

olmak üzere iki grupta incelenir  

 Nemli sıcaklık; Kağıt, KumaĢ, Konserve ve yeraltı maden iĢletmeleri gibi yerlerde  
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 Kuru sıcaklık ise, Demir-çelik, cam ve çimento sanayinde, rastlanmaktadır  

 Hava sıcaklığındaki değiĢmeler; 

o Çalışan kişilerin işe uyumunu olumsuz etkiler  

 AĢırı ısınma 

o  Yorgunluk ve uyku hali meydana getirir 

 AĢırı soğuma ise  

o Dikkat azalması 

o Zihinsel çalışmanın olumsuz etkilenmesi  

ĠĢyerlerinde, çalıĢanların büyük bir kısmının (%80), ısı hissi bakımından  kendilerini en 

rahat hissettikleri Ģartlar tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu Ģekilde TERMAL KONFOR 

BÖLGESĠ kavramı ortaya çıkmıĢtır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil -9; Termal konfor bölgesi 

ÇalıĢırken en rahat durumda olabilmek için gerekli termal konfor Ģartlarının üst ve alt 

sınırlar arasında olan bölgedir. 

 

Termal Konfor Bölgesini etkileyen faktörler; 

   

 Ortam sıcaklığı  

 Ortamın nem durumu  

 Hava akım hızı  

 Yapılan iĢin niteliği  

 ÇalıĢanın giyim durumu  

 ÇalıĢanın yaĢı ve cinsiyeti  

 ÇalıĢanın beslenmesi  

 ÇalıĢanın fiziki durumu  

 ÇalıĢanın sağlık durumu  

 

Efektif sıcaklık: Hava sıcaklığı, havanın nem oranı ve hava akım hızının beraberce 

kiĢi üzerinde yarattığı sıcaklık etkisine denir. 
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Tablo – 6; Effektif sıcaklığın sıcaklık, nem ve hava akım hızı ile iliĢkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 10; Ortam sıcaklığı ve iĢ kazası iliĢkisi, WHO tarafından önerilen sıcaklık değerleri 

 

 

Sıcak çarpması: 

Termoregülasyon yeteneğinin yitirilmesi ile terlemenin durduğu, acil olarak vücut 

soğutulmazsa sürekli beyin hasarı veya ölümün kaçınılmaz olacağı bir durumdur.  

 Terleme durur 

 Derin vücut sıcaklığı artar 

 BaĢ ağrısı-dönmesi 

 Bulantı 

 Kusma 

 Bitkinlik 

 AĢırı sinirlilik ve saldırganlık veya tam hissizlik 

 Dispne  

 Görme bozukluğu 

 Anüri 

 DolaĢım bozukluğu ve akciğer ödemi geliĢir 

  Adalelerde seğirmeler 
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 Bilinç kaybı ve koma oluĢur 

 SGOT, SGPT, LDH artar ve  

 Ġç kanamalar olur 

 DIC geliĢir 

 Ölüm kaçınılmazdır.  

 

GüneĢ çarpması: 

Sıcak çarpmasına benzer 

 GüneĢin UV ıĢınlarından baĢ ve boyun etkilenmiĢtir 

 Nörolojik belirtiler ön plandadır 

 BaĢ ağrısı 

 Ġdrar sıkıĢması 

 Ense sertliği 

 Kasılmalar 

 Filiform nabız 

 Hipertermi ve koma  

Sıcak ödemi, Ġsilik, Tropikal anhidrik asthenia diğer sıcağa bağlı hastalıklar derste 

anlatılacaktır. 

 

Yüksek sıcaklıkta; 

 Nabız yükselir 

 Sinirlilik duygusu artar 

 Kan dolaĢımı hızlanır 

 Terleme artar 

 Tuz ve sıvı kaybı meydana gelir 

o Isı krampları,  

o Susuzluk duygusu  

 Dikkat azalması 

 LDH, CPK, SGOT, SGPT artar 

 Fiziksel ve zihinsel verim düĢüklüğü 

o Hatalar  

o ĠĢ kazaları  

  

DüĢük sıcaklıkta;  

 Soğuk algınlıkları 

 Donma 

 Soğuk yanıkları 

 Dikkat azalması 

o Hata artıĢı 

o ĠĢ kaza riski artıĢı  

 El ayak parmaklarındaki donma       

 nedeni ile verim düĢer 

 Tepki yeteneği azalmıĢ olur   

 

NEM 

 Sıcaklık yanında nemin de etkisi büyüktür. 

 Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir.  

Mutlak nem: Birim havadaki su miktarıdır.  
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Bağıl nem:Havadaki nem miktarının, aynı sıcaklıkta doymuĢ havadaki mutlak nemin 

yüzde kaçını ihtiva ettiğini gösterir.  

ĠSG yönünden bağıl nemin değeri önemlidir. Bağıl nem %30 ila %80 arasında 

olmalıdır. 

Yüksek bağıl nem; Ortam sıcaklığının yüksek olması durumunda bunaltır. DüĢük olması 

durumunda ise üĢüme ve ürperme hissi verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo – 7; WHO tarafından önerilen nem ve hava akım hızları 

 

 OluĢan kirli havayı dıĢarı atmak ve yerine temiz havayı almak için uygun bir 

havalandırma yapılmalıdır. 

 “uygun bir hava akımının olması zorunludur”  

 Ancak bu hava akımı 0,5 metre/saniyeyi aĢması durumunda rahatsız edici esintiler 

meydana gelir. 

 Isıtma ve Havalandırma; Ġklimlendirme Ģeklinde anlaĢılmalı ve bu anlayıĢla, 

bütün değerler göz önünde bulundurularak projelendirme yapılmalıdır. 

 

 

HAVALANDIRMA 

 

Kirli hava insan sağlığını ve hayatını kötü etkileyen önemli faktörlerdendir. 

 

MESLEK HASTALIKLARINA neden olabilecek kirli hava ile ilgili faktörler; 

 Termal konfor  

 Toz  

 Gaz  

 

Temiz hava nedir:  Normal Ģartlarda (Büro ortamında), CO2 miktarının binde birin 

üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir. 

 

Ortamda zararlı gaz, toz ve koku bulunan ortamlarda, söz konusu gaz, toz ve kokunun 

kabul edilebilir sınırların altında olması gereklidir. 

 

Kabul edilebilir sınırlar: 

 Müsaade edilebilen azami konsantrasyon (MAK) değerinin altındaki değerler, 

(Maksimum Allowable Concentrations=MAC) (Bu değerler cm3/m3 veya mg/m3 

Ģeklinde ifade edilir) 

 EĢik sınır değerler (TLV) (Threshold Limit Values) 

 Kısa Süreli KarĢılaĢma Sınır Değerleri (STEL) (Short Term Exposure Limits)  



249                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

 

 YetiĢkin bir insanın saatte 30 m3 temiz havaya ihtiyacı vardır  

 Normal Ģartlarda doğal havalandırma ile ortam havasının saatte 2-3 defa 

değiĢtiği kabul edilmektedir  

 ÇalıĢma yerlerinde kiĢi baĢına düĢen hava hacmi  10 m3  olmalıdır  

 KoğuĢlarda             “       “         “       “        “     12 m3      ―             

(Bu hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası 

hesaba katılmaz)  

 

 Normal Ģartlarda iĢyerinin tavan yüksekliği en az 3 m olmalıdır. 

 Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 m 

olmalıdır. 

 ĠĢyerlerinde kiĢi baĢına düĢen serbest alan miktarı en az 2,5 m2 olmalıdır.  

 

Günümüzde yapı malzemelerinde ortaya çıkan gelişmeler ve değişmeler sonucunda işyeri 

havası saatte 2 – 3 kez değiştirilemeyebilir. 

 

 

 

Bu durumda; 

 Kapı ve pencereleri açmak 

 Zorlu çekiĢli havalandırma  

Yapmak gerekir 

 

Havalandırma metodları 

 Doğal Havalandırma  

 Cebri Havalandırma  

 Kapalı ÇalıĢma Metotları  

 

CEBRĠ HAVALANDIRMA  

Havalandırmanın doğal havalandırma ile yeterli Ģekilde yapılamadığı durumlarda cebri 

havalandırmaya baĢvurulur. 

 

GENEL HAVALANDIRMA 

 DıĢarıdan hava basarak havalandırma 

 Ġçerdeki havayı emip dıĢarı atarak havalandırma 

 Alttan havalandır 

 Üstten havalandır 

 Hava üst taraftan verilerek ve alt taraftan çekilerek yapılan havalandırma, 

 

LOKAL HAVALANDIRMA 

 Sabit davlumbazlar 

 Hareketli emme ağızları 

 Seyyar emici cihazlar 

 Havayı filtre edip temizleyen cihazlar 
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TABLO – 8; DeğiĢik ÇalıĢma Yerlerinde Hava DeğiĢim Ġhtiyacı 

 

 

TOZ 

 ÇeĢitli büyüklükteki katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. 

 Daima hava veya baĢka bir gaz içinde karıĢım halinde bulunur. 

 Tane büyüklüğü genellikle 300 mikronun altındadır. 

o Özgül ağırlığı az olan maddelerde bu büyüklük 1 mm ye kadar çıkabilir. 

 Tozlar; 

o GörüĢ sahasını azaltmakta, 

o ÇalıĢanları rahatsız etmekte, 

o ĠĢ verimini düĢürmekte, 

o Meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. 

Ġnsan sağlığına etkileri açısından tozlar; 

 Fibrojenik tozlar:  Silikoz, asbestoz gibi pnömokonyoza sebep olan tozlardır. 

 Toksik tozlar:  Vücuda alındıklarında akut veya kronik zehirlenmeye sebep olan 

tozlardır. Bunlar kurşun, krom, kadbiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal 

tozlarıdır. 

 Kanserojen tozlar: Kansere sebep olan tozlardır. Bunlar asbest, arsenik, 

berilyum, kromatlar, nikel tozları gibi tozlardır. 

 Radyoaktif tozlar: Bunlar çok sayıda olmakla beraber en önemlileri uranyum, 

seryum, zirkonyum bileşikleri, trityum ve radyum tuzlarıdır. 

 Allerjik tozlar  

 Ġnert tozlar: Akciğerlerde birikebilen, fakat herhangi bir hastalık yapmayan 

tozlardır.  

 

Solunum sistemimiz 4 ana bölümden oluĢmaktadır. 

 Burun ve ağız, 
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 Nefes borusu, 

 BronĢlar, 

 BronĢiyol ve alveoller, 

 

Zararlı Tozlarla Meydana Gelen Mesleki Akciğer Hastalıkları (PNÖMOKONYOZ) 

 Tozların meydana getirdiği mesleki akciğer hastalıklarına geleneksel tabiri ile 

pnömokonyozlar denilmektedir. 

 Pnömokonyozlar, toz halinde olan zararlı maddelerin solunum yolu ile akciğere 

girerek, akciğerlerin küçük ünitelerinde kalıcı birikimleri sonucu meydana gelen 

hastalıklardır. 

Mineral ve metalik tozlarla meydana gelen pnömokonyozlar. 

SĠLĠKOZ(Saf silikoz):  

Silisyum dioksit (SiO2 )(Silis) kristallerinin solunması sonucu meydana gelen akciğer 

hastalığıdır.  

 

KARIġIK SĠLĠKOZLAR: 

1)Kömür iĢçileri pnömokonyozu:Maden kömürü ile uğraĢan iĢçiler, kömür tozlarından 

baĢka oldukça yoğun olarak silis tozuyla da muhatap olurlar. Bu iĢçilerin ciğerlerinde 

kömür ile silis tozu birikerek antrako-silikoz adı verilen hastalık meydana gelir. 

2)Sidere- silikoz: Akciğerde demir ve silis tozlarının birikmesi ile meydana gelen bir 

hastalıktır. 

3)Kaolen pnömokonyozu: Saf kaolin (Alüminyum silikat) 2H2O AL2O2 2SiO2 dır. 

Endüstride kullanılan kaolinde büyük oranda silis bulunmaktadır. 

Kaolen porselen endüstrisinin ilkel maddesidir. Diğer bazı endüstrilerde ekleme 

ve doldurma maddesi olarak kullanılmaktadır. 

FĠBROTĠK SĠLĠKATOZLAR 

1-Asbestoz: Asbest (Amyant) tozlarının solunması sonucu meydana gelir. Asbest 

bileĢimi 3 Mg.2SiO2.H2O(Magnezyum silikat) olan ve lifler halinde bulunan bir maddedir. 

2-Talkoz: Talk tozlarının solunması sonucu meydana gelir. Saf talk, 

mağnezyumsilikathidratedir.  Mg3 SiO4 O OH2  

    Endüstride kullanılanlarda Ca, Al, Fe ihtiva eder. 

3-Silimanite mineralleri pnömokonyozu: Alüminyum silikatların bütün değiĢik 

formlarının (AL2O2SiO2) solunmasından meydana gelir. 

 

ALÜMĠNOZ  

Ġnce alüminyum tozları ile uğraĢanlarla olur. 

 

BERĠLYOZ  

Bazı mineral tozlarının meydana getirdiği yığılma (Birikme) pnömokonyozları:  

Bunlar ağır sonuçları olmayan pnömokonyozlardır. 

 Baritoz: Baryum sülfat tozlarının yığılması, 

 Sideroz: Demir oksit tozlarının yığılması, 

 Stannoz: Kalay tozlarının yığılması, 

 Antrakoz: Kömür tozlarının yığılması, 

 

ORGANĠK TOZLARIN MEYDANA GETĠRDĠĞĠ PNÖMOKONYOZLAR 

 

BĠSSĠNOZ(Pamuk pnömokonyozu) 
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 Bissinoz , pamuk ile çalıĢan iĢçilerin %30-40ında (çok hafif Ģekilleri de dahil olmak 

üzere) görülebileceği bildirilmektedir.  

 5-10 yıl içinde görülür.  

 Önceleri Pazartesi günleri hastalığı Ģeklinde,  

 Ġkinci aĢamada haftanın diğer günlerinde de rahatsızlıklar görülür.  

 Üçüncü aĢamada (20-30 yıl içinde)bronĢit ve astmatik bir tablo yerleĢir. 

 

PNÖMOKONYOZLARDA KORUMA 

Tıbbi koruma; 

 Erken tanı 

 Tedavi 

 Hastalığın ilerlemesinin durdurulması 

çalıĢmalarını içerir   

Teknik koruma;  

 Ortamdaki tozun en aza indirilmesi 

 Toza muhatap olan kiĢi sayısının en aza indirilmesidir.  

 

PNÖMOKONYOZLARDA TEKNĠK KORUMA 

 Sulu çalıĢma (yaĢ metot)  

 Uygun havalandırma yapılması 

 ĠĢçilerin hiperventilasyonunun (Fazla soluma, şiddetli soluma) önlenmesi 

 Kapalı çalıĢma metodu 

 Ara odacıklar  

 Ġkame çalıĢmalarının yapılması 

 Atmosferdeki partiküllerin sayısı ve çaplarının iyice tespit edilmesi (Çapları 10 

mikrondan küçük olan tozlar, zararlı ve tehlikeli tozlar olarak kabul edilmelidir) 

 KiĢisel korunma araçlarının kullanılması  

Islak sistem çalıĢması 

Toz meydana gelen yerlerde su kullanılması (Sulu çalıĢma- YaĢ metot).  Tünellerde ve taş 

ocaklarında …  

 

Uygun havalandırma yapılması 

Tozun çıkış yerinden emilerek dışarı atılması sağlanabilirse en etkili havalandırma 

yapılmış olur. Bu tür havalandırmaya lokal havalandırma denir. 

 

ĠĢçilerin hiperventilasyonunun* önlenmesi 

İşyerinde mekanizasyon ve otomasyon yerleştirilerek kas çalışmalarının azaltılması ve 

dolaysıyla fazla solumanın önüne geçilmesi sağlanmalıdır. *(Fazla soluma, Ģiddetli 

soluma) 

 

Kapalı çalıĢma metodu 

Teknolojinin müsaade ettiği oranda, çalışmaların kapalı metotlarla yapılması, meydana 

gelebilecek tozların ortama yayılmasının önlenmesi sağlanmalıdır. 

 

KiĢisel korunma araçlarının kullanılması 

Maskelerin iyi ve uygun seçilmesi ve doğru kullanılması gerekmektedir. 

 

Ara odacıklar 
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Tozun meydana geldiği kısımlar ile tozsuz kısımlar arasında hava basıncı oldukça yüksek 

olan ara odacıklar yerleştirilerek,tozsuz ortama tozların geçmesi önlenmelidir. 

 

Ġkame çalıĢmalarının yapılması 

Zararlı maddeler yerine zararsız veya daha az zararlı maddelerin kullanılması yararlıdır. 

 

Atmosferdeki partiküllerin sayısı ve çaplarının iyice tespit edilmesi 

İşyerindeki tozun sayısı ve çapları tam olarak tespit edilerek, risk derecesi tam olarak 

belirlenip, buna göre gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

Çapları 10 mikrondan küçük olan tozlar, zararlı ve tehlikeli tozlar olarak kabul 

edilmelidir. Çapları 5 mikrondan küçük olanlar akciğerlere yerleşir ve atılamaz.  

 

AYDINLATMA 

 

VÜCUDUMUZUN EN ÇOK ZORLANAN BÖLÜMÜ GÖZDÜR.  

DIġ DÜNYAYI %80-90 ORANINDA GÖZ ĠLE ALGILARIZ. 

 

Gözün; 

 Uyum  

 Düzenleme (akomodasyon) 

 Tespit (görüntüleme) 

Olmak üzere 3 temel fonksiyonu vardır. 

Bu fonksiyonların zorlanmadan yerine 

getirilebilmesi için çalışma ortamının uygun 

şekilde aydınlatılması gerekmektedir. 

 

 

 

Görmeyi etkileyen etkenler 

KiĢisel etkenler 

 Görme açısı 

 Bakma süresi  

 Görme keskinliği 

Çevresel etkenler 

 Cisim ile zemin arasındaki kontrast 

 Zemin ıĢıklılığı 

 Zeminin yapısı ve rengi 

 Bakılan cismin karmaĢıklığı ve gölge 

 Ortamdaki renkler 

 

Gözün en iyi görebileceği bakıĢ açısı: 

Yatay eksenden 300-400 aĢağısıdır. Bakılan objedeki hareketlilik; Gözün yorulmasına 

neden olur. 

 

Ġyi görebilmek için kontrastın iyi ayarlanması gerekir.  

Kontrast: 

Cisim ile zemin arasındaki kontrast, cisim ve zeminin sahip olduğu yansıtma katsayıları 

dikkate alınarak belirlenir. 
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KC=Cismin yansıtma katsayısı 

KZ =Zeminin yansıtma katsayısı 

 

Kontrast   

 

   

 

bağıntısı ile bulunur. Kontrast >1 ise görme iyi olur. 

 

 

ġekil – 11;  Kontrast yaratarak en iyi fark edilebilen renk ikilileri 

Uygun aydınlatma nasıl olmalıdır? 

 Aydınlatma türünün seçimi  

o Doğal aydınlatma 

o Yapay aydınlatma  

 Aydınlatma araç ve türünün seçimi 

 Aydınlatma araç ve lamba sayısının seçimi 

 Aydınlatma araçlarının düzeninin saptanması 

Ģeklinde planlama yapılmalıdır. 

 

Doğal aydınlatma  =GüneĢ ıĢığı ile yapılır 

Yapay aydınlatma=IĢık kaynakları kullanılarak yapılır 

 Genel aydınlatma 

 Genel aydınlatma ile destekli yöresel aydınlatma 

 Yöresel aydınlatma  

Aydınlatma araç ve sayılarının belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

N1= Aydınlatma araçlarının sayısı 

N2= Her bir aydınlatma aracındaki lamba sayısı 

I  =Aydınlatma düzeyi LX  (Aydınlatma birimi lux tür.) 

A = Aydınlatılan alan m2 

L = Lamba için lümen değeri (ıĢık akısı birimidir.)  

 

Kir is vb nedenlerle ıĢık kaynakları kararacağı için bulunan armatür veya lamba 

sayısını 2 kat olarak uygulamakta yarar vardır. 

 

Aydınlatma araçlarında düzen saptama: 

Doğrudan doğruya  

 Objeyi veya  
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 ĠĢ alanını aydınlatmalı,  

o Yansıma ve  

o Parlamalardan kaçınmalıdır. 

 

Aydınlatma araçları arasında olması gereken uzaklık:  

Aydınlatılan yüzey yüksekliğinin 1,5 katını geçmemelidir. (ör.yükseklik 2 m ise armatürler 

(lambalar) arası mesafe  3 m olmalıdır. Gerektiğinde bu mesafe azaltılabilir. 

 

Sağ elini kullananlar için ıĢık arkadan ve soldan gelmelidir. 

Buradaki amaç: 

 Yansımaları 

 Gölgeleri ve  

 Parlamaları engellemektir. 

AYDINLATMA KURALLARI  

Aydınlatma araçlarından çıkan ıĢık ıĢınları direkt veya yansıyarak göze gelmemelidir. 

Yapay aydınlatma doğal aydınlatmaya yakın olmalıdır. ÇalıĢma alanında keskin gölgeler 

oluĢmamalıdır. Aydınlatmada titreĢim (pırıldama) olmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo – 9; ĠĢyerlerinde gerekli aydınlatma değerleri 

Stroboskobik etki 

Makinelerin hareketli aksamının aydınlatılmasında ıĢıksal görüntü yanılmalarını 

(stroboskobik etkileri) önlemek için; 

 Uygun lamba seçmek 

 Balast kullanma (Faz kaydırıcı-Dekatörlü) 

 Çok fazlı besleme biçimi uygulamak 

gibi önlemler alınır. 

 

Kas – Ġskelet Hastalıkları 

 ÇalıĢma aktivitesinden kaynaklanan ve özellikle risk faktörleri bulunan özel iĢler 

veya çalıĢma ortamı ile oluĢan kas ve iskelet hastalıkları olup, bunlar;  

o Hızlı ve tekrarlanan hareketler 

o Efor harcamayı gerektiren çalıĢmalar 

o AĢırı mekanik kuvvet gerektiren yoğunluk  

o Rahatsız edici veya doğal olmayan pozisyonda çalıĢmak  

o TitreĢim  

Not: Bölgesel veya çevresel soğuk riskleri artırır.  
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Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursaların hastalıkları       

Aşağıda belirtilen bölgelerdeki bursa cidarlarında kalınlaşma, eksuda, hemoraji, higroma, 

kronik bursit, kireçlenme, hareket zorluğu, üstteki ciltte indurasyon, iltihap ağrı, fistül 

oluşabilir.   

 Bursitis prepatellaris,  

 Dizin iç yüzeyinde bursit,   

 Eksternal malleolar bursit,   

 Presternal bursit,  

 Boyun vertebraları prosessus spinalislerinde (öncelikle servikal 7de) ve  

   supakromiyodeltoidal bursit,  

 Retro-olekraneat bursit.                                                     

 

Kimlerde / Hangi iĢlerde oluĢabilir; 

 Diz çökerek yapılan çalışmalar (yer temizleyicileri, parke döşeyiciler,   

 Bahçıvanlar, bazı onarım işleri, kaldırım döşeyicileri),  

 Ata binenlerde,  

 Terzilerde, 

 Marangozlarda,  

 Madencilerde, 

 Dirsek dayalı olarak çalışanlarda, 

 

AĢırı yükleme sonucu veter, veter kılıfı ve periost hastalıkları    

 Tendosinovit   

 Periostit 

 

 Tendosinovit                             

 Aşağıda belirtilen bölgelerde lokal şişme, hareket lokal şişme, ağrı,                         

hareket zorluğu, palpasyonla krepitasyon. (parmakta ve en fazla başparmakta),  

 Ekstansor kasların veter kılıfının daralması ile stenozan tendosinovit geliĢebilir. 

   Spontan veya basma ile Ģiddetli ağrı, ilerleyen ve geri dönüĢümsüz hareket    

   sınırlanması (Quervain hastalığı),    

 Dirsek tendosinoviti, 

 Muskulus fleksor karpi radiyalis ve muskulus ekstansor karpi ulnaris  

   tendosinoviti,   

 Muskulus supraspinatus, muskulus tibiyalis anteriyör tendosinoviti.  

 

Kimlerde / Hangi iĢlerde oluĢabilir; 

 Garson, kasiyer, ciltci, piyanist, dikiĢçi, daktilo, arabacı, çamaĢırcı v.b.       

 Sürekli kaldırma, çekme iĢleri, ağır eĢya taĢıma, kürek çekme,                    

 Piyanist, duvarcı, trampetçilerde,                      

 Kolun iĢ gereği sürekli abdüksyon durumunda olduğu hallerde… 

 

Periostit                                    

Kasların kemikleri yapıştıkları yerlerdeki periost'un aşırı yüklenmesi ve yineleyen periost 

yırtılmaları sonucu lokalize ve şiddetli ağrı, hareket zorluğu, epikondilit (tenis dirseği). 

 Metatarsların periostiti,  

 Olekranalji (triseps alanında periostit),  

 2 ve 3 üncü metakarp bölgesi, ön kol fleksor kasları periostiti,  

 Ayrıca omuzda, AĢil veteri bölgesinde, krista ilyaka ve vertabraların prosessus  
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             spinalislerinde de periostit olabilir.   

 

Kimlerde / Hangi iĢlerde oluĢabilir; 

 Uzun saplı gereçlerle (çekiç, uzun tornavida, somun anahtarları v.b.)      

        çalıĢmalarda, taĢ kırma, duvarcılık, toprak kazımı, elle ağır kaldırma v.b. iĢlerde,  

 Ön kol kaslarının aĢırı yüklenmesini gerektiren iĢler,   

 Uzun zaman yürüyen veya ayakta duranlarda, yıkma çekiçleriyle çalıĢanlarda,  

 Raspa, perdahlama v.b. iĢlerde… 

  

 

Maden ocağı ve benzeri iĢyerlerindeki menisküs zararları            

Yineleyen mikrotravmalarla meniskus, kısmen veya tamamen eklem yüzeyinden ayrılma, 

ağrı, ani eklem hareketsizliği, eklem faresi oluşumu.  

Kimlerde / Hangi iĢlerde oluĢabilir; 

 Uzun süre diz çökerek veya çömelerek yapılan iĢler (maden ocağı iĢçileri, yer    

   döĢemecileri, parkeciler, kaldırım döĢeyiciler v.b.)                    

  

Fazla zorlama sonucu vertebra prosessuslarının yırtılması           

Boyun alt ve göğüs üst bölgelerindeki vertebraların prosessularında yırtılmalar, ağrı ve 

hareket zorluğu…  

 

Kimlerde / Hangi iĢlerde oluĢabilir; 

 Kürekle çalıĢma, 

 Ağır yük taĢıma.  

   

Sürekli lokal baskı sonucu sinir felçleri (genellikle yüzeysel seyreden motor 

sinirlerde)                                                 

Aşağıda belirtilen sinirlerin seyrettiği yerlerde yorgunluk, parestezi, uyuşma,    

karıncalanma, motorik felç ve trofik bozukluklar;  

 Nervus ulnaris ve nervus medianus felci,   

 Karpal tünel sendromu (nervus medianus felci ile ilgili), 

 Nervus torasikus longus, nervus dorsalis skapula, nervus aksillaris felçleri,   

 Nervus fibularis kommunis felci,   

 Nervus tibialis felci,   

 Nervus radialis felci (ender).   

Kimlerde / Hangi iĢlerde oluĢabilir; 

 Hava kompresyonlu çalıĢma,  

 Dirseklere dayanarak veya avuçlardan güç alınarak yapılan iĢler; süt sağma,    

kliĢecilik, cam kesme ve yontma, keski ile çalıĢma, ayakkabıcılık, telefon              

santralciliği, 

 Ağaç kesme, demircilik kürekle çalıĢma, spor (disk, çekiç, cirit),  

 El bileğinin sürekli, aĢırı ekstansiyonu ile yapılan iĢler (ütü, çamaĢır yıkama,     

kumaĢ veya baĢka maddeleri kesme, biçme, bisiklete binme.), 

 Ağır yüklerin omuzda taĢınması  (hamallık, mobilya, çuval taĢıma),  

 Uzun süre çömelerek çalıĢma (taĢ parke döĢeme, asfaltlama iĢleri, bahçıvanlık,    

kundura mağazası tezgahtarlığı), 

 Yere dayanarak diz çökmüĢ durumda çalıĢma (parke, fayans, v.b. döĢeme,    

bahçıvanlık), 
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 Muskulus brakiyoradiyalis'in yineleyen kontraksiyonu ile yapılan iĢler (trampet 

çalma, Ģöförlük v.b.). 

  

Kas krampları                              

İş gereği yapılması gereken hareket ile ilgili kas veya kas gruplarında tonik kramp 

oluşumu.   

 

Kimlerde / Hangi iĢlerde oluĢabilir; 

 Belirli kas veya kas gruplarının sürekli olarak aynı hareketinin yapılması sonucu 

yüklendiği haller (daktilo, teleks, telgraf maniplesi, v.b. ile çalıĢma), müzisyenler             

(keman, piyano v.b.) bale yapanlar, devamlı yün ve pamuk eğirme v.b.                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasal Risk Etmenleri 
 
Konu: Kimyasal Risk Etmenleri 

Amaç: ĠĢyerindeki sağlığa zararlı kimyasal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak… 

Öğrenim hedefleri 

 ĠĢyerlerinde çalıĢanların sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal etmenler,  

 Kimyasal etmenlerin ortam ve biyolojik ölçüm metotları,  

 Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerler, 

 Dünya‟da ve Türkiye‟de kimyasal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iĢ 

kolları,  

 Kimyasal risk etmenlerinin iĢyerinde kontrolü ve iĢ güvenliği uzmanına düĢen 

görevler hakkında bilgi sahibi olmak. 
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Alt baĢlıkları 

 Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) 

 Kimyasalların üretimi, taĢınması, depolanması ve kontrolü 

 Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları 

 Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması 

 Kanserojen, mutajen ve toksik maddeler 

 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler 

 Patlamadan korunma dokümanı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve 

teçhizat 

 Asbest ve diğer lifli kimyasal maddeler 

 Ġlgili mevzuat 

  

GĠRĠġ 

Gerek iĢ yaĢamında ve gerekse de çalıĢma yaĢamında kimyasal maddelerle iç içe 

yaĢamaktayız. BaĢka bir deyiĢle günümüzün 24 saati kimyasal maddelerle birlikte 

geçmektedir. Doğada her Ģey kimyasal maddedir. Kimyasal maddelerin bir kısmı canlı 

yaĢamı için olmazsa olmaz koĢul iken bazıları da canlı yaĢamı için son derece tehlikeli 

olabilmektedir. 

80.000 – 100.000 Kimyasal madde varlığından söz edilmektedir. Her yıl 400.000.000 ton 

kimyasal üretilmektedir. 

Bu kimyasal maddelerin 5000- 7000 arasındakilerin zararlı etkileri olduğundan ve 

bunların da içinden 3000 kadarının kanserojen özellik taĢıdığı bilinmektedir. 

Öte yandan; bugün için zararsız olduğu düĢünülen bir kimyasal maddenin ileriki bir 

dönemde zararlı etkileri ortaya çıkabilir. Bu nedenle bütün kimyasal maddeler özel 

birimlerce izlenmektedir. 

Ülkemizde de tehlikeli kimyasal maddelerin; 

 Üretilmesi  

 Kullanımı 

 Depolanması 

 Nakliyesi 

Konularında değiĢik yasal düzenlemeler yapılmıĢtır. Buradaki amaç çalıĢanın, çevrenin ve 

üretimin korunmasıdır. Bazı kimyasal maddelerin kullanımına sınır getirilirken, bazılarının 

üretimi ve kullanımı yasaklanmıĢtır. 

 

Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik 

4857 sayılı yasaya tabi iĢyerlerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir Ģekilde iĢlem 

gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden iĢçilerin sağlığını 

korumak ve güvenli bir çalıĢma ortamı sağlamak için asgari Ģartları belirlemek üzere 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılmıĢ olan bir yönetmeliktir (R.G: 

26.12.2003/25328). Yönetmeliğin kapsamı aĢağıda verilmiĢtir; 
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“Sağlık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle 
çalışmalarda, radyoaktif maddelerle çalışmalarda, zararlı kimyasal maddelerin işyeri 
dışında taşınmasında, sözü edilen özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu 
Yönetmeliğin uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır. 

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile işyerinde bulunan 
Kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, bu Yönetmelik 
kapsamına giren işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de 
uygulanır.” 
 

Yönetmelikte bazı tanımlar verilmiĢtir;  

Kimyasal madde nedir? 

 Doğal halde bulunan, 

 Üretilen, 

 Bir iĢlem sonrasında oluĢan, 

 Atık olarak meydana gelen, 

 Kazara oluĢan, 

Her türlü element, bileĢik veya karıĢımlara kimyasal madde denilmektedir. 

Tehlikeli kimyasal madde:   

 Patlayıcı 
 Oksitleyici 
 Çok kolay alevlenir 
 Kolay alevlenir 
 Alevlenir 
 Toksik (Zehirli) 
 Çok toksik  
 Zararlı 

 AĢındırıcı 
 TahriĢ edici 
 Alerjik 
 Kanserojen 
 Mutajen 
 Üreme için zehirli 
 Çevre için tehlikeli  

özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler, 

o Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-

kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya iĢyerinde 

bulundurulma Ģekli nedeni ile iĢçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk 

oluĢturabilecek maddeler, 

o Mesleki etkilenim sınır değeri belirlenmiĢ maddeler de 

Tehlikeli maddeler kapsamındadır. 

Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik 

reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya 

belirlenmiĢ test koĢullarında atlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelâtinimsi 

haldeki maddelerdir. 
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Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de 

temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir. 

Çok kolay alevlenir madde: 0 0C den düĢük parlama noktası ve 35 0C den düĢük 

kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile, oda sıcaklığında ve basıncı altında 

hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.  

Kolay alevlenir madde: 

o Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve 

sonuç olarak alevlenen, 

o AteĢ kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateĢ kaynağının 

uzaklaĢtırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki,  

o Parlama noktası 21 0C nin altında olan sıvı haldeki, 

o Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz 

yayan maddelerdir. 

Alevlenir madde: Parlama noktası 21 0C – 55 0C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir. 

Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri 

yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden 

olan maddelerdir. 

Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla 

emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan 

maddelerdir.  

Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan 

sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.  

AĢındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen 

maddelerdir. 

TahriĢ edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan 

temasında lokal eritem, skar veya ödem oluĢumuna neden olabilen, aĢındırıcı olarak 

sınıflandırılmayan maddelerdir.  

Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aĢırı derecede hassasiyet meydana 

getirme özelliği olan ve daha sonra etkisi altında kalınması durumunda karakteristik 

olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelerdir.  

Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde 

kanser oluĢumuna neden olan veya kanser oluĢumunu hızlandıran maddelerdir. 

Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde 

kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluĢumunu hızlandıran 

maddelerdir. 

Üreme için zehirli madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz 

ettiğinde erkek ve diĢilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak 
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çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz 

etkilerin oluĢumunu hızlandıran maddelerdir. 

Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru 

için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir. 

Kimyasal maddenin iĢlem görmesi: Bu maddelerin üretilmesi, iĢlenmesi, kullanılması, 

depolanması, taĢınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaĢtırılması iĢleridir. 

Mesleki etkilenim sınır değeri: BaĢka Ģekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, 

çalıĢanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun 

zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.  

Solunum bölgesi: Merkezi, kiĢinin kulaklarını birleĢtiren çizginin orta noktası olan 30 cm 

yarıçaplı kürenin, baĢın ön kısmında kalan yarısıdır.  

Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin, metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek 

bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır.  

Sağlık gözetimi: ÇalıĢanların belirli bir kimyasal maddeye etkilenimleri ile ilgili olarak 

sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir. 

Tehlike: Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyelidir. 

Risk: Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalıĢma ve/veya etkilenim 

koĢullarında ortaya çıkması olasılığıdır.   

Yönetmelik hükümlerine devam etmeden önce aĢağıdaki tanımları da görelim. 

  

 CAS No : Chemical Abstract Service Number  

 ICSC  : International Chemical Safety Cards 

 RTECS  : Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 

 ACGIH  : American Conference of Governmental Industrial Hygienists  

 MAC  : Maximum Allowable Concentration  

 TLV  : Threshold Limit Value  

 STEL  : Short Term Exposure Limit 

 TWA  : Time Weighted Average  

 Ppm  : Particles per meter cube 

 

CAS Numarası (Chemical Abstracts Service Number):  

Kimyasal maddenin , „‟ Kimyasal Kuramlar Servisi „‟ tarafından verilen numarasını, 

IUPAC (ınternational Union of Pure and Applied Chemistry) adı:  

Kimyasal maddenin “Uluslar arası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği”nce verilen adını, 

EC Numarası:  

Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanter mumarası ( Einecs – European 

ınventory of Existing Commercial Chemical Subtances) veya Avrupa bildirimde bulunulan 

maddeler liste numarası ( Elinics – European List of Notified Substance )nı, ifade eder.  
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ÇeĢitli kimyasal maddelerin çalıĢma ortamında bulunması ile ilgili olarak aĢağıdaki 

tanımlamalar kullanılmaktadır.  

MAK Değeri  

Ülkelere göre her madde için bir değer söz konusudur. Kanserojen (kanser yapan) 

maddelerin MAK değeri yoktur. 

MAC = MAK (Müsaade edilen Azami Konsantrasyon) Günde 8 saat ve haftada 40 saatlik 

çalıĢma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalıĢanların sağlıklarını 

bozmayacak maksimum konsantrasyondur.  

 Hacim birimi ppm(cm3/m3),  

 Ağırlık birimi mg/m3 ve  

 Parçacık birimi ppm/m3 tür.  

 

EĢik değerler 

TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average) çalıĢanların 8 saatlik mesai 

boyunca veya 40 saatlik bir haftalık mesaide, maruz kalabileceği havadaki madde 

konsantrasyonun maruz kalma zamanına oranı olarak belirlenmekte.  

TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit) kısa sürede maruz kalma 

konsantrasyonu. Genelde 15 dakikalık bir süre için ön görülen ve çalıĢanın tahriĢ, uzun 

süreli tedavi edilemez, deri harabiyeti gibi zararlara neden olabilecek konsantrasyondur. 

Aynı zamanda günlük TLV-TWA eĢiklerini geçmemek Ģartıyla günde 60 dakika arayla en 

çok dört defa maruz kalma konsantrasyonudur.  

TLV-C (Threshold Limit Value - Ceiling) anlık dahi olsa geçilmemesi gereken eĢik 

değerdir.  

 

ĠĢverenin Yükümlülükleri 

Genel Yükümlülük 

 ĠĢveren, kimyasal maddelerle çalıĢmalarda iĢçilerin bu maddelerden etkilenimini 

önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden 

korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.  

Risk Değerlendirmesi 

 ĠĢveren, iĢyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve 

tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, iĢçilerin sağlık ve güvenliği yönünden 

olumsuz etkilerini belirlemek üzere, uygun Ģekilde, risk değerlendirmesi yapmakla 

yükümlüdür.  

 Risk değerlendirmesi yapılarak, bu Yönetmelikte belirtilen önlemler alınmadan 

tehlikeli kimyasal maddelerle çalıĢılması yasaktır. 

 Risk değerlendirmesi, aĢağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır; 

    Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, 
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o Ġmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak güvenlik bilgi formu, 

o Etkilenimin türü, düzeyi ve süresi, 

o Kimyasal maddenin miktarı, kullanma Ģartları ve kullanım sıklığı, 

o Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki etkilenim sınır değerleri ve biyolojik 

sınır değerleri, 

o Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi, 

o Varsa, daha önce yapılmıĢ olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 

o ĠĢveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli 

olan ek bilgileri sağlar. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal 

maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de 

içermelidir.     

 ĠĢveren, uygun Ģekilde risk değerlendirmesi yapmak ve bu belirlenmiĢ (bakınız 

önlemler) önlemlerden hangilerinin alınmıĢ olduğunu belirlemekle yükümlüdür. Risk 

değerlendirmesi yazılı belge haline getirilerek, istenildiğinde yetkili kiĢilere 

gösterilmek üzere iĢyerinde bulundurulacaktır. 

 Risk değerlendirmesi aĢağıdaki hallerde yenilenecektir; 

o Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde, 
o Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda, 
o Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde, 
o Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda, 
o En az beş yılda bir defa. 

 

 Risk değerlendirmesi, tamir ve bakım iĢleri de dahil olmak üzere kimyasal maddelerle 

çalıĢılan tüm iĢleri kapsayacaktır. 

 Birden fazla kimyasal madde ile çalıĢılan iĢlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile 

etkileĢimleri dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılacaktır. 

 Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi 

yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra baĢlanacaktır. 

 

 

 

Genel Önlemler 

 Tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinin önlenmesi ve bu Yönetmelikte belirtilen risk 

değerlendirmesi ile ilgili hususların uygulanmasındaki genel prensipler aĢağıda 

belirtilmiĢtir: 

 ĠĢveren tehlikeli kimyasal maddelerle çalıĢmalarda iĢçilerin sağlık ve güvenliğini 

korumak üzere gerekli olan tüm koruyucu önlemleri almakla yükümlüdür. 

 Tehlikeli kimyasal maddelerle çalıĢmalarda iĢçilerin sağlık ve güvenliği yönünden 

riskler aĢağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir; 

o ĠĢyerinde uygun düzenleme ve iĢ organizasyonu yapılacaktır. 
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o Tehlikeli kimyasal maddelerle çalıĢmalar teknolojik geliĢmeler de dikkate 

alınarak uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makine ve ekipman 

sağlanacaktır. 

o Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, 

denetim ve gözetim sağlanacaktır. 

o Tehlikeli kimyasal maddelerle çalıĢmalar, en az sayıda iĢçi ile yapılacaktır. 

o ĠĢçilerin etkisi altında kalacakları madde miktarları ve etkilenim süreleri mümkün 

olan en az düzeyde olacaktır. 

o Üretim alanında yapılan iĢ için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal 

madde bulundurulmayacaktır. 

o ĠĢyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır.   

o ĠĢçilerin kiĢisel temizlikleri için uygun ve yeterli Ģartlar sağlanacaktır. 

o Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun Ģekilde iĢlenmesi, 

kullanılması, taĢınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.      

 Risk değerlendirmesi sonucunda iĢçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk 

bulunduğunun ortaya çıkması halinde genel önlemlerle beraber, tehlikeli kimyasal 

maddelerle yapılan çalıĢmalarda aĢağıda belirtilen özel önlemler de alınacaktır: 

 Risk değerlendirmesi sonucunda iĢyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde miktarı 

nedeniyle, iĢçilerin sağlık ve güvenliği yönünden önemli bir risk bulunmadığının 

belirlenmesi veya alınan önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde 

özel koruyucu ve önleyici tedbirler uygulanmayacaktır. 

 

Özel Koruyucu ve Önleyici Önlemler 

 Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalıĢmalarda aĢağıda belirtilen özel önlemler 

alınacaktır: 

o   Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan 

risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü 

önlemi alacaktır. 

 

Bu yapılırken;     

Öncelikle ikame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine iĢçilerin sağlık ve 

güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya iĢlem 

kullanılacaktır. 

 Yapılan iĢin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi 

sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aĢağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılacaktır; 

o ĠĢçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluĢturabilecek tehlikeli kimyasal 

madde çıkıĢını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik 

kontrol sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır. 
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o Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iĢ organizasyonu ve yeterli havalandırma 

sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.  

o Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden iĢçilerin toplu olarak korunması 

için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kiĢisel 

korunma yöntemleri uygulanacaktır. 

 Riskin özelliğine göre, gerekiyorsa yukarıda belirtilen önlemlerle sağlık gözetimi de 

yapılacaktır.  

 Alınan önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığını baĢka bir Ģekilde 

ortaya koyamadığı hallerde iĢveren;  

o ĠĢçilerin sağlığı için risk oluĢturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak 

ölçümünü sağlayacaktır.  

o ĠĢyerinde iĢçilerin kimyasal maddelere etkilenimini etkileyebilecek koĢullarda 

herhangi bir değiĢiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanacaktır.    

o Ölçüm sonuçları, Tablo – 2/3 de verilen mesleki etkilenim sınır değerleri 

dikkate alınarak, değerlendirilecektir. 

 ĠĢverenler, yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin ölçüm sonuçlarını da göz 

önünde bulunduracaktır. Mesleki etkilenim sınır değerlerinin aĢıldığı her durumda, 

iĢveren bu durumun derhal giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alacaktır. 

 ĠĢveren; risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, 

iĢçileri kimyasal maddelerin fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden 

korumak için, bu maddelerin iĢlenmesi, depolanması, taĢınması ve birbirini 

etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak 

üzere, yapılan iĢlemin özelliğine uygun olarak aĢağıda belirtilen öncelik sırasına göre 

teknik önlemleri alacak ve idari düzenlemeleri yapacaktır. 

o ĠĢyerinde parlayıcı madde miktarının tehlikeli konsantrasyonlara ulaĢması ve 

kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenecektir. 

Bu mümkün değilse, 

o ĠĢyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuĢturucu kaynakların 

bulunması önlenecektir. 

o Kimyasal olarak kararsız madde ve karıĢımların zararlı etki göstermesine sebep 

olabilecek Ģartlar ortadan kaldırılacaktır. 

o Parlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal 

olarak kararsız madde ve karıĢımlarının zararlı fiziksel etkilerinden, iĢçilerin zarar 

görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınacaktır. 

o ĠĢ donanımı ve iĢçilerin korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, 

imali ve temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun 

olacaktır. ĠĢveren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu 

sistemlerin 27.10.2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 
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yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 

Sistemlerle Ġlgili Yönetmelik hükümlerine uygun olmasını sağlayacaktır. 

o Patlama basıncının etkisini azaltacak sistemler bulunacaktır. 

o Tesis, makine ve donanımın sürekli kontrol altında tutulması sağlanacaktır.     

 

Kaza ve Acil Durumlarla Ġlgili Düzenlemeler 

 ĠĢyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlar aĢağıda 

belirtilmiĢtir: 

o ĠĢveren; ĠĢyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay 

ve acil durumlarda yapılacak iĢleri önceden belirleyen bir acil eylem planı 

hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

ĠĢyerinde belli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat 

yapılacak ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır. 

o ĠĢveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm 

önlemleri derhal alacak ve iĢçileri durumdan haberdar edecektir. 

o Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için gerekli çalıĢmalar yapılacak ve 

etkilenmiĢ alana zorunlu iĢlerin yapılması için görevli kiĢilerden baĢkasının 

girmesine izin verilmeyecektir. 

o EtkilenmiĢ alana girmesine izin verilen kiĢilere uygun koruyucu giyim eĢyası, 

kiĢisel koruyucu donanım ve özel güvenlik donanımı verilecek ve bu durum 

devam ettiği sürece kullanmaları sağlanacak, ancak bu durum sürekli 

olmayacaktır. Koruyucu araç ve gereci bulunmayan kiĢilerin etkilenmiĢ alana 

girmesine izin verilmeyecektir. 

o ĠĢveren, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin (*) 8 inci madde hükmü saklı 

kalmak kaydı ile kurtarma, tahliye ve yardım iĢlerinin en kısa zamanda 

yapılabilmesi için, sağlık ve güvenlik yönünden riskin arttığını bildiren gerekli 

uyarı ve haberleĢme sistemlerini kuracaktır. (* iptal edilen yönetmelik) 

o ĠĢveren, tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri 

kullanıma hazır bulunduracaktır. ĠĢyerindeki ve iĢyeri dıĢındaki ilgili kaza 

servisleri ve acil servisler bu bilgilere kolayca ulaĢabileceklerdir.  

Bu bilgiler;  

 Acil servislerin önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi 

yapabilmeleri için, yapılan iĢteki tehlikeler, alınacak önlemler ve 

yapılacak iĢler ve 

 Kaza halinde veya acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike 

ve yapılacak iĢler hakkında bilgileri içerecektir. 

 

ĠĢçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi 
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 Tehlikeli kimyasal maddelerle çalıĢanların eğitimi ve bilgilendirilmesi ile ilgili esaslar 

aĢağıda belirtilmiĢtir: 

o ĠĢveren, iĢçilere veya temsilcilerine özellikle; 

 Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler ve çalıĢma 

koĢullarında önemli bir değiĢiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler,  

 ĠĢyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle 

ilgili, bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, mesleki 

etkilenim sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler, 

 ĠĢçilerin kendilerini ve diğer iĢçileri korumaları için alınması gerekli 

önlemler ve yapılması gerekli iĢler,  

 Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan malzeme bilgi 

formları, hakkında bilgi sağlamak ve eğitim vermekle yükümlüdür.  

 ĠĢçilere veya temsilcilerine verilecek bilgi, bu yönetmeliğin 6 ncı 

maddesine göre yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin 

derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle 

desteklenmiĢ eğitim Ģeklinde olacaktır. Bu bilgiler değiĢen Ģartlara göre 

güncellenecektir. 

 Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisat 

ilgili mevzuata uygun olarak ve içindeki maddeyi ve tehlikelerini açıkça belirtecek 

Ģekilde etiketlenecek veya iĢaretlenecektir.  

 Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, iĢverenin talep etmesi halinde, risk 

değerlendirmesi için gerekli olan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır. 

Bunlar; 

o Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, 
o İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak güvenlik bilgi formu (GBF), 
o Etkilenimin türü, düzeyi ve süresi, 
o Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı, 

o Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki etkilenim sınır değerleri ve biyolojik 
sınır değerleri, 

o Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi, 
o Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 

 
ĠĢveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek 

bilgileri sağlar. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin 

yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içermelidir. 

  

ĠĢçilerin GörüĢlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması  

ĠĢveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda iĢçilerin veya temsilcilerinin 

görüĢlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır. 

Kimyasalların; 

 Üretilmesi, 
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 Kullanımı, 

 Doğal ortamdan alınarak değiĢtirilmesi, 

 Yeniden üretilmesi veya  

 Sentetik yollarla yeni kimyasalların üretilmesi  

yaĢamı kolaylaĢtıracağı gibi, yaĢam için zararlı sonuçlar da yaratabilir. Bu sonuçların; 

 Bir kısmı tolere edilebilir,  

 Bir kısmı edilemeyebilir. 

Bu da canlılar ve eko sistem için risk oluĢturur. 

Kimyasalların bazı özellikleri 

 Kokulu veya kokusuz olabilirler. 

 Hepsinin tehlike ve zararları farklıdır. 

 Yutularak alınan bir kimyasal gözleri kör edebilir. (Ġspirto-Sahte rakı) 

 Ciltten emilen bir kimyasal daha tehlikeli olabilir. (SavaĢ gazları) 

 Renkli veya renksiz olabilirler. 

 Suyla temas eden bir kimyasal yanıcı gaz çıkarabilir. (Karpit) 

 Ġki zararsız kimyasal bir araya gelince zararlı olabilir.  (N ve CSiyanür)  

 Ġki tehlikeli kimyasal bir araya gelince zararsız olabilir. (H ve O2 Su)  

 Havadan hafif veya daha ağır olabilirler. (LPG-NPG) 

 

Statik elektrikle yüklenerek, toz halindeki her kimyasal madde patlayabilir. 

Kimyasal Tehlikeler nelerdir? 

 Gazlar,  

o Organik sıvıların buharları,  

o Parlayıcı, patlayıcı gazlar   

o ErgimiĢ haldeki metal gazları  

 Yanma 

o Asitler,  

o Bazlar, 

o Basınç Altındaki Gazlar  

o Toksik gazlar,  

 Tozlar 

o Ġnert tozlar,  

o Fibrojenik tozlar,  

o Toksik tozlar,  

o Kansorejonik tozlar,  

o Alerjik tozlar 

 Radyasyon 

o Radyasyona maruz kalma  

o (X ıĢınları, doğal ve yapay radyoaktif maddeler,) 

o kızılötesi ıĢınlar, 

o mor ötesi ıĢınlar 

 

Kimyasal Madde Kullanan Tesislerde ĠĢ Güvenliği Mevzuatında Dikkat edilecek 

Hususlar 
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 ĠĢe giriĢ ve periyodik muayenelerinin yapılması, 

 Meslek hastalıkları veya iĢ kazaları nedeniyle veya sık tekrarlanan iĢten 

uzaklaĢmalarda, iĢe dönüĢ muayenesinin yapılması, 

 Kronik hastalığı olanların sık aralıklarla muayene edilmesi, gerekli laboratuvar 

tetkiklerin yaptırılması ve koruyucu önlemlerin alınması, 

 Meslek hastalığı veya Ģüphesi tanısı olan çalıĢanların izlenmesi ve kontrolünün 

yapılması, Meslek Hastalığı Hastanesi ile iĢbirliği, 

 Herhangi bir hastalık veya kaza ya da periyodik muayene sonrasında eski iĢinde 

çalıĢması sakıncalı bulunan çalıĢanın, mevcut sağlık durumuna uygun bir iĢte 

çalıĢtırılmasının sağlanması, 

 ĠĢ kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan çalıĢanların rehabilitasyonu 

yapılması, 

Kimyasal maddelerin vücuda giriĢ yolları 

Kimyasal maddeler vücuda 3 temel yolla girebilir; 

 Ciltten emilim 

 Solunum yolundan 

 Sindirim kanalından 

 

TartıĢma;  

ÇalıĢma hayatında sindirim kanalından kimyasal maddeler vücuda nasıl girer? 

Tehlikeli kimyasal maddelerin riskleri nelerdir? 

 Akut sağlık riskleri 

 Kronik sağlık riskleri 

 Ekotoksik riskler 

 Yangın riski 

 Diğer fiziksel riskler 

 

Basit bir cilt kızarıklığından kansere kadar değiĢen çeĢitli hastalıklara neden olurlar! 

 Ölü doğum - Düşükler 

 Sakat doğum 

 Kısırlık 

 Çeşitli kanserler 

 Daha sık görülmektedir! 

 

Akut sağlık riskleri 

TahriĢ ediciler;  

Temas ettiği yerde kimyasal bir etkiyle, eski durumuna gelebilen kızarıklığa neden olur. 

Azot oksit, sodyum hipoklorit, kalay klorür…  

Deriye (cilde) ait tehlikeler; 
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Derinin dıĢ tabakasına etki ederek, koruyucu yağ tabakasını bozan, kızarıklığa veya deri 

tahriĢlerine neden olur. Aseton, klorlu bileĢikler…  

Zehirli maddeler; 

 Hayvanlar üzerinde yapılan bir takım testlerle öldürücü etki ve dozları saptanan 

maddelerdir. Epiklorohidrin, akrilonitril, anilin ve  

Çok zehirli maddeler; 

 Aldirin, Etilenamin ve Hidrojen sülfür, Hardal gazı (iperit)…  

 

AĢındırıcı (yakıcı, çürütücü, korozif) maddeler; 

Temas ettikleri dokularda, kimyasal reaksiyon sonucu, geri dönüĢsüz, görülebilir 

tahribatlara neden olur. Sodyum hidroksit, sülfürik asit,  

Gözler için tehlikeli olanlar; 

Göz veya görme yeteneğine etki eden maddelerdir. Bunlar konjonktivit ve kornea‟ya 

zarar verebilir. Solventler, asitler ve alkaliler, 

Kan ve Hematopoietik sistemler üzerine etkisi olan maddeler; 

Bu maddeler hemoglobin'in fonksiyonlarını (iĢlevlerini) azaltarak vücut dokularını 

oksijensiz bırakır. Syanosis ve bilinç kaybı tipik hastalık belirtileridir. Karbonmonoksit, 

siyanürler, nitrobenzen, hidrokinon, anilin, arsin  

HassaslaĢtırıcılar; 

Belli süre maruz kalındığında normal dokularda allerjik reaksiyonlara neden olur. 

hidrokinon, brom, platin bileĢikleri, izosiyanatlar ve ozon. 

Kanserojenler; 

Yetkili kuruluĢlarca kanserojen olduğu saptanan asbest(ler), benzen (benzol), berilyum, 

kurĢun kromat, formaldehit, vinil klorür, trikloroetilen ve karbon tetraklorür bu sınıfa 

girer. 

 

Doğurma sistemi zehirleri (Reproductive Toxins); 

Bu sınıfa giren maddeler doğum kusurlarına veya kısırlığa neden olurlar. Bazı bilim 

adamları, bu kadınların, doğurma döneminde hiçbir kimyasal maddeye maruz 

kalmamalarını öneriyor. Bu sınıfa giren maddelere örnek olarak Polybrominated 

biphenyl PBB'ler, Polychlorinated biphenyl PCB'ler , selenyum bileĢikleri ve vinil 

klorür verilebilir. 

Kronik sağlık riskleri 

Hepatotoksinler (karaciğer hücrelerini yok eden toksinler); 

Karaciğer büyümesi veya sarılık gibi karaciğerde hasara neden olur. Karbon tetraklorür, 

nitrosaminler, vinil klorür, klorobenzen, trikloretilen, kloroform ve etilalkol. 
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Nefrotoksinler (böbrek dokusunu yok eden toksinler); 

ödem veya idrarda protein bulunması (proteinuria) gibi böbrek hasarlarına neden olur. 

Halojenli hidrokarbonlar, uranyum, vinil klorür, trikloroetilen ve etil alkol 

Nevrotoksinler (sinir dokusunu harap eden toksinler); 

Merkezi sinir sitemine etki ederek davranıĢ değiĢiklikleri, motor fonksiyonlarının azalması 

ve uyuĢukluğa neden olur. civa, karbon sülfür, etil alkol, asetilen, mangan, talyum ve 

kurĢun tetraetil'dir. 

Akciğerlerde hasara neden olan maddeler; 

Solunum sistemi dokularını tahrip eden maddelerdir. Bu maddeler öksürük, göğüste 

sıkılık, ve nefes darlığına neden olurlar. Silisyum dioksit, asbest(ler), pamuk lifleri, kömür 

tozu ve toluen diizosiyanat'lar bu sınıfa girer. 

Ekotoksik risk 

Serbest halde bulunmaları durumunda, biyoakümülasyon yoluyla çevre üzerinde ani veya 

gecikmeli olarak olumsuz ve biyotik sistemlerde toksik etkiler yaratan maddelerdir.  

Bu tehlikeli özellikleri taĢıyan maddelerin depolanması ve taĢınması sırasında, maddenin 

çevre için olan tehlikelerini, koruma tedbirleri ve tehlikeli özelliğini belirten iĢaret ve 

yazıları taĢıyan etiketlerin üzerinde bulunması gerekmektedir. 

Diğer fiziksel riskler 

Basınçlı gazlar; 

Tüplerde basınç altında gaz olduğu için patlama tehlikesi vardır. Yangında ısınırsa kabının 

patlamasına neden olabilir. Azot, oksijen, argon, asetilen, propan ve karbon dioksit , 

Patlayıcılar; 

Nitrogliserin, barut ve diasetil peroksit , 

Kararsız maddeler; 

Benzoil peroksit, akrilonitril ve butadien gibi birçok tehlikeli madde bu sınıfa girer. 

Su ile Ģiddetli reaksiyon veren maddeler; 

Asetik anhidritleri, sodyum metali ve kalsiyum karpit örnek olarak verilebilir. Çok 

dengesizdirler. Su ile reaksiyona girince zehirli veya yakıcı gazlar çıkarır. Ģok, sürtünme 

ve sıcaklık artıĢı sonucu olarak parlayabilir. Ayrıca kapalı bir kapta ısıtılırsa patlayabilir.  

Tehlikeli Kimyasallar Alev Alıcı/Patlayıcı Aralığı (Değerler % buhar/hava 

konsantrasyonu olarak verilmiĢtir) 
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ġekil – 1; Tehlikeli Kimyasallar Alev Alıcı/Patlayıcı Aralığı 

Örnekler:   

Benzin, LEL = 1,4, UEL = 7,6 

Hidrazin (100%), LEL = 2,9, UEL = 98 

Etilen Oksit, LEL = 3, UEL = 100 

  

Tehlikeli kimyasallar;  

SıkıĢtırılmıĢ gaz 

Bir kapta bulunan ve 21,1ºC derecece 275,8 kPa üzerinde mutlak basınca sahip gaz ya 

da gaz karıĢımı… 

Büyük Tehlikeler 

 Kaynayan Sıvı Genişleyen Buhar Patlaması-BLEVE 

o Bir sıvılaĢtırılmıĢ kaz kabı ateĢe maruz kaldığında olur 

o ZayıflamıĢ kap + basınç artıĢı = kabın parçalanması 

o Parçalanma çok patlayıcı olabilir 

 Ayrıca, alev alıcı, oksitleyici, zehirli, koroziv olabilir 

Alev Alıcı ve Yanıcı Sıvılar 

• Alev alıcı sıvı 

o Parlama noktası 60,5ºC altında  

• Yanıcı sıvı 

o Parlama noktası 60,5ºC üzerinde ve 93ºC altında 

Alev Alıcı Katılar   

• AteĢleme sıcaklığı 100ºC altında  

• Güçlü ya da kalıcı yanma  

Örnekler 

• Organik katılar:  selüloz nitrat, naftalin 

• Ġnorganik katılar:  lityum amid, kükürt 

• Yanıcı metaller:  sezyum, magnezyum, zirkonyum 

• Ġnce parçalanmıĢ katılar:  alüminyum tozu, saf metal tozları    

 

Büyük tehlike:  Hızlı yanma, çok miktarda toksik duman.  

Oksitleyiciler 

 Oksitleyiciler yanmayı baĢlatabilir ya da güçlendirebilir 

o Katı- amonyak perklorat             

o Sıvı- dumanlı nitrik asit 

o Gaz- oksijen 
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 Organik peroksitler istikrarsız ve reaktif olabilir – patlayıcı potansiyele sahiptir. 

 

Tehlikeli Kimyasallar – Tipik Yerleri 

 Kimyasal madde tesisleri 

 Depolar 

 Yakıt istasyonları 

 Kamyon, gemi, havayolu terminalleri 

 Silah depoları 

 Hastaneler 

 Laboratuarlar 

 Nükleer tesisler 

 Bakım tesisleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

 

 

 

ġekil – 2; Amaonyak sağlık etkileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 3; Karbon monoksit sağlık etkileri 
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ġekil – 4; Oksijen sağlık etkileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 5; Bazı temel kimyasalların vücutta etki noktaları 

Gazlar ve dumanların akut etkileri 

 Gözlerimizi ve cildimizi tahriĢ ederler (Gözlerde – Ciltte kızarıklık/yanma) 

 Koklama – Solunum yollarını tahriĢ ederler 

o Öksürük  

o Hırıltılı solunum 

o Nefes darlığı 

 BronĢit – AC ödemi – Pnomoni  

 Sinir sistemini etkilerler 

 Zehirlenmelere neden olurlar 

o Mide bulantısı - Kusma 

o ĠĢtahsızlık 

o YavaĢ sindirim gibi sorunlar oluĢur 

o Adale krampları ve 

o DavranıĢ bozuklukları 

o Ölüm  

 

Kronik etkiler: 

 Akciğer kanseri riski çok yüksektir. 
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 Larinks kanseri 

 Mesane kanseri 

 Kronik bronĢit 

 Astım 

 Akciğer kapasitesinin azalması 

 Böbrek bozuklukları 

 Sperm miktarı azalması ve kısırlık (kaynakçı eşlerinde geç gebelik, düşükler) 

 Merkezi sinir sistemi etkilenmeleri (konuşma ve hareket yeteneği azalması)  

 

Yasaklar 

Tablo -1 ile verilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin iĢyerinde 

kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aĢağıda belirtilen iĢlerin yapılması yasaktır. 

Ancak bu maddelerin baĢka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki 

konsantrasyonu, aĢağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak 

uygulanmaz.  

CAS No   

  

Madde Adı 

  

Yasak Uygulanmayacak  

Limit Değer 

91-59-8 2-naftilamin ve tuzları % 0.1 (ağırlıkça) 

92-67-1 4-aminodifenil ve tuzları % 0.1 (ağırlıkça) 

92-87-5 Benzidin ve tuzları % 0.1 (ağırlıkça) 

92-93-3 4-nitrodifenil % 0.1 (ağırlıkça) 

Tablo – 1 Kullanımı yasak olan kimyasal maddeler 

Bu kimyasal maddelerle yapılacak çalıĢmalarda aĢağıda belirtilen hususlara uyulacaktır: 

 ĠĢçilerin, bu kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı iĢlemlerden 

kaynaklanan sağlık risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen oranlardan 

fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve iĢlemlerin yapılması 

yasaktır. 

 Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve iĢçilerin bu 

maddelerden etkilenimlerinin önlenmesi koĢuluyla Bakanlıktan izin alınarak söz 

konusu maddelerle sadece aĢağıdaki hallerde çalıĢma yapılabilir; 

o Bilimsel araĢtırma ve deneylerde, 

o Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması iĢlerinde, 

o Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde. 

 ÇalıĢmalar için izin isteyenler;   

o Ġzin isteme nedeni, 

o Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları, 

o Bu maddelerde çalıĢacakların sayısı, 
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o Maddelerin kullanılacağı iĢler, reaksiyonlar ve prosesler, 

o ĠĢçilerin bu maddelerden etkilenimini önlemek için alınan önlemler, hakkındaki 

   bilgileri Bakanlığa vermek zorundadır. 

 

 Sağlık Gözetimi 

o Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu 

saptanan iĢçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır. 

 ĠĢyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları 

dikkate alınacak ve bu gözetimler özellikle;  

 Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden 

olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeden etkilenimin söz konusu 

olduğu,  

 ĠĢçilerin özel çalıĢma Ģartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma 

olasılığının bulunduğu, 

 ĠĢçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluĢturduğu riskin kabul edilebilir 

düzeyde olduğu, durumlarda yapılacaktır. 

 Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin 

bulunduğu durumlarda yapılacaktır.   

 KurĢun ve iyonik kurĢun bileĢikleri ile yapılacak çalıĢmalarda; 

o Biyolojik izleme; Absorbsiyon spektrometri veya eĢdeğer sonucu 

veren bir baĢka metot kullanılarak, kanda kurĢun seviyesinin (PbB) 

ölçümünü de kapsayacaktır. 

o Bağlayıcı biyolojik sınır değer: 70 µg Pb/100 ml kan.  

 AĢağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılacaktır:  

o Havadaki kurĢunun, haftada 40 saat çalıĢma süresine göre 

hesaplanmıĢ, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0,075 

mg/m3'ten fazla ise, 

 ĠĢçilerden herhangi birinin kanındaki kurĢun seviyesi 

40 µg Pb/100 ml kandan fazla ise.  

 ĠĢe baĢlamadan önce bu durumdan iĢçiler haberdar edileceklerdir.     

o Sağlık gözetimine tabi tutulan her iĢçi için kiĢisel sağlık ve etkilenim kayıtları 

tutulacak ve güncelleĢtirilecektir.  

o KiĢisel sağlık ve etkilenim ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kiĢinin 

etkilenim düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini ihtiva edecektir. Sağlık 

gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alacaktır. 

 Ġleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve etkilenim ile ilgili 

kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir Ģekilde tutulacak ve 

muhafaza edilecektir.  
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 Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilecektir.  

 ĠĢçiler, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine 

ait bilgileri görme hakkına sahiptirler.  

 ĠĢyerinin faaliyetine son verilmesi halinde, iĢveren sağlık ve etkilenim ile 

ilgili kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır. 

o Sağlık gözetimi sonucunda; iĢyerinde tehlikeli kimyasal maddeden etkilenim 

altında kalan iĢçide, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya 

olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin aĢıldığının tespit 

edilmesi halinde, iĢçi durumdan haberdar edilecek ve kendisine yapılması 

gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilecektir. 

   

 Bu durumda; 

 Yapılan risk değerlendirmesi yenilenecek, 

 Riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik önlemleri gözden geçirilecek ve gereken 

önlemler alınacak, 

 ĠĢçinin yaptığı iĢten alınarak tehlikeli kimyasal maddeden etkilenim riskinin olmadığı 

baĢka bir iĢte çalıĢtırılması da dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine 

göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, iĢyeri 

hekimi veya diğer uzman kiĢilerin veya 

 Bakanlık yetkililerinin önerilerine uyulacak,  

 Benzer Ģekilde etkilenim altında kalan baĢka iĢçiler de varsa, sağlık durumları kontrol 

edilecek ve bunlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulacaktır.  

   

 

 

 

CAS 

Maddenin Adı 

Sınır Değer Özel ĠĢaret   
TWA   

(8 Saat) 

STEL   

(15 Dak.) 

mg/m3  ppm  mg/m3 ppm   

60-29-7 Dietileter 308 100 616 200 - 

67-64-1 Aseton 1210 500 - - - 

67-66-3 Kloroform 10 2 - - Deri 

71-55-6 1,1,1-Trikloroetan 555 100 1110 200 - 
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75-04-7 Etilamin 9,4 5 - - - 

75-34-3 1,1-Dikloroetan 412 100 - - Deri 

75-44-5 Fosgen 0,08 0,02 0,4 0,1 - 

75-45-6 Klorodiflorometan 3600 1000 - - - 

78-93-3 Butanon 600 200 900 300 - 

79-09-4 Propionikasit 31 10 62 20 - 

95-47-6 o-Ksilen 221 50 442 100 Deri 

95-50-1 1,2-Diklorobenzen 122 20 306 50 Deri 

95-63-6 1,2,4-Trimetilbenzen 100 20 - - - 

98-82-8 Kümen 100 20 250 50 Deri 

98-83-9 2-Fenilpropen 246 50 492 100 - 

100-41-4 Etilbenzen 442 100 884 200 Deri 

105-60-2 e-Kaprolaktam  (toz / buharı) 10 - 40 - - 

106-35-4 Heptan-3-on 95 20 - - - 

106-42-3 p-Ksilen 221 50 442 100 Deri 

106-46-7 1,4-Diklorobenzen 122 20 306 50 - 

107-18-6 Allil alkol 4,8 2 12,1 5 Deri 

107-21-1 Etilen glikol 52 20 104 40 Deri 

107-98-2 1-Metoksipropanol-2 375 100 568 150 Deri 

108-10-1 4-Metilpentan-2-on 83 20 208 50 - 

108-38-3 m-Ksilen 221 50 442 100 Deri 

108-65-6 2-Metoksi-1-metiletilasetat 275 50 550 100 Deri 

108-67-8 Mesitilen (Trimetilbenzen‟ler) 100 20 - - - 

108-90-7 Klorobenzen 47 10 94 20 - 

108-94-1 Siklohegzanon 40,8 10 81,6 20 Deri 

108-95-2 Fenol 7,8 2 - - Deri 

109-99-9 Tetrahidrofuran 150 50 300 100 Deri 

110-12-3 5-Metilhegzan-2-on 95 20 - - - 

110-43-0 Heptan-2-on 238 50 475 100 Deri 

110-85-0 Piperazin 0,1 - 0,3 - - 

111-76-2 2-Butoksietanol 98 20 246 50 Deri 

112-07-2 2-Butoksietil asetat 133 20 333 50 Deri 

115-10-6 Dimetileter 1920 1000 - - - 

120-82-1 1,2,4-Triklorobenzen 15,1 2 37,8 5 Deri 

121-44-8 Trietilamin 8,4 2 12,6 3 Deri 

123-92-2 Ġzopentilasetat 270 50 540 100 - 

124-40-3 Dimetilamin 3,8 2 9,4 5 - 

127-19-5 N,N-Dimetilasetamid 36 10 72 20 Deri 
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141-32-2 n-Butilakrilat 11 2 53 10 - 

142-82-5 n-Heptan 2085 500 - - - 

526-73-8 1,2,3-Trimetilbenzen 100 20 - - - 

541-85-5 5-Metilheptan-3-on 53 10 107 20 - 

626-38-0 1-Metilbutilasetat 270 50 540 100 - 

628-63-7 Pentilasetat 270 50 540 100 - 

620-11-1 3-Pentilasetat 270 50 540 100 - 

625-16-1 Amilasetat, tert 270 50 540 100 - 

1330-20-7 Ksilen, (karıĢım izomerleri, saf) 221 50 442 100 Deri 

3689-24-5 Sulfotep 0,1 - - - Deri 

7664-39-3 Hidrojen  florür 1,5 1,8 2,5 3 - 

7440-22-4 GümüĢ (Metalik) 0,1 - - - - 

7647-01-0 Hidrojen klorür 8 5 15 10 - 

7664-38-2 Ortofosforik asit 1 - 2 - - 

7664-41-7 Amonyak (Anhydrous) 14 20 36 50 - 

7782-41-4 Flor 1,58 1 3,16 2 - 

7783-07-5 Dihidrojen selenür 0,07 0,02 0,17 0,05 - 

10035-10-6 Hidrojen bromür - - 6,7 2 - 

26628-22-8 Sodyum azid 0,1 - 0,3 - Deri 

34590-94-8 
(2-Metoksimetiletoksi)-propanol 

308 50 - - Deri 

  Florürler, inorganik 2,5 - - - - 

Tablo – 2; Mesleki etkilenim sınır değerleri-1 

2000/39/EC sayılı Direktifin ekidir. CAS: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.  

Özel işaret: “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir. 

TWA: 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. 

STEL: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için  aşılmaması gereken etkilenim üst 

sınır değeri. 

mg/m3: 20 OC  sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki  1 m3  havada bulunan 

maddenin miligram cinsinden miktarı. 

ppm: 1 m3  havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3). 

 

 CAS 
Maddenin Adı 

Sınır Değer  

mg/m3  ppm 

54-11-5 Nikotin (?) 0.5 - 

64-18-6 Formik asit 9 5 
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64-19-7 Asetik asit 25 10 

67-56-1 Metenol (metil alkol) 260 200 

75-05-8 Asetonitril 70 40 

88-89-1 Pikrik asit (?)  0.1 - 

91-20-3 Naftalin 50 10 

98-95-3 Nitrobenzen 5 1 

108-46-3 Resorsinol (?) 45 10 

109-89-7 Dietilamin 30 10 

110-86-1 Piridin (?) 15 5 

124-38-9 Karbondioksit 9000 5000 

144-62-7 Oksalikasit (?) 1 - 

420-04-2 Siyanamid (?) 2 - 

1305-62-0 Kalsiyumdihidroksit (?) 5 - 

1314-56-3 Difosforpentaoksit (?) 1 - 

1314-80-3 Difosforpentasülfür (?)  1 - 

1319-77-3 Krezoller (Tüm izomerleri) (?) 22 5 

7440-06-4 Platin (Metalik) (?) 1 - 

7580-67-8 Lityumhidrür (?) 0.025 - 

7726-95-6 Brom (?) 0.7 0.1 

10026-13-8 Fosforpentaklorür (?) 1 - 

10102-43-9 Azotmonoksit 30 25 

8003-34-7 Piretrum 5 - 

  Baryum  (Baryum olarak çözünür bileĢikleri) (?)  0.5 - 

  GümüĢ   (GümüĢ olarak çözünür bileĢikleri) (?) 0.01 - 

  Kalay      (Kalay olarak inorganik bileĢikleri) (?)  2 - 

Tablo – 3; Mesleki etkilenim sınır değerleri-2 

1991/322/EC sayılı Direktifin ekidir.  
CAS: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.  

mg/m3: 20 OC  sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki  1 m3  havada bulunan 

maddenin miligram cinsinden miktarı. 

ppm: 1 m3  havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3). 

(?) : Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan  maddeler. 

Tablo – 1, 2 ve 3 de belirlemeler, yasaklamalar ve sınırlamalar yapılmıĢ olduğu açıkça 

görülmektedir. 

 

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve EĢyaların Üretimine, 

Piyasaya Arzına ve Kullanımına ĠliĢkin Yönetmelik 
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Bu yönetmelik 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayı ile (Mükerrer) Resmi Gazetede Çevre 

ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan yayınlanmıĢtır.  

Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını temin etmek üzere, bazı 

tehlikeli maddelerin veya madde gruplarının kendi baĢına üretimi ve kullanımı, müstahzar 

içerisinde veya eĢyada kullanımı ile bunların piyasaya arzına iliĢkin idari ve teknik usul ve 

esasları düzenlemektir. Kapsamı ise; Sahip oldukları tehlikeli özellikler nedeni ile insan 

sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olan bazı tehlikeli maddeler veya madde 

gruplarının, kendi baĢına üretimi, müstahzar içerisinde veya eĢyada kullanımı ve bunların 

piyasaya arzına iliĢkin kısıtlamalardır. Yönetmeliğin Ek-1indeki kısıtlamalar aĢağıdadır; 

Kısıtlamaya Tabi Madde ve Madde Grupları ile Bunların Kısıtlama ġartları 

1. Asbest ile ilgili hükümler 

A) Asbest lifleri ve asbest lifleri ihtiva eden topraklara iliĢkin olarak aĢağıdaki hususlara 

uyulması zorunludur. 

 Amfibol grubu asbest lifleri olarak tanımlanan; 

o Krosidolit, (Mavi Asbest);  CAS No 12001 – 28 – 4  

o Amozit, (Kahverengi Asbest); CAS No 12172 – 73 – 5; EC No: 310–127–6 

o Antofillit, (Antofillit Asbest) ; CAS No 77536 – 67 – 5; EC No: 310–127–6 

o Aktinolit, (Aktinolit Asbest); CAS No 77536 – 66 – 4;  EC No: 310–127–6 

o Tremolit, (Tremolit Asbest); CAS No 77536 – 68 – 6;  EC No: 310–127–6 

türü asbest lifleri çıkarılamaz, üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde ve üretim dıĢında 

herhangi bir amaçla kullanılamaz, satıĢ ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez. 

 Amfibol Grubu asbest liflerini ihtiva eden ürünler kullanım amacıyla 

piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz. 

