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Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar 
 

Konu Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, iĢyerinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı ortamlar 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Yanmanın tanımını yapar ve türlerini sayar. 

 Parlayıcı sıvı buharları ve gazları sıralar. 

 Patlayıcı maddeler ve patlayıcı ortamları gösterir. 

 Önleme, korunma ve mücadele yöntemlerini sıralar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 Yanmanın tanımı ve türleri 

 Parlayıcı sıvı buharları ve gazlar 

 Patlayıcı maddeler ve patlayıcı ortamlar 

 Önleme, korunma ve mücadele yöntemleri 

 

 

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. 

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. 
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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, 

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 
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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. 

Bölge 20 

Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık 

patlayıcı ortam oluĢabilecek yerler. 

Bölge 21 
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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; 

 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. 
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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 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. 
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 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. 

o Patlayıcı ortam oluĢma ihtimali bulunan yerlerde, kullanılmakta olan veya kullanıma 

hazır olan iĢ donanımları yukarıda söz edilmiĢ olan “asgari gerekleri” karĢılamak 

zorundadır. 
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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.  
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Büyük Endüstriyel Kazalar 
 

Konu Büyük Endüstriyel Kazalar 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, endüstriyel etkinliklerden kaynaklanan çevre sağlığı 

sorunları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 
 ĠĢyerinde çevresel risk faktörlerini tanımlar. 
 Çevresel kirlenme kavramı ve birincil/ikincil kaynaklarını sıralar. 
 Acil durum planı ve hekimin rolünü belirler. 
 Endüstriyel kazaların önlenmesi konusunda örnekler verir.  

Konunun alt 

baĢlıkları 

 ĠĢyerlerinde bulunabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk, 
etmenlerinin çevre üzerine olan etkileri ve ölçüm yöntemleri,  

 Majör çevresel kirleticiler (asbest, kurĢun, dioksin, pestisitler, 
iyonize/iyonize olmayan radyasyon vb.), 

 Endüstriyel kazalar ve kazara salınım kavramı, 
 Endüstriyel emisyonlar  
 Endüstriyel atıklar  
 Acil durum planı ve hekimin rolü,  
 Kazaların önlenmesi,  
 Kazalardan korunma. 

 

 
BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALARIN KONTROLÜ 

HAKKINDA YÖNETMELĠK 

 
18 Ağustos 2010 ÇARġAMBA Say: 27676 
Çevre ve Orman Bakanlığından: 

 
BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluĢlarda büyük 
endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının 
en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için 
alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler. 
  
Kapsam  
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; mevcut, öngörülen veya endüstriyel bir kimyasal 
prosesin kontrol kaybı esnasında oluĢacağı beklenen tehlikeli maddeleri, Ek I‟in Bölüm 1 ve 
Bölüm 2‟sinde belirtilen sınır değerlere eĢit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran alt ve 
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üst seviyeli kuruluĢlara uygulanır 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeler sadece üst 
seviyeli kuruluĢlara uygulanır. 
  
Ġstisnalar 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
 a) Askerî kuruluĢ, tesis ve depolara, 
 b) ĠyonlaĢtırıcı radyasyon faaliyetlerine, 
 c) Ek I Bölüm 1 ve Bölüm 2‟de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde 
bulundursalar dahi; 
 1) Rıhtımlar ve iskelelerde yapılan yükleme ve boĢaltma ile buralardan baĢka nakliye 
vasıtalarına veya baĢka nakliye vasıtalarından buralara yapılan taĢıma dahil olmak üzere, 
tehlikeli maddelerin; karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taĢınması 
ve bunların taĢınması sırasında bu Yönetmelikle kapsanan kuruluĢların dıĢında ara geçici 
depolanmasına, 
 2) Tehlikeli maddelerin tesis sınırları dıĢında, pompalama istasyonları da dahil bir boru 
hattıyla taĢınmasına, 
 ç) Ek I‟de belirtilen tehlikeli maddeler içeren kimyasal ve ısıl iĢleme iĢlemlerine ve bu 
iĢlemlere iliĢkin depolama hariç olmak üzere, maden çıkartma endüstrilerinin madenlerdeki 
ve taĢ ocaklarındaki veya sondaj kuyuları vasıtasıyla minerallerin aranması, çıkarılması ve 
iĢlenmesi ile ilgili faaliyetlere, 
 d) Denizdeki maden çıkarma endüstrilerinin; hidrokarbon içeren minerallerin aranması, 
çıkarılması ve iĢlenmesi ile ilgili faaliyetlere,  
 e) Özellikle minerallerin kimyasal ve ısıl iĢlemleri esnasında kullanılan, Ek I‟de 
tanımlanan tehlikeli maddeleri içeren atık havuzları ve barajları da dahil olmak üzere 
faaliyetteki atık tasfiye tesisleri hariç, düzenli depolama sahalarına 
 uygulanmaz. 
  
Dayanak 
 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik; 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 
1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı ÇalıĢma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 22/5/2005 tarihli ve 
5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara ĠliĢkin Kanun, 14/2/1985 tarihli 
ve 3152 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/7/2004 tarihli 
ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 
Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 
  
Tanımlar 
 MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aksi öngörülmedikçe;  
 a) Acil servis hizmetleri: Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluĢta ve civarında zararın en 
aza indirilmesindeki kolluk güçleri, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik ve sivil savunma 
hizmetleri dahil sağlık ve güvenlik hizmetlerini, 
 b) Alt seviyeli kuruluĢ: Ek I, Bölüm 1 ve Bölüm 2‟de verilen tehlikeli madde listelerinde, 
Kolon 2‟deki eĢik değerlere eĢit veya üzerinde, ancak Kolon 3‟teki değerlerin altındaki 
miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluĢu, 
 c) Büyük kaza: Herhangi bir kuruluĢun iĢletilmesi esnasında, kontrolsüz geliĢmelerden 
kaynaklanan ve kuruluĢ içinde veya dıĢında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha 
sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu 
büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını, 
 ç) Depolama: Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli Ģartlar sağlanmıĢ olarak 
kontrol altında tutulması veya stokta bulundurulmasını, 
 d) ĠĢletmeci: Bir kuruluĢun veya tesisin iĢletilmesinden sorumlu ve/veya buradaki 
teknik iĢletme hakkında karar verici herhangi bir gerçek veya tüzel kiĢiyi, 
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 e) KuruluĢ: Aynı iĢletmecinin kontrolü altındaki ve sadece bir karayolu, demiryolu veya 
kıta içi suyolu ile ayrılmıĢ iki veya ikiden fazla alan bir bütün olarak değerlendirilmek 
kaydıyla; aynı iĢletmecinin kontrolü altında bulunan, ortak altyapı veya faaliyetler de dahil 
olmak üzere, tehlikeli maddelerin bulunduğu, bir veya birden fazla tesisin bulunduğu alanı,  
 f) Risk: Belirli bir dönemde veya Ģartlar altında istenmeyen olayın ortaya çıkma 