 Serpantin grubu asbest lifi olarak tanımlanan,  

 Krizotil asbest, ( Beyaz Asbest ); CAS No: 12001–29–5;  

            CAS No: 132207–32–0; 

o Oyuncakların, 

o Püskürtme yolu ile kullanılacak malzeme ve müstahzarların, 

o Perakende olarak halka satılan toz halindeki nihai ürünlerin, 

o Tütün içmek için kullanılan pipo, ağızlık, sigara filtresi gibi ürünlerin, 

o Katalitik filtreler ve SıvılaĢtırılmıĢ gaz ile çalıĢan katalitik ısıtıcılarda 

kullanılan yalıtım gereçlerinin, 

o Boyalar ve cilalar/verniklerin, 

o Sıvılar için kullanılacak filtreler/süzgeçlerin, 

o Kaplama ağırlığının % 2‟sinden fazla olacak Ģekilde, yol yüzey 

kaplamalarının, 
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o Sıvalar, koruyucu kaplamalar, dolgular, sızdırmazlık malzemeleri, 

bağlayıcılar, zamklar, tutkallar, yapıĢtırıcılar, dekoratif tozlar ve apre 

malzemelerinin, 

o Yoğunluğu 1 g/cm3 ten az olan yalıtım veya ses geçirmezlik 

malzemelerinin, 

o Hava filtreleri/süzgeçleri ve doğal gaz veya havagazı isale, dağıtım ve 

kullanımında kullanılan filtreler/süzgeçlerin, 

o Plastik yer ve duvar kaplamalarının altına konacak yalıtım astarlarının, 

o Tüketiciye sunulduğunda, ortama lif yayılmasını önleyecek Ģekilde 

muameleye tabi tutulmayan tekstil ürünlerinin, 

o Çatı keçelerinin, 

o Oluklu levhalar, levhalar, panolar ve karoların, 

o Contalık levhaların, contaların, 

o Debriyaj ve fren balatası üretiminde kullanılan iplerin, 

o Balata hammaddesinin ve balataların, 

üretiminde kullanılamaz. 

 Krizotil türü asbest liflerinin kullanım hükümlerine uymayan ürünler 

kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.  

 Amfibol grubu asbest lifi ihtiva eden topraklar ile serpantin grubu asbest 

lifi ihtiva eden topraklar çıkarılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya 

arz edilemez,  

Özellikle; 

o Badana ve sıva, çatı ve zemin toprağı Ģeklinde taban ve çatı örtüsü, 

o Yol, pekmez, çanak, çömlek yapımında katkı malzemesi, 

o Çocuk pudrası,  

olarak kullanılamaz. 

 Asbest içeren eşyalar ayrıca bu Yönetmeliğin Ek-2‟sinde belirtilen şartları 

sağlamadıkça piyasaya arz edilemez. 

 2. Poliklorlu terfeniller (PCT ler) ile ilgili hükümler 

o Poliklorlu terfeniller (PCT ler) (KlorlanmıĢ terfenil ) ; CAS No: 61788–33–8; 

EC No: 262–968–2; üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, 

satıĢ ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez. 

o Poliklorlu terfenilleri (PCT ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez. 

o Halen kullanılmakta olan; 

o Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli 

cihaz/teçhizatların, 

o Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin, 
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o Küçük kondansatörlerin, 

o Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının, 

o Yer altı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların, 

o kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar 

devam edilir. 

 3. Poliklorlu bifeniller (PCB ler) ile ilgili hükümler 

o Poliklorlu bifeniller (PCBler); CAS No: 1336–36–3; EC No: 215–648–1; 

üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satıĢ ve kullanım 

amacıyla piyasaya arz edilemez. 

o Poliklorlu bifenilleri (PCBler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez. 

o Halen kullanılmakta olan; 

o Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli 

cihaz/teçhizatların, 

o Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin, 

o Küçük kondansatörlerin, 

o Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının, 

o Yer altı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların, 

o kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar 

devam edilir. 

 4. Polibromlu bifeniller (PBB ler) ile ilgili hükümler 

o Polibromlu bifeniller (PBBler);  

o Hekzabromobifenil; CAS No: 36355–01–8; 

o Oktabromobifenil; CAS No: 27858–07–7;  

o Dekabromobifenil; CAS No: 13654–09–6; 

o üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez, kendi halinde ve 

müstahzar içerisinde giysi, çamaĢır ve iç çamaĢırları gibi deri ile temas 

eden tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılamaz. 

o Polibromlu bifenilleri (PBBler) içeren, (1)‟inci fıkrada belirtilen eĢyalar 

piyasaya arz edilemez. 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı (mükerrer) Resmi 

Gazetede yayınlanan; “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ĠliĢkin Güvenlik Bilgi 

Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik‖ yayınlanmıĢtır. Bu 

yönetmeliğe göre “Güvenlik Bilgi Formlarında‖ yer alması gereken bilgiler aĢağıdadır; 

 

Bütün kimyasallar; Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarındaki bilgilere uygun olarak 

kullanılmalıdır. 

bir kimyasal maddeye ait güvenlik bilgi formu aĢağıdaki ġekil – 6 da verilen 

bölümlerden ve konulardan oluĢmaktadır. 
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ġekil – 6; Güvenlik bilgi formlarında yer alan bölümler ve konular 

 

Bu yönetmeliğe göre “Güvenlik Bilgi Formlarında‖ bu bilgileri sağlama yükümlülüğü, 

tehlikeli maddeleri veya müstahzarları piyasaya arz etmekle sorumlu kiĢiye aittir.  

 

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden ÇalıĢanların Korunması Hakkında 

Yönetmelik 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından (R.G: 26.12.2003/25328), 4857 sayılı 

yasaya tabi iĢyerlerinde oluĢabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalıĢanların 

sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek üzere bir 

yönetmelik çıkarılmıĢtır. Patlayıcı ortam oluĢabilecek yerlerde kullanılacak her türlü 

taĢıma aracı bu Yönetmelik kapsamındadır. 

 Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması, 

 01.4.2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gaz 

Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) kapsamında yer alan cihazların 

kullanılması, 

 Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi, 

iĢlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, 

 Sondaj yöntemiyle maden çıkarma iĢleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma iĢleri, 

 Uluslararası antlaĢmaların kapsamında bulunan kara, hava ve suyolu taĢıma 

araçlarının kullanılması, bu Yönetmelik kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. 
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Yönetmelikte bazı tanımlar verilmiĢtir; 

Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik Ģartlar 

altında hava ile oluĢturduğu ve herhangi bir tutuĢturucu kaynakla temasında tümüyle 

yanabilen karıĢımdır. 

Normal çalıĢma Ģartları: Bir tesisin tasarımlanan amaç doğrultusunda, ölçü ve 

değerlerde çalıĢtırılmasıdır. 

 

ĠĢverenin Yükümlülükleri; 

 

Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma 

 Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla aĢağıda belirtilen 

temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan iĢlemlerin doğasına uygun 

olan teknik ve organizasyona yönelik önlemler alınmalıdır. 

o Patlayıcı ortam oluĢmasını önlemek, 

o Yapılan iĢlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluĢmasının önlenmesi mümkün 

değilse patlayıcı ortamın tutuĢmasını önlemek, 

o ĠĢçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak Ģekilde patlamanın zararlı etkilerini 

azaltacak önlemleri almak. 

 Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte 

alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve iĢyerindeki önemli değiĢikliklerden 

sonra yeniden gözden geçirilecektir. 

 

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi 

 Risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin 

değerlendirmesinde aĢağıdaki hususlar da dikkate alınmalıdır. 

o Patlayıcı ortam oluĢma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 

o Statik elektrik de dâhil olmak üzere tutuĢturucu kaynakların bulunma, aktif 

ve etkili hale gelme olasılıkları, 

o ĠĢyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların olası 

karĢılıklı etkileĢimleri, 

o Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü. 

 Patlama riski, patlayıcı ortamların oluĢabileceği yerlere açık olan veya açılabilen 

diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir. 

 

ĠĢyerinin Güvenli Hale Getirilmesi 

 ĠĢyerinin daha güvenli ve sağlıklı olması için, aĢağıdaki önlemlerin de alınması gerekir. 

o ĠĢçilerin ve diğer kiĢilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluĢma 

ihtimali olan yerlerde güvenli çalıĢma Ģartlarını sağlayacak, 
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o ĠĢçilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluĢma ihtimali olan 

yerlerde, yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre çalıĢma süresince uygun 

teknik yöntemlerle bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlayacaktır.     

 

Koordinasyon Görevi 

Bir iĢyerinde birden fazla iĢverene ait çalıĢan bulunması durumunda, her iĢveren kendi 

kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumludur. BaĢta 4857 sayılı yasa olmak üzere, 

diğer yasaların da iĢverene verdiği sorumluluklar saklı kalmak üzere, aĢağıda ayrıntıları 

verilen Patlamadan Korunma Dokümanında öngörülen, çalıĢanların sağlık ve güvenlikleri 

ile ilgili önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasını koordine etmelidirler. 

 

Patlayıcı Ortam OluĢabilecek Yerlerin Sınıflandırılması; 

Patlayıcı Ortam OluĢabilecek Yerler 

 ÇalıĢanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek 

miktarda patlayıcı karıĢım oluĢabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul 

edilecektir. 

 ÇalıĢanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek 

miktarda patlayıcı karıĢım oluĢması ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre 

tehlikesiz kabul edilecektir. 

 Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karıĢımların, bağımsız olarak bir 

patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araĢtırmalarla kanıtlanmadıkça, bu 

maddeler patlayıcı ortam oluĢturabilecek maddeler olarak kabul edilecektir. 

 

Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması 

 Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluĢma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas 

alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır. Alınması gereken önlemler bu sınıflandırmaya 

göre belirlenir. 

 

Bölge 0 

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karıĢımından oluĢan patlayıcı 

ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluĢtuğu yerler. 

Bölge 1 

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karıĢımından oluĢan patlayıcı 

ortamın normal çalıĢma koĢullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. 

Bölge 2 

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karıĢarak normal çalıĢma 

koĢullarında patlayıcı ortam oluĢturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa 

bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. 
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Bölge 20 

Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık 

patlayıcı ortam oluĢabilecek yerler. 

Bölge 21 

Normal çalıĢma koĢullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra 

patlayıcı ortam oluĢturabileceği yerler. 

Bölge 22 

Normal çalıĢma koĢullarında, havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam 

oluĢturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa 

bir süre için geçerli olduğu yerler. 

Not: Tabaka veya yığın halinde yanıcı tozların bulunduğu yerler de, patlayıcı ortam 

oluĢturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır. 

 

Patlamadan Korunma Dokümanı 

 ĠĢveren, üzerine düĢen yükümlülüklerini yerine getirirken, aĢağıda belirtilen ve 

bundan sonra "Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılacak belgeleri 

hazırlamalıdır. Bu dokumanda; 

o Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği, 

o Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak 

önlemler, 

o ĠĢyerinde Patlayıcı Ortam OluĢabilecek Yerlerin Sınıflandırılmasının yapılması 

o Yapılan sınıflamaya uygun olarak alınması gereken asgari gereklerin 

uygulanacağı yerler, 

o ÇalıĢma yerleri ile uyarı cihazları da dâhil iĢ donanımının tasarımı, iĢletilmesi, 

kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, 

o ĠĢyerinde kullanılan tüm donanımın "ĠĢ Donanımlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik ġartları Yönetmeliği" ne uygun olduğu, 

    hususları yazılı olarak yer alacaktır. 

 Patlamadan korunma dokümanı, iĢin baĢlamasından önce hazırlanacak ve iĢyerinde, iĢ 

donanımında veya organizasyonunda önemli değiĢiklik, geniĢleme veya tadilat 

yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleĢtirilecektir. 

 ĠĢveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, 

dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir. 

 

ÇalıĢanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması 

için Asgari Gerekler; 
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 ĠĢyerlerinin, iĢ donanımının, kullanılan maddelerin veya yürütülen faaliyetin 

yapısından kaynaklanan patlayıcı ortam riski bulunan ve tehlikeli sınıfına giren 

yerlere, 

 Tehlikeli yerlerde bulunan donanımın güvenli bir Ģekilde çalıĢması için gerekli olan 

veya bu donanımların güvenli çalıĢmasına yardımcı olan ancak kendisi tehlikeli 

bölgede bulunmayan donanımlara, uygulanacaktır. 

 

Organizasyon Önlemleri; 

ÇalıĢanların Eğitimi 

 ĠĢveren, patlayıcı ortam oluĢabilen yerlerde çalıĢanlara, patlamadan korunma 

konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlayacaktır. 

 

Yazılı Talimatlar ve ÇalıĢma Ġzni 

 Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde; 

o Tehlikeli yerlerdeki çalıĢma, iĢverence düzenlenen yazılı talimatlara uygun 

yapılacaktır. 

o Gerek tehlikeli iĢlerin yapılmasında, gerekse baĢka çalıĢmaları etkileyerek 

tehlikeye neden olabilecek diğer iĢlerin yapılmasında, bir "ÇalıĢma Ġzni" sistemi 

uygulanacaktır. 

 ÇalıĢma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kiĢi tarafından iĢe baĢlamadan 

önce yazılı olarak verilecektir. 

 

Patlamadan Korunma Önlemleri 

 Patlama tehlikesine neden olabilecek parlayıcı gazlar, buharlar, sisler veya yanıcı 

tozların isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere 

uygun Ģekilde yönlendirilmesi veya uzaklaĢtırılması sağlanacak, bunun yapılması 

pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek baĢka uygun önlemler 

alınacaktır. 

 Eğer patlayıcı ortam birkaç çeĢit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya 

tozlardan oluĢuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olacaktır. 

 Özellikle, çalıĢanların ve çalıĢma ortamının statik elektrik taĢıyıcısı veya üreticisi 

olabileceği durumlarda; tutuĢturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik 

boĢalmaları da dikkate alınacaktır. Patlayıcı ortamı tutuĢturabilen statik elektrik 

oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu 

giysiler verilecektir. 

 Tesis, donanım, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda 

güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde 

bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 27.10.2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi 
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Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan 

Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle Ġlgili Yönetmeliğe” göre donanım veya koruyucu 

sistem sayılmayan ancak tesiste yerleĢtirildikleri yerlerde kendileri bir tutuĢturma 

tehlikesi oluĢturan iĢ donanımları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı 

elemanlarında herhangi bir karıĢıklığa meydan vermemek için gerekli önlem 

alınacaktır. 

 Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına 

almak, iĢyerine ve iĢ donanımlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; iĢyerleri, iĢ 

donanımları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inĢası, montajı ve 

yerleĢtirilmesi, bakım, onarım ve iĢletilmesinde gerekli tüm önlemler alınacaktır. 

ĠĢyerlerinde patlamanın fiziksel etkilerinden çalıĢanların etkilenme riskini en aza 

indirmek için uygun önlemler alınacaktır. 

 Gereken durumlarda, patlama Ģartları oluĢmadan önce, çalıĢanların sesli ve/veya 

görsel iĢaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaĢması sağlanacaktır. 

 Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde; bir tehlike durumunda 

çalıĢanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir Ģekilde uzaklaĢabilmeleri için 

tahliye sistemi kurulacak ve her an iĢler durumda bulunması sağlanacaktır. 

 Patlayıcı ortam oluĢabilecek bölümleri bulunan iĢyerlerinde; 

o Faaliyete baĢlanılmadan önce bütün iĢyerinin patlama yönünden güvenliğinin 

sağlandığı kanıtlanacaktır.  

o Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koĢullar yerine getirilecektir.  

o  Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma 

konusunda eğitim almıĢ ve deneyimli uzman kiĢilerce yapılacaktır. 

 Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde; 

o Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, 

donanımın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız 

olarak güvenli bir Ģekilde çalıĢmasını sürdürmesi mümkün olacaktır. 

o Otomatik proseslerde amaçlanan çalıĢma koĢullarından her hangi bir sapma 

meydana geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu 

sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak Ģartıyla el ile müdahale yapılabilir 

olacaktır. Bu müdahaleyi sadece bu iĢte yetkili çalıĢanlar yapacaktır. 

o  Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk 

ve güvenli bir Ģekilde boĢaltılacak veya tehlike oluĢturmayacak Ģekilde izole 

edilecektir. 

 

ĠĢyerleri ve ĠĢ Donanımları Ġçin Özel Gerekler; 

 Patlayıcı ortam oluĢma olasılığı bulunan iĢyerlerinde aĢağıdaki zorunluluklara uymak 

gerekir. 
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o Patlayıcı ortam oluĢma ihtimali bulunan yerlerde, kullanılmakta olan veya 

kullanıma hazır olan iĢ donanımları yukarıda söz edilmiĢ olan ―asgari 

gerekleri‖ karĢılamak zorundadır. 

o Patlayıcı ortam oluĢabilecek kısımları bulunan ve 30.6.2006 tarihinden önce 

açılmıĢ olan iĢyerleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç 

yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun hale getirilecektir. 

 

Donanımların ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler 

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi 

belirtilmemesi halinde, patlayıcı ortam oluĢabilecek tüm yerlerdeki donanım ve koruyucu 

sistemler, 27.10.2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle Ġlgili 

Yönetmelikte belirtilen kategorilere göre seçilecektir. Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve 

tozlar için aĢağıda belirtilen bölgelerde, karĢılarında verilen kategorideki donanım 

kullanılacaktır. 

    Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 donanım, 

    Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 donanım, 

    Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 donanım.  

 

Ek – 4:  REACH ve GHS yaklaĢımıyla kimyasal maddelerde sınıflamalar, 

yeni kodlar ve semboller 

Kanserojen sınıflaması 

Kimyasal maddelerden kanser yapanların bilinmesi ve kullanılmaması amacıyla değiĢik 

birimlerce farklı sınıflamalar yapılmıĢtır. Sınıflamanın farklı olması kullanıcılar arasında 

kavram karmaĢası yaratmıĢtır. Son olarak Kimyasalların Sınıflaması ve Etiketlemesinde 

Küresel Uyumluluk Düzeni (GHS) kurulmasıyla sorun çözülmüĢtür. 20 Ocak 2009 

tarihinden bu yana Kanserojen sınıflamasında artık bütün dünyada standart uygulamaya 

geçilmiĢtir. Farklılığın yarattığı karmaĢanın daha iyi anlaĢılabilmesi için Ģimdiye kadar 

kullanılmakta olan sınıflamalar aĢağıda verilmiĢtir. 

Kanserojen ve mutajen maddeler numaralandırılarak kategorize edilirler: 

 Kategori 1 (C1) Ġnsanlarda kanser yaptığı bilinen maddeler 

 Kategori 2 (C2) Ġnsanlarda kansere neden olabileceği kabul edilen maddeler 

 Kategori 3 (C3) Ġnsanlarda Kanserojen olabileceği düĢünülen ancak yeterli kanıt 

olmayan maddeler. Hayvanlarda Kanserojen olduğuna dair bazı kanıtlar olmasına 

karĢın bu maddeler Kategori 2 ye konamamaktadır. 

 Kategori 1 mutajen (Mut1) Ġnsanlarda mutajenik olduğu bilinen maddeler 
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 Kategori 2 mutajen (Mut2) Ġnsanlarda mutajenik olabileceği kabul edilen maddeler 

 Kategori 3 (Mut3) Ġnsanlarda mutajenik olabileceği düĢünülen ancak yeterli kanıt 

olmayan maddeler 

Uluslararası Kanser AraĢtırma Ajansı (IARC) sınıflaması 

Grup 1: Ġnsanlarda Kanserojen olan maddelerdir. 

Grup 2A: Ġnsanlarda Kanserojen olma olasılığı olan maddelerdir. 

Grup 2B: Ġnsanlarda Kanserojen olabilecek maddeler. 

Grup 3: Ġnsanlarda Kanserojen olarak sınıflanamayan maddelerdir. 

Grup 4: Ġnsanlarda Kanserojen olma olasılığı olmayan maddelerdir.  

 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 

sınıflaması 

Grup A1: Ġnsanlarda Kanserojen olduğu onaylanmıĢ maddeler. 

Grup A2: Ġnsanlarda Kanserojen olduğu kuĢkulu olan maddeler. 

Grup A3: Hayvanlarda Kanserojen olduğu ama insanlarda durumun belirsiz olan 

maddeler. 

Grup A4: Ġnsanlarda Kanserojen olarak sınıflanamayan maddeler  

Grup A5: Ġnsanlarda Kanserojen olduğundan kuĢkulanılmayan maddeler  

 

Avrupa Birliği  

Kategori 1: Ġnsanlarda Kanserojen olduğu bilinen maddeler 

Kategori 2: Ġnsanlarda Kanserojen olduğundan kuĢkulanılan maddeler 

Kategori 3: Ġnsanlarda Kanserojen olduğu düĢünülen ama yeterli kanıt olmayan maddeler   

 

 

Kimyasalların Sınıflaması ve Etiketlemesinde Küresel Uyumluluk Düzeni (GHS) 

REACH Tüzüğü Annex XI de değiĢiklik yapan ve 67548/EEC Tehlikeli Maddeler 

Yönetmeliği ile 1999/45/EC Tehlikeli Preparatlar Yönetmeliklerini hükümsüz kılan 

31.12.2008 günü AB Resmi Gazetesinde yayınlanıp 20.01.2009 günü yürürlüğe giren AB 

nin yeni GHS ve CLP Tüzüğünü aĢağıdaki adresten indirebilirsiniz (Ġngilizce).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF  

Ayrıca bununla ilgili ek bilgilere aĢağıdaki adresten ulaĢabilirsiniz. 

http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm 
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Akut zehirlenme - oral mg/Kg        Akut zehirlenme – dermal mg/Kg 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
Akut zehirlenme  - inhalasyon   
           
Aerosoller, partiküller    
Tozlar ve dumanlar mg/l  Gazlar mg/l/4h              Buharlar ppm V 

 

Aspirasyon 
Zararları 

 
Kategori 1: 

Aspirasyon 
sonucu insanlarda toksik etki yapan veya 

yapabileceği değerlendirilen kimyasallar bu gruba girerler. 
 
Kategori 2: Aspirasyon sonucunda insanlarda toksik etki yapabileceğinden kuĢkulanılan 
kimyasallar bu gruba girerler.   
 
Cilt üzerindeki etkiler 

Cilt korozyonu 

 
Kategori 1A: 3 dakikalık bir etkilenim sonucunda aĢağıdaki bulgular 1 saat içinde 
gözlenebilir. 
 
Kategori 1B: 3 dakika-1 saat arasındaki etkilenim sonucunda aĢağıdaki bulgular 14 gün 
içinde gözlenebilir. 
Kategori 1C: 1-4 saatlik bir etkilenim sonucunda aĢağıdaki bulgular 14 gün içinde 

gözlenebilir. 
 
Korozyon: 4 saate kadar etkilenim sonucunda test edilen 3 hayvandan en az 1 tanesinde 
epidermis ve dermise kadar gözle görülür bir doku hasarı (nekroz) oluĢmasıdır. 
Koroziv reaksiyonlar; Ülser, kanama, kanlı yara kabukları, 14 günlük gözlem sonucunda 
alopesiya alanlarının ve nedbe dokusu oluĢması, yara izlerine bağlı olarak derinin 
renginde soluklaĢma…  

Gözde korozyon için henüz bir sınıflama yoktur. 
 
Cilt tahriĢi    
 

Kategori LD50 

1 ≤ 50 

2 50 – 200  

3 200 – 1000  

4 1000 – 2000 

5 2000 – 5000  

Kategori LD50 

1 ≤ 5 

2 5 – 50  

3 50 – 300  

4 300 – 2000 

5 2000 – 5000  

Kategori LC50 

1 ≤ 0,05 

2 0,05 – 0,50 

3 0,5 – 1,0 

4 1,0 – 5,0 

5 5,0 - ? 

Kategori LC50 

1 ≤ 0,5 

2 0,5 – 2,0  

3 2,0 – 10,0 

4 10,0 – 20,0 

5 20,0 – 50,0  

Kategori LC50 

1 ≤ 100 

2 100 – 500  

3 500 – 2500  

4 2500 – 20000 

5 ? 
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Kategori 2 (tahriĢ edici) 
1) 24, 48, ve 72 saatlik değerlendirme sonucunda deney hayvanlarında 3 testin en az 2 
tanesinde eritem, nedbe veya ödem oluĢturan esas değer ≥2.3 -≤4.0 veya 
2) 14 günlük gözlem sonucunda en az 2 hayvanda kalıcı inflamasyon (yangı), özellikle 

alopesi, hiperkeratoz vb… veya 
3) Bazı olgularda pozitif sonuçlar. 
 
Kategori 3 (Hafif TahriĢ) [Opsiyonel] 
24, 48 ve 72 saatlik değerlendirme sonucunda en az 3 hayvan testinin 2 sinde eritem, 
nedbe veya ödem oluĢturan veya 3. gün sonunda ortaya aniden çıkan cilt reaksiyonları 
için esas değer ≥1.5 - < 2.3 (Kategori 2 ye koyulamayan). 
 
Göz tahriĢi 
 
Kategori 1: Hayvan deneylerinde 24, 48 ve 72 saatlik değerlendirme sonucunda 
korneada kalıcı hasar oluĢturuyorsa, 
 
Kategori2 (Geri dönebilen hasarlar söz konusudur) 

 
Kategori 2A: Kategori1‟de meydana gelen hasarlar 21 günlük gözlem süresi içinde geri 
dönüyorsa,  
 
Kategori 2B: Hasarlar 7 günlük gözlem süresi içinde tamamen tersine dönerse. 
 
Solunum duyarlılığı 
 
Kategori 1: Eğer insanlarda belirgin solunum duyarlılığını teĢvik ettiğine dair kanıt varsa 
Hayvan testlerinden olumlu sonuçlar ortaya çıkmıĢsa. 
  
Cilt duyarlılığı 
 
Kategori 1: Eğer insanda deri teması sonucu deride hassaslaĢmayı teĢvik ettiğine dair 

kanıt varsa, hayvan testlerinden olumlu sonuçlar ortaya çıkmıĢsa. 
  
Mutajenik maddeler 
 
Kategori 1A: Ġnsanların germ hücrelerinde genetik mutasyonları teĢvik ettiği bilinen 
kimyasallar. Ġnsanlarda epidemiyolojik çalıĢmalarda olumlu kanıt vardır.  
 

Kategori 1B: Ġnsanların germ hücrelerinde genetik mutasyonları teĢvik edebileceği göz 
ardı edilmemesi gereken kimyasallar. 
 
Kategori 2: Ġnsanların germ hücrelerinde genetik mutasyonları teĢvik edebileceğinden 
kuĢku duyulan kimyasallar. 
 
Kanserojen maddeler 

 
Kategori 1A: Ġnsanlar için kanserojenik potansiyelleri olduğu bilinen kimyasallar. Esas 
olarak insan olgularındaki kanıta bağlıdır. 
 
Kategori 1B: Ġnsanlar için kenserojenik potansiyelleri olduğu tahmin edilen 
kimyasallardır. Esas olarak hayvan kanıtına bağlıdır. 
 

Kategori 2: Ġnsanlarda kanserojen olduğundan kuĢkulanılan kimyasallardır.  
 
Üreme için toksik olan maddeler 
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Kategori 1A:  Ġnsan üreme sistemine toksik etkisi olduğu bilinen kimyasallardır. 
 
Kategori 1 B:  Ġnsan üreme sistemine toksik etkisi olduğu tahmin edilen kimyasallardır. 
 

Kategori 2: Ġnsan üreme sistemine toksik etkisi olduğundan kuĢkulanılan kimyasallardır. 
 
Emziklide etkiler GHS 
Emzirme yoluyla bebekte ortaya çıkan etkiler tek kategori altında ele alınmıĢtır. 
Fakat kadınlar tarafından alınan ve emzirme yoluyla bebeğe geçtiği gösterilen maddeler 
veya sütte, emzirilen bebeklerin sağlığında endiĢeye neden olmaya yetecek miktarda 
bulunan maddeler (metabolitler dahil), emzirilen bebekler için zararlı olan bu özelliği 
belirtmek üzere aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 
 
 
 
  
 
 

Özgün Hedef Organ Sistemik Zehirlenme  -  Bir Kez Etkilenme 
 
Kategori 1: Ġnsanların bir kez etkilenmesi ile veya deney hayvanlarından elde edilen 
kanıtlara göre insanın zehirlenmesi söz konusuysa,  
 
Kategori 2: Deney hayvanları ile yapılan çalıĢmalardan elde edilen sonuçlara göre; tek 
seferlik etkilenim sonucunda insanı zehirleyebileceği düĢünülen maddeler. 
 
Kategori 3:  Geçici hedef organ etkileri.   
 
Özgün Hedef Organ Sistemik  Zehirlenme- Tekrarlanan Etkilenme 
 
Kategori 1: Tekrarlayan etkilenmeler sonucunda görülen veya deney hayvanları ile 
yapılan çalıĢmalardan elde edilen bulgulara göre insanda zehirleyici etkisi olan maddeler. 

 
Kategori 2: Deney hayvanları ile yapılan çalıĢmalardan elde edilen sonuçlara dayanarak 
insanlarda tekrarlayan etkilenmelerde zehirleyici etkisi olduğu düĢünülen maddeler. 
  
Suya bağlı yaĢam üzerindeki etkiler 
 
Akut Zararlar/Tehlike Kategorileri Zehirlilik  

96 saat LC50  (balık) 
48 saat EC50 (kabuklular/su pireleri vb) 
72 saat veya 96 saat ErC50 (algler, su bitkileri, 
balık)  
 
 
Kronik Zararlar/Tehlike Kategorileri 

Zehirlilik  
96 saat LC50 (balık) 
48 saat EC50 (kabuklular) 
72 saat veya 96 saat ErC50 (algler, su bitkileri) 
 
 
 

            
Kullanılacak olan yeni semboller ve anlamları 
 

Kategori   

Akut I ≤ 1 mg/L 

Akut II > 1 - ≤ 10 mg/L 

Akut III >10 - ≤ 100 mg/L 

Kategori   

Akut I ≤ 1 mg/L 

Akut II > 1 - ≤ 10 mg/L 

Akut III >10 - ≤ 100 mg/L 

Kategori   

Kronik I ≤ 1 mg/L 

Kronik II > 1 - ≤ 10 mg/L 

Kronik III >10 - ≤ 100 mg/L 

Kronik IV Diğer  
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TahriĢ edici; Cilt tahriĢi kategori 2 ve Göz tahriĢi kategori 2A, Deride 
duyarlılaĢma kategori 1, Akut toksisite kategori 4, Tehlikeli hedef organ 
toksisitesi kategori 3, Narkotik etkiler, Solunum tahriĢi. 

 
Kanserojen Kategori 1A, 1B ve 2, Solunum duyarlılaĢtırıcı kategori 1, 
Üremeye toksik kategori 1A, 1B ve 2, Hedef organda toksik kategori 1-2, 
Mutajenik kategori 1A, 1B ve 2, Solunduğunda toksik kategori 1 ve 2 

 
AĢındırıcı, Cilt aĢındırıcı kategori 1A, 1B ve 1C, 

Göz aĢındırıcı kategori 1, 
Metaller için aĢındırıcı 

 

Basınçlı gaz 

 
Patlayıcı (kararsız, bölüm 1.1, 1.2, 1.3 ve  1.4), 
Kendi kendine tepkinir Tip 
A ve B, Organik Peroksit  (Tip A ve B) 

 

Sular için akut toksik Kategori 1, Sular için kronik toksik kategori 1 ve 2 

 Alevlenebilir (Katı kategori 1 ve 2, Sıvı kategori 1, 2 ve 3 Gaz kategori 1, 
alevlenebilir aerosoller kategori 1 ve 2 ), Kendiliğnden tepkinir (Tip B, C, 
D, E ve F), Piroforik Kendiliğnden ısınan, Yayılarak alevlenebilir gaz, 
organik peroksit (Tip B, C, D, ve F) 

 

Oksitleyici 

 

Akut toksik (Kategori 1, 2 ve 3) 

 

 
 

 

 
 

Biyolojik Risk Etmenleri 
 

Konu Biyolojik Risk Etmenleri 

Amaç ĠĢyerinde sağlığa zararlı biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi 

sahibi olmak… 

Öğrenim  ÇalıĢma ortamında enfeksiyon etkeni olarak karĢılaĢılan; 
bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitlerin temel mikrobiyolojik 
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hedefleri özellikleri, 
 Sayılan hastalık etmenlerinin tanınmasında kullanılabilecek 

basit mikrobiyolojik parametreler ve basit laboratuar 
yöntemleri, 

 Biyolojik etmenlerden korunma yöntemleri 
hakkında bilgi sahibi olmak. 

Alt baĢlıkları  Bakteriler 
 Virüsler 
 Mantarlar 
 Parazitler 

 TaĢıyıcılar (vektörler) 

 

Terminoloji 

Biyolojik etken: 

Herhangi bir; 

 Enfeksiyona 

 Alerjiye veya 

 Zehirlenmeye neden olabilen,  

genetik olarak değiĢtirilmiĢ olanlar da dahil  

 Mikroorganizmalar 

 Hücre kültürleri  

 Ġnsan parazitleri 

Biyolojik etken olarak tanımlanmaktadır. 

Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan 

hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlıktır. 

Hücre kültürü: Laboratuar ortamında çok hücreli organizmalardan türetilmiĢ hücrelerin 

geliĢtirilmesidir. 

Bazı sektörlerde üretim süreçlerinde biyolojik etkenler kullanılmaktadır. Bazı sektörlerde 

ise üretimin/iĢin doğası gereği biyolojik etkenler ortaya çıkmaktadır. Söz konusu etkenler 

insana/çevreye topluma az veya çok zarar verebilir. Bu bakımdan bu konunun iyi 

anlaĢılması gerekmektedir. 

 

 

Hangi iĢlerde/sektörde karĢılaĢabiliriz? 

 Gıda üretilen fabrikalarda çalıĢma 

 Tarımda çalıĢma 

 Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalıĢma 

 Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dâhil morglarda çalıĢma 

 Mikrobiyolojik teĢhis laboratuarları dıĢındaki kliniklerde veterinerlik ve teĢhis 

laboratuarlarındaki çalıĢma 

 Atıkları yok eden fabrikalarda çalıĢma 
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 Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalıĢma 

 

Biyolojik etkenler yangı (enfeksiyon) risk düzeyine göre sınıflanmıĢtır. Risk sınıfına göre 

olası sonuçlar, uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler de farklıdır. 

Enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflama; 

 Grup 1 biyolojik etkenler  

 Grup 2 biyolojik etkenler  

 Grup 3 biyolojik etkenler  

 Grup 4 biyolojik etkenler  

 

 

 

 

 

 

Tablo – 1; Risk gruplarının kıyaslaması 

 

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Riski değerlendirmek ve gerekli önlemleri belirlemek için; 

 Maruziyetin  

 Türü 

 Düzeyi 

 Süresi belirlenir 

Birden fazla etken varsa; Bütün etkenler dikkate alınarak yapılır 

Düzenli aralıklarla ve iĢçinin biyolojik etkenlere maruziyet koĢullarını etkileyebilecek 

herhangi bir değiĢiklik olduğunda risk değerlendirmesi yenilenir. ĠĢveren, risk 

değerlendirmesinde kullanılan bilgileri, istendiğinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür. 

 

 

Riskler değerlendirilirken; 

 Ġnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması, 

 Yetkili makamların, iĢçilerin sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim 

altına alınması hakkındaki önerileri, 

 ĠĢçilerin iĢlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler, 

 ĠĢçilerin iĢlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler,  

 Yaptıkları iĢle doğrudan bağlantılı olarak iĢçilerin yakalandığı hastalıkla ilgili 

bilgiler.  
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Risk Değerlendirmesine Göre Yönetmelik Maddelerinin Uygulanması 

Grup 1 biyolojik etkenler:  

Yönetmeliğin 7 -17 maddeleri uygulanmaz. 

Canlı zayıflatılmıĢ (attenüe) aĢılar dahil Grup 1 biyolojik etkenlerle çalıĢmalar için genel 

mesleki güvenlik ve hijyen ilkelerine uyulacaktır.  

 Gıda üretilen fabrikalarda çalıĢma. 

 Tarımda çalıĢma. 

 Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalıĢma. 

 Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalıĢma. 

 Mikrobiyolojik teĢhis laboratuarları dıĢındaki kliniklerde, veterinerlik ve teĢhis 

laboratuarlarındaki çalıĢma. 

 Atıkları yok eden fabrikalarda çalıĢma. 

 Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalıĢma. 

iĢlerinde, yapılan risk değerlendirmesinde gereksiz olduğu belirtilmedikçe, Yönetmeliğin 

7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16.  maddeleri uygulanır.  

 

ĠĢverenlerin Yükümlülükleri 

ĠĢveren, yapılan iĢin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınacak ve 

teknik geliĢmelere uygun olarak, kullanım Ģartlarında iĢçilerin sağlığı için tehlikeli 

olmayan veya daha az tehlikeli olan biyolojik etkenleri kullanacaktır. 

ĠĢveren, iĢyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aĢağıdaki 

hususlara uymakla yükümlüdür: 

 Risk söz konsu ise iĢçilerin maruziyeti önlenmelidir 

 Teknik olarak maruziyet önlenemiyorsa maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için 

önlemler alınır. 

 

Maruziyet düzeyini en aza indirmek için; 

 ĠĢçi sayısını en az düzeyde tutmak (Maruz kalan/kalabilecek) 

 Biyolojik etkenin ortama yayılmasını önleyecek  

o ÇalıĢma prosesleri 

o Teknik kontrol önlemleri 

 Toplu koruma önlemleri alınması 

 KKD Kullanılması  

 Biyolojik etkenlerin kontrol dıĢı sızması/azaltılması 

 Hijyen önlemleri alınarak sağlanmalıdır  

 Biyolojik risk iĢareti ve diğer iĢaretlemelerin yapılması  

 Biyolojik etkenlerin karıĢtığı kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır 

 Kontrol dıĢı olup olmadığının belirlenmesi için ortam ölçümleri 

 Atık yönetimi oluĢturulması 

 Biyolojik etkenlerin iĢyeri içinde güvenli taĢınması 
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Atık Yönetimi; 

Atıkların; 

 Toplanması 

 Depolanması 

 UzaklaĢtırılması 

Süreçlerini içermektedir ve her birinin ayrı bir prosedüre tabi olması gerekir. 

İşveren, aşağıda belirtilen hususlarda Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdür: 

 Risk değerlendirmesinin sonuçları.  

 ĠĢçilerin biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalabileceği iĢler.  

 Maruz kalan iĢçi sayısı.  

 ĠSG sorumlusu kiĢilerin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği.  

 ÇalıĢma Ģekli ve yöntemleri de dahil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici 

önlemler.  

 Fiziksel engellerin ortadan kalkmasından kaynaklanabilecek, Grup 3 veya Grup 4 

de yer alan biyolojik etkenlere maruziyetten iĢçilerin korunması için acil eylem 

planı.  

ĠĢveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona ve/veya 

hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal Bakanlığa ve Sağlık 

Bakanlığına bildirir.  

ĠĢletmenin faaliyeti sona erdiğinde, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre düzenlenen 

maruz iĢçilerin listesi ile bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre tutulan tüm tıbbi kayıtlar 

Bakanlığa verilir. 

Biyolojik etkenlerle yapılan çalıĢmalarda aĢağıdaki hususlara uyulacaktır: 

Biyolojik etkenlerle çalıĢmaya bağlı sağlık veya güvenlik risklerine karĢı aĢağıdaki 

önlemler alınacaktır; 

 BulaĢma riski bulunan çalıĢma alanlarında hiçbir Ģey yenilip içilmeyecektir  

 ĠĢçilere uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanacaktır 

 Uygun ve yeterli temizlik ortamı/olanakları sağlanacaktır 

o Göz yıkama sıvıları 

o Cilt antiseptikleri 

o Banyo 

o Tuvalet   

 Gerekli koruyucu donanımlar;  

o BelirlenmiĢ bir yerde uygun olarak muhafaza edilecektir. 

o Kullanım öncesi ve sonrası temizlik ve bakımı yapılacak  

o Bozuk koruyucu donanımlar, kullanımından önce tamir edilecek veya 

değiĢtirilecektir. 

 Ġnsan ve hayvan kaynaklı numuneler için; 

o Numune alınması 

o ĠĢlem yapılması 

o Ġncelenmesi  

yöntemleri belirlenecektir.  
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 Biyolojik etkenlerle kirlenmiĢ olabilecek iĢ elbiseleri ve koruyucu donanım, çalıĢma 

alanından ayrılmadan önce çıkarılacak ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza 

edilecektir. ĠĢverence, kirlenmiĢ bu elbiselerin ve koruyucu donanımın 

dekontaminasyonu ve temizliği sağlanacak, gerektiğinde imha edilecektir.  

 Alınan bu önlemlerin maliyeti iĢçilere yansıtılmaz. 

 

ĠĢveren aĢağıda belirtilen konularda gerekli bilgi, eğitim ve talimatları verir;  

 Olası sağlık riskleri,  

 Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler,  

 Hijyen gerekleri,  

 Koruyucu donanım ve elbiselerin kullanımı ve giyilmesi,  

 Herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde iĢçilerce yapılması gerekenler.  

 

Eğitim;  

 Biyolojik etkenlerle temasın söz konusu olduğu çalıĢmalara baĢlanmadan önce 

verilecek,  

 Yeni veya değiĢen risklere göre uyarlanacak,  

 Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.  

 

Özel Durumlarda ĠĢçinin Bilgilendirilmesi 

ĠĢverenler iĢyerinde;  

 Biyolojik etkenlerle çalıĢma sırasında oluĢan ciddi bir kaza veya olay durumunda,  

 Grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalıĢmalarda takip edilecek prosedürü de içeren 

yazılı talimatları sağlayacak ve mümkünse uyarıları görünür Ģekilde asacaklardır. 

 Biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi enfeksiyona 

ve/veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı, çalıĢanlara ve/veya 

temsilcilerine derhal bildirirler.  

 ÇalıĢanlara ve/veya temsilcilerine kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek için 

alınan önlemleri de en kısa zamanda bildirirler.  

 

ĠĢçiler 

 Biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya 

olayı, sağlık ve güvenlikten sorumlu veya görevli kiĢiye derhal bildirirler.  

 

Önemlidir   

 Her iĢçi, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde sözü edilen listede belirtilen ve 

kiĢisel olarak kendisini ilgilendiren bilgilere ulaĢabilecektir.  

 ĠĢçiler ve/veya temsilcileri, konuyla ilgili genel bilgilere ulaĢabileceklerdir.  

 ĠĢverenler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen bilgileri 

istemeleri halinde iĢçilere ve/veya temsilcilerine verir.  
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Maruz Kalan ĠĢçilerin Listesi 

Biyolojik etkenlere maruziyet ile ilgili liste ve kayıtlar tutulur: 

Grup 3/Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan 

 ĠĢçilerin listesi 

 Yapılan iĢin türü 

 Maruz kalınan biyolojik etkenler 

o Maruziyetler  

o Kazalar ve olaylarla ilgili kayıtlar 

uygun bir Ģekilde tutulur. Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az 20 yıl 

saklanır.  

Aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyette, bu 

liste, bilinen son maruziyetten sonra en az 40 yıl boyunca saklanır; 

 Kalıcı/gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyette.  

 Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar 

teĢhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.  

 Hastalığın geliĢmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep 

olan biyolojik etkenlere maruziyette.  

 Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden hastalıklara yol açan 

enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.  

 Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere 

maruziyette.  

 ĠĢyeri hekimi/ĠSG yetkilileri listeye ulaĢabilirler 

 

ĠĢçilerin GörüĢlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması 

4857 sayılı yasanın 77. maddesine göre; 

ĠĢveren çalıĢanların görüĢlerini almak ve çalıĢanlar da aktivitelere katılmak zorundadır. 

Bakanlığa Bildirim 

İşverenler aşağıdaki konularda Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdürler: 

 AĢağıda belirtilen biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında ön bildirimde bulunulur;  

o Grup 2 biyolojik etkenler 

o Grup 3 biyolojik etkenler  

o Grup 4 biyolojik etkenler  

Bu bildirim iĢin baĢlamasından en az 30 gün önce yapılır. 

Grup 4 de yer alan her bir biyolojik etkeni veya geçici olarak kendisinin yaptığı 

sınıflandırmaya göre Grup 3 de yer alan yeni bir biyolojik etkeni ilk defa kullandığında da 

ön bildirimde bulunur. 

 Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuarlar için, sadece 

yaptığı hizmetlerin içeriği hakkında baĢlangıçta bildirimde bulunulur 

 ĠĢyerinde bildirimi geçersiz kılan, proses ve/veya iĢlemlerde sağlık veya güvenliği 

önemli ölçüde etkileyecek büyük değiĢiklikler olduğunda, bildirim yeniden verilir 
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 Bildirim;  

o ĠĢyerinin unvan ve adresini,  

o ĠĢyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kiĢilerin adı, soyadı, unvanı ve bu 

konudaki yeterliliğini,  

o Risk değerlendirmesinin sonucunu,  

o Biyolojik etken türlerini,  

o Öngörülen korunma ve önleme tedbirlerini  

Ġçerir. 

 

Sağlık Gözetimi 

 ĠĢveren her iĢçinin;  

o ÇalıĢmalara baĢlamadan önce,  

o Düzenli aralıklarla,  

sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

 Risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken iĢçileri 

tanımlayacaktır. 

 Gerektiğinde, maruz kaldıkları veya kalmıĢ olabilecekleri biyolojik etkene karĢı 

henüz bağıĢıklığı olmayan iĢçiler için etkili aĢılar hazır bulundurulur. 

 Bir iĢçi maruziyet sonucu bir hastalığa yakalanırsa, diğer iĢçiler de gözetime tabi 

tutulur. 

 Bu durumda maruziyet riski yeniden değerlendirilir. 

 Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kiĢisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son 

bulmasından sonra en az 10 yıl süre ile saklanır. (*) Özel durumlarda kişisel tıbbi 

kayıtların bilinen son maruziyetten itibaren 40 yıl süre ile saklanma zorunluluğu 

unutulmamalıdır. 

 ĠĢyeri hekimi veya iĢçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kiĢi, her bir iĢçi için 

alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunur.  

 Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili 

olarak iĢçilere gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.  

 ĠĢçiler, kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi edinebilecekler, 

ilgili iĢçiler veya iĢveren sağlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini 

isteyebileceklerdir.  

 Biyolojik etkenlere, mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya 

ölüm Bakanlığa bildirilir. 

 

 

 

Tanı Laboratuarları DıĢında Kalan Ġnsan Sağlığı ve Veterinerlikle Ġlgili KuruluĢlar 

Ġnsan sağlığı ve veterinerlik hizmeti verilen iĢyerlerinde: 

 Risk değerlendirmesi yapılırken, aĢağıdaki hususlara özellikle dikkat edilecektir;  

o Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve 

örneklerde biyolojik etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizliklere,  
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o Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve 

örneklerde var olduğu bilinen veya var olduğundan Ģüphe edilen biyolojik 

etkenlerin oluĢturduğu tehlikeye,  

o ĠĢin doğasından kaynaklanan risklere… 

 ÇalıĢan iĢçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uygun önlemler alınacaktır. Bu 

önlemler aĢağıdaki hususları da içerecektir; 

o Uygun dekontaminasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesi,  

o Biyolojik etkenlerin bulaĢtığı atıkların risksiz bir Ģekilde yüklenip 

boĢaltılmasını ve uzaklaĢtırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin 

kullanılması.  

 Grup 3 veya Grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan 

Ģüphelenilen hasta insanların veya hayvanların bulunduğu karantina yerlerinde, 

enfeksiyon riskini en aza indirmek için, Ek–V in (A) sütununda belirtilen önlemler 

alınacaktır.  

 

Endüstriyel ĠĢlemler, Laboratuarlar ve Hayvan Barınakları Ġçin Özel Önlemler 

Endüstriyel iĢlemler, laboratuarlar ve hayvan barınakları için alınması gerekli özel 

önlemler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 TeĢhis laboratuarları da dahil, laboratuarlarda ve Grup 2, 3 ve 4 biyolojik 

etkenlerle bilhassa enfekte edilmiĢ veya bunları taĢıyan veya taĢıdıklarından Ģüphe 

edilen laboratuar hayvanlarının barınaklarında aĢağıdaki önlemler alınır;  

o AraĢtırma, geliĢtirme, öğretim veya tanı amacıyla çalıĢmaların yürütüldüğü 

laboratuarlarda, enfeksiyon riskini asgariye indirmek için Ek–V te belirtilen 

önlemler alınır.  

o Risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre 

fiziksel koruma düzeyi tespit edilecek ve Ek–V te belirtilen önlemler alınır.  

 

AĢağıda belirtilen biyolojik etkenlerle çalıĢmalar; 

 Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan, 

 Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan, 

 Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan, 

çalıĢma alanlarında sürdürülecektir. 

 Ġnsanda hastalığa yol açabilecek biyolojik etkenler içerip içermediği belirsiz olan 

maddelerle çalıĢılan ancak asıl amaçları biyolojik etkenlerle çalıĢmak olmayan 

laboratuarlarda, koruma düzeyi en az 2 olan önlemler uygulanır.  

Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli 

olduğu bilinen ya da Ģüphelenilen durumlarda koruma düzeyi 3 veya 4 olan önlemler 

uygulanır. 

 Grup 2, 3 veya 4 de yer alan biyolojik etkenlerin kullanıldığı sanayi proseslerinde 

aĢağıdaki önlemler alınır;  

o Daha önce tanımlanmıĢ olan koruma ilkeleri, Ek–VI da belirtilen 

uygulamaya yönelik önlemler ve uygun prosedürler esas alınarak sanayi 

proseslerine de uygulanır. 
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o Grup 2, 3 veya 4 de yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile ilgili risk 

değerlendirmesine göre, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması 

gereken önlemlerin neler olduğuna karar vermeye Bakanlık yetkilidir. 

 ĠĢçiler için ciddi sağlık riski oluĢturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme 

yapılamayan biyolojik etkenlerle çalıĢmaların yapıldığı tüm iĢyerlerinde koruma 

düzeyi en az 3 olan önlemler alınır. 

 

EK-1 

BĠYOLOJĠK ETKENLERE MARUZĠYETĠN OLABĠLECEĞĠ ĠġLER LĠSTESĠ 

 Gıda üretilen fabrikalarda çalıĢma 

 Tarımda çalıĢma 

 Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalıĢma 

 Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalıĢma 

 Mikrobiyolojik teĢhis laboratuarları dıĢındaki kliniklerde, veterinerlik ve teĢhis 

laboratuarlarındaki çalıĢma 

 Atıkları yok eden fabrikalarda çalıĢma 

 Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalıĢma 

 

EK-2 

BĠYOLOJĠK TEHLĠKE ĠġARETĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3 

SINIFLANDIRILMIġ BĠYOLOJĠK ETKENLER LĠSTESĠ 

Açıklamalar  
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1– Bu Yönetmeliğin kapsamına uygun olarak, sınıflandırma listesine yalnızca insanı 

enfekte ettiği bilinen etkenler dahil edilmiĢtir. 

Uygun olduğu yerlerde, bu etkenlerin toksik ve alerji yapma potansiyelleri belirtilmiĢtir. 

Ġnsanı etkilemediği bilinen hayvan ve bitki patojenleri çıkarılmıĢtır. 

SınıflandırılmıĢ biyolojik etkenler listesine, genetik olarak değiĢtirilmiĢ mikroorganizmalar 

dahil edilmemiĢtir. 

2– SınıflandırılmıĢ etkenler listesi sağlıklı iĢçilerde o etkenlerin yaptıkları etkilere 

dayandırılmıĢtır. 

Önceden varolan bir hastalık, ilaç kullanımı, kazanılmıĢ bağıĢıklık, gebelik veya emzirme 

gibi bir nedenle ya da baĢka bir nedenden dolayı bir kiĢinin duyarlılığının etkilenebileceği 

özel durumlardaki etkiler dikkate alınmamıĢtır. 

Bu tür iĢçilerdeki ek riskler bu Yönetmelikte öngörülen risk değerlendirmesi kapsamında 

ele alınacaktır. 

Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlere maruz kalınan veya maruz 

kalınabilecek bazı sanayi proseslerinde, laboratuar çalıĢmalarında veya hayvanlarla 

yapılan çalıĢmalarda bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine uygun teknik önlemler 

alınacaktır. 

3 – Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de sınıflandırılmamıĢ 

olması ve listede yer almaması, bu biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına 

gelmez. 

Listede, birden çok türünün insanda patojen olduğu bilinen etkenlerin hastalıklara en 

fazla neden olduğu bilinen türleri yer alacak ayrıca, aynı cinsin diğer türlerinin de sağlığı 

etkileyebileceğini gösteren daha genel bir bilgi bulunacaktır.  

SınıflandırılmıĢ biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı bilinen 

türleri ve tipleri (strains) listeye alınmamıĢtır.    

4– Bir suĢ (strain) zayıflatıldığında ya da bilinen virülans genlerini yitirdiğinde, ait olduğu 

ve iĢyerindeki uygun risk değerlendirmesine konu olan ana suĢun sınıflandırılması için 

gerek görülen korumanın mutlak olarak uygulanması gerekli değildir.  

Örneğin; Böylesi bir suĢun, koruyucu veya tedavi edici amaçlar için kullanılacak bir ürün 

veya bu ürünün bir parçası olarak kullanılması durumunda. 

5– Bu listeyi oluĢturmak için kullanılan sınıflandırılmıĢ etkenlerin nomenklatürü (bilimsel 

adlandırması) bu listenin hazırlandığı tarihteki etkenlerin taksonomisi (hayvan veya 

bitkilerin tasnifi) ve nomenklatürü ile ilgili uluslararası anlaĢmalara uygundur. 

6– SınıflandırılmıĢ biyolojik etkenler listesi, oluĢturulduğundaki bilgileri yansıtır. 

7– Ġnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiĢ olan ve bu ekte yer almayan 

bütün virüsler en az Grup 2 de sınıflandırılmıĢ sayılacaktır.  

8– Grup 3 de sınıflandırılan ve karĢılarında (**) iĢareti bulunan biyolojik etkenler, genel 

olarak hava yolu ile bulaĢıcı olmadıklarından iĢçiler için sınırlı enfeksiyon riski taĢırlar. 
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9– ĠĢyerinde, parazitlerin sınıflandırılması sonucuna göre belirlenen koruma düzeyine 

uygun gerekler, sadece insanda enfeksiyona neden olabilecek parazitin yaĢam 

döngüsünün evrelerine uygulanır. 

10– Bu listede ayrıca biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma 

ihtimalinin bulunduğunu, etkili aĢısının olduğunu veya maruz kalan iĢçilerin isim listesinin 

10 yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiĢtir.  

Bu göstergeler aĢağıdaki harflerle ifade edilir. 

A: Olası alerjik etkileri olan. 

D: Bu biyolojik etkene maruz kalan iĢçilerin listesinin bilinen son maruziyetten sonra 10 

yıldan daha fazla saklanması gereken. 

T: Toksin üretimi olan. 

V: Etkili aĢısı bulunan. 

Koruyucu aĢılamanın uygulanması Ek–VII de verilen kılavuza göre yürütülecektir. 

 

EK-4 

ĠġÇĠLERĠN SAĞLIK GÖZETĠMĠ ĠÇĠN UYGULAMAYA YÖNELĠK ÖNERĠLER  

1-   Biyolojik etkene maruz kalan iĢçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kiĢi ya da iĢyeri 

hekimi her bir iĢçinin durumunu ve maruziyet Ģartlarını bilmelidir. 

2-   ĠĢçilerin sağlık gözetimi iĢ hekimliğinin ilke ve uygulamalarına uygun olarak 

yürütülmeli ve aĢağıdaki önlemleri içermelidir:  

-   ĠĢçinin mesleki ve tıbbi öyküsü ile ilgili kayıt tutmak, 

-   ĠĢçinin kiĢisel sağlık durumunun değerlendirilmesi, 

-   Uygun ise, erken ve geri döndürülebilir etkilerin saptanması gibi biyolojik gözetim. 

Sağlık gözetimi yapılırken, her iĢçi için, iĢ hekimliğinde ulaĢılabilen son bilgiler ıĢığında, 

konu ile ilgili daha ileri testler yapılmasına karar verilebilir.  

 

 

 

 

EK-5 

KORUMA DÜZEYLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER ĠLE ĠLGĠLĠ GÖSTERGELER  
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Bu ekte yer alan önlemler, iĢçilere yönelik risk değerlendirmesine, etkinliklerin ve ilgili 

biyolojik etkenin doğasına göre uygulanacaktır. 

 

EK-6 

           

ENDÜSTRĠYEL ĠġLEMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER  
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Grup 1 biyolojik etkenler:  

Canlı zayıflatılmıĢ (attenüe) aĢılar dahil Grup 1 biyolojik etkenlerle çalıĢmalar için  

genel mesleki güvenlik ve hijyen ilkelerine uyulacaktır. 

Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenler:  

ĠĢlemin bir bölümü veya belirli bir yöntemle ilgili risk değerlendirmesi sonucuna göre 

aĢağıdaki farklı kategorilere karĢılık gelen alınacak önlemleri seçip bir arada uygulamak 

mümkündür. 
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EK–7 

KORUYUCU AġI UYGULAMA KILAVUZU 

AĢağıdaki hususlar, koruyucu aĢılamanın uygulanmasında hesaba katılacaktır. 

 Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karĢı etkili bir aĢı varsa aĢılanacaktır. 

 AĢılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülmelidir. ĠĢçiler, aĢılanmanın 

ve aĢılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir. 

 AĢılama bedeli çalıĢana yüklenmeyecektir. 

 Ġstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere, iĢçiyle ilgili bir aĢılama belgesi 

düzenlenecektir. 

 

  

 

 

 

 

 

Psikososyal Risk Etmenleri 
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Konu ÇalıĢma Hayatında Psikososyal Faktörler 

Amaç ĠĢyerinde sağlığa zararlı psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi 

sahibi olmak. 

Öğrenim 

hedefleri 

 ĠĢyerlerinde çalıĢanların sağlığını olumsuz etkileyen psikososyal 
     risk etmenleri ve sağlık etkileri, 

 Dünyada ve Türkiye‟de psikososyal risk etmenlerine maruziyetin 
    yüksek olduğu iĢ kolları, 

 ÇalıĢanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip 
     çalıĢması ve iĢ psikologu‟nun önemi, 

 ĠĢyerinde stres kavramı, 
 Psikososyal risk etmenlerinin iĢyerinde kontrolü ve iĢyeri 

hekimine 
    düĢen görevler  

hakkında bilgi sahibi olmak. 

Alt baĢlıkları ĠĢyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk 

etmenleri: 

 ÇalıĢma ortamı 

 ÇalıĢma süresi 
 Ücret  
 Yönetsel ve çalıĢanlarla ilgili faktörler 
 SendikalaĢma 
 KreĢ, gündüz bakımevi vb. 
 Gebe ve emziren çalıĢanlar 
 Genç çalıĢanlar 
 Tacizler 

 

GĠRĠġ 

Günümüzde iĢ sağlığından söz edebilmek için çalıĢan kiĢinin bedensel sağlığı yanı sıra 

ruhsal sağlığının da iyi olmasına özen göstermek zorundayız. ÇalıĢtıran konumunda 

olanların ―çalıĢanın ruhsal sağlığı‖ konusunda bilgi sahibi olması gerekir. 

ÇalıĢanın ruhsal dünyasında esen fırtınaları dindirmedikçe iĢ kazalarını önlemek, üretimde 

verimlilik sağlamak olanaklı değildir. 

Öncelikle bilinmesi gereken temel kavramları öncelikle görmekte yarar vardır. 

Ġnsan nedir? 

Ġnsan biyolojik ve sosyal bir varlıktır. 

 

 

Sağlık nedir? 
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Dünya sağlık örgütü sağlığı ruhsal, sosyal ve bedensel olarak tam bir iyilik hali olarak 

açıklamaktadır.  

Psikososyal tehlike 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO); ĠĢ doyumu, iĢ örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel 

ve örgütsel koĢullar ile iĢçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileĢim temelinde 

tanımlamıĢtır. 

Psikosoyal tehlike; 

ĠĢin;  

 Psikolojik veya  
 Fiziksel hasar oluĢturma potansiyeli taĢıyan 

o Tasarım  
o Örgütlenme   
o Yönetim özellikleri 

o GerçekleĢtirildiği toplumsal ve çevresel koĢullardır 
 

Psikososyal Risk nedir? 

ĠĢçinin yapması gereken iĢin (özelliklerinden kaynaklanan) gerekleri iĢçinin bilgi, beceri 

ve gereksinimleriyle çatıĢtığında o iĢ stres yapıcı özellik kazanır. 

Stres nedir? 

KiĢinin kendisini tehdit altında hissetmesine neden olan, fiziksel veya psikolojik 

zorlanmalar karĢısında, savunma ya da uyum sağlama amacıyla verdiği tepkidir. 

ĠĢyerinde stres nedir? 

ÇalıĢanın yeteneklerinin ve becerilerinin, iĢin gereksinimleri ile uyuĢmadığında oluĢan, 

zararlı fiziksel ve duygusal yanıtlardır. Sağlık bozuklukları ve yaralanmalara neden 

olabilir. (OSHA, 1999) 

ĠĢ organizasyonu, çevresi, iĢin zararlı ve çekinilecek yönlerine duyusal, biliĢsel, 

davranıĢsal ve fiziksel reaksiyondur. Sıklıkla baĢ edilemeyen duygularla ve aĢırı uyarı ve 

üzüntüyle karakterizedir. (Avrupa Komisyonu) 

Kendilerinden talep edilen görevlerin değiĢik tipleri veya aĢırı baskısıyla oluĢan insan 

reaksiyonlarıdır. (Ġngiltere Sağlık ve Güvenlik Komisyonu, 1999) 

Stresör (gerginleĢtirici) nedir? 

Birey ve organizmanın uyumunu bozan stres deneyimleĢmesine neden olan iç ya da dıĢ 

ortamlardan kaynaklanan uyaranlara stresör (gerginleĢtirici) denir.  

Stresörler değiĢik Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Yapılan tanımlamalardan yola çıkarak 

aĢağıdaki gibi bir sınıflama yapılabilir. 

 Ruhsal ve sosyal nedenler  
 Fiziksel nedenler 
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Ruhsal ve sosyal nedenler 

 ĠĢyerinde geçimsizlik,  
 ĠĢi kaybetme endiĢesi (Gelecek güvencesi) 
 Terfi edememe,  
 Ücret azlığı,  
 Vardiyalar,  
 Akort ücret sistemi,  
 Grev –lokavt,  
 Aile içi sorumluluklar ile iĢ sorumluluklarının çatıĢması,  
 Keder, sevinç vb.  

 Gündelik sıkıntılar 
 Ev ĠĢleri 
 Sağlık sorunları 
 Duygusal iliĢkiler 
 Karar verme durumunda kalmak 
 Toleransa düĢmeler 
 Her türlü engellenmeler (trafik, değer yargıları, kendi duygularımız) 
 Çevresel sıkıntılar 
 Evlenme, boĢanma, eĢin (veya bir yakının) ölümü 
 Hamilelik, çocuk sahibi olmak 
 ĠĢyerindeki baĢarıya bağlı yükselme 
 Mezuniyet, evden ayrılma, iĢe yeni baĢlama 
 Uyum yapmayı gerektiren her değiĢiklik  

o YavaĢ değiĢimlerden hızlı değiĢimlere geçiĢ 

o Ġzole yaĢamdan birbirine bağlı yaĢama geçiĢ 
o Kırsal yaĢamdan kentsel yaĢama geçiĢ 
o Durağan yaĢamdan değiĢken yaĢama geçiĢ 
o ĠĢ değiĢtirme, emeklilik  
o Kendine yeterlilikten bağımlı hale gelmek 
o Aktif yaĢamdan hareketsizliğe geçiĢ  
 

Ruhsal ve sosyal nedenleri aĢağıdaki gibi sınıflayarak da açıklayabiliriz. 

 Olaylara verdiğimiz anlamlar 
 Kalabalık ortam /kiĢisel alanımızın ihlali 
 Gündelik sıkıntılar 
 ÇalıĢma hayatı, sosyal beklentiler 

 KiĢisel beklentiler, yaĢamdan beklediklerimiz 
 Sosyal/iletiĢim becerileri eksikliklerimiz  

Ruhsal ve sosyal olaylarda zihinsel faaliyetler söz konusudur ve bu durumda 

stresin ana kaynağı dıĢ etkilere verdiğimiz içsel tepkilerdir. 

Fiziksel nedenler (dıĢarıdan etki edenler) 

 Gürültü,  
 TitreĢim,  
 Basınç,  
 Termal konfor Ģartları,  
 Aydınlatma düzeni 
 Sessizlik  
 Bakteriler, virüsler, zehirler 

 Yoğun ısı değiĢmeleri, doğal afetler 
 Radyasyon, X ıĢınları 
 Fiziksel yaralanmalar, aĢırı egzersiz 
 Hava kirliliği, gürültü, kalabalık 
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 Oksijen, yiyecek, uyarı aĢırılığı/yetersizliği 
 Teknoloji kazaları 
 Bazı meslekler 

 Zihnimiz herhangi bir faaliyet göstermediği halde fiziksel etkenler biyolojik dengemizi 

etkileyerek stres yaratırlar. 

Bazen de alıĢkanlık kazandığımız bazı maddeleri zamanında bulamadığımızda stres 

yaĢarız. Bu maddelerin yokluğunda; 

 Anksiyete/Huzursuzluk, Depresyon/Karamsarlık 
 Uykusuzluk, Kas zayıflığı 

 Kardiyovasküler zayıflık, mide rahatsızlığı 
Gibi sorunlar ortaya çıkar. 

ÇalıĢan açısından ele aldığımızda ya iĢyerindeki kurumsal yapıdan ya da çalıĢan bireyin 

kendisinden kaynaklanan değiĢik stres nedeni söz konusudur. AĢağıda verilenler ilk 

planda öne çıkan etkenler olarak sayılabilir. 

Kurumsal 

 Fiziksel Yapı 
 Belirsizlikler 
 ĠĢ yükü 
 Meslek türü 
 Sorumluluk 

 PaylaĢım 
 Ücretler 
 Sosyal Ġklim 
 Kötü çalıĢma koĢulları 
 Zaman baskısı 
 Rol çatıĢması 

 Rol belirsizliği 
 KiĢilerden sorumlu olma 
 Yönetim sorunları 
 Kararlara katılamama 
 AĢırı/Yetersiz ödüllendirme 
 Personel azlığı 
 Nöbet/Zaman baskısı 

 ĠĢ güvencesi 
 Deneyimsizlik  

 
Bireysel 

 ĠĢ tecrübesi 
 A-Tipi kiĢilik 

 Özsaygı/özgüven 
 Psikolojik sağlamlık 
 Esneklik 
 Ġçe dönüklük 
 Özel yetenekler/ihtiyaçlar 
 ĠĢe verilen anlam 
 YaĢam olayları/değiĢimleri 
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Stres kaynakları 

Bireysel nedenler Fizik ortam 

ĠĢyeri  

Sosyal çevre 

Stresin insan üzerindeki etkilerini anlamak üzere değiĢik çalıĢmalar yapılmıĢtır. 100 

üzerinden puanlandığında aĢağıdaki gibi bir sonuç elde edilmiĢtir. Ancak unutulmamalıdır 

ki ortaya çıkan puanlar ülkelere, kültüre, sosyoekonomik yapıya vb göre değiĢecektir. 

 

Olaylara göre stres dağılımı 

 Çocuğun ölümü     92 
 EĢin ölümü      90 
 EĢi tarafından aldatılma    87 
 Anne veya babanın ölümü    87 
 Hapse mahkûm olma    86 
 Çocuğun sakatlanması    83 
 Ġstemediği evliliği yapma    83 
 EĢin ağır kaza yapması    79 
 Anne-baba geçimsizliği veya ayrılma  77 
 Ağır hastalık, kaza, yaralanma   75 

 BoĢanma      72 
 Büyük ölçüde borçlanma    72 
 Evlilik dıĢı iliĢkiye girme    68 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 1; Stres kaynakları 

ĠĢyerindeki kronik stres kaynakları  

ÇalıĢma hayatındaki stres kaynakları genellikle kolayca saptanabilir. Rutin olaylar, geliĢen 

olaylar, iĢletmenin doğasından kaynaklananlar gibi… Bu olayların bazıları belirgin, bazıları 

belirgin değildir. Stres kaynakları fark edilmeyince etkili yönetilemez ve kronik stres 

kaynağı haline dönüĢür.  

Rollerdeki belirsizlikler  

ĠĢyerinde çalıĢanların rolleri iyi tanımlanmadığı, kendilerine doğru anlatılmadığı zaman 

çalıĢanlar neyi nasıl yapacaklarını, ne zaman yapacaklarını, neden yapacaklarını 

bilemezler. BaĢka bir deyiĢle “iĢletmenin kendilerinden beklediği nedir” sorusuna yanıt 

bulunmadığı zaman stres ortaya çıkacaktır. 

Kişiler arası çatışmalar  

ÇalıĢanlar arasındaki rekabet, yatay ve dikey iliĢkilerde belirsizlik veya sorunlar kiĢilerde 

sürekli iç çatıĢmasına neden olacaktır. ÇalıĢanlar yüksek sesle söyleyemedikleri her Ģeyin 

sonunda strese girecektir. 
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Sorumluluk  

Öncelikle yönetici konumunda olan personeli ilgilendirmektedir. BaĢkalarının 

sorumluluğunu üstlenmek, onlarla ilgili kararlar vermek durumunda olmak stres 

kaynağıdır. Üretim süreçlerinde üstlenilen sorumluluk da stres kaynağıdır.   

Yoğun iş yükü  

KiĢilerin zamana karĢı yarıĢarak iĢ yapması, bilgi ve becerisinin (kapasitesinin) üzerinde 

gereklilikler taĢıyan iĢleri yapması kiĢide sürekli yüklenmelere neden olur. 

Katılım  

Katılım, kiĢinin kendi çalıĢtığı kurumdaki karar verme sürecinde bir birey olarak etkisinin 

olup olmaması ya da kararları etkileme derecesi ile tanımlanır. 

 Karar vermekten kaçınmak isteği 
 Zaman yetersizliği 

 O iĢe bulaĢmak istememek 
 Karar verme aĢamasında dıĢlanmak  

kızgınlık ve stres yaratacaktır.  

Mekan ve yer sorunları  

KiĢisel çalıĢma ortamımız bizim özel alanımızdır. Kendi masamıza baĢkasının oturmasını 

ister miyiz? Bazen de iĢ gereği baĢka mekânlarda çalıĢmak gerekebilir.  Bu tür durumlar 

stres yaratır. 

ĠĢ yaĢamındaki stres sonucunda aĢağıdaki durumlardan bazıları (veya hepsi) ortaya 

çıkabilir.  

 Hızda ve enerjide azalma, hatalarda artma 
 Zihinsel yorgunluk, yoğunlaĢma sorunları  
 ĠĢ doyumunda azalma 
 Bireysel farklılıkları algılama sorunları 
 HoĢgörü ve yardım etme davranıĢında azalma 
 Saldırgan davranıĢlarda bulunma 
 Empatide, duyarlılıkta azalma  

 

TARTIġMA  

AĢağıdaki meslekleri stres düzeyleri bakımından yüksekten düĢüğe göre sıralayalım. 

Neden bu sıralamayı yaptığımızı açıklayalım. 

 Madenci 
 Polis 
 Gardiyan  
 ĠnĢaat iĢçisi 
 Pilot 
 Sağlık personeli 
 Ambulans, itfaiye sürücüsü 
 Öğretmen 
 Yönetici 
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BaĢarı – BaĢarısızlık 

Bir iĢi hedeflenen düzeyde ve sürede yapmayı baĢarmak olarak tanımlayabiliriz. 

Hedeflenenden daha iyi düzeyde ve sürede yaparsak yüksek baĢarı kazanmıĢ oluruz. 

Ya baĢaramazsak? 

BaĢarılı veya baĢarısız olmamız da stres yaratacaktır. BaĢarmak veya baĢarısız olmak da 

bir sonuçtur ve nedenleri vardır. BaĢarısızlık da kiĢisel ve kurumsal nedenlere bağlıdır. 

BaĢarısızlığın kiĢisel nedenleri 

 Zekâ ve iĢe iliĢkin nedenler 
o Yetersiz sözel beceri 
o Yetersiz özel beceri 
o Yetersiz iĢ bilgisi 
o Yargılama ve bellek yetersizliği 

 Bireysel isteklendirme 

o Engellenen güçlü güdüler 
o Doyumsuz güdüler 
o DüĢük iĢ standartları 
o DüĢük güdülenim 

 Duygular ve duygusal hastalıklar 
o Sıkça yaĢanan yıkıcı duygular 
o Psikozlar 
o KiĢilik bozuklukları 
o Madde bağımlılığı 

  

 Fiziksel özellikler ve hastalıklar 
o Hastalıklar 
o Engelli olmak 
o Fizik yetersizlik 

 
BaĢarısızlığın gruba özgün nedenleri 

 ĠĢyerindeki gruplar 
o Grup saygınlığını ilgilendiren olumsuzluklar 
o Yönetimin yetersizliği 

o Yönetimin etkisizliği 
 Aile bağları 

o Aile krizleri 
o Aileden uzakta olmak 
o Aileye iliĢkin endiĢeler 

 Kuruma ait nedenler 
o Her türlü yetersizlik  

 Toplumsal nedenler 
o Toplumsal değerler 
o Yasal yaptırımlar 
o Genel değerler ile iĢ değerleri çatıĢması 

 ĠĢe ait nedenler 
o Ekonomik güçsüzlükler 

o Coğrafi bölge 
o ĠĢ riskleri 
o Olumsuz çalıĢma koĢulları 
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 KuĢkusuz daha farklı sınıflamalar da yapılabilir. Burada önemli olan nokta; baĢarısızlık 

tek bir nedene bağlı değildir. 

Birey strese karĢı nasıl bir tepki verir? 

Bireylerin stres karĢısındaki tepkilerini bilmek iĢyerindeki olası iĢ kazalarının pek çoğunun 

önüne geçmek demektir. Stres karĢısında bireylerin biyolojik sistemlerinde değiĢiklikler 

olur ve bu değiĢmeler davranıĢları etkiler.  

Stres altındayken değiĢim tehdit olarak algılanır ve  

 Endokrin sistem,  

 Hipotalamus,  

 Pankreas,  

 Tiroid  

gibi doğrudan kana karıĢan hormonları üreten bezleri uyarılır. 

Stres karĢısında vücudumuz 3 aĢamadan geçer. Bu aĢamalar; 

 Alarm  

 Direnç  

 Tükenme  

Her aĢamanın kendine özgün belirgin özellikleri ve dıĢarıdan fark edilebilecek bulguları 

vardır. 

 

Stres 

 

Sempatik sinir sistemi 

 

SavaĢ ya da kaç tepkisi 

 

Organizmada değiĢimler 

 

Beden yüzleĢmeye ya da kaçmaya hazır 

ġekil – 2; Stres sonucu biyolojik değiĢmeler 

Sırasıyla bu değiĢimleri inceleyelim. 

Alarm aĢaması 

Stres kaynağı ile karĢılaĢtığımızda sempatik sinir sistemimiz etkin hale gelir ve bedenimiz 

―savaĢ ya da kaç‖ tepkisi gösterir.  
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Bu tepki sırasında bedende değiĢmeler olur ve sonuçta ya stres kaynağıyla yüzleĢiriz ya 

da kaçmaya hazır hale geliriz.  

 

Alarm aĢamasında 

 Fiziksel 

 Duygusal 

 Zihinsel 

 Sosyal 

Belirtiler gösteririz. 

Alarm AĢamasında Fiziksel Belirtiler 

 Kan akımında değiĢiklikler (kaslara ve beyne yönlenme…) 
 BaĢ ağrısı 
 Göz bebeklerinde büyüme 
 Tükürük salgısında artma 
 Solunum sayısında artıma 
 Kalp atıĢlarında hızlanma 
 Ellerde titreme 
 Sindirim yavaĢlaması 
 Kan Ģekeri yükselmesi 

 ĠĢtah bozukluğu 
Bu değiĢikliklerin düzeyi kiĢilere göre farklılıklar gösterebilir. 

Alarm AĢamasında Duygusal Belirtiler 

 Huzursuzluk, sıkıntı, gerginlik 
 Kaygılı olma 
 Karamsarlık  
 DurgunlaĢma  
 Çökkünlük 
 Sinirlilik, öfke patlamaları  
 AĢırı duygusallık, kolay kırılabilirlik 
 ĠĢte isteksiz tavırlar 
 Özgüven azalması, güvensizlik 

 

Alarm AĢamasında Zihinsel Belirtiler 

 Unutkanlık 
 Konsantrasyonda azalma 
 Kararsızlık  

 Ġlgi azalması 
 ĠĢ kalitesinde düĢüĢ 
 Hatalarda artıĢ 
 AĢırı hayal kurma 
 Olumsuzluklar üzerinde odaklanmak 

 

Alarm AĢamasında Sosyal Belirtiler 

 Sosyal hayatın yoksunlaĢması 
 Randevulara gitmemek veya çok kısa zaman kala iptal etmek 
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 Ġnsanlarda hata bulmaya çalıĢmak 
 Sözle rencide etmek 
 Birden fazla kiĢiyle küsmek  

 

 

Direnme aĢaması  

Strese ya uyum göstereceğiz ya da direneceğiz.  Stres kaynağına uyum sağlarsak veya 

sorunu etkili bir Ģekilde çözersek her Ģey normale dönecektir. Bu durumda alarm 

aĢamasında meydana gelen zararları vücudumuz onaracaktır.  

Direnme durumunda strese karĢı koymak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyarız. 

Stresli davranıĢlar devam edecektir.  

Bu aĢama normale dönme ve daha da kötüye gitme arasında bir geçiĢ aĢamasıdır. 

Tükenme aĢaması  

Stres kaynağı ile baĢa çıkılamaz ve uyum sağlayamazsak tükenme aĢamasına geçeriz. 

Stres kaynağı hala mevcuttur ve biz tükenmiĢizdir. BaĢka stres kaynaklarının etkilerine 

de açık hale geliriz ve kronik stres belirtileri ortaya çıkar. 

Stresle sürekli ama etkisiz bir mücadele varsa bu tükenmeyi getirir. 

 

Stresin Performansa etkisi;  

Stres performansımızı olumsuz etkileyecektir. Stres sonucunda iĢe gitmede isteksizlik, 

örgütten ayrılma duygusunun geliĢmesi, yetersizlik duygusunun geliĢmesi, iĢbirliği 

sağlayamama, iĢte hata yapma, iĢe devamsızlıklar, isabetli karar verememek, verimlilik 

düĢmesi gibi durumlar ortaya çıkacaktır.  

Stresin kronik etkileri 

Zaman içinde stresin etkileri ile kronik sorunlar ortaya çıkar. Bunlar; 

 Depresyon 
 Fobiler 
 KiĢilik değiĢikliği 
 Ruhsal hastalıklar 
 DüĢünce ve hafıza kusurları 
 Uyku bozuklukları 
 Kronik hastalıklar (baĢ ağrısı, kalp hastalığı) 

 

Stres ve hastalık arasındaki iliĢki  

Ġyi yönetilemeyen stres sonucunda değiĢik alıĢkanlıklar kazanabiliriz ve bunun sonucunda 

da çok değiĢik olumsuzluklar yaĢayabiliriz.  

Stres sonucunda; 



322                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

Alkol, ilaç, sigara gibi alıĢkanlıklar kazanabiliriz veya daha önceden de kullanıyorsak 

buların tüketimi artabilir. Depresyona girebiliriz. Tansiyonumuz, kolesterolümüz 

yükselebilir, bağıĢıklık sistemimiz zayıflayabilir. 

 

 

Bu olumsuzlukların ardından da; 

Ġntihar eğilimi ortaya çıkabilir, cinayet iĢlenebilir. Siroz, felç, kalp krizi, kanser, astım, 

Ģeker hastalığı gibi ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir. ÇalıĢan kiĢi dikkat kaybı, algılama 

yetersizliği gibi nedenlerle iĢ kazalarına açık hale gelir. 

 

GRUP TARTIġMASI 

Stres her zaman kötü müdür?  

Bu konu tartıĢmalı olmakla beraber otoriteler stresin hepsinin kötü olmadığı, bazen de 

olumlu olduğu konusunda görüĢ birliği içindedirler. 

Olumlu stresin hoĢa giden aktivitelerin getirdiği yaĢamsal zorluklardan kaynaklandığı 

söylenmektedir. 

Olumsuz stresi ise uyum sağlamamız gereken nahoĢ durumlar söz konusu olduğunda 

yaĢadığımız söylenmektedir. 

 

AġAĞIDA AKTARILAN BĠLGĠLERĠ TARTġACAĞIZ 

Stres bazen insanın çaba göstermesini, çalıĢmasını, baĢarmasını sağlar. 

Olumlu durumların yarattığı stresle baĢa çıktığımızda olgunlaĢırız, kendimize güvenimiz 

artar, bu da stresin hayatımıza getirdiği olumlu etkidir. 

Olumlu stres 

 Duygusal bir iliĢkiye baĢlamak 
 Üniversiteyi kazanmak 
 Yeni bir iĢ  

Olumsuz stres 

 BoĢanma 
 Ölüm  
 Ağır iĢ yükü 
 Problemli iliĢkiler 

 

Stresin maliyetleri 

Stresin bir de maddi sonuçları olacaktır. Maliyetler de değiĢik etkenlere bağlı olarak 

ülkelere göre farklılıklar gösterebilir. Burada önemli olan stresin ekonomik sonuçlarının da 

olduğu gerçeğidir. 
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KiĢisel açıdan; Sağlığımızın yitirilmesi, verim düĢüklüğü, iliĢkilerimiz vb...  

ĠĢletme açısından; ĠĢe devamsızlıkların artması, yüksek tedavi harcamaları, iĢten 

çıkarma-yeni eleman alma ve eğitme, üretimde verimsizlik vb… 

  

KiĢilik tipleri  

Bir olay veya olgu karĢısında kiĢilerin tepkiler farklı olabilmektedir. Buradan yola çıkarak 

kiĢilik analizleri yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Burada kabaca genel kabul görmüĢ olan kiĢilik 

tiplerinden söz edilecektir. 

 A tipi kiĢilik   
 B tipi kiĢilik   
 Karma kiĢilik tipleri 

 

A tipi kiĢilik 

 Zamanı iyi kullanma konusunda hassastırlar.  
 Oldukça saldırgan ve rekabetçidirler.  
 Sürekli hareket etmeyi severler ve hızlı yemek yerler.  
 Aynı anda iki iĢi yapmak isterler.  
 Sabırsızdırlar ve beklemekten nefret ederler.  
 ĠĢe yöneliktirler ve iĢi zamanında bitirmeye önem verirler.  
 Rakamlarla boğuĢurlar ve baĢarıyı kazanma derecelerini ölçmeye çalıĢırlar.  
 Güçlü bir motivasyonları vardır.  
 Kendilerine aĢırı güvenleri vardır. Benmerkezcidirler. 
 ĠĢlerinde yüksek kaygı taĢırlar.  
 Çabuk karar verirler.  
 Randevularına tam saatinde giderler ve baĢkalarında da aynı duyarlılığı isterler.  

 Duyarlı bir kiĢilik yapıları vardır.  
 Enerjilerini planlarlar.  
 Kendileri için zaman bulamazlar. Az dinlenir, az spor yaparlar.  

 

B tipi kiĢilik 

 Ġvedilik ve sabırsızlık düĢünceleri yoktur.  
 Gösteri meraklısı değildirler ve sorulmadıkça baĢarılarını ve yaptıklarını tartıĢma 

ihtiyacı duymazlar.  
 Ġyi dinleyicidirler. 
 Sosyal değerler için fazla kaygılanmazlar.  
 Zaman esiri olmazlar.  
 Ekiple kolayca çalıĢırlar.  
 Karar vermede aceleci değildirler.  
 Sakin ve yavaĢ yapıdadırlar. 
 Özel hayatları ile iĢ hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler.  
 Eve döndüklerinde günlük hayattan tamamen uzaklaĢabilirler.  

 

Karma kiĢilik tipleri 

 KiĢiler yalnızca A tipi ya da B tipi davranıĢ özellikleri göstermezler. 
 Birçok insanda A ve B tipi davranıĢ özellikleri birlikte bulunur. 
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Stresten korunma ve stres yönetimi  

Stresten korunmak/yönetmek için değiĢik teknikler/yöntemler kullanılmaktadır. En etkilisi 

kuĢkusuz nedeni ortadan kaldırmaya yönelik olanıdır. 

Bu bölümde stresle mücadele için önerilen bazı yöntemler verilmiĢtir. Görüleceği gibi 

stresörlerden bazılarını kendi irademizle değiĢtirebiliriz/önleyebiliriz. Bazılarının çözümü 

ise bireysel gücün dıĢında kalmaktadır.  

 Sorumluluğu üzerinden atmak 

 Durumu belirgin hale getirerek problemi çözmek 
 Duruma verilen önemi azaltmak   
 Kendine güvenmek 
 YaĢamın kontrolü altında olduğunu düĢünmek 
 Mizah yeteneği 
 Süreç yönelimlilik, tahmin edebilirlik 
 Sosyal destek  

 
Stres yönetiminde bedene yönelik yollar 

 Sağlıklı beslenme 
 Fiziksel egzersiz, nefes egzersizleri ve gevĢeme 
 Meditasyon  

Duygulara ve zihne yönelik yollar  

 Stresli durumları mücadele olanağı gibi görmek, hayata deneyimci yaklaĢmak 
 Duyguları paylaĢmak 
 BiliĢsel yeniden yapılandırma  

DavranıĢlara yönelik yollar 

 Zamanı iyi kullanmak  
 Sosyal destek sistemlerini kullanmak  
 Etkili iletiĢim becerileri geliĢtirmek 
 Problem çözme becerileri geliĢtirmek 
 Stresin kaynağı hakkında bilgilenmek 
 Sosyal karĢılaĢtırmalar yapmak  

 
Stresle mücadelede bunları yapabiliriz 

 Olumlu düĢünce tarzı geliĢtirmek 
 Zamanınızı etkin kullanmak 
 Düzenli egzersiz yapmak 
 GevĢeme tekniklerini kullanmak 
 Uyku düzeninize dikkat etmek 
 Beklentilerin gerçekçi olması 

 ĠletiĢim kurmak ve dıĢa dönük olmak 
 Kafein, sigara ve alkol alımını azaltmak/bırakmak 
 Beslenmeye dikkat etmek 
 Gerektiğinde hayır demek 
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 Vazgeçmeyi öğrenmek 
 Olumlu hayal kurmak 

 

 

 

ÇalıĢma ortamı iĢçinin; 

 Kendi çalıĢma yöntemini ve hızını etkileyebilecek Ģekilde düzenlenmelidir 

 Ürünün tamamını bir bütün olarak algılamasını sağlamalıdır  
 ÇalıĢma düzeni bireylerin becerilerini ve kaynaklarını kullanmasına ve 

geliĢtirmesine olanak tanımalıdır  
 ÇalıĢma düzeni, iĢçinin çalıĢma sırasında insan iliĢkileri ve yardımlaĢma 

olanaklarına açık olmalıdır  
 ĠĢ dıĢındaki sorumluluk ve rollerini (aile, sosyal ve politik) yerine getirebilecek 

Ģekilde düzenlenmelidir  
  

Stres yönetiminde 10 olumsuz tutum 

1- “Ya hep ya hiç türü” düĢünmek  

2- AĢırı Genellemek 

3- Zihinsel Süzgeç 

4- Olumluyu Geçersiz Kılmak 

5- Hemen Bir Sonuca Varmak 

6- AĢırı Büyütme ya da AĢırı Küçültmek 

7- Duygusal Mantık Yürütmek 

8- “Me”li “Ma”lı Cümleler kullanmak 

9- Etiketleme ve YanlıĢ Etiketlemek 

10- KiĢiselleĢtirmek 
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ġekil – 3; ĠĢ kazalarının temel nedenleri 

Ayrımcılık (yıldırma, mobbing)  

Bu kavram son yıllarda karĢımıza çıkmıĢtır. DeğiĢik yıldırma örneklerini günlük 

yaĢantımızda görebiliriz. 

 ĠĢ yerinde;  
o Yöneticiler  
o ĠĢ arkadaĢları 
o Ortaklar 
o MüĢteriler 

Evde; 

 EĢ – aile bireyleri,  
 KomĢular  

Okulda; 

 Sınıf arkadaĢları 

 Öğretmenler 
 Müdür 

Hastanede; 

 Hastalar 
 Doktorlar 

Tarafından sözlü saldırı, aĢağılama, hakaret, zorbalık vb görülebilir. Örnekler daha da 

artırılabilir. Tacizler bazen fiziki Ģiddete de dönüĢebilir. 

Sıkıntılı durumlar ile yıldırma davranıĢlarını ayırt edebilmek gerekir. 

ĠĢ yerinde yaĢanan her çatıĢma yıldırma değildir. 

Bu tür davranıĢlarda amaç ne olabilir sorusu ilk akla gelendir. DeğiĢik amaçları olabilir. 

Üstünlüğü kabul ettirmekten istifa ettirmeye kadar değiĢen amacı olabilir. Bazen 

kıskançlık da önemli bir etken olabilir. 

 

Yıldırma davranıĢları için çok basit bahaneler bile kullanılabilir; 

 Basit hatalar sonrası 
 Gerçek olmayan bir olay veya duyum üzerinden 

Yola çıkarak her fırsatta kiĢi karĢısındakine yıldırma uygulayabilir. 

DeğiĢik biçimlerde yıldırma uygulaması örneklerini görebiliriz; 

 Olumsuz eleĢtiriler 

 Bilgi verilememesi ve geri bildirim yapılmaması 
 ĠĢyerin deki baĢarısının görmezden gelinmesi ve takdir edilmemesi 
 ĠĢyerinde gruplaĢmalar 
 Ayrımcılık yapılması 
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 BaĢkalarının yanında özelikle küçültücü konuĢmalar yapılması 
 Ġzole edilme, ayrı bölüme alınma, ihmal edilme, dikkate alınmama 
 Diğerlerinin önünde korkutma, utandırma, bağırma ve aĢağılanma 
 Görevi dıĢında iĢler verilmesi (dosyalama, fotokopi çekme, telefonlara bakma) 

 Yıllık izinlerinin istem dıĢı kullandırılması, hastalık izni verilmesi… 
 

Siz örnekleri daha da çoğaltabilirsiniz. 

 

Sağlığı nasıl etkiler?  

Yıldırma birey üzerinde çok olumsuz etki yaratır. Ruhsal ve bedensel sağlığı etkileyerek 

bireye zarar verir. AĢağıdakilerden bazıları veya birçoğu ortaya çıkabilir. 

 Yüksek düzeyde stres ve anksiyete, korku, endiĢe 
 Sık sık hastalanma,  
 Kas ağrısı ve acı duyma, sırt-boyun ağrıları, 
 Migren ve baĢ ağrısı,  
 Yorgunluk ve sık sık halsizlik duyma, 
 Uykusuzluk, kabus görme, erken uyanma veya yorgun uyanma, dinlememek, 
 Algılama ve iĢe yoğunlaĢma sorunları 
 ÇeĢitli organ rahatsızlıkları 
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Ergonomi 
 

Konu Ergonomi 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, ergonomi ve iĢ fizyolojisi konusunda temel kavramları 

bilmelerini ve iĢyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalıĢma ortamı 

tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 
 Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar. 
 Ergonomik risklerin etkilerini belirler. 
 Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak 

çalıĢmaları açıklar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 ÇalıĢma yaĢamı ve ergonomi 
 ĠĢ fizyolojisi ve biyomekanik 
 Antropometri ve çalıĢma ortamı tasarımı 
 Bilgi teknolojisine dayalı ergonomik düzenlemeler 
 Güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemeler 
 Ofis ergonomisi 
 Ġlgili mevzuat 

  

GiriĢ 

Günümüzde çalıĢma ortamında karĢılaĢılan tehlikelerin belirlenmesi ile olası risklerin 

araĢtırılması, kaza ve yaralanma oranlarının düĢürülmesi gibi tüm ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

konuları, uygulamalı Ergonominin çalıĢma alanı içinde yer almaktadır. 

Ergonominin temel amacı, insan yeteneklerini en iyi Ģekilde kullanarak onu en uygun iĢe 

yerleĢtirmek ve performansını en yüksek düzeye çıkarmaktır. BaĢka bir deyiĢle 

maksimum performansı (verimlilik vb.) minimum insani maliyet (stres, kazalar vb.) ile 

elde etmektir. Burada insana ait özelliklerin, bilgilerin, yeteneklerin ve becerilerin 

bilinmesi ve bunlara ait alt ve üst sınırların belirlenmesi, insana yaraĢır bir iĢ 

düzenlemesinin en önemli değerlendirme ölçütleridir. 

Ergonomi, insan kabiliyet ve kapasitesine uygun iĢ çevresi düzenlemekle, dolayısıyla, iĢçi 

sağlığının sağlanması ve iĢ kazalarının minimizasyonu sağlamıĢ olmaktadır. Hattizatında, 

güvenlikle ilgili yapılacak tüm teorik ve pratik yaklaĢımların odak noktasındadır.  

Ergonomide, insanların yetenekleri dıĢında çalıĢmalarının önlemesiyle artan güvenlik, 

kaza ve yaralanmalara yol açabilecek hataları önlediği için, iĢi daha güvenli hale getirir. 

Dolayısıyla çalıĢma yerlerindeki Ergonomik normlar, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği‟nin kendisidir. 

Güvenlik, rahatlık ya da konfordan önceliklidir. Güvenli olmayan mekanlar için 
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Ergonomiden bahsedilemez. Özetle, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi biliminin uğraĢ 

alanlarından en önemlisidir. 

Temelde iĢ-insan iliĢkilerinin bilimsel platformda değerlendirilmesini hedefleyen Ergonomi 

alanında yapılan çalıĢmaların dağınık oluĢundan kaynaklanan sorunların giderilmesi 

amacıyla, 1949 yılında anatomi, fizyoloji, psikoloji, mühendislik bilimleri gibi 

disiplinlerde tanınmıĢ uzmanların katılımıyla Ergonomi konusunda Oxford‘da bir toplantı 

düzenlenmiĢ, bu toplantıda Yunancada iĢ anlamına gelen “ergo” ile yasalar anlamına 

gelen “nomos” kelimelerinden üretilen “Ergonomi” kelimesi kabul edilmiĢ ve örgütlenme 

kararı alınmıĢtır. Bu yapıdaki problemler daha önceleri de fark edilmiĢ olmakla birlikte, 

özellikle bunlarla (iĢ-insan iliĢkisi) ilgilenen bir akademik disiplin yoktu. Bu amaçla 

Ġngiltere‟de kurulan “Ergonomi AraĢtırma Konseyi” (Ergonomics Research Council), 

1961‘de “Uluslararası Ergonomi Derneği‖ (International Ergonomics 

Association-IEA) adını alarak günümüzde de çalıĢmalarını devam ettirmektedir. 

Amerika‟da “Human Factors” (Ġnsan Faktörleri) ve “Human Engineering” (Ġnsan 

Mühendisliği), Ġngiltere‟de “Applied Psychology” (Uygulamalı Psikoloji), Ġskandinav 

ülkelerinde “Bio-Technology” (Canlı-Teknolojisi), Almanya‟da “Arbeit Physiology”; 

günümüzde ise en genellikle “Ergonomics” (Ergonomi) olarak adlandırılan bu yeni bilim 

dalı, insan ile çalıĢma ortamı arasındaki iliĢkilerin bilimsel araĢtırılması olarak kabul 

görmüĢtür. 

Ergonomi‟nin Türkiye‟ye giriĢi 60‟lı yılların sonlarına rastlar. Bu gün Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi, ĠĢletme Fakültesi‟nde dekanlık görevini ifa eden Prof. Dr. Ahmet Fahri 

ÖZOK, 21.ġubat.1968 tarihinde, Ankara Makine Mühendisleri Odasınca düzenlenen 

“ĠĢbilim” adlı bilimsel konferansta yaptığı sunu ile, Türkiye ilk kez Ergonomi bilimi ile 

tanıĢmıĢ oldu. 

60‟larda ülkemizi Ergonomi ile tanıĢtıran Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK, bugünün modern 

bilimine ve Türkiye‟de ki her türlü AR-GE faaliyetinin odak noktasına “Ergonomi Odaklı 

YaklaĢım” felsefe ve anlayıĢını kazandırmıĢtır. 

 

Ergonominin YaklaĢımı 

 

 “Hayatın insanileĢtirilmesi (insancıllaĢtırılması)”, “insan kullanımı için tasarım”, 

“çalıĢma ve yaĢam koĢullarının insanla uyumlu hale getirilmesi”, “insanla ilgili 

Ģeylerin tasarımında bilginin uygulanması”. “iĢ yeri ve bütün elemanlarının 

iĢçiyle uyumu” veya “Ģeylerin insanileĢtirilmesi” gibi ifadeler, günümüze kadar 

Ergonomiyi nitelemek için hazırlanan tanımların en kısaları olarak verilebilir. Evet, 

Ergonomide, temel ve uygulamalı araĢtırmaların heyecan verici kombinasyonu 

mevcuttur. 

Ergonominin amaç ve yaklaĢımının gerekli yönlerini birleĢtiren ayrıntılı bir tanım 

isteyenler için Chapanis‟den Ģu tanım verilebilir: Ergonomi, üretken, güvenli, rahat ve 

etkili insan kullanımı için, insanın davranıĢ, yetenek, sınır ve diğer özellikleri 

hakkındaki bilgileri ortaya çıkarır ve bu bilgileri araç, makine, sistem, iĢ ve çevre 

tasarımında kullanır. Ergonomi, sistem yaklaĢımını, insan ve makine arasındaki iliĢkiye 

uygular (Chapanis, 1976). 
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ĠĢçinin refahını, güvenliğini, performansını ve aynı zamanda da iĢ verimini artırmaya 

yönelen Ergonomi, ―hayatın insana uygun hale getirilmesi‖nde disiplinler arası bir 

yaklaĢımı tercih eder. Evet, Ergonomi insan ile çalıĢma ortamı arasındaki iliĢkileri 

inceleyerek etkinlik, verimlilik, sağlık, güvenlik ve insancıllaĢtırma açılarından bilimsel 

yaklaĢımları ortaya koyan çok disiplinli bir bilim dalıdır. Zira, insan, makine ve çalıĢma 

yöntemleri arasındaki etkileĢimi konu edinen Ergonomi, bir çok bilimin sağladığı 

verilerden faydalanmak zorundadır. Teknik mühendislik alanlarının yanı sıra, psikoloji, 

sosyoloji, fizyoloji ile sıkı etkileĢimi bulunan Ergonomide ağırlık, “Ģeylerin tasarımında 

insanları nasıl etkilediği”dir. Bu bilim dalı, kapasite ve ihtiyaçlarına daha uygun olması 

için, insanların kullandığı Ģeyleri (eĢyaları) ve bunları kullandıkları çevreleri (ortamları) 

değiĢtirmeye çalıĢır.  

Ergonomi, insanların anatomik özelliklerini, antropometrik karakteristiklerini, 

fizyolojik kapasite ve toleranslarını göz önünde tutarak, endüstriyel iĢ ortamındaki 

tüm faktörlerin etkisi ile oluĢabilecek, fiziksel ve psiko-sosyal stresler karĢısında, 

sistem verimliliği ve “insan-makine-çevre” uyumunun temel yasalarını ortaya 

koymaya çalıĢan, çok disiplinli bir araĢtırma ve geliĢtirme alanıdır. Böyle bir tanım, iĢ 

ortamı ile insan özelliklerinin uyumlu hale getirilmesi ve bu çevrede ortaya çıkabilecek 

muhtemel problemlerin baĢlangıçta belirlenmesi ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin 

alınmasına imkan verir. Zaten uygulamalı Ergonomi, insanın türlü özelliklerini ve 

yeteneklerini araĢtırarak “iĢin insana, insanın da iĢe ve iĢ yeri ortamına uyumu” için 

gerekli Ģartların araĢtırılması olarak tanımlanır. Burada önemli olan, verimlilik ve 

rasyonellik hedefleri ile iĢ görenlerin moral ve tatminin bağdaĢtırılabilmesidir. Bunun bir 

diğer anlamı, Ergonomi iĢ gören ile iĢ (iĢin insana, insanın iĢe) uyumunun 

sağlanmasıdır. Yani bir insanın kullandığı makine ne kadar geliĢmiĢ olursa olsun, eğer 

insan-makine uyumu sağlanamamıĢ ise bu iki elemanın oluĢturduğu sistemden beklenen 

yüksek performansın elde edilmesi mümkün değildir.  

ÇalıĢan insanın davranıĢ ve reaksiyonlarını etkileyen fizyolojik ve psikolojik faktörler, iĢ 

yeri koĢulları, çalıĢma metotları, çalıĢmanın ekonomik hale getirilmesi, çalıĢma temposu, 

yorgunluk, vardiya sistemleri, iĢ değiĢimi, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, iĢ psikolojisi, iĢ hijyeni, 

iĢ stresi, iĢ doyumu, iĢ hevesi ve verimlilik gibi konular uygulamalı Ergonominin uğraĢ 

alanlarından birkaçıdır. Örneğin, “oturulan sandalyenin rahat olması için yüksekliği 

ne olmalıdır?”, “ÇalıĢılan yerin sıcaklığı ve nemi ne olmalıdır ki, çalıĢan rahat ve 

verimli çalıĢılabilsin?”, “Yorgunluğun en az düzeye indirilebilmesi için dinlenme 

araları nasıl düzenlenmelidir?” türü soruların hemen hepsi Ergonomi biliminin 

uğraĢ alanlarının yalnızca bir kaçına iĢaret eder.  

Ergonominin ağırlığı, insanla doğrudan teması olan ürünlerin tasarımında bariz bir Ģekilde 

ön plana çıkar. Zira Ergonominin, ürün kalitesi ve yaĢam tarzı üzerinde, kullanıcı tercihleri 

ile ölçülebilen göstergeleri bulunur. Bir üründen söz edilirken kullanılan “güzel” veya 

“kullanıĢlı” gibi ifadeler, aslında ürünün Ergonomikliliğini yansıtmaktadır. Tasarım 

aĢamasında yapılan simülasyonlar ile ürün Ergonomisini kontrol etmek, daha düĢünce 

evresinde, doğru yönde ilerlemeye büyük katkı sağlar. Zira ürün kullanıcısının Ergonomi 

vizyonu tasarımcılarca iyi bilinmelidir. Örneğin, yolcu koltuğu tasarımında, kısa 

bacaklı uzun gövdeli Asya insanları ile, uzun bacaklı, kısa gövdeli Avrupalı 

insanlar arasındaki farklılıklar gözetilmelidir. Zaten, günümüzde rekabetin ön plana 

çıktığı piyasa koĢullarında (AB standartlarında “CE” iĢareti ile gösterilen) Ergonomik 

normlara uygunluk, üretici açısından kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıĢtır. 
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ÇALIġMA YERĠ DÜZENLEMEDE ERGONOMĠ 
 

Ergonomi, çalıĢma ortamındaki her türlü stres kaynağını ve insanın bu strese uyum 

çabalarını sağlayacak önlemleri araĢtırır. Daha doğrusu, hayatın insan üzerindeki olumsuz 

etkilerinin ortadan kaldırılması ya da sınırlandırılmasına yönelik tüm çabalar Ergonominin 

çalıĢma alanına girer. 

 

ÇalıĢma sisteminin Ergonomik olması, diğer bir tanımla insancıllığı, birbirini izleyen, 

yapılabilirlik (iĢin biyolojik yetenek sınırları içinde olması), dayanabilirlik (iĢin 

sürdürülebilir iĢ baĢarımı –performans- sınırları içinde olması), kabul edilebilirlik (iĢin 

sosyal sınırlar içinde bulunması), hoĢlanılabilirlik (iĢin psikolojik beklentilere uygun 

olması) ve kendini gerçekleĢtirebilirlik (bireysel olarak tüm yeteneklerin tatmin 

edilmesi) olmak üzere beĢ ölçüte uygunluğuyla ölçülür. Bu ölçütler aynı zamanda 

(hiyerarĢik olarak) iĢ tasarımının eriĢilmeye çalıĢılan amaçlarıdır. 

Ergonomik açıdan çalıĢma yeri düzenleme ise, çalıĢma yerinin ve iĢin, insana uyumunun 

sağlanması göz önünde tutularak düzenlenmesidir. Dolayısıyla çalıĢma ortamı, iĢi yapan 

insanın anatomik, fizyolojik, psikolojik özelliklerine ve kapasitesine uygun olduğunda 

iĢ ve insan arasında uyum sağlanır ve bunun sonucunda en az yorgunlukla en yüksek 

verim elde edilir. 

ĠĢin insana uyumunu sağlama çabalarında temel öğe olan “Ergonomik ÇalıĢma Yeri 

Düzenleme”, beĢ ana baĢlık altında incelenir: 

1. Antropometrik açıdan çalıĢma yeri düzenleme, 
2. Fizyolojik açıdan çalıĢma yeri düzenleme, 
3. Psikolojik açıdan çalıĢma yeri düzenleme, 
4. Enformasyon tekniğine dayalı çalıĢma yeri düzenleme, 
5. Güvenlik tekniğine (ĠSG) dayalı çalıĢma yeri düzenleme. 
 
1. ERGONOMĠDE ANTROPOMETRĠK ÇALIġMA YERĠ DÜZENLEME 

 
Antropometri 
 

Her türlü araç ve gereç kullanıcılarının (yaĢ ve cinsiyetlerine göre değiĢiklik gösteren) 

boyut farklılıklarını gözeterek (insan-çevre için ara kesit) tasarımları yapmak için 

Antropometri biliminden yararlanılır. Yunanca antropos (insan) ve metikos (ölçü) 

sözcüklerinden oluĢan Antropometri, insan vücut ölçülerinin belirlenmesi ve uygulanması 

ile uğraĢan bir bilim dalıdır. Mühendislik (Sanayi) Antropometrisi ise ergonominin en 

önemli konularındandır ki, insan ölçülerini mühendislik açısından değerlendirerek inceler. 

Antropometri bilimsel manada, insan vücut ölçüleri ve vücut hareketleri ile bu 

hareketlerin frekans ve sınırları gibi vücut özelliklerini inceleyen bir disiplindir. ―Vücut 

ölçüleri bilimi‖ olarak da adlandırılan antropometri, çalıĢma (veya dinlenme) yeri 

dizaynın temelini oluĢturmaktadır. Genel bir yaklaĢım açısıyla antropometri, insanlara 

yardım ve hizmet etmesi için düĢünülmüĢ bütün eĢya ve araç tasarımının ayrılmaz bir 

parçasıdır.  
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Antropometrik veriler, vücut ölçüleri ve oranları değiĢik topluluk ve ırklarda büyük 

ölçüde farklılıklar gösterir. ABD‟li bir üretici malını orta ve güney Amerika‟da veya 

güneydoğu Asya‟da satmak istiyorsa, ürün boyutlarının dünyadaki en küçük ölçülere 

sahip Meksika‟lı veya Vietnam‟lı kullanıcılara uygun olmasına dikkat etmelidir. Bir 

araĢtırmada, toplumların sahip oldukları antropometrik özelliklerin ürün tasarımdaki 

önemi Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: Bir alet, ABD‟li erkek nüfusun % 90'ına uygun 

tasarlanmıĢsa, bu alet kabaca % 90 oranında Alman'a, % 80 oranında Fransız'a, % 65 

oranında Ġtalyan'a, % 45 oranında Japon'a, % 25 oranında Tayland‟lıya ve % 10 oranında 

Vietnamlı‟ya uygundur. Zaten, bir ürünün toplumdaki insanların tümüne uygun olacak 

boyutlarda üretilmesi pratik olmadığı gibi çok da pahalıdır. Bu sebeple ürünler 

kullanıcıların (büyük) bir bölümüne uygun olacak Ģekilde (kütlesel olarak) üretilmektedir.  

 

Ġnsan vücut ölçüleri pek çok değiĢkenin etkisi altındadır. Antropometrik ölçüler ulus, 

bölge, yaĢ, cinsiyet, beslenme, sağlık, spor ve hatta sosyal statü gibi faktörlere 

göre değiĢiklik göstermektedir. Örneğin erkekler kadınlardan yaklaĢık 13 cm daha 

uzundur. Ülkeden ülkeye bireylerin genetik farklılıkları söz konusudur. Örneğin 

Almanya‟da erkeklerin ortalama boyu 173 cm iken, Ġsviçre‟de 172, Türkiye‟de 169 cm, 

ABD‟de 167 cm ve Uzak Doğuda ise 152 cm‟dir. Fakat vücut ölçülerindeki değiĢimlere 

genetik yapı haricindeki bazı faktörler de sebebiyet verebilir. Örneğin son yirmi senede 

Japonların beslenme alıĢkanlıklarının değiĢmesi gibi dıĢ unsurların etkisinden dolayı 

yapılan istatistiklerde boyun ortalama 2 cm civarında arttığı tespit edilmiĢtir. Bu anlamda 

antropometri bilimi, fertler ve gruplar arasındaki anatomik farklılıkları ve benzerlikleri 

saptamak amacıyla vücut ölçülerinin bilinmesi ve değerlendirilmesiyle ilgilenir. 

Antropometrik çalıĢma yerinden söz edilebilmesi için, iĢ yerlerinin ortalama değerlere 

göre değil, amaca göre belirlenmiĢ bir ölçü aralığında, yani alt ve üst sınırlar arasında 

kalan ölçülere sahip kiĢilerin rahatça çalıĢabileceği Ģekilde düzenlenmesi gerekir. Bu ölçü 

aralığının farklı bir amacının bulunmadığı durumlarda, % 5 ve % 95 sınırları 

arasında kalan ölçüleri kapsaması, diğer bir ifadeyle antropometrik ölçülerin 

alındığı bireylerin en azından % 90‘ını içine alan ölçüleri kapsayacak Ģekilde 

çalıĢma yeri düzenlemenin yeterli olabileceği düĢünülmektedir. Bu % 90, en 

küçük % 5 ile en büyük % 5‟i içermez.  

 
Sınırlı bir popülasyonun dizaynı ile tüm bir popülasyonun dizaynı arasındaki farkı anlamak 

önemlidir. Mesela, ekipman eğer Ġngiliz erkeklerinin % 95‟ine uyarsa, kadınlarının % 

30‟una uymayacak demektir. Tersine, Ġngiliz kadınlarının % 95‟i için dizayn edilen 

ekipman ise Ġngiliz erkeklerinin sadece % 60‟ını memnun edebilir. Tek bir kiĢiden ziyade 

vücut ölçülerinin belli bir aralığı için bir iĢ istasyonunun (çalıĢma alanının) planında 

gereken optimum doğruluk, ġekil 3‟deki sürücülerin eriĢim mesafeleri örneğinde 

gösterildiği gibidir. Burada, kullanıcı populasyonundaki tüm vücut ölçüleri tarafından 

eriĢilebilen alanlar, bir kiĢi 

tarafından eriĢilebilen 

alanlardan daha küçüktür. 

Direksiyonun kavranabilmesi 

için ortak rahatlık alanı 

paylaĢılan alan tarafından 
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belirlenmektedir (ġekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. ÇalıĢma alanları ve ekipmanı adına bir dizi tavsiyeler için temel olarak 

kullanılan “ortalama” bir erkek figürü 

 

Sonuçta, ergonomik iĢ istasyonu tasarımı doğrultusunda toplanan antropometrik veriler 

değerlendirilirken, hangi yüzde sınırının (oranının) kullanılacağına iĢletme politikası 

çerçevesinde karar verilir. Çünkü dizayn (tasarım) aralığı arttığı zaman maliyette buna 

bağlı olarak artar. Örneğin % 1-99 arası verilere göre yapılan dizaynın maliyeti % 5-95 

arasına oranla çok daha fazladır. Genel uygulama, kısa operatör için % 5 ile uzun 

operatörler için % 95 arasındaki verilere göre iĢ istasyonlarının boyutlandırılmasıdır. 

 

 

ġekil 3. Direksiyon kullanımında ortak rahatlık alanı 

 

Antropometride Veri Tipleri 
 

Her makine yerleĢimi için kullanılacak antropometrik verilerin o makine 

kullanıcılarına ait olması gereklidir. Örneğin, Avrupa ve Amerika ülke insanının 

antropometrik özelliklerine göre tasarlanmıĢ bir makinenin Türkiye‟de kullanılmasının bazı 

sorunları beraberinde getirebileceği düĢünülmelidir. Benzer olarak, Avrupa insanın 

En küçük 

operatör  

 

En küçük 

boyutlu 
insan 

En büyük 

boyutlu insan 

Ortak ara 

kesit 
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antropometrik karakteristiklerine göre tasarlanmıĢ otobüs yolcu koltuklarında, hiçbir 

modifikasyona gidilmeden aynı koltuklarda Türk insanının da seyahat ettirilmesinin ne 

derece sakıncalı olduğu, “yaptıkları seyahatler sonrasında yakındıkları rahatsızlıklara 

kulak verilmesiyle” kolaylıkla gözlemlenebilir.  

ĠĢlem alanı, yerine getireceği iĢe bağlı olarak kiĢinin gereksindiği alandır. Bu alanın 

boyutlandırılmasında, kullanılan organ ya da vücut bölümü hareket sınırlarının maksimum 

kavrama noktaları göz önüne alınır (bk. ġekil 4) 

 

 

 

ġekil 4. Yatay düzeyde uzanma mesafeleri ve çalıĢma alan ölçüleri (cm) 

 

Statik (Yapısal) Antropometrik Veriler 
 

Bunlar bireyin statik (sabit) pozisyonlarda vücut boyutlarının ölçülmesi ile elde edilen 

verilerdir. Ölçümler ya tam olarak belirli bir anatomik yapıdan bir diğer anatomik yapıya, 

ya da uzayda sabit bir noktaya göre yapılmaktadır. Örneğin eklemlerin yerden yüksekliği, 

diz arkası çukurun (popliteal fossa) yüksekliği veya diz arkasının yerden yüksekliği gibi.  

Statik antropometrik verilerin yararlanıldığı bazı alanlara örnek olarak, mobilya 

boyutlarının belirlenmesi ve giysi bedenlerinin alt ve üst sınırlarının ayarlanması 

sayılabilir. Çizelge 1‟de dünyadaki değiĢik uluslardan seçilmiĢ antropometrik veriler 

gösterilmektedir. 

 

Çizelge 1. DeğiĢik milletlerdeki yetiĢkin insanlarda boy uzunlukları (mm) 

Bölge 

Boy Uzunlukları 

Bay Bayan 

% 5'lik % 95'lik % 5'lik % 95'lik 
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    Kuzey 
Amerika 

1640 1870 1520 1730 

    Güney 

Amerika 1595 1810 - - 

    Kuzey Avrupa 1645 1855 1510 1720 

    Uzak Doğu 1560 1750 1450 1610 

    Afrika 1565 1790 - - 

 

Dinamik (Fonksiyonel) Antropometrik Veriler 
 

Bu veriler sabit bir referans noktasına göre vücudun bir bölümünün hareketlerini 

tanımlayan verilerdir. Dinamik antropometri ile, örneğin ayakta duran bir kiĢinin ileriye 

doğru ulaĢabileceği maksimum mesafenin verileri elde edilebilir.  

ĠĢ alanı hacmi, bir operatörün etrafındaki kolay veya zor (maksimum) ulaĢılabilen alandır. 

Dinamik antropometride elin hareketiyle taranabilen “iĢ alanı hacmi” (diğer ismiyle 

kullanıcı denetimli hacim) tanımlanarak, panel tasarımında kontrol düğmelerinin optimum 

yerleĢimi sağlanabilir. Öte yandan bir iĢçinin fonksiyonel el ulaĢma mesafesini artırmanın 

mantıklı bir yolu da ayaklar için daha fazla serbest alan bırakmaktır. 

ĠĢ alanı hacmi, baskı altında kalmayan eklemlerin sayısına bağlı olarak artar. Bu hacmin 

büyüklüğü ve Ģekli operatörün vücudunu zorlama derecesine bağlıdır. Örneğin oturan bir 

operatörün, Ģayet belkemiği koltuğun arkalığı tarafından engellenmiyorsa, 

esneyebiliyorsa veya ayakta ulaĢım mesafesi de yine belkemiğini zorlamıyorsa daha 

fazladır ve yine bir ya da her iki ayağı birden hareket ettirecek kadar yer varsa ayakta 

ulaĢım mesafesi daha fazladır.  

 

Kuvvetsel Antropometrik Veriler 
 

Bu veriler insan vücudu üzerindeki yüklerin mekanik analizini yapmada kullanılır. Vücut, 

uzunluğu ve kütlesi bilinen, birbirine bağlı bölümlerden oluĢmuĢ bir bütün olarak kabul 

edilir. Bu tip çalıĢmalar esnasında oluĢacak uygun pozisyonların tanımlanabilmesi için, 

komĢu eklemlerin uygun açı dizileri de bulunmuĢtur. Bu tanımlar sayesinde tasarımcılar iĢ 

alanın neresinde hangi göstergelerin ve kontrol düğmelerinin optimum olarak 

bulunacağını belirler 

Antropometride Boyutlar 
 

Antropometrik iĢ istasyonu (çalıĢma yeri) düzenlemenin amacı, çalıĢma yeri ölçülerinin 

insan vücut ölçülerine uyumunun sağlanmasına yöneliktir. Bu uyumun 

gerçekleĢtirilebilmesi için de insan vücudunun antropometrik ölçülerine gereksinim vardır. 

Bu bağlamda, insan vücudunda üç yüzden fazla farklı boyut belirtilebilmektedir. Ancak bu 

denli çok değerin kullanımı uygulamalara sakıncalar getirmektedir. Bu sebeple, toplanmıĢ 
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olan veya toplanacak değerlerin sayısı, amaca uygun olarak saptanmalıdır. Örneğin, 

toplumdaki en kısa boylu bayan ile en uzun bay ele alınırsa, bay % 30-40 daha 

uzun, % 100 daha ağır ve % 500 daha kuvvetlidir. O halde, ürün ve aletlerin 

tasarımında, ilgilenilen (insan populasyonunun kullandığı giysi, mobilya ve 

otomobillerdeki) tüm değiĢkenler dikkatle ele alınarak lüzumlu ölçüler değerlendirilmeli, 

yani kullanılacak veriler dikkatlice seçilmelidir.  

Durma ve hareket halindeki vücut ölçüleri, kemik uzunluğu, kas ve doku kalınlığı ile 

eklemlerin form ve mekaniğine bağlıdır. Vücut ölçülerini değiĢtirme olanağı olmadığına 

göre, çalıĢma yerinin düzenlenmesinde Ergonomik açıdan önemli olan vücut ölçülerinin 

(organların uzunlukları, uzanma mesafeleri, ellerin ve ayakların hareket boyutları gibi) 

kabul görmüĢ yöntemlerle ölçülmesi gerekir. Ġnsanın durma ve hareket halindeki ölçüleri, 

kemik uzunlukları, adale kuvvetleri, doku tabakaları ve mafsal mekaniklerinin tespit 

edilmesiyle elde edilebilir.  

Antropometrik ölçümlere iliĢkin tanımlamalar ve uygulama alanlarının bazıları Ģunlardır: 

 Boy uzunluğu: Birey baĢı dik,gözleri ön karĢıya bakarken,yerden baĢın en noktasına 

kadar olan dikey mesafe. Bu veri kapılar ve açıklıkların minimum yüksekliğini 

belirlemeyi sağlar. Genellikle kullanıcı grubun %99‟luk değerleri kullanılır,ancak 

kullanıcıların tümünün (%100‟ü)dikkate alınması daha doğru olur. 

 Omuz geniĢliği: Her iki taraftaki deltoid kaslar arasındaki maksimum mesafe. Veri, 

ekipman tasarımında, koridor, tünel ile kapı geniĢlikleri ve açıklıkların 

belirlenmesinde, tiyatro ve toplantı salonlarında, oturma yeri ile masa etrafındaki 

oturma yerlerinin belirlenmesinde, oturma yeri arkalıklarının ve sıraların tasarımında 

ve giyeceklerin ölçülendirilmesinde kullanılır. 

 Oturma yüksekliği: Birey dik durumda iken, oturma yerinin üst yüzeyi ile baĢın en 

yüksek noktası arasındaki dikey mesafe. Veri, iç mekan düzenlemelerinde, oturma 

pozisyonunda iken ekipmanların depolandıkları ünitelerin eriĢmeye uygun olarak 

yerleĢiminde, engellerin, sarkan donanım malzemelerinin yerden yüksekliklerinin 

saptanmasında, oturma materyali arkalıklarının tasarımında, yatak düzenlemeleri ve 

donanımın yerden kazandıracak Ģekilde dizayn edilmesinde kullanılır. %95‟lik 

değerin kullanılması daha uygundur. 

 Göz yüksekliği: Oturma yerinin üst yüzeyinden gözün dıĢ kenarının dikey mesafesi. 

Veri tiyatro, toplantı salonu, konferans salonu, televizyon ve diğer iç mekanlar gibi 

kulak ve göze hitap eden mekanların merkezi ve kolay görülebilecek Ģekilde 

tasarımında, mutfak ekipmanlarının, pencerelerin vb.nin yerleĢiminde kullanılır. 

%5‟likten %95‟liğe kadar ya da daha yüksek değer kullanılarak uygun düzenleme 

sağlanabilir. 

 Diz yüksekliği: Diz kapağının orta noktasının yerden dikey mesafesi. veri iç mekan 

düzenlemelerinde, sıra, masa ve tezgah altı açıklıklarının belirlenmesinde kullanılır. 

Dizaynda gerekli açıklığı sağlamak için % 95‟lik değer kullanılır. 

 El ulaĢım mesafesi: Kolların ileriye doğru uzatıldığında ulaĢabileceği en uzun mesafe 

ÇalıĢma alanlarında masa vb. mesafelerinin belirlenmesinde % 5‟lik değerler 

kullanılabilir 

 Ağırlık: Günlük elbiselerle beraber yapılan ağırlık ölçümü. 

 

Türk insanı için antropometrik veriler, yetersiz olmakla beraber sınırlı sayıda vatandaĢ 

üzerinde yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırma sonuçlarına göre Çizelge 2 oluĢturulmuĢtur. 
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Ayakta Ölçülen Boyutlar 

1 El Kavrama Yüksekliği 8 Dirsek Yüksekliği 

2 BaĢ Yüksekliği 9 Bacak Yüksekliği 

3 Yanda Kavrama 10 Bel Yüksekliği 

4 Göz Yüksekliği 11 El Kavrama Yüksekliği 

5 Kalça Yüksekliği 12 Diz Yüksekliği 

6 
Önde Kavrama 

13 Ayak Bileği Yüksekliği 

7 Göğüs Yüksekliği 14 Ayak Uzunluğu 

 

ġekil 5. Statik antropometri çalıĢmalarında kullanılan ayaktaki boyutlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

 

 

 

 

ġekil 6. Statik antropometri çalıĢmalarında kullanılan oturma halindeki boyutlar 

 
Akdeniz bölgesinde yaĢayan ülkemiz insanının bazı antropometrik ölçüleri Çizelge 2‟de 

verilmiĢtir (Sabancı, 1999). 

Çizelge 2. Ülkemiz insanının antropometrik ölçüleri verilmiĢtir. 

  Boyutlar 

Değerler (cm) 

Ortalama Std. Sapma % 5 % 95 

Boy 1691, 5 57, 8 1596, 0 1786, 5 

Göz yüksekliği * 1582, 0 57, 1 1488, 0 1676, 0 

Göz yüksekliği ** 1163, 5 41, 2 1095, 5 1231, 0 

Oturma yüksekliği 895, 5 28, 8 848, 5 943, 0 

Omuz geniĢliği 397, 5 22, 6 360, 0 434, 5 

Diz-kalça uzunluğu 568, 0 27, 2 523, 0 612, 5 

Oturma tabanı uz.  445, 5 26, 1 402, 5 488, 0 

Diz yüksekliği ** 529, 0 24, 3 489, 0 569, 0 

Dirsekler arası uzaklık 447, 5 44, 4 374, 5 520, 0 

Kalça merkezi yük.  114, 5 19, 6 82, 0 146, 5 

Dizler arası uzaklık 327, 5 56, 0 235, 0 419, 5 

Ökçeler arası uzaklık 227, 5 42, 9 157, 0 298, 0 

Ayak arası 9, 0 5, 2 ? 17, 8 

 (*: ayakta **: oturarak) 

Oturarak Ölçülen Boyutlar 

1 Oturarak Yukarıda Kavrama 11 Taban Kalça Mesafesi 

2 Oturarak Önde Kavrama 12 Ayakucu Kalça Mesafesi 

3 Oturma Yerinden Üst Boy 13 Diz Kalça Mesafesi 

4 Oturma Yerinden Göz Yüksekliği 14 Oturma Derinliği 

5 Oturma Yerinden Omuz Yüksekliği 15 Omuz GeniĢliği 

6 Oturarak Bel Yüksekliği 16 Oturarak Boy Yüksekliği 

7 Oturarak Kalça Yüksekliği 17 Oturarak Göz Yüksekliği 

8 Dirsek Tutak Mesafesi 18 Oturma Yeri GeniĢliği 

9 Oturarak Diz Altı Yüksekliği 19 Dirsekler Arası GeniĢlik  

10 Oturarak Diz Üstü Yüksekliği   
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Antropometrik Tasarımda Ġstatistiksel Uygulamalar 
 

Ġç (Minimum) Ölçüler 
 

ĠĢ yerinde fizyolojik ve biyomekanik sınırlamalara da uyularak iç ölçülerin tespitinde, 

insanın ya da vücudun belli bir kısmının sığacağı en küçük ölçüler için en büyük vücut 

(% 95) esas alınır. Örneğin öğrenci sıralarının altında dizlerin rahat edebileceği bir 

ortam gibi iç ölçülerin tasarımında öncelik uzun boylu insanlarındır. Bu durumda uygun 

antropometrik ölçünün (% 90, 95 veya 99 gibi) yüksek yüzdelik oranı seçilir. Kapı 

yüksekliğinde erkek boyunun % 95 veya % 99‟luk değerleri, minimum yükseklik olarak 

seçilirse, uzun insanlar da bu kapıdan geçebilir.  

 

DıĢ (Maksimum) Ölçüler 
 

DıĢ (maksimum) ölçülerin tespitinde, iĢ görenin eriĢmesi gereken iĢlem alanları için ele 

alınan ölçü aralığında en küçük boyutlu kiĢinin de zorlanmadan ulaĢabileceği en büyük 

vücut (% 5) ölçü olarak alınır. Örneğin, portmanto yüksekliğinin ayarlanmasında 

öncelik kısa boylu insanlarındır. Veya bir kapı kulpunun maksimum yüksekliğini 

belirlemek için uygun antropometrik ölçünün (% 0,5 veya % 1 gibi) küçük yüzdelik oran 

seçilir. Böylece toplumdaki en kısa yetiĢkin bireyin de bu kulpa ulaĢması sağlanır. 

 

ÇalıĢma DuruĢları ve Düzenlenmesi 
 

Otururken, yürürken ve ayakta dururken vücudun nasıl taĢınması konusu çok değiĢkendir 

ve Postür Bilimin konusudur. ĠĢ istasyonlarında çalıĢanlar faaliyetlerin türüne dayalı 

olarak oturarak, ayakta veya her iki duruma ait çeĢitli postürler sergilerler. 

Omurların (vertabral bones) üst üste karmaĢık bir Ģekilde yığılmasıyla oluĢması, postür 

için önemli bir yapıdır. Her omur diğerlerini üç noktadan destekler ki bunlar iki dayanak 

(facets) ve bir tabaktır (plate). Bu alanlar ayrıca kemikler üzerine giydirilmiĢ kıkırdak ile 

yastıklanmıĢtır.  

Belkemiğinin üst kısmı konveks, bel (lumbar) ve boyun kısmı konkav (lordosis) dır. 

Beldeki sağlıklı konkavlığa “lumbar lordosis” denir. Sırttaki eğiklik kaburga kemikleri 

sayesinde neredeyse sabitlenmiĢtir. Boyun ve bel kolayca esnetilebilir veya düz veya 

konveks Ģekiller (kyphosis) verilebilir.  

Postür (duruĢ), beĢ ana vücut parçasının mekanik etkileĢimi ile meydana gelir. Bunlar 

bel kemiği (vertebrae), pelvis (leğen kemiği), omur diskleri, kaslar ve deridir. Ġnsanın çok 

sayıda postür yapma yeteneğine sahip olmasına karĢın, çalıĢma yaĢamındaki duruĢları, 

“oturma” ve “ayakta” olmak üzere iki konumda değerlendirilmektedir. Bu postür 

Ģekillerinden hangisinin daha uygun olduğu ise, “görevin özelliği” ve “çalıĢan kiĢinin 

zorlanması” açısından ele alınır:  
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Görev açısından hangi duruĢ Ģeklinin daha uygun olduğuna karar verebilmek oldukça 

kolaydır. Çok sayıda el ve kol hareketinin gerekli olduğu veya büyük bedensel 

güçle çalıĢılacak yerlerde, sadece ayakta durarak çalıĢma (veya yarı oturma 

konumu) tercih edilir. Çünkü insan, ayakta dururken vücudun hareketleri ile, 

gerektiğinde vücut ağırlığını kullanarak iĢini kolaylaĢtırabilir. Diğer yandan, yapılan iĢ, elin 

sakin tutulmasını ve gözlemi gerektiriyorsa ya da ince bir iĢ ise oturarak çalıĢma tercih 

edilmelidir.  

Fizyolojik açıdan bakıldığında, oturma halinde zorlanmanın az olması yüzünden, 

genel olarak oturmayı ayakta durmaya tercih etmek gerekir. Ancak, ayakta durma 

sırasında bacaklarda kan dolaĢımını bozan ve varis oluĢumuna yol açabilen Ģiddetli kan 

toplanmaları, damar iltihaplanmaları, eğri bacaklılık ve sindirim Ģikayetleri oluĢabilir. 

Oturarak yapılan iĢlerde ise kalp ve nefes Ģikayetleri, mide hastalıkları, sırt ağrıları, omuz 

Ģikayetleri ve bacaklarda kan hareketi kusurları ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.  

 
Bu sorunun en iyi çözümü, eğer yapılan iĢ buna elveriyorsa, çalıĢanın isteğine bağlı olarak 
veya iĢin akıĢına göre, oturabileceği veya ayakta durabileceği çalıĢma yerleridir. 
Gerçekten de hem oturarak hem de ayakta durarak yapılacak bir dizi iĢ vardır. 
Ergonomik açıdan bakıldığında oturarak iĢ gören biri % 30 ayakta, ayakta iĢ 
görende % 30 oturarak iĢ görmelidir. ÇalıĢma sisteminde gereksiz ayakta durmalara 
meydan verilmemeli, iĢçi mümkün olduğunca oturtulmalıdır. Özellikle, tekdüze olmasına 
rağmen yine de belirli ölçüde dikkat isteyen iĢlerin yapımında böyle bir değiĢiklik dikkatin 

sürdürülmesi açısından yerinde olur. Ancak, hem oturmaya hem de ayakta durmaya 
elveriĢli iĢlerde, çalıĢma yüksekliği, ayakta durma halindeki yüksekliğe göre 
ayarlanacağı unutulmamalıdır. Bu durumda, oturma yeri yüksekliği normal değerinin 
40-45 cm üzerinde olmalıdır. Yani, her iki duruĢ Ģeklinin de rahatlıkla kullanılabilmesi için, 
gözlerin ve ellerin her iki durumda da aynı yükseklikte olmalarına ve oturulan sandalyenin 
kolayca hareket ettirilebilir olmasına dikkat edilmelidir.  
 

Çizelge 3‟de iĢin genel yapısına göre uygun vücut duruĢları önerilmiĢtir. Bu öneriler bize 

hangi iĢlerde ne tip temel postür ile iĢin yapılması gerektiği hakkında bilgi vererek ilk 

tercihleri kolaylaĢtırır. Daha detaylı olarak yapılan iĢ analizleri, iĢin avantaj ve 

dezavantajlarını öğrenerek, çeĢitli tipteki dizayn parametreleri dahilinde iyileĢtirmelere 

gitmemizi sağlar.  

Oturarak ya da ayakta çalıĢma yerlerinin seçimi genellikle gelenek ve deneyime bağlıdır. 

Hangisinin daha iyi olacağını incelemek, verimliliği ve iĢ kalitesini geliĢtirmek anlamına 

gelir. Kötü iĢ duruĢları, sırt, omuz, boyun ve kol rahatsızlıklarına neden olabilecektir. 

Ayakta yapılan çalıĢma elle yapılan diğer çeĢit iĢlere uygunken, oturarak çalıĢma dikkatli 

çalıĢmaya daha uygundur. Oturarak ve ayakta yapılan görevler arasında çalıĢma 

yüksekliği genellikle farklı olduğu için, iĢ istasyonları iĢin doğasına göre tasarlanır. Tüm 

zaman oturma veya tüm zaman ayakta durma yorucudur. Oturma ile ayakta durma 

arasında tercih fırsatları sağlamak daima daha iyidir. Bu Ģekilde yapmak için, hangi 

görevlerin oturmaya ve hangi görevlerin ayakta durmaya uygun olduğu önceden tespit 

edilmelidir (ġekil 11). 
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Sekil 7. Çok güç gerektiren ve çok fazla vücut hareketi gerektiren iĢler için 

ayakta çalıĢma alanları sağlanmalı 

Masada oturmak ya da ayakta durmak suretiyle aynı iĢ veya benzer iĢler yapıldığı zaman 

(masaya ayarlı) yüksek oturaklı veya ayaklıklı düzenek yararlıdır. Ama yeterli bacak 

boĢluğu olup olmadığına dikkat etmek gerekir (ġekil 12-13). 

 

 

ġekil 8. Aynı ya da benzer iĢi ayakta ya da masada oturarak yapmak 

 

ġekil 9. Tüm çalıĢanlara mümkün olduğunca ayakta ve oturarak çalıĢma 

alternatifleri sunulmalıdır 

Ayakta durma ve oturma arasında dönüĢüm yapmak, uzun zaman periyodunda 

duruĢu muhafaza etmekten çok daha iyidir. Bu daha az streslidir, yorgunluğu azaltır 

ve morali yükseltir. DönüĢümlü olarak ayakta durma ve oturma farklı görevlerin 

birleĢtirilmesi anlamına gelir, böylece iletiĢim ve çoklu becerilerin kazanılması da 

kolaylaĢır. Ayakta çalıĢanların rahatlaması için gerekli ortamlar hazırlanabilir (ġekil 

14-15). 
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ġekil 10. Ayakta çalıĢanların rahatlaması sandalye ya da tabureyle 

desteklenebilir 

 

 

ġekil.11 Ayakta çalıĢılan yerlerde sandalyelere oturarak çalıĢmak dikkatli 

çalıĢılması için daha uygundur 

 
Ellerle iĢin yapıldığı yerlerdeki doğru yer yüksekliği etkili iĢi kolaylaĢtırır ve yorgunluğu 
azaltır. Çoğu iĢ operasyonları, en iyi dirsek hizasında uygulanır. ĠĢ yüzeyi yüksekliği 
çok yüksekse, kollar yüksekte tutulmak zorunda olduğundan, boyun ve omuzlar 
tutulur ve ağrır. Bu hem oturarak hem de ayakta pozisyonda meydana gelir. ĠĢ yüzeyi 

yüksekliği çok düĢükse, iĢ bedenin öne doğru eğilmesiyle yapılacağı için kolaylıkla 
sırt ağrısı meydana gelir. Bu, hem oturma hem de ayakta durma pozisyonunda 
meydana gelir, ancak ayakta durma pozisyonunda daha ciddidir. Ayaktaki pozisyonda çok 
düĢük iĢ yüksekliği, uzun çalıĢmalarda omuzlarda ve sırtta rahatsızlığına neden olur (ġekil 
16). 
 

 

 

ġekil 12. Dirsek seviyesinde yapılan çoğu iĢte performans çok iyi alınır 

 

Çizelge 3. ĠĢin yapısına göre uygun postür 

ĠĢin Genel Yapısı Uygun ĠĢ Postürü Ġçin 
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Ġlk Tercih 
Ġkinci 

Tercih 

5 kg‟dan fazla kaldırma Ayakta Yarı oturma 

Dirsek seviyesinin altında çalıĢma 

(paketleme, montaj vb.)  

Ayakta Yarı oturma 

Yatay seviyede uzanım Ayakta Yarı oturma 

Tekrarlı hareketlerle gerçekleĢtirilen 

hafif parçalarda montaj iĢlemleri 

Oturarak Yarı oturma 

Dikkat gerektiren faaliyetler Oturarak Yarı oturma 

Gözle muayene veya ekran karĢısında 

çalıĢma 

Oturarak Yarı oturma 

Çevrede dolaĢma Yarı oturma Ayakta 

 

 

AĢağıdaki çizelgede (Çizelge 4) ABD‟de çalıĢan sivil topluma ait vücut ölçülerinden 

hareketle iĢin yapısına göre tercih edilebilecek yerden el yükseklikleri hesaplanmıĢtır. Bu 

tabloda % 5 ve % 95‟lik operatörler arasındaki değerler uygun el yüksekliğinin 

çıkartılması veya toplanması ile elde edilmiĢtir. Ayakkabı yüksekliği olarak 3 cm dikkate 

alınmıĢtır. Oturma esnasındaki değerler, zeminden kalça altına olan yükseklikle, kalçadan 

dirsek yüksekliğinin toplanması ile bulunmuĢtur. 

 

 

Çizelge 4. ĠĢe göre hesaplanan yerden el yükseklikleri (cm) 

ĠĢin 

Genel Yapısı 

Dirsek 

Seviyesi 

El Yüksekliği 

Ayakta Oturarak 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

% 5 % 95 % 5 % 95 % 5 %95 % 5 %95 

Ağır iĢler    -15 88 107 82 97 - - - - 

Hafif parçaların 

montajı 

     -5 108 117 92 107 56 76 52 70 

Klavye kullanımı     +3 116 125 100 105 64 84 60 78 

Dikkat gerektiren iĢler     +8 - - - - 69 89 65 83 

 

Oturarak ÇalıĢma 
 

Oturarak çalıĢmalarda genellikle belirli bir çalıĢma yüzeyi üzerinde çalıĢılmaktadır. 

Oturma konumunun ayakta çalıĢmaya kıyasla bir çok yararı vardır. Bunlar: 

 Bacaklardaki statik yük azaltılmıĢ olur,  
 Doğal olmayan konumlardan sakınmak mümkün olur,  
 Enerji tüketimi azalır,  
 Kan dolaĢımına daha az gereksinme olur. 
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2. ERGONOMĠDE FĠZYOLOJĠK ÇALIġMA YERĠ DÜZENLEME 
 

Fizyolojik açıdan çalıĢma yeri düzenlemenin amacı, çalıĢma yöntem ve koĢullarının insana 

uydurulması ve insan çalıĢmasının daha iyi hale getirilmesine yöneliktir. Bu amaca 

ulaĢabilmek için öncelikle iki noktaya dikkat edilmesi gerekir: 

 Ġnsanın etkilenmesi (zorlanması) minimuma indirilmeli: Bunu sağlayabilmek için Ģu 

metotlar izlenmeli:  

 Aynı performansın sürekli sürdürülebilmesi için, kontraksiyon (hareket) hızı ile 

dinlenme molalarının uyumu ayarlanmalıdır.  

 Gerekli aralıklarla iĢ değiĢimi yapılmalı ve dinlenme molaları verilmelidir.  

 Ağır iĢler daha kuvvetli kas gruplarına verilmelidir.  

 Doğru duruĢ pozisyonu seçilmelidir. Bu konuda sırt üstü uzanmaya kıyasla, 

otururken % 3-5, ayakta % 8-10, ayaktayken yere eğilmiĢ vaziyette ise % 

50-60 daha fazla enerjiye gerek duyacağı yani daha fazla zorlanacağı 

unutulmamalıdır. 

 Çevre etkileri ve Ģartları insan bünyesine uyumlu hale getirilmeli: Uygun olmayan 

çalıĢma koĢulları (gürültü vb) ek bir yüklenmeye sebep olur ve organizmanın 

katlandığı bu zorlanmayla da bedende yorgunluk belirtileri oluĢur. Örneğin, büro 

ortamı gibi rahat görülen mental (zihinsel) çalıĢmayı gerektiren ortamlarda dahi, 

hatalı uygulanan fiziksel çevre koĢullarının, çalıĢanların sağlığını bozucu ve 

performansını azaltıcı birçok etkisi vardır. Bu nedenle tüm çalıĢma ortamlarında, iklim, 

aydınlatma ve gürültü gibi çevresel faktörlerin, çalıĢanlarla uyumlu hale getirilmesi 

gerekir. 

 

ĠKLĠM 
 

Ġnsan bedeni (metabolik enerji yardımıyla) belli bir iç ısıya (yaklaĢık 37o C) ayarlanmıĢtır. 

Bu değerden sapmalar olduğunda, rahatsızlık verici sıcak veya soğuk hissi ya da hastalık 

belirtileri ortaya çıkar. Zira, ortam ısı streslerinin uzun süreli olması halinde vücudunun 

kendine özel koruma dinamikleri (termal ayarlama sistemi) harekete geçer. Örneğin, deri 

ısısı belli değerlere düĢer düĢmez, merkezi sinir sistemi harekete geçerek, oto-kontrol 

mekanizmasını çalıĢtıran özel salgılar devreye girer.  

Ortam ısısının yükselmesi ise, merkezi sinir sisteminin derideki kan dolaĢımını 

hızlandırmasına ve ter bezlerinin uyarılarak terlemenin baĢlamasına neden olur. 

AĢırı soğuk stresi halinde, önceleri deri dolaĢımı yavaĢladığı halde, daha sonra bu 

dolaĢım artar ve deri üzerindeki tüyler dikilerek titreme baĢlaması ile ek bir koruma 

mekanizması da harekete geçer. 

Vücuttaki termal ayarlama (ısı dengesinin sağlanması), yani vücudun çevreye ısı alıĢveriĢi 

Ģu Ģekillerde sağlanır: 

 Isı konveksiyonu: Isı iletimi, deri ile üzerine temas eden hava arasında 
gerçekleĢtirilir. 

 Isı iletimi: Isı iletimi, vücut ile vücuda temas eden cisimler arasında oluĢur. 
 Termik radyasyon: Isı iletimi, aralarında ısı farkı bulunan iki cismin arasında 

doğrudan doğruya bir temas olmadan meydana gelir. 
 BuharlaĢma: Isı iletimi, deri yüzeyinde suyun buharlaĢması yoluyla gerçekleĢir.  
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Konfor, kısaca insanın bulunduğu ortamda rahatlık duymasıdır. Ġklimsel konfor ise, ısı 

veya diğer iklim koĢulları bakımından rahatlık duyma halini ifade eder. Ġklimsel konfor, 

tüm termal koĢulların insana uygun Ģekilde düzenlendiği ortamlarda sağlanmıĢ olur. 

Ġklimsel konforu etkileyen faktörler, yayılan sıcaklık, hava akımı, havanın nemliliği ve 

havanın sıcaklığı ve bu dört temel faktörün dıĢında insanın yaĢı, cinsiyeti, giyimi, sağlığı 

ile çalıĢma Ģekli olarak belirlenmiĢtir. 

 

AYDINLATMA 
 

ÇalıĢma koĢullarının neden olduğu yorgunluğun önemli bir kısmının gözlerin 

zorlanmasından ileri geldiği bilinmektedir. Zira insanın enformasyon algılamasında en 

önemli rolü üstlenen göz, bu algılamanın % 80-90‟ını gerçekleĢtirir. Ġyi bir 

aydınlatma insanın zorlanmasını azaltırken, performansını (% 15-40) yükseltmektedir. Bu 

nedenle günümüzde iyi bir aydınlatma, çalıĢanların etkin, doğru ve güvenli olarak 

çalıĢması ve yorgunluk derecesinin azaltılması bakımından önemi giderek artan bir faktör 

durumuna girmektedir. Gözün baĢlıca görevleri aĢağıdaki kavramlarla tanımlanır: 

 Adaptasyon: Gözün değiĢik aydınlıklara uyum sağlama sürecine adaptasyon adı 
verilir. Adaptasyon bir yandan gözbebeği çapının değiĢmesi, öte yandan da ağ 

tabakasının duyarlılığı sayesinde gerçekleĢir. 
 
 Akomodasyon: Gözün değiĢik uzaklıklara uyum sağlaması akomodasyon olarak 

adlandırılır. Göz merceğinin kasılması sayesinde ağ tabaka üzerine net bir görüntü 
düĢer. Gözün sadece uzağa bakması halinde göz kasları tam olarak gevĢer. Gözün 
her yakın noktaya yöneliĢi bir göz kası yüklenmesi doğurur. Yakın alanda farklı 
uzaklıklara uyum söz konusu olduğunda bu yüklenme daha da artar. Gözün 

kendisini ayarlayabileceği en yakın noktaya “yakın nokta” adı verilir. Göz merceği 
yaĢ ilerledikçe esnekliğini yitireceğinden bu yakın nokta gözden uzaklaĢır. 
Örneğin, 16 yaĢındaki birisi için bu yakın nokta ortalama olarak 8 cm‟de iken, bu 
değer 50 yaĢında birisi için 50 cm dolayında olacaktır. 

 
 Sabitleme: Gözün üçüncü görevi sabitlemedir. Bu sayede gözlenen nesne, gözün 

uyumu yoluyla, ıĢığa duyarlı tabakada görüntülenir. 
 

Aydınlatma Ģiddetinin ölçü birimi lüks (lx), birim alana düĢen ıĢık akısıdır. Eğer 1 m2 lik 

alana düĢen ıĢık akısı (ıĢık kaynağının ıĢık gücü) 1 lümen (lm) ise, aydınlatma Ģiddetine 

“1 lüks” denir (10 lx‘lük bir aydınlatma, bir mum ıĢık kaynağının, 30 cm uzaklıkta 

yapabileceği bir aydınlatma ile eĢdeğerdir). 

Duyarlı bir görmenin önemli olduğu ve uzunca bir süre sürdüğü durumlarda, görme 

konforuna iliĢkin koĢullara özen göstermek gerekir. Aydınlatma koĢulları, yalnızca 

çalıĢanların yaptıkları iĢi doğru görmelerini sağlamakla kalmamalı, ayrıca onların gün 

boyu süren çalıĢmaları sırasında gereksiz yorgunluk duymalarını da önlemelidir. Görme 

konforunun sağlandığı iĢlerde, yapılan iĢ kolaylıkla seçilebilir, aĢırı gölgelenme göz 

kamaĢması oluĢmaz. 

Aydınlatma Ģiddetinin yeterli düzeyde olması çok önemli olmakla beraber bu tek koĢul 

değildir. ÇalıĢma yerlerinde aydınlatma düzeni oluĢturulurken, dikkat edilmesi gereken 

baĢka koĢul ve faktörler de vardır. Aydınlatma konforunu seçilen ıĢık kaynağının 
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uygunluğu, aydınlatmanın eĢ düzeyliliği, göz kamaĢması, gölgelenme ve renk uyumu gibi 

faktörler belirler. 

 

GÜRÜLTÜ 
 

Gürültü, kısaca rahatsız eden veya zarar veren ses olarak tanımlanır. Gürültü, insanların 

iĢitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik 

dengelerini bozabilen, çalıĢma performansını azaltan, çevrenin hoĢluğunu ve sakinliğini 

yok etmek suretiyle niteliğini değiĢtiren önemli bir çevre kirliliğidir. 

Gürültünün Ģiddeti arttıkça etkisi de artar. Ses karmaĢasının gürültü olarak algılanması, 

sadece sesin yoğunluğuna değil, ses karmaĢasındaki enformasyon içeriğine ve algılayan 

kiĢinin ses olayına karĢı takındığı tavra bağlıdır. 

 
TitreĢim, Ses ve Gürültü 
Maddenin titreĢimi (vibrasyonu) ve bu titreĢimin hava ve su gibi bir ortam içinde iletilerek 

kulağa gelmesi ses olarak tanımlanır. Ses, havanın titreĢimine bağlı olan bir olay olmakla 

beraber, sesin iki özelliği önem taĢır. Bunlar sesin frekansı ve sesin Ģiddetidir: 

 Ses Frekansı: Ses dalgalarının saniyedeki titreĢim sayısıdır ve Hertz (Hz) ölçü 
birimi ile ifade edilir. Ġnsan kulağı 16 ile 20000 Hz arasındaki seslere karĢı duyarlıdır. 

Bu frekansın altındaki “infrasonik” ve üstündeki “ultrasonik” sesleri insan 
duyamaz.Ġnsanların bu yapısı kiĢiden kiĢiye değiĢiklik gösterir. ġiĢman bir insan ile 
zayıf bir insan arasında ses frekans farkı vardır. Bu fark erkek ile kadınlar arasında 
da bulunur. Erkeklerin konuĢmaları ses frekans değeri : 100-8500 Hz arasında 
değiĢirken, bayanların konuĢma ses frekans değeri : 150-10000 Hz arasında değiĢir. 
Bas sesin frekansı düĢük, tiz seslerin ise frekansı yüksektir. Erkekler daha bas 

seslere inebilir, kadınlar ise daha tiz seslere çıkabilirler.. “Tetik Bölgesi” olarak 
bilinen insan kulağının en hassas olduğu bölge 1000 ve 5000 Hz arasındaki frekans 
değerleridir. Ġnsan bu frekans bölgesinde oluĢan sesleri, karĢısında konuĢan insanı 
görmeden de algılayabilir. Örneğin, telefon frekans bant geniĢliği 300-3400 Hz 
arasındadır. Bu değer, insan kulağının hassas iĢitme sınırları içinde olduğu için, 
konuĢan kiĢinin yüzünü görmese dahi, her Ģahsın kendine özgü ses frekans değeri 
olması nedeniyle iĢitilen sesin kime ait olduğu rahatlıkla algılanabilir. 

 Ses Ģiddeti (yeğinliği): Sesi oluĢturan titreĢimlerin atmosferdeki basıncıdır (birim 
yüzeye düĢen ses gücü, basıncı, yeğinliği) ve “Desibel” (dB) ölçü birimi ile ifade 
edilir ve “Odyometre” ile ölçülür. 0,0002 mikrobar (dyn/cm2) basınç yapan ses, 
“duyma eĢiği” (duyma sınırı) olarak nitelendirilir ve 0 dB olarak kabul edilir. Ġnsan 
kulağının duyabileceği (hissedebileceği) maksimum ses Ģiddeti 130 dB (2000 
dyn/cm2) dir ki bu basınçtaki ses kulakta ağrı yapar ve “ağrı duyma eĢiği” olarak 
kabul edilir (Çizelge 5).  

 

Eğer bir ses kaynağı 1 metre uzaklıkta 90 dB Ģiddetinde ses çıkarıyorsa, ses düzeyi 2 

metre uzakta 84 dB, 4 metre uzakta ise 78 dB olmaktadır (ġekil 13). 

 

Çizelge 5. ÇeĢitli ses Ģiddeti örnekleri 
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Ses Şiddeti ve Örnekleri 

  0 dB: Duyma eĢiği   70 dB: Bağırarak konuĢma 

10 dB: Yaprak hıĢırtısı   80 dB: Kapı çarpması 

20 dB: Sayfa hıĢırtısı, fısıltı   90 dB: Daktilo odasının gürültüsü 

30 dB: 1 m‟den saat tıkırtısı 100 dB: Yakından torna sesi 

40 dB: Alçak sesle konuĢma 110 dB: Havalı perçin tabanca sesi 

50 dB: Normal sesle konuĢma 120 dB: Pnömatik tabanca sesi 

60 dB: Radyo sesi 130 dB: 25 m‟den jet motoru sesi 

 

Gürültü ve Ġnsan Sağlığı 
 
Gürültü sesin arzu edilmeyen seviyesidir ki Ģiddetli, sürekli, iĢitme organlarını tahriĢ edici 

durumlarda insanı rahatsız eder ve sağlığına zarar verir. 

Ġnsan için müsaade edilebilir ses seviyesi azami 80-85 dB oranıdır. Zira yapılan 

araĢtırmalar (100-10000 MHz ve) 85 dB'den sonraki sesin (gürültünün) insan sağlığında 

önemli tahribatlara neden olduğunu göstermiĢtir (ġekil 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 13. Sesin yayılması 

 

Bazı iĢ türleri için kabul edilebilir ortama gürültü değerleri tesbit edilmiĢtir. Bu değerler, 

zihinsel çalıĢma için 50 dB, normal büro çalıĢması için 60 dB, daktilografi odası 

için 70 dB, fabrika ortamı için 80 dB ve maksimum sınır 90 dB‘dir. Çizelge 6‟de 

çeĢitli gürültü kaynaklarının Ģiddetleri yaklaĢık değerlerle verilmiĢtir. 
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ġekil 14. Gürültünün insan üzerindeki etkisi 

 

 

 

 

Çizelge 6. ÇeĢitli gürültü kaynaklarının gürültü Ģiddeti (dB) 

 

Gürültü Kaynağı Gürültü ġiddeti 

Sokak 40-85 

Spor otomobiller, motosikletler 80-95 

Torna atölyeleri 85-95 

Kompresörlü makineler 95-105 

Presler 100-115 

Set motoru 150-160 

Top patlaması 170-180 
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ĠĢ yerinin devamlı ve yüksek düzeyde gürültülü olmasının, iĢ verimi üzerinde olumsuz 

etkileri olduğu kabul edilmekle beraber, monoton ve çok sessiz bir iĢ ortamının uyuĢukluk 

ve uyku hali oluĢturduğu da dikkate alınırsa, sağlık açısından bir sakıncası olmayacak 

düzeyde bir gürültünün bir tür uyanıklık etkeni olduğu da düĢünülmüĢtür. Nitekim 

gürültülü bir ortamda çalıĢan iĢçilerin, reaksiyon zamanlarının daha kısa olduğu 

saptanmıĢtır.  

Ancak, gürültülü ortamda çalıĢma, insanların titizliğini ve incelikli iĢ görme alıĢkanlıklarını 

olumsuz bir Ģekilde etkilemekte ve iĢ kazaları olasılığını da arttırmaktadır. Zira gürültü 

gerekli iletiĢimin de önüne geçebilmektedir (ġekil 15). 

ÇalıĢma ortamlarında havalı çekiçler (120 dB), perçin iĢleri (110 dB), testere ve 

planya makineleri (115 dB), kırma değirmenleri, titreĢimli elekler, taĢ kesme, gaz 

türbinleri, kompresörler (100 dB), aspiratörler, motor test atölyeleri, dizel motor makine 

daireleri gibi sanayi çalıĢanlarını yakından etkileyen gürültünün yaptığı zararlar, gürültü 

ile karĢılaĢma zamanı ve gürültünün Ģiddetine göre değiĢir. Önce geçici sağırlık sonra 

kalıcı sağırlık ve sonunda baĢ ağrıları, uyku bozuklukları, yorgunluk, dalgınlık 

gibi sinir ve ruh halinin bozulması olur. 

 

Gürültünün Etkileri 
 

Ġnsanların gürültüden etkilenme düzeyleri farklıdır. Bir iĢ yerinde, dıĢarıdan gelenlerce 

rahatsız edici bulunan gürültü, aynı yerde devamlı çalıĢan insanlarca aynı oranda rahatsız 

edici bulunamayabilir. Ancak, iĢ yerindeki gürültü yüksek sesle konuĢmaların iĢitilmediği 

bir düzeye eriĢmiĢse, koruyucu önlemleri gerektirecek bir gürültü düzeyinden söz 

edilebilir. Bu konuda öncelikle ortamın gürültüsü belli tekniklerle ölçülerek değerlendirilir. 

 

 

Gürültünün istenmeyen etkileri Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

 ĠĢitme kaybı: 90 dB‘in üzerinde gürültünün olduğu bir ortamda uzun süre 

bulunanlarda iĢitme kayıplarının olma riski oldukça yüksektir. Böyle bir iĢitme kaybı, 

genellikle gürültüye maruz kalan Ģahıs tarafından kolay fark edilmez. Bunun temel 

nedeni, iĢitme kayıplarının çok uzun sürelerde oluĢmasıdır. Ġnsanların iĢitme 

kayıplarını kolay fark edememesinin bir diğer nedeni de, bu kayıpların her frekans 

düzeyinde aynı olmamasıdır. ĠĢitme kayıpları geçici veya kalıcı (sağırlık) olabilir. 

Sürekli iĢitme kaybı, etkisi altında kalınan gürültünün düzeyi, frekansı ve etki süresine 

bağlı olarak kiĢiden kiĢiye değiĢiklik gösterebilir. 

 Yorgunluk: Gürültü Ģiddetinin 50-60 dB olması halinde yorgunluk baĢlar ve gürültü 

Ģiddeti arttıkça yorgunluk da fazlalaĢır. 

 Psikolojik sağlık problemleri (stres): Gürültü aynı zamanda bir stres kaynağıdır. 

Gürültünün Ģiddetine, frekansına, süresine ve devamlı olup olmadığına göre psiko-

motor yetenekler etkilenir. Dolayısıyla, fiziksel ve zihinsel olarak iĢ görme yeteneği ve 

dikkati azalır, reaksiyon zamanı uzar ve yapılan iĢlerde hatalar çoğalır. Sinirlilik, 

uykusuzluk ve karakter değiĢiklikleri gibi durumlar ortaya çıkar. 

 Fiziksel sağlık problemleri: Gürültü düzeyinin daha da arttığı durumlarda, dolaĢım, 
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solunum, sindirim ve sinir sistemleri tahribata uğrayarak, kan damarlarının daralması, 

kanın bileĢiminde değiĢiklikler, göz bebeklerinin büyümesi gibi önemli sağlık sorunları 

oluĢturur. 

 ÇalıĢma veriminin düĢmesi: Gürültünün çalıĢma performansı üzerinde önemli etkisi 

vardır. Yapılan araĢtırmalar sonucu, gürültünün azalması ile hesap iĢlerinde 

çalıĢanların yaptığı hatalarda % 52 azalma olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, gürültülü 

yerlerde çalıĢanların ilk 4 saatten sonra verimlerinde % 33 azalma olduğu 

saptanmıĢtır. 

 

Gürültüyü Önleme 
 

Gürültü ile mücadele edilmelidir. Gerekli her türlü tedbir ile gürültü seviyesinin 

düĢürülmesine gidilebilir (ġekil 16). Bu tedbirler sırasıyla Ģunlardır: 

 Tasarımda: Gürültüden korunma önlemleri esas olarak tasarım ve planlama 
devresinde dikkatle ele alınarak gürültü kaynağında izole edilmelidir. Ve belli bir hacim 
içinde ses düzeyleri aynı olan çalıĢma yerlerinin bulunmasına çaba gösterilmelidir. 

 

 

 

ġekil 15. Gürültü iĢyerlerinde iletiĢimi engeller 

 

 

 Ġmalatta: Gürültüden korunmayı gerçekleĢtirebilmek için öncelikle, titiz bir gürültü 
analizinin yapılması gerekmektedir. Gürültüyü kaynağında azaltma olanağının yetersiz 
olduğu durumlarda, sesi yalıtmaya veya sönümlenmesini sağlamaya çalıĢılmalıdır. 
Makinelerin çıkardığı gürültüyü önlemek için makinelerin imalatında ve 
yerleĢtirilmesinde sentetik maddelerden yapılmıĢ titreĢimi emici veya hafifletici 
materyallerden faydalanılabilir, 
 

 KiĢisel Korunma: Gürültünün ortaya çıkıĢı veya yayılması önlenemiyorsa son çare, 

çalıĢanları gürültünün etkilerinden korumak için (belirli aralarla iĢitme düzeyleri 
odyogram ile ölçülerek) kiĢisel koruma önlemleri alınır. Bunun için geliĢtirilmiĢ değiĢik 
türde kulak tıkaçları ve baĢlıklar vardır. Ġhtiyaca göre bunlardan yararlanılmalıdır. 
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ġekil 16. Gürültüye karĢı kiĢisel koyucuların kullanıldığı durumlarda acil durum 

ıĢıkları ve alarmları çok önemli iletiĢim yollarıdır. 

 

Gürültüyü önlemede ilk yaklaĢım “gürültüyü kaynaktan kesmek”tir. Gürültü yapan 

makine ve sistemlere susturucu yaklaĢımı, gürültüye neden olan parçaların yenilenmesi, 

bakım ve yağlama hizmetlerinin devamlı ve düzenli yapılması, titreĢim ve dolaylı olarak 

ses çıkaran makinelerin özel ve ses emici döĢeme üzerine montajı, gürültü yapan 

parçaların ses kesiciler ile örtülmesi gibi önlemler gürültüyü kaynaktan kesebilir ya da 

düzeyini düĢürebilir. Bütün bu önlemlere rağmen, gürültü yine de zararlı düzeyde kalırsa, 

gürültü yapan makineler ayrılarak özel yerlere konulmalı ya da gürültülü makinenin 

önüne ses kesici duvar ilave edilmeli. 

Fabrika içinde genel gürültü sorununa karĢı, öncelikle döĢeme ve duvarların ses emici 

malzeme ile kaplanması düĢünülür. Bu arada, bina içinde ses emici ara bölme ve kapılar, 

duvarlara yerleĢtirilecek delikli karo kaplamalar, tavandan sarkıtılmıĢ ve ses giriĢimi ile 

sesleri emerek etkili olan levhalar da kullanılır (Çizelge 7). 

ġekil 17, 18. Alet ve 

makinelerde yapılan bakım-

onarım, titreĢimi ve dolayısıyla 

gürültüyü azaltır. Gürültüden 

korunmak: Gürültülü makinelerin 

üzerini kapatarak, gürültü 

kaynağını izole ederek ve 

kulaklıkla 

Bütün ses kesici ve kaynaktan kesme önlemlerine rağmen, iĢ yerindeki gürültünün 100 

dB‟in altına indirilemediği hallerde yapılacak tek iĢ, iĢ görene kiĢisel koruyucular 

vermektir. Bunlardan en ekonomik ve basit olanı kulak tıkacıdır. 

 

Çizelge 7. ÇeĢitli malzemelerin ortalama ses yalıtım değerleri (dB) 

 

Yalıtım Malzemesi Ses Yalıtım Değeri 

6 mm‟lik sunta plaka 20 

12 cm‟lik, iki yüzü sıvalı duvar tuğlası 43 

40 cm‟lik iki yüzü sıvalı deliksiz tuğla 58 

Normal (basit) kapı 26 

Normal çift kapı 36 
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Tek camlı pencere 23 

Çift camlı pencere 26 

 

Genellikle yumuĢak ve kauçuktan yapılan ve dıĢ kulak kanalına yerleĢtirilen kulak 

tıkaçları 15-30 dB‘lik bir ses yalıtımı sağlayabilir. Ayrıca kulağı tamamen saran, 25-

40 dB‘e kadar ses yalıtımı sağlayan koruyucu kulaklıklar, tıkaçlardan daha etkin bir 

koruma malzemesidir. Kulak kepçelerini içine alarak, baĢ üzerinden geçen bir bantla 

birbirine tutturulmuĢ iki kısımdan oluĢan maĢonlar da bu gereksinim için tercih edilirler. 

MaĢonlar, en az 20 dB‟lik bir gürültü azaltması sağlamaktadır. Uygun kulak 

koruyucusunun seçimindeki en önemli kriterler, istenilen ses azaltımının (yalıtımının) 

sağlanması ve kullanım rahatlığıdır. 

Koruyucu kullanımı ile gürültü kontrolünün sağlandığı yerlerde, koruyucu 

çıkarılmamalıdır. Çünkü, bu tür (gürültü düzeyi sınır değerlerini geçmiĢ) bölgelerde 

koruyucusuz olarak kısa bir süre dahi kalınsa, önemli sakıncaları netice verir. Örneğin, 

110 dB gürültü düzeyinde çalıĢan bir kiĢi, kulaklığını bir saat dahi 

kullanmasa, o tek bir saat zarfında, maksimum gürültü dozunun iki katı kadar 

zarar görmüĢ olacaktır. 

Gürültü ile mücadelede yukarıdaki önlemler yeterli gelmiyorsa, dinlenme sürelerinin sayı 

ve sıklığının artırılması, gürültüye duyarlı kiĢilerin çalıĢtırılmaması ve çalıĢanların sık 

sık değiĢtirilmesi gibi organizasyonel önlemler alınır. 

 
3. ERGONOMĠDE PSĠKOLOJĠK ÇALIġMA YERĠ DÜZENLEME 
 

Psikolojik açıdan çalıĢma yeri düzenlemenin hedefi, çalıĢana kendisini tekdüze bir 

çalıĢmada uyaracak, motivasyonunu arttıracak rahat bir çevre meydana getirmektir. Bu 

Ģekilde, çalıĢma yerinde düzen ve güvenlik sağlandığı gibi, çalıĢma performansının 

artmasına da katkı verilmiĢ olur. ĠĢ psikolojisine göre düzenleme yapmada, müzik 

yayınları, bitki ve çiçek yerleĢtirme ve renklerin düzenlemesi önemli rol oynar. 

 

Yapılan iĢe uygun bir müzik yayınının performans düzeyinin arttırılması bakımından etkili 

olduğu bilinmektedir. Fabrikalarda, sabah saatlerinde çalınan müziğin üretimi yaklaĢık % 

4, öğleden sonraki müziğin de yaklaĢık % 2,5 artırdığı gözlemlenmiĢtir. Bu konudaki 

önemli nokta, müzik türünün üflemeli çalgılar olduğu ve rahatsızlık vermeyecek bir 

seviyede çalınmıĢ olmasıdır. 

ÇalıĢma yerlerinde renk düzenlemesinin üç temel amacı bulunur: 

 Özel durum ve araçları (iĢ ve makine parçaları, çalıĢma yüzeyleri vb.) daha iyi 
belirlemek, 

 Tehlikeleri ve korunma yollarını belirlemek, 
 ÇalıĢanın moralini yüksek tutmak 
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Ġnsan bütün renkleri aynı Ģeklide seçemez. Nesnelerin veya durumların gözden 

kaçırabildiği yahut sadece bilinçsiz olarak algılanabildiği veya ancak büyük çabalar 

göstererek tanınabildiği durumlarda renk düzenlemesine gidilmesi gerekir. 

Görme alanında, yatay bakıĢ doğrultusunda orta eksene göre görme açısı yaklaĢık 600 

kadar olmasına rağmen, görme alanının her yerinde görme yeteneği sabit değildir ve yan 

bölgelere doğru bu yetenek azalır. Bundan dolayı, görme alanında 40-700‟lik bir açı içinde 

kullanılan turuncu, sarı ve mavi gibi renkler, kırmızı veya yeĢil renklerden daha erken 

fark edilir. Renk kontrastı oluĢtururken ise, mavi ile turuncu ve kırmızı ile yeĢil gibi 

birbirini tamamlayan renkler kullanılır. Böylece iĢ parçaları ve çalıĢma araçları birbirinden 

ve zeminden daha kolay ayırt edilir. 

 

Görsel Konfor, Aydınlatma ve Renk Uyumu 
 

ĠĢin niteliği ne olursa olsun, iĢten alınan verim, kiĢinin bulunduğu ortamda görsel 

konforunun sağlanması ile mümkündür. Görsel konfor ise aydınlatma ve renk uyumu ile 

sağlanır. Birbiriyle uyumlu kullanılan renkler, iĢ gören moralinin yükselmesini 

sağlar. YanlıĢ renk uygulamaları ise göz yorulmasını ve dolayısıyla yorgunluğu netice 

verir. Ayrıca, iĢe karĢı isteği azaltır ve iĢ kalitesini düĢürür. 

Renkler insan psikolojisi üzerine farklı etkilerde bulunur. ĠĢe ve çalıĢma ortamına uygun 

renk seçimi, iĢ yerinde neĢeli ve rahat bir ortam hazırlayarak, iĢ stresini azaltır, çalıĢma 

Ģevkini ise artırır. Renklerin ruhsal duruma etkisi baĢlıca uzaklık ve sıcaklık 

duygusuna yol açmaları ve genel moral durumu etkilemelerinden ileri gelir. Çizelge 8‟de 

renklerin, insanın ruhsal durumuna etkileri görülmektedir. 

ÇalıĢma yerlerinde renk düzenlemesi yapılmadan önce (düĢük sıcaklıkta, sesin az olduğu, 

hafif kassal veya tekdüze çalıĢmanın yapıldığı veya kuzeye bakan büyük hacimlerde sıcak 

ve uyarıcı renkleri kullanılması gibi) konum analizlerinin yapılması gereği vardır.  

Tesislerdeki aydınlatma, parlaklık ve yansıtma sınırlarının da Ergonomik normlara göre 

tasarlanması gerekir. Fazla renkli ve aĢırı aydınlatılmıĢ mekanların psikolojik problemlere 

sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. 

 

 

Çizelge 8. Renklerin psikolojik etkileri 

 

Renk 
Uzaklık Etkisi 

Sıcaklık Etkisi Psikolojik 

Etkisi 

Mavi Uzak Soğuk YatıĢtırıcı 

YeĢil Uzak Soğuktan nötre Çok yatıĢtırıcı 

Kırmızı Yakın Sıcak Uyarıcı 
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Turuncu Çok yakın Çok Sıcak Uyarıcı 

Kahverengi Çok yakın Nötr Uyarıcı 

MenekĢe Çok yakın Soğuk Saldırgan 

 

 

Endüstriyel Renk Kodları 
 

Endüstriyel tesislerde güvenlik için renk kodları zorunludur. Güvenlik renkleri olarak 

genelde kırmızı, yeĢil veya sarı kullanılır (Çizelge 9). Genel güvenlik renkleri ve kullanım 

yerleri Ģu Ģekilde örneklenebilir: 

 Kırmızı: Kontrast rengi beyaz ile birlikte bir tehlike, bir uyarı veya bir yasağı 
simgeler. AteĢ kırmızısı, yangın gibi fiziksel tehlike arz eden ekipmanları belirtmek için 

kullanılır. 
 

 YeĢil: Güvenlik hissini veren ve zıt etkisinden dolayı bir tehlikenin sona erdiğini 
belirten yeĢil (ve yeĢil-beyaz renk kombinasyonu), ilk yardım malzemelerinin, ilaç 
depolarının, kurtarma araçları rengi olarak kullanılır. 
 

 Sarı: Sinyal (uyarı) etkisinden dolayı çarpma, tökezleme, düĢme ve sıkıĢıp ezilme gibi 

fiziksel tehlikelerin bulunduğu yerler ile makine ve ekipmanlar için tatbik edilir. Beyaz 
yanında sarı en yüksek yansıtma derecesine sahip olduğundan ve bundan dolayı az 
aydınlatılmıĢ yerlerde de görülebildiğinden (kontrast rengi siyah ile birlikte de) 
muhtemel tehlike yerlerini göstermekte ve uyarmakta kullanılır. 
 

 Turuncu: Canlı turuncu, kesme, yanma ve elektrik Ģoku gibi kazaların olabileceğini 
anlatmak ve iĢçinin dikkatini çekmek için, makinelerin hareket halindeki kesici ve 
vurucu kısımlarına, silindirlerin yüzeylerine, elektrik kumandalarına vb. tehlikeye 
sebep olabilecek yerlerde kullanılır. 

 
 Mavi: Parlak mavi, bozuk makine ve aletler için uyarı niteliğinde kullanılır. 

 
 Siyah-Beyaz: Düzen ifadesini vermek için yol ve geçitlerin trafiğinde kullanılır. 

 
 Mor: Radyasyon tehlikelerini ihbar etmek için kullanılır. 

 

 

Çizelge 9. Güvenlik renkleri ve anlamları 

 

Renkler Güvenlik Anlamı Kullanım Örnekleri 

Kırmızı Doğrudan tehlike, yasak Ġmdat Ģalterleri, imdat frenleri 

Sarı Muhtemel tehlike, dikkat Bantlar, araç yolları, merdivenler 

YeĢil Tehlike yok, ilk yardım Ġmdat kapıları, ilk yardım araçları 
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Mavi Güvenli Güvenlik tekniği uyarıları iĢaretleri 

 

4. ERGONOMĠDE ENFORMATĠK ÇALIġMA YERĠ DÜZENLEME 

 

Ġnsan, bir Ģeye karar vermeden veya bir iĢi yapmak için harekete geçmeden önce, 

mutlaka algılama olayını gerçekleĢtirmesi gerekir. Bu algılamanın olabilmesi için de 

gerekli ve yeterli enformasyonların alınması gerekmektedir. Çevreden gelen her türlü 

enformasyonun alınıĢı ise (isteğe bağlı ya da bağlı olmaksızın) görme, iĢitme ve dokunma 

gibi duyu organları aracılığıyla oluĢur. ÇalıĢma açısından önem taĢıyan enformasyonların 

%90‟ından fazlası bu algılama organları üzerinden gerçekleĢmektedir. 

 

Algılamada Duyu Organları 

 

Duyma yoluyla enformasyon algılama, genellikle ikincil derecede bir rol oynamakla 

beraber, uyarılar en iyi Ģekilde akustik sinyaller aracılığıyla verilir. Bunun avantajı, insanın 

belli bir yöne bakmasına gerek kalmadan bu tür sinyalleri algılayabilmesidir. Dolayısıyla 

bu tür bir enformasyon, çalıĢan için daha az dikkat ve daha az yüklenme demektir. Fakat, 

diğer çalıĢanları ilgilendirmiyorsa, akustik sinyallerin onları rahatsız edecek ve dikkatini 

dağıtacak durumda olmaması gerekir. Öte yandan tüm çalıĢanları uyaran tehlike sirenleri 

veya çalıĢma ve mola saatlerini haber veren akustik cihazların herkesçe duyulması 

gerekir. 

Dokunma ve hissetme yoluyla enformasyon algılama ise kumanda elemanları ve 

göstergelerin uyumlu hareket yönleri ve kumanda elemanlarının biçim tasarımı yoluyla 

kolaylaĢtırılır. Bu tasarım ve hareket yönlerinin insanın doğasıyla uyum içinde olması 

gerekir. Örneğin, bir cihazın açma-kapama olayını gerçekleĢtirmek için tasarlanmıĢ 

kumanda düğmesinde, açma iĢlemi için aĢağı-öne bastırarak veya sağa doğru çevirerek, 

kapama iĢlemi için de yukarı-arkaya çekerek veya sola doğru çevirerek olması insanın 

doğasıyla uyumluluk gösterecektir. 

Enformatik algılamada, duyu organlarının dıĢında baĢka faktörlerde vardır. Bunlar 

enformasyonun türü, duyu boyutu (iĢle ilgili nesnelerin yapı, desen, renk, biçim, konum, 

nicelik vb.), bildirme duyarlılığı ve bozucu etkenler (göz karmaĢası, yetersiz aydınlatma, 

gürültü vb.) gibi faktörlerdir. Ġnsan tarafından algılanacak enformasyon sayısı, duyu 

organları performans yetenekleri ile iliĢkilidir. Bu tip performanstaki düĢüĢler, insanın 

enformasyon algılama ve bunlara tepki gösterme özelliğini zayıflatır. Bu durumlarda 

“dikkat yoğunluğu sorunu” ortaya çıkar. Çok fazla enformasyonun olduğu hallerde ise, 

yorgunluk ve muhtemelen duyu boyutu kapasitesinin kaybolması gibi bir sorunla 

karĢılaĢılabilir. 

 

6. ERGONOMĠDE GÜVENLĠ ÇALIġMA YERĠ DÜZENLEME 
 

Güvenlik tekniğine dayalı çalıĢma yeri düzenleme, kazadan korunmaya ve meslek 

hastalıklarını önlemeye yönelik bütün teorik ve pratik tasarım ilkelerinin göz önüne 

alındığı teknik önlemleri kapsamaktadır. Bu teknik önlemler bir taraftan iĢ güvenliğini 

artırmayı amaçlarken, öte yandan çalıĢanların sağlık ve yaĢamlarının korunmasına katkı 

sağlamıĢ olur. 
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ĠĢ Güvenliği konusundaki tüm çalıĢmalar, ―Ergonomi Bilimi‖nin altında 

değerlendirilir. Yani, iĢ yerinin güvenliği, ancak tüm fiziksel, psikolojik ve sosyolojik 

çalıĢma Ģartlarının güvenli tasarımına ve dolayısıyla insan performans ve kapasitesine 

uygun çalıĢma Ģartlarının sağlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin 

sağlanması, ortamın Ergonomik olup olmamasına bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korunma Politikaları 
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Konu Korunma Politikaları 

Amaç ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın tanımları, 

yöntemleri ve önemini öğrenmek. 

Öğrenim 

hedefleri 

 Önleme ve Koruma tanımları, 
 Koruma çeĢitleri, 
 Kaynağında korunma uygulamaları, 
 Ortama yönelik koruma uygulamaları (makine koruyucuları, 

havalandırma ve iklimlendirme prensipleri), 
 KiĢisel koruyucu donanımlar (KKD) 
hakkında bilgi sahibi olmak. 

Alt baĢlıkları  Tanımlar 
 Koruma düzeyleri (Temel, birincil, ikincil, üçüncül) 
 Kaynağında korunma uygulamaları 

 Ortama yönelik koruma uygulamaları (makine koruyucuları, 
havalandırma ve iklimlendirme prensipleri) 

 KiĢisel koruyucu donanımlar (KKD) 

  

GĠRĠġ 

Bir yandan çalıĢanları, öte yandan da üretim ve üretim araçlarıyla beraber çevrenin 

korunması da ĠSG çalıĢmalarının kapsamı içindedir. 

Konu ile ilgili bilinmesi gereken temel kavramlar vardır ve bu ders bu kavramlar 

üzerinden yürüyecektir. 

KAVRAMLAR 

Önleme: 

 Bir Ģeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak, 

 Ortaya çıkan veya çıkacağı düĢünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne geçmektir. 

 

Koruma:  

 Bir kimseyi veya bir Ģeyi dıĢ etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak 

tutmak, muhafaza etmek,  

 Güçlü bir kimse veya kuruluĢ, güçsüz birini veya bir Ģeyi desteklemek, himaye 

etmek, 

 Tehlikeye karĢı denetimi altında bulundurmak, savunmak,   

 Tehlikeli, zararlı durumları önlemek,  

 Bir Ģeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni 

göstermek, 

 Süregelen bir durumun değiĢikliğe uğramasını önlemektir. 

 



358                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

Tehlike: KiĢilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde ve iĢ örgütlenmesinin diğer 

unsurlarında yaralanmaya, kayba, hasara veya zarara uğratma potansiyeli olan her 

Ģeydir. 

Risk: Tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleĢebileceği ya da gerçekleĢmiĢ olduğu 

durumdur.  Riskin etkinliği etkilenen kiĢi sayısını ve oluĢan sonucu kapsar 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın önemi:  

ÇalıĢma hayatımızda karĢılaĢtığımız; 

 Fiziksel 

 Kimyasal 

 Biyolojik 

 Psikososyal  

Faktörler çalıĢma sağlığımızı tehdit edebilmektedir. 

ÇalıĢma ortamını ve çalıĢanın sağlığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen iĢ sağlığı ve 

güvenliği çok disiplinli bir yaklaĢım ve bir ekip çalıĢması ile iĢyerindeki risklerin kontrol 

altına alınması ve çalıĢma ortamında gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin 

uygulanmasını amaçlamaktadır. 

ĠĢyerinde meydana gelen iĢ kazaları ve meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir 

durumlardır. ÇalıĢma ortamından kaynaklanan zararlı etkenlere karĢı çalıĢanların ve 

çevrenin korunması büyük önem taĢımaktadır.  

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin 2 temel amacı vardır. Sağlık koĢullarını iyileĢtirerek meslek 

hastalıklarının önüne geçmek, güvenlik koĢullarını iyileĢtirerek iĢ kazalarını önlemektir. 

  

  

 

 

ġekil – 1; ĠSG‟nde temel amaçlar 

 

 

 

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Yöntemleri: 

Riskle başa çıkmak için:  

 Tehlikeyi ortadan kaldırmak 

 Tehlikeden sakınmak 
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 ĠĢyerinde önlem almak (toplu koruma) 

 KiĢisel Koruyucular kullanmak (son çare) 

 

Toplu Korunma Örnekleri 

 Tehlikesiz olanla değiĢtirme, 

 Yalıtım, 

 Koruyucu/koruma içine alma, 

 Yerel havalandırma, 

 Yerel aydınlatma, 

 Makine koruyucuları, 

 Genel havalandırma, 

 Genel aydınlatma, 

 Ġklimlendirme, 

 ĠĢaretleme/sınırlama 

 Uyarı levhaları 

 

Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin yöntem;  

 Riski kaynağında kontrol altına almaktır. 

 Bu mümkün değilse ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir. Bütün bu 

yöntemlerin etkili olmadığı hallerde; 

 En son korunma yöntemi olarak KKD kullanımı önerilmelidir. 

Önlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmuştur.  

ILO‟nun, ĠĢyerlerinde sağlık ve güvenlik koĢulları ile ilgili Ulusal ve iĢyeri düzeyinde 

korunma politikalarının oluĢturulmasını öngören 155 Sayılı SözleĢmesi TBMM tarafından 

onaylanmıĢ olup 16 Mart 2004 tarih ve 25404 sayılı R. G. yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve ÇalıĢma Ortamına ĠliĢkin 155 Sayılı SözleĢme” 

korunma politikalarına iliĢkin olarak aĢağıda sıralanan hükümleri içermektedir;  

 Her üye, Ulusal koĢullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip 

iĢçi ve iĢveren kuruluĢlarına danıĢarak iĢ güvenliği, iĢ sağlığı ve çalıĢma ortamına 

iliĢkin tutarlı bir ulusal politika geliĢtirecek, uygulayacak ve periyodik olarak 

gözden geçirecektir. 

 Bu politikanın amacı, iĢle bağlantılı olan veya iĢin yürütümü sırasında ortaya çıkan 

kaza ve yaralanmaları, çalıĢma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün 

olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır. 

 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği ve çalıĢma ortamı ile ilgili  

 Durum 

 Sorunların tespiti,  

 Bunların çözümü için etkin metotların geliĢtirilmesi, öncelikler ve sonuçların 

değerlendirilmesi amacıyla, ya top yekûn, ya da belirli alanlar itibariyle belirli 

aralıklarla gözden geçirilecektir. 

 Makul olduğu ölçüde ĠĢverenlerden kontrolleri altındaki  

o ĠĢyerleri 

o Makine 
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o Teçhizat ve usullerin güvenlik ve sağlık bakımından riskli olmamasını 

sağlamaları istenecektir. 

 

Makul olduğu ölçüde, iĢverenlerden, kontrolleri altındaki; 

 Kimyasal 

 Fiziksel ve  

 Biyolojik  

madde ve etkenlerin, gerekli uygun önlemler alındığında, sağlık için risk oluĢturmamasını 

sağlamaları istenecektir. ĠĢverenlerden, gerektiğinde, kaza riskinin veya sağlık üzerindeki 

ters etkilerin imkânlar ölçüsünde önlenmesi için, uygun koruyucu elbise ve donanımı 

sağlamaları istenecektir. 

4857 sayılı yeni ĠĢ Kanunu‟nun ardından ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 

AB adaylık sürecinde ĠSG iliĢkin yasal düzenlemeler; çağdaĢ ve uluslararası normlar ve  

AB Direktiflerine uygun olarak yenilenmiĢ olup 21 adet ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

yayınlanmıĢtır. Yeni hazırlanan Yönetmeliklerle ĠSG konusunda önleme ve geliĢtirmeye 

yönelik aĢağıda Ģekil-2de özetlenen yeni yaklaĢımlar sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 2; ĠĢverenlerin temel görevleri 

 

ĠĢverenlerin görevleri aĢağıda verildiği gibi açıklanabilir; 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumun sürekli iyileĢtirilmesi, 

 ĠĢ yerlerinde genel bir önleme politikasının geliĢtirilmesi, 

 ĠĢin her aĢamasında risk değerlendirmesi yaklaĢımı ile tehlikelerin tespiti ve 

buna göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi,  

 Aynı iĢyerini kullanan farklı iĢverenlerin ĠSG ile ilgili olarak iĢbirliği yapması, 

 ÇalıĢanların iĢyerinde karĢılaĢabilecek riskler konusunda bilgilendirilmesi, 

 ÇalıĢanların görüĢlerinin alınması, 

 ĠĢyerinde sağlık ve güvenlik görevlisi ve sağlık ve güvenlik iĢçi temsilcisi 

bulundurulması… 
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Ġnsanı öne çıkaran bir yaklaĢımla çalıĢma ortamına iliĢkin  

 Sağlık 

 Güvenlik 

 Çevre  

koĢullarının iyileĢtirilmesini amaçlayan düzenlemelerin  

 Yaygın 

 Etkin 

uygulanması ülkenin ĠSG düzeyinin iyileĢmesinde büyük rol oynayacaktır.  

KiĢiye yönelik koruma 

Tıbbi ve teknik boyutu vardır ve meslek hastalıkları ve iĢ kazalarını önleme amacını 

gütmektedir. 

AĢağıdaki baĢlıklardan hangilerinin tıbbi, hangilerinin teknik boyutta olduğu içeriklerinin 

neleri kapsadığı derste tartıĢılacaktır. 

 Sağlık Muayeneleri 

 BağıĢıklama  

 Ġlk Yardım Ve Kurtarma ÇalıĢmalarının Organizasyonu 

 Sağlık Eğitimi 

 Genel Hijyen KoĢullarının Sağlanması 

 Yeterli Ve Dengeli Beslenmenin Sağlanması 

 Rehabilitasyon Hizmetlerinin Sağlanması 

 KKD kullanımı 

 

Sağlık muayeneleri 

 ĠĢe giriĢ muayeneleri  

 Kontrol muayeneleri  

o Erken kontrol  

o Aralıklı kontrol 

o Özelliği olanlar 

 Ek ve tamamlayıcı muayeneler  

 Özgün laboratuar testleri  

 

Sağlık muayenelerinin amaçları 

 ĠĢle ilgili hastalıkları önleme 
 ÇalıĢma ortamındaki sağlık risklerinin diğer çalıĢanlara yayılımını önleme 
 ĠĢyerindeki tehlikeleri azaltma 
 Sağlığı geliĢtirme 
 Çevreyi geliĢtirme 

Sağlık muayenelerinin yararları 

 Meslek hastalıklarını yansıtır, 

 ĠĢle ilgili sağlık etkilerini izleme fırsatı verir, 

 ĠĢe uyumu değerlendirme fırsatı verir, 
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 ÇalıĢma ortamını geliĢtirmek için ölçümleri değerlendirme fırsatı verir, 

 Genel hastalıkları yansıtır, 

 Sağlık eğitimi gereklerini belirtir. 

 

Özelliği olan çalıĢanlar 

 Gebe ve emzikli kadınlar, 

 18 yaĢından küçükler, 

 2 yaĢından küçük çocuğu olan anneler, 

 Meslek hastalığı veya Ģüphesi tanısı alanlar, 

 Kronik hastalığı olanlar, 

 Malul ve özürlüler, 

 Alkolikler, ilaç ve uyuĢturucu bağımlılığı olanlar, 

 Birden fazla iĢ kazası geçirmiĢ olanlar. 

 

ĠĢe GiriĢ Muayeneleri 

Bir iĢyerinde çalıĢacakların iĢe alınmalarından önce iĢyeri hekimi tarafından sağlık 

muayenesinden geçirilmeleri, iĢe elveriĢli olanların ve olmayanların ayrılmaları iĢ sağlığı 

biliminin temel kurallarındandır. 

Örnek-1; Yüksekte çalıĢanlar için muayene 

 Yüksekte yapılan iĢler; 

 Yapı iĢleri 

 ĠnĢaat 

 Yapı iskelesi 

 Çelik yapı montaj 

 Prefabrik yapı montaj 

 Kule 

 Köprü 

 Tünel 

 Metro 

 Kuyu açma 

 Baca 

 Direkte çalıĢma 

 Yüksekte temizlik iĢi (bina dıĢ yüzeyi) 

 Gemi yapımı 

 Ġskele 

 Liman 

 Vinç operatörü vb. 

 

 

 

 

Yüksekte yapılan iĢlerde çalıĢamayacaklar  

 Kadınlar 

 18 yaĢ altındakiler 

 Bedensel engelliler   
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 Kronik hastalar 

o DolaĢım sistemi hastalıkları (hipertansiyon-hipotansiyon, kalp ritim 

bozukluğu, kalp yetmezliği, enfarktüs) 

o Böbrek hastalıkları 

o ġeker hastalığı 

o Nörolojik hastalıklar (sara nöbetleri) 

o Psikiyatrik hastalıklar          

 BaĢ ve boyun travması geçirenler 

 Ġlaç, alkol ve uyuĢturucu alıĢkanlığı olanlar 

 Görme bozukluğu 

 Vertigo belirtisi olanlar 

 

ĠĢe giriĢ muayeneleri      

ÖzgeçmiĢ, soygeçmiĢ  

 Fizik muayene: BaĢ-vücut denge iĢlevinin muayenesi, Görme ve ĠĢitme muayenesi 

 Laboratuar muayeneleri: EKG, Biyokimyasal tetkikler, Akciğer grafisi, Odyometri 

testi 

Aralıklı kontrol muayeneleri                                     

 Erken kontrol muayenesi: Bedensel engelliler, Kronik Hastalar, YaĢlılar  

 Periyodik muayeneler: Yılda bir kez  

 

Örnek-2; Gürültülü iĢlerde çalıĢanlar için muayene 

Gürültülü iĢler  

 Madencilik 

 TaĢ ocakları 

 TaĢ iĢleme 

 Demir- metal sanayi 

 Kerestecilik-marangozluk  

 Tekstil-deri sanayi 

 Yapı iĢleri 

 Kâğıt sanayi-matbaacılık vb  

 

 Gürültülü iĢlerde çalıĢması sakıncalı olanlar 

 ĠĢitme kaybı  

 Vestibuler baĢ dönmesi  

 Ġç kulağın dolaĢım bozukluğuna bağlı hastalıklar  

 Ġç kulak sağırlığı belirtileri  

 Otoskleroz operasyonu sonrası  

 DıĢ kulakta tedaviye dirençli egzama  

 Orta kulak akıntısı  

 Akut enfeksiyonlar  

 Kulak koruyucusu takmaya engel kulak çevresi alerjik cilt reaksiyonu olanlar  

 

ĠĢe giriĢ muayeneleri 

 Öz geçmiĢ, soy geçmiĢ 

 Fizik muayene: KBB muayenesi 

 Ek lab. muayenesi: Odyometrik test 

Aralıklı kontrol muayeneleri  

 Ġlk (erken) kontrol muayeneleri: 1 yıl içinde     
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 Periyodik muayeneler: 1-3 yıl aralıklı 

 

Örnek-3; Tozlu iĢlerde çalıĢanlar için muayene 

 

Tozlu iĢler   

 Madencilik 

 TaĢ ocakları 

 Yapı iĢleri (bina, duvar, set, baraj, yol, tünel, metro, yıkım iĢleri) 

 Seramik-porselen 

 Metal 

 Cam 

 Çimento 

 Dokuma-tekstil 

 Kâğıt 

 Lastik sanayi 

 Termik santral 

 Döküm iĢleri, vb. 

 

Tozlu iĢlerde çalıĢması sakıncalı olanlar 

 DolaĢım sistemi hastalıkları: kalp yetmezliği, hipertansiyon 

 Solunum sistemi hastalıkları:  

 Solunum fonksiyon bozuklukları  

 Göğüs kafesi deformiteleri 

 Kronik akciğer hastalıkları:  

o BronĢit 

o Astım 

o Amfızem  

o Plörit  

o Pnömokonyoz  

o Tüberküloz      

 AĢırı ĢiĢmanlık 

 

ĠĢe giriĢ muayeneleri 

 ÖzgeçmiĢ, soy geçmiĢ 

 Fizik muayene: solunum sistemi ve dolaĢım sistemi muayenesi.  

 Ek laboratuvar muayenesi: Solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi (35x35 cm., 

min. 200 mA) 

Aralıklı kontrol muayeneleri 

 Ġlk (erken) kontrol muayenesi: bedensel engelliler, kronik hastalar ( 6 ay-l yıl) 

 Periyodik muayeneler: 1 -3 yıl 

 

 

 

 

İş Kazaları 
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Konu ĠĢ Kazaları 

Amaç ĠĢyerlerinde karĢılaĢılabilecek muhtemel iĢ kazalarını önleyebilmek 

ve kayıtların tutulması için gerekli bilgiye sahip olmak. 

Öğrenim 

hedefleri 

 ĠĢ kazası tanımı,  
 Ġlgili istatistikler,  

 ĠĢyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan etmenler, 
 Önleme ile ilgili yöntemler,  
 ĠĢ kazası kayıt ve bildirimleri,  
 Ġnceleme ve rapor düzenlenmesi,  
 Ġlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak 

Alt baĢlıkları  Kaza ve iĢ kazası kavramları 
 ĠĢ kazalarının nedenleri 

 ĠĢ kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar  
 ĠĢ kazalarının sınıflandırılması 
 ĠĢ kazası istatistikleri 
 Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi  
 Kazanın incelenmesi, rapor ve istatistik düzenlenmesi 
 Ġlgili mevzuat 

 

 

GiriĢ 

YaĢamımızın temel gereksinmelerinin karĢılanması için üretim yapılmaktadır. Üretimin 

bileĢenlerini ĠĢyeri, iĢçi, iĢ ve iĢveren Ģeklinde belirlemiĢtik.  

ÇalıĢan iĢçiler iĢyerinde iĢlerini yaparken değiĢik etkenlere maruz kalmaktadırlar. Söz 

konusu maruziyetleri iĢ kazası ve meslek hastalığı olarak 2 genel baĢlık altında ele 

alabiliriz. Bu derste iĢ kazaları ele alınmıĢtır.  

Konunun daha da iyi anlaĢılabilmesi için ilgili mevzuatı incelemek ve diğer dersleri de iyi 

kavramak gerekmektedir. 

ĠĢ kazası değiĢik birimlerce değiĢik Ģekillerde tanımlanmaktadır. Kazaların neden olduğu 

konusunda da değiĢik teoriler ve yaklaĢımlar söz konusudur. 

―Dünyada ve Türkiye‘de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği‖ dersinde verilen bilgilere göre 

dünyanın dört bir 

tarafında 

her gün çok 

sayıda iĢ kazası olmakta ve çok sayıda da çalıĢan yaĢamını 

yitirmektedir. Sosyal, kültürel ve bilimsel geliĢmelere paralel olarak 

iĢ kazalarını değerlendirirken ilgili birim ve kurumların yaklaĢımı da 

farklı olmuĢtur. AĢağıdaki Ģekil – 1 de bu durum 

kısaca özetlenmiĢtir. 
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ġekil – 1; ĠĢ kazalarını değerlendirme süreçleri  

 

ĠĢ kazası nedir? 

Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamıĢ 

bir olaydır. (Uluslararası ÇalıĢma Örgütü ) 

Önceden planlanmamıĢ, çoğu kez kiĢisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin 

zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır. (Dünya Sağlık 

Örgütü WHO) 

Diğer bir tanım ise “iĢ kazası, iĢ gören iĢe veya iĢ eğitimine giderken veya iĢletme içinde 

çalıĢırken veya çalıĢma araçlarının bakımını ve muhafazasını yaparken aniden olan, iĢ 

görene bedensel zarar veren bir olaydır” Ģeklindedir. 

Konuya sosyal politika ve iĢ güvenliği görüĢü açısından bakıldığında “iĢ kazaları, iĢçinin iĢ 

süresince çalıĢma koĢulları, iĢin nitelik ve yürütümü ya da kullanılan makine, araç, gereç 

ve malzeme nedeni ile uğradığı, iĢ gücünün tamamını ya da bir bölümünü kaybettiği 

olaydır” Ģeklinde tanımlandığı görülür. 

31.05.2006 tarihli, 5510 “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na göre, ĠĢ 

kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruĢturulması hakkındaki 13. madde iĢ kazasını Ģu 

Ģekilde tanımlamıĢtır:  

Mevzuatımıza göre ĠĢ kazası; 

a)Sigortalının iĢyerinde bulunduğu sırada, 

b)ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ nedeniyle veya görevi nedeniyle, 

sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢıyorsa yürütmekte olduğu iĢ veya çalıĢma 

konusu nedeniyle iĢyeri dıĢında, 
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c)Bir iĢverene bağlı olarak çalıĢan sigortalının, görevli olarak iĢyeri dıĢında baĢka 

bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda,  

d)Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,  

e)Sigortalıların, iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere gidiĢ geliĢi 

sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre 

uğratan olaydır. 

Bu kanuna göre, bir kazanın iĢ kazası sayılması için yukarıda sayılan durumlardan en az 

birinin gerçekleĢmesi sonucunda sigortalının bedence veya ruhça arızaya uğraması 

gerekmektedir. 

Ġġ KAZALARINDA DEĞĠġĠK YAKLAġIMLAR 

Bilimsel çalıĢmalarca ispatlanmıĢtır ki; hiçbir kaza durup dururken, tesadüfî olarak ya da 

sebepsiz meydana gelmez. Bu sebeple, oluĢan küçük ya da büyük tüm kazaları dikkatlice 

incelemek, hiçbirisini göz ardı etmeden analiz etmek, yol açan nedenleri araĢtırmak ve 

değerlendirme sonrasında gerekli ders ve önlemleri almak, kaza tekrarlarının önlenmesi 

veya etkilerinin en aza indirgenmesi açısından son derece önemlidir. 

 

Ġnsan yaĢadığı çevre, çalıĢtığı iĢyeri ve ortam, kullandığı malzeme, makine ve teçhizatla 

yakın iliĢki içindedir. Elbette ki bu etkileĢimler içinde bir kazanın meydana gelmesinde bir 

değil birçok faktör rol oynar.  

 
ĠĢ kazalarının nedenlerini burada sınıflandırma ve faktörlerden sadece biri ile açıklamak 

elbette ki mümkün değildir. Bu faktörlerin birbirinden bağımsız olarak ele alınması, bazı 

yetersizlikleri beraberinde getirmiĢtir. Zira kazaların birçok faktörün değiĢik oranlardaki 

paylarının etkileĢimi ile meydana geldiği kanısı kuvvet bulmuĢtur. O halde, kazaları 

önleme hususunda yapılacak çalıĢmalarda, konuyla ilgili elde edilebilecek bütün faktörleri 

birlikte analiz ederek, kaza üreten unsurlar hakkında yönetimi uyaran, bu Ģekilde erken 

önlem alınmasına olanak sağlayan teknikler geliĢtirilmelidir. 

 

ĠĢ güvenliğine verilen önem, her Ģeyden önce insan hayatına verilen değerin bir ölçüsü 

olduğu gibi, iĢ kazaları ile meslek hastalıklarının iĢletmelere yüklediği doğrudan maliyetini 

de düĢürerek iĢletme karını büyüttüğü bir gerçektir.  

 

Konunun öneminin benimsenmesi ve iĢverenlerde ve iĢyerinde çalıĢan iĢçilerde iĢ 

güvenliği bilincinin (ĠSG Kültürü) oluĢturulması bir zorunluluktur. Bu bilincin oluĢması 

öncelikle etkin bir eğitimin gerçekleĢtirilmesi ve iĢletmenin kendi profilini görmesi için ile 

mümkündür. 

 

Kazaların nedenlerinin anlaĢılabilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için değiĢik 

kavramlar çıkartılmıĢ ve değiĢik teoriler ortaya atılmıĢtır. 
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ġekil – 2; Kaza piramidi teorisi 

Kaza piramidi teorisi: Bu teoriye göre ölümlü bir kaza olabilmesi için dilimlerdeki sayı 

kadar olgu olmalıdır. Ör; 1 ölümlü kaza için 100.000 güvensiz hareket veya 1000 küçük 

kaza olmalıdır. 

Benzeri tarzda piramitler geliĢtirilmiĢtir. AĢağıda Ģekil -3 ile bu piramitlerden örnekler 

verilmiĢtir. Bu piramitlerden en popüler olanı Bird piramididir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 3; ÇeĢitli kaza piramidi örnekleri 

Domino teorisi  

Bu teoride olaylar beĢ domino taĢının arka arkaya sıralanarak, birbirini düĢürmesine 

benzetilerek açıklanmıĢtır.  

Her kaza beĢ tane temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana gelir (Kaza 

Zinciri).  

ġartlardan biri gerçekleĢmedikçe bir sonraki gerçekleĢmez ve dizi tamamlanmadıkça kaza 

meydana gelmez.  
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Kaza önleme ve sanayi güvenliğinin ilk öncüsü Travelers Insurance Company‟nin 

(Gezginler Sigorta ġirketi) bir görevlisi olan Herbert W. Heinrich‟tir. 1920‟lerin sonlarında, 

75.000 sanayi kaza raporu üzerinde çalıĢtıktan sonra Heinrich; 

 Sanayi kazalarının %88‟ine iĢ arkadaĢları tarafından ortaya konan güvenli olmayan 

hareketlerin (emniyetsiz hareketler)neden olduğunu, 

 Sanayi kazalarının %10‟una güveli olmayan koĢulların (emniyetsiz durumlar) 

neden olduğunu,  

 Sanayi kazalarının %2‟sinin engellenemez olduğunu ortaya koymuĢtur.  

 

Heinrich‟in çalıĢması, kendisine ait “Sanayi Güvenliği Gerçekleri”nin ve daha sonra 

Domino Teorisi olarak bilinecek olan kaza nedeni teorisinin temelini oluĢturmuĢtur. 

Heinrich‟in teorisinin büyük bölümü çağdaĢ çalıĢmalar sonucu değiĢikliğe uğramıĢ ve 

bundan dolayı da geçersiz olarak düĢünülmektedir. Ancak, günümüzde yaygın olarak 

kabul edilen kimi teorilerin Heinrich‟in teorisini takip ederek ortaya çıktığını göz önüne 

alırsak, sanayi güvenliği öğrencilerinin bu çalıĢmayı da bilmeleri gerekmektedir.  

Heinrich sağlık ve güvenlik karar vericilerinin sanayi kazaları hakkında bilmeleri gereken 

hususları düĢünerek özetlemiĢ ve kendisinin Sanayi Güvenliği Gerçekleri (diğer adıyla 

Endüstriyel Güvenliğin Aksiyonları) olarak adlandırdığı Domino Teorisinin On 

Bildirisi‟ni ortaya koymuĢtur. Bu gerçekler Ģöyle açıklanabilir:  

1. Yaralanmalar bir dizi tamamlanmıĢ faktörlerden meydana gelmekte ve bunlardan 

biri de kazanın kendisidir.  

2. Bir kaza sadece bir kiĢi ve/veya bir fiziki veya mekanik tehlikenin meydana getirdiği 

güvenli olmayan hareketin sonucu olarak ortaya çıkabilir.  

3. Birçok kaza insanların güvenli olmayan hareketleri nedeniyle meydana 

gelmektedir. 

4. Bir kiĢi tarafından yapılan ve güvenli olamayan davranıĢ veya güvenli olmayan bir 

durum her zaman ve hemen bir kazaya/yaralanmaya neden olmaz.  

5. Ġnsanların güvenli olmayan davranıĢları yapmalarının nedenleri, doğru eylemleri 

seçmede yardımcı rehber olarak iĢe yarayabilir.  

6. Bir kazanın Ģiddeti büyük oranda tesadüfîdir ve buna neden olan kaza büyük 

oranda engellenebilir.  

7. En iyi kaza önleme teknikleri en iyi kalitede ve verimli tekniklerle benzerlik 

gösteren tekniklerdir.  

8. Yönetim güvenlik için sorumluluk almalıdır, çünkü sonuçları elde etmek için bu en 

iyi durumdur.  

9. MüfettiĢ sanayi kazalarının önlenmesinde kilit Ģahıstır.  

10. Bir kazanın doğrudan masraflarına (örneğin, tazminat, sorumluluk iddiaları, tıbbi 

masraflar ve hastane vb) ek olarak gizli ve dolaylı masraflar da vardır. 

 

Heinrich‟e göre bu gerçekler, kazaları önlemekle görevli olan karar vericiler tarafından 

kavranması gereken bilginin temel yapısını ihtiva etmektedir. Bu on gerçeği de dikkate 

alan herhangi bir kaza önleme programı, bir veya birden fazla gerçeği dıĢarıda bırakan 

programdan muhtemelen daha etkin olacaktır.  

 

Heinrich‟e göre bir kazaya neden olan olayların dizisinde beĢ faktör vardır. Bu faktörler 

(kaza zinciri) Ģöyle özetlenebilir:  

 

1.Sosyal Çevre: Sosyal çevre Ģartları risklerin alınmasına ya da oluĢmasına yol açar. 

Doğa Ģartları karĢısında insanın fiziki ve sosyal yapısındaki etkileĢim bir kaza sebebidir. 
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2.Ġstenmeyen Ġnsan DavranıĢları (KiĢisel Hatalar): Öfke, dikkatsizlik, yorgunluk, 

anlama güçlüğü, aldırmazlık vb. 

 

3.Güvensiz DavranıĢ ve ġartlar: Kötü planlama, koruyucusuz malzeme kullanma, 

tehlikeli çevre ya da çalıĢma ortamı. 

 

4.Kaza: Yukarıdaki Ģartlar bir Ģeylerin yanlıĢ gitmesine yol açtığında, yaralanma veya 

herhangi bir Ģekilde zararla sonuçlanan olayın meydana gelmesi. 

 

5.Yaralanma: KiĢinin zarara uğraması.  

 

Heinrich‟e göre her kaza (yaralanma, zarar görme olayı) yukarıda sıralanan beĢ temel 

nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana gelir. Bunlardan biri olmadıkça bir 

sonraki meydana gelmez ve dizi tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz. 

 

Heinrich‟in teorisinin iki merkez noktası vardır: Önceden meydana gelen faktörlerin ve 

merkez faktörünün (güvenli olmayan/tehlikeli hareketin) ortadan kaldırılmasının neden 

olduğu kazalar, önceki faktörlerin hareketini reddeder ve bunu yaparak ta kazaları ve 

yaralanmaları engeller. 

 

 

Çoklu sebep teorisi  

Bu teoriye göre birden fazla koĢul aynı anda gerçekleĢmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 4; Çoklu sebep teorisi 

 Teker yanlıĢ materyalden yapılmıĢ 

 YanlıĢ taĢlama yapılmakta 

 Disk tipi yanlıĢ seçilmiĢ 

 Makineye kontrolsüz eriĢim  

 Tecrübesiz operatör  

Bu nedenlerin her birini Ģekil–4 de gördüğümüz peynir dilimlerine benzetirsek; her bir 

dilimdeki deliğin aynı doğrultuya gelmesi gerekir ki ıĢık karĢı tarafa geçebilsin. 

 

Önleyici Noktalar:  

 PLANLAMA: ciddi önlemlerin hazırlanması  

 ĠZLEME VE GÖZLEME: söylediğimizi yapıyor ve yaptığımızı söylüyor 

olduğumuzun kontrol edilmesi. Deliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi  

 ÖĞRENME: önlemlerdeki eksikliklerin anlaşılması ve düzeltilmesi   
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Kazalarla ilgili değiĢik dönemlerde bazı teoriler ortaya çıkmıĢ ve bunlar uzun yıllar iĢ 

güvenliği programlarına temel teĢkil etmiĢlerdir. Kaza sebeplerini açıklamak için 

geliĢtirilen en genel teoriler Ģunlardır (ġekil 3): Domino Teorisi, Ġnsan Faktörleri Teorisi, 

Kaza/Olay Teorisi, Epidemioloji Teorisi, Sistem Teorisi ve Kombinasyon Teorisidir. 

Epidemiyoloji Teoremi 

Geleneksel güvenlik teorileri ve programları sadece kazalar üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. 

Bununla birlikte, mevcut eğilim, endüstriyel hijyen olayını da kuĢatan geniĢ perspektif 

doğrultusundadır. Endüstriyel hijyen, hastalık, rahatsızlık veya diğer sağlık bozukluklarına 

sebep olan çevre faktörleri ile ilgilenir. 

 

Bu eğilim, aksine, epidemiyolojik kazaya neden olma teorisinin geliĢmesine neden oldu. 

Epidemiyoloji Teorisi, çalıĢmak için kullanılan modelleri elinde tutar ve bu iliĢkilerin 

tanımlanması da kazalar veya hastalıklar (salgınlar) ile çevre faktörleri arasındaki 

nedensel iliĢkinin araĢtırılmasında da kullanılabilir. 

 

Epidemiyolojik teoride anahtar bileĢenler yetenek ve durum özellikleridir. Birlikte alınan 

bu özellikler, bir kaza ile sonuçlanan ya da kazayı önleyici durumlar ile sonuçlanır. 

Örneğin, eğer bir çalıĢan özellikle baskı altında hassasiyet gösteriyorsa (yetenek özelliği), 

operasyonunu hızlandırmak için kendisine yardımcı iĢçileri baskı yapıyorlarsa (durum 

özelliği), sonuçta bir kaza meydana gelme olasılığı artar. 

Sistem Teoremi 

Bir sistem, birlikte bir bütün oluĢturan, düzenli bir biçimde karĢılıklı iliĢkide bulunan ve 

birbirlerini etkileyen bir bileĢenler grubudur. Bu tanım, kazaya neden olma için Sistem 

Teorisinin temelidir. Bu teori, aĢağıdaki bileĢenleri içeren bir sistem olarak meydana 

gelen kazanın içinde bulunduğu bir durumu gösterir: KiĢi, makine ve çevre. Bir kaza 

oluĢumunun benzerliği, bu bileĢenlerin nasıl birbirini etkilediğiyle tanımlanır. Birbirini 

etkileme örneklerindeki değiĢimler artabilir veya kaza olasılığıyla azalabilir. 

 

Örneğin, bir dükkân ortamında nümerik olarak kontrol edilen beĢ eksenli makineleme 

merkezini kullanan deneyimli bir çalıĢan, iki hafta boyunca tatile çıkabilir. Sistemin bir 

bileĢenindeki bu değiĢim (ev sahibi/kiĢi) kaza olasılığını arttırabilir. Böyle basit bir örnek 

kolayca anlaĢılabilir. Bununla birlikte, bütün birbirini etkileme örnekleri bu kadar basit 

değildir. Bazıları oldukça karıĢık olduklarından analizleri, her birinde farklı bir uzman 

bulunan bir ekip gerektirebilir.  

 

Sistem modellerinin temel bileĢenleri, kiĢi / makine / çevre, bilgi, kararlar, riskler ve 

yapılması gereken görevdir. BileĢenlerin her birinin meydana gelecek kaza olasılığında bir 

etkisi bulunmaktadır. Sistem teorisine göre, bir ortamda bir kiĢi makine ile karĢılıklı 

iliĢkide bulunursa, yapılacak iĢ ve sistem arasında üç olay meydana gelecektir. Her 

seferinde bir iĢin yapılması gerekmektedir, bir kazanın meydana gelebilme riski 

bulunmaktadır. Bazen riskler büyük olmaktadır; diğer zamanlarda da riskler küçüktürler. 

Burada bilgi toplamak ve karar vermek gerekir.  

 

Mevcut Ģartları zihne not ederek ve gözlemleyerek toplanan bilgilere dayanarak, kiĢi 

riskleri tartar ve mevcut Ģartlar altında çalıĢıp çalıĢmayacağına karar verir. Örneğin, bir 

makine operatörü programın gerisinde olan acil bir sipariĢ üzerinde çalıĢmaktadır diyelim. 

Makinesinde önemli bir güvenlik cihazı bozulmuĢ. Basitçe onu çıkarmak sadece beĢ 
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dakika boyunca iĢini kesecektir fakat bu, bir kaza olma olasılığını da arttırır. Operatör 

güvenlik koruyucusu çıkarıp programa devam mı etmelidir yoksa onu değiĢtirmek için 

zaman mı harcamalıdır? Operatör ve danıĢmanı bu durumu değerlendirirler (bilgi 

toplama), riskleri tartarlar ve ilerleme kararı verirler. Eğer aldıkları bilgiler doğruysa ve 

risk değerlendirmeleri de kesinse, program kazasız olarak bitirilebilir. 

 

Bununla birlikte, makine operatörünün çalıĢtığı ortam görülmedik bir biçimde telaĢlı ve 

zaten programın gerisinde olan bir sipariĢi bitirmek için hissedilen baskı oldukça 

yoğundur. Bu faktörler, bilgi toplama, riskleri tartma ve karar vermedeki yargıyı 

gölgeleyen stres üreticileridir. Bu nedenle, Frenzie bilgi toplama, riskleri tartma ve karar 

verme iĢleminin baĢlamasından önce beĢ faktörün göz önünde bulundurulmasını tavsiye 

etmektedir: 

 ĠĢ gereksinimleri 

 ĠĢçilerin yetenek ve sınırları 

 Eğer iĢ baĢarılı bir biçimde tamamlanırsa elde edilecek kazanç 

 ĠĢe kalkıĢmak fakat baĢarısız olmak durumundaki kayıp 

 Eğer iĢe kalkıĢılmazsa gelecek olan kayıp 

 

Bu faktörler, bilgi toplama, riskleri tartma ve karar verme iĢleminden önce kiĢinin uygun 

bir perspektif elde etmesine yardımcı olabilir. Gürültü, zaman sınırlamaları veya 

danıĢmandan gelen baskı gibi stres yaratıcılar kiĢinin yargısını etkileyebilecekse, bu 

faktörleri göz önünde bulundurmak özellikle önem taĢımaktadır. 

Kombinasyon Teoremi 

Gerçek ve herhangi bir kazaya neden olma teorisi arasında çoğu kez derece farklılıkları 

bulunmaktadır. Bu bölümdeki ilgili teorilerle sunulan çeĢitli modeller, kazaların neden 

meydana geldiğini açıklamaya çalıĢmaktadır. Bazı kazalar için, verilen bir model oldukça 

kesin olabilir. Diğerleri için, daha az kesin olabilir. Çoğu kez bir kazanın nedeni sadece bir 

model/teori ile uygun Ģekilde açıklanamayabilir. Böylece, Kombinasyon Teorisine göre, 

esas neden birkaç farklı model parçasını birleĢtirebilir. Güvenlik personeli bu teorileri hem 

kaza önlenmesinde ve hem de kazanın araĢtırılmasında uygun Ģekilde kullanabilir. 

Bununla birlikte, bütün kazalara tek bir modeli uygulamaya çalıĢma çabasından da 

kaçınmalıdırlar. 

Kaza/Olay Teorisi 

Kaza/olay teorisi, insan faktörü teorisinin bir uzantısıdır. Dan Petersen tarafından 

geliĢtirilmiĢtir ve bazen Petersen kaza/olay teorisi olarak da anılır. Ġnsan faktörü teorisinin 

çoğu yerinde kalırken Petersen, ergonomik tuzaklar, hataya karar verme ve sistem 

hataları gibi yeni elementleri ortaya koymuĢtur.  

 

Bu modelde aĢırı yüklenme, ergonomik tuzaklar ve/veya hataya karar verme, insan 

hatasına yönelmektedir. Hataya karar verme bilinçli olabilir ve mantık temelindedir veya 

bilinçsiz de olabilir. Son tarih, gözetlenme baskısı ve bütçe faktörleri gibi baskıların 

çeĢitliliği kiĢiyi, güvenli olmayan bir yolda davranmak için karar vermeye götürebilir. 

Böyle bir kararı etkileyecek baĢka bir faktör ise, “bu bana olmaz!” sendromudur. 

 

Sistem hatası bileĢeni, Petersen‟in teorisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Birincisi idari 

kararlar/idari davranıĢ ile güvenlik arasındaki nedensel iliĢki için bir potansiyeli 

göstermektedir. Ġkincisi iĢyerinde daha geniĢ güvenlik ve sağlık kavramları yanında kaza 

önlemede idarenin rolünü belirler. 
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AĢağıdakiler, Petersen teorisine göre sistemin baĢarısız olabileceği yollardan bazılarıdır: 

 Ġdare, makul bir güvenlik politikası oluĢturmaz.  

 Güvenliği dikkate alan sorumluluk ve yetki açıkça tanımlanmamıĢtır.  

 Ölçüm, inceleme, düzeltme ve soruĢturma gibi güvenlik prosedürleri göz ardı edilir 

veya bunlara yeterince önem verilmez.  

 ĠĢçiler, uygun bir oryantasyona tabi tutulmaz.  

 ĠĢçilere yeterli güvenlik eğitimi verilmez.  

Ġnsan Faktörleri Teorisi 

Bu teori (Human Factors Theory) kazaları, eninde-sonunda insan hatasından 

kaynaklanan olaylar zincirine bağlar. Teori, insan hatasına yol açan üç önemli faktörü 

içerir: aĢırı yükleme, uygun olmayan tepki ve yerinde olmayan faaliyetler. 

 

Ġnsan Faktörleri Teorisi, sonunda bir insan hatasının neden olduğu bir dizi olaya ve 

kazalara atıfta bulunur. Bu, insan hatasına neden olan aĢağıdaki üç genel faktörü 

içermektedir: aĢırı yükleme, uygun olmayan tepki ve uygun olmayan eylemler: 

 

1. AĢırı Yükleme: AĢırı yükleme bir kiĢinin herhangi verilen bir zamanda kapasitesi ile o 

kiĢinin verilen durumda taĢıdığı yük arasında dengesizlik olayıdır. Bir kiĢinin 

kapasitesi, onun doğal yeteneği, eğitimi, fikir yapısı, yorgunluğu, stresi ve fiziki 

durumu gibi faktörlerin ürünüdür. Bir kiĢinin taĢıdığı yük kendisinin sorumlu olduğu 

görevleri ve çevre faktörlerinden (gürültü, rahatsızlıklar ve benzerleri), içsel 

faktörlerden (kiĢisel sorunlar, duygusal stres ve kaygı) ve durumsal faktörlerden 

(risk seviyesi, açık olmayan talimatlar ve benzerleri) meydana gelen ilave edilmiĢ 

yükleri kapsar. 

2. Uygun Olmayan Tepki/Uyumsuzluk: Belli bazı durumlarda kiĢinin tepkisi kazayı 

engelleyebilir ya da kazaya neden olabilir. Eğer kiĢi tehlike durumunu saptamıĢsa ama 

bunu düzeltecek bir Ģey yapmamıĢsa, uygun olmayan Ģekilde tepki göstermiĢtir. Eğer 

kiĢi oluĢturulan güvenlik prosedürünü dikkate almıyorsa, uygun olmayan Ģekilde tepki 

göstermektedir. Bu tür tepkiler kazalara neden olmaktadır. Uygun olmayan tepkilere 

ek olarak bu bölüm, çalıĢma istasyonunun uygun olmamasını da içermektedir. KiĢinin 

çalıĢma istasyonunun boyutunu, gücünü, uzanımını, hissini ve benzer faktörlerini 

dikkate alan uyumsuzluk, kazalara ve yaralanmalara yol açabilir.  

3. Uygun Olmayan Eylemler: Ġnsan hatası, uygun olmayan faaliyetlerden 

kaynaklanabilir. Uygun olmayan faaliyete bir örnek, verilen bir görevde risk derecesini 

göz ardı eden ve dikkatsizlikle iĢ yapan kiĢidir. Bu tür uygun olmayan faaliyetler 

kazalara ve yaralanmalara yol açabilir. 

 

 

ĠNSAN HATASI 

Genel bir çerçeveden bakıldığında, hemen her kazada mutlaka insana bağlı bir 

hatanın yer aldığı görülmektedir (ġekil 5). Ancak insana iliĢkin bu hata, sadece kaza 

yapan kiĢi ile sınırlı değildir. Ancak genelde insan hatası (human error) kavramı, 

operatör hatalarını veya yaralanan çalıĢanların hatalarını tanımlamada kullanılmıĢtır. 

Oysa bu durum insan hatalarının sınırlı bir bölümüdür. Fabrikanın projesini çizen 

mimardan makineleri planlayan ve monte eden mühendise; bakım ve onarım yapan 

iĢçiden iĢletmeciye ve hatta iĢyeri hekimine kadar uzayan bir grup insanın hatası 

burada söz konusu olabilecektir. Konuya bu geniĢ açıdan bakıldığında bazı araĢtırmacılar 

Ģu Ģekilde bir açıklamada bulunmuĢtur: “bütün kazaların arkasındaki temel sebep 

insandır”. 
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Kazalarının insan hatalarından kaynaklanması birçok faktöre dayanır. KuĢkusuz, kaza 

yapan iĢçinin eğitimsizliği, iĢe uygun olmayıĢı, uyumsuzluğu, eğitim ve bilgi 

eksikliği, tecrübesizliği, yorgunluğu, heyecanlı veya üzüntülü oluĢu, dalgınlığı, 

dikkatsizliği, ilgisizliği, düzensizliği, meleke noksanlığı ve hastalıkları vb. 

nedenler; ya da iĢçinin her Ģeye karĢın kurallara uymamıĢ olması da insan faktörüne 

bağlı temel sebepler arasındadır. 

 

Güvenlik çalıĢmalarında “insan hatası” ile ilgili yaklaĢımlar II. Dünya SavaĢında askeri 

sahada uygulama alanı bulmuĢ, zamanla kimya ve taĢımacılık sektörlerine de kaymıĢtır. 

Bu tip çalıĢmalar günümüzde insan hatalarının kantitatif (sayısal, olasılığa bağlı) olarak 

değerlendirilmesi için silah ve nükleer santral endüstrilerinde sıkça kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġnsan hatasına bağlanabilecek kaza yüzdesinin belirlenmesindeki zorluklara rağmen 

birçok araĢtırmacı bu konuda çalıĢmıĢtır. Heinrich (1959) ile baĢlayan bu tip araĢtırmalar 

günümüze kadar devam etmiĢtir. Heinrich, kazaların % 85‟inin insan hatalarından 

kaynaklandığını belirlemiĢtir. 

 

Günümüze yakın araĢtırmacılardan Sanders ve Shaw (1988) ise bu konuda on beĢ 

çalıĢma yapmıĢ ve insan hatasından kaynaklanabilecek kaza yüzdesinin % 4-90 arasında 

değiĢtiğini belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmalarında 338 kaza vakası incelemiĢ ve kazaların % 

50'sinde temel sebebin insan hatası olduğunu, fakat hiç bir durumda kazaya 

sebebiyet veren unsurun tek baĢına insan hatası olmadığını belirtmiĢlerdir. 

 

Ġnsan hatasına atfedilebilecek kaza oranlarını etkileyebilecek ikinci bir önemli nokta, 

belirlemeyi yaparken insan hatasının yanında diğer hangi faktörlerin göz önünde 

bulundurulmuĢ olmasıdır. Bu konuda Sanders (1983), “Kazaların hangi oranda insan 

hatasına bağlı olduğunu sormak bile anlamsızdır. Daha mantıklı olarak diğer faktörlere 

Ġnsan 

Hatası 

Domino 

Teorisi 

Ġnsan 

Faktörleri 

Teorisi 

Kaza/Olay 

Teorisi 

Epidemiyoloji 

Teorisi 

Sistem 

Teorisi 

Kombinasyon 

Teorisi 

ġekil 5. Kaza Sebep Teorileri 
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kıyasla insan hatalarının kazalara ne derece katkıda bulunduğu sorulabilir” 

Ģeklinde bir açıklamada bulunmuĢtur. 

 

 

ĠĢ Kazalarının Sınıflandırılması 

 

ĠĢ kazaları çok çeĢitlidir. Olayın meydana gelme Ģekline, olay sonucu oluĢan zararın 

niteliğine, kaza olayının sonuçlarına bağlı olarak değiĢik Ģekillerde sınıflandırılmaktadır.  

 

ĠĢ kazalarının sonuçlarını dikkate alarak üç Ģekilde sınıflandırılmaktadır. 

 

A Yaralanmanın ağırlığına göre kazalar: 

 Yaralanma ile sonuçlanan kazalar, 

 Bir günden fazla iĢten uzaklaĢmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen kazalar, 

 Bir günden fazla iĢten uzaklaĢmayı gerektiren kazalar, 

 Sürekli iĢ görmezliğe neden olan kazalar, 

 Ölüm ile sonuçlanan kazalar. 

 

B Yaralanmanın cinsine göre kazalar: 

 Kafa yaralanmaları (baĢ, göz, yüz vb.), 

 Boyun ve omurga yaralanmaları, 

 Göğüs kafesi, solunum organları yaralanmaları, 

 Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları, 

 Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları, 

 Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları, 

 Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları,  

 Ġç organ yaralanmaları, 

 Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar. 

 

C Kazanın cinsine göre 

 DüĢme ve incinme, 

 Parça, malzeme düĢmesi, 

 Göze yabancı cisim kaçması, 

 Yanma, 

 Makinelerden olan kazalar, 

 El aletlerinden olan kazalar, 

 Elektrik kazaları, 

 Ezilme ve sıkıĢma, 

 Patlamalardan olan kazalar, 

 Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluĢan kazalar. 

  

AĢağıdaki Ģekiller ders sırasında ayrıntılı olarak açıklanacaktır 
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ġekil – 6: Klasik kaza araĢtırma döngüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 7; Klasik yöntem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 8; Klasik yöntemden Kök Analizine geçiĢ 
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ġekil – 9,10; Kök Analizi ile Kazaların araĢtırılması 

 

 Eğitim – Makineyi kullanmak   

 Eğitim – Disklerin seçimi, elleçlemesi ve takılması  

 Bakım – durum, kayıtlar, yetkin kiĢiler  

 TeftiĢ – yetkin kiĢi (kapsam, giriĢilen iĢ) 

 Spesifik riskler: kullanmak ve bakımını yapmak için yetkilendirilmiĢ kiĢiler  

 Tehlikeli parçalar:  

o Hareketli parçalara eriĢim  

o Durdurma  

 Partiküller, Toz, CO, Yakıt/Yağ ve diğerlerinin yönetimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 11; ĠĢ kazalarının grafiklerle takibi 
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ġekil – 12; Güvensiz davranıĢ ve durumlara örnekler 

 

 

 

 

ĠĢ Kazası Ġstatistikleri 

Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeniyle, ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan 

diğerine endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan metodlar 

çok geniĢ çapta değiĢiklik gösterebilmektedir. 

Endüstriyel kazalarla ilgili istatistik bilgilerini derleyen kaynaklar aĢağıda gösterildiği 

gibidir: 

1-Ulusal istatistik ofisleri 

2-Tazminat ajansları 

3-Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları 

4-ĠĢ TeftiĢ Kurulları 

5-Kaza önleme ajansları 

1998 yılında Cenevre‟de gerçekleĢtirilen 16. Uluslararası ÇalıĢma Ġstatistikçileri 

Konferansında (ICLS) alınan ilke kararında (Resolution) aĢağıdaki istatistik terimlerinin 

göz önüne alınması kararlaĢtırılmıĢtır: 

1-Mesleki kaza 

2-Mesleki yaralanma 

3-ĠĢ göremezlik 

Söz konusu konferansta alınan ilke kararına göre, toplanan veriler, istihdamdaki 

statülerine bakılmaksızın ülke çapında ekonominin tüm dallarındaki ve sektörlerindeki 

iĢçi, iĢveren ve kendi adına çalıĢanlar olmak üzere çalıĢanların tamamını kapsayacaktır. 

ĠĢ günü kaybına neden olan mesleki yaralanma olayları aĢağıdaki hususlar için 

dikkate alınacaktır: 

1-Toplam olay sayısı 

2-Ölümlü olaylar sayısı 

3-Ölümlü olmayan olaylar sayısı 

4-Geçici iĢ göremezlik olayları sayısı 
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Meslek hastalığı olayları, kaza istatistikleri kapsamı dıĢında tutulmaktadır. 

ĠĢ kazası istatistiklerinin oluĢturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki 

farklılıklar, karĢılaĢtırmalı ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale 

getirilmektedir. Bu ölçüm değerleri, kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı ve kaza olabilirlik 

oranıdır. 

 16. Uluslararası ÇalıĢma Ġstatistikçileri Konferansında, aĢağıdaki iĢ kazası 

oranlarının hesaplanması karara bağlanmıĢtır: 

 

1-Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate) : 

Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların 

toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan iĢçilerin çalıĢma saatlerinin 

toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayılı ile çarpılmasıyla 

hesaplanır. Kaza sıklık oranı, aĢağıdaki formüle göre hesaplanır: 

Kaza Sıklık Oranı = Toplam Kaza Sayısı x 1.000.000/Toplam Ġnsan-Saat ÇalıĢma 

Süresi  

Bununla ilgili bir örnek aĢağıda gösterildiği gibidir: 

850 iĢçinin çalıĢtığı bir iĢletmede, bir yıl içerisinde toplam 100 adet iĢ kazasının 

meydana geldiği ve kaybedilen iĢ günü toplamının (yıllık izin+iĢe gelmeme+hastalık+ iĢ 

kazası) 40.000 olduğu varsayılsın. (Bir yıl içerisinde 300 iĢ gününün bulunduğu ve bir iĢ 

gününde 7.5 saat çalıĢıldığı kabul edilmektedir.) 

Bu durumda, kaza sıklık oranı; 

KSO = 100 x 1.000.000 /(850x300x7.5)-(40.000x7.5) = 62.01  

Bu değer, söz konusu iĢletmede, 300 iĢ gününde beher milyon insan-saat çalıĢma 

süresi baĢına, 62 adet kaza meydana geldiğini gösterir. 

2-Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate) :  

Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan 

dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan iĢçilerin 

çalıĢma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile 

çarpılmasıyla hesaplanır. Kaza ağırlık oranı, aĢağıdaki formüle göre hesaplanır: 

Kaza Ağırlık Oranı = Kazalardan Dolayı Toplam Kayıp Gün Sayısı/Toplam Ġnsan-Saat 

ÇalıĢma Süresi x 1000 

Yukarıda, kaza sıklık oranının hesaplanmasında verilen örnek, bu defa, kaza ağırlık 

oranı için aĢağıdaki Ģekilde hesaplanacaktır. (Yalnızca kazalardan dolayı kaybedilen gün 

sayısının ise 3000 olduğu varsayılsın): 

KAO = 3000 x 1000/(850x300x7.5)-(40.000x7.5) = 1.86 

Bu değer, söz konusu iĢletmede, 300 iĢ gününde beher 1000 insan-saat çalıĢma 

süresi baĢına, 1.86 gün kazalardan dolayı kaybedildiğini gösterir. 

Bu oranın hesaplanması sırasında, eğer ölümlü iĢ kazası veya sürekli iĢ göremezlik 

durumu mevcutsa, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü veya sürekli 

iĢ göremezlik olayı için, ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir. Geçici iĢ göremezlik 

olaylarında ise, tıbbi iĢlemlerin 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate 

alınmamaktadır. 

 

3-Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate) :  

Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların 

toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan iĢçilerin toplam sayısına 

bölünmesiyle elde edilen değerin 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran, 

istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir 

oranı temsil etmektedir. Oran tipleri, çeĢitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 iĢçi, 
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her 100.000 çalıĢan veya her 100.000 sigortalı iĢçi olarak dikkate alınmaktadır. 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Türkiye için, her 100.000 sigortalı iĢçi 

sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.  

Buna göre, yukarıda, kaza sıklık oranının hesaplanmasında verilen örnek, kaza 

olabilirlik oranı için aĢağıdaki Ģekilde hesaplanacaktır: 

Kaza Olabilirlik Oranı = Toplam ĠĢ Kazası Sayısı x 100.000/Toplam ĠĢçi Sayısı 

KOO = 100 x 100.000/850 = 11.764 

Bu değer, söz konusu iĢletmede, bir yılda, beher 100.000 iĢçi baĢına 11.764 adet iĢ 

kazası meydana gelebileceğini göstermektedir. 

SSK istatistiklerine göre, 1980 yılından itibaren meydana gelen iĢ kazası ile ilgili 

değerler aĢağıda verildiği gibidir: 

 

 

 

Yıl 

 

Sigortalı 

Sayısı 

 

ĠĢ Kazası 

Sayısı 

 

Kaza Sıklık 

Oranı 

Kaza Sıklık 

Hızı (100.000 

Sigortalı Ġçin) 

1980 2.204.807 159.600 7.22 7.227 

1985 2.607.865 148.027 5.67 5676 

1990 3.446.502 155.857 4.50 4.505 

1995 4.163.880 87.960 2.14 2.146 

2000 5.224.125 74.847 1.41 1.417 

2001 4.886.881 72.367 1.48 1.480 

2002 5.223.283 72.344 1.38 1.385 

2003 5.615.238 76.668 1.36 1.365 

2004 6.181.251 83.830 1.24 1.356 

2005 6.918.605 73.923 - 1.068 

2006 7.818.642 79.027 0.91 1.010 

2007 8.505.390 80.602 0.81 947 

 

TABLO – 1; Ġġ KAZASI ĠSTATĠSTĠKLERĠ 

 

 

ÜLKEMĠZDE SSK ĠSTATĠSTĠKLERĠ 
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Meslek Hastalıkları Sayıları 
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2006 Yılı SSK Ġstatistiklerine Göre  

ĠĢ Kazalarının Kaza Tiplerine Göre Dağılımı * 

 

* Sayısı 1000‘in altında olan kaza tipleri dahil edilmemiĢtir.  
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2006 Yılı SSK Ġstatistiklerine Göre  

ĠĢ Kazalarının Sektörlere Göre Dağılımı 
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2006 SSK istatistiklerine göre iĢ kazası 

sonucu sürekli iĢ göremezliklerin sektörlere göre dağılımı 

 

 

GeliĢen teknoloji ve alınan önlemlerin artması sayesinde, yukarıdaki tablodaki 

değerlerde, yavaĢ da olsa, oransal bir iyileĢmenin meydana geldiğini görmek memnuniyet 

vericidir. Ancak, söz konusu oranlar, geliĢmiĢ ülkelerdekinin ve Avrupa Birliği değerlerinin 

çok üzerindedir. Bu bakımdan, iĢ sağlığı ve güvenliği alanında, daha yapılacak çok fazla 

iĢin bulunduğu hususu açık bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu arada, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının kaydı ve bildirimi ile ilgili olarak, 2002 

yılında yapılan 90. Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) Konferansında, 155 sayılı ĠĢçi 

Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği SözleĢmesine Ekli Protokol kabul edilmiĢtir. Bu protokolde, 1981 

tarihli ve 155 sayılı ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği SözleĢmesinin 11. maddesine atıfta 

bulunularak, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin belirlenmesi ve koruyucu 

önlemlerin alınması ile kayıt ve bildirim sistemlerinde uyumun geliĢtirilmesi amacıyla, iĢ 

kazaları ve meslek hastalıklarının kaydı ve bildirimi iĢlemlerinin güçlendirilmesine duyulan 

gereksinim hakkında hükümler bulunmaktadır. 

Protokol kapsamında, iĢ kazası, meslek hastalığı, tehlikeli olay ve iĢe gidip gelirken 

meydana gelen kaza deyimleri tanımlanmıĢ olup, iĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının 

kayıtlarının tutulması ve bildirimlerinin yapılması, bununla ilgili gerekli koĢullar ve 

prosedürlerin belirlenmesi, bildirimlerin ihtiva edeceği bilgilerin neler olduğu ve yıllık 

istatistiklerin ve bunların analizlerinin yayınlanması hususlarına yer verilmiĢtir: 

ĠĢ Kazalarının Kaydı ve Bildirimi ve Meslek Hastalıkları Listesi Ġle Ġlgili 194 Sayılı 

Tavsiye Kararının Metninde ise aĢağıdaki hususlara yer verilmiĢtir: 

1. ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirim sistemlerinin uygulanması 

ve gözden geçirilmesi tesis edildiğinde, yetkili otorite, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının 

kaydı ve bildirimi hakkındaki 1996 tarihli uygulama kodunu ve diğer uygulama kodlarını 

veya Uluslararası ÇalıĢma Örgütü tarafından gelecekte onaylanacak bu konuyla ilgili 

rehberleri dikkate almalıdır. 

2. Önlem alma, kaydetme, bildirimde bulunma ve eğer uygulanabilirse tazmin etme 

amaçları için meslek hastalıklarının ulusal bir listesi, yetkili otorite tarafından, en çok 

temsilcisi bulunan iĢveren ve iĢçi sendikalarının danıĢmanlığında, ulusal koĢullar ve 

uygulamalara uygun metotlar ve gerektiğinde aĢamalar vasıtasıyla tesis edilmelidir. 

Bu liste; 

a) Önlem alma, kaydetme, bildirimde bulunma ve tazmin etme amaçları için, en 

azından, 1980 tarihinde tadil edilmiĢ olan 1964 tarihli ĠĢ Kazası Yardımları SözleĢmesinin 

I sayılı cetvelinde belirtilmiĢ olan hastalıkları kapsamalıdır. 

b) Bu Tavsiye Kararına ekli meslek hastalıkları listesinde içerilen diğer hastalıkları 

mümkün mertebede kapsamalıdır. 

c) “Meslek Hastalıkları ġüpheleri” baĢlıklı bir bölümü mümkün mertebede 

kapsamalıdır.  

3. Bu Tavsiye Kararına ekli bir liste, düzenli olarak Uluslar arası ÇalıĢma Ofisinin 

Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılan uzmanların üçlü katılımı vasıtasıyla gözden 

geçirilmeli ve güncelleĢtirilmelidir. Tesis edilmiĢ olan böyle bir yeni liste, onayı alınmak 



387                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

üzere Yönetim Kuruluna sunulacak ve onay üzerine daha önceki listenin yerini alacak ve 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‟nün üyelerine gönderilecektir. 

4. Meslek hastalıklarının ulusal listesi, yukarıdaki 3. paragraf gereğince, günün 

koĢullarına en uygun Ģekilde tesis edilmiĢ olan listeyi dikkate alarak gözden geçirilmeli ve 

güncelleĢtirilmelidir. 

5. Her üye, bu Tavsiye Kararına ekli meslek hastalıkları listesini düzenli olarak 

gözden geçirmeyi ve güncelleĢtirmeyi kolaylaĢtırmak maksadıyla, meslek hastalıkları 

ulusal listesini tesis eder etmez veya değiĢtirir değiĢtirmez Uluslararası ÇalıĢma Ofisine 

göndermelidir. 

6. Her üye, iĢ kazaları, meslek hastalıkları, tehlikeli olaylar ve iĢe gidip gelirken 

meydana gelen kazalar hakkındaki kapsamlı istatistikleri, bu istatistiklerin uluslararası 

teatisini ve karĢılaĢtırmasını kolaylaĢtırmak maksadıyla, yıllık olarak Uluslararası ÇalıĢma 

Ofisine göndermelidir. 

 

ĠĢ Kazası Kayıt ve Bildirimleri: 

4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 77. maddesine göre, iĢverenler, iĢyerlerinde meydana 

gelen iĢ kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iĢ günü içinde yazı ile 

Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

  

Kayıt ve istatistik 

        (1) ĠĢçilerin sağlık gözetimine ve çalıĢma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, 

iĢyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır 

ve belgeler 10 yıl süreyle saklanmalıdır. 

 (2) ĠĢçilerin sağlığının çalıĢma Ģartlarından etkilenip etkilenmediğinin 

belirlenmesinde; iĢe giriĢ ve periyodik sağlık kontrolleri, hastalık ve sağlık sorunları ile 

ilgili yapılan baĢvuruların günlük ve aylık kayıtları ile iĢ kazaları ve meslek hastalıkları, iĢe 

devamsızlık, zararlı ve tehlikeli madde kayıtları kullanılmalıdır. 

 (3) ĠĢyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, iĢçilerin 

sağlık bilgileri, yaptıkları iĢler ve çalıĢtıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu 

maruziyetlerin değerlendirme sonuçlarının, iĢyerindeki kiĢisel sağlık dosyalarında, gizlilik 

ilkesine uyularak saklanmasını sağlamalıdır. 

 (4) ĠĢveren, iĢçiler ve temsilcileri ile varsa iĢ sağlığı ve güvenliği kurulunun, iĢ 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaĢabilmesini sağlar. 

 (5) ĠĢyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, iĢyerinde 

meydana gelen bütün iĢ kazalarını ve meslek hastalıklarını kaydeder ve bunlarla ilgili 

rapor hazırlar, iĢ kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip iĢlemlerinde 

aĢağıda belirtilen örnek formları kullanır, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını 

değerlendirerek kaynaklarını belirler ve bunlara yönelik tedbirleri geliĢtirir.  

 

EK-2 

Ġġ KAZASI VE MESLEK  HASTALIĞI  BĠLDĠRĠM FORMU 
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Unvanı                                   : 
 

SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No    : 

Adresi                                    : 
Tel No. ve E-mail                 : 
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ĠĢçi Sayısı :  Erkek               Kadın         Genç                 Çocuk              Özürlü                 
 
Toplam 

 

  
  
  

  
  

  
2

 

Kaza Tarihi : .................    Kaza Gününde ĠĢbaĢı Saati : ...............   
Kazanın olduğu saat : ................   
                  

Kazanın Meydana Geldiği Bölüm  : 
 

Kazada Yaralanan Uzuv ve               

Yaralanma ġekli                            : 

3
 

ĠĢçinin 1. derece yakınının Adı ve Soyadı : 
Açık adresi                                    : 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 4

 

Meslek Hastalığı Tanısı veya  
ġüphesi Tarihi                               : 

Meslek Hastalığı Tanısı veya  
ġüphesi Ġle Sevk Edilenin ÇalıĢtığı Bölüm / ĠĢ :          

Meslek Hastalığı Tanısı veya  
ġüphesinin Türü                           :             

Meslek Hastalığının Tespit Edilme ġekli:  
Periyodik                        Üst Kurum                     Meslek Hast.                         Diğer                    
Muayene ile                     Sevki ile                       Hastanesinde                                                           

5
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Adı  ve Soyadı                 :                                              Cinsiyeti  :   E:              
K: 
 

T.C. Kimlik No.               :                                                                          

Sigorta Sicil No               : 

Doğum Tarihi                  : 

ĠĢe GiriĢ  Tarihi               : 

Esas ĠĢi  (Mesleği)           : 
 

 
Medeni Hali                     :      Evli                          Bekar                           Dul  

Öğrenim Durumu                  :  
Ġlköğretim             Ort.Öğr.              Ön Lisans .                Lisans             Y. Lisans              
 

Doktora 
  

Kaza Anında Yaptığı ĠĢ         :  
 

6
 

                                                                         Ağır                     Uzuv                     
Hafif 
Kaza sonucu ölü ve yaralı sayısı   : Ölü                Yaralı                   Kaybı                    Yaralı 

 

Kaza sonucu yaralanan iĢçilerden                                                                         3 günden 
fazla veya 
istirahat alanların sayısı                :1 Gün               2 Gün              3 Gün             açık 
istirahat 
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Kazayı Gören                                            :  Var                                  Yok   
 
ġahitlerin Adı-Soyadı                                : 
ġahitlerin  Ġmzası                                       : 

ġahitlerin Adresi                                        : 

Kazanın Sebebi ve OluĢ ġekli  (Açıklayınız) : 
 
 
 
 

7 
ĠĢveren veya 
Vekilinin 

Adı ve Soyadı 
Ġmzası 

 
 

 

 

Not: 1- ĠĢverenler iĢyerinde meydana gelen iĢ kazasını ve tespit edilecek meslek 

hastalığını en geç iki iĢ günü içinde yazı ile ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

(4857 sayılı ĠĢ Kanunu Md. 77) Bu bildirimi zamanında yapmayan iĢverenlere, aynı 

kanunun 105 inci Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. 

 2- 1, 3, 5 ve 7. bölümler hem kaza, hem de meslek hastalığı bildirimi durumunda,            

2 ve 6. bölümler sadece kaza bildirimi durumunda, 4. bölüm ise sadece meslek hastalığı 

bildirimi durumunda doldurulacaktır.  

 

Kaza incelemesi niçin yapılır? 

Kaza incelemesi; 

 Kazanın nedenini, nasıl olduğunu tespit etmek ve tekrarını önleyici tedbirler 

geliĢtirmek, 

 Güvenlik kurallarının ne düzeyde uygulandığını belirlemek, 

 Kazanın verdiği zararı tespit etmek,  

amacıyla yapılmaktadır. 

ĠĢyerinde kaza incelemesi yapılırken inceleme prosedürünün uygulanmasından çok, 

kazanın gerçek nedenlerini bulmak için çaba sarf edilmelidir.  

 

 

 

 

ĠĢ kazası nerelere bildirilir? 

 ĠĢ kazası bildirimi, kaza meydana geldiğinde, vakit geçirmeden, iki iĢ günü içinde 

derhal en yakın mülki amirliğe (polis veya jandarma karakoluna), bağlı bulunulan ÇalıĢma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve SGK Ġl Müdürlüğüne, “ĠĢ Kazası ve 

Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile yapılır. 

 

ĠĢ kazalarını kim / kimler incelemelidir? 

ĠĢveren veya vekili,  resmi makamlara bildirimde bulunmak ve kazaları inceleyip iĢ 

kazası raporu hazırlamaktan sorumludur.  

Ġdeal olanı, kaza incelemesinin iĢyeri ortamını ve endüstriyel iliĢkileri, iĢ akıĢ 

Ģemalarını, üretim prosedürlerini iyi bilen, inceleme teknikleri konusunda deneyimli, kaza 

nedenlerini araĢtırmada uzman bir kiĢi tarafından yapılmasıdır. Ancak, küçük ve orta 

ölçekli iĢletmelerde kaza incelemesi,  iĢveren veya iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanları 

tarafından yapılmalıdır. 
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ĠĢ kazası olduğunda izlenecek prosedür nedir? 

         ĠĢ kazası incelemesi; 

 Kazanın iĢletme içinde ilgili kiĢiye bildirilmesi, 

 Yaralı kiĢi ya da kiĢilere tıbbi bakım ve ilk yardım sağlanması, 

 Kazanın incelenmesi, 

 Bulguların rapor edilmesi, 

 Kazanın tekrarını önleyici tedbirleri içeren bir plan geliĢtirilmesi, 

 Bu planın uygulanması, 

 Kazanın tekrarını önleyici tedbirlerin alınması, 

 Sürekli iyileĢtirmenin sağlanması, 

   adımlarından oluĢmalıdır. 

 

İş kazası olduğunda neler yapılır? 

Kazazedenin tıbbi tedavisi ve olay yeri güvenliği sağlanır.          

 Mümkünse kaza yeri sınırlandırılmalı, tehlike yoksa araĢtırma sona erene kadar 

muhafaza edilir. 

 Mümkünse fotoğrafı çekilir, olay yeri ve olayla ilgili her Ģeyin kroki ile gösterimi 

yapılır. 

 Kazazede, Ģahitler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olan herkesin görüĢleri yazılı 

veya mümkünse teyple kayıt ederek alınmalıdır. 

 

 

Kaza nedenleri neler olabilir? 

Kazalar aĢağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir; 

1. Yapılan iĢle ilgili faktörler 

2. Kullanılan makine /ekipman/malzeme ile ilgili faktörler 

3. Çevresel faktörler  

4. KiĢisel faktörler  

5. Yönetim ile ilgili faktörler.  

Kaza nedenini araĢtırılmasında bu model kullanıldığında, her gruptaki muhtemel 

nedenler araĢtırılmalıdır. 

 

Yapılan iĢ nedir? 

Kaza anında ne iĢ yapıldığı ve iĢin yapılıĢ Ģekli anlaĢılmaya çalıĢılır. 

Kaza inceleme ekibi veya kazayı inceleyen kiĢi Ģu sorulara cevap arayacaktır. 

 Güvenli çalıĢma prosedürü kullanılıyor muydu? 

 ġartların değiĢmesi mi, normal prosedürü güvensiz hale getirdi ? 

 Uygun makine ekipman ve/ veya malzeme kullanıma hazır mıydı? 

 Bunlar kullanılıyor muydu? Güvenlik donanımları tam olarak çalıĢıyor muydu? 

Bu tarz soruların çoğuna eğer öyle değilse, niçin? sorusu ilave edilmelidir. 

 

Kullanılan makine, ekipman ve/veya malzemeler nelerdir? 

Kullanılan makineler, ekipman ve/veya malzemelerden kaynaklanabilecek muhtemel 

nedenler araĢtırılmalıdır. Kazayı inceleyen kiĢi Ģu soruları sorabilir; 

 Kullanılan makine, ekipman ve/veya malzemelerde bir aksaklık var mıydı? 

 Bu aksaklığa ne neden oldu? 

 Makine tasarımı mı kötüydü? 

 Tehlikeli maddeler var mıydı? 
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 Açıkça tanımlanmıĢlar mıydı? 

 Daha az tehlikeli olan alternatif madde kullanılması mümkün müydü ve elde 

mevcut muydu? 

 Hammaddenin standardı düĢük müydü? 

 KKD kullanılmalı mıydı? 

 KKD kullanıldı mı? 

Yine cevaplar güvenli olmayan koĢulların varlığını doğruluyorsa, kazayı inceleyen 

kiĢi, bu aksaklığın oluĢmasına niçin izin verildiğini sormalıdır. 

 

 

Çevre ve çalıĢma ortamı koĢulları nasıldır?  

Fiziksel çevre ve özellikle iĢyeri ortam koĢullarındaki ani değiĢikliklerin tanımlanması 

gereklidir. Kazayı inceleyen kiĢi için genel olarak ortamın nasıl olduğu değil, kazanın 

olduğu andaki durum önemlidir ve Ģu hususları bilmek isteyebilir; 

 Hava koĢulları nasıldı? 

 ĠĢyerindeki düzenin (housekeeping) iyi olmaması bir problem yaratıyor muydu? 

 Çok sıcak ya da çok soğuk muydu? 

 Gürültü bir problem miydi? 

 Aydınlatma yeterli miydi? 

 Zehirli ve tehlikeli gazlar, tozlar ve duman mevcut muydu? 

 

KiĢisel nedenler nelerdir? 

Doğrudan olayın içinde yer alan kiĢilerin fiziksel ve ruhsal durumları anlaĢılmaya 

çalıĢılmalıdır. Kaza incelemesinde amaç, kiĢi veya kiĢileri suçlamak değildir.GörüĢmeler 

kiĢilerin  karakter özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu özelliklerin bazıları günden 

güne değiĢebilirken, bazı faktörler değiĢmeden kalacaktır: 

 ĠĢçilerin yapılan iĢte tecrübeleri var mıydı? 

 Yeterli eğitim almıĢlar mıydı? 

 Fiziksel olarak bu iĢi yapabilecek durumdalar mıydı? 

 Sağlık durumları nasıldı? 

 Yorgunluk durumu mevcut muydu? 

 Stres altındalar mıydı ? 

 

Yönetim faktörünün rolü nedir?  

Yasal olarak iĢyeri güvenliğinden yönetim sorumludur. Bu nedenle iĢ güvenliği 

uzmanı ve daha üst düzey yönetimin rolü kaza incelemesinde her zaman dikkate 

alınmalıdır. Yönetime sorulacak sorular; 

 Güvenlik kuralları bütün iĢçilere iletilmiĢ, anlaĢılması sağlanmıĢ mıydı? 

 Nasıl uygulanacağına iliĢkin yazılı metin elde mevcut muydu? 

 Tatbik edilmesi sağlanmıĢ mıydı? 

 Yeterli gözetim yapılıyor muydu? 

 ĠĢin nasıl yapıldığı konusunda iĢçiler eğitilmiĢ miydi? 

 Tehlikeler daha önce tanımlanmıĢ mıydı? 

 Tehlikeleri yok etmek için bir prosedür ( plan) geliĢtirilmiĢ miydi? 

 Güvenli olmayan koĢullar düzeltilmiĢ miydi? 

 Makine ve teçhizatın bakımları düzenli olarak yapılmıĢ mıydı? 

 Güvenlik teftiĢleri yapılıyor muydu? 
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Böyle bir kaza inceleme modeli, gerçeklere tek yönden bakma ihtimalini azaltarak 

kaza incelemesi yapan kiĢiye muhtemel tüm kaza nedenlerini ortaya çıkaran bir yol 

gösterici olur. Yine de sorular tam bir kontrol listesi oluĢturmayıp sadece örnek olarak 

verilmiĢtir. 

 

         Bilgi nasıl toplanır? 

Bir iĢ kazasının incelenmesinde yapılacak iĢler basittir: Kazayı inceleyen kiĢiler 

bilgileri toplar, analiz eder, sonuçlar çıkartır ve önerilerde bulunurlar. Prosedür basit ve 

anlaĢılması kolay gibi görünse de her bir adımda güçlükler ve hata yapılabilecek noktalar 

bulunmaktadır. Bir kaza incelemesinde açık fikirli olmak gereklidir. Önyargılı düĢünceler 

yanlıĢ yolların izlenmesine neden olup bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına engel 

olabilmektedir. Bütün muhtemel kaza nedenleri dikkate alınmalıdır. Ortaya çıktığında 

bütün fikirleri yazmak ve bütün bilgiler toplandıktan sonra sonuçlandırmak ve karara 

varmak önerilen yöntemdir. 

 

YaralanmıĢ iĢçiler kimlerdir? 

En önemli iĢ, kurtarma operasyonları, yaralının tıbbi tedavisi ve diğer yaralanmaların 

önlenmesidir. Görevlilerin haricinde, diğerleri bu iĢlere karıĢmamalıdırlar. HerĢey kontrol 

altına alındığında, kaza incelemesi yapan kiĢiler görevlerine baĢlayabilir. 

  

Fiziksel deliller nelerdir? 

Kaza yerinin değiĢikliğe uğramadan ziyaret edilmesi, bilgi toplamaya baĢlamadan 

önce kaza alanının hızlı bir Ģekilde gözden geçirilip incelenmesi, delillerin korunması için 

gerekli adımların atılması ve bütün görgü tanıklarının belirlenmesi önerilmektedir. Kaza 

yeri  mümkünse araĢtırma bitene kadar muhafaza edilmelidir. Fiziksel delil, elde bulunan 

en tartıĢmasız ve Ģüphe götürmez bilgidir. Ayni zamanda çok çabuk değiĢebilir ve silinip 

yok edilmeye müsaittir. Bu nedenle öncelikle fiziksel deliller kayıt altına alınmalıdır. 

Kazayı inceleyen kiĢi, iĢ akıĢ Ģeması hakkındaki bilgisi dahilinde Ģu hususları kontrol 

etmek isteyebilir; 

 Yaralı iĢçi veya iĢçilerin pozisyonları, 

 Kullanılan ekipman, 

 Kullanılan maddeler, 

 Kullanılan güvenlik donanımları 

 Uygun koruyucuların pozisyonu 

 Makine kontrollerinin yapılıp yapılmadığı 

 Makine ve teçhizat hasarı, 

 ĠĢyeri düzeni, 

 Hava koĢulları, 

 Aydınlatma düzeyleri, 

 Gürültü düzeyleri 

Kaza yerinde hiçbir Ģeye dokunulmadan, genel olarak ya da belirli bölümlerin 

fotoğrafının çekilmesi yararlı olacaktır. Daha sonra bunların üzerinde yapılan dikkatli bir 

çalıĢma önceden kaçırılmıĢ bazı durumları ve gözlemlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

Kaza sahnesinin önlemler alınarak skeç Ģeklinde tatbik ettirilmesi kazanın daha iyi 

anlaĢılmasını sağlayarak, yazılı raporlara açıklık getirebilir. Durumun tam anlaĢılabilmesi 

için gerekirse diyagram çizilebilir. KırılmıĢ alet veya makine parçaları ya da madde 

örnekleri, analiz için uygun uzmanlara gönderilebilir.  

 

Görgü tanıkları kimlerdir? 
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Bazı durumlarda incelemeyi yapacak uzman geç haberdar edildiği için kazadan 

hemen sonra iĢyerinin incelenmesi mümkün olamamıĢtır. Bu durumda esas bilgi kaynağı 

görgü tanıkları olacaktır. Kaza incelemesi yapan uzman için en güç iĢ, görgü tanıkları 

ciddi duygusal stres altında olabileceklerinden, onlarla karĢılıklı görüĢmedir. 

Görgü tanıklarıyla kazadan sonra mümkün olduğunca pratik bir görüĢme yapılır. 

Gerçeğin ne olduğu hususunda Ģüpheler var ise ve iĢ kazasını, olayı kendi aralarında 

tartıĢma fırsatı bulurlarsa, kiĢisel algılamaları, ortak görüĢ yönünde değiĢebilir. 

Görgü tanıkları ile toplu görüĢme yapılması yerine yalnız görüĢme tercih edilmelidir. 

GörüĢmenin kazanın vuku bulduğu yerde yapılmasına karar verilebilir. Bu durum kaza 

anında ilgili kiĢi / kiĢilerin nerde olduğunun, duruĢ pozisyonlarının ve olayın kolayca 

anlaĢılması açısından yararlı olacaktır. Ya da görüĢmenin sessiz bir ofis ortamında 

yapılması tercih edilebilir. Bu karar görgü tanıklarının ruhsal durumlarına ve iĢ kazasının 

Ģekline bağlı olarak değiĢebilir. 

 

Görgü tanığı ile görüĢme nasıl yapılır? 

Mülakat böyle kısa bir dokümanda yer verilemeyecek kadar çok incelikleri olan bir 

sanattır. Ancak yapılacak ve yapılmayacak davranıĢların listesi verilmiĢtir. Bu görüĢmenin 

amacı görgü tanığı ile anlaĢabilmek ve ondan olayı anlatan kendi cümlelerini almaktır. Bir 

görgü tanığı ile görüĢürken aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 Üzgün olan görgü tanığını rahatlatın. 

 Kaza incelemesinin gerçek nedeninin, kaza sırasında ne olduğu ve niçin olduğunun 

tespit edilmesi olduğunu vurgulayın. 

 Görgü tanıklarının konuĢmalarına izin verin ve onları dinleyin. 

 Yapılan açıklamanın doğru olduğundan emin olun. 

 Görgü tanığının gerçek duygularını hissetmeye çalıĢın. 

 GörüĢme sırasında, yalnızca kısa notlar alın. 

Görgü tanığı ile görüĢürken, aĢağıdaki hususlar ise yapılmamalıdır: 

 Görgü tanığını korkutmayın. 

 Tanığın sözünü kesmeyin. 

 Tanığı kıĢkırtmayın. 

 Yönlendirici sorular sormayın. 

 Kendi duygularınızı belli etmeyin. 

 Görgü tanığı konuĢurken uzun notlar almayın. 

Basitçe evet ve hayır diye cevaplanamayan açık uçlu sorular sorun. Doğal olarak  

görgü tanığına  sorulacak sorular her kazada değiĢir, ama her defasında sorulacak bazı 

genel sorular vardır: 

 Kaza olduğu anda neredeydiniz? 

 O sırada ne yapıyordunuz? 

 Ne gördünüz ya da ne duydunuz? 

 Kaza olduğu anda çevresel koĢullar (sıcaklık, ıĢık, gürültü vb.) nasıldı? 

 Yaralanan iĢçi o sırada ne yapıyordu? 

 Sizin düĢüncenize göre kazanın nedeni neydi? 

 Bundan sonra benzeri kazalar nasıl önlenebilir? 

 

ĠĢ kazasının vuku bulduğu yerin incelenmesi mümkün olmadıysa çeĢitli sorular 

sormak, ne olduğunu anlamanın en basit yoludur. Ancak görüĢmelerde yapılan 

açıklamaların güvenilirliğini değerlendirmek için çok dikkatli olunmalıdır. BaĢlangıçtaki bir 

kaç sorunun cevapları genellikle tanığın neler olduğunu, iyi gözlemleyip gözlemlemediğini 

gösterir. 
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Olayların oluĢ sırasını belirlemek için bazen kullanılan diğer bir teknik ise görgü 

tanıklarına kaza anını canlandırmalarını istemektir. Ancak bir daha hasar ya da yaralanma 

olmamasına özen gösterilmelidir. 

Kaza geçiren iĢçiden yavaĢ hareketlerle kaza ile sonuçlanan hareketi tekrarlaması 

istenir. 

   

ĠĢyerindeki mevcut bilgi nasıl kullanılır?  

Gözden kaçan bazı bilgiler ve ipuçları; eğitim raporları, kabul edilmiĢ güvenli çalıĢma 

prosedürleri, geçmiĢte olan kaza raporları, bakım onarım kayıtları, teknik bilgi formları 

(cihazların el kitapları vb...)gibi dokümanlar arasında bulunabilir. 

 

ĠĢ kazası analizi ve karara bağlanması nasıl yapılır? 

Ġncelemenin bu aĢamasında ne olduğuna ve nasıl olduğuna dair gerçeklerin büyük 

bir kısmı bilinmektedir. 

Bu ciddi bir emek ve çaba gerektiren çalıĢma, kaza incelemesinin ilk yarısını 

oluĢturur. Esas önemli olan konu, kazanın niçin olduğu, benzeri kazaların tekrarını 

önlemek için nelerin yapılması gerektiğidir.  Ġncelemeyi yapan uzmandan bu tip soruların 

muhtemel cevaplarını bulması beklenir. 

Tüm olasılıkların ve ilgili durumların göz önünde bulundurulması gereklidir. Kaza ile 

sonuçlanan olayların sıralamasında hala bazı boĢluklar olabilir. Bilgilerdeki bu eksikliği 

gidermek için bazı görgü tanıklarıyla yeniden görüĢme yapmak gerekebilir veya 

varsayımda bulunmanız gerekebilir. Bazı otoriteler varsayımın kaza incelemesinde yeri 

olmayacağını iddia etmektedirler. Diğer taraftan mevcut delillere dayanarak varsayımda 

bulunmanın soruları cevapsız bırakmaktan daha iyi olduğu düĢünülmektedir. 

 Analiz tamamlandığında, geriye dönerek kaza anından itibaren verilen bütün 

kararların adım adım gözden geçirilmesi, her bir karar için muhtemel nedenlerin 

listelenmesi önerilmektedir. Sonuç raporunda yer alacağından bu iĢlem fazladan 

bir iĢ gibi düĢünülmemelidir. Alınan her bir karar Ģunları görmek için kontrol 

edilmelidir; 

 Bir delil ile destekleniyor mu?  

 Delil, fiziksel ya da belge niteliğinde mi veya görgü tanıklarının ifadelerine mi 

dayanıyor? 

 Delil varsayımına mı dayanıyor? 

 

Hangi önerilerde bulunmak gereklidir? 

Bir kaza inceleme raporunun en önemli bölümü, benzeri kazaların tekrarını önlemek 

amacıyla iyi düĢünülmüĢ ve hazırlanmıĢ öneriler listesidir. ĠĢyeri organizasyonundaki 

genel durum ve kullanılan iĢ prosedürleri hakkında bilgi mevcutsa gerçekçi, uygulanabilir 

önerilerde bulunmanın çok zor olmayacağı düĢünülmektedir. Zamandan kazanmak için 

sadece genel önerilerde bulunma yaklaĢımından sakınılmalıdır. 

Örneğin, iĢyerindeki kör noktaların kazanın meydana gelmesini kolaylaĢtırdığına 

karar verildi ise, bu durumda sadece “kör noktaları yok edin” önerisi yerine; 

 Binanın kuzey batı köĢesine aynalar yerleĢtirilmesi (belirli bir kazaya özel) 

 ĠĢyerinin tamamında, gereken bütün kör noktalara aynalar yerleĢtirilmesi (genel 

olarak)  

gibi önerilerde bulunulmalıdır. 

Hatalı olabilecek kiĢi ya da kiĢilerin kontrol altına alınması ve cezalandırılması 

yönünde bir tavsiyede bulunulması önerilmemektedir. Bu durum kaza incelemesinin asıl 
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amacına uygun olmadığı gibi daha sonraki kaza incelemelerinde serbest bilgi akıĢını da 

bozabilir. 

 

Rapor nasıl yazılır?  

Önceden hazırlanmıĢ standart bir kaza inceleme raporu formu varsa, bu form 

kullanılmalıdır. Ancak bazı hususlara dikkat edilmesi önerilmektedir; 

 Sorunun cevabı için kısıtlı bir yer ayrılmıĢsa,”gerekirse formun arka sayfasını 

kullanın” uyarısına rağmen genel eğilim sadece ayrılan bölümün kullanılması 

yönünde olur. 

 Kaza Ġncelemesi Raporu‟nun “Konu” bölümünde kazanın nasıl olduğu 

anlatılırken, okuyucuların konu hakkında hiçbir Ģey bilmediklerinin dikkate 

alınması ve olay sıralamasının yanı sıra konu ile ilgili detaylı fotoğraf ve 

diyagramların ilave edilmesi, sadece kelimelerin kullanılmasından daha 

uygun olabilir. 

 “Tespit Edilen Hususlar” bölümünde kaza nedenleri anlatılırken esas kaza 

nedeni ile kazanın meydana gelmesini kolaylaĢtıran faktörlerin 

karıĢtırılmamasına özen gösterilmelidir. 

 

Kaza incelemesi raporuna bütün delillerin ve tanıkların ifadelerinin olduğu gibi yazılması 

önerilmektedir. Kararlarınızın nedenleri belirtilmeli ve bunu önerileriniz izlemelidir. 

Kazanın tam olarak anlaĢılması için gerekli olmayan materyal (fotoğraf, diyagram, ifade) 

rapordan çıkarılmalıdır. Ġyi bir kaza inceleme raporu kısa, öz ve anlaĢılabilir olmalıdır. 

 

Ġnceleme, kaza nedeninin insan hatası olduğunu gösterirse ne yapılmalıdır? 

ĠĢyerinde baĢtan sona yapılan kaza incelemesi,  yönetici, formen ya da iĢçiler 

arasından bir ya da birden fazla kiĢinin hatalı olduğunu gösterirse, bu gerçek, rapora 

yazılmalıdır. Burada amaç Ģahısları cezalandırmak değil, duruma bir çözüm bulmaktır. 

KiĢinin o hatayı yapmasına izin veren sistemin sorgulanması ve daha iyi bir duruma 

getirilmesi, daha sonra olabilecek kazaların önlenmesine katkıda bulunacaktır. Kazaya 

neden olan insan hatasına dikkat çekilmesi, inceleme raporunun kalitesini azaltacak ve 

gerçek nedenin üzerinde odaklanılmadığı için, ileride benzer nedenlerden dolayı yeni 

kazalar da ortaya çıkabilecektir. 

 

 Açılabilecek davalar  

ĠĢ kazası ya da meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücü kaybının oranı 

ne olursa olsun, beden tamlığının korunması ilkesi nedeniyle, sigortalının iĢvereni 

hakkında maddi ve manevi tazminat davası açması hakkı mevcuttur. Açılacak davanın, 

Borçlar Kanunu hükümlerine göre, akde muhalefetten doğan davalarda olduğu gibi, 10 

yıllık zaman aĢımı süresi içinde, ĠĢ Mahkemelerine baĢvurularak açılması gerekmektedir. 

Bundan baĢka, iĢveren hakkında, iĢçinin tazminat davası açma hakkı mevcut olduğu 

gibi,  

 

Manevi Tazminat: 

ĠĢçinin, iĢverenden isteyebileceği manevi tazminat, 818 sayılı Borçlar Kanununun 

47. maddesine göre, cismani zarara uğrayan kiĢiye veya bu nedenle vefat eden kiĢinin 

ailesine, çekilen acı, elem ve ıstırapları hafifletmek amacıyla, hakimin takdir edeceği 

uygun bir miktar paradan ibaret olup, matematiksel yönden herhangi bir hesabı 

gerektirmemektedir. 
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Maddi Tazminat: 

ĠĢçinin, iĢverenden isteyebileceği maddi tazminat ise, daima matematiksel yönden 

hesaplamayı gerektiren ve zararın gerçek miktarını bulmaya ve karĢılamaya yönelik bir 

tazminat çeĢididir. Maddi tazminat üç çeĢittir: 

1- Rücu Tazminatı: Sosyal Güvenlik Kurumunun da, iĢveren ve üçüncü Ģahıslar 

hakkında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21. ve 23.

maddelerine göre rücu tazminatı davası açma hakkı bulunmaktadır. 

2- ĠĢ Göremezlik Tazminatı: Bu tazminat, Borçlar Kanununun 46. maddesi ile   

tanımlanmıĢtır. Buna göre, cismani bir zarara uğrayan kimsenin, iĢ göremezliği ölçüsünde 

çalıĢmasının aksayacağı ve bu nedenle maruz kalacağı zarar ve ziyanın, kendisini 

çalıĢtırandan isteyebileceği prensip olarak kabul edilmiĢtir. 

Buna göre, iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücünü az 

veya çok kaybeden bir iĢçinin, kaybı ile ilgili gerçek zararını, kendisinin olayda tam 

kusurlu olması dıĢında, iĢverenden talep etmeye hakkı bulunmaktadır. 

3- Destekten Yoksunluk Tazminatı: Bu tazminat, iĢ kazası veya meslek hastalığı 

sonucu ölümlerde, ölen kimsenin destek olduğu kiĢiler tarafından iĢverenden 

istenebilecek bir tazminat türüdür. Bu kiĢiler tarafından, iĢverenden tazminat 

istenebilmesi için, destek durumundaki iĢçinin ölümü ile yardım gören kiĢilerin para ile 

ölçülebilecek bir zarara uğramıĢ olmaları gerekmektedir. Bu durum, Borçlar Kanununun 

45. maddesinin 2. fıkrasındaki, “Ölüm neticesi olarak, diğer kimseler müteveffanın 

yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir” 

hükmü ile düzenlenmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meslek Hastalıklarına Giriş 
 

Konu Meslek Hastalıklarına GiriĢ 

Amaç ÇalıĢma ortamından kaynaklanan nedenlerle meydana gelen özel 

bir hastalık grubu olan meslek hastalıkları konularında sebep-sonuç 
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iliĢkilerini bilmek ve kavramak. 

Öğrenim 

hedefleri 

 Meslek hastalığı tanımı, 
 Meslek hastalıkları sınıflandırılması, 

 Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı süreci, 
 Meslek hastalıklarından korunma, 
 Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları istatistikleri, 
 Ġlgili mevzuat 
hakkında bilgi sahibi olmak. 

Alt baĢlıkları  Meslek hastalığı tanımı 

 Meslek hastalıkları sınıflandırması 
 Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı süreci 
 Meslek hastalıklarından korunma 
 Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları istatistikleri 
 Ġlgili mevzuat 
 Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları istatistikleri 
 Ġlgili mevzuat 
 Meslek Hastalıkları Tespiti ĠĢlemleri Genelgesi (2008-113) 

  

GĠRĠġ 

ÇalıĢanlarda zaman içinde; 

 Ciltte kaĢıntılar ve egzama, 

 Gözlerde kaĢıntı ve kızarıklık, 

 Burun ve koku almada rahatsızlıklar, 

 Solunum yolları tahriĢleri, 

 Öksürük,  

 Hırıltılı solunum,  

 Nefes darlığı 

 BronĢit,  

 AC ödemi ve pnömoni, 

 Mide bulantısı, 

 ĠĢtahsızlık,  

 Kusma,  

 Adale krampları. 

Gibi rahatsızlıklar görülebilir. Çoğu zaman sıradan hastalık belirtisi gibi görülen bu 

durumlar aslında ciddi bir meslek hastalığının habercisi olabilir. 

ĠĢyeri sağlık personelinin rahatsızlık bildiren her çalıĢanın yakınmalarını yaptığı iĢle 

bağlantılı olarak değerlendirmesi beklenir. 

Meslek hastalıklarında sınıflama, tanı süreçleri ve tedavi ile sonrasında yapılması 

gerekenler Yasal düzenlemelerle sınırlandırılmıĢtır.  

5510 Sayılı Yasa 14. Madde ve ÇalıĢma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı 

Tespit ĠĢlemleri Yönetmeliği (R.G. 11.10.2008 27021) ile meslek hastalıklarının tanımı 

yapılmıĢ ve sonrasında neler yapılacağı belirtilmiĢtir. 

Meslek Hastalığı nedir? 
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Meslek hastalıkları günlük yaĢamımızda karĢılaĢtığımız hastalıklardan bazı farklı özellikler 

taĢımaktadır. Öncelikle hastalığın tanımını bilmek gerekir. 

Sigortalının çalıĢtırıldığı iĢin niteliğine göre; (1) Tekrarlanan bir sebeple veya (2) ĠĢin 

yürütüm Ģartları yüzünden uğradığı (3) Geçici veya (4) Sürekli (5)Hastalık, (6) Sakatlık 

veya (7) Ruhi arıza halleri meslek hastalığıdır. 

Tanım içinde dikkat çeken 7 ayrıntı vardır. ġimdi bunları görelim. 

Tekrarlanan sebep; ÇalıĢanın sürekli olarak aynı iĢi yapıyor olmasıdır. 

ĠĢin yürütüm Ģartları; ÇalıĢma ortamı koĢullarıdır. Bunlar gürültü, sıcak, titreĢim vb 

fiziksel, kimyasal maddelere ait toz, buhar, vb ile biyolojik ortam koĢullarıdır. Diğer 

derslerde ortam koĢulları ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 

Geçici; Bazı meslek hastalıkları geçicidir ve tedavi sonrası tamamen iyileĢir. 

Sürekli; Bazı meslek hastalıklarının etkileri kalıcıdır ve iyileĢmez. 

Hastalık; Bazı meslek hastalıkları yalnızca organ ve dokularda etkili olur. 

Sakatlık; Bazı meslek hastalıkları sakatlık (fiziksel özür) yaratır. 

Ruhsal bozukluk; Bazı meslek hastalıkları ruhsal borukluklar yaratır. Ülke 

mevzuatımızda ruhsal bozukluklar ayrıntılı olarak ele alınmamıĢtır. 

Tanımdan da anlaĢılacağı üzere her hastalık meslek hastalığı sayılmamaktadır. Bir 

hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için; 

 Yapılan iĢle ilgili olmalıdır, 

 ÇalıĢılan ortamla ilgisi olmalıdır. 

 

Meslek hastalıklarında temel özellikler; 

Meslek hastalıkları esas olarak çalıĢan kiĢilerde görülür. Hastalıkların doğasını iyi bilirsek 

onlardan korkmamıza da neden kalmayacaktır. Çünkü bu durumda ne yapmamız 

gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini ve neden yapmamız gerektiğini biliyoruz 

demektir. Meslek hastalıklarına ait temel özellikler aĢağıda verilmiĢtir. 

 Tedavi gerekmeden iyileĢebilenler var 

 Tedavi ile iyileĢebilenler var 

 Aynı seviyede kalabilenler var 

 Ölüme kadar ilerleyebilenler var  

 Daima iĢle ilgilidir 

 

 

Meslek hastalıkları nerede ve ne zaman tespit edilebilir? 

Meslek Hastalıkları; Periyodik sağlık muayeneleri ile ĠĢyeri Hekimliğince tespit edilebilir. 

ÇalıĢanlara yapılması gereken periyodik sağlık muayenelerinin en temel amacı kiĢide 

meslek hastalığı olup olmadığını anlamaktır. Sağlık muayenelerinin de amaca uygun 
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yapılabilmesi için öncelikle iĢyerindeki sağlık risklerinin ortaya konması ve gerek alınacak 

önlemler ve gerekse de yapılacak sağlık muayenelerinin neler olacağına baĢtan karar 

vermek gerekir. 

Yükümlülük süresi nedir?  

Bu konu yeterince bilinmemektedir. Çoğu zaman iĢverenin “yeni bir yükümlülüğü” olduğu 

sanılmaktadır. ÇalıĢanlara meslek hastalığına yakalandığında Devlet tarafından bedava 

tedavi edilmektedirler. Bu tedavi hakkından yararlanabilmek için de;  

 ĠĢten ayrıldıktan itibaren yasa ile belirlenmiĢ olan belli bir süre içerisinde kiĢinin 

Resmi Sağlık Kurumlarına baĢvurması gerekir. 

Her meslek hastalığının iĢle ilgi kesildikten sonra haklardan yararlanmak üzere yapılması 

gereken baĢvurular için belirli süreler belirlenmiĢtir. Bu süreye ―Yükümlülük Süresi‖ 

denilmektedir. 

 

 

 

ġekil -1; Yükümlülük süresi 

506 sayılı SSK Yasasına göre; Yalnızca SSK‟na bağlı sigortalı iĢçiler için Meslek Hastalığı 

ve ĠĢ Kazası uygulaması vardı. ġimdi 5510 sayılı yasa ile bu hak bütün çalıĢanlara 

verilmiĢtir. 

Meslek Hastalıkları listesini kim / kimler hazırlar? 

Bu listeleri; Genel Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu yapar. Konusunun uzmanı öğretim 

üyeleri ve Bürokratlardan oluĢan bir kuruldur. 

Her hastalık ―Meslek Hastalığı‖ sayılmaz! 

Ancak; 

 Listede yer almasa bile, 

 Yükümlülük süresi aĢılmıĢ olsa bile, 

 Hastalığın iĢ ile iliĢkisi olduğu kanıtlanırsa 

o Genel Sigorta Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu Kararı ile 

    Meslek Hastalığı sayılır. 

MESLEK HASTALIKLARI SINIFLAMASI 

 



400                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 2; ILO Meslek hastalıkları öneri listesi 

2010 yılında ILO 194 sayılı tavsiye kararını revize etmiĢ ve listeye 2,4 maddesinde 

görülen ―Zihinsel ve davranıĢsal bozukluklar‖ bölümünü de eklemiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 3; Ülkemizdeki Meslek hastalıkları listesi 

Her iki liste kıyaslandığında; zihinsel ve davranıĢsal bozukluklar bizim listemizde mevcut 

değil.  

Kimyasal maddeler kısmında; Osmiyum ve ozon bizim listemizde yer almamaktadır. 

Ancak ileride göreceğimiz üzere bu durum bir sorun yaratmamaktadır. 
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ġekil -4; Meslek hastalıkları listelerimizin özelliği 

ġekil – 4 de görüldüğü gibi meslek hastalıkları listelerimiz 3 sütunluk tablolar halinde 

yapılmıĢtır. Sol taraftaki sütunda hastalığın adı ve belirtileri, ortadaki sütunda o hastalık 

için belirlenmiĢ olan yükümlülük süresi ve sağ sütunda ise o hastalığın öncelikle 

görülebileceği iĢler listelenmiĢtir. 

A grubu meslek hastalıkları 
Bu gruba giren meslek hastalıkları 25 ana baĢlık altında toplanmıĢtır.   
A - I, a Arsenik ve bileĢikleri 
A - I, b Arsenikli hidrojen  
A - 2 Berilyum (glüsinyum) ve bileĢikleri  

A - 3, a Karbonmonoksit  
A - 3, b Fosgen  
A - 3, c Hidrosiyonik asit, siyanidler ve siyan bileĢikleri  
A - 4 Kadmium ve bileĢikleri 
A - 5 Krom ve bileĢikleri  
A - 6 Cıva ve bileĢikleri 
A - 7 Manganez ve bileĢikleri  

A - 8, a Nitrik asit  
A - 8, b Nitroz gazları  
A - 8, c Amonyak   
A - 9 Nikel ve bileĢikleri  
A - 10, a Fosfor ve anorganik fosfor bileĢikleri  
A - 10, b Organik fosfor bileĢikleri  
A - 11, a KurĢun ve kurĢun tuzları  

A - 12, a Karbon sülfür   
A - 12, b Kükürtlü hidrojen  
A - 12, c Sülfürik asit  
A - 12, d Kükürt dioksit   
A - 13 Talyum ve bileĢikleri  
A - 14 Vanadyum ve bileĢikleri   
A - 15, a Klor   

A - 15, b Brom  
A - 15, c Ġyot  
A - 15, d Fluor  
A - 16 Alifatik veya alisiklik hidrokarbonlar  
A - 17 Alifatik ve alisiklik halojenli hidrokarbonlar  
A  - 17, 1. DoymuĢ alifatik halojenli hidrokarbonlar  

A  - 17, II. DoymamıĢ alifatik halojenli hidrokarbonlar  
A  - 17,III. Halojenli alfatik ve alisiklik ensektisitler 
A  - 17, IV. Metan ve etanın klor ve fluorlu türevleri 
A  - 17, V. Sentetik maddelerin halojenli monomerleri (vinil klorur ve kloropren gibi)  
A  - 18, a Alkoller  
A  - 18, b Glikoller  
A  - 18, c Eter ve türevleri  
A  - 18, d Ketonlar  
A  - 18, e Organik esterler  
A  - 19, a Organik asitler   
A  - 19, b Aldehitler 
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A  - 20, a Alifatik Hidrokarbonların Nitro Türevleri 
A  - 20, b Nitrik asit esterleri  
A  - 21, a Benzol (benzen) ve Homologları  
A  - 21, b Naftalin ve homologları  

A  - 22 Aromatik hidrokarbonların halojen türevleri  
A  - 23, a Fenol, tiofenol 
A  - 23, a I Fenol homologları ve halojen türevleri  
A - 23, a II Naftol, homologları ve halojen türevleri  
A - 23, b Alkil, aril  
A - 23, c Hidrokinonun oksidasyon ürünleri 
A - 24 Aromatik amin ve hidrazinler  
A - 25 Aromatik hidrokarbonların ve fenellerin nitro türevleri  
 
B Grubu  (Mesleki Deri Hastalıkları)   
B - 1 Deri Kanserleri ve Prekanseröz Deri Hastalıkları  
B - 2 KanserleĢmeyen cilt hastalıkları    
 
C  Grubu Pnömokonyozlar ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları 

C - 1, a Slikoz ve silikotuberküloz  
C - 1, b Asbestoz  
C - 1, c silikatoz   
C - 1, d  Sideroz  
C - 2 Alüminyum ve bileĢikleri ile  
C - 3 Sert metallerin tozları ile  
C - 4 Thomas cürufu ile olan  
C - 5 Mesleki bronĢiyal astma  
C - 6 Bissinoz  
 
       Pnömokonyoz deyimi baĢlangıçta iĢyerlerinde genellikle mineral tozlarının solunması 
sonrasında ortaya çıkan nonneoplastik akciğer lezyonları için kullanılmıĢtır. Ancak 
günümüzde bu deyim organik ve inorganik partiküller, kimyasal madde buharları ve 
dumanları da içine alacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir. Ülke mevzuatında ise halen toz 

solunmasına bağlı akciğer hastalıkları olarak ele alınmaktadır. Bu konuda gerekli 
yasal değiĢiklikler henüz yapılmamıĢtır.  
     Kimyasal maddelerin yukarıda sıralanan (A, B ve C grubu) hastalıkları yapabilmesi 
bazı koĢullara bağlıdır. KiĢilerin hastalanabilmeleri için belli bir etkileĢim süresi ve miktarı 
gerekmektedir. Bu etkileĢim süresi ve miktarları her kimyasal madde için farklıdır. 
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği eklerinde ve kimyasal maddelerin Güvenlik Bilgi 
Formlarında (MSDS) limit değerler ve miktarlar belirtilmektedir. Bu değerleri aĢmamak ve 

gerekli güvenlik önlemlerini almak koĢulu ile bütün kimyasal maddeler iĢyerlerinde 
rahatlıkla kullanılabilir. KiĢisel özelliklerin de ayrıca dikkate alınması gerekir.  
 
 
D Grubu Mesleki BulaĢıcı hastalıklar 
D 1. Helminthiasis                                    
D 2. Tropik hastalıklar                               

D 3. Hayvanlardan insana bulaĢan hastalıklar                     
D 4. Meslek gereği enfeksiyon hastalıklarına özellikle maruz kiĢilerdeki enfeksiyon 
hastalıkları.   
  
 
 
E Grubu Fizik etkenlerle oluĢan Meslek hastalıkları 

E- 1 Ġyonlayıcı ıĢınlarla olan hastalıklar   
      1 - Elektromanyetik ıĢınlar [röntgen ve γ (gama) ıĢınları] 
       2 - Korpüsküler ıĢınlar [alfa, beta (α, β) ıĢınları, nötron ve protonlar], Lazer ıĢınları  
E - 2 Enfraruj ıĢınları ile katarakt     
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E - 3 Gürültü sonucu iĢitme kaybı                           
E - 4 Hava basıncındaki ani değiĢmelerle olan hastalıklar.              
E - 5 TitreĢim sonucu kemik - eklem zararları ve anjönöratik bozukluklar      
E - 6, a Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursaların hastalıkları        

E - 6, b AĢırı yükleme sonucu veter, veter kılıfı ve periost hastalıkları    
      A. Tendosinovit                             
      B. Periostit                                    
E - 6, c Maden ocağı ve benzeri iĢyerlerindeki meniskus zararları            
E - 6, d Fazla zorlama sonucu vertebra prosessuslarının yırtılması           
E -6, e Sürekli lokal baskı sonucu sinir felçleri (genellikle yüzeysel seyreden motor 
sinirlerde)  
E - 6, f Kas krampları                              
E - 7 Maden iĢçileri nistagmusu   

 
Listenin devamında; “E - 6 grubundaki bütün arızalarda kesin karar için etraflı bir iĢ 
analizi ve arıza ile saptanan çalıĢma Ģekli arasında tam bir uygunluk gereklidir.” 
Denilmektedir.    
 

A Grubunda yer alan kimyasal maddeler vücuda 3 temel yol ile girebilir. 

 Cilt 

 Solunum 

 Sindirim Kanalı 

Sindirim kanalından (ağızdan alım) normal Ģartlarda olası değildir. Bu konu derste 

tartışılacaktır. 

Kimyasal maddeler vücuda girdikten sonra akut ve kronik etkiler yaratırlar. Bu etkileri 

yaratırken; 

 Lokal tahriĢ 

 Sistemik etki 

 Hedef organda etki 

Göstererek basit cilt kızarıklığından kansere kadar değişen çeşitli hastalıklara neden 

olurlar. Konunun ayrıntıları “kimyasal risk etkenleri” derinde işlenecektir 

B Grubu meslek Hastalıkları konusu “mesleki cilt hastalıkları” dersinde iĢlenecektir. 

C Grubu meslek hastalıkları “ mesleki solunum sistemi hastalıkları” dersinde iĢlenecektir. 

Meslek Hastalıklarının görülme sıklığı nedir? 

ÇalıĢan nüfusun %0 4-12 sinde meslek hastalığı görülebilir. Oysa ülkemizde yeterinde 

tespit yapılamamaktadır.  

 

 

 

MESLEK HASTALIKLARINDA TANI SÜREÇLERĠ 
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ġekil – 5: Meslek Hastalıklarının tanı süreçleri 

Meslek Hastalığı Tanısı konulmasında 1. yol 

İşyeri Hekimi Periyodik sağlık muayenesi sonucunda meslek hastalığından kuşkulanır ve 

işyeri yönetimine iç yazışmayla durumu bildirir. İşyeri yönetimi hekimin yazısına 

dayanarak Resmi bir yazı yazar ve sigortalıyı bu yazıyla birlikte Meslek Hastalıkları 

Hastanesine gönderir. Meslek Hastalıkları Hastanesinde yapılan inceleme sonucunda;  

 Meslek Hastalığı Tansı kesinleşir veya 
 Meslek Hastalığı yoktur kararı verilir. 

Durum işyerine Resmi bir yazı ile bildirilir. 

Meslek hastalığı değildir denmişse; sorun yoktur. 

Meslek hastalığı tanısı konmuş ve rapor verilmişse; İşveren 48 saat içinde meslek 

hastalığı bildirimi yapmak zorundadır. 

Meslek Hastalığı Tanısı konulmasında 2. yol 

Sigortalı; bir şekilde hastaneye sevk edilmiş (veya kendisi gitmiş) olabilir. Burada 

muayene eden hekim meslek hastalığından kuşkulanır ve sigortalıyı Meslek Hastalıkları 

Hastanesine sevk eder.  

Meslek Hastalıkları Hastanesinde yapılan inceleme sonucunda;  

 Meslek Hastalığı Tansı konur veya 

 Meslek Hastalığı yoktur kararı verilir. 
Durum işyerine Resmi bir yazı ile bildirilir. 

Meslek hastalığı değildir denmişse; sorun yoktur. 

Meslek hastalığı tanısı konmuş ve rapor verilmişse; İşveren 48 saat içinde meslek 

hastalığı bildirimi yapmak zorundadır. 

Meslek Hastalığı Tanısı konulmasında 3. yol 
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Sigortalı kendi gayreti ile doğrudan doğruya Meslek Hastalıkları Hastanesine gider. Meslek 

Hastalıkları Hastanesinde yapılan inceleme sonucunda;  

 Meslek Hastalığı Tansı konur veya 

 Meslek Hastalığı yoktur kararı verilir. 
Durum işyerine Resmi bir yazı ile bildirilir. 

Meslek hastalığı değildir denmişse; sorun yoktur. 

Meslek hastalığı tanısı konmuş ve rapor verilmişse; İşveren 48 saat içinde meslek 

hastalığı bildirimi yapmak zorundadır. 

 

MESLEK HASTALIKLARINDA TANI ĠLKELERĠ 

Meslek hastalıkları konusunda öncelikle yapılması gereken, hastalık tablosuna doğru bir 

klinik tanı konmasıdır. Ancak meslek hastalıkları bakımından yalnızca klinik tanı konması 

yeterli değildir. Söz konusu hastalığın “meslek hastalığı” olarak tanımlanması için klinik 

tanının yanı sıra, bu hastalığın belirli bir iĢte çalıĢıyor olmaktan dolayı meydana 

geldiğinin, yani hastalığın meslekle iliĢkisinin de ortaya konması gerekir. Bunun için ise 

hastanın meslek öyküsünün öğrenilmesi gereklidir. Günümüzden 300 yıl önce Ramazzini 

tarafından iĢaret edilen çalıĢma öyküsü alınmasının meslek hastalıkları konusunda büyük 

önemi vardır. Ayrıntılı meslek öyküsü, hastanın halen ya da son olarak yaptığı iĢin yanı 

sıra varsa önceki iĢlerinin de öğrenilmesi anlamına gelir. Hatta ayrıntılı çalıĢma öyküsü 

alınırken, hastanın iĢyerinde çalıĢtığı bölüm, yaptığı iĢ, kullandığı ve çalıĢma sırasında 

karĢılaĢtığı maddeler, hatta varsa iĢ dıĢı uğraĢıları, alıĢkanlıkları veya hobileri nedeniyle 

olabilecek etkilenmeleri de öğrenilmelidir. Meslek hastalıklarında tanı yaklaĢımı Ģu 

baĢlıklarda incelenebilir: 

1. Klinik değerlendirmeler:  

Bütün hastalıkların tanısında klinik açıdan yapılacak değerlendirmelerin büyük yeri vardır. 

Bu değerlendirmelerde öykü ve fizik muayene bulguları önem taĢır. Öyküde hastalığın 

belirtileri ile ilgili bilgilerin yanı sıra, hastanın ayrıntılı çalıĢma öyküsü de öğrenilmelidir.  

Ayrıntılı çalıĢma öyküsünde Ģu bilgilerin öğrenilmesi önerilmektedir: 

(a) Bütün iĢlerin tanımlanması: Kimi zaman hastalık, kiĢinin son olarak 

çalıĢmakta olduğu iĢi ile değil, daha önce çalıĢtığı baĢka bir iĢ ile iliĢkili olabilir. 

Hatta, hastalık baĢladıktan sonra kiĢinin iĢi değiĢtirilmiĢ olabilir. Bu yüzden 

ayrıntılı çalıĢma öyküsü için, kiĢinin son olarak yaptığı iĢin öğrenilmesi yeterli 

değildir, daha önce çalıĢmıĢ olduğu iĢler de tarih sırası ile öğrenilmelidir. 

Ġngiltere‟de pnömokonyoz nedeniyle ölmüĢ olan hastaların mesleklerinin 

incelendiği bir çalıĢmada, ölüm kayıtlarından öğrenilen meslekler bekçi, ambar 



406                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

görevlisi, hizmetli vb. iĢler olarak bulunmuĢtur. Sonradan yapılan incelemede, 

pnömokonyoz geliĢmesinden sonra hastaların iĢlerinin değiĢtirilmiĢ olduğu ve 

yakınları tarafından ölüm kayıtlarına son çalıĢtığı iĢ bilgisinin verilmiĢ olduğu 

saptanmıĢtır (Tablo 1). Hastanın eski ve yeni bütün çalıĢtığı iĢlerin öğrenilmesi 

kanser gibi uzun bir latent dönemden sonra ortaya çıkan hastalıklar için de çok 

önemlidir. Bu hastalıklar bazan kiĢinin emekli olmasından sonraki dönemde 

ortaya çıkmıĢ olabilir, bu durumda da yapılan iĢlerin hepsi ve bu iĢlerdeki 

maruziyet bilgileri ayrıntılı olarak öğrenilmelidir. 

Tablo 1. Ġngiltere‟de 1970-1972 Yıllarında Pnömokonyoz Nedeniyle Ölenlerin Son 

Mesleklerinin Dağılımı 

Meslek (son çalıĢtığı iĢ) Sayı 

Ambar görevlisi  28 

Sabit makine operatörü 23 

Sekreter  11 

Güvenilk görevlisi 9 

Diğer (satıĢ elemanı, vb.) 10 

 
ÇalıĢılan bütün iĢlerle ilgili olarak sırası ile bilgi almak için Ģu Ģekilde bir form kullanılması 
uygun olur (Tablo 2). 
 
Tablo 10,2. ÇalıĢılan ĠĢlerle Ġlgili Bilgi Formu 

 

ĠĢyeri adı Yaptığı iĢ ĠĢe 

baĢlama 

ĠĢin bitimi Kullandığı 

maddeler 

DüĢünceler  

Otomobil fab. Boyacı  Ekim 1980 Aralık 1990 Boya, tiner Havalandırma 

yeterli değil, 

maske kullanıyor 

Dökümhane  Boyacı  ġubat 1991 Nisan 1998 Boya, tiner Havalandırma iyi, 

maske kullanıyor 

Dökümhane  Tornacı  Eylül 1998 Halen 

çalıĢıyor  

Yağ  Koruyucu eldiven 

kullanıyor 

       

ÇalıĢılan iĢler konusunda bilgi alınırken yalnızca iĢyerinin öğrenilmesi yeterli 

değildir, iĢyerinde yapılan iĢin de öğrenilmesi gereklidir. Örneğin bir otomobil 

fabrikasında veya mobilya imalathanesinde birbirinden oldukça farklı çeĢitli 
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iĢler olabilir. Dolayısı ile böyle bir iĢyerinde çalıĢan kiĢiler de farklı iĢler 

yapabilirler. Bu yüzden iĢyerinin adı ile birlikte yapılan iĢin ne olduğu da 

öğrenilmelidir. Öte yandan, kiĢinin mesleğinin öğrenilmesi de tek baĢına yeterli 

olmaz. Zira örneğin bir elektrik teknisyeni otomobil fabrikasında, tekstil 

fabrikasında veya akümülatör fabrikasında çalıĢıyor olabilir ve çalıĢtığı iĢyerine 

göre de farklı riskleri ve etkilenmeleri olabilir. Benzeri Ģekilde bir sekreter 

pestisid imali yapılan bir iĢyerinde çalıĢıyor olabilir ve çalıĢtığı iĢyeri 

sorulmadan yalnızca mesleği öğrenilirse, pestisid maruziyeti hakkında bilgi 

alınamaz.  

 ĠĢyeri maruziyetleri: ÇalıĢılan iĢyerinde hastanın esas olarak yaptığı iĢin ne 

olduğu ve bu iĢi yaparken hangi maddelerle teması olduğu öğrenilmelidir. Bu 

inceleme yapılırken hasta kullandığı veya temas ettiği bütün maddeleri 

hatırlamakta zorluk çekebilir. Bu durumda hastalıkla iliĢkili olabilecek baĢlıca 

etkenler de (örneğin kurĢun, toz, kanserojen maddeler, radyasyon vs.) 

sorulmalıdır. Kimi zaman iĢçiler kullandıkları maddenin ne olduğunu açıkça 

bilemezler, ancak kod numarası olarak hatırlayabilirler. Bu durumda üretici firma 

ile iliĢki kurulmak suretiyle bu kod numaralı maddenin içinde hangi etken 

maddelerin bulunduğu öğrenilebilir. Söz konusu maddelerle ilgili olarak iĢyerinde 

ortam ölçümleri yapılmıĢ ise bu ölçümlerin sonuçları da kaydedilmelidir. Ayrıca iĢin 

yürütümü sırasında koruyucu önlemlerin olup olmadığı, kiĢisel koruyucu 

malzemenin varlığı ve kullanım durumu da sorulmalıdır.  

(b) Belirtilerin zaman iliĢkisi: Hastalığın belirtilerinin çalıĢma temposu ile iliĢkisi 

de tanı bakımından yönlendirici olabilir. Hastalığın belirtileri iĢyerine geldikten 

sonra artıyor ve iĢyerinden çıkınca azalıyorsa, bu bilgi, hastalık belirtilerinin 

iĢyerindeki bir faktöre bağlı olduğu konusundaki görüĢü destekler. Örneğin 

Pazartesi sabahları iĢe baĢladıktan birkaç saat sonra göğüste sıkıĢma hissi 

Ģeklindeki nefes darlığı öyküsü bisinozis için oldukça tipiktir. Alerjik 

rahatsızlıklarda ve irritan maddelere bağlı olan belirtilerde zaman iliĢkisi 

oldukça tipiktir.   

(c) Benzeri yakınmaları olan baĢka iĢçilerin varlığı: Bir iĢyerinde bir iĢçide 

meslek hastalığı belirtilerinin ortaya çıkmıĢ olması durumunda, o iĢyerinde 

çalıĢan diğer iĢçiler arasında benzeri belirtileri olan baĢka iĢçilerin de varlığı çok 

olağandır. Bu nedenle hastadan öykü alınırken, iĢyerindeki çalıĢma arkadaĢları 

arasında benzeri yakınmaları olan baĢka kiĢilerin bulunup bulunmadığı 

öğrenilmelidir. Erkeklerde bazı kimyasalların (örneğin Di Bromo Chloro 

Propane; DBCP) fertilite bozukluğuna neden olduğu bilinmektedir. Bir 

çalıĢmada, infertilite problemi nedeniyle bir hastanın baĢvurusu üzerine 
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iĢyerinde yapılan değerlendirmede, diğer çalıĢanlar arasında da çocuk sahibi 

olmak konusunda sorunu olan kiĢiler bulunduğu saptanmıĢtır.  ÇalıĢanlar 

arasında benzeri belirtileri olan baĢka kimselerin araĢtırılması bakımından, 

sağlık sorunu nedeniyle iĢ değiĢtiren veya erken emekli olan kiĢilerin olup 

olmadığı da öğrenilebilir. Kendisinde bazı belirtileri hisseden ve iĢyerinde 

rahatsız olduğunu fark eden bir kiĢinin kendi isteği ile iĢini değiĢtirmesi veya 

erken yaĢta emekli olması da mümkündür. Bu konunun da ayrıntılı çalıĢma 

öyküsü alınırken incelenmesi uygun olur. 

(d) ĠĢ dıĢı etkilenmeler: Meslek hastalıklarında bazen iĢ dıĢındaki etkilenmelerin 

de rolü olabilir. ĠĢ dıĢı etkilenme baĢka bir iĢte çalıĢma ve bu yolla etkilenme 

Ģeklinde olabileceği gibi, bazı hobiler ve alıĢkanlıklar nedeniyle de olabilir. 

Özellikle düĢük ücretle çalıĢanlar, biraz daha gelir elde etmek için asıl 

çalıĢtıkları yer dıĢında aynı türden bir baĢka iĢyerinde daha çalıĢabilirler. 

Örneğin bir akümülatör fabrikasında çalıĢan kiĢi, hafta sonlarında veya tatil 

zamanlarında daha küçük bir akümülatör imalathanesinde çalıĢabilir. Bu 

Ģekilde kiĢinin kurĢundan etkilenmesi olasılığı artar. Bu durumda çoğu kez 

ikinci iĢ olarak çalıĢılan iĢyerindeki çalıĢma koĢulları daha olumsuzdur ve 

oradaki etkilenme daha fazla olur. ĠĢ dıĢı etkilenmeler kimi zaman da hobiler 

veya alıĢkanlıklar Ģeklinde olabilir. BoĢ zamanlarında evinde bahçe iĢleri ile 

meĢgul olan bir kiĢi pestisidlerle veya bazı irritan maddelerle temas edebilir. 

Bu etkilenmeler de iĢyerindeki maruziyetle etkileĢim gösterebilir. Sigara, alkol, 

beslenme vb. alıĢkanlıklar da iĢyerindeki faktörlerle etkileĢim gösterebilir. Bu 

yüzden ayrıntılı öykü alınırken kiĢinin hobilerinin ve alıĢkanlıklarının da 

öğrenilmesi yararlıdır. Akciğer kanseri konusunda asbest ile sigaranın 

etkileĢimi çok bilinen bir örnektir. Bu anlamda kiĢinin oturduğu yerin özellikleri 

dahi önem taĢıyabilir. Oturulan yer çevresinde doğal olarak veya atıklar 

Ģeklinde bulunan bazı maddeler de iĢyerindeki maruziyetlerle etkileĢim 

yapabilir.  

Görüldüğü gibi ayrıntılı çalıĢma öyküsü veya maruziyetlere iliĢkin bilginin alınması zaman 

alıcıdır. Bu yüzden rutin uygulamalarda bu kadar ayrıntı ile çalıĢma öyküsü alma olanağı 

yoktur. Ancak hastalığın meslek ile iliĢkisinden kuĢku duyulduğunda çalıĢma öyküsünü 

olabildiğince ayrıntı ile öğrenmek gerekir. Bununla birlikte bazı hastalıklar söz konusu 

olduğunda meslek soruĢturmasının biraz daha ayrıntılı olarak yapılması uygun olur. 

Meslekle iliĢkisi daha fazla olan hastalıkların baĢlıcaları olarak deri hastalığı, solunum 

sistemi hastalıkları, nörolojik tablolar, bel ve sırt ağrıları, bazı kanserler (özellikle akciğer 

ve mesane kanserleri, lösemiler) sayılabilir. Bunun dıĢında açıklanamayan bazı belirti ve 

bulgular olduğunda da mesleksel etiyoloji akla gelmelidir. Bu gibi durumlarda çalıĢma ve 

maruziyet öyküsünün ayrıntılı olarak alınması yararlıdır. 
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Klinik değerlendirmeler içinde öykünün, özellikle de çalıĢma öyküsünün ve olası diğer 

etkilenmelerin ayrıntılı Ģekilde öğrenilmesi büyük önem taĢır. Ġyi bir çalıĢma öyküsü 

almanın yanı sıra fizik bulgular da tanı bakımından önemlidir. Hastalık türüne göre değiĢik 

olmak üzere saptanacak fizik bulgular tanıya yardımcıdır. Bunun ötesinde klinik 

değerlendirme olarak bazı fizyolojik değerlendirmeler, endoskopik muayeneler vs. de 

yararlıdır. Örneğin gürültüye bağlı iĢitme kaybının değerlendirilmesinde odyolojik 

muayene çok yararlıdır. Benzeri Ģekilde mesleksel akciğer hastalıklarında solunum 

fonksiyon testleri, hem tanı için hem de hastalığın neden olduğu solunum fonksiyon 

bozukluğunun derecesini tayin için yarar sağlar.  Fizyolojik değerlendirme örnekleri olarak 

gereken durumlarda EMG, EKG, EEG gibi incelemelerden de yararlanılır. Bronkoskopi, 

sistoskopi gibi bazı endoskopik yöntemler de gerektiğinde meslek hastalıklarında tanı 

aracı olarak kullanılan yöntemler arasındadır.   

2. Laboratuar değerlendirmeleri:  

Hastalıkların tanısında baĢta öykü olmak üzere klinik değerlendirmeler esas olmakla 

birlikte kesin tanının bir laboratuar bulgusuna dayandırılması gereklidir. Meslek 

hastalıklarının tanısında da çeĢitli laboratuar yöntemlerinden yararlanılır. Bu laboratuar 

yöntemleri baĢlıca 3 grupta ele alınabilir:  

(a) Radyolojik yöntemler:  Meslek hastalıkları incelemesinde radyolojik 

yöntemler en çok solunum sistemi hastalıkları alanında kullanılır. Radyoloji, 

mesleksel akciğer hastalıklarının tanısında olduğu kadar sınıflandırılmasında ve 

yaygınlığının değerlendirilmesinde de yararlıdır. Uluslararası ÇalıĢma Örgütü 

tarafından radyolojik görüntülere dayalı olarak pnömokonyoz sınıflaması 

yapılmıĢtır.  Hastalığın niteliğine göre kimi zaman CT ve MR tekniklerinden de 

yararlanılır. Bir radyolojik yöntem olmamakla birlikte ultrason yöntemi de 

meslek hastalıkları tanısında kullanılmaktadır. 

(b) Biyokimyasal yöntemler: Meslek hastalıkları içinde en çok görülenler 

kimyasal nedenli olanlardır. Bu yüzden tanı amaçlı olarak biyokimyasal 

yöntemler çok kullanılır. Bu kapsamdaki yöntemlerle etken maddenin kendisi, 

metaboliti veya etken maddenin yol açtığı bir baĢka kimyasal değiĢiklik 

saptanabilir. Ġncelenen materyal çok defa kan, idrar gibi vücut sıvılarıdır. 

Bununla birlikte bazen nefeste veya değiĢik doku örneklerinde biyokimyasal 

testler yapılabilir. Bazı kimyasallar vücutta herhangi bir metabolik iĢleme 

uğramaksızın aynen idrarla vs. atılır. Kan veya idrarda kurĢun, cıva, kadmiyum 

gibi ağır metallerin tayini veya nefeste benzen tayini etken maddenin 

saptanması örnekleridir. Kimi maddeler de vücutta metabolize edilir, bu 

durumda kan veya idrarda bu metabolitlerin tayini yoluna gidilebilir. Benzen 
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metaboliti olan fenol bileĢiklerinin veya trikloetilen metaboliti olan triklor asetik 

asidin idrarda saptanması sık kullanılan örneklerdir. Bazı kimyasal maddeler de 

vücutta birtakım enzimlerle etkileĢime girerek bu enzimlerde değiĢikliğe yol 

açarlar. Bu konuya iyi bir örnek organik fosforlu insektisidlerin asetil kolin 

esteraz enzimini inhibe etmesidir. Bu enzim aktivitesinin tayini yapılmak 

suretiyle pestisid etkilenmesi hakkında fikir edinilir. Amino levulinik asit 

dehidrataz enzimi tayini de kurĢun zehirlenmesi tanısı bakımından yardımcı 

olabilir. 

(c) Patolojik incelemeler:  Çok sık olmamakla birlikte bazen meslek 

hastalıklarının tanısında patolojik incelemelerden de yararlanılır. Deri, böbrek, 

karaciğer veya akciğer örnekleri patolojik olarak incelenir ve bazı meslek 

hastalıklarının tanısı bu yolla yapılabilir. Örneğin akciğer dokusunda asbest 

lifinin gösterilmesi asbest maruziyetinin kesin kanıtıdır. Kimi zaman sitolojik 

incelemeler de meslek hastalıklarının tanısında yararlı olabilir. Balgamda, 

plevra sıvısında veya idrarda sitolojik incelemeler yapılabilir. 

 

3. Meslek ile iliĢkinin kurulması:  

Meslek hastalıklarının tanısında hastalık tablosuna klinik olarak tanı konmasının yanı sıra, 

hastalığın meslekle olan iliĢkisinin de ortaya konması gereklidir. Bunun için de hastalığın 

nedeni olan faktörün iĢyeri ortamında olduğu gösterilmelidir. ĠĢin niteliği bakımından 

iĢyerinde hangi tür faktörlerin bulunabileceği tahmin edilebilir. Ancak bu faktörlerin 

iĢyerindeki düzeyinin, izin verilen sınırların üzerinde olup olmadığının ölçümlere dayalı 

olarak ortaya konması gereklidir. ĠĢyerinde önceden yapılmıĢ iĢ hijyeni çalıĢmalarına ait 

raporlar varsa bu raporlar yararlı olabilir. Böyle bir değerlendirme önceden yapılmamıĢsa, 

hastalığın ortaya çıkmasını izleyen dönemde iĢyerine gidilmek suretiyle gerekli ölçümler 

yapılmalıdır. Sık görülen meslek hastalığı türlerine uygun olmak üzere iĢyerlerinde en çok 

yapılan değerlendirme örnekleri olarak gürültü ölçümü, iĢyeri havasında miktar ve tür 

bakımından toz ölçümü, çeĢitli metal ve gazların tayini, radyasyon, termal konfor 

değerlendirmeleri vb. ölçüm ve değerlendirmeler sayılabilir. 

Meslek hastalıklarının tanısı bakımından önemli bir nokta, bu hastalıkların “arandığı 

zaman bulunan” hastalıklar olmasıdır. Bir doktorun meslek hastalığını araması ise bu 

hastalığı aklına getirmesi ve kiĢinin mesleğini öğrenmesi ile baĢlar. Bir iĢyerinde bir tane 

meslek hastalığının ortaya çıkması, o iĢyerinde henüz klinik belirti vermemiĢ, hastalığın 

erken döneminde bulunan daha fazla sayıda kiĢinin olduğu anlamına gelir. Bunların 

bazıları belirtileri olmakla birlikte herhangi sağlık kuruluĢuna baĢvurmamıĢ kiĢilerdir. 

Ayrıca, ortamdaki faktörden etkilenmiĢ fakat henüz bir klinik belirti vermemiĢ olan baĢka 

kiĢilerin de bulunabileceği hatırda tutulmalıdır. 

 

MESLEK HASTALIKLARINDA TEDAVĠ ĠLKELERĠ 

Meslek hastalıklarının bazıları akut seyirli olurken bazı meslek hastalıkları da kronik bir 

seyir izler. Bu yüzden bazı durumlarda kısa süreli tedavi yeterli olurken bazen tedavinin 

de uzun süreli olması gereği vardır. Ancak, meslek hastalıklarında tedavi yaklaĢımında 

hastalığın spesifik tedavisinden önce yapılması gereken iĢlem vardır. Bu grup 

hastalıklarda hastalığın nedeni iĢyerinde olduğundan ve hastalanan kiĢi bu etkenle iĢyeri 

ortmında karĢılaĢmıĢ olduğundan, hastanın öncelikle iĢyeri ortamından uzaklaĢtırılması 

gerekir. Böylelikle hastalık etkeni ile temas kesilmiĢ olacağı için daha ileri etkilenmenin 

önüne geçilmiĢ olur. Bazı durumlarda hastalığın tedavisinin hastane koĢullarında 
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yapılması gerekir ki bu durumda zaten hasta iĢyerinden uzaklaĢtırılmıĢ olacaktır. 

Tedavinin ayaktan yapılması durumunda da hastaya rapor verilmek suretiyle iĢyerinden 

uzaklaĢtırılması sağlanır.  

Meslek hastalıklarının bazı türlerinde hastalığın spesifik tedavisi vardır. Bazı hastalıklarda 

bu spesifik tedavi hastalık etkeninin vücuttan atılmasını hızlandıran veya hastalık etkenini 

vücutta nötralize eden bir yaklaĢım olabilir. Örneğin kurĢun veya civa gibi ağır metallerle 

olan zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan EDTA, penisilamin gibi Ģelasyon yapıcı ajanlar, 

etken olan maddenin vücuttan atılımını hızlandırarak iyileĢmeyi hızlandırır. Organik 

fosforlu insektisidlerle olan zehirlenmelerde ise atropin, reseptör düzeyinde insektisid ile 

kompetisyona girmek suretiyle pestisidin etkisini nötralize eder.  

Bazı meslek hastalığı türlerinde bu Ģekilde spesifik bir tedavi söz konusu değildir. 

Örneğin, pnömokonyoz olgularında akciğerlerde birikmiĢ olan tozun vücuttan atılımını 

sağlayan veya fibrotik reaksiyonu duruduran bir tedavi bugün için söz konusu değildir. Bu 

durumda da hastayı semptomatik yönden rahatlatmak üzere bazı yaklaĢımlar 

kullanılabilir. Pnömokonyoz olgularında nefes darlığına yardımcı olmak üzere 

bronkodilatör ilaçlar veya tabloya enfeksiyon eklenmiĢse antibiyotikler hastayı bir miktar 

rahatlatabilir. Ağrının giderilmesi, aneminin düzeltilmesi, gerektiğinde sıvı tedavisi 

yapılması da diğer bazı örnekler olarak ifade edilebilir. Bu genel ve destekleyici 

yaklaĢımlar spesifik tedavinin yapıldığı durumlarda da gerekiyorsa kullanılabilir. 

 

MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA 

Meslek hastalıkları korunulması mümkün olan hastalıklardır. Hastalığın nedeni iĢyerinde 

olduğuna göre, iĢyerinde etkili önlemler alınmak suretiyle meslek hastalıklarından 

korunma sağlanabilir. Önlemler arasında etkeni kontrol etmeye yönelik teknik 

uygulamalar esas olmakla birlikte, korunmada bazı tıbbi uygulamaların da yeri vardır. 

Meslek hastalıklarındaki koruyucu yaklaĢımlar üç baĢlıkta ele alınabilir: 

 

1. Kaynakta kontrol yaklaĢımları: 

ĠĢyerindeki tehlikelerden korunmak bakımından en etkili yaklaĢım riskin kaynakta 

kontroludur. Bu amaçla çeĢitli mühendislik uygulamaları yapılır. Örneğin tozlu ortamlarda 

etkili havalandırma yöntemleri ile veya ortamın ıslak tutulması suretiyle tozumanın önüne 

geçilmesi, toza bağlı hastalıkların önlenmesi bakımından son derecede yararlıdır. Gürültü 

çıkaran bir makinenin ayarlarının yapılması suretiyle gürültü düzeyinin düĢürülmesi veya 

cihazın kapalı sistem içinde çalıĢtırılması da kaynakta kontrol örnekleridir. Risklerin 

kaynağında kontrolu amacı ile en çok kullanılan yöntemler arasında havalandırma, 

kapatma, ayırma veya kullanılan teknolojiyi değiĢtirme gibi yöntemler sayılabilir. 

Havalandırma sisteminin etkili olabilmesi için zararlı maddeyi, kiĢinin solunum düzeyinin 

altındaki bir seviyeden emerek ortamdan uzaklaĢtırması gerekir. Bu tür havalandırmaya 

yerel boĢaltıcı havalandırma (exhaust ventilation) adı verilir. 

 

2. KiĢisel koruyucu uygulamaları: 

Risklerin kaynağından kontrolu çalıĢmaları korunma bakımından en etkili yaklaĢım 

olmakla birlikte, her durumda buna olanak bulunamayabilir. Kaynakta kontrol için bütün 

çaba gösterilmekle birlikte riskin tam olarak kontrol altına alınması mümkün olmayabilir. 

Bu gibi durumlarda çalıĢanların etkilenmesini en az düzeye indirmek amacı ile de bazı 

uygulamalar yapılabilir. Örneğin, bir dokuma atölyesinde gürültü düzeyini izin verilen sınır 

değerin altına indirmek mümkün değilse, kulak koruyucularından yararlanılabilir. Benzeri 

Ģekilde tozlu bir iĢyerinde bütün çabaya rağmen tozun tam olarak kontrol altına alınmsı 

mümkün olamıyorsa veya bir kimyasal maddenin kaynakta tam olarak kontrolü mümkün 
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değilse, çeĢitli maskelerin kullanımı yoluna gidilebilir. Gerçekte kiĢisel koruyucu 

uygulamaları her zaman istenen verimi sağlayamıyorsa da, diğer uygulamalara ek olarak 

kullanılması gerekebilir. Burada üzerinde durulması gereken bir konu, kiĢisel koruyucu 

uygulamalarının ilk akla gelecek çözüm olmaması gerektiğidir. Öncelikle kaynağa yönelik 

teknik uygulamalar yerine getirilmeli, bunlara ek olarak gerektiğinde kiĢisel koruyucular 

da kullanılmalıdır.  

 

3. Tıbbi yaklaĢımlar: 

Meslek hastalıklarından korunma bakımından bazı tıbbi yaklaĢımlardan da yararlanılır. 

Tıbbi uygulamaların amacı baĢlıca eğitim ve bazı muayenelerle kiĢilerin riskle 

karĢılaĢmalarının önüne geçilmesidir. Ancak bütün çabaya rağmen ortaya çıkabilecek 

meslek hastalıkları da muayenelerle erken dönemde yakalanabilir, bu yolla iyileĢme 

olasılığı artırılabilir. Meslek hastalıklarından korunma konusundaki tıbbi yaklaĢımlar 3 

baĢlıkta incelenebilir: 

 

(a) ĠĢe giriĢ muayenesi: Bu muayeneden amaç, kiĢinin niteliklerine uygun olan 

bir iĢe yerleĢtirilmesidir. Bunun için kiĢi, iĢe baĢlamadan önce tıbbi yönden 

değerlendirmeden geçirilir ve eğer bu iĢte çalıĢması bakımından sakıncalı 

olabilecek bir durum söz konusu ise, bu durum önlenir. Bu yaklaĢım, meslek 

hastalıklarından korunma bakımından birincil korunma ilkesine uymaktadır. 

Örneğin allerjik deri hastalığı olan bir kiĢinin irritan maddelerle çalıĢmasının, bu 

yolla önüne geçilebilir. Meslek hastalığı olasılığı yüksek olan baĢlıca iĢlerde iĢe 

giriĢ muayenesinde hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği ilgili mevzuata 

belirtilmiĢtir. 

(b) Aralıklı kontrol muayenesi: Risklerin kontrolu amacı ile teknik koruma 

uygulamalarının yapıldığı durumda da etkilenme olabilir. Bunun sonucunda 

ortaya çıkabilecek meslek hastalığını erken dönemde saptayabilmek için 

çalıĢanların belirli aralıklarla muayene edilmesi gerekir. Örneğin gürültülü bir 

iĢyerinde çalıĢan kiĢilerin belirli aralıklarla odyolojik yönden değerlendirilmesi, 

iĢitme kaybının erken dönemde saptanmasına olanak verir. Benzeri Ģekilde 

kurĢun kullanılan iĢyerinde çalıĢanlarda da aralıklarla kan veya idrarda kurĢun 

tayini yapılmak suretiyle, henüz klinik belirtilerin olmadığı bir dönemde 

kurĢundan etkilenme olduğunun bulunmasını sağlar ki bu durumda kiĢinin 

iyileĢme olasılığı daha yüksektir. BaĢlıca meslek hastalıklarında erken tanı 

amacı ile aralıklı kontrol muayenelerinin ne sıklıkta yapılması ve bu 

muayenelerde hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği ilgili mevzuatta yer 

almaktadır. 

(c) Sağlık eğitimi: Bütün hastalıklardan korunma bakımından sağlık eğitimi 

önemli bir yaklaĢımdır. Meslek hastalıklarından korunmak için de bütün 

çalıĢanlara iĢyerindeki sağlık tehlikeleri, bunların yol açacağı hastalıklar ve 

belirtileri ile nasıl korunulacağı konularında eğitim yapılması çok yararlıdır. 

Daha çok çalıĢanlar için olan bu eğitimlerin yanı sıra, özellikle iĢyerinde 

alınması gereken önlemler ve bu konuda iĢverenlerin sorumluluk ve 

yükümlülükleri konusunda da iĢverenlere yönelik eğitim yapılması gerekir. 
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ĠĢ Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sorumluluklar 

 

ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalıklarında SS yardımları 

 Sağlık yardımı 

 Geçici iĢ göremezlikte günlük ödenek 

 Sürekli iĢ göremezlikte gelir bağlanması 

 Protez takılması, bakımı, onarımı, yenilemesi 

 Ġlk 4 deki yardımlar için baĢka yere sevk 

 Yurt dıĢına tedavi için gönderme 

 Cenaze masraflarının ödenmesi 

 Ölüm durumunda hak sahiplerine gelir bağlanması 

 Evlenecek kız çocuğuna çeyiz yardımı 

 

ĠġVERENĠN KUSURU VARSA, GSK BÜTÜN ÖDEMELERĠ GERĠ ĠSTER  
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İş Sağlığı Etiği 
 

 

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü önsözü 

Ġġ SAĞLIĞI PROFESYONELLERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASI ETĠK KURALLAR 

 Bakanlığımız, topyekûn bir güvenlik kültürü oluĢturma gayretini sürdürürken iĢ 

sağlığı ve güvenliği alanında çalıĢan profesyonellerin eğitimi ve nitelikleri ile ilgili bir 

standart oluĢturma yönündeki çalıĢmalarını da geliĢtirmektedir.  Bu bağlamda etik 

kurallar çerçevesinde iĢ sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin tam bir bağımsızlık ve 

yetkinlikle çalıĢabilmeleri,  iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi ve 

dolayısıyla çalıĢanların ve iĢyerlerinin korunmasını temin için Uluslararası ĠĢ Sağlığı 

Komisyonu tarafından ―ĠĢ Sağlığı Profesyonelleri Ġçin Uluslararası Etik Kurallar‖  

rehberi hazırlanmıĢtır. 

Ülkemizde bugüne kadar zaman zaman ihmal edilen etik konulara iliĢkin 

yayınlanmıĢ olan bu rehber, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 

Yücel Demiral tarafından Türkçeye çevrilerek ülkemiz iĢ sağlığı ve güvenliği alanına 

kazandırılmıĢtır. 

Konu ĠĢ Sağlığı Etiği 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, iĢ sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etik kavramı 

ve uluslararası etik kuralları hakkında bilgi sahibi olmalarını 

sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 
 ÇalıĢma hayatında etiği tanımlar. 
 Etik kurallarının yer aldığı ulusal ve uluslararası yasal/yasal 

olmayan düzenlemeleri belirler. 
 Temel hekimlik değerleri ile iĢyeri hekimi ve çalıĢma yaĢamını 

etkileyen etik konu baĢlıklarını açıklar. 

 ĠĢyeri hekimliği alanında, etik sorunların çözümünde olası eylem 
seçeneklerini belirler. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 ÇalıĢma yaĢamını etkileyen etik konu baĢlıkları 
 Tanımlar 
 “ĠĢ Sağlığı Profesyonelleri Ġçin Uluslararası Etik Kurallar Rehberi” 

ve uygulamaları  
 ÇalıĢma yaĢamında etik değerler ile çatıĢabilen olgular 

o Olguların nedenleri ve bu olgulardaki etik sorunlar 
 ÇalıĢanların sağlığına iliĢkin bilgilerin ve kayıtların tutulmasında 

sır saklama yükümlülüğü 
 ĠĢyeri hekimliği alanında etik sorunların çözümü 
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Çok disiplinli bir yaklaĢımla yürütülmekte olan iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

iyileĢtirilmesinde önemine inandığımız “ĠĢ Sağlığı Profesyonelleri Ġçin Uluslararası Etik 

Kurallar” rehberi, çalıĢmalarını çağdaĢ ve uluslararası standartlarda sürdürmeye çalıĢan iĢ 

sağlığı ve güvenliği profesyonelleri için yeni açılımlar ve kazanımlar sağlayacaktır. 

Bu dokümanın çoğaltılması kaynak belirtilmesi koĢulu ile serbesttir. Çeviri 

yapılması için ICOH* un izni gereklidir ve çeviri metni ile Ġngilizce ya da Fransızca 

metinleri de içermelidir. “Temel ilkeler” baĢlıklı bölüm iĢ sağlığı çalıĢanları için etik 

kuralların özetini içerir ve iĢ sağlığı hizmet birimlerinde kullanılabilir. 

 

GĠRĠġ 

Son dönemde Türkiye'de de sıkça duymaya baĢladığımız bir kavram: ĠĢ etiği. 

Gerçekten nedir iĢ etiği? ĠĢletme literatüründe, iĢ etiği Ģöyle tanımlanıyor: ĠĢyerine iliĢkin 

olarak neyin doğru, neyin yanlıĢ olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmak. 

Sadece Türkiye için değil, dünya için de yeni gündeme gelen bir kavram, iĢ etiği. 

Bugün dünya genelindeki onbinlerce Ģirket tarafından uygulanan kuralları büyük oranda 

Amerikalı iki öğretim üyesi, Wallace ve Pekel tarafından konulmuĢ. 

Buna göre, iĢ etiği, özellikle Ģirketlerin büyük değiĢim dönemlerinden ya da 

krizlerden geçtiği dönemlerde öne çıkıyor. Bu dönemlerde, Ģirketin daha önceki kurumsal 

değerleri sorgulanıyor ve iĢ etiğine önem verilmezse, toplum tarafından yanlıĢ olarak 

değerlendirilebilecek kararlar alınabiliyor. O nedenle, değiĢim ya da kriz dönemlerinde 

Ģirket çalıĢanları ve liderlerinin izleyebileceği değerleri oluĢturacak iĢ etiği kurallarının 

doğru tanımlanması Ģart.  

ĠĢ etiğinin iki temel uygulama alanı bulunuyor. Bunlardan ilki, yönetimin 'yanlıĢ' 

davranıĢlarını önlemeye yönelik. Amerikalı öğretim üyeleri, Madsen ve Shafritz'in 

"Essentials of Business Ethics" ('ĠĢ Etiğinin Temelleri') adlı kitabına göre iĢ etiği, üst 

yönetimin 'yasadıĢı, gayri ahlaki ya da tartıĢma yaratacak' davranıĢlarını önlemeyi 

amaçlıyor. Sanılanın aksine, iĢ etiği üst yönetim için doğruları ve yanlıĢları koyan bir 

kurallar manzumesinden ibaret değil. Aynı zamanda, yönetime neyin doğru neyin yanlıĢ 

olduğu konusunda kararsız kalındığı durumlarda yardımcı olmayı amaçlıyor. 

ĠĢ etiğinin diğer uygulama alanı ise, günlük iĢlerde yaĢanabilecek ahlaki sorunların 

önlenmesine iliĢkin. Burada asıl hedef, çıkarların çatıĢtığı durumlarda nasıl hareket 

edileceğini belirlemek... 
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Ġġ ETĠĞĠ 

1. ĠĢ sağlığı uygulamasının amacı, iĢçilerin sağlığını korumak ve desteklemek, çalıĢma 

kapasiteleri ile becerilerini güçlendirmek ve geliĢtirmek, sağlık durumlarını gözeterek 

iĢçilerin yeterliliklerine göre iĢin uyarlanmasını düzenlemek,  herkes için güvenli ve 

s ağ l ı k l ı  çalıĢma ortamını kurmak ve sürdürmektir. 

2. ĠĢ sağlığının geniĢ bir çalıĢma alanı vardır; iĢten kaynaklanan zararları önlemeyi, 

iĢ kazaları ve meslek hastalıkları dâhil olmak üzere iĢe bağlı rahatsızlıkları ve iĢ ile 

sağlık arasındaki etkileĢime iliĢkin tüm yönleri kapsar. ĠĢ sağlığı profesyonelleri her 

fırsatta sağlık ve güvenlik gereçlerinin seçimi ve tasarımında, uygun yöntem, iĢlem ve 

güvenli iĢ uygulamalarının sağlanmasında yer almalı ve deneyimden gelen bilginin 

aktarılması kadar iĢçilerin bu alana katılımlarını da desteklemelidirler. 

3. EĢitlik ilkesi temelinde, iĢ sağlığı profesyonelleri iĢçilere, sağlık sorunları ya da 

engellerine rağmen, iĢ edinmeleri ve sürdürmeleri konusunda yardımcı olmalıdır. Kabul 

edilmelidir ki, iĢçilerin cinsiyet, yaĢ, psikolojik durum, sosyal konum, iletiĢim engelleri 

ve diğer etmenler tarafından belirlenen özel iĢ sağlığı gereksinimleri vardır.  Bu tür 

gereksinimler, iĢle ilgili sağlığın korunmasına gerekli özen gösterilerek ve hiçbir ayrım 

gözetme olasılığı bırakılmadan bireysel temelde karĢılanmalıdır. 

4. Bu Kuralların amacı için, “iĢ sağlığı profesyonelleri” tanımı, profesyonel yeterliğe 

sahip olarak iĢ güvenliği ve sağlığı görevlerini yürüten, iĢ sağlığı hizmeti veren ya da bir 

iĢ sağlığı uygulamasında yer alanların tümünü kapsamak üzere kullanılır. ĠĢ sağlığı, 

teknik, tıbbi, sosyal ve yasal alanları içerdiği ve teknoloji ile sağlık arasında bir arayüz 

oluĢturduğu için, çok farklı disiplinler ile iliĢkilidir. ĠĢ sağlığı profesyonelleri;  iĢ sağlığı 

hekimlerini ve hemĢirelerini,  iĢ müfettiĢleri ile iĢ hijyenistleri ve psikologları,  iĢ sağlığı 

ve güvenliği araĢtırması alanındaki uzmanları olduğu kadar,  ergonomi, rehabilitasyon,  

kaza önleme,  çalıĢma ortamının geliĢtirilmesi alanlarındaki uzmanları da kapsar. Eğilim,  

bu iĢ sağlığı profesyonellerinin yeteneklerini, çok disiplinli bir ekip yaklaĢımı 

içerisinde harekete geçirme yönündedir. 

5. Kimya, toksikoloji, mühendislik, radyasyon güvenliği, epidemiyoloji, çevre sağlığı, 

uygulamalı sosyoloji, sigorta personeli ve sağlık eğitimi gibi farklı disiplinlerden birçok 

profesyonel de bir ölçüye kadar iĢ sağlığı uygulamalarında yer alabilir.  Bunların 

yanısıra,  halk sağlığı ve iĢçi yetkilileri, iĢverenler,  iĢçiler ile temsilcileri ve ilk yardım 

çalıĢanları da,  meslek olarak iĢ sağlığı uzmanı olmamalarına rağmen, iĢ sağlığı 

politika ve programlarının uygulanmasında temel bir role, hatta doğrudan 

sorumluluğa sahiptirler. Son olarak, diğer birçok meslek sahipleri,  örneğin avukatlar, 

mimarlar, imalatçılar, tasarımcılar, iĢ analistleri, iĢ organizasyonu uzmanları, teknik okul, 
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üniversite ve diğer kurumlardaki öğretmenler ve medya personeli de çalıĢma 

ortamının ve çalıĢma koĢullarının geliĢtirilmesine iliĢkin olarak önemli bir rol üstlenirler. 

6. “ĠĢverenler” terimi, üzerinde karĢılıklı anlaĢılmıĢ bulunan bir iliĢkinin sonucu olarak 

(serbest çalıĢan kiĢi hem iĢveren hem iĢçi kabul edilir), uğraĢ alanındaki iĢçilere karĢı 

yasal sorumluluk, taahhüt ve görev üstlenen kiĢiler anlamına gelir. “ĠĢçiler” terimi, bir 

iĢveren için tam süreli, yarı süreli, ya da geçici olarak çalıĢan her kiĢi için kullanılır; 

buradaki terim geniĢ anlamda, idari personel ve serbest çalıĢanlar (serbest çalıĢan 

kiĢinin hem iĢveren, hem de iĢçinin 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. 

7. ĠĢ güvenliği ve sağlığı konuları ile ilgilenen ve bu alanlarda yer alanların arasında 

karmaĢık iliĢkiler olduğu kadar, geniĢ kapsamlı bir görevler, yükümlülükler ve 

sorumluluklar alanı da vardır. Genel olarak yükümlülükler ve sorumluluklar yasal 

düzenlemelerle belirlenir. Her iĢveren kendi iĢindeki iĢçilerin sağlık ve güvenliğinden 

sorumludur.  Her mesleğin kendi görevlerinin doğasına iliĢkin sorumlulukları vardır. ĠĢ 

sağlığı profesyonellerinin rolünün, diğer profesyonellerle, yetkili makamlarla ve 

ekonomik, sosyal, çevre ve sağlık politikalarının etki alanı içindeki çevrelerle 

iliĢkilerinin tanımlanması önemlidir. Bu durum, iĢ sağlığı profesyonellerinin etik 

kural l ar ı  ve profesyonel tavırlarındaki standartlara iliĢkin net bir görüĢ açısı gerektirir. 

Birçok meslekten uzman çok disiplinli bir yolda birlikte çalıĢırken,  eylemlerini ortak 

değerler temeline oturtmaya çaba göstermeli ve birbirlerinin görevleri, yükümlülükleri, 

sorumlulukları ve mesleksel standartları konusunda anlayıĢlı davranmalıdırlar. 

8.  ĠĢ sağlığı profesyonellerinin iĢlevlerinin yerine getirilmesinin bazı koĢulları ve iĢ 

s a ğ l ı ğ ı  hizmetlerinin yürütülmesi, etkinliklerin planlanması ve gözden geçirilmesi, 

iĢçiler ve yönetimle sürekli bilgi alıĢveriĢi gibi konularda olduğu gibi yasal düzenlemeler 

içinde tanımlanır. Sağlıklı bir iĢ sağlığı uygulamasının temel gereksinimleri arasında 

tam bir profesyonel bağımsızlık da yer alır; yani iĢ sağlığı profesyonelleri,  görevlerini 

yerine getirirken, bilgileri ve vicdanları doğrultusunda, iĢçilerin sağlığının korunması ve 

güvenlikleri için kararlar almalarına ve onlara önerilerde bulunabilmelerine olanak 

tanıyacak kadar bağımsız olabilmelidirler. ĠĢ sağlığı profesyonelleri etkinliklerini, yararlı 

uygulamalar ve en yüksek profesyonel standartlara göre yürütmelerine olanak veren 

gerekli koĢulların sağlandığından emin olmalıdırlar. Bu koĢullar, uygun elemanların 

alımını, eğitim ve sürekli eğitimi, uygun düzeyde deneyimli bir yönetime eriĢim ve 

bunun desteklenmesini içermelidir. 
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9. Bunların dıĢındaki ve çoğunlukla ulusal düzenlemelerle belirlenen gereksinimler; 

çalıĢma alanına serbest giriĢi, örnek alma olanaklarını ve çalıĢma ortamını 

değerlendirmeyi, iĢ analizleri yapmayı, soruĢturmalara katılmayı ve iĢteki güvenlik ve 

sağlık standartlarının uygulamaya konmasında yetkili makamlara danıĢmayı kapsar. ĠĢin 

korunması ve sağlığın korunması, bilgi ve gizlilik hakkı ve bireysel çıkarlarla toplu 

ç ı k a r l a r  arasındaki çeliĢkiler gibi aynı anda izlenen ve birbiriyle çatıĢabilen 

hedeflerden doğabilecek etik çeliĢkilere özel dikkat gösterilmelidir. 

10.  ĠĢ sağlığı uygulaması,  Uluslararası ÇalıĢma Örgütü  (UÇÖ)  ve Dünya Sağlık 

Örgütü  (DSÖ) tarafından 1950‟de tanımlanmıĢ ve UÇÖ/DSÖ ĠĢ Sağlığı Ortak Komitesi 

tarafından 1995‟de aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢ bulunan iĢ sağlığı amaçlarına 

uymalıdır: 

ĠĢ sağlığı Ģunları amaçlamalıdır:  Bütün çalıĢanların fiziksel,  akılsal ve sosyal iyilik 

durumunun en üst düzeye yükseltilmesi ve bunun sürdürülmesi, çalıĢma koĢulları 

yüzünden iĢçilerin sağlık durumlarının bozulmasının önlenmesi, iĢteki sağlığa aykırı 

e t m e n l e r  yüzünden doğabilecek risklerden iĢçilerin korunması,  iĢçilerin fizyolojik ve 

psikolojik yeterliklerine uygun iĢ ortamlarına yerleĢtirilmesi ve bu koĢulların 

sürdürü lmesi  ve özetlemek gerekirse,  iĢin insana ve her insanın da iĢine göre 

uyarlanması. 

ĠĢ sağlığında temel odak noktası üç farklı amaca yönelmiĢtir:  (i)  iĢçilerin sağlığının ve 

ç a l ı Ģma  kapasitesinin geliĢtirilmesi ve sürdürülmesi; (ii) iĢ ortamının ve iĢin, 

güvenlik ve sağlığı geliĢtirici yönde düzenlenmesi; (iii) ĠĢin organizasyonu ve çalıĢma 

kültürünün, iĢteki sağlığı ve güvenliği destekleyici yönde geliĢtirilmesi;  bunu yaparken 

aynı zamanda olumlu bir sosyal ortam ve düzgün çalıĢma yöntemi geliĢtirilmesine 

yardımcı olup, iĢin verimliliğini arttırabilmesi. Bu bağlamda, çalıĢma kültürü kavramı, 

ilgili iĢ tarafından benimsenen ana değer sistemlerinin bir yansıması anlamına 

gelmelidir. Böyle bir kültür, iĢteki yönetsel sistemlere,   personel politikasına,   katılım 

ilkelerine,   eğitim politikalarına ve kalite yönetimine yansır. 

11. ĠĢ sağlığı uygulamasının ana hedefinin, esas olarak meslek hastalıkları ve 

yaralanmaların ve iĢle ilgili hastalıkların önlenmesi olduğu ne kadar vurgulansa azdır.  

Böyle bir uygulamanın amacına uygun,  bilgi-temelli, bilimsel, etik ve teknik bakıĢ 

açısına göre sağlıklı olmasını ve iĢletmedeki iĢ risklerine ve söz konusu çalıĢan nüfusun 

iĢ sağlığı gereksinimlerine uygun olmasını garantilemek için, denetimli koĢullar altında 

ve – olanaklı ise profesyonel iĢ sağlığı hizmetlerini içeren – düzenli bir sistem içinde 

gerçekleĢtirilmesi gerekir. 

12. Kusursuz bir iĢ sağlığı uygulamasının yalnızca ölçümler yapmak ve hizmet 
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sağlamak olmadığı; iĢçileri koruyan, bakımını ve geliĢimini sağlayan bir bakıĢ açısıyla 

iĢçilerin sağlığına ve çalıĢma kapasitesine özen göstermek anlamına geldiği gittikçe 

daha iyi anlaĢılmaktadır. ĠĢ sağlığında bu özenli ve geliĢtirici yaklaĢım;   koruyucu,   

geliĢtirici ve tedavi edici sağlık hizmetleri, ilk-yardım, rehabilitasyon ve gerektiğinde 

tazminat ödenmesi, iyileĢme sonrası iĢ ortamına yeniden katılmayı da içeren kapsamlı 

ve tutarlı bir anlayıĢla, iĢçilerin sağlığına, insani ve sosyal gereksinimlerine yönelir. 

Benzer olarak iĢ 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 anlaĢılmaktadır. Bu strateji; iĢ güvenliği ve sağlık yönetimi 

sistemlerinin geliĢmesine, bu geliĢmeyi sürdürülebilir, adil, sosyal açıdan yararlı ve 

insani gereksinimlerle uyumlu yapabilmek için temiz teknolojilerin seçiminin ve 

üretenlerle koruyanların güç birliğinin gerekliliğini vurgulayarak olanak sağlar. 

 

Temel ilkeler 

AĢağıdaki üç paragrafta, iĢ sağlığı profesyonelleri için Uluslararası Etik Kurallar‟ın temel 

aldığı ilke ve değerler özetlenmiĢtir. 

ĠĢ sağlığının amacı, iĢçilerin bireysel ve toplu olarak sağlığına ve sosyal refahına yönelik 

hizmetlerin sunulmasıdır. ĠĢ sağlığı uygulaması en yüksek profesyonel standartlara ve 

etik ilkelere göre gerçekleĢtirilmelidir. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, çevre ve toplum 

sağlığına katkıda bulunmalıdır. 

ĠĢ sağlığı profesyonellerinin görevleri arasında, iĢçinin yaĢamını ve sağlığını koruma, 

insan onuruna saygı ve iĢ sağlığı politikaları ile programlarında en yüksek etik ilkeleri 

geliĢtirme yer alır. Profesyonel davranıĢ,  dürüstlük,  tarafsızlık, sağlık verilerinin 

gizliliğini ve iĢçilerin özel bilgilerini korumayı da içermektedir. 

ĠĢ sağlığı profesyonelleri, görevlerini yerine getirirken tam profesyonel bağımsızlığa 

sahip olması gereken uzmanlardır.  Görevleri için gerekli olan yeterliği edinip 

sürdürmeli ve iĢlerini doğru uygulamayla ve profesyonel etik kurallara uygun biçimde 

yürütmelerini sağlayacak koĢulları talep etmelidirler. 
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ĠĢ sağlığı çalıĢanlarının görevleri ve yükümlülükleri 

Amaçlar ve danışmanlık rolü 

1. ĠĢ sağlığı uygulamasının ana amacı, iĢçilerin sağlığını korumak ve desteklemek, 

güvenli ve sağlıklı bir iĢ ortamı oluĢturmak, iĢçilerin iĢ kapasitelerini ve iĢe eriĢimlerini 

korumaktır. Bu amacı izlerken, iĢ sağlığı profesyonelleri risk değerlendirmesinde geçerli 

yöntemler kullanmalı, etkin önlemler önermeli ve uygulamalarını sürekli kılmalıdır. ĠĢ 

sağlığı profesyonelleri, iĢverenlerin iĢ sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını 

yerine getirmelerinde olduğu gibi, iĢçilerin iĢe iliĢkin sağlıklarını koruma ve destekleme 

konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdırlar. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, 

bulundukları yerlerde, güvenlik ve sağlık kurulları ile doğrudan iliĢkide bulunmayı 

sürdürmelidirler. 

Bilgi ve uzmanlık 

2. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, iĢ ve çalıĢma 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 

çalıĢmalarda öncelikli vurgu,  politikalar,  temiz teknolojilerin seçimi,  mühendislik 

kontrol yöntemleri ve iĢ düzenlemeleri ile iĢyerlerinin iĢçilere göre uyarlanması gibi 

konulara dayanılarak tanımlanan birincil korumaya olacağından, iĢ

 sağlığı profesyonelleri düzenli biçimde ve rutin olarak her fırsatta iĢyerlerini 

gezmeli, iĢçilerle ve yönetimle iletiĢim içinde bulunmalıdır. 

Politika ve program geliştirilmesi 

3. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, iĢçilerin sağlığını etkileyebilecek risk etmenleri konusunda, 

yönetimi ve iĢçileri bilgilendirmelidir. ĠĢle ilgili tehlikelerin risk değerlendirmesi, iĢlerin ve 

iĢyerlerinin gereksinimlerine göre uyarlanmıĢ bir iĢ güvenliği ve sağlığı politikası ile bir 

önleme programı oluĢturulmasına yönlendirilmelidir. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, 

halihazırda kullanılabilir bilimsel ve teknik bilgi ile iĢ düzenlemesi ve çalıĢma ortamı 

hakkındaki bilgilerini temel alarak böyle bir politika ve program önermelidirler. ĠĢ 

sağlığı profesyonelleri, uygun Ģekilde iĢ güvenliği ve sağlık tehlikelerini izlemede ve 

baĢarısızlık halinde sonuçları en aza indirmede,  önlemleri de içeren önerilerde 

bulunmak için gerekli beceriye ve uzmanlığa sahip olduklarını garanti etmelidirler. 

Önleme ve hızlı hareket etmenin vurgulanması 

4. Teknik açıdan kusursuz ve kolaylıkla uygulanabilen basit önlemlerin seçilmesine özel 

dikkat gösterilmelidir. Ġleri düzeyde değerlendirmeler yapılarak, önlemlerin etkin olup 
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olmadığı ya da daha eksiksiz bir çözümün bulunup bulunmayacağı kontrol edilmelidir. 

Bir iĢ riskinin ciddiyetine iliĢkin kuĢkular varsa, sağduyulu bir dikkatle hızla harekete 

geçilmeli ve gereken yapılmalıdır.  Ġlgili tehlike ya da risklerin doğası hakkında 

belirsizlikler ya da farklı düĢünceler varsa,  iĢ sağlığı profesyonelleri tüm ilgililere 

değerlendirmelerinde açık olmalı,  düĢüncelerini iletmede muğlâklıktan kaçınmalı ve 

gerektiğinde diğer profesyonellere danıĢmalıdırlar. 

İyileştirici eylemlerin izlemi 

5. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, bir riskin kaldırılmasının ya da sağlık ve güvenlik için 

tehlike yaratan bir durumun iyileĢtirilmesinin reddedilmesi veya gönülsüzce karĢılanması 

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 iĢverenin iĢyerinde 

yasa ve yönetmelikleri uygulama yükümlülüğünü anımsatarak,  kaygılarını yazılı olarak 

açıkça d i l e  getirmelidir. Ġlgili iĢçiler ve kuruluĢtaki temsilcilerini bilgilendirmeli ve yetkili 

makamlarla gereken her durumda iletiĢim kurmalıdır. 

Güvenlik ve sağlık bilgileri 

6. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, iĢçilerin maruz kalabilecekleri iĢ tehlikeleri konusunda, 

hiçbir gerçeği gizlemeyen ve önleyici yöntemleri vurgulayan tarafsız ve anlaĢılır bir 

tarzda bilgilendirilmelerine katkıda bulunmalıdırlar.  ĠĢ sağlığı profesyonelleri,  idari 

personel ve iĢçilerin sağlık ve güvenliği konusunda yeterli bilgi sağlanması ile ilgili 

olarak iĢveren, iĢçiler ve temsilcileriyle iĢbirliği yapmalıdır. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, 

iĢverenlere,  iĢçilere ve temsilcilerine,  iĢyerindeki bilinen ya da kuĢkulanılan iĢ 

tehlikelerinin bilimsel kesinlik derecesi hakkında bilgi sağlamalıdır. 

Ticari sırlar 

7. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve 

ticari sırları açıklamamakla yükümlüdür.  Bununla birlikte,  iĢçilerin ve toplumun 

güvenlik ve sağlığını koruma açısından gerekli olan bilgileri de saklamamalıdırlar. 

Gerektiğinde, iĢ sağlığı profesyonelleri, ilgili yasanın uygulanmasını izlemekle görevli 

yetkili makama danıĢmalıdır. 

Sağlık izlemi 

8.   ĠĢ sağlığının hedefleri,  sağlık izlem yöntemleri ve iĢlemleri,   bu konularda 

bilgilendirilmesi gereken iĢçilere öncelik verilmek üzere, açıkça tanımlanmalıdır. Bu 

yöntemlerin ve iĢlemlerin uygunluğu ve geçerliliği saptanmalıdır. Ġzlem iĢçilerin onayı 

alınarak yürütülmelidir. Muayene ve izlem programlarına katılımın olası olumlu ve 
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olumsuz sonuçları, onay alma iĢleminin bir parçası olarak tartıĢılmalıdır. Sağlık izlemi, 

yetkili makam tarafından onaylanmıĢ bir iĢ sağlığı profesyoneli tarafından 

gerçekleĢtirilmelidir. 

İşçiyi bilgilendirme 

9.  Sağlık izlem sistemi içinde yürütülen muayenelerin sonuçları,  ilgili iĢçilere 

açıklanmalıdır. Belirli bir iĢe uygunluğun değerlendirmesi, iĢin gereklilikleri ve iĢçinin 

sağlığı hakkında yeterli bilgi temel alınarak gerçekleĢtirilmelidir. ĠĢçilere, çıkarlarına 

aykırı olduğunu hissettikleri bir iĢe uygunlukları hakkında verilen kararlara iliĢkin 

kuĢkularını belirtme olanakları olduğu bildirilmelidir. Bu konuda bir baĢvuru formu 

hazırlanmalıdır. 

İşvereni bilgilendirme 

10. Ulusal yasa ve yönetmeliklerle saptanmıĢ muayenelerin sonuçları, planlanan çalıĢma 

için uygunluk, iĢ ile ilgili veya mesleksel tehlikelere maruz kalmada tıbbi bakımdan 

gerekli sınırlamalarla ilgili konular, sadece yönetime aktarılmalıdır; önerilerde, iĢlerin ve 

çalıĢma koĢullarının iĢçinin yeteneklerine göre uyarlanması gerektiği vurgulanmalıdır. 

ĠĢe uygunluk konusundaki, sağlık konusundaki, ya da iĢ tehlikelerinin sağlık üzerindeki 

olası etkilerine dair genel bilgiler,  iĢçinin sağlığının korunmasını garantilemek için, 

gerekli görüldüğü kadarıyla, ilgili iĢçiye haber verilip onayı alınarak verilebilir. 

Üçüncü kişilere yönelik tehlike 

11.  ĠĢçinin sağlık durumunun ve yürütülen iĢin doğasının baĢkalarının güvenliğini 

tehlikeye sokma olasılığı varsa,  iĢçi durumdan açık Ģekilde haberdar edilmelidir. 

Özellikle tehlikeli bir durumda, yönetim ve ulusal yönetmeliklerce gerekli ise yetkili 

makam,  üçüncü kiĢileri korumak için gerekli önlemlerden haberdar edilmelidir.  ĠĢ 

sağlığı profesyonelleri önerilerinde, söz konusu iĢçinin iĢi ile tehlikeye uğraması olası 

kiĢilerin sağlığının ve güvenliğinin arasını bulmaya çalıĢmalıdır. 

Biyolojik izlem ve araştırmalar 

12.  Biyolojik testler ve diğer araĢtırmalar,  ilgili iĢçinin sağlığının korunması için, 

geçerlilik ve uygunluklarına,   duyarlılık,   seçicilik ve prediktif değerlerine göre 

seçilmelidir. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen iĢin gereklerine 

iliĢkin yeterli öngörü değeri taĢımayan kontrol testleri ve araĢtırmaları kullanmamalıdır. 

Olanaklı ve elveriĢli olduğunda, seçim daima ilgili iĢçinin sağlığına karĢı hiçbir tehlike 

içermeyen, invaziv olmayan yöntemlerden yana yapılmalıdır. Söz konusu iĢçinin sağlığı 

için risk taĢıyan invaziv bir araĢtırma ya da muayene, ancak iĢçinin yararları ile anılan 

risklerin değerlendirilmesinden sonra önerilebilir.   Bu tür bir araĢtırma iĢçinin 
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aydınlatılmıĢ onamına sunularak, en yüksek profesyonel standartlara göre 

gerçekleĢtirilmelidir. Sigorta amaçlı ya da sigorta istemlerini haklı çıkarmak için 

kullanılamaz. 

Sağlığın desteklenmesi 

13. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, sağlık eğitimi, sağlığın desteklenmesi, sağlık taraması 

ve halk sağlığı programlarıyla uğraĢırken,  tasarım ve uygulama aĢamalarında,  hem 

iĢverenin hem de iĢçilerin katılımını istemelidirler. Aynı zamanda iĢçilerin kiĢisel sağlık 

verilerinin gizliliğini korumalı, kötüye kullanılmasını önlemelidirler. 

Toplumun ve çevrenin korunması 

14.  ĠĢ sağlığı profesyonelleri,  toplum ve çevrenin korunmasına iliĢkin rollerinin 

bilincinde olmalıdırlar. Çevre sağlığı ve halk sağlığına katkıda bulunacak bir bakıĢ açısı 

ile,  iĢletmedeki çalıĢmalar veya iĢlemler sonucu doğabilecek mesleksel ve çevresel 

tehlikelerin önlenmesi amacıyla tanımlama, değerlendirme, tanıtma ve haberdar etme 

konularında uygun biçimde ilk adımı atmalı ve katılımda bulunmalıdırlar. 

Bilimsel bilgiye katkı 

15.  ĠĢ sağlığı profesyonelleri,  yeni ya da kuĢkulanılan iĢ tehlikelerinden bilimsel 

toplulukları, halk sağlığı ve iĢçi sınıfı yetkililerini tarafsız olarak haberdar etmelidirler. 

Aynı zamanda,  yeni ve amaca uygun önleme yöntemlerini de bildirmelidirler. 

AraĢtırmada görevli iĢ sağlığı profesyonelleri,  etkinliklerini tam bir profesyonel 

bağımsızlık içinde sağlam bir bilimsel temele oturtarak tasarlamalı,  yürütmeli ve 

bağımsız bir etik kurulun uygun biçimde değerlendirmesi de dâhil olmak üzere, tıbbi ve 

diğer araĢtırmalara iliĢkin etik ilkeleri izlemelidir. 

ĠĢ sağlığı profesyonellerinin iĢlevlerinin yürütülmesine iliĢkin koĢullar 

Yeterlilik, doğruluk ve tarafsızlık 

16. ĠĢ sağlığı profesyonellerinin etkinliklerindeki temel amaçları, iĢçilerin sağlığı ve 

güvenliğinden yana olmalıdır. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve 

teknik yeterliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüĢüne baĢvurmalıdır. ĠĢ sağlığı 

profesyonelleri, doğruluk ve tarafsızlıklarına olan güveni tehlikeye atabilecek 

yargılardan, öneri ve etkinliklerden kaçınmalıdırlar. 

Profesyonel bağımsızlık 

17. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, iĢlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık 

aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler. ĠĢ sağlığı 
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profesyonelleri, özellikle sağlığa ve güvenliğe karĢı tehlike oluĢturan mesleksel riskler 

konusunda, iĢveren, iĢçi ve temsilcilerine önerilerde bulunurken, hiçbir koĢul altında 

yargılarının ve beyanlarının bir çıkar çatıĢmasından etkilenmesine izin vermemelidirler. 

Eşitlik, ayrım gözetmeme ve iletişim 

18. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, iĢ sağlığı hizmeti verdikleri insanlarla güven, gizlilik ve 

eĢitliğe dayanan bir iliĢki kurmalıdır.  Durumlarına,  yargılarına ya da iĢ sağlığı 

profesyonelinin danıĢmanlığına götüren nedene bakılmaksızın ve hiçbir ayrım 

gözetilmeksizin, tüm iĢçiler eĢit olarak değerlendirilmelidir. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, 

kendi aralarında, iĢin ve iĢteki çalıĢma ortamının koĢulları ve düzenlenmesi konularında, 

en üst düzeyde kararlardan sorumlu üst düzey yönetim personeliyle ve iĢçilerin 

temsilcileriyle açık iletiĢim kanalları kurmalı ve bunu sürdürmelidir. 

İş sözleşmelerinde etik hüküm 

19. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, sözleĢmelerine etik hüküm konulmasını istemelidirler. Bu 

etik hüküm, özellikle profesyonel standartları, yönerge ve etik kuralları içermelidir. ĠĢ 

sağlığı profesyonelleri, iĢlevlerini beklenen profesyonel standartlara ve etik ilkelere göre 

yürütmelerine izin vermeyen iĢ sağlığı uygulaması koĢullarını kabul etmemelidirler. ĠĢ 

sözleĢmeleri,  yasal,  sözleĢmeye bağlı ve taraflar arasında kılavuzluğu içermeli ve 

anlaĢmazlık yönetiminde özellikle kayıtlara ve gizliliğe eriĢimi kapsamalıdır. ĠĢ sağlığı 

profesyonelleri,   iĢ ya da hizmet sözleĢmelerinin profesyonel bağımsızlıklarını 

kısıtlayabilecek koĢullar içermediğinden emin olmalıdırlar. SözleĢme koĢulları hakkında 

kuĢku oluĢması halinde yasal dayanak aranmalı ve yetkili makama uygun Ģekilde 

danıĢılmalıdır. 

Kayıtlar 

20. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, iĢletmedeki iĢ sağlığı sorunlarını tanımlama amacıyla, 

uygun bir gizlilik ölçüsü içerisinde yeterli kayıt tutmalıdır. Bu tür kayıtlar çalıĢma 

ortamının izlemine iliĢkin verileri, iĢ öyküsü gibi kiĢisel verileri ve iĢ riskleri ile ilgili 

öykü,  mesleksel tehlikelere maruz kalma konusunda kiĢisel izlem ve uygunluk 

sertifikaları gibi iĢ sağlığı verilerini içerir. ĠĢçilerin, çalıĢma ortamının izlemine iliĢkin 

verilere ve kendi sağlık kayıtlarına eriĢimi sağlanmalıdır. 

Tıbbi gizlilik 

21. Bireysel tıbbi veriler ve tıbbi araĢtırma sonuçları, iĢ sağlığı hekimi ya da iĢ sağlığı 

hemĢiresinin sorumluluğu altında korunan gizli tıbbi dosyalara kaydedilmelidir. Tıbbi 

dosyaların eriĢimi, iletilmesi ve açıklanması, yerel düzeyde geçerli olan tıbbi veriler 

hakkında ulusal yasa ve yönetmeliklere ve sağlık profesyonelleri ile tıbbi meslek 
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sahipleri için ilgili ulusal etik kurallara göre düzenlenir. 

Toplu sağlık verileri 

22. Bireysel olarak tanınma olanağı bulunmayan durumlarda, iĢteki yönetime ve iĢçi 

temsilcilerine ya da bulundukları yerlerdeki güvenlik ve sağlık komitelerine, korunmasız 

iĢçi gruplarının sağlığını ve güvenliğini koruma görevlerinde yardımcı olmak amacıyla, 

iĢçi gruplarına ait bütün sağlık verileriyle ilgili bilgi açıklanabilir. ĠĢ yaralanmaları ve 

meslek hastalıkları, ulusal yasalara ve yönetmeliklere göre yetkili makamlara 

bildirilmelidir. 

Sağlık profesyonelleriyle ilişkiler 

23.  ĠĢ sağlığı profesyonelleri,  iĢle veya tümüyle iĢgücünün sağlığıyla iliĢkili olan; 

iĢçilerin sağlığının korunması, bakımı ya da desteklenmesi gibi konularla ilgili olmayan 

kiĢisel bilgileri araĢtırmamalıdır. ĠĢ sağlığı hekimleri, iĢçinin onayı ile ve yalnızca söz 

konusu iĢçinin korunması, bakımı ya da sağlığının desteklenmesi amacıyla,  iĢçinin 

kiĢisel hekiminden ya da hastane tıbbi personelinden daha fazla bilgi ve veri talebinde 

bulunabilir. Bu iĢlem sırasında, iĢ sağlığı hekimi, iĢçinin kiĢisel hekimini ya da hastane 

tıbbi personelini, yaptığı iĢlem ve gereken tıbbi bilginin ya da verinin amacı hakkında 

bilgilendirmelidir. ĠĢ sağlığı hekimi ya da hemĢiresi, eğer gerekliyse iĢçinin onayı ile 

kiĢisel hekimine, iĢçinin sağlık durumu, risk oluĢturan iĢteki tehlikeler, mesleksel riskler 

ve sorunlar hakkında bilgi verebilir. 

Suiistimalle mücadele 

24.  ĠĢ sağlığı personeli,  iĢçilerin sağlığı ve tıbbi verilerin gizliliğinin korunması 

konusunda,   diğer iĢ sağlığı profesyonelleri ile iĢbirliği yapmalıdır. ĠĢ sağlığı 

profesyonelleri, bu kurallar içinde yer alan etik ilkelere aykırı olduğunu düĢündükleri 

ilgili iĢlem ve uygulamaları tanımlamalı, değerlendirmeli ve bunlara dikkat çekmeli, 

gerektiğinde yetkili makamları haberdar etmelidirler. Bunlar; özellikle iĢ 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 ilişkiler 

25. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, insan onuruna saygı göstermek ve iĢ sağlığı uygulamasının 

kabul edilebilirliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, tam bir profesyonel bağımsızlığın 

ve tıbbi gizliliğin korunmasını garanti etmenin gerekliliği konusunda, iĢverenleri, 

iĢçileri ve temsilcileri bilinçlendirmelidir. 
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Etiği destekleme ve denetim 

26.  ĠĢ sağlığı profesyonelleri,  iĢ sağlığı uygulamasında en yüksek etik standardı 

uygulayabilmek için, iĢverenlerin, iĢçilerin ve onların örgütlerinin ve yetkili makamların 

desteğini ve iĢbirliğini istemelidirler. ĠĢ sağlığı profesyonelleri, uygun standartların 

konulmuĢ olduğundan ve bunların karĢılandığından,  eğer eksiklikler varsa bunların 

ortaya çıkarılıp düzeltildiğinden ve profesyonel performansın sürekli geliĢmesini 

garantilemek için gerekli adımların atıldığından emin olabilmek amacıyla, etkinliklerin 

profesyonel olarak denetimine iliĢkin bir program baĢlatmalıdırlar. 

ĠĢ etiği konusunda doğru sanılan 5 yanlıĢ  

Yeni gündeme gelen bir kavram olması nedeniyle, yöneticilerin iĢ etiğiyle ilgili çok sayıda 

doğru bildiği yanlıĢ bulunuyor. Bu 5 yanlıĢtan birine, büyük ihtimalle siz de 

inanıyorsunuz... 

1.'ĠĢ etiği yönetimin değil ahlakın bir sorunudur' 

YanlıĢ. Amerikalı öğretim üyesi Diane Kirrane, "Managing Values: A Systematic Approach 

to Business Ethics," ('Yönetim Değerleri: ĠĢ Etiğine Sistematik Bir YaklaĢım') adlı 

makalesinde, çalıĢanların ahlaki değerlerinin oluĢturulmasının, kurumsal etik programının 

temel hedeflerinden biri olduğunu vurguluyor. 

2.'Bizim çalıĢanlarımız ahlaklıdır; iĢ etiğine ihtiyacımız yok' 

Bir iĢyerinde iĢ etiği sorununu doğuran temel nedenler arasında, her gün karĢımıza 

çıkacak cinsten sorunlar bulunuyor: Farklı çıkarlar arasında ciddi boyutlarda yaĢanan 

çatıĢmalar, alınan kararların alternatiflerinin bulunuyor olması ve bu kararların, Ģirket 

hissedarlarının çıkarlarını etkilemesi. Bütün bu çeliĢkilerin aĢılmasında, iĢ etiği kurallarının 

yol gösterici olması gerekiyor.  

3.'ĠĢ etiği 'iyi yöneticilerin', 'kötü amaçlı yöneticileri' engellemesini amaç edinir' 

Her zaman değil. Ġyi yöneticiler de, özellikle kriz ve değiĢim dönemlerinde etik olmayan 

kararlar alabilirler. ĠĢ etiği, Ģirketteki bütün yöneticilerin etik kararlar alma konusunda 

birbirine yardım etmesini öngörür. 

4.'ĠĢ etiği yeni moda olan bir kavramdır, yakında unutulur' 
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YanlıĢ. ĠĢ etiği üzerine bilinen ilk yazı, bundan 2 bin yıl önce Romalı yönetici Cicero 

tarafından yazılmıĢtı. ĠĢ etiğinin son dönemde gündeme gelmesi, büyük oranda Toplam 

Kalite Yönetimi'nin, toplumsal memnuniyeti gündeme getirmesinden kaynaklanıyor. 

 

5.'ĠĢ etiği yönetilemez' 

ĠĢ etiği dolaylı bir Ģekilde yönetilir. Örneğin, Ģirket kurucusunun ve mevcut genel 

müdürün davranıĢları, Ģirket çalıĢanlarının etik değerleri üzerinde belirleyici bir öneme 

sahiptir. Aynı Ģekilde, stratejik öncelikler de (Kar maksimizasyonu, pazar payını artırmak, 

maliyetleri düĢürmek vs.) Ģirketin etik değerleri üzerinde etki yapar.  

ġirket tarafından yazılı bir Ģekilde belirlenen etik kurallar, genellikle çalıĢanların etik 

değerlerini derinden etkiler. 

HEKĠMLĠK MESLEK ETĠĞĠ KURALLARI 

Yayın Tarihi: 01.02.1999(*)  

Kendilerini her zaman dünya hekimliğinin bir parçası olarak gören; Türkiye Cumhuriyeti 

toprakları üzerinde ulusal, evrensel ve çağdaĢ bir sorumluluk ve hizmet anlayıĢına sahip 

bulunan, hekimlik mesleğinin, içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel koĢullardan 

soyutlanmayacağının bilinci ile insanın sahip olduğu olanakları geliĢtirebilmesinin en 

temel koĢulunun onun bedensel ve ruhsal sağlığı olduğunun bilincini taĢıyan bu ülkenin 

hekimleri; dünyadaki ve Türkiye'deki toplumsal ve bilimsel değiĢimler göz önünde 

bulundurularak ve çeĢitli platformlarda tartıĢılarak oluĢturulan Hekimlik Meslek Etiği 

Kuralları'na bağlılıklarını bildirmekle, insana insan olarak hizmet etmenin yüce onurunu 

taĢırlar.  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

(Amaç, Kapsam ve Tanımlar)  

Amaç  

Madde 1-Bu kuralların amacı, hekimlerin mesleklerinin gereklerini yerine getirirken 

uymaları zorunlu olan hekimlik meslek etiği kurallarını belirlemektir.  

Kapsam  

Madde 2-Türkiye'de hekimlik yapma hakkını kazanmıĢ olup mesleğini uygulayan tüm 

hekimler bu kurallar kapsamındadır.  

Dayanak  

http://www.ttb.org.tr/index.php/component/content/article/15-genel/552-hekl-meslek-etkurallari#_ftn1#_ftn1
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Madde 3-Bu kurallar bütünü 6023 sayılı yasanın 59/g maddesine dayanılarak 

hazırlanmıĢtır.  

Tanımlar  

Madde 4-Bu metinde geçen;  

a)Bakanlık deyimi; Sağlık Bakanlığı'nı  

b)Hekim deyimi; tıp doktorlarını,  

c)Hekim örgütü deyimi; Türk Tabipleri Birliği'ni  

ifade eder.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

(Genel Kural ve Ġlkeler)  

Hekimin Görev ve Ödevleri  

Madde 5-Hekimin öncelikli görevi, hastalıkları önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine 

getirerek hastaları iyileĢtirmeye çalıĢarak insanın yaĢamını ve sağlığını korumaktır. 

Meslek uygulaması sırasında insan onurunu gözetmesi de, hekimin öncelikli ödevidir. 

Hekim, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, geliĢmeleri yakından izler.  

Etik Ġlkeler  

Madde 6-Görevlerini yerine getirirken, hekimin uyması gereken evrensel tıbbi etik 

ilkeleri yararlılık, zarar vermeme, adalet ve özerklik ilkeleridir.  

Hekimin Yansızlığı  

Madde 7-Hekim görevlerini her durumda hastaları arasındaki siyasal görüĢ, sosyal 

durum, dini inanç, milliyet, etnik köken, ırk, cinsiyet, yaĢ, toplumsal ve ekonomik durum 

ve benzeri farklılıkları gözetmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.  

Vicdani ve Mesleki Kanı  

Madde 8-Hekim, mesleğini uygularken vicdani ve mesleki bilimsel kanaatine göre 

hareket eder.  

Sır Saklama Yükümlülüğü  

Madde 9-Hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. 

Hastanın ölmesi ya da o hekimle iliĢkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü 

ortadan kaldırmaz.  
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Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklanmasının hasta ya da öteki insanların yaĢamını 

tehlikeye sokması durumunda, hastanın kiĢilik haklarının zedelenmemesi koĢuluyla, 

hekim bu sırrı saklamakla yükümlü değildir.  

Yasal zorunluluk durumlarında hekimin rapor düzenlemesi de, meslek sırrının açıklanması 

anlamına gelmez.  

Hekim, tanık ya da bilirkiĢi olarak mahkemeye çağrıldığında olayın meslek sırrı olduğunu 

ileri sürerek bu görevlerinden çekilebilir.  

Acil Yardım  

Madde 10-Hekim, görevi ve uzmanlığı ne olursa olsun, gerekli tıbbi giriĢimlerin 

yapılamadığı acil durumlarda, ilk yardımda bulunur.  

Ticari Amaç ve Reklam Yasağı  

Madde 11-Hekim, mesleğini uygularken reklam yapamaz, ticari reklamlara araç olamaz, 

çalıĢmalarına ticari bir görünüm veremez; insanları yanıltıcı, paniğe düĢürücü, yanlıĢ 

yönlendirici, meslektaĢlar arasında haksız rekabete yol açıcı davranıĢlarda bulunamaz. 

Hekim, yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa, Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre 

kabul edilmiĢ olan uzmanlık alanını, çalıĢma gün ve saatlerini bildirebilir. Tabela ve 

benzeri tanıtım araçlarının biçim ve boyutları yerel tabip odası tarafından saptanır.  

MeĢru ve Yasak Yöntemler  

Madde 12-Hekim mesleğini yerine getirirken, bilimsel ve çağdaĢ tanı ve tedavi 

yöntemleriyle koruyucu hekimlik ilkelerini göz önünde bulundurur; hastalarının tanı ve 

tedavisinde bilimsel olmayan yöntemleri uygulayamaz. Hekim, gerekli bilimsel 

aĢamalardan geçip ruhsatlandırılmamıĢ kimyasal, farmakolojik, biyolojik maddeleri ilaç 

olarak kullanamaz.  

Hekimliğin Kötü Uygulanması (Malpractice)  

Madde 13-Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi 

"hekimliğin kötü uygulaması" anlamına gelir.  

Aracılık Etme ve Aracıdan Yararlanma Yasağı  

Madde 14-Hekim öteki hekimlere veya tetkik-tedavi kuruluĢlarına maddi çıkar karĢılığı 

hasta gönderemez. Hekim, hasta sağlamak amacıyla aracı kiĢilerden yararlanamaz.  

Endüstri ile ĠliĢkilerde Çıkar Sağlama Yasağı  
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Madde 15-Hekimler endüstri kuruluĢları ile hiçbir çıkar iliĢkisi kuramazlar. Bilimsel 

araĢtırmalar ve eğitime yönelik iliĢkiler ise, Ģeffaf ve kurumsal olmalıdır. Bu iliĢkilerde 

Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı "Hekim ve Ġlaç Tanıtım Ġlkeleri" geçerlidir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

(Hekimler Arası ĠliĢkiler)  

MeslektaĢlar Arasında Saygı  

Madde 16-Hekim, kendi meslektaĢları ve insan sağlığı ile uğraĢan öteki meslek 

mensupları ile iyi iliĢkiler kurar, meslektaĢlarına veya tedavi ekibinin bir baĢka üyesine 

karĢı küçük düĢürücü davranıĢlarda bulunamaz.  

Mesleki DayanıĢma  

Madde 17-Hekim, meslektaĢlarını mesleki yönden onur kırıcı ve haksız saldırılara karĢı 

korur.  

Yetkinlik DıĢı Faaliyet Yasağı  

Madde 18-Hekim tıbbi görevlerini yerine getirirken, gecikmenin hasta yaĢamını tehdit 

edebileceği zorunlu durumlar dıĢında özel bilgi, beceri gerektiren bir giriĢimde 

bulunamaz.  

DanıĢım(Konsültasyon) ve Ekip ÇalıĢması  

Madde 19-DanıĢım ve ekip çalıĢması sürecinin düzenli iĢleyebilmesi ve bir hekim hakkı 

olarak yaĢama geçirilebilmesi için;  

a)Hasta izlemi sırasında, değiĢik uzmanlık alanlarının görüĢ ve uygulamalarına gereksinim 

doğduğunda, tedaviyi yürüten hekim durumu hasta ve/veya yakınlarına bildirmelidir. 

Konsültasyonu hastanın tedaviyi yürüten hekimi yazılı olarak ister. Yazılı istemde 

hastanın özellikleri, konsültasyon isteğinin nedenleri açık ve anlaĢılır biçimde belirtilir.  

b)Konsültasyon sürecinde konsültan hekim de, hastanın sürekli hekimi gibi hastadan 

sorumludur.  

c)Konsültan hekim, alanında bilimsel ve teknik bilgiye sahip olmalıdır.  

d)Konsültasyon sonucunda, konsültasyonun gerekçesi ve sonuçları, açık ve anlaĢılır 

biçimde bir tutanak ile belgelenir.  

e)Konsültasyonun sonuçlarından hastalar da yeterli ölçüde bilgilendirilir.  
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f)Konsültasyonun sonucunda hastanın tedaviyi yürüten hekimi ile konsültan hekimin 

görüĢ ve kanaatleri arasında fark olur ve hasta konsültan hekimin önerilerini kabul 

ederse, hastanın tedaviyi yürüten hekimi tedaviyi bırakabilir.  

g)Konsültasyon istenen hekim davete uymak zorundadır.  

Odaya Bildirme Yükümlülüğü  

Madde 20-Hekim meslektaĢları ile meslek uygulaması konusunda uzlaĢmaz bir 

anlaĢmazlığa düĢtüğünde ya da tıp etiği açısından yanlıĢ davranan bir meslektaĢının bu 

davranıĢını kasıtlı bir biçimde sürdürmesi durumunda yerel tabip odasına konuyla ilgili 

bildirimde bulunur.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

(Hekim-Hasta ĠliĢkileri)  

Hasta Haklarına Saygı  

Madde 21-Hekim hastasının sağlığı ile ilgili kararlar alırken; bilgilenme hakkı, 

aydınlatılmıĢ onam hakkı, tedaviyi kabul ya da red hakkı , vb. hasta haklarına saygı 

göstermek zorundadır.  

Hekim Seçme Özgürlüğü  

Madde 22-Hasta, mevzuatın belirlediği kurallara, tıbbi uygulamanın özelliklerine ve 

kurumun koĢullarına göre hekimini seçmekte özgürdür.  

Muayenesiz Tedavi Yasağı  

Madde 23-Hekim, acil olgular gibi zorunlu durumlar dıĢında, hastasını bizzat muayene 

etmeden tedavisine baĢlayamaz.  

Hasta Üzerindeki Etkinin Kullanımı  

Madde 24-Hekim hasta üzerindeki etkisini tıbbi amaçlar dıĢında kullanamaz.  

Tedaviyi Üstlenmeme veya Yarıda Bırakma  

Madde 25-Hekim, ancak tıbbi bilgisini gerektiği gibi uygulayamayacağına karar 

verdiğinde ve hastasının baĢvurabileceği baĢka bir hekim bulunduğu durumlarda, 

hastanın bakımını ve tedavisini üstlenmeyebilir veya tedaviyi yarım bırakabilir. Yukarıdaki 

koĢullarda tedaviyi bırakacak hekim, bu durumu ve hastanın sağlığının tehlikeye 

düĢmeyeceğini hastaya veya yakınlarına anlatır ve onları tıbbi yardımla ilgili baĢka 

olanaklar konusunda bilgilendirir. Ġkinci hekim bulunmadan hekim hastasını bırakamaz. 
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Hekim, tedaviyi üstlenen meslektaĢına hasta hakkındaki tüm bilgileri aktarmakla 

yükümlüdür.  

AydınlatılmıĢ Onam  

Madde 26-Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi 

yönteminin türü, baĢarı Ģansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taĢıdığı 

riskler, verilen ilaçların kullanılıĢı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul 

etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri 

konularında aydınlatır. Yapılacak aydınlatma hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal 

durumuna özen gösteren bir uygunlukta olmalıdır. Bilgiler hasta tarafından anlaĢılabilecek 

biçimde verilmelidir. Hastanın dıĢında bilgilendirilecek kiĢileri, hasta kendisi belirler. 

Sağlıkla ilgili her türlü giriĢim, kiĢinin özgür ve aydınlatılmıĢ onamı ile yapılabilir. Alınan 

onam, baskı, tehdit, eksik aydınlatma ya da kandırma yoluyla alındıysa geçersizdir.  

Acil durumlar ile, hastanın reĢit olmaması veya bilincinin kapalı olduğu ya da karar 

veremeyeceği durumlarda yasal temsilcisinin izni alınır. Hekim temsilcinin izin 

vermemesinin kötü niyete dayandığını düĢünüyor ve bu durum hastanın yaĢamını tehdit 

ediyorsa, durum adli mercilere bildirilerek izin alınmalıdır. Bunun mümkün olmaması 

durumunda, hekim baĢka bir meslektaĢına danıĢmaya çalıĢır ya da yalnızca yaĢamı 

kurtarmaya yönelik giriĢimlerde bulunur. Acil durumlarda müdahale etmek hekimin 

takdirindedir. Tedavisi yasalarla zorunlu kılınan hastalıklar toplum sağlığını tehdit ettiği 

için hasta veya yasal temsilcisinin aydınlatılmıĢ onamı alınmasa da gerekli tedavi yapılır.  

Hasta vermiĢ olduğu aydınlatılmıĢ onamı dilediği zaman geri alabilir.  

Bilgilendirilmeme Hakkı  

Madde 27-Hasta hastalığı konusunda bilgilendirilmek istemediğini belirtmiĢse, hekimin 

bilgi vermesi gerekmez. Ailenin haberdar edilmesi hastayla görüĢ birliğine varılarak 

yapılmalıdır. Bilinçsiz durumdaki hastalar için, yakınlarının bilgilendirilip 

bilgilendirilmemesine hekim karar verir.  

Terminal Hastalara Yardım  

Madde 28-Hekim, terminal dönemdeki hastalara her türlü insani yardımı yapmaya, insan 

onuruna yaraĢır koĢulları sağlamaya ve çekilen acıyı olabildiğince azaltmaya çalıĢır.  

Ücret  

Madde 29-Hasta ücret konusunda önceden hekimden bilgi alabilir. Hekim, tüm 

muayene, tetkik, tıbbi ve cerrahi giriĢimlerde meslek örgütünün belirlediği taban ücretin 
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altında bir ücret alamaz. Hekimin, meslektaĢları ile meslektaĢlarının eĢleri ve bakmakla 

yükümlü olduklarından muayene ve tedavi için -masraflar dıĢında- ücret almaması 

uygundur.  

 

 

Gereksiz Harcama Yaptırma Yasağı  

Madde 30-Hekim, hastasının parasal durumu ne olursa olsun, kesin zorunluluk 

olmadıkça pahalı ilaçlar ve yöntemler öneremez, hastaya gereksiz harcamalar yaptıramaz 

ve yararı olmayacağını bildiği bir tedaviyi veremez.  

Hastayla Ġlgili Bilgilerin Hastaya Verilmesi ve Kullanımı  

Madde 31-Hasta dosyalarındaki bilgilerin geniĢ bir özeti ile bilgi ve belgelerin örnekleri, 

isteği durumunda hastaya verilir. Hekim, yasal zorunluluk olmadıkça, bu bilgileri 

baĢkasına veremez. Hekim, hastanın kimlik bilgilerini saklı tutmak koĢuluyla, bu bilgileri 

dosya üzerinden yapacağı araĢtırmalarda kullanabilir.  

Rapor Düzenleme  

Madde 32-Hekim, bizzat muayene ve tedavi ettiği hastasına gerekli gördüğünde 

hastalıkla ilgili rapor verir. Bu raporda tıbbi gerekçelere bağlı olarak istirahat, tedavi Ģekli, 

diyet, çalıĢma koĢulları gibi hasta için gerekli geçici ya da kalıcı bilgiler ve hekimin 

önerileri bulunur.  

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

(Hekim ve Ġnsan Hakları)  

Uluslararası SözleĢmelere Uyma Zorunluluğu  

Madde 33-Her hekim, baĢta Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere tüm insan 

hakları belgelerine ve hekimlikle ilgili ortak kurallara uymakla yükümlüdür.  

ĠĢkenceye Yardım Yasağı  

Madde 34-Hekim, tıbbi bilgi ve becerisiyle, iĢkence ve benzeri uygulamalara katılamaz, 

yardımcı olamaz, gerçeğe aykırı rapor düzenleyemez. ĠĢkence iddiası olan olgularla 

karĢılaĢan hekim, mesleki bilgi ve becerilerini gerçeğin ortaya çıkarılması için kullanır.  

Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Tıbbi Yardım  
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Madde 35-Tutuklu ve hükümlülerin muayenesi de öteki hastalarınki gibi, kiĢilik haklarına 

saygılı, hekimlik sanatını uygulamaya elveriĢli koĢullarda yapılır ve onların gizlilik hakları 

korunur. Hekimin, bu koĢulların sağlanması için ilgililerden istekte bulunma hakkı ve 

sorumluluğu vardır. Muayene sonucu düzenlenecek belge veya raporlarda hekimin adı, 

soyadı, diploma numarası ve imzası mutlaka bulunur. Belge ve raporun bir örneği kiĢiye 

verilir. Belge ve rapor baskı altında yazılmıĢ ise, hekim bu durumu en kısa zamanda 

meslek örgütüne bildirir.  

Tutuklu ve Hükümlülerin Tıbbi Yardımı Reddetmesi  

Madde 36-Hekim, muayene ve tedavi olanaklarını bilinçli olarak reddeden tutuklu ve 

hükümlülere bu davranıĢlarının sonuçlarının neler olabileceğini açıklar. Zorla muayene ve 

tedavi yolunu deneyemez, öneremez.  

Ölüm Cezasına Etkin Katılım Yasağı  

Madde 37-Hekim, hiçbir zaman ölüm cezasının infazında bulunamaz, infaza yardımcı 

olamaz, ölüm cezası uygulamasında tıbbi hizmet veremez.  

Olağanüstü Durumlar ve SavaĢ  

Madde 38-Hekim, olağanüstü durumlar ve savaĢta, evrensel nitelikteki tıbbi etik 

kurallarını yansızlıkla uygular. Hasta ve yaralı sayısının çokluğu nedeniyle, herkese 

gerekli tıbbi yardımın verilemediği koĢullarda, hekim, tedavi olasılığı yüksek olan ağır 

olgulara öncelik verir.  

Cinsel ĠliĢki Muayeneleri  

Madde 39-Hekim, savcılıklar ve mahkemeler dıĢında kalan kiĢi ve kurumlardan gelen 

cinsel iliĢki muayene istemlerini dikkate alamaz. Hekim ilgilinin veya ilgili reĢit değilse, 

veli veya vasisinin aydınlatılmıĢ onamı olmadıkça cinsel iliĢki muayenesi yapamaz.  

ALTINCI BÖLÜM 

(Tıbbi AraĢtırmalar ve Yayın Etiği)  

Ġnsan Üzerinde AraĢtırma  

Madde 40-Ġnsan üzerinde yapılacak klinik, deneysel ya da epidemiyolojik araĢtırmalar, 

gerek ilaç gerek cerrahi yöntem araĢtırmaları olsun, bilimsel bilgi birikimine katkıda 

bulunabilmek amacıyla yerel etik kurullardan geçmek koĢuluyla yapılır. Ġnsan üzerinde 

yapılan tüm araĢtırmalar, bilimsel ve mesleki yönden yeterli ve yetkin kiĢiler tarafından 

yürütülür. AraĢtırmanın sorumluluğu tümüyle araĢtırmacıya aittir.  
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Deneğin Bilgilenmesi ve AydınlatılmıĢ Onamı  

Madde 41-Ġnsan üzerinde yapılan araĢtırmalarda her deneğe araĢtırmanın amacı, 

yöntemleri, beklenen yarar ve olası yan etkileri hakkında, deneğin anlayabileceği dilde ve 

biçimde yeterli bilgi verilmesi zorunludur. Deneğe, çalıĢma baĢladıktan sonra isterse 

araĢtırmaya katılmaktan vazgeçebileceği ve onamını geri alabileceği, ancak bu nedenle 

daha sonraki tedavisinin ve takibinin aksamayacağı anlatılır. Bilgilendirme sonrasında 

deneğin konuyu yeterince anlayıp anlamadığı değerlendirilir.  

AraĢtırma hakkında yeterli bilgilendirme sağlandıktan sonra, deneğin yazılı onamı alınır. 

Bu onam, deneğin özgür iradesine dayanmalıdır.  

ReĢit ve Mümeyyiz Olmayanların Durumu  

Madde 42-ReĢit ve/veya mümeyyiz olmayan kiĢiler yönünden veli veya vasisinin 

aydınlatılmıĢ onamı gerekir.  

Deneğin Korunması  

Madde 43-Ġnsan üzerinde yapılan tıbbi araĢtırmalarda deneğin yaĢamı, bedensel ve 

zihinsel bütünlüğü ile sağlığı her zaman toplumsal veya bilimsel çıkarların üzerinde 

tutulur.  

Deneğin özel yaĢamına saygı gösterilmesi ve kiĢisel bilgilerin gizliliği sağlanır. Bilimsel 

araĢtırma ve yayınlar ile akademik-bilimsel amaçlı sunuĢlarda deneğin kimliği gizli 

tutulur.  

Bir tıbbi araĢtırmada, beklenen katkı ne olursa olsun, denek için ciddi bir tehlike Ģüphesi 

doğduğunda araĢtırma durdurulur.  

AraĢtırmanın giderleri deneğe, yakınlarına ya da sosyal güvenlik kurumuna yansıtılamaz.  

Yayın Etiği  

Madde 44-Hekim, araĢtırma verilerini değerlendirirken ve yayına hazırlarken bilimsel 

gerçekleri yansıtmalıdır. ÇalıĢmaya fiilen katılmamıĢ kiĢilerin adları o yayında yer alamaz. 

Kaynak göstermeden ve izin almadan baĢkalarına ait veriler, olgular ve yazılı eserler 

kullanılamaz.  

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

(ÇeĢitli Hükümler)  

Hüküm Bulunmayan Durumlar  
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Madde 45-Bu kurallarda yer almayan durumlarla karĢılaĢıldığında, hekim, genel etik 

ilkelere, ulusal düzenlemelere, uluslararası düzeydeki bildirge ve sözleĢme hükümlerine 

uyar.  

Disiplin KovuĢturması  

Madde 46-Hekimler bu kurallar bütünü hükümlerine aykırı davranıĢlarda 

bulunduklarında, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'na göre tabip odaları yönetim 

kurulları tarafından onur kurullarına sevk edilirler. Hekimlerin disiplin soruĢturmasına 

uğraması, haklarında ayrıca hukuki veya cezai takibat yapılmasına engel değildir.  

Yürürlük  

Madde 47-Bu kurallar bütünü Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi'nde kabul edilip, Türk 

Tabipleri Birliği yayın organlarından birinde yayımlandıktan bir ay sonra yürürlüğe girer 

ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları tarafından yürütülür. 

 

(*) TTB 47. Büyük Kongresi'nde (10-11 Ekim 1998) kabul edilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ttb.org.tr/index.php/component/content/article/15-genel/552-hekl-meslek-etkurallari#_ftnref1#_ftnref1
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Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları 
 

Konu ÇalıĢma YaĢamında Özel Risk Grupları 

Amaç ÇalıĢma yaĢamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren 

ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

Öğrenim 

hedefleri 

 ĠSG „de risk gruplarının önemi, 

 Risk gruplarının sağlık gözetimi ve sağlıklarının geliĢtirilmesi, 
 Özel korunma yöntemleri,   
 Ġlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak. 

Alt baĢlıkları  ĠSG alanında risk grupları 
o Kadın,  
o Özürlü,  
o Genç,  

o YaĢlı,  
o Göçmen çalıĢanlar       

 Ġlgili mevzuat 

  

GiriĢ  

ĠĢ ve sağlık arasındaki iliĢkiler iki ana grup öğe tarafından belirlenir. Bunlar;  

 Bireysel özellikler  

ve  

 ĠĢyeri ortam faktörleridir  

 

ĠĢyeri ortamındaki sağlık risklerinin yanı sıra, çalıĢan kiĢinin;  

 YaĢı  

 Cinsiyeti  

 Genel Sağlık durumu  

 Eğitimi  

 AlıĢkanlıkları  

 Genetik yapısı  

 Beslenme durumu  
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Gibi bireysel (kiĢisel) özellikleri de iĢ ve sağlık iliĢkileri üzerinde belirleyicidir.  

ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları bakımından bazı iĢ kolları daha riskli durumdadır. 

Örnek; Madencilik, kimya sanayi, inĢaat iĢleri 

Aynı Ģekilde; 

ÇalıĢan bir kiĢinin sağlık durumu bakımından bireysel bazı özellikler de risk faktörü 

olabilmektedir.  

ĠĢte bu bireysel özellikleri dikkate almak suretiyle çalıĢma hayatında risk grupları 

tanımlanmıĢtır.  

 

BaĢlıca risk grupları Ģu Ģekildedir  

 Çocuklar  

 Kadınlar  

 Özürlüler  

 Yaşlılar  

 

 Risk gruplarının korunması için yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Anayasadan 

başlayarak iş sağlığı mevzuatı kapsamında risk gruplarının korunmasına ilişkin 

hükümler bulunmaktadır.  

 

 TC. Anayasa'sında (Madde 50); 

Kimse, yaĢına, cinsiyetine ve gücüne uymayan iĢlerde çalıĢtırılamaz. 

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalıĢma Ģartları 

bakımından özel olarak korunurlar.  

 

ÇOCUKLAR 

Çocuklar aslında çalıĢma hayatı içinde olmaması gereken bir gruptur 

Ulusal ve uluslar arası birçok yasal düzenlemeye karĢın çocukların halen çalıĢma hayatı 

içinde olduğunu görmekteyiz  

   ÇalıĢma hayatında önemli bir risk grubunu Çocuklar oluĢturmaktadır  

 Fiziksel ve ruhsal olarak geliĢme sürecindedirler  

 Risk algıları ve bilinç düzeyleri eriĢkinlerinki kadar geliĢmiĢ değildir  

 Deneyimsizdirler  

 Meraklıdırlar  

 Oyun oynama istekleri baskındır  

 Fiziksel kuvvetleri bir çok Ģey için yetersizdir  

 Birikim özelliği olan kimyasal maddelerle karĢılaĢma yaĢları çok erkendir  

 Muhakeme yetenekleri geliĢmemiĢtir  

 ÇalıĢma düzenine iliĢkin bilgi düzeyleri eksiktir  

 ĠĢ yerlerindeki koruyucu malzemelerin boyutları çocuklara uygun değildir  

 ĠĢ yerindeki araç-gereçlerin boyları çocuklara uygun değildir  
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 Her türlü Ģiddet için olası hedeftirler  

 Haklarını bilmezler  

 

Çocuklar daha zayıf durumdadır; 

 Bedensel 

 Ruhsal olarak 

 

Uzun süre dikkatlerini bir iĢe toplayamazlar 

Kendisini kanıtlama çabası ile riskli davranıĢlarda bulunabilir Daha çabuk kazaya 

uğrayabilirler 

 

 

GeliĢmekte olan ülkelerde 10-14 yaĢ grubu çocukların %14 ü çalıĢma hayatı içindedir.  

Afrika ülkelerinde bu oran %25 e çıkmaktadır. 

ILO tahminlerine göre dünyada 120 milyonu tam süreli olmak üzere 5-14 yaĢ grubu 250 

milyon çocuk çalıĢmaktadır.  

Çocuklar %70 i tarım iĢkolunda olmak üzere turizmden maden ocaklarına, ev iĢlerinden 

halı dokumacılığına kadar çok farklı alanlarda çalıĢmaktadır.  

Türkiye‟de toplam istihdamın %7,5 ini çalıĢan çocuklar oluĢturmaktadır.   

Devlet Ġstatistik Enstitüsünün düzenlediği çocuk iĢgücü anketi sonuçlarına göre 6-14 yaĢ 

grubu çocukların 1994 yılında %8,5 i, 1999 yılında %4,2 si çalıĢmaktadır.  

Çocuklar neden çalıĢtırılıyor? 

 Ucuz iĢgücü olması 

 Bazı beceriler ve  

 Sorunsuz iĢçiler olmaları sayılabilir 

Çocuk iĢçiliğinin önüne geçilmesi amacı ile bütün ülkelerde çocukların çalıĢtırılması 

bakımından en küçük çalıĢma yaĢı belirlenmiĢtir; 

ILO SözleĢmesi No 59 

Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırının Belirlenmesi  

ILO Kabul Tarihi : 3 Haziran 1937 

Kanun No  : 26 Kasım 1992 / 3849 

Resmi Gazete  : 25 ġubat 1993 / 21507  

 

MADDE 2  

1. 15 yaĢın altındaki çocuklar kamu ve özel sektör sanayi iĢletmelerinde ya da 

bunların alt birimlerinde istihdam edilemez veya çalıĢtırılamazlar. 
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2. Ancak, tabiatı icabı veya çalıĢma Ģartlarından dolayı orada istihdam edilen kiĢilerin 

hayatı, sağlığı veya ahlaki bakımından tehlike arz eden iĢler hariç olmak üzere, milli 

mevzuat bu çocukların sadece iĢverenin aile üyelerinin çalıĢtığı iĢletmelerde çalıĢmasına 

izin verebilir.  

ILO SözleĢme No 182 

Kötü ġartlardaki Çocuk ĠĢçiliğinin Yasaklanması ve  Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin Acil 

Önlemler SözleĢmesi (Temel SözleĢme) 

   

ILO Kabul Tarihi : 17 Haziran 1999 

Kanun No               : 25 Ocak 2001 / 4623  

Resmi Gazete       : 27 Haziran 2001 / 24445 

 

MADDE 1  

Bu SözleĢmeyi onaylayan her üye ülke acil bir sorun olarak en kötü biçimlerdeki çocuk 

iĢçiliğinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını temin edecek ivedi ve etkin önlemleri 

alır.  

MADDE 2  

Bu SözleĢmenin amaçları bakımından “çocuk” terimi 18 yaĢın altındaki herkese uygulanır.  

Yürürlükteki mevzuatta;  

Türkiye'de en küçük çalıĢma yaĢı 15 olarak belirlenmiĢtir.  

Buna ek olarak;  

16 ile 18 yaĢ arasındaki çocuklar da çalıĢma hayatı bakımından özellikli bir grup olarak 

ifade edilmekte ve bu yaĢtaki çocukların çalıĢmalarına bazı kısıtlamalar konmaktadır.  

ÇalıĢtırma yaĢı ve çocukları çalıĢtırma yasağı- MADDE 71  

15 yaĢını doldurmamıĢ çocukların çalıĢtırılması yasaktır.  

Ancak, 14 yaĢını doldurmuĢ ve ilköğretimi tamamlamıĢ olan çocuklar, bedensel, zihinsel 

ve ahlaki geliĢmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak 

hafif iĢlerde çalıĢtırılabilirler.  

MADDE 73 

Sanayiye ait iĢlerde 18 yaĢını doldurmamıĢ çocuk ve genç iĢçilerin gece çalıĢtırılması 

yasaktır.  

MADDE 85  

16 yaĢını doldurmamıĢ genç iĢçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢtırılamaz. 

MADDE 87 



441                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

14 – 18 yaĢ çocuk ve genç iĢçiler 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçirilmeli ve çalıĢabilir 

raporu alınmalıdır. 

Çocuk ve Genç ĠĢçilerin ÇalıĢtırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı Yasanın 71. maddesine 

dayanarak çıkartılmıştır  

Resmi Gazete tarih ve sayı: 06.04.2004/25425  

18 yaĢını doldurmamıĢ çocuk ve genç iĢçiler bakımından yasak olan iĢler ile 15 yaĢını 

tamamlamıĢ, ancak 18 yaĢını tamamlamamıĢ genç iĢçilerin çalıĢmasına izin verilecek 

iĢler, 14 yaĢını bitirmiĢ ve ilköğretimini tamamlamıĢ çocukların çalıĢtırılabilecekleri hafif 

iĢler ve çalıĢma koĢullarına iliĢkin usul ve esasları kapsar.  

 

 

Çocuk ĠĢçilerin ÇalıĢtırılabilecekleri Hafif ĠĢler  

1. DüĢme ve yaralanma tehlikesi olabilecek Ģekilde çalıĢmayı gerektirecek olanlar hariç 

meyve, sebze, çiçek toplama iĢleri, 

2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı iĢler ve ipek böcekçiliği iĢleri, 

3. Esnaf ve sanatkârların yanında satıĢ iĢleri, 

4. Büro hizmetlerine yardımcı iĢler, 

5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı iĢleri (yük taĢıma ve istifleme 

hariç), 

6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satıĢ elemanı olarak 

yapılan iĢler, 

7. SatıĢ eĢyalarına etiket yapıĢtırma ve elle paketleme iĢleri, 

8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı iĢler (yük taĢıma ve istifleme 

hariç), 

9. Spor tesislerinde yardımcı iĢler, 

10. Çiçek satıĢı, düzenlenmesi iĢleri.  

 

Genç ĠĢçilerin ÇalıĢtırılabilecekleri ĠĢler  

1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turĢu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze 

suları imalatı iĢleri, 

2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve iĢlenmesi iĢleri, 

3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı iĢleri, 
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4. Kasaplarda yardımcı iĢler, 

5. Çay iĢlemesi iĢleri, 

6. ÇeĢitli kuru yemiĢlerin hazırlanması iĢleri, 

7. KüçükbaĢ hayvan besiciliğinde yardımcı iĢler, 

8. Süpürge ve fırça imalatı iĢleri, 

9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taĢı, Erzurum taĢı ve diğer 

maddelerden süs eĢyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eĢya imalatı 

iĢleri,  

10. Toptan ve perakende satıĢ mağaza ve dükkanlarında satıĢ, etiketleme ve paketleme 

iĢleri, 

11. Büro iĢyerlerinde büro iĢleri ve yardımcı iĢler, 

12. Ġlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiĢtirme iĢleri, 

13. Ġçkili yerler ve aĢçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektörü 

14. Diğer giyim eĢyası, baston ve Ģemsiye imalatı iĢleri, 

15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeĢitli muamelelere tabi tutulması iĢleri, 

16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eĢyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın 

diğer hazır eĢya imalatı iĢleri, 

17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıĢtan sepet ve 

benzeri eĢya imalatı iĢleri, 

18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait iĢler (fırın iĢleri ve silis 

ve quarts tozu saçan iĢler hariç), 

19. El ilanı dağıtımı iĢleri,  

20. Cam, ĢiĢe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime iliĢkin iĢler (fırın iĢleri 

ve silis ve kuvars tozu saçan iĢler, ısıl iĢlem, renklendirme ve kimyasal iĢler hariç), 

21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline iliĢkin 

iĢler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriĢ edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri 

yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi iĢlerinde ekstrasyon kademeleri hariç), 

22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve 

kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili iĢlemlerden bölme ile ayrılmıĢ ve fenni iklim 

ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama iĢleri, 

23. Balıkhane iĢleri, 

24. ġeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı iĢler, 

25. Araçsız olarak 10 kg‟dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, 

istifleme ve benzeri iĢler, 



443                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali iĢleri, 

27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı iĢleri (boya ve 

vernik iĢleri hariç).  

Çocuk ve Genç ĠĢçilerin ÇalıĢtırılamayacakları ĠĢler  

1. 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece dönemine rastlayan 

sürelerde yapılan iĢler, 

2. Maden ocakları ile kablo döĢemesi, kanalizasyon ve tünel inĢaatı gibi yer altında veya 

su altında çalıĢılacak iĢler, 

3. Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliğinde 18 yaĢını doldurmamıĢ kiĢilerin çalıĢmasının 

yasaklandığı iĢler, 

4. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme ĠĢleri Yönetmeliği kapsamındaki iĢler, 

5. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az ÇalıĢılması 

Gereken ĠĢler Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan iĢler, 

6. Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satıĢ iĢleri, 

7. Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satıĢ iĢleri ile bu 

gibi maddelerin imali, iĢlenmesi, depolanması iĢleri ve bu maddelere maruz kalma 

ihtimali bulunan her türlü iĢler,  

8. Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan iĢler, 

9. AĢırı sıcak ve soğuk ortamda çalıĢma gerektiren iĢler ile sağlığa zararlı ve meslek 

hastalığına yol açan maddeler ile yapılan iĢler, 

10. Radyoaktif maddelere ve zararlı ıĢınlara maruz kalınması ihtimali olan iĢler, 

11. Müteharrik makineler kullanılarak yapılan iĢler, 

12. Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren iĢler, 

13. Parça baĢı ve prim sistemi ile ücret ödenen iĢler, 

14. Para taĢıma ve tahsilat iĢleri, 

15. ĠĢ bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine olanak sağlamayan iĢler (eğitim 

amaçlı iĢler hariç), 

16. Meslek eğitim programı gereği staj nedeni ile yapılan çalıĢmalar hariç, güzellik 

salonlarında yapılan yüz, vücut bakımı ve estetiği, epilasyon ve masaj iĢleri, 

17. Açık bir Ģekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin 

üzerinde olan iĢler, 

18. Toksik, Kanserojen, nesil takip eden genler zararlı veya doğmamıĢ çocuğa zararlı 

veya herhangi bir Ģekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili iĢler, 
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19. Eğitim, deney eksikliği güvenlik konusunda dikkat eksikliğine bağlı olarak gençlerin 

maruz kalabileceği kaçınılması veya fark edilmesi mümkün olmadığına inanılan iĢ kazası 

riski taĢıyan iĢler.  

 

KADINLAR  

ÇalıĢma hayatında kadınlar, statüleri ve çalıĢma alanları bakımından birçok sorunla karĢı 

karĢıyadırlar ve özelliği olan bir gruptur.  

ĠĢ piyasasında iĢ ve mesleklerin cinsiyet temelinde ayrımlaĢmıĢ yapısı içinde, kadınlar 

daha çok geleneksel kadın mesleklerinde çalıĢma ve çalıĢtırılma eğilimindedirler.  

Emek-yoğun sanayi dalları için  

 Kadınlar tercih edilen iĢgücü durumundadır! 

 Kadın emeği daha ucuzdur!  

 DüĢük ücretle çalıĢmaya zorlanmaktadırlar! 

  

 

DüĢük statülü olan bu iĢler;  

 DüĢük ücret 

 Geçici çalıĢma ve  

 Sosyal güvencesizliği  

de beraberinde getirmektedir.  

ĠĢyeri ortam koĢullarından etkilenimleri özellikle üreme sağlığı bakımından özel önem 

taĢımaktadır.  

 Statüsü bakımından kadının çalıĢma hayatında yer alması önemlidir.   

 Kadının ekonomik alandaki katkısı; ekonomi tarihiyle baĢlamakla birlikte, ücretli 

olarak çalıĢma hayatında yer alması 18. yüzyılın sonlarında Ġngiltere‟de 

baĢlamıĢtır.  

 Dünya genelinde kadının iĢgücüne katılım oranı %26–39 arasında değiĢmektedir.  

 Bu oranlarda yıllar içindeki artıĢ kadının ekonomik hayata katılımı bakımından 

iyileĢme sayılmakla beraber, yeterli düzeyde değildir.  

 Ülkemizde, sosyal ve kültürel nedenlerle kadınların çalıĢma hayatında yer almaları 

beklenen düzeyde olmamaktadır.   

 Türkiye‟de 2000 yılında kadınların iĢgücüne katılımı kırsal kesimde %34,9 iken, bu 

oran kentsel bölgelerde %15,7‟dir.  
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Tablo – 1,2; Kadınların 1990 -200 yılları sektöre göre çalıĢmalarının kıyaslanması  

 

 Kadın ve erkeğin fizyolojik farklılıkları nedeniyle çalıĢma yaĢamında karĢılaĢtıkları 

sağlık riskleri de zaman zaman farklılıklar göstermektedir 

 Bu farklılıkları bilmek ve kavramak; ĠĢ koĢullarını planlamak ve düzenlemek 

açısından sağlık çalıĢanlarına yardımcı olacaktır 

 Kadınlar da fizik güç olarak erkeklere göre daha güçsüzdür 

Bu nedenle örneğin ağırlık kaldırılması bakımından kadınlarla  erkekler arasında farklılık 

olmalıdır  

 Kadınlar bazı kimyasallara erkeklere oranla daha duyarlıdırlar 

 Kadınlar doğurgandır. Bu özellikleri iĢyeri ortamında bulunan faktörlerden olumsuz 

etkilenebilir.  

 Gebelik dıĢındaki etkilenme çeĢitli fertilite bozukluklarına yol açabilir 

 Gebelik sırasındaki bir etkilenme; 

 Gebeliğin düĢükle sonlanması 

 Ölü doğumla sonlanması 

 Bebekte düĢük doğum ağırlığına, çeĢitli malformasyonlara neden olabilir  

 Kadın ve erkek arasında fiziksel güç açısından belirgin farklar vardır 

 20 yaĢlarındaki bir kadının kaldırma gücü, aynı yaĢlardaki bir erkeğin gücünün 

%65‟idir.  

 Ġtme-çekme gücü ise, aynı yaĢtaki erkeğin %75‟idir.  

 55 yaĢında bir kadında bu oran % 55‟e düĢmektedir.  

 Bu farkların, kadınların işe alınmasında değil, iş koşullarının düzenlenmesinde 

belirleyici olması gerekliliği unutulmamalıdır.  

 

Kadın ve erkek arasında anatomik farklılıklar vardır 

Kullanılan malzemeler ve araçlar, erkeklere göre planlanmıĢtır  

Bu nedenle kadınlarda; 
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 Sırt ağrıları 

 Kramplar 

 Skolyoz  

 Kifoz  

 Disk fıtığı  

gibi rahatsızlıklar özellikle kadın çalıĢanlarda duruĢ bozukluklarına bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Bazı örnekler; 

Kalça çatısı kadınlarda daha geniĢtir, sonuç; 

Uyluk – Bacak arasındaki açıyı küçültmekte, bu da kadınlarda diz çıkıklarını 

kolaylaĢtırmaktadır.  

Omurga kadınlarda daha uzundur, sonuç; 

Özellikle gebelikte vücut ağırlık dağılımının değiĢmesi nedeniyle kadınlarda disk fıtığı 

riskini artırmaktadır.  

Yağ dokusu kadınlarda daha fazladır, sonuç; 

Yağda çözünen bazı kanserojenlerin, değiĢik oranlarda, meme kanserine yol açtığı ve 

bazılarının da östrojen benzeri etkileri olduğu bilinmektedir. Yağda çözünen maddelere 

(solventler, pestisidler) daha fazla maruz kalmaktadır.  

ÇalıĢma yaĢamı kadına ekonomik bağımsızlık ve toplumsal değer artıĢı baĢta olmak üzere 

pek çok avantaj sağlamaktadır.  

Öte yandan geleneksel değer ve tutumların halen süregelmesi; çeĢitli sorunları da 

beraberinde getirmektedir.  

 Cinsiyetçi iĢ bölümünün değiĢmemesi 

 Ev iĢleriyle çocuk bakımının daha çok kadına kalması, kadının bu iki farklı rolü 

üstlenmesi sonucunu doğurmaktadır.  

 Kadın ĠĢten sonra evde de ikinci bir iĢ günü ve zamanı yaĢamaktadır.  

Kadınlar iĢyerlerinde erkeklerden daha fazla tacize uğramaktadırlar.  

Ancak sorunun boyutları tam olarak bilinmemektedir. Çünkü tacize uğrayan kiĢiler, korku, 

utanma ya da kanıtlanmasının zor olması nedeniyle bu olaydan kimseye bahsetmemekte, 

tekrarlanması durumunda ĠĢlerini bırakmaktadırlar.  

Kadınların çalıĢma hayatında korunmasına iliĢkin birçok düzenleme 

bulunmaktadır  

CEDAW (C ommittee On The Elimination of Discrimination Against Women) 

Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesinin 11. maddesi kadının 

çalıĢma yaĢamındaki haklarını düzenlemektedir. 

 ÇalıĢma hakkı 

 ÇeĢitli çalıĢma olanaklarına sahip olma hakkı 
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 Özgürce meslek ve iĢ seçme 

 Terfi, iĢ güvenliği 

 Ġleri mesleki eğitim hakkı 

 Sosyal yardımlar dahil eĢit ücret hakkı 

 Sosyal güvenlik hakkı 

 Güvenli koĢullar içinde çalıĢma ve sağlığın, doğurganlığın korunması hakkı 

 Ücretli analık izni veya benzeri sosyal içerikli tazminatlar vermek 

 Hamilelik-analık izni sebebiyle veya evliliğe bağlı olarak iĢten çıkarma ayrımını 

yasaklamak 

 Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan iĢlerde kadınlara özel koruma 

sağlamak 

 Çocuk bakımevleri ağının kurulması ve geliĢtirilmesi yoluyla anne ve babanın aile 

yükümlülüklerini, görev sorumlulukları ve kamu yaĢamına katılma ile birleĢtirmeyi 

mümkün kılan destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını teĢvik etmek.  

 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) SözleĢmelerinden bazıları;  

Philadelphia Bildirgesi (ILO‟nun hedef ve amaçlarına iliĢkin bildirge) 

Avrupa Sosyal ġartı, eĢit değerde iĢ için Erkek ve Kadın ĠĢçiler Arasında Ücret EĢitliği 

Hakkında 100 sayılı ILO SözleĢmesi,  

ĠĢ ve Meslek Bakımından Ayrımcılık Hakkında 111 sayılı ILO SözleĢmesi 

Ġstihdam Politikasıyla ilgili 122 sayılı ILO SözleĢmesidir.  

 

ILO SözleĢme No:100 

EĢit Değerde ĠĢ Ġçin Erkek ve Kadın ĠĢçiler Arasında Ücret EĢitliği Hakkında SözleĢme  

 (TEMEL SÖZLEġME)  

ILO Kabul Tarihi    : 6 Haziran 1951  

Kanun No                : 13 Aralık 1966 / 810  

Resmi Gazete        : 13 Haziran 1967 / 12620  

EK KARARNAME  

Resmi Gazete        : 22 Eylül 1967 / 12706  

 

ILO SözleĢme No:111 

Ayrımcılık  (ĠĢ ve Meslek) Hakkında SözleĢme  (TEMEL SÖZLEġME) 

ILO Kabul Tarihi        : 4 Haziran 1958 

Kanun No                 : 13.12.1966 / 811 

Resmi Gazete  : 21.9.1967 / 12705 

 

Ülkemizde ĠĢ Kanunda (22.5.2003, 4857 nolu) konuyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.  
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 Maden ocakları ile kablo döĢemesi 

 Kanalizasyon ve tünel inĢaatı  

gibi yer altında veya su altında çalıĢılacak ĠĢlerde 18 yaĢını doldurmamıĢ erkek ve her 

yaĢtaki kadınların çalıĢtırılması yasaktır.  

 

ĠĢ Kanunu‘na göre kadın iĢçilerin;  

 Doğumdan önce 8   

 Doğumdan sonra 8  

hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıĢtırılmamaları esastır 

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıĢtırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre 

eklenir.  

Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın iĢçi isterse 

doğumdan önceki 3 haftaya kadar iĢyerinde çalıĢabilir. Bu durumda, kadın iĢçinin çalıĢtığı 

süreler doğum sonrası sürelere eklenir.  

 

 

Kadın ĠĢçilerin Gece Postalarında ÇalıĢtırılma KoĢulları Hakkında Yönetmelik  

Resmi Gazete Tarih ve Sayı:09.08.2004/25548  

Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıĢtırılma ġartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk 

Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik  

Resmi Gazete:14.07.2004/25522  

Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliği  

Resmi gazete tarih ve sayı: 16.06.2004/25494  

 

ÖZÜRLÜLER  

Özürlülük:  

Ġnsan yapı ve biçiminin fizikî yönlerinde herhangi bir bozukluk veya eksiklik oluĢturarak 

yine onun bedensel yeteneklerini engelleyen veya bütünüyle kaldıran durum veya 

durumlardır  

Özür grupları:  

 Ortopedik  

 Zihinsel  

 Görme  

 ĠĢitme  

 Dil ve KonuĢma  

 Ruhsal veya Duygusal  
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 Kronik Hastalık  

 

ILO  99 Nolu tavsiye kararına göre sakat; 

“Fiziksel veya ruhsal bir bozukluk nedeniyle sakat olup, uygun bir iĢ bulmayı veya elde 

etmeyi ümit eden kimsedir” 

ILO‘nun 159 nolu Mesleki Rehabilitasyon ve Istihdam SözleĢmesinde (1983) 

özürlü; 

“Bedensel veya ruhsal bozukluk nedeniyle uygun bir iĢi edinme veya bu iĢi sürdürme 

Ģansını önemli ölçüde yitirmiĢ kiĢi” olarak tanımlanmaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO) özürlülüğü;  

“Özürlülük, Engellilik ve Handikaplılığın Uluslararası Sınıflandırılması”  (ICIDH; 

International Code of Impairments, Disabilities, and Handicaps) yayınında dört ana 

kategoriden oluĢan bir çerçevede tanımlamaktadır: Hastalık, noksanlık, sakatlık ve 

malullük  

 

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Ġstihdamı Hakkında Yönetmelik (25 Mart 2004 

tarih, 25412 sayılı RG) özürlülüğü  

 Bedensel 

 Zihinsel 

 Ruhsal 

 Duygusal 

 Sosyal 

 yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalıĢma gücünün en az %40ından yoksun olduğu 

sağlık kurulu raporuyla belgelenmiĢ kiĢiler olarak tanımlamaktadır.  

DSÖ‟nün saptadığı ölçülere göre; 

 GeliĢmiĢ ülkelerde nüfusun % 10'u 

 GeliĢmekte olan ülkelerde ise %12‟si  

   her hangi bir özürlülüğe sahiptir.  

 Türkiye nüfusu 2000 yılı nüfus sayımı geçici sonuçlarına göre 67.844.903 kiĢidir.  

 Buna göre, Türkiye‟de yaklaĢık 8 milyon özürlü birey bulunmaktadır.  

 

Özürlüler çalıĢma hayatı içinde yer alması gereken bir gruptur. Bununla birlikte özürlülük 

çalıĢma yaĢamı açısından risk grubu olarak tanımlanmaktadır.  

Bunun nedeni özürlülerin çalıĢma kapasitelerinin diğerlerine göre düĢük olması değil 

özürleri nedeni ile karĢılaĢabilecekleri risklerin farklı ve daha fazla olmasındandır.  

 

ÇalıĢma hayatında özürlülerle ilgili politikalar üç grupta ele alınabilir:  
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 ĠĢ ayrımcılığı yasaklanarak istihdamları sağlanabilir, 

 Rehabilitasyonları ve eğitimleri sağlanarak istihdamları sağlanabilir,  

 ÇalıĢma kabiliyetini artık yitirmiĢ olanlara gelir sağlanabilir.  

 

Özürlülerin çalıĢma hayatında korunmaları ile ilgili çeĢitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu 

yöntemler;  

 ĠĢe girmede öncelik tanıma 

 Korumalı iĢyerleri 

 Eve iĢ verme ve  

 Kota yöntemidir  

 

Ülkemizde ĠĢ Kanunda (22.5.2003, 4857 nolu) konuyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır 

Bu kapsamda çalıĢtırılacak iĢçilerin toplam oranı %6dır 

Ancak özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yarısından az olamaz 

Yer altı ve su altı iĢlerinde özürlü iĢçi çalıĢtırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca 

iĢyerlerindeki iĢçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı iĢlerinde çalıĢanlar hesaba 

katılmaz  

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Ġstihdamı Hakkında Yönetmelik  

Resmi Gazete: 24.03.2004 / 25412  

 

YAġLILAR  

YaĢlılık bir yandan yaĢam ve iĢ deneyiminin getirdiği olumlu yanları diğer yandan 

yaĢlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değiĢikliklerin olumsuz yansımaları ile çalıĢma hayatı 

bakımından önem taĢımaktadır.  

―Gençler bilseydi, yaĢlıların gücü yetseydi‖ (Fransız Atasözü ) 

Demografik anlamda 65 yaĢın üzerindeki kiĢiler için yaĢlı nitelemesi kullanılmakla birlikte 

çalıĢma hayatı bakımından 50 veya 55 yaĢın üzerindeki kiĢiler yaĢlı olarak kabul edilir.  

YaĢın pek çok sağlık sorununda risk oluĢturduğu bilinmektedir.  

YaĢlanma ile birlikte; 

 Görme 

 ĠĢitme  

gibi  bir takım fizyolojik fonksiyonlarda ve 

 Hareket yeteneğinde zayıflama olur.  

YaĢlıların sağlık sorunları ve fizyolojik fonksiyonlarındaki zayıflama  

 Hem çalıĢanın kendisi 

 Hem de birlikte çalıĢtığı iĢ arkadaĢları için  

güvenlik riski oluĢturabilir.  
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 YaĢlılık tanımı için belli bir yaĢ sınırı vermek güçtür 

 DSÖ yaĢlılık sınırını 65 yaĢ olarak kabul etmektedir 

 Çoğunlukla  60-69 yaĢ grubu “young old” “erken yaĢlı”  

 70-79 yaĢ grubu “old old” “yaĢlı”  ve  

 80 yaĢ ve üzeri “oldest old” “ileri yaĢlı” olarak tanımlanmaktadır 

Son 50 yılda, dünya genelinde kadınlarda yaĢam beklentisi 48 yıldan 67 yıla, erkeklerde 

45 yıldan 63 yıla çıkmıĢtır.  

Dünya nüfusunun yaklaĢık altı milyar olduğu ve bunun 385 milyonunu (%6,5) 65 yaĢ ve 

üstü kiĢilerin oluĢturduğu belirtilmektedir.  

Ülkemizdeki 65 yaĢ ve üzeri nüfus 1950 yılında tüm nüfusun %2,0‟ını oluĢtururken 1990 

yılında tüm nüfusun %4,3‟ünü oluĢturmaktadır.  

1990 Türkiye Ġstatistik Yıllığı verilerine göre, Türkiye‟de 65 yaĢ ve üstü yaklaĢık 2,4 

milyon kiĢi bulunmaktadır. Bu sayı 1998 yılında 3,5 milyon olmuĢtur.  

 

 

 

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim 
 

 

 

Konu YetiĢkin sağlık eğitim teknikleri 

Amaç ÇalıĢanlar için düzenlenecek eğitim programları ve uygulama 

ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak. 

Öğrenim 

hedefleri 

 Sağlık eğitiminin tanımı, 
 Sağlık eğitiminin amacı, 
 Sağlığı geliĢtirmede sağlık eğitiminin yeri, 
 YetiĢkin eğitiminin özellikleri, 
 YetiĢkin eğitim teknikleri  
hakkında bilgi sahibi olmak. 

Alt baĢlıkları  Sağlık eğitiminin tanımı 
 Sağlık eğitiminin amacı 

 Sağlığı geliĢtirmede sağlık eğitiminin yeri 
 YetiĢkin eğitiminin özellikleri  
 YetiĢkin eğitim teknikleri  

 

SAĞLIK EĞĠTĠMĠNĠN TANIMI VE AMACI 

EĞĠTĠM ve SAĞLIK EĞĠTĠMĠ  
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Toplumların sağlık düzeylerinin yükseltilmesi ve geliĢmiĢliği, üretim güçlerinin 

ilerlemesi ile olasıdır. Üretimin güçlenmesi için yapılan teknik yatırımlar ile insan gücü 

nitelik ve niceliğine yönelik olarak yapılan eğitim yatırımı eĢdeğerli yatırımlardır. 

Eğitim, insanların bilgi düzeylerinin yükseltilmesini, deneyimlerinin 

zenginleĢtirilmesini sağlayan bir araçtır. Ġnsan gücünün eğitilmiĢlik derecesi arttıkça 

üretimin niteliği ve niceliği artarken, eğitime ayrılabilecek kaynak da artar. Eğitim, pahalı 

ancak verimli bir yatırımdır, toplumsal tüm yatırımları doğrudan etkiler. Eğitim ile; 

bireylere olumlu davranıĢlar kazandırılması yanında istenmedik davranıĢların bırakılması 

ile sağlıklı ve uyum içinde yaĢamını sürdürmesi (insanın çok yönlü geliĢiminin 

sağlanması) amaçlanmaktadır.  

 Eğitim terimi; Latince‟deki “educate” mastarının isim Ģekli olan “education” 

sözcüğünün Türkçe karĢılığıdır. Education; büyütmek, yetiĢtirmek ve geliĢtirmek 

anlamlarına gelir. Eğmek mastarından türetilen “eğitim” sözcüğü dilimize 1940‟larda 

yerleĢmiĢtir. Bu tarihten önce Arapça kökenli “terbiye” sözcüğü kullanılırdı.  

Kısaca, “kiĢilere istendik davranıĢlar kazandırmak, istenmeyen davranıĢlarında 

olumlu değiĢiklikler oluĢturmak” Ģeklinde tanımladığımız eğitimin amacı; öğretilen fikrin 

benimsetilmesi, bilginin uygulanmasının sağlanmasıdır, ana unsur davranıĢ değiĢikliğidir. 

Eğitimin baĢarılı olabilmesi için gerekli koĢullardan biri de, konuyla ilgili bilginin 

edinilmesidir. Yani davranıĢ değiĢikliğinin, ancak öğrenme sonucu oluĢacağı 

unutulmamalıdır. Burada “eğitim” terimi ile karıĢan, iç içe geçmiĢ kimi kavramların 

bilinmesi gereklidir. 

Eğitim ve öğretim birbirinden farklı terimlerdir, ancak birbirleriyle iç içedirler. Bilen 

bir kiĢinin bildiği bir konuyu; bilmeyen birisine anlatması, aktarması, o kiĢinin bunları 

öğrenmesi, sorulduğunda yanıt vermesi, bildiğini göstermesi sürecine öğrenim denir. 

Öğrenimde, öğrenenin kendisine aktarılan bilginin doğruluğuna inanması veya 

inanmaması, uygulaması veya uygulamaması, o bilgiye muhtaç olması veya olmaması 

önemli değildir. 

Unutulmamalıdır ki öğretim ve eğitim amaç değildir, kiĢiyi ve toplumu geliĢtirmek 

için kullanılacak bir yöntemdir. Eğitim ve öğretimde amaçlı ve planlı bir çaba söz 

konusudur.  

EĞĠTĠMĠN TEMEL ĠLKELERĠ 

Ancak yapılan tanımlamaların hemen hepsinde ön plana çıkan; eğitimin temel 

ilkeleri vardır.  

Verilecek eğitimlerde; 

a. Amaç açık olmalıdır:  

b. Bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır:  

c. Konular bilinenden bilinmeyene doğru belli bir sırayla anlatılmalıdır:  

d. Eğitim, gerçek yaĢamdakine benzer olmalı ve uygulama yaptırılmalıdır:  

e. Sonuçların doğruluğu ölçülebilir ve gözlenebilir yöntemlerle kontrol 

edilebilmelidir:  
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Eğitim “örgün eğitim” veya “yaygın eğitim” Ģeklinde yapılabilir. Örgün eğitim; 

anaokulundan üniversiteye kadar örgütlenmiĢ tüm okul eğitimlerini içine alır. Yaygın 

eğitim ise, daha geniĢ ve değiĢik eğitim biçimlerini kapsar. Yaygın eğitim bir kurum veya 

iĢyerinde çalıĢan kiĢiler için yapılabileceği gibi geniĢ kitleleri içeren halk eğitimi Ģeklinde 

de olabilir. 

Okulda verilen formal eğitim ve iĢyerinde verilen hizmet içi eğitim dıĢında, gerekli 

bilgileri örgün eğitimde al(a)mamıĢ kiĢilere;  

 Okuma-yazma öğretmek, çağın geliĢmelerine kiĢilerin uyumunu sağlamak,  

 Ulusal değerleri tanıtmak, toplu yaĢam anlayıĢ ve alıĢkanlıklarını kazandırmak  
 Sağlıklı yaĢama Ģekil ve yollarını öğretmek amaçları yanında bir meslek 

kazandırmak,  
 YetiĢkin bireylerin yeteneklerini, yaĢamlarını ve davranıĢlarını geliĢtirmek ve 

iyileĢtirmek amacıyla planlı olarak yapılan eğitime “YetiĢkin Eğitimi” denir. 
  

SAĞLIK EĞĠTĠMĠ 

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre Sağlık eğitimi;  

 KiĢilere sağlıklı yaĢam için alınması gereken önlemleri benimsetmeye ve 
uygulatmaya inandırmak;  

 Kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini doğru olarak kullanmaya alıĢtırmak;  

 Sağlık durumlarını ve çevrelerini iyileĢtirmek amacıyla, birey yada toplumca 
karar aldırtmaktır. 

 

EndüstrileĢmiĢ batı ülkelerinin sağlık ölçütleri ve yaĢam koĢulları; ekonomik, 

çevresel ve yapısal düzenlemeler temelinde birlikte yürütülen sağlık eğitimi ile 

geliĢtirilebilmiĢtir. Sağlık eğitimi uygulamaları güvenlik ve yaĢam koĢullarından, çalıĢma 

performansı ve üretkenliğine; sağlıklı insanlardan, sağlıklı çevreye kadar birçok alanda 

etkili olmuĢtur. Böylece sağlığın geliĢtirilmesi (health promotion) geniĢ ölçüde 

baĢarılabilmiĢtir. 

KiĢiye ve topluma yönelik koruyucu hekimlik uygulamaları içinde bulunan sağlık 

eğitiminin DSÖ tarafından yapılan ve yukarda verilen tanımına göre sağlık bilgi düzeyini 

artırıcı herhangi bir uygulama, özellikle davranıĢ değiĢikliğini amaçlıyorsa, sağlık eğitimi 

olarak adlandırılabilir. 

Bu amaçlara ulaĢılabilmesi için sağlık eğitiminin halka sunulan sağlık hizmetlerinin 

bir parçası olması zorunluluğu vardır. Sağlık eğitimi, hizmeti sunanlar tarafından verilirse 

daha etkili olur ve amaca ulaĢılır.  

Sağlık eğitiminde asıl hedef, yetiĢkinlerdir. Çünkü değer yargıları, davranıĢları ve 

alıĢkanlıkları değiĢtirilmesi gereken esas kitle; yetiĢkinlerdir.   

 Sosyal ve ekonomik düzenlemeler temelinde yapılacak olan sağlık eğitimi çabaları; 

bu sorunların aĢılmasıyla sağlık göstergelerinde iyileĢmeler sağlaması yanında eğitim 

düzeyi ve ekonomik göstergelerde de düzelmeler sağlayabilir. 

Halkın sağlıkla ilgili herhangi bir konuda eğitiminin daha yararlı olması ve eğitimin 

etkinliğinin yükseltilmesi için göz önünde bulundurulması gereken ilkelere sağlık 

eğitiminin ilkeleri denir.  
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Bu ilkeler Ģunlardır: 

a. Eğitim verilecek ―hedef kitle‖nin sağlık durumu belirlenmelidir: 

Sağlığın yükseltilmesi çabaları toplumda kimler sağlıklı, kimler sağlıksız tanımlaması 

ile baĢlar. Bu tanımlama sağlık eğitimine gereksinimi olan grubun özelliklerinin bilinmesini 

sağlar. Çabaların yoğunlaĢacağı bireylerin kimler olacağı belirlenmiĢ olur.  

Eğitimde öncelik verilmesi gereken gruplar (eğitime en çok gereksinim duyanlar) 

belirlenmeli, eğitime daha kolay eriĢmelerinin sağlanması ve eğitime etkin olarak 

katılmadaki engellerin kaldırılması öncelik taĢımalıdır.  

b. Hedef kitlenin gereksinimleri, var olan sorunları saptanmalıdır: 

Gereksinimlerinin saptanmasında; hedef kitlenin yaĢantılarını paylaĢmak onlarla bir 

süre birlikte yaĢamak, grubu tanıma amaçlı grup görüĢmeleri ve genel toplantılar 

yapmak, toplumu tanıyan kiĢilerden bilgi almak, ilgili olabilecek yayın ve bilimsel 

çalıĢmalar ve varsa verilerden yararlanmak ve sağlık kayıtlarını gözden geçirmek temel 

ilkeler olmalıdır. Eğitim, bireylerin gereksinimlerine ve sorunlarına çözüm getirmelidir. 

Eğitimin uygulanabilir ve gerçekçi önerilerle desteklenmiĢ olması gereklidir. 

 

 

c. Eğitimde güdülenme sağlanmalıdır: 

“Güdülenme sağlanması” teriminin; bu kitapta “var olan güdülerin güçlendirilmesi” 

olarak alındığı, (olmayan güdülerin var edilemeyeceği/ güçlendirilemeyeceği noktasından 

hareketle) bilinmelidir.    

Örgün eğitimde sınıf geçme ve/veya not kaygısı, öğrencilerin ilgisini toplama ve 

güdülemede rol oynar. Yaygın eğitimde böyle bir zorunluluk olmaması eriĢkin kiĢilerin 

eğitime ilgisini çekmek için özel çaba gösterilmesini gerektirmektedir. 

EriĢkine aktarılan bilgi ve verilen eğitim onun yararına olsa bile, birey dinlemek ve 

yapmak istemeyebilir. Bu nedenle; eriĢkin eğitiminde ilk aĢama; eğitimin yararını bireye 

algılatmak, kiĢinin konuyla ilgilenmesini sağlamak olmalıdır. 

ç. Eğitim hizmet ve olanaklarla desteklenmelidir: 

Bireylerde istendik davranıĢlar oluĢturabilmesi için; eğitim, olanak ve hizmetlerle 

desteklenmelidir.  

Örneğin; kan basıncını ölçtürme, hekime gidebilme ve ilaç alma olanağı 

sağlandıktan sonra; “Günde iki kez tansiyonunuzu ölçtürün ve hekim önerirse ilaç 

tedavisine baĢlayın.” önerisinde bulunulması amaca ulaĢmada daha etkili olacaktır. Yani; 

bireylere tansiyon ölçtürme, hekime gidebilme ve ilaç alabilme olanakları sunulmalıdır.   

d. Eğitim sürekli olmalıdır: 

KiĢilerin davranıĢlarını değiĢtirmek kısa sürede gerçekleĢmez. Özellikle kültürden 

kaynaklanan yanlıĢ davranıĢların değiĢtirilmesi zaman alır. Sağlık eğitiminde amaçlara 

eriĢebilmek için eğitimin sürekli yapılması ve umutsuzluğa düĢüp eğitim çabalarının 
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durdurulmaması gerekir. Hedef kitlenin sürekli “eğitim baskısı” altında tutulması baĢarının 

koĢullarından biridir . 

Sağlık eğitiminde bireylere davranıĢ olarak kazandırılan sonuçların alıĢkanlık haline 

gelebilmesi için, bunların uygulanıp uygulanmadığının da sürekli olarak izlenmesi gerekir. 

e. Eğitim herkesi kapsamalıdır: 

Sağlık eğitimi, yaĢ, cins, meslek bakımından farklı olan bireylerden oluĢan toplumun 

tamamını kapsamalı ve etkileyebilmelidir. Örneğin, çocuk beslenmesinde genç anne 

kadar; büyük annenin eğitilmesi de önemlidir. Çünkü büyükanne; anne ve çocuk üzerinde 

otorite sahibi olabilir. Sağlık eğitiminde, ilk aĢamada kitle değil, toplum önderleri 

(öğretmen, muhtar, imam, yöneticiler ile askeri birliklerde subay ve astsubaylar) hedef 

alınmalıdır. 

Bu arada, yeniliklere direnen, “çetin ceviz” olarak tanımlanan kimseler ortaya 

çıkabilecektir. Onlarla da ilgilenmek, neden direndiklerini ortaya çıkarmak, onları da ikna 

etmeye çalıĢmak; en azından baĢkalarını etkilemelerini ve hizmetleri engellemelerini 

önlemek gereklidir. 

f. Eğiticinin niteliği önemlidir: 

Sağlık eğitiminde en etkili yöntem, yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitimde baĢarının 

temel koĢulu, eğiticinin niteliğidir. Eğitimin baĢarılı olabilmesi için eğiticide bazı niteliklerin 

bulunması gereklidir:  

-Eğitici, eğitim yaptığı konunun gereğine ilk önce kendisi inanmalıdır. ĠĢini severek 

özenle istekle yapmalıdır, belli bir sürede belli bir ücret karĢılığı iĢini yapıp gitmek olarak 

algılarsa, izleyenler de isteksiz olur, eğitimden beklenen baĢarı sağlanamaz. 

-Eğitici, hedef kitlenin tanıdığı ve inandığı bir kiĢi olmalıdır. 

-Eğitici, eğitim yaptığı kiĢileri, toplumu yakından tanımalı, kültürünü, alıĢkanlıklarını, 

gelenek ve göreneklerini, sorunlarını, beklentilerini çok iyi bilmelidir. 

-Eğiticiler, gruplarındaki kimseleri çok iyi tanımalıdır. Eğitim düzeylerini, bilgi ve 

beceri düzeylerini, iyi niyet derecelerini, çalıĢkanlık durumlarını, ailesini, varsa sorunlarını, 

mesleklerini bilmelidir. Sürekli yazıĢma adreslerini bilmelidir. Bir konuyu anlatırken 

kiĢilerin bilgi ve beceri düzeylerine göre anlatılmalıdır. 

-ĠletiĢimi kolaylaĢtırmak için, eğitici ile eğittiği kiĢilerin kültür düzeyleri mümkün 

olduğu kadar birbirine yakın olmalı, toplumun anlayabileceği bir dil kullanmalı, “teknik 

argo/kirlilik” denebilecek konuĢma tarzından kaçınılmalıdır. 

-Eğitimin amacı gelen kimselere tam olarak anlatılabilmelidir. 

-Sağlık eğitimi verecek kiĢiler; hedef kitleye sağlık hizmetini götürenler arasından 

seçilmelidir. 

-Eğitici, ön yargısız olmalıdır. KiĢilere eğitim durumlarından, mesleklerinden, 

yaĢadıkları yerden, inancından dolayı sempati veya antipati duyabilir, ancak bu 

duygularını ön plana çıkarmaktan kaçınmalıdır 



456                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

-Eğitici, eğitim yaptığı kiĢilere saygılı olmalı, onları incitecek, küçük düĢürecek söz 

ve davranıĢlardan kaçınmalıdır. 

-Eğiticiler, aynı zamanda eğitimini yaptırdıkları grubun yöneticisidirler, bu, onlarda 

bazı liderlik vasıflarının bulunmasını gerektirir. Yönetim bilimi tekniklerini bilmelidir. 

-KiĢiler arası ve gruplar arası iletiĢim tekniklerini iyi bilmeli ve uygulayabilmelidir. 

Otoriter bir tutum takınmaktan kaçınmalıdır. 

-Eğiticilerin performansının en üst düzeyde tutulması; iyi güdülenmeleri, hizmet içi 

eğitime alınmaları, mesleki özgürlüklerine saygı gösterilmesi, çalıĢma koĢulları ve 

statülerinin iyileĢtirilmesi gibi önlemlerin alınması ile baĢarılabilir. 

g. Sağlık eğitimi bir bütün olarak ele alınmalıdır: 

Bir grup için planlanan eğitim, diğer grupların eğitim programlarıyla bir bütünlük 

oluĢturmalıdır. Örneğin, çocukların, ailelerinin ya da bakıcılarının eğitimi, birbirini karĢılıklı 

olarak destekleyen uygulamalar olmalıdır. 

ğ. Sağlık eğitiminde tüm sağlık personeli görev almalıdır: 

YanlıĢ bir yaklaĢım olarak bazı ülkelerde sağlık eğitimi belirli bir kurum ya da 

organizasyonun görevi sayılmaktadır. Doğru olan; sağlık eğitiminin, halka sağlık hizmeti 

veren tüm sağlık personelinin en önemli görevi olarak ele alınması ve uygulanmasıdır. 

Profesyonel sağlık eğitimcilerinin görevi ise, eğiticilerin eğitimi ve eğitim 

organizasyonunu sağlamak, eğitim tekniklerini öğretmektir. 

h. Sektörler arası iĢbirliği sağlanmalıdır: 

Sağlık, çok etmenli bir sistem olduğu için, çeĢitli kurum ve kuruluĢların da sağlık 

eğitimine katılmaları gerekir. Bu nedenle, ilgili kuruluĢ yöneticilerinin desteğini sağlamak 

çok önemlidir. Örneğin, çevre sağlığı konusunda bir ilçede baĢlatılacak bir sağlık eğitimi 

kampanyasında belediye baĢkanının, kaymakamın ve diğer kuruluĢ yöneticilerinin desteği 

sağlanmalıdır.  

Belediye baĢkanının belediye olanaklarını çevre sağlığı hizmetlerine yöneltmesi, 

kaymakamın ilçe olanaklarını harekete geçirmesi, ilçe müftüsü ve milli eğitim müdürünün 

kampanyayı desteklemesi, yerel radyo, televizyon ve gazetelerin desteklemeleri, takipçisi 

olmaları, sağlık eğitiminin etkinliğini artırır, amaca ulaĢmayı kolaylaĢtırır. 

ı. Uzun erimli planlarda, ara hedefler belirlenmelidir: 

Kaydedilen ilerlemenin gözlenebilir, ölçülebilir olmasını sağlamak için ara hedefler 

saptanmalıdır.  

i. Yapılan planlar değiĢtirilebilir (elastik) olmalıdır: 

Yapılan planlar zaman içerisinde uygulanabilirliğini ya da gerçekçi olma özelliğini 

kaybedebilir. Bu durumda baĢlangıçta konulan hedefler ve planları katı bir Ģekilde 

uygulamada ısrar edilmemeli; yeni planlar yapıp, yeni hedefler belirlemeden 

kaçınmamalıdır. 

j. Eğitimde cezalandırma ve ödüllendirme yerine göre kullanılmalıdır: 
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Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, toplumun sağlığını bozanların, çevreyi kirletenlerin ve 

aĢıdan kaçanların cezalandırılmasını öngörmüĢtür. Halka olumlu davranıĢ kazandırmada 

bu yetkiden yararlanma düĢünülebilir. Ancak, bu önlemlerin hiçbir zaman eğitimin yerine 

geç(e)meyeceği, etkisinin sürekli olmayacağı bilinmelidir. Sağlık personeli bu yetkisini, 

toplumda tepki yaratmayacak, onları olumlu yönde etkileyecek Ģekilde kullanabilmelidir. 

Eğitim yaparken; yasaların suç saydığı davranıĢlardan söz edilmesi çoğu kez yeterli ve 

yerinde olur. 

Güdülenmenin sağlanması ve en yüksek düzeyde tutulması amacıyla eğitim 

sırasında baĢarılı görülenler, değiĢik Ģekillerde ödüllendirilmelidir. Ödüllendirme baĢarılı 

olanları daha da baĢarılı olmaya sevk edeceği gibi diğer bireyleri de güdüleyecektir.  

 

YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

YetiĢkin eğitimi; YetiĢkin olarak kabul edilen bireylere verilen eğitimdir ve YetiĢkin 

eğitimin ilkeleri sağlık eğitimini ilkeleri ile paralel olmak zorundadır. Ancak yetiĢkinlere 

verilecek eğitimlerin bazı özel ayrıntıları vardır. 

Yetişkin İhtiyaçları doğrultusunda öğrenir.YetiĢkinlerin öğrenme süreci 

gereksinim duyma ile baĢlar, bu ihtiyaç ilgiyi(dürtü) doğurur. Ġlgi varsa eksik olan 

öğrenme kaynağıdır.  

 

 

Bu süreç Ģöyle özetlenebilir: 

Gereksinim duyma      Ġlgi (Dürtü)      Öğrenme  DavranıĢ değiĢikliği 

Öğrenme kaynağı (kitap, eğitim materyali, eğitici vb) varsa öğrenmenin 

tamamlanması için engel kalmaz. Bundan sonra yapılacaklar sadece öğrenmeyi 

kolaylaĢtırmak içindir. Zaten bu nedenle yetiĢkin eğitiminde rol alan eğiticiler için getirilen 

en kapsamlı tanım “kolaylaĢtırıcı” olmalarıdır. Eğitim ortamını olumlu hale çevirmek, 

uygun eğitim tekniklerini kullanmak, eğitim materyallerinin daha kolay anlaĢılmasını 

sağlamak için açıklama yapmak vb. yapılacak her faaliyet sadece öğrenme yardımcılığı 

içindir. Yani yetiĢkinlerin bu hazır oluĢluğu bir fırsattır ve eğitici bu fırsatı 

değerlendirilmelidir. 

Bu nedenle yetiĢkin eğitiminde gereksinim duyma çok önemli ve olmazsa olmaz 

Ģarttır. “Yetişkin ihtiyaç duyduğunda öğrenir” ilkesi olmazsa olmaz temel ilkedir. Bu 

nedenle iĢyerlerinde verilecek eğitimlerde çalıĢanların istediği, konuyu eğitim konusu 

olarak seçmek önem arz eder. Ancak yönetmelik gereği iĢyerinde verilecek eğitimlerin 

konularının kapsamı belirlenmiĢtir. Ve tamamen ilgisiz bir konudaki eğitim yönetmelik 

kapsamında bulunmayabilir. Burada önemli olan yönetmelikteki konuyu anlatmak değil 

çalıĢanların gereksinim duyduğu ve eğitim verilecek konunun yönetmelikteki hangi ana 

baĢlığı uyduğunun saptanmasıdır. Böylece mevzuat engel olmayacaktır. Çünkü yetiĢkin 

eğitiminin bir baĢka özelliği yetiĢkinin Eğitimin içeriğinin belirlenmesinde yer almak 

istemesidir. 
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YetiĢkin eğitiminin yukarda açıklanan temel özellikleri de dahil olmak üzere 

bütün ilkelerini sıralayacak olursak;  

 YetiĢkin ihtiyaç duyduğunda öğrenir, eğitimle kendi konusu arasında bağ olmalıdır. 

 Eğitimin içeriğinin belirlenmesinde yer almak ister. 
 YetiĢkin, öğrenmeye hazır olduğunda öğrenir. 
 Hemen ya da kısa sürede uygulayabileceği bilgi ve becerileri öğrenmek ister. 
 Öğrenme sürecine etkin bir Ģekilde katılmak ister 
 Eğitim sürecinde kendi bilgi ve tecrübesine dayalı olarak görüĢlerini açıklamak 

ister. 
 YetiĢkinlerin dikkat toplama süresi daha kısa olduğundan ve zamanları değerli 

olduğundan eğitim olabildiğince kısa tutulmalı, eğitimde çeĢitlilik sağlayarak dikkatin 
devamı sağlanmalıdır. 

 YetiĢkin eğitiminde sertifika, ödül, plaket gibi uygulamalar öğrenme cesaretini 
arttırır çünkü yetiĢkinler sık sık olumlu geri bildirim verilmesini beklerler. 

 YetiĢkinler rahat, ve kendini ifade edebildikleri ortamlarda daha kolay öğrenirler..  
 Bilgi, beceri, alıĢkanlık ve hareketlerini geliĢtirecek, problemlerini kendi baĢına 

çözebilecek duruma getirecek yöntemleri kazanmak ister. Çünkü yetiĢkinler özgüvenlerini 

korumak isterler 
 Belki de en önemli ilkelerden biri de yetiĢkinlerin grup etkileĢiminden 

hoĢlanmasıdır. Bu nedenle eğitim ortamının sınıf düzeni, ya da U düzeni yerine o düzeni 
Ģeklinde olması önerilir. 
 

 

 

 

 

Eğitici özellikleri 

 YetiĢkin eğitiminde yer alacak eğiticinin temel özelliği yukarda da açıklandığı üzere 

kolaylaĢtırıcı olmasıdır. Ancak aĢağıda sıralanan özelliklere de sahip olması eğiticinin 

ve dolayısıyla eğitimin etkinliğini artıracaktır.  

Eğitici; 

 Sağlıklı ve dengeli kiĢiliğe sahip olmalı, 
 Genel kültürü yüksek,  
 Öğrenmeyi seven, 
 Açık fikirli 
 Kendine güveni olan 
 Mesleki ve toplumsal ideallere bağlı 

 Lider 
 Kendi konusu ve eğitim konusunda bilgi ve becerisi olan  
 YetiĢkin psikolojisi konusunda bilgili olmalıdır.  

 

Yüksek performanslı eğitici aĢağıdaki özellikleri kendisinde bulunduran eğiticidir. 

Ancak hepsinde önemlisi kolaylaĢtırıcı olmalıdır.  

Yüksek performanslı eğitici; DanıĢman, Psikolog, Konu Uzmanı, Öğrenmeyi Seven 

(Öğrenci),  Rehber, Planlayıcı, Yenilikçi, Değerlendirici, Yaratıcı, Yönetici, Dinleyici, 
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Organizatör, Ġkna Edici, Motive Edici, Arabulucu olmalıdır. Ancak hepsinden önemlisi 

KOLAYLAġTIRICI olmalıdır. 

 

YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ TEKNĠKLERĠ 

Arnold ve arkadaĢlarının 1991 yılında yaptıkları bir araĢtırmanın sonuçlarına göre 

öğrenmenin gerçekleĢme oranı; 

 %20 – iĢiterek 

 %30 – görerek 
 %50 – görerek ve iĢiterek 
 %70 – görerek, iĢiterek ve ifade ederek 
 %90 – görerek, iĢiterek, ifade ederek ve yaparak olmaktadır.  

Bu bilginin ıĢığında yetiĢkin eğitiminin yukarda sayılan diğer özellikleri göz önüne 

alındığında yetiĢkinler yönelik eğitim tekniklerinin göze, kulağa hitap etmesi ayrıca 

uygulama yapmaya olanak tanıması gereklidir. 

YetiĢkinlerde kullanılabilecek baĢlıca eğitim teknikleri Ģunlardır: 

 Sunum (Demonstration) 
 Vaka çalıĢması 
 Drama ve Rol yapma 
 Taklit/öykünme/benzetim (simulasyon) 
 Küçük grup tartıĢması 
 Soru-cevap 
 Pratik yapma 
 Saha gezisi 
 Beyin fırtınası(Brain storming) 
 Ev ödevi  

 Bilgisayar destekli öğretim 
 

Bu yöntemleri grupla birlikte öğrenmeye uygun olan teknikler ve bireysel 

öğrenmeye uygun teknikler olarak iki ana grupta incelmek mümkündür. Ev ödevi, 

bilgisayar destekli öğretim dıĢında kalanlar grupla öğrenme için uygun teknikleridir. 

Ancak bu yöntemler arasında;  Sunum, Rol yapma, Küçük grup tartıĢması, Soru cevap ve 

Beyin fırtınası Yöntemleri en çok kullanılan yöntemle olduğundan bu yöntemlerin 

avantajları, dezavantajları ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaları ayrıntılı 

olarak burada anlatılacaktır.  

 

SUNUM YÖNTEMĠ:  

Yeni bir konu tanıtılırken, bir durum, görüĢ ya da sentez aktarılırken ve özellikle 

amfi ve konferans salonu gibi ortamlarda büyük gruplara ulaĢmak gerektiğinde kullanılan 

tekniktir. 

Bu nedenle herkesin bildiği bir konu için uygun değildir ayrıca küçük gruplar için de 

(20 kiĢinin altındaki gruplar) uygun değildir. 
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Kalabalık gruba ulaĢmak bir avantajlı gibi görünse de  beceri kazandırmak 

isteniyorsa uygun bir yöntem değildir. Eğiticinin kontrolünde olan bir yöntem olması 

avantajıdır. Ancak eğitici sunum için hazırlıklı olmalı, etkili sunum becerisi olmalıdır.  

Sunumlar, uygulamalı yöntemlerle desteklenmediği takdirde kalıcı öğrenme 

sağlayamazlar, sunum yaparken önemli noktalar özetlenmeli, katılımcıların soru 

sormasına fırsat tanımalıdır. 

KoĢulların anlatım yönteminden baĢka bir yöntem uygulamaya elvermediği 
durumlarda bile uygulama renkli hale getirilmeye çalıĢılmalıdır. Etkin bir öğretim için 
eğitim atmosferi; öğretmen-öğretmen, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci iletiĢimlerine 

olanak vermelidir. Grup tartıĢmaları, soru yanıt yöntemi, örnek olay incelemeleri, 
problem çözme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak yöntem zenginliğine 
gidilmelidir. 

 
ROL YAPMA 

Katılımcıların tutumunu değiĢtirme ve problem çözmede değiĢik yaklaĢımlar 

kazandırma amacıyla kullanılan bir tekniktir.  

Dikkat toplayıcı, eğlenceli ve gerçeğe benzer bir yöntemdir. Ancak rol yapanların 

kontrolden çıkmaması, ne mesajlar vereceğini önceden bilmesi gerekir.  

 Bütün tekniklerde olduğu gibi bu da önceden mutlaka hazırlık gerektirir. Uygun 

ortam ve az sayıda kiĢi (küçük grup) gereklidir. Rol yapma iĢlemi bittikten sonra 

katılımcıların ne hissettikleri, ne düĢündükleri, önerileri, tepkileri sorulmalı. Sonunda 

mutlaka bir kapsayıcı ve doğru mesajları içeren bir özet yapmalı. Aksi halde rol 

yapanların yanlıĢ rolleri katılımcılar tarafından doğruymuĢ gibi algılanabilir ve yanlıĢ 

öğrenmeye neden olur.  

 

 

KÜÇÜK GRUP TARTIġMASI  

4 ile 7 kiĢiden oluĢan çalıĢma gruplarına verilen bir soru cümlesinin çerçevesinde 

çözümlerini ve saptamalarını hazırlamaları istenir. Gruptan bir kiĢi krapotör olur 

konuĢulanları not eder ve önemli noktaları çıkarıp sunumu hazırlar. Küçük grubun kendi 

içinde yapacağı tartıĢmaları yönlendirmek için eğitici(ler) gruplara kolaylaĢtırıcı olarak 

destek verebilir.  

Küçük gruplar hazırlıklarını tüm gruba sunarlar ve diğer grupların da katkı ve 

önerileri alındıktan sonra ortak nbir sunum çıkabilir. Ġhtilaflı noktalar için tartıĢma 

yapılarak ortak karara varılabilir.   

Bireylere problem çözümü becerisi kazandırdığı, ekip çalıĢmasına fırsat  verdiği ve 

katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini sağladığı için güzel bir yöntemdir. Ancak 

grupların kontrolü elde tutulamazsa boĢa zaman kaybı gibi gören bazı katılımcılar 

sıkılabilir. Katkı vermez ve öğrenme gerçekleĢmez.. 

Küçük grup tartıĢmaları eğiticinin yapacağı bir sunum sonrasında yapılırsa  konunun 

pekiĢmesine yardımcı olur.  



461                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

Bu uygulamanın püf noktası gruptan istenen iĢin net olması sorunun açık olmasıdır. 

Zaman sınırı verilmeli, katılımcılar birbirini dinlemeli bu nedenle zaman zaman eğitici 

yönlendirmesi gereklidir. En sonunda da gruba bu alıĢtırmadan ne öğrendikleri sorulmalı, 

öğrendiklerini nasıl uygulayabilirler öğrenilmelidir.  

 

SORU CEVAP  

Katılımcıların bildiklerini tazelemeleri, öğrenilenleri gözden geçirmeleri ve öğrenip 

öğrenmediklerini test etme için kullanılır.  

Katılımcıların, dikkat toplamalarını sağlar, katılımcılara kendini ifade etme fırsatı 

sağlar. Ancak bu faydaların sağlanması için, doğru soruları doğru biçimde sormalı, 

gerektiğinde aynı soru farklı cümlelerle tekrar tekrar sorulabilmeli ki herkes tarafından 

anlaĢılsın. 

Uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar;  

 Katılımcının verdiği yanıt doğruysa desteklenmeli/ödüllendirilmeli, kısmen   
doğruysa doğru bölüm onaylanmalı, yanlıĢ bölüm düzeltilmeli, tamamen hatalı ise 
eleĢtirel bir tavır almadan doğru yanıta ulaĢmaları sağlanmalıdır.  
 Geçerli bir neden varsa öğrencilere cevabın doğruluğuna katılmama hakkı  
tanınmalı.  
 Sorular önceden planlanmalı, soruların amacı belli olmalı,  
 Her soruda bir durum sorulmalı, 
 Soru katılımcılardan birine sorulmalı, cevap için yeterli zaman bırakılmalı,  
 

BEYĠN FIRTINASI 

Amaç, çözümü olmayan veya çok zor olan, tekrarlayan ve problem çıkartan bir 

konu ya da sorun hakkında görüĢler, düĢünceler veya çözümler üretmektir.  

Eğitici gruba tek ve anlaĢılır bir soru yönlendirmeli ve beyin fırtınasının temel 

kurallarını gruba açıklanmalı:  

 Herkes aklına gelen her şeyi söyleyebilir, bütün fikirler kabul edilecek.  

 Söylenenlerin hepsi tahtaya/kağıda yazılacak,  
 Hiç bir fikir/öneri beyin fırtınası sırasında eleştirilmeyecek, tartışılmayacak  
 Beyin fırtınası belli bir tempo içinde yapılacak,  
 Öneriler listesi bitirildikten sonra başa dönüp hepsi teker teker tartışılacak. 
Bütün olası cevaplar alındıktan ve tahtaya yazıldıktan sonra her bir öneri bütün 

grubun oyuna sunulmalı, en çok oy alan 3-5 çözüm önerisi üzerinde ayrıca grup 

tartıĢması yapılmalı. Eğitici kısa bir özet yaparak konuyu toparlamalı 

YÖNTEMLERĠN KARġILAġTRILMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 
 
AĢağıdaki Ģekilde değiĢik yöntemlerin uygulandığı bir eğitim ortamında etkileĢimler 

Ģematize edilmiĢtir.  
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ġekil 3. DeğiĢik Yöntemler Uygulanan Eğitim Ortamında EtkileĢimler. 
 
Yöntem seçimi sihirli bir değnek değildir. Önemli olan eğiticinin konuyu en iyi 

Ģekilde öğretecek yöntem zenginliğine ulaĢmaya çalıĢmasıdır.  

Katılımcılar ile eğiticilerin karĢılıklı etkileĢmelerini sağlayan bu yöntemler aynı 
zamanda öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Eğitimlerde 
kullanılan sunum türlerine göre katılımcıların zaman içinde anımsama yeteneklerindeki 
değiĢim aĢağıdaki Tabloda verilmiĢtir. 

Tablo. Sunum türlerine göre zaman içinde anımsama kapasiteleri  

 ANIMSAMA KAPASĠTESĠ 

SUNUM TĠPĠ 3 saat 

sonra 

3 gün 

sonra 

Sözel (tek-yönlü) konferans % 25 % 10-20 

Yazılı (okuma) % 72 % 10 

Görsel ve sözel sınıf dersi % 80 % 65 

Katılımcı yöntemler  
(rol yapma, vaka çalıĢması, tartıĢma) 

% 90 % 70 

 
  
Eğitimi planlayanlar hangi sunum tipi (katılımcı, konferans vb.) ile nasıl bir eğitim 

(birey, grup veya toplum) vereceğine karar verirken aĢağıdaki özellikleri gözden 
geçirmelidir. 

Eğitimde Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler 
1. Eğitici(ler)in yönteme yatkınlığı: Eğitici, yöntemlerden hangisini daha iyi 

uygulayacaksa o yöntemi kullanmalıdır. 
2. Zaman ve fiziksel olanaklar: Kısıtlı zamanda grup tartıĢması uygun bir 

yöntem değildir, ancak zaman sorunu yoksa bunu en etkili yöntemlerle zenginleĢtirmek 
gerekliliği vardır.  

3. Maliyet: Hedef kitleye uygulamalı deneyimler kazandırmayı amaçlayan bir 
yöntem ek maliyet gerektirirken, soru-yanıt ya da anlatım yöntemi ek bir maliyet 
gerektirmez. 

4. Öğrenci grubunun büyüklüğü: GeniĢ gruplarda tartıĢmalı yöntemleri 
uygulamak ne kadar zor ve yanlıĢ ise küçük gruplarda anlatım tekniği gibi daha az etkili 
bir yöntem kullanmak da o kadar yanlıĢtır.  

5. Konunun özelliği: Bir konu “uygulamalı eğitime” yatkın ise bu fırsat 
kaçırılmamalı, ancak “tarih” gibi bazı kuramsal konuların “anlatım” tekniğine daha yatkın 
olduğu bilinmelidir.  

6. Eğitimin sonunda hedef kitlede geliştirilmek istenen nitelikler: Eğitim 
süresi sonunda katılımcıların sadece bilgi düzeyini artırmak amaçlanıyorsa baĢka, aynı 
zamanda beceri kazandırmak da hedefleniyorsa daha baĢka yöntem tercih edilmelidir.  
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7. Katılımcıların hazır bulunuşluk düzeyi: Katılımcıların hazır olma durumları 
eğitim materyali seçiminde önemlidir. Bu durum katılımcıların mesajı anlayıp 
yorumlamalarını, dolayısıyla iletiĢimi arttıracaktır. 

 

Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25426 

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN  

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 

  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 

Madde 1 — Bu Yönetmelik, iĢverenlerce, iĢyerlerinde çalıĢanlara verilecek iĢ sağlığı 

ve güvenliği eğitiminin usul ve esaslarını düzenler. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 10.6.2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete‟de 

yayımlanan, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamında bulunan iĢyerlerini 

kapsar. 

Bu Yönetmelikte yer alan hükümler, iĢyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. 

Dayanak 

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 77 nci 

maddesine dayanılarak düzenlenmiĢtir. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

ĠĢverenin Yükümlülükleri 

Madde 4 — ĠĢverenler, iĢyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalıĢma ortamının tesis 

edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, iĢverenler, çalıĢanları, 

yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karĢı karĢıya bulundukları 

mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda iĢyerlerinde iĢ sağlığı 

ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalıĢanların bu 

programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin 

etmekle yükümlüdürler. 

Asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisi kurulan iĢyerlerinde, alt iĢverene ait çalıĢanların 

eğitimlerinden, asıl iĢveren, alt iĢverenle birlikte sorumludur. 

Geçici iĢ iliĢkisi kurulan iĢveren, geçici iĢ iliĢkisi ile çalıĢanlara gerekli eğitimi 

vermekle yükümlüdür. 

ĠĢverenler, çalıĢanlarına, iĢ sözleĢmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi 

vermekle yükümlüdür. 

ÇalıĢanın Yükümlülükleri 

Madde 5 — ÇalıĢanlar sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma ortamının tesisi için iĢyerinde 

düzenlenecek olan iĢ sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve 

prosedürlere uymakla yükümlüdürler. 

Eğitimin Maliyeti ve Eğitimde Geçen Süreler 

Madde 6 — Verilen eğitimler, çalıĢanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek Ģekilde 

düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalıĢma süresinden sayılır. 

Özellik Arz Eden ĠĢçilerin Eğitimi 

Madde 7 — ĠĢyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör 

mağduru ve göçmen iĢçilerin eğitimine özel önem verilir. 

Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalıĢanlar ve temsilcileri özel olarak 

eğitilir. 
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Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalıĢanlara 

özel eğitim verilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi 

Eğitimin Amacı 

Madde 8 — Eğitimin amacı, iĢyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, 

iĢ kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalıĢanları yasal hak ve sorumlulukları 

konusunda bilgilendirmek, onların karĢı karĢıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere 

karĢı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iĢ sağlığı ve güvenliği bilinci oluĢturarak 

uygun davranıĢ kazandırmaktır. 

Eğitim Programlarının Belirlenmesi 

Madde 9 — Eğitim programları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen 

eğitimin amacına uygun hazırlanır. Eğitim programlarının hazırlanmasında iĢçilerin veya 

sağlık ve güvenlik iĢçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüĢleri alınır. 

Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini 

gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. 

Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak için düzenlenen genel 

bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, 

eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer 

alır. 

Eğitim Programlarının Düzenlenmesi 

Madde 10 — ĠĢverenler, çalıĢanların yaptığı veya yapacağı iĢle ilgili bilgisinin 

olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate 

alarak iĢe baĢlamadan önce, çalıĢma yeri veya iĢ değiĢikliğinde, iĢ ekipmanlarının 

değiĢmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalıĢanların aĢağıda belirtilen eğitim 

programlarından geçmelerini sağlayacaktır. 

a) Yeni eğitim; çalıĢanların iĢe baĢlamalarında ve yeni Ģartlara kolaylıkla uyum 

sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. 

b) Ġlave eğitim; çalıĢanların iĢ güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek 

ve meslekteki niteliklerini geliĢtirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen 

programlardır. 

c) Ġleri eğitim; çalıĢanların iĢ güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve 

meslekte eskimiĢliği gidermek için düzenlenen programlardır. 

Eğitim, değiĢen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde 

periyodik olarak tekrarlanır. 

Eğitim Programının Konuları 

Madde 11 — ÇalıĢanlara verilecek eğitim, iĢyerinin faaliyet alanına göre aĢağıdaki ve 

benzeri konulardan seçilir; 

a) Genel iĢ sağlığı ve güvenliği kuralları, 

b) ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve iĢyerindeki riskler, 

c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin 

uygulanması, 

d) ĠĢ ekipmanlarının güvenli kullanımı, 

e) ÇalıĢanların yasal hak ve sorumlulukları, 

f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, 

g) ĠĢyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, 

h) KiĢisel koruyucu alet kullanımı, 

i) Ekranlı ekipmanlarla çalıĢma, 
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j) Uyarı iĢaretleri, 

k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, 

l) Temizlik ve düzen, 

m) Yangın olayı ve yangından korunma, 

n) Termal konfor Ģartları, 

o) Ergonomi, 

p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 

r) Ġlk yardım, kurtarma. 

Eğitime Katılacakların Seçimi 

Madde 12 — ĠĢyerinde çalıĢan her bir iĢçinin görevini en iyi bir biçimde yerine 

getirebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, davranıĢ ve tutumlarının ayrı ayrı ve 

ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. Bireysel seviye analizi yapılarak iĢçinin 

eğitim öncesi seviyesi ve alması gereken eğitimler tespit edilir. 

Eğitim Programının Ġçeriği 

Madde 13 — Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan 

konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim teorik ve pratik olarak uygulanır. 

Eğitimin Dili 

Madde 14 — Eğitim, çalıĢanların kolayca anlayabileceği Ģekilde olmalıdır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi 

 

Eğitimi Verebilecek KiĢi ve KuruluĢlar 

Madde 15 — ĠĢ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde; uzmanlık konularına göre, iĢ 

güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman ile iĢyeri hekiminden yararlanılacağı 

gibi, verilecek eğitimin çeĢidine göre, bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum, 

kuruluĢ ya da firmalardan, eğitim amaçlı merkezlerden, iĢçi veya iĢveren kuruluĢlarınca 

kurulan eğitim vakıflarından, iĢveren ve iĢçi kuruluĢları veya bunlar tarafından birlikte 

oluĢturulan ortak eğitim merkez ve birimlerinden, iĢ sağlığı ve güvenliği konularında ĠĢ 

MüfettiĢi olarak görev yapmıĢ olanlardan yararlanılabilir. Uzman kiĢi veya kuruluĢlardan 

hizmet alınması durumunda çalıĢanlara verilecek eğitimin, bu Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinde belirtilen hususları kapsayacak Ģekilde uygulanmasından iĢveren sorumludur. 

Ölçme ve Değerlendirme 

Madde 16 — Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. 

Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime 

ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir. 

 

Belgelendirme 

Madde 17 — ĠĢyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler 

çalıĢanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime 

katılan kiĢinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, 

soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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ĠLETĠġĠMLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR VE ĠLETĠġĠMĠN ÖĞELERĠ: 
 

Bir sağlık eğitimi çabası yürütülürken eğitimi planlayanlar; eğitimde kullanacakları 
“mesaj”ı, bu mesajı aktarırken kullanacakları “eğitim materyalini geliĢtirmelidirler. Eğitim 
materyalleri eğitici (kaynak) ile hedef kitle (kaynak) arasındaki “mesaj” alıĢ veriĢini 
sağlayan “iletiĢim kanalıdır”  

Eğitici(ler) ile hedef kitle arasındaki iletiĢimin sağlanması eğitimin daha kolay, 
çabuk ve etkili olmasına yardım eder. Bu nedenle iletiĢim ögeleri ve tipleri bilinmelidir. 

ĠletiĢimde düĢünce, bilgi ve görüĢlerin sözel ve/veya görsel araçlarla aktarımı söz 

konusudur. ĠletiĢimin; mesajı veren “kaynak”, mesajın iletildiği “iletiĢim kanalı”, mesajı 
alan “alıcı” ve iletilen düĢünce veya bilgi (mesaj) olmak üzere; dört ana öğesi vardır. 
ġekilde iletiĢimin öğeleri Ģematik olarak verilmiĢtir .  

 

 
ġekil. ĠletiĢimin Öğeleri.  
 
Bu iletiĢim modelinde de gördüğünüz gibi kaynağın ve alıcının duygu, tutum ve 

iletiĢim bilgisi etkileĢim sırasında önemlidir. Ancak model sadece ilk dört ögeyle sınırlı 
tutulursa iletiĢim tek taraflı olacaktır ve mesajların alıcıya istendiği gibi ulaĢıp ulaĢmadığı 
anlaĢılamayacaktır. Bu nedenle “geri bildirim” çok önemlidir.  

Aynı Ģekilde mesajın iletilmesinde kullanılan kanallar, bu kanalların etkin kullanımı 
ve mesajın doğru olarak alınması ve yorumlanması da o denli önem taĢır. ĠletiĢim 
sırasında geri bildirimden yararlanmak (açıklamak, tartıĢmak, önermek) iletiĢimi daha 
anlamlı kılacaktır. 

ĠletiĢim; iki kiĢi ya da küçük grup içerisinde oluĢan bir mesaj alıĢveriĢi sürecidir. 
Ġki kiĢi arasındaki iletiĢim “yüz yüze iletiĢim” olarak da adlandırılabilir. Televizyon, radyo, 
gazete, kitap, broĢür vb. araçlarla mesaj alıĢveriĢi sürüyorsa bu tür iletiĢim “kitle 
iletiĢimi” olarak adlandırılır.  

Eğitim yöntem bakımından bire bir ya da grup halinde yüz yüze eğitim Ģeklinde 
yapılabileceği gibi radyo, televizyon, gazete, afiĢ, broĢür ve kitap gibi kitle iletiĢim 
araçları ile eğitim olmak üzere iki grupta incelenebilir.  

Etkili iletiĢim için fazla zaman ayrılamadığı durumlarda; karĢısındakini 
cesaretlendirmek, kısa sürede karĢılıklı güven oluĢturmak “buzları kırmak” gerekir. Çünkü 
özellikle hasta hekim iliĢkisinde hizmeti alanların beklentisi bu yöndedir. Önemli olan 
sağlık personelinin bu güvenilirlik özelliğini etkili bir Ģekilde kullanması, hasta-hekim 
iliĢkilerinde ve çalıĢmalarında yüz yüze iletiĢime önem vermesidir. 

Ancak yüz yüze iletiĢim; genellikle sağlık hizmeti talep edebilenlere verilebildiği 

için; ulaĢılan kiĢilerin sayısı kısıtlıdır. Toplum eğitiminde kısa sürede daha çok kiĢiye 
mesaj ulaĢtırabilmek için kitle iletiĢim araçlarının kullanılması daha elveriĢlidir. 

Eğitim düzeyi yüksek olan geliĢmiĢ ülkelerde eğitimde kitle iletiĢim araçlarının 
kullanılması etkili bir yoldur. Bu ülkelerde; yüz yüze eğitimin, ancak bazı özel konularda 
(tabu iletiĢimi) uygulanması yeterlidir.  

Sağlık eğitim teknolojisini geliĢmiĢ ülkelerden öğrenen az geliĢmiĢ ülke 
yöneticileri, çoğunlukla kendi ülkelerinde de aynı Ģekilde hareket etme eğilimindedir. 
Gözden kaçan nokta kazandırılmak istenen davranıĢın, az geliĢmiĢ ülkelerin kendi 
kültürlerine -bir baĢka deyimle, halkın bilgisine, değer yargılarına, alıĢkanlıklarına, 
inançlarına ve geleneklerine- uymadığıdır. Bu nedenle az geliĢmiĢ ülkelerde sağlık eğitimi 
-geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi- sadece kiĢiye bilgi verme ve kiĢinin davranıĢını değiĢtirme 

geribildirim 
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değil, bir toplumun kültürünü değiĢtirme sürecidir. Bu ülkelerde, ağırlığın yüz yüze 
eğitime verilmesi, yüz yüze eğitimin halkın tanıdığı, değer verdiği ve inandığı kiĢiler 
tarafından yapılması, eğitimin uygulamalı olarak yaptırılması zorunludur. Eğitimde 
kullanılan araç ve materyallerin ülkenin gereksinimleri doğrultusunda seçilmesi gereklidir. 

Kitle iletiĢim ve eğitiminde kullanılacak materyal(ler) daha çok bilgi verme ve 
güdülemeyi amaçlarken, birey ve grup eğitimine yönelik bir materyal daha çok tutum ve 
davranıĢ değiĢikliğine yönelik olması öngörülmektedir. Bu ilke ters üçgenler yaklaĢımı ile 
Ģematize edilmiĢtir. 

 
   Kitle iletiĢim araçları 
      ile yapılan eğitim  
 
BĠLGĠ 
GÜDÜLEME 
TUTUM 
DAVRANIġ 
 
               Birey ve grup eğitimi 

 
ġekil. Ters Üçgenler YaklaĢımı 
 
Birey ve grup iletiĢiminde amaç “daha çok” tutum ve davranıĢ değiĢikliği iken, kitle 

iletiĢim araçlarıyla yapılan eğitimde amaç “daha çok” bilgi vermek olmalıdır.  
KiĢiler yalnızca duyduğu Ģeyleri kolayca unutulur; oysa bizzat katıldıkları bir eğitim 

etkinliği, anımsamayı kolaylaĢtırır, kolay kolay unutmamalarını sağlar. Bu nedenle sağlık 
eğitiminde kitle haberleĢme araçlarından yüz yüze eğitimi tamamlamak ve desteklemek 
amacı ile yararlanılmalıdır.  

 
ETKĠLĠ ĠLETĠġĠM 
Etkili iletiĢim için iletimin temel ögeleri yanında iletiĢim ortamının fiziksel 

özelliklerine dikkat emelidir. ĠletiĢim Ortamının Fiziksel Özellikleri iletiĢimi olumsuz/olumlu 
etkileyebilir. Bu nedenle mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır. IĢık, sıcaklık, soğukluk, 

temizlik, sandalye/sıra/masaların diziliĢi, ortamın donanımı ortamın baĢlıca fiziksel 
özellikleridir.    

 Etkili iletiĢimin en temel kuralı dinlemektir. KonuĢulanları yarıda kesmemek, 
dinlerken baĢka bir Ģey yapmamak, yargılamamak, eleĢtirmemek, çok fazla 
konuĢmamak, kiĢileri karar vermeye yorum yapmaya zorlamamak, savunmaya 
geçmemek, anlatılanlara gülmemek, insanları utandırmamak, saldırgan tavır takınmak, 
zıtlaĢmak ve tartıĢmamak etkili iletiĢimin temel kurallarıdır.  

Etkili iletiĢim için somut ve gerçekçi önerilerde bulunmalısınız, aksi taktirde 
ayakları yere basmayan, yaĢamdan uzak bir kiĢi olarak görülebilirsiniz. YumuĢak bir dille 
acele etmeden, basit ve anlaĢılır bir dil kullanarak konuĢmalıdır. 

Dikkatli bir Ģekilde dinlemek iletiĢimin her aĢamasında önemli bir kuraldır. Geri 
bildirim vererek, anladığını belirten mimikler ev sözlerle katkıda bulunarak, anladığını 
belirmek ve daha iyi anlamak için sorular sorarak dinlemelidir. Sorulan sorular açık uçlu 
olmalı, yeri ve zamanı geldiğinde Ģaka yapmak ve gülümsemek iletiĢimi güçlendirecektir.  

 
 ĠġÇĠ - ĠġVEREN, HEKĠM- ĠġVEREN ĠLĠġKĠLERĠNDE ĠLETĠġĠM 

 

Etkili iletiĢimin kuralları ve iĢyerindeki bütün bu iliĢkilerde geçerlidir.  
ĠletiĢim süreci, sadece “kaynak” tan “alıcı” ya doğru bir “kanal” aracılığıyla 

gönderilen bir “mesaj” ve bu mesajın anlaĢılıp anlaĢılamadığının “geribildiriminin” 

verilmesinden ibaret değildir. ĠletiĢimin yaygın bilinen bir kuralına göre “iletişim kişiye 
değil kişiyle yapılır”. Bu ilkeden hareketle iletiĢimin sadece konuĢan-dinleyen iki taraf gibi 
görmemeli. ĠletiĢimin etkin olabilmesi için bu iletiĢimin hangi ortamda gerçekleĢtiği ne 
gibi iletiĢim engelleri olduğunun farkında olmak gerekir. 
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Etkili öğrenme ve iletiĢim ancak kaynak ve alıcının ortak yaĢantı alanının geniĢ 

olmasına bağlıdır. AĢağıda Ģematize edilen yapıya göre ortak alan ne kadar geniĢse 
öğrenme o kadar fazla olacaktır. Buna benzer Ģekilde birbirini tanıyan, empati yapan, bir 
diğerinin sosyal ve psikolojik özelliklerini bilen iki kiĢi arasındaki paylaĢım daha fazla 
olacaktır. Bu nedenle iĢveren iĢçilerin yaĢam alanlarını, çalıĢma koĢulalrını, sosyal 

gereksinimlerini takip ederek daha etkili bir iletiĢim kurabilir. “Empati”, “öğrenmek için 
sorma” ve “etkin dinleme” bu hedefe giden ilk adımlardır.  

 
 
 

Ortak yaĢantı alanını artırmak için; 
 Empati,  

 Dinleme,  

 Sorma, 

 Ortak zaman geçirme 

gibi iletiĢim becerileri yararlı olacaktır. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kaynak Alıcı 

Geribildirim 

 Mesaj 

Kanal 

 

Ortak yaşantı alanı 

Bu alan ne kadar genişse 

iletişim o kadar sağlıklı olur. 

İşveren yaşantısı Çalışan yaşantısı Paylaşılan alan  
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ĠĢyerlerinde her türlü iletiĢim etkinliği Ģunlara bağlıdır.  

1. Simgelerin benzer biçimde tanımlanması gerekir. ĠĢverenin kullandığı 
mutluluk sözcüğü iĢverenin aklında “kar ve kazanç” olarak kodlanmıĢsa, iĢçi ise mutluluk 
deyince “daha fazla ücret” anlıyorsa bu ikili iletiĢimde sorun olduğu açıktır. Bu nedenle 
gerekirse duygu sözcükleri yerine somut ifadeler kullanılabilir, ya da iletiĢimin genel 

kuralı olarak iki taraf birbirini anlayıp anlamadığını teyit edecek cümleler kullanmalıdır.  

2. Kullanılan dilin anlaĢılır bir Ģekilde kullanılması gerekir. Jargon ve 
kısaltmalar karĢıdaki kiĢide aynı çağrıĢımı yapmayabilir. 

3. Özellikle birden çok kiĢiyle aynı anda iletiĢim kuran bir iĢveren, yada birden 
çok iĢçiye aynı anda iletiĢim kuran hekim mutlaka çoklu kanal kullanmalıdır. Çünkü bazı 
insanların zeka yapısı görsel öğrenmeye uygun iken bazıları sözlü olarak daha iyi anlar. 

Bazıları ise yapmadan anlayamaz. Bu nedenle çoklu iletiĢim kanalı kullanmalı, broĢür, 
resim, slayt, video, maket vb. materyallerle iletiĢim desteklenmelidir.  

4. Geribildirim alınmayan iletiĢim tamamlanmamıĢ demektir. Bu nedenle 
mutlaka gerekli müdahale yapılarak ikili iletiĢimlerde bile anlaĢılıp anlaĢılmadığı test 
edilmelidir. 

Sözlü iletiĢimde tanımlayıcı olmalı, yargılayıcı olmamalı, yönlendirici olmak yerine 

soruna odaklanmak gerekir. Dogmatik olmak yerine esnek fikirli olmalıdır. Alçak gönüllü 

olmalı, kibirli olmamalıdır. Kibir; karĢıdakini soğutan, alıcılarını kapatan ve iletiĢimi bozan 

bir tavırdır. Bunun yerine karĢıdakinin duygularını anlamaya çalıĢan, karĢıdakinin iĢini 

kolaylaĢtırmaya çalıĢan bir tavırda olmalıdır.  

ĠletiĢimde Güven OluĢturmak için; öncelikle etkili bir dinleme gereklidir. Tepkisiz 

değil, sessizce dikkatle dinlemelidir. Yukarda ayrıntıları verilen iyi bir dinleyici olma 

kuralları uygulanmalıdır. KiĢi gördüklerini ve fikirlerini doğrudan cümlelerle dolaĢtırmadan 

ifade etmesi iletiĢimi sağlıklı kılacaktır. Bulgu ve saptamaları doğrudan ifade etmelidir. 

ĠletiĢimde güveni sarsmak ve yok etmek güven oluĢturmaya göre daha 

kolaydır. Büyük emeklerle tesis edilen güven yanlıĢ bir hareketle birkaç 

dakikada yıkılabilir. Bu nedenle; konuyu hiçbir açıklama yapmadan değiĢtirmek, 

değiĢtirilemeyecek türden konulara odaklaĢmak, gereksiz ve yıkıcı eleĢtirilerde bulunmak, 

öğüt vermek ve ikna etmeye çalıĢmak, Ģiddetle karĢı çıkmak, belirsiz Ģekilde hemfikirmiĢ 

gibi görünme ve gereksiz yorum yapma güveni sarsacak davranıĢ biçimleridir.  

 HEKĠM VE ÇALIġAN (HASTA) ĠLĠġKĠLERĠNDE ĠLETĠġĠM 

Hasta-hekim iletiĢiminin büyük kısmı sözlüdür. Bu nedenle sözlü iletiĢimin 

kurallarına uymak hasta-hekim iletiĢimini kolaylaĢtırır. 

Hekim çalıĢan iliĢkilerinde sık yapılan bir hata, hekimin hastayı cahil ve eğitilmesi 

gereken bir kiĢi olarak görmesinin sonucu olarak hekimin nasihat veren, eğtien ve 

konuĢan taraf olmasıdır. Oysa tam tersine hekim; dinleyen, anlamak için sorular soran, 

karĢıdakinin sözünü kesmeyen, yargılamayan taraf olmalıdır. 

Hekim-iĢveren iletiĢiminde olduğu gibi Hekim-ÇalıĢan(hasta) iliĢkisinde de etkin bir 

dinleme çok önemlidir. Ġyi bir dinleyici olmak için Ģu kurallara uymak gerekir: 
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 Susun, karĢıdakinin sözünü kesmeyin 
 KonuĢanı Rahatlatın 
 Dinlemek istediğinizi gösterin, yüzünüzü konuĢan dönün 
 KarĢıdakinin söylediklerine odaklanın  

 Dikkat Dağıtıcı Öğeleri UzaklaĢtırın 
 KarĢınızdaki KiĢiye Empati Gösterin 
 Zaman Tanıyın; (KarĢınızdakinin sözünü kesmeyin, karĢılık vermeden önce  
      düĢünün 
 Öfkenizi Kontrol edin (hemen karĢılık vermeyin) 
 Anlamak ve anladığınızı belirtmek için soru sorun,  
 Anladığınızı ifade eden mimikler kullanın  
 Yargılayıcı Olmayın 
 “Sözü göz dinler” ifadesine uygun olarak gözlerinizi baĢka yerlere kaçırmayın  
      rahatsız etmeyecek biçimde karĢıdakine odaklanın. 
 Dinlerken ne diyeceğinizi düĢünmeyin, son sözü söyleme yarıĢına girmeyin 

 

Bu kurallara tek tek uymaya çalıĢırken asıl olan hekimin karĢıdakine değer 

verdiğini hissettirmesidir. Hasta ile hekim arasında bir masanın veya bir bilgisayarın 

bulunması bile iletiĢimi zorlaĢtıran unsurlardandır.  

Bunlar yapılırken, önemsiz gibi gözüken bazı noktalara dikkat edilmeli, dil 

sürçmeleri ve dolaylı ifadeler gözden kaçırılmamalı ve bu amaçla hastanın ifadelerine 

odaklanmalıdır.  

Hekim hasta iletiĢiminde en çok yapılan hatalardan biri de hastanın 

anlamayacağı kelimeleri, tıbbi terminolojiyi kullanmaktır. Kullanılan kelimeler hastanın 

sosyokültürel seviyesine uygun olmalı, yapmacık olmamalı ve hastaya yabancı kelimeler 

kullanılmamalıdır.  

En son ve önemli bir kural; mutlaka “hastanın neyi anlatmak istediği” teyit 

edildiği gibi “hastanın yapması gerekenleri anlayıp anlamadığı” teyit edilmelidir.  

Hekim-çalıĢan iliĢkilerinde yukarda sayılan iletiĢim kurallarına riayet ederken 

aĢağıda sıralanan hekimlik etiği kurallarına da mutlaka uyulmalıdır.  

 

Hekim hastanın haklarına saygılı olmalı, hastasının sağlığı ile ilgili kararlar 

alırken; bilgilenme hakkı, aydınlatılmıĢ onam hakkı, tedaviyi kabul ya da red hakkı, vb. 

hasta haklarına saygı göstermelidir. 

Hasta, mevzuatın belirlediği kurallara, tıbbi uygulamanın özelliklerine ve 

kurumun koĢullarına göre hekimini seçmekte özgürdür.  

Hekim, acil olgular gibi zorunlu durumlar dıĢında, hastasını bizzat muayene 

etmeden tedavisine baĢlayamaz.  

Hekim hasta üzerindeki etkisini tıbbi amaçlar dıĢında kullanamaz.  

Ġkinci hekim bulunmadan hekim hastasını bırakamaz. Hekim, tedaviyi üstlenen 

meslektaĢına hasta hakkındaki tüm bilgileri aktarmakla yükümlüdür.  

Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi 

yönteminin türü, baĢarı Ģansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taĢıdığı 
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riskler, verilen ilaçların kullanılıĢı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul 

etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri 

konularında aydınlatır.  

Acil durumlar ile, hastanın reĢit olmaması veya bilincinin kapalı olduğu ya da 

karar veremeyeceği durumlarda yasal temsilcisinin izni alınır. 

 Hasta hastalığı konusunda bilgilendirilmek istemediğini belirtmiĢse, hekimin 

bilgi vermesi gerekmez. Ailenin haberdar edilmesi hastayla görüĢ birliğine varılarak 

yapılmalıdır.  

Hekim, hastasının parasal durumu ne olursa olsun, kesin zorunluluk olmadıkça 

pahalı ilaçlar ve yöntemler öneremez, hastaya gereksiz harcamalar yaptıramaz ve 

yararı olmayacağını bildiği bir tedaviyi veremez.  

Hasta dosyalarındaki bilgilerin geniĢ bir özeti ile bilgi ve belgelerin örnekleri, 

isteği durumunda hastaya verilir.  

Hekim, yasal zorunluluk olmadıkça, bu bilgileri baĢkasına veremez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
 
 
Konu 

 
Elektrikle ÇalıĢmalarda ĠSG 

 
Amaç 

 
ĠĢyerinde elektrikle çalıĢmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden 
korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak. 

 
Öğrenim 
hedefleri 

Elektrik enerjisi tanımı ve elektrikle ilgili risk etmenleri, 

Elektrikle çalıĢmalarda alınması gereken önlemler, 

Statik elektrik, topraklama, 

Yıldırımdan korunma, 

Sağlık ve güvenlik açısından gerekli olan kontrolleri ve 

korunma yöntemleri, 
Ġlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak. 

 
Alt baĢlıkları 

Elektrik enerjisi ve tanımlar 

Elektrik tesislerinde güvenlik 
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Elektrik iĢlerinde bakım onarım 

Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar 

Statik elektrik 

Topraklama tesisatı 

Elektrik tesisatının kontrolü 

Ġlgili mevzuat 

  

ELEKTRĠKLE ÇALIġMADA GÜVENLĠK 

 

BÖLÜM 1: ELEKTRĠK ENERJĠSĠ 

 

1.1 Elektriğin hayatımızdaki yeri ve önemi: 

Elektrik, hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Onsuz hiçbir 

Ģey yapılamaz.  Yemek yerken,  televizyon seyrederken,  yolda giderken,  temizlik 

yaparken tüm hayatımız elektrikle iç içedir. 

 

Dünyadaki kalkınmıĢlık düzeyi ve teknolojik geliĢim, elektrikle çalıĢan aygıtlar ve 

tükettiğimiz elektrik enerjisi ile doğru orantılı olarak kabul edilir. 

Elektriğin hayatımızın her anında kullandığımız bu haline elektrik akımı denir. Elektrik 

enerjisini oluĢturan akımı sağlayanlar ise elektronlardır. Elektrik, (-) negatif yük  

sah ibi  elektronların ve iyonların hareketi sonucu oluĢan yük akımıdır. 

 

1.2 Elektrik Akımı: 

 

Ġletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına 

akım denir. Akım, elektronların hareketiyle ortaya çıkar. Ancak eskiden akımın artı (+) 

yüklü oyuklar tarafından taĢındığı sanıldığından, bugün de eski (klâsik) teorem kabul 

edilmektedir. BaĢka bir deyiĢle, bir pilde akım, artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider 

deriz. Ancak gerçekte akım eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akar. 
 

Metallerin atomlarındaki elektron sayıları metalin cinsine göre değiĢir. Ġletken 

maddelerin atomlarının son yörüngelerinde 4 'den az elektron bulunur. Atomlar bu 

elektronları 8 'e tamamlayamadıkları için serbest bırakırlar. Bu yüzden bir Ġletken 

maddede milyonlarca serbest elektron bulunur. Bu maddelere elektrik alanı  

uygulandığında  elektronlar  negatif  (-)  'den  pozitif  (+)  yönüne  doğru hareket 

eder. Bu harekete "Elektrik Akımı" denir. Birimi ise "Amper" 'dir. 

 

Günlük hayatta kullandığımız birçok  cihaz 1-2 amper 

elektrik çeker. Ġletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 

6,25x10
18  

elektron geçmesi 1 Amperlik akıma eĢittir. 

Saniyede 1 Amper'lik akım demek, bir kesitten saniyede 6 

milyon kere milyar elektron geçiĢi demektir. Yıldırımda ise 

bu sayı 1 milyon kat daha fazladır. 

Akımlar  "Doğru  Akım"  (DC)  ve  "Alternatif  



473                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

Akım"  (AC)  olarak ikiye ayrılır. 

 

Doğru akım: Zamana bağlı olarak yönü ve Ģiddeti değiĢmeyen akıma doğru akım denir. 

Doğru akım genelde elektronik devrelerde kullanılır. En ideal doğru akım en sabit olanıdır. 

En sabit doğru akım kaynakları da pillerdir. Birde evimizdeki alternatif akımı doğru akıma 

dönüĢtüren doğrultmaçlar vardır. Bunların da daha sabit olması için DC kaynağa Regüle 

Devresi eklenir. 

 

Alternatif (değiĢken) Akım: Zamana bağlı olarak yönü ve 

Ģiddeti değiĢen akıma alternatif akım denir. Alternatif akım 

büyük elektrik devrelerinde ve yüksek güçlü elektrik 

motorlarında kullanılır. Evlerimizdeki elektrik alternatif akım 

sınıfına girer. Buzdolabı, çamaĢır makinesi, bulaĢık makinesi, 

aspiratör ve vantilatörler direk alternatif akımla çalıĢırlar. 

Televizyon, müzik seti ve video gibi cihazlar ise bu alternatif 

akımı doğru akıma çevirerek kullanırlar. 

 

1.3. Ohm Kanunu: 

 

Bir elektrik devresinde; Akım, Voltaj ve Direnç arasında bir bağlantı mevcuttur. Bu 
bağlantıyı veren kanuna Ohm kanunu adı verilir. 1827 yılında George Simon Ohm Ģu 
tanımı yapmıĢtır: 

“Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, iletkenden geçen akım Ģiddetine 
oranı sabittir.” 

R = V / Ġ  (  1)   

V =  Ġ x R  ( 2 )  

Ġ  =  V / R  ( 3 ) 

 

 

Ģeklinde ifade edilir. Burada R dirençtir. Bu direnç 

rezistans veya empedans 

(frekansa bağlı olarak değiĢen direnç) olabilir. V 

volttur. Ġ de akım yani Amperdir. Direnç, akım 

ve gerilim arasındaki iliĢkiye örnek verecek 

olursak; 

Su dolu bir deponun dibine 5 mm çapında bir delik açalım, bir de 10 mm çapında bir 

delik açalım. Büyük delikten daha çok suyun aktığını yani bu deliğin suyu daha az 

engellediğini görürüz. Burada deliğin engellemesi dirence, akan suyun miktarı akıma, 
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depodaki suyun yüksekliği voltaja karĢılık gelir. 

Elektrik devrelerinde de,  bir gerilimin karĢısına bir direnç koyarsanız, direncin 

müsaade ettiği kadar elektron geçebilir, yani akım akabilir. Geçemeyen itiĢip duran 

bir kısım elektron ise sürtünme sonucu ısı enerjisine dönüĢür ve sıcaklık olarak 

karĢımıza çıkar. 

Direnç birimi “Ohm“dur bu değer ne kadar büyük ise o kadar çok direnç var anlamına 

gelir. 

1.4.Elektrik akımının insan vücudundaki etkileri: 

Vücut üzerinden topraklanan iletim yolu gerilim değerine göre farklılık gösterir. Alçak 

gerilim değerlerinde bu yol dolaĢım sistemi yani kalp üzerinden meydana gelir. Bu nedenle 

alçak gerilimlerin öldürücü etkisi kalp fibrilasyonundan (Ģok) 

kaynaklanmaktadır. Yüksek gerilimlerde vücuda uygulanan elektriksel alan Ģiddetinin daha 

fazla olması nedeniyle dolaĢım sistemi dıĢındaki birçok organ da iletken hale gelir. Özellikle 

iletim yolunda bulunan deri dokusunun direnç etkisi nedeniyle oluĢan aĢırı ısı doku 

yanmasına neden olur. Genellikle alçak gerilime maruz kalan vücutta Ģok, yüksek gerilime 

maruz kalan vücutta ise ağır yanıklar meydana gelir. 

Ġnsan bedeninden geçen akımın büyüklüğü, kiĢinin vücut direncine, temas noktalarının 

özelliklerine ve alternatif akımda frekansa bağlıdır. Ġnsan vücut direnci, vücut iç direnci,  

temas noktalarındaki geçiĢ dirençleri ve genel olarak akım yolu üzerindeki diğer 

dirençlerden oluĢur. Bu değerler kiĢilere göre çok farklı değerler alabilirler. 

Ġnsan vücudu toplam direnci 2500 ohm alınıp, insan için tehlikesiz akım 20 mA alınırsa 50 

voltluk bir temas gerilimi sınır değer olarak kabul edilebilir. Bu nedenle 50 voltun 

üzerindeki Ģebeke (50 Hz) gerilimi tehlikeli gerilim olarak kabul edilir. Yüksek frekanslı 

akımlarda vücut direncinin artması sebebi ile tehlikenin azaldığı söylenebilir. 
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Canlılar üzerinden elektrik akımı geçmesi sonucu bunlar üzerinde meydana gelen etkiler 

akım büyüklüğüne ve etki süresine göre aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt‟a kadar olan gerilim değeridir. 

Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt‟ un doğru akımda 120 

Voltun üstünde olan, yüksek gerilimde ise, hata süresine bağlı olarak değiĢen gerilimdir 

Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 Volt ya da 1000 Volt‟ un altında olan fazlar arası 

gerilimdir.    

Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 Volt‟  un üzerindeki fazlar arası gerilimdir. 

Frekans(Hz): Birim zamandaki salınım sayısıdır. 

Elektrik kuvvetli akım tesisleri:  Ġnsanlar,  diğer canlılar ve eĢyalar için bazı 

durumlarda   (yaklaĢma,  dokunma vb.)  tehlikeli olabilmeli ve elektrik enerjisinin 

üretilmesini, özelliğinin değiĢtirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve 

mekanik enerjiye, ıĢığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüĢtürülerek kullanılmasını 

sağlayan tesislerdir. 

Elektrik iç tesisleri: Yapıların içinde veya bu yapılara ek olarak kurulmuĢ tesisler 

dıĢındaki her türlü alçak gerilim tesisleri,  evlere ait,  bağ,  bahçe tesisleri,  sürekli 

tesislerin iĢletemeye açılmasına kadar kurulmuĢ geçici tesisler. 

Dokunma gerilimi: Ġletken kısımlarla toprak arasında ortaya çıkan bir toprak hatası 

esnasında topraklama geriliminin insan tarafından elden ele veya elden ayağa 

köprülenen bölümüdür. 



476                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

 

Adım gerilimi:  Topraklama geriliminin insanın 1 metrelik adım açıklığı ile 

köprüleyebildiği bölümdür. Bu durumda akım yolu ayaktan ayağadır. 

Koruma topraklaması: Gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin 

topraklayıcılara veya topraklanmıĢ bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır. 

Koruma iletkeni:  ĠĢletme araçlarının gövdesini koruma topraklama sisteminde 

topraklayıcıya, sıfırlama sisteminde sıfır iletkenine, koruma hattı sisteminde 

birbirlerine ve topraklayıcıya, hata gerilim koruma bağlaması sisteminde hata gerilim 

koruma anahtarına, hata  akımı koruma  bağlaması  sisteminde topraklayıcıya 

bağlayan iletkendir. Sıfırlama sisteminde sıfır iletkeni de koruma iletkenidir. 

Sıfır iletkeni: Doğrudan doğruya topraklanmıĢ bir iletken olup, genellikle sıfırlamada 

koruma iletkeni olarak kullanabilen orta iletkendir. 

Sıfırlama: Gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin sıfır iletkenine veya 

buna iletken olarak bağlanmıĢ olan bir koruma iletkenine bağlanmasıdır. 

Topraklayıcının yayılma direnci:  Bir topraklayıcı ile referans toprağı arasındaki 

toprağın direncidir. 

Topraklama direnci:  Topraklayıcının yayılma direnci ile topraklama iletkeninin 

direncinin toplamıdır. 

Gövde: ĠĢletme araçlarının her an dokunulabilen, aktif bölüm olmayan fakat bir arıza 

durumunda gerilim altına girebilen iletken bölümleridir. 

Gövde teması: Bir hata sonucunda bir elektrik iĢletme aracının gövdesi ile aktif 

bölümler arasında meydana gelen iletken bağlantıdır. 

Kısa devre: ĠĢletme bakımından birbirine karĢı gerilim altında olan iletkenler ya da 

aktif bölümler arasında bir arıza sonucunda meydana gelen iletken bağlantıdır. 

Hata Gerilimi:  Ġnsanlar tarafından dokunulabilen ve iĢletme akım devresine ait 

olmayan iletken bölümler arasında veya böyle bir bölüm ile toprak arasında oluĢan 

gerilimdir. 

Hata Akımı: Bir yalıtkanlık hatası sonucu oluĢan kısa devre akımı ya da toprak 

teması akımıdır. 

Koruyucu ayırma: Bir yalıtım hatasında dokunma gerilimi meydana gelmemesi için 

bir takım tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığı ile besleme 

Ģebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzenidir. 

Kaçak akım:  Gerilim altında bulunmayan iletken bölümler,  akım sisteminin orta 

noktasına, doğrudan doğruya topraklamıĢ bir Ģebeke noktasına ya da toprağa iletken 

olarak bağlı ise, gerilim altında olan tesis bölümlerinde bu bölümlere yalıtkan madde 

üzerinden iĢletme gereği geçen akımdır. 

AĢırı gerilim: Genellikle kısa süreli olarak iletkenler arasında ya da iletkenlerle 

toprak arasında oluĢan, iĢletme geriliminin izin verilen en büyük sürekli değerini aĢan, 

fakat iĢletme frekansında olmayan bir gerilimdir. 
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Ġç aĢırı gerilim: Toprak temasları, kısa devreler gibi istenilen ya da istenilmeyen 

bağlama olayları ya da rezonans etkileriyle oluĢan bir aĢırı gerilimdir. 

DıĢ aĢırı gerilim: Yıldırımlı havaların etkisiyle oluĢan bir aĢırı gerilimdir. 

BaĢka Ģebekelerin etkisi ile oluĢan aĢırı gerilim: BaĢka Ģebekelerin, sözü edilen 

Ģebekeye etkisi sonucunda oluĢan gerilimdir. 

ĠĢletme elemanı: Elektrik enerji tesislerini oluĢturan generatör, motor, kesici, ayırıcı, 

anahtarlama (bağlama) hücresi vb. cihazlardır. 

El ulaĢma Uzaklığı: Normal olarak girilip çıkılan yerlerde insan elinin, yardımcı bir 

araç kullanmadan her yönde ulaĢabileceği uzaklıklardır. 

Bu uzaklıklar basılan yüzeyden baĢlayarak yukarıya doğru el ulaĢma uzaklığı: 2.50 metre 

AĢağı ve yanlara doğru el ulaĢma uzaklığı: 1.25 metre varsayılır. 

 

BÖLÜM 3: ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE GÜVENLĠK 

3.1. Genel Güvenlik: 

Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek 
bakım ve iĢletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki 
ve Sorumlulukluları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. Bu Yönetmelik; 

1. Grup: En az 3 veya 4 yıl yüksek teknik öğrenim görenler. 

2. Grup: En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan 

sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler. 

3. Grup: En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler,  lise mezunu 

olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmıĢ olduğu kursları baĢarı ile 

tamamlamıĢ olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu‟nun öngördüğü 

eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar. (Elektrik Ġle Ġlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve 

Sorumlulukları Hak. Yönetmelik Madde:3) 

 

3.2 Yetkiler: 

 

  

Elk. Ġç tesisi plan, 

proje hazırlanması 

ve imzalanması 

iĢleri 

 

Elk. iç tesisi 

yapım iĢleri 

 

ĠĢletme ve 

bakım iĢleri 

 

Muayene ve kabul 

iĢleri 

 

1.Grup: 

 

50 KW 

 

150 KW 

 

400 V 

 

1500 KW 

 

35KV 

 

Kendileri tarafından 
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2.Grup: 

 

30 KW 

 

125 KW 

 

400 V 

 

1000 KW 

 

35 KV 

yapılan tesislerin 

bakım, muayene, 

bağlantı ve kabulü 

için gerekli iĢlerin 

tamamlanması,  

3.Grup 

 

16 KW 

 

75 KW 

 

400 V 

 

500 KW 

 

400 V 

 

Yeterli elektrik bilgisi olmayan kimseler yardımcı olarak çalıĢtırıldığında, bunlara 

önceden gerekli bilgiler ve talimatlar verilmeli, açıklamalar yapılmalıdır. 

Ġnsanların dikkatsizlikle yaklaĢabilecekleri uzaklıkta bulunan elektrik tesislerinin gerilim 

altındaki bölümlerine doğrudan doğruya ya da günlük hayatta kullanılan aygıtlarla 

dokunulmasını önleyici teknik tedbirler alınmalıdır. 

3.3.Güvenlik mesafeleri: 

Hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçtikleri yerlere olan 

en küçük düĢey uzaklıkları 

 
Ġletkenlerin üzerinden geçtiği yer 

 
Hattın izin verilen en yüksek sürekli 

iĢletme gerilimi (kV) 
 

0-1 (1 dahil) 1-17,5 36 72,5 170 
420 

 
En küçük düĢey uzaklıklar (m) 

 
Üzerinde trafik olmayan sular  (suların en 
kabarık yüzeyine göre) 

 
4,5* 

 
5 

 
5 

 
5 

 
6 

 
8,5 

 
Araç geçmesine elveriĢli çayır, tarla, otlak 
vb. 

 
5* 

 
6 

 
6 

 
6 

 
7 

 
9,5 

 
Araç geçmesine elveriĢli köy |ve Ģehir içi 
yolları 

 

5,5*
*
 

 
7 

 
7 

 
7 

 
8 

 
12 

 
ġehirlerarası karayolları 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
9 

 
12 

 
Ağaçlar 

 
1,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
3 

 
3 

 
5 

 
Üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz 
damlı yapılar 

 
2,5 

 
3,5 

 
3,5 

 
4 

 
5 

 
8,7 

 
Üzerine herkes tarafından çıkılmayan 
eğik damlı yapılar 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3,5 

 
5 

 
8,7 
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Elektrik hatları 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2,5 

 
4,5 

 
Petrol ve doğal gaz boru hatları 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
Üzerinde trafik olan sular ve kanallar (bu 
uzaklıklar suların en kabarık düzeyinden 
geçebilmeli taĢıtların en yüksek noktasından 
ölçülmelidir.) 

 
4,5 

 
4,5 

 
5 

 
5 

 
6 

 
9 

 
ĠletiĢim (haberleĢme) hatları 

 
1 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
3,5 

 
4,5 

 
Elektriksiz demiryolları  (ray demirinden 
ölçülmelidir) 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
8 

 
10,5 

 

Otoyollar 

 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

 

HAVA HATTI ILETKENLERININ AĞAÇLARA OLAN EN KÜÇÜK YATAY UZAKLIKLARI 

 

Hattın izin verilen en yüksek sürekli iĢletme 

gerilimi 

KV 

 
Yatay uzaklık 

m 

 
0-1 (1 dahil) 

 
1 

 
1-170 (170 hariç) 

 
2,5 

 
170 

 
3,0 

 
170-420               (420 dahil) 

 
4,5 

 

Hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay 

uzaklıkları 

 

Hattın izin verilen en yüksek sürekli iĢletme gerilimi 

KV 

 
Yatay uzaklık m 

 
0-1 (1 dahil) 

 
1 

 
1-36 (36 dahil) 

 
2 

 
36-72,5 (72,5 dahil) 

 
3 

 
72,5-170 (170 dahil) 

 
4 
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170-420 (420 dahil) 

 
5 

 

Gerilim altındaki iletkenlere mutlak yaklaĢma mesafesi; 

 
Volt 

 
Volt 

 
Santimetre 

(cm.)  
650 

 
1.500 

 
30 

 

1.500 

 

50.000 

 

50 

 
50.000 

 
150.000 

 
120 

 
150.000 

 
250.000 

 
200 

 

250.000 

 

420.000 

 

350 

 

3.4.Elektrik bakım onarım iĢlerinde güvenlik 

tedbirleri: 

Elektrik tesisatının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerinin daima gerilim altında 

bulunduğu kabul edilmeli ve teknik bir zorunluluk olmadıkça gerilim altında elektrik 

onarımı yapılmamalıdır. 

Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında bunları devreden çıkaracak 

bir devre kesme tertibatı bulunmalı, devreden çıkarıldıktan sonra bunların topraklı 

olması hali devam etmelidir. 

Alçak gerilimli tesislerde yapılacak iĢlere giriĢilmeden önce gerilim kesilmelidir. Ancak 

zorunluluk hallerinde, çalıĢma müsaadesi veya hizmet talimatında sayılan Ģartlar 

dahilinde ve aĢağıdaki hususlara uyularak çalıĢma yapılması gerekir. 

a-Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir iĢlem bahis konusu 

olmadıkça yalıtkan bir eĢya üzerinde durulmalı, 

b-Ġyi durumda bulunan yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmalı, 

c-Çıplak iletkenler civarında çalıĢırken baret,  yalıtkan altlıklı iĢ ayakkabısı ve iĢ elbisesi 

giyilmeli, 

d-Nötr teli dahil iĢyerine yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden çalıĢanın kendisini 

önceden izole etmesi sağlanmalıdır. 
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Gerilim altındaki elektrik devrelerinin, elektrik makinelerinin veya cihazlarının bakım ve  

onarımı, bu iĢle görevlendirilen yetkili ve ehliyetli teknik elemanlar tarafından veya 

bunların gözetimi ve sorumluluğu altında diğer Ģahıslar tarafından yapılmalıdır. 

BÖLÜM 4 ELEKTRĠK ĠÇ TESĠSLERĠNDE GÜVENLĠK 

 4.1. Aydınlatma tesisleri: 

ĠĢyerlerindeki aydınlatma tesisatı Türk Standartlarına ve Elektrik Ġç Tesisler 

Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere, teknik usul ve koĢullara uygun Ģekilde yapılmalı 

ve iĢletilmelidir. 

Aydınlatma araçları iĢçilerin sağlığına zarar vermemeli, keskin, göz kamaĢtırıcı ve 

titrek ıĢık meydana getirmeyecek özellikte olmalıdır. 

Makinelerin hareketli parçalarının ve bunların bulunduğu mekanların aydınlatılmasında 

görüntü yanılmalarını önleyecek teknik tedbirler alınmalıdır. 

ĠĢyerlerinde herhangi bir arıza sebebiyle ıĢıkların sönmesi ihtimaline karĢı yeteri kadar 

yedek aydınlatma araçları bulundurulmalı, gece çalıĢması yapılan yerlerin gerekli 

mahallerinde aydınlatma yetersizliği nedeniyle gerektiğinde otomatik olarak 

yanabilecek yedek aydınlatma tesisatı bulundurulmalıdır. Yangından zarar görebilecek 

Yerlerdeki yedek aydınlatma cihazlarının bulunduğu yerlerde acil durumlarda kaçıĢ 

istikametini gösteren fosforesan boyalı iĢaretler bulundurulmalıdır. 

 

4.2. FiĢ-Priz Sistemleri: 

FiĢler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak 

yapı ve özellikte olmalıdır. 

Ara fiĢ-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun Ģekilde korunmalıdır. Kırık ve 

çatlak fiĢ-prizler kullanılmamalıdır. 

FiĢ ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından 

önce bağlantıyı sağlamalıdır. 

 

4.3. Elektrikli makinelerin bağlantıları: 

Elektrikli makinelerin koruma tipi, yerleĢtirildikleri yerlerdeki Ģartlara uygun seçilmeli, 

fazla nem, buhar bulunan yerler ile yağlı yerlerdeki elektrik motorlarının gerilim 

altındaki kısımlarıyla bağlantıları uygun Ģekilde korunmuĢ olmalıdır. 

Elektrik makinelerine iliĢkin bağlantılar çalıĢma sırasında meydana gelebilecek 

titreĢimlere dayanıklı biçimde seçilmeli ve yapılmalıdır. 
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4.4.Sigortalar: 

Alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine 

monte edilmeli,  değeri 32 amper‟ in üstünde olan sigortalar en az bir Ģalter veya 

anahtarla kontrol altına alınmalıdır. Bu Ģalter ve anahtarla akım kesilmeden tablo 

kutusu kapağı açılmayacak ve bu kapak kapanmadan akım verilmeyecek Ģekilde 

olmalıdır. Yüksek kesme güçlü Ģalterle enerji verilmesi sırasında Ģalter patlaması 

riskine karĢı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Sigortalar değiĢtirilmeden önce gerilim dıĢı bırakılmalı ve gerilim yokluğu kontrol 

edilmelidir. Sigorta gerilim dıĢı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi 

sağlanmalı, tesisatın tekrar servise konulmasında sigortanın yeniden yanması ihtimali 

göz önüne alınarak sigortayı değiĢtiren kiĢinin kendine zarar gelmeyecek Ģekilde 

elleri ve yüzünün korunması için gerekli kiĢisel koruyucular kullandırılmalıdır. 

Elektrik tesislerinde orijinal olmayan, yamanmıĢ ve tel sarılarak köprülenmiĢ sigortalar 

kullanılmamalıdır. 

 

4.5. Gerilim altındaki bölümler: 

Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karĢı gerilimi 50 Volt‟tan yukarı olan alternatif 

veya 120 Volt‟ tan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmıĢ olmalı ya da 

doğrudan doğruya dokunmaya karĢı korunmuĢ olmalıdır. 

Elektrik kabloları gerilim değerine uygun olarak yalıtılmalı ve bu kablolarla bunların 

bağlantı ve kontrol tertibatı dıĢ etkilere karĢı uygun Ģekilde korunmalıdır. 

Vinçlere akım sağlayan hava iletkenleri uygun Ģekilde yerleĢtirilmiĢ ve korunmuĢ 

olmalı ve bunların altına veya yakınına malzeme istifi ve yığını yapılmamalıdır. 

Ġletkenler mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuĢ olarak yerleĢtirilmelidir. 

Kontrol,  bakım ve onarımı yapılacak makine ve elektrik devrelerinin,  tesisatının, motor 

veya teçhizatın enerji kaynağı ile bağlantısı kesilmeli, akımı kesen Ģalter veya 

anahtarların açık durumda olmaları ve bu Ģekilde kalmaları sağlanmalı,  onarım 

bitirilmeden devreye akım verilmemelidir. Akım kesen Ģalter veya anahtarlarda 

kilitleme tertibatı bulunmalı veya Ģalter ve anahtarların üzerine, çalıĢma yapıldığını 

gösteren ikaz levhaları asılmalıdır. ÇalıĢma yerinde gerilim yokluğu tespit edildikten 

sonra bakım onarım çalıĢmalarına baĢlanmalıdır. 

 

4.6 Tevzi tabloları 

ĠĢyerinde çalıĢanların eriĢebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ve kontrol 

tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalıdır. Saç malzemeden 

yapılmıĢ ana kuvvet panolarının ön ve arka çalıĢma tabanları, elektrik akımını 

geçirmeyen, uygulama gerilimine dayanıklı izole malzeme ile kaplanmıĢ olmalıdır. Bu 

malzemenin eni el ulaĢma mesafesi dikkate alınarak seçilmelidir. Tevzi tablolarının üretim  
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ve kullanımında Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine uyulmalıdır. Tevzi tablo ve 

pano yanına ve altına malzeme istif edilmemelidir. 

Tevzi tablosu veya benzeri tertibat üzerinde bulunan sigortalar, Ģalterler, ilgili 

standartlara ve Elektrik Ġç Tesisler Yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmıĢ ve korunmuĢ 

olmalıdır. Tablo veya pano üzerindeki sigorta, Ģalter ve anahtarların üzerine, kumanda 

ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalıdır. 

Tozlu ve nemli yerlerde kullanılan tablolar tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme 

demir ya da çelik saçtan yapılmalıdır. 

Tevzi tabloları, panolarının metal gövdesi ile gerilim altında olmayan bütün metal 

bölümleri topraklanmalıdır. 

Gerilimi 1000 Volt‟ u geçmeyen ana dağıtım tabloları, bakımı ve ayarı gerektiren her 

kısmı kolayca eriĢilebilecek, iletkenler kolayca izlenebilecek, Ģalter veya kumanda 

cihazları tablonun önünden idare edilebilecek ve bütün ölçü ve kontrol aletleri ile 

sinyalizasyon cihazları tablonun ön cephesinden kolayca görünebilecek Ģekilde 

düzenlenmelidir. 

Gerilimi 1000 Volt‟ tan fazla olan ana dağıtım tabloları, hücreler ve yüksek gerilimle 

çalıĢan bütün aletlerin metal koruyucuları topraklanmıĢ olmalı veya bunlar uygun Ģekilde  

izole  edilmeli  ve   bütün   metal  kollar  ile  diğer  bütün  metal  bağlantılar 

topraklanmalıdır.  Bunların kontrolünde,  bakım  ve  onarımında  akım  kesilmeli  ve 

kontrol  bakım veya onarımı yapılan tablo veya hücre diğerlerinden bir paravana veya 

bölme  ile ayrılmalıdır. 

 

4.7.Transformatörler ve kondansatörler: 

Transformatör,  kondansatör ve benzerlerinin konulduğu iĢyerlerinin yeteri kadar 

havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalıdır. 

 

Transformatör, kondansatör ve benzerleri, Ģarj kalıntılarını önleyecek Ģekilde bağlanmıĢ 

ve kontrol edilmiĢ olmalı ve bu teçhizatın bulunduğunu bildiren ve bunlara dokunulmadan 

önce alınması gereken tedbirleri açıklayan levhalar uygun yerlere konmalıdır. 

 

ĠĢyerine konacak hava soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar 

uzakta bulunmalı veya yanabilir maddelerden, ısı geçirmeyen ve yanmayan bir bölme ile 

ayrılmıĢ ya da uygun Ģekilde kapatılmıĢ olmalıdır. 

 

Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları, 

parmaklıklı veya kafes telli kapılar ile kapalı özel hücrelere yerleĢtirilmiĢ olmalıdır. Yüksek 

gerilim hücrelerinde yalıtılmıĢ tabure,  kauçuk eldivenler,  neon lambalı istekalar,  



484                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

manevra çubuğu,  yangın söndürme cihazları,  topraklama-  kısa devre teçhizatı ve 

manevra talimatı haiz tabela vb. bulundurulmalıdır. 

 

 

 

4.8.Akümülatör tesisleri: 

 

KurĢun-asitli sabit akümülatör tesisleri, tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmıĢ, 

iyi havalandırılmıĢ ve özel yapılmıĢ odalarda veya hücrelerde bulundurulmalıdır. 

Akümülatör odaları kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değiĢmelerinden 

korunmalıdır. 

 

Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği 

biçimde yapılmalıdır. 

 

Pencere,  kapı vs. ile havalandırma için gerekli hava sağlanamazsa,  akümülatör 

tesislerinin büyüklüğüne göre kıvılcım yapmayan aspiratör, havalandırma boruları ya da 

kanalları gibi yapay havalandırma düzenleri kullanılmalıdır. Bu boru ve kanallar 

elektrolit etkisine dayanıklı malzemeden yapılmıĢ olmalı,  duman bacalarına veya ateĢli 

yerlere açılmamalıdır. 

 

Akümülatör bataryalarının kutuları cam,  sert kauçuk,  plastik ve benzeri akım 

geçirmeyen malzemeden yapılmıĢ olmalı ve bunlar akım geçirmeyen sağlam ayaklar 

üzerine oturtulmalıdır. KurĢun asitli akülerin tespit edildiği yalıtkan gereçler 

elektrolitlere dayanıklı olmalıdır. 

 

Akümülatör odalarına açık alevli araçlarla girilmemeli ve sigara içilmemelidir. 

Akümülatör bataryaları, tesisi gerektiğinde bütün kutupları kesilecek Ģekilde 

yapılmalıdır.   

Bataryalar kolayca ulaĢılabilecek ve denetlenebilecek Ģekilde yerleĢtirilmeli, yerleĢtirme 

konusunda havalandırma durumu da dikkate alınmalıdır. 

 

Akümülatör bataryalarında asit hazırlama iĢinde hiç suretle asit üzerine su ilave 

edilmemelidir.  Suya yavaĢ yavaĢ ve azar azar asit ilave edilmelidir. ÇalıĢanlara iĢe 

uygun yüz siperi,  muĢamba önlük,  lastik eldiven ve benzeri kiĢisel koruyucular 

verilmeli ve kullandırılmalıdır. 

 

Akümülatör odaları açık ateĢ veya kızgın cisimlerle ısıtılmamalı, kapılar dıĢarı doğru 
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açılacak Ģekilde yapılmalıdır.  Kapılar pencereler,  duvarlar,  tavanlar,  döĢemeler 

elektrolit etkisine dayanıklı olmalıdır. 

 

Akümülatör odalarındaki elektrik tesislerinde, nemli ve benzeri yerler için seçilen 

iletken, kablo ve gereçler kullanılmalıdır. Bu yerlerde akkor telli lamba ve sızdırmaz 

tip armatür kullanılmalı, kıvılcım yapabilen kollektörlü aspiratörler kullanılmamalıdır. 

Anahtar, priz vs. gibi iĢletme sırasında alevlenmeye sebep olabilacak kıvılcım çıkaran 

elektrik araçları akü odalarının dıĢına konulmalıdır. 

 

4.9.Seyyar Ġletkenler: 

ĠĢyerlerinde sürekli olarak taĢınabilir veya çekme iletkenler kullanılmamalıdır. Ancak 

iĢin gereği olarak geçici olarak kullanılacağında gerekli iĢ güvenliği tedbirleri 

alınmalıdır. 

 

TaĢınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere yeteri sayıda ve uygun Ģekilde 

topraklanmıĢ elektrik prizleri tesis edilmelidir. 

 

TaĢınabilir elektrik kablo iletkenlerin çok damarlı,  dayanıklı kauçuk veya plastik 

malzeme ile kaplanmıĢ olmalı, gerektiğinde eğilip bükülebilmeli bir metalle dayanıklılığı 

artırılmalı ve bunların kaplamaları bozulmamalı, bağlantıları iyi durumda tutulmalıdır. 

 

Seyyar uzatma kabloları kullanılmadığı zamanlarda prize bağlı tutulmamalı, yerde 

serili halde bırakılmamalıdır.  Bu kablolara ekleme yapılmamalıdır.  EzilmiĢ ve 

izolasyonu hasar görmüĢ kablolar kullanılmamalıdır. 

 

Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde 

alternatif akımla çalıĢan lambalar kullanıldığı takdirde, küçük gerilim veya koruyucu 

ayırma sağlayan aygıtlar (güvenlik tranformatörü) çalıĢma yerinin dıĢında tutulmalıdır. 

 

4.10. El aletleri: 

 

Elektrik iĢlerinde kullanılan penseler, kargaburunlar, tornavidalar ve benzeri el aletleri 

uygun Ģekilde yalıtılmıĢ ve yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer temizlik 

araçlarının sapları akım geçirmeyen malzemeden yapılmıĢ olmalıdır. 

 

Elektrikli el aletleri iyi bir Ģekilde muhafaza edilmeli ve her an iĢe hazır Ģekilde bakımlı 

bulundurulmalıdır. Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi 

kapasiteleri içinde, aĢırı zorlanmalara baĢvurulmadan kullanılmalıdır. 
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TaĢınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen 

maddeyle kaplanmalı veya bu gibi malzemeden yapılmıĢ olmalı ve bu aletlerin 

üzerlerinde devreyi kapalı tutmak için sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri 

bulunmalıdır. 

 

Asılı olarak kullanılması gereken taĢınabilir elektrikli aletler,  yay veya bir kablo ya da 

bir zincir ucuna asılarak uygun ağırlıklarla dengede tutulmalıdır. 

 

TaĢınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taĢınması özel sapan veya 

askılarla yapılmalı ve bu sapan askılar çalıĢma sırasında kullanılmamalıdır. 

 

TaĢınabilir elektrikli aletler ile çalıĢanlar,  bol ve etekleri geniĢ elbiseler giymemeliler, 

iĢe uygun izole eldiven takmalıdırlar. 

 

Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli, 

topraklaması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiĢ, anahtar ve bağlantı kablosu 

bozuk olanlar kullanılmamalıdır. 

 

Elektrikli el aletleri kullanılmadığı zamanlar,  kablosu prizden çekilip toplanarak uygun 

yerlerde muhafaza edilmelidir. 

 

4.11. Elektrik kaynak makinelerinde güvenlik: 

 

Elektrik kaynak iĢlerinde ehil kaynakçılar çalıĢtırılmalıdır. 

 

Elektrik kaynağı iĢlerinde çalıĢan iĢçilere, iĢin özelliğine uygun kaynak maskesi, deri 

eldiven, yanmaz önlük, iĢ ayakkabısı gibi kiĢisel korunma araçları verilmelidir. 

 

Elektrik kaynağı yapılan yerler, baĢka iĢçilerin çalıĢtığı yerlerden ayrı olmalı veya 

iĢçilerin çalıĢmasına engel olmamalı Ģekilde ıĢık geçirmeyen taĢınmaz veya taĢınabilir 

uygun paravanalarla ayrılmıĢ olmalıdır. 

 

Elektrik kaynağı sırasında ortama yayılan kaynak gaz ve dumanlarının intiĢar ettiği 

yerden emilerek dıĢarı atılması için alttan veya yandan çeken uygun aspirasyon 

sistemi kurulmalıdır. 

 

Elektrik kaynak makineleri ve teçhizatı yalıtılmıĢ veya topraklanmıĢ, kaynak penseleri 

kabzalı ve dıĢ yüzleri yalıtılmıĢ ve kaynak ısısına karĢı elektrot pensleri uygun Ģekilde 
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korunmuĢ olmalıdır. 

 

Elektrik kaynak makinelerinin Ģalteri, makine üzerinde bulunmalı, kablolar sağlam 

Ģekilde tespit edilmiĢ olmalıdır. 

 

Otomatik veya yarı otomatik dikiĢ ve punta kaynağı makinelerinde operasyon noktasına 

kapalı koruyucu yapılmalıdır. 

 

Besleme ve kaynak kabloları, üzerinden taĢıt geçmesi halinde zedelenmeyecek ve 

bozulmayacak Ģekilde korunmalıdır. 

 

Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmamalıdır. 

 

Elektrik kaynak makinelerinin temizlenmesi, tamir ve  bakımı veya yerinin değiĢtirilmesi 

sırasında makineler Ģebekeden ayrılıp elektriği kesilmelidir. Kaynak makinelerinin bakım 

ve onarımı yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalıdır. 

 

 

BÖLÜM 5: STATĠK ELEKTRĠK 

 

Günlük yaĢantımızda. Saçlarınızı tararken veya yünlü kazağınızı çıkarırken çıtırtı sesi 

çıkar. Evinizde en çok tozlanan yerlerden birinin televizyon camı olduğunu biliriz. 

Arabanın kapısını açarken kapı ile elimiz arasında çıtırtı oluĢtuğu ve hafifçe elektrik 

çarptığı olmuĢtur. Buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. 

 

5.1.Cisimlerin Elektriklenmesi: 

 

Elektrik yüklü cisimler etkileĢerek birbirini itip, çekebilir. Bunu görmek için, plastik 

bir kalemi yün kumaĢa sürtün. Daha sonra küçük kağıt parçalarına yaklaĢtırın 

Kalemin kağıt parçalarını çektiğini gözleriz. Bazı cisimler sürtünmeden dolayı elektrik 

yükü kazanır. Kalemi yünlü kumaĢa sürtmekle elektrik yüklemiĢ oluruz. 

 

5.2. Elektriğin Kaynağı: 

 

Maddenin kimyasal özelliklerini taĢıyan en küçük birimine atom denir. Atom, bir 

çekirdek ve onun çevresinde dönen elektronlardan oluĢur. Çekirdekte proton ve 

nötronlar bulunur.  Protonlar artı (+) yüklü taneciklerdir. Nötronlar ise yüksüzdür. 

Elektronlar, eksi (-) yüklü taneciklerdir. Proton ve elektron sayıları birbirine eĢit olan 
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atomlara nötr (yüksüz) atom denir.  Çekirdekteki protonlar yerlerini terk edemezler.  

Fakat çekirdek çevresindeki elektronlar bulundukları cisimden diğer cisimlere kolayca  

geçebilirler. Bir cisim sürtünme ile elektron vermiĢse, verdiği elektron kadar artı  (+) 

yük kazanır. Örneğin; cam çubuğu ipek kumaĢa sürdüğümüzde, cam çubuk ipek 

kumaĢa elektron verdiği için artı (+) yük kazanır. Artı (+) yüklü hâle gelir. 

 

5.3.Dokunma ve etki ile elektriklenme 

 

Elektrikle yüklü bir cisimle, yüksüz bir cisim birbirine dokundurulursa, yüksüz cisimde 

yüklü hale gelir. Buna dokunma ile elektriklenme denir. Dokunmayla elektriklenmede 

elektrik yükleri cisimler tarafından paylaĢılır. 

 

Yüklü bir cisim iletken bir telle toprağa dokundurulduğunda, bütün yükünü 

kaybederek nötr hâle geçer.  Bu olaya, topraklama denir. Prizlerde toprak hattı 

olmasının nedeni, elektrik kaçağı olduğu zaman fazla elektriğin topraklamayla yere 

akmasını sağlamaktır. 

 

Biri yüklü diğeri yüksüz iki cisim birbirine yaklaĢtırıldığında, yüklü cisim, nötr cismin 

içindeki elektrik yüklerinin yerini değiĢtirir. Yüklerin ayrılmasıyla oluĢan bu Ģekildeki 

elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir. Yüklü cisim çekildiğinde, hareket hâlindeki 

eksi (-) yükler tekrar yerine döner ve cisim tekrar nötr olur. 

 

5.4.Ġletken ve yalıtkan maddeler: 

 

Bir demir çiviyi çıplak elle tutup yünlü ya da ipekli kumaĢa sürterek elektriklendirmeye 

çalıĢın. Demir çivinin cam ya da plastik çubuk gibi sürterek elektriklenmediğini 

gözlersiniz. 

 

Cam ve plâstik çubuk gibi maddeler elektrik yükünü olduğu gibi tutarak iletemezler. 

Bu tür maddelere yalıtkan maddeler denir. Demir gibi elektrik yükünü olduğu yerde 

tutamayarak ileten maddelere de iletken maddeler denir. Demir, bakır, gümüĢ, altın 

ve diğer metaller; asit baz, tuz çözeltileri, toprak, insan vücudu iletken maddelerdir. 

Cam, porselen, plâstik, kauçuk, kuru hava, kuru tahta yalıtkan maddelerdir. Ġletken 

maddeler, üzerleri yalıtkan madde ile kaplanarak yalıtkan hale getirilebilir. 

 

5.5.Atmosferde Doğal Elektriklenme: 

 

Havadaki bulutlar birbirine sürtünerek elektrik yükü kazanırlar. ElektriklenmiĢ su 
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zerreciklerinden oluĢan bulut, yakında bulunan baĢka bir bulutu, etki ile elektrikler. Zıt 

yüklü bulutlar birbirine yeterince yaklaĢırsa elektrik yükleri bir buluttan diğerine akar. 

Bu olaya ĢimĢek denir. Bazen, yük miktarı fazla olan bulut yeryüzüne yakın bir yerden 

geçer ĠĢte o zaman yeryüzünü de etki ile elektrikler. Sonuçta bulutla yer arasında bir 

elektrik boĢalması olur. Bu olaya yıldırım denir. Bu elektrik boĢalması yerden buluta 

doğru da olabilir. ġimĢek, bulutlar arasında; yıldırım ise, bulutla yer arasındaki elektrik 

boĢalmasından kaynaklanır. ġimĢeğin ya da yıldırımın oluĢumunda meydana gelen 

elektrik boĢalması sırasında hava ısınır. Isınan hava genleĢerek soğuk havanın olduğu 

yere doğru hareket eder ve sıkıĢır. Isınan havanın hareketi sırasında bir ses oluĢur. Bu 

sese de gök gürültüsü denir. Minareler, kuleler, fabrika bacaları, tepeler, yüksek binalar 

ve ağaçlara yıldırım düĢme olasılığı daha fazladır. Bulutta oluĢan büyük miktardaki 

elektrik yükü bir iletkenle toprağa akıtılırsa, yıldırımın zararından korunulmuĢ olur. 

Bunu sağlamak için kullanılan araca yıldırımsavar (paratoner) denir. 

 

BÖLÜM 6:PARLAYICI PATLAYICI ORTAMLAR 

6.1.Elektrik motorları: 

Parlayıcı, patlayıcı maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya da elden geçirildiği yerlerle, 

çalıĢmalar sırasında parlayabilen ve patlayabilen gaz, buhar, toz veya benzerlerinin çıktığı 

yerlerde bulunan elektrik motorlarının besleme kablolarının baĢlıca kumanda tertibatı ile 

termik starterleri,  akım kesicileri,  komütatörleri,  röleleri,  dirençleri ve benzeri tertibatı 

ateĢe dayanıklı ve izole edilmiĢ oda veya hücreler içine yerleĢtirilmelidir. 

Transmisyon tertibatındaki miller ve yataklar statik elektriğe karĢı topraklanmalı, kayıĢla 

kasnak arasına ve kayıĢın kasnağı terk ettiği kısmın her iki tarafına topraklanmıĢ metal 

taraklar uygun Ģekilde konmalıdır. 

Ark veya kıvılcım çıkaran elektrik motorları parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde bulunan 

ortamlarda kullanılmamalıdır. 

 

6.2.Statik elektrik: 

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde 

statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karĢı nemlendirme, topraklama, 

iyonizasyon, vb. gibi uygun tedbirler alınmalıdır. Statik elektriği iletmeyen malzemelerin 

kullanılmasından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. 

Sıvı parlayıcı ve patlayıcı maddelerin çok büyük akma hızları ile doldurulup 

boĢaltılmasından, sıçramalı ve yüksek basınçla doldurulmalarından kaçınılmalıdır. 

 

Parlayıcı sıvıların konulduğu bütün depolar ve boru donanımları, boru bağlantıları 

statik elektriğe karĢı uygun Ģekilde topraklanmalıdır. Depoların parlayıcı sıvılarla 

doldurulması ve boĢaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı 
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yapılmalı statik elektriğe karĢı tedbirler alınmalıdır. 

 

Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerler yüklü oldukları statik elektrikten 

tamamen arındırılmadıkça dolum yerlerine sokulmamalıdır. 

 

Öğütülerek toz haline getirilmiĢ maddelerin pnömatik konveyörlerle taĢındığı hallerde, 

statik elektriğe karĢı konveyörün metal boruları bütün hat boyunca birbirine iletken 

bağlantılı olmalı ve topraklanmalı, Titan, Alüminyum ve Magnezyum ince tozlarının 

taĢındığı yerlere statik elektrik detektörleri veya benzeri uygun tertibat konulmalıdır. 

 

Statik elektik birikmelerine karĢı, gerekli yerlere statik elektrik yük gidericileri ve 

nötralizatörler konulmalı veya uygun diğer tedbirler alınmalıdır. 

 

Tabanca boyası yapılan tesislerde boyanacak veya verniklenecek metal parçalar, 

boyama hücrelerinin bütün metal kısımları ile davlumbazlar, kaplar, emme tertibatı ve 

boya tabancaları uygun Ģekilde topraklanmıĢ olmalıdır. 

 

Sentetik akaryakıt kapları iletken maddelerle kaplanmalı, metal boyalarla boyama ya da 

iletken ağ geçirme iĢlemleri uygulanmalı yahut bu cins kaplar toprak içine 

yerleĢtirilmelidir. Sentetik kaplara iletken yüzeyler kazandırılması halinde bu yüzeyler 

doldurma ve boĢaltmadan önce topraklanmalıdır. 

 

Akaryakıt depolama tankları akaryakıt doldurulduktan sonra ilgili standartlara uygun 

olarak gerekli bir süre dinlendirilmelidir. 

 

6.3. Alev sızdırmaz teçhizat: 

Parlayıcı maddelerin bulunduğu iĢyerlerindeki elektrik motorları alev sızdırmaz tam 

kapalı tipten olmalıdır. Parlayıcı gaz veya buharların havaya karıĢması ile patlama 

tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı tehlikeli alanın dıĢına kurulmalı 

veya bu alet ve teçhizat alev sızdırmaz tipte olmalıdır. 

Alev geçirmez cihazların kullanılmasından önce imalatçı ve satıcı müesseselerden bu 

cihazların gerektiği gibi olduklarına dair belgeler alınmalıdır. Alev geçirmez cihazların 

üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değiĢiklik bu cihazların ilk güvenlik 

durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak Ģekilde yapılmalıdır. 

 

Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı veya 

madeni kılıflı, zırhlı yahut mineral tecritli kablolar kullanılmalıdır. Bu gibi aletlere 

iletkenlerin bağlantısı, tesisatın alev geçirmez özelliğini bozmayacak Ģekilde yapılmalıdır. 
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Tehlikeli bir ortama giren elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada 

alev sızdırmaz buatlarla donatılmalıdır. 

 

 

6.4.Teçhizatın korunması: 

Mekanik bir etkiye maruz kalması muhtemel olan yerlerdeki kablolar zırhlı olmalıdır. 

Alev sızdırmaz cihaz veya teçhizatın madeni gövdesi ile kabloların madeni kılıfları ve 

boruları arasındaki elektrik bağlantısı lehim kaynağı veya uygun manĢonlar kullanılarak 

yapılmalıdır. 

Kablo uçları neme karĢı bu tip iletkenlere özgü alev sızdırmaz özel kapaklarla tecrit 

edilmeli ve boruları veya kabloların madeni kılıfları iletken olarak kullanılmamalıdır. 

 

Güvenlikli oldukları yetkili makamlar tarafından onaylanmıĢ aletler ve tesislerin üzerinde 

güvenlik durumlarını bozacak hiçbir değiĢiklik yapılmamalıdır. 

 

Besleme hattının tehlikeli bölgeye zırhlı veya madeni kılıflı kablolarla uzatılması gerektiği 

hallerde bütün madeni kılıflar birbirleriyle irtibatlanmalı ve etkili Ģekilde topraklanmalıdır. 

 

Parlayıcı bir ortamda akım kesici tertibat, kumanda ettiği makine veya cihazın hemen 

bitiĢiğinde bulunmadığı hallerde bunların kontrol, bakım veya onarım sırasında 

beklenmedik bir anda gerilim altında kalmasını önlemek için gerekli tedbirler önceden 

alınmalıdır. Akım kesicilerde, kontrol ettikleri cihazları belirten uygun etiketler 

bulundurulmalıdır. 

 

Parlayıcı, patlayıcı ortamlarda sigortalar daima tehlike bölgesi dıĢına konmalıdır. Ancak 

bunun sağlanamadığı hallerde bunlar alev geçirmez kutular içinde bulunmalı ve bu 

kutular gerilim kesilmeden açılmamalıdır. Bu gibi kutular üzerinde bu hususu belirten ikaz 

yazıları bulunmalıdır. 

 

Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de 

dahil olmak üzere elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman ehliyetli 

elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır. 

 

Parlayıcı, patlayıcı ortamlarda suni aydınlatma tesisleri ancak alev sızdırmaz armatürlerle 

yapılmalı, aksi halde ortam dıĢına yerleĢtirilmiĢ lambalardan yararlanılmalıdır. 
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Parlayıcı, patlayıcı ortamlardaki bütün madeni bölme ve çatı kısımları ile makine ve 

teçhizat uygun Ģekilde topraklanmalıdır. 

 

Motorların durdurulup çalıĢtırılmasına uzaktan kumanda eden tesisat da diğer bütün 

elektrik tesisatı gibi, tozlara karĢı korunmuĢ olmalıdır. 

 

AĢırı akımlara ve kısa devrelere karĢı korunmak üzere faz iletkeni ile toprak arasında bir 

kaçak olması halinde devreye otomatik olarak akım kesen bir cihaz konulmalı ve bu cihaz 

akımın %10 artması halinde harekete geçmelidir. 

 

Parlama ve patlama tehlikesi oluĢturabilen organik tozun meydana geldiği, taĢındığı, 

aktarıldığı ve çalıĢıldığı yerlerde elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez etanĢ tipten  

olmalı veya devamlı olarak temiz hava basılan tecritli hücrelerde bulundurulmalıdır. 

Motorların uzaktan kumanda edildiği hallerde kumanda düğmeleri toz geçirmez tipten 

imal edilmiĢ olmalı veya toz geçirmeyen ayrı bir odada bulunmalıdır. 

 

Parlama ve patlama tehlikesi oluĢturan organik tozların meydana geldiği, taĢındığı, 

aktarıldığı ve çalıĢıldığı yerlerde sigortalar tehlikeli ortam dıĢında kurulmalıdır. Buna 

olanak bulunmayan hallerde sigortalar toz geçirmez etanĢ kutular içinde bulunmalı, bu 

kutular ancak akım kesildikten sonra açılabilmeli ve bu gibi kutular üzerine de bu 

hususu belirten uyarma levha ve yazılar bulundurulmalıdır. 

 

Parlama ve patlama tehlikesi oluĢturan organik tozların iĢlendiği, taĢındığı veya 

aktarıldığı konveyörler, elevatörler, silolar veya benzeri tertibatın içini aydınlatmakta 

kullanılacak elektrik lambaları toz geçirmez etanĢ globların içine alınmalı ve elektrik 

tesisatı ayrıca çarpma, düĢme gibi mekanik tehlikelere karĢı uygun tarzda korunmuĢ ve 

buralarda dıĢarıya tesis edilmiĢ olan toz geçirmez etanĢ anahtarlar kullanılmalıdır. 

 

6.5.Yıldırımdan korunma: 

 

Çıplak hava hatları tehlike alanına girmeden son bulmalı ve bu uçlarda dıĢ aĢırı 

gerilim yükselmelerine karĢı uygun koruyucu parafudr gibi cihazlar bulundurulmalıdır. 

 

Parlayıcı,  patlayıcı,  yanıcı,  tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, iĢlendiği ve 

depolandığı yerler, yağ, boya veya diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar, yüksek 

bacalar, yüksek binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi 

yüksek yerler bulunan binalar, yıldırıma karĢı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü 

sistemlerle donatılmalıdır. Hava hatları ise uygun kapasitedeki parafudrlar ile 
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korunmalıdır. Tamamen çelik konstrüksiyon binalarla saç ve borulardan imal edilmiĢ 

tank ve benzeri çelik depoların yeterli bir topraklamaya tabi tutulması bu hususun 

yetkili teknik eleman tarafından kontrol edilerek yeterliliğinin belgelendirilmesi 

zorunludur. Paratonerler ve yıldırıma karĢı alınan diğer koruyucu tertibat en az yılda 1 

defa ehliyetli elektrikçiye kontrol ettirilmeli, düzenlenen belge iĢyerinde 

bulundurulmalıdır. 

 

BÖMLÜM 7: TOPRA KLAMA 

 

Alternatif ve doğru akımlı çalıĢan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları uygun Ģekilde 

topraklanmalıdır. Topraklama tesisatı, yürürlükteki Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik 

Ġç Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmalı ve iĢletilmelidir. 

 

Topraklama devresi bir hata gerilimi sonucu cihaz gövdesinde tehlikeli gerilim 

oluĢturmayacak Ģekilde ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelebilecek en büyük 

kaçağı toprağa iletecek kapasitede olmalıdır. 

 

Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal 

koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmıĢ kısımları uygun Ģekilde 

topraklanmalıdır. 

 

7.1. Topraklama kontrolü: 

Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda bir, yer değiĢtirebilen iĢletme elemanları 

için altı ayda bir defa yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri 

yapılmalıdır. Yapılan muayene, ölçüm ve kontrol sonucu düzenlenecek belge, iĢyerinde 

bulundurulmalıdır. Kontrol, ölçüm ve muayenelerde ölçüm noktaları, motor güçleri, 

çalıĢma gerilimi, motor nominal akımı, sigorta açma akımı, iletken tertibi,  ölçülen 

topraklama direnci, hesaplanan topraklama direnci ve sonuçlar belgede açıkça 

belirtilmelidir. Kontrol, ölçüm ve muayeneler, Elektrik Tesislerinde Topraklama 

Yönetmeliği‟nin Madde 7/Ek-P hükümleri çerçevesinde yapılmalıdır. 

 

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç 2 yılda bir, 

enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları ise en geç 5 yılda bir muayene, ölçme ve 

denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir. 

 

Toprak hatları kolay muayene edilecek Ģekilde çekilmiĢ olmalıdır. Toprak bağlantı hatları 

açık çekildiği takdirde mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuĢ olmalıdır. 
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7.2.Koruma iletkeni: 

TaĢınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin topraklanması, topraklama elemanı 

bulunan fiĢ ve prizlerle yapılmalı, yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir Ģalter 

bulundurulmalı,  bunlara akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmamalı, geçitlerde 

yüksekten geçirilmelidir. Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni 

ile topraklanmalıdır. 

Koruma iletkenlerinin bağlantısı tam bir iletkenlik sağlayacak biçimde yapılmalıdır. 

Koruma iletkenli bir koruma sisteminde kullanılan  elektrikli araçlar topraksız prizlerden ve 

koruma düzeni olmayan tesisattan beslenmemelidir. 

 

Koruma iletkeni olarak kullanılan yalıtılmıĢ iletkenler ve sıfır iletkeni bütün uzunlukları 

boyunca özel olarak belli renklerde iĢaretlenmiĢ olmalıdır. Bu iĢaret baĢka iletkenler için 

kullanılamamalıdır. 

 

Koruma iletkeni özenle döĢenmiĢ olmalı, toprak iĢareti ile belirtilmiĢ olan bağlantı 

noktalarına bağlanmalıdır. Koruma iletkeninin ve bağlama yerlerinin kendiliğinden 

gevĢemesi önlenmelidir. 

 

7.3. Kaçak akım rölesi: 

Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların tehlikeli gerilim seviyesine 

gelmeden önce alete gelen elektrik devresini kesen kaçak akım röleleri de uygun bir iĢ 

güvenliği tedbiridir. Topraklamalı aletlerde topraklama devresindeki kesinti halinde aletin 

elektrik devresini kesen bir kontaktörün bulunması Ģekli de geçerli sayılır. 
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Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara gerek sanal ortamda ve gerekse örgün 

eğitim sırasında verilen ders notları ve yapılan derslerde kullanılan sunumlar 

aĢağıdaki kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

 
MEVZUAT DIġI KAYNAKLAR 

1 Encyclopedia of Occupational Health and Safety – ILO 

2 Avrupa Birliği – Türkiye Sosyal Güvenlik Normları – TĠSK 

3 ĠĢyeri Hekimliği Ders Notları – TTB 

4 Occupational Health and Safety  -  National Safety Council (USA) 

5 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği mi, O da Ne? – Dr. Mahmut Yaman 

6 ĠĢ Sağlığı mı, ĠĢçi Sağlığı mı? – Dr. Mahmut Yaman 

7 OHSAS 18001 - TSE 

8 ĠSGGM ve ÇASGEM ders notları 

9 
 

 
MEVZUAT 

  

 
1-K A N U N L A R 

1  Anayasa 

2  SGKGSK 

3  ĠĢ Kanunu 

4 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

5 Ceza Kanunu 

6 CSGB KuruluĢ Kanunu 

7 Mesleki Eğitim Kanunu 

8 Borçlar kanunu 

 
  

 
ILO SÖZLEġMELERĠ  

1 ĠĢsizlik Hakkında 2 Sayılı SözleĢme 

2 Tarım ĠĢçilerinin Dernek Kurma ve BirleĢme Haklarına ĠliĢkin 11 Sayılı SözleĢme 

3 Sınaî Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında14 Sayılı SözleĢme 

4 Asgari Ücret Tespit Usulleri Ġhdasına ĠliĢkin 26 Sayılı SözleĢme 

5 Cebri veya Mecburi ÇalıĢtırmaya ĠliĢkin 29 Sayılı SözleĢme - (Temel SözleĢme) 

6 Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında 42 Sayılı SözleĢme 

7 
Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı ĠĢlerinde Kadınların ÇalıĢtırılmaması Hakkında 45 
Sayılı SözleĢme 

KAYNAKÇA 

DATA AKADEMİ İSG. Tarafından düzenlenen ĠĢyeri Hekimliği ve ĠĢ Güvenliği 
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8 Gem adamlarının Sağlık Muayenesine ĠliĢkin 73 Sayılı SözleĢme 

9 
Çocukların ve Gençlerin ĠĢe ElveriĢlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi 
Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı SözleĢme 

10 
Milletlerarası ÇalıĢma TeĢkilatının 1946 Yılında Montreal‟de Akdettiği 29 Uncu 

Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin DeğiĢtirilmesi Hakkında 80 Sayılı SözleĢme 

11 Sanayi ve Ticarette ĠĢ TeftiĢi Hakkındaki 81 Sayılı Milletlerarası ÇalıĢma SözleĢmesi 

12 
Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına ĠliĢkin 87 Sayılı SözleĢme 
- (Temel SözleĢme) 

13 
EĢit Değerde ĠĢ Ġçin Erkek ve Kadın ĠĢçiler Arasında Ücret EĢitliği Hakkında 100 Sayılı 
SözleĢme - (Temel SözleĢme) 

14 Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı SözleĢme 

15 Zorla ÇalıĢtırmanın Kaldırılması Hakkında 105 Sayılı SözleĢme - (Temel SözleĢme) 

16 Ayrımcılık (ĠĢ ve Meslek) Hakkında 111 Sayılı SözleĢme - (Temel SözleĢme) 

17 ĠĢçilerin Ġyonizan Radyasyonlara KarĢı Korunması Hakkında 115 Sayılı SözleĢme 

18 Ġstihdam Politikası Hakkında 122 Sayılı SözleĢme 

19 Yeraltı Madenlerinde ĠĢe Alınmada Asgari YaĢ Hakkında 123 Sayılı SözleĢme 

20 Tek ĠĢçinin TaĢıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında 127 Sayılı SözleĢme 

21 ĠĢ Kazalarının Önlenmesine (Gemi adamları) ĠliĢkin 134 Sayılı SözleĢme 

22 
ĠĢletmelerde ĠĢçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara ĠliĢkin 
135 Sayılı SözleĢme 

23 Ġstihdama Kabulde Asgari YaĢa ĠliĢkin 138 Sayılı SözleĢme - (Temel SözleĢme)  

24 
Ġnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri 

Hakkında 142 Sayılı SözleĢme 

25 
Uluslararası ÇalıĢma Normları Uygulamasının GeliĢtirilmesinde Üçlü DanıĢmaya ĠliĢkin 
144 Sayılı SözleĢme 

26 
Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve Ġstihdam KoĢullarının 
Belirlenmesi Yöntemlerine ĠliĢkin 151 Sayılı SözleĢme 

27 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve ÇalıĢma Ortamına ĠliĢkin 155 Sayılı SözleĢme 

28 Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve Ġstihdamı Hakkında 159 Sayılı SözleĢme 

29 ĠĢ Sağlığı Hizmetlerine ĠliĢkin 161 Sayılı SözleĢme 

30 
Kötü ġartlardaki Çocuk ĠĢçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin Acil 
Önlemler Hakkında 182 Sayılı SözleĢme - (Temel SözleĢme) 

  

 
YÖNETMELĠKLER (4857 sayılı iĢ kanunu kapsamında) 

1 
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Ġstihdamı Hakkında Yönetmelik 24.3.2004 
/25412 

2 
ĠĢçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun TeĢekkülü 
ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik 

3 ĠĢ Kanununa ĠliĢkin Fazla ÇalıĢma ve Fazla Sürelerle ÇalıĢma Yönetmeliği 

4 ĠĢ Kanununa ĠliĢkin ÇalıĢma Süreleri Yönetmeliği 

5 
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az ÇalıĢılması 
Gereken ĠĢler Hakkında Yönetmelik 

6 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme ĠĢleri Yönetmeliği 

7 Çocuk ve Genç ĠĢçilerin ÇalıĢtırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

8 Kadın ĠĢçilerin Gece Postalarında ÇalıĢtırılma KoĢulları Hakkında Yönetmelik 

9 Haftalık ĠĢ Günlerine Bölünemeyen ÇalıĢma Süreleri Yönetmeliği 

10 
Postalar Halinde ĠĢçi ÇalıĢtırılarak Yürütülen ĠĢlerde ÇalıĢmalara ĠliĢkin Özel Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik 

11 ÇalıĢanların ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

12 Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği 

13 Ekranlı Araçlarla ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 



497                                                                                                                                                                     Dr. K. 
A. 

 

14 Gürültü Yönetmeliği 

15 TitreĢim Yönetmeliği 

16 Yapı ĠĢlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 

17 Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

18 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden ÇalıĢanların Korunması Hakkında Yönetmelik 

19 
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik 

20 Asbestle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

21 
ĠĢyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin 
Yönetmelik 

22 ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği 

23 Elle TaĢıma ĠĢleri Yönetmeliği 

24 KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

25 Yeraltı ve Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği 

26 Sondajla Maden Çıkarılan ĠĢletmelerde Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği 

27 Geçici veya Belirli Süreli ĠĢlerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 

28 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 

29 
Balıkçı Gemilerinde Yapılan ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik 

30 ĠĢyerlerinde ĠĢin Durdurulmasına veya ĠĢyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik 

31 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 

32 
ĠĢyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında 
Yönetmelik 

33 Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliği 

34 
Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıĢtırılma ġartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım 
Yurtlarına Dair Yönetmelik 

35 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman ĠĢlerinden Sayılan ĠĢlere ĠliĢkin Yönetmelik 

36 Tarım ve Ormandan Sayılan ĠĢlerde ÇalıĢanların ÇalıĢma KoĢullarına ĠliĢkin Yönetmelik 

37 
ÇalıĢma Hayatına ĠliĢkin Üçlü DanıĢma Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 

38 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 

  

 
TEBLĠĞLER (4857 SAYILI Ġġ KANUNU) 

1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine ĠliĢkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği 

2 Ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢtırılacak iĢçilerin mesleki eğitimlerine dair tebliğ 

 
  

 
TÜZÜKLER (4857 SAYILI Ġġ KANUNU - GEÇĠCĠ 2. MADDE) 

1 ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü 

2 
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle ÇalıĢılan ĠĢyerlerinde ve ĠĢlerde 
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 

3 Yapı ĠĢlerinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü 

4 
Maden ve TaĢ Ocakları ĠĢletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ 
Güvenliği Önlemlerine ĠliĢkin Tüzük 

  

 
ĠLGĠLĠ DĠĞER MEVZUAT 

1 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 

2 ÇalıĢma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları Tespit Yönetmeliği 

3 KiĢisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 

4 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve 
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Denetimine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

5 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

6 Makine Koruyucuları Yönetmeliği 

7 Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği   

8 Güvenlik Bilgi Formları Tebliği 

9 KiĢisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 

10 KiĢisel Koruyucu Donanımlarla Ġlgili UyumlaĢtırılmıĢ Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 

11 
KiĢisel Koruyucu Donanımlarla Ġlgili OnaylanmıĢ KuruluĢların Görevlendirilmesine Dair 
Tebliğ 

 

 


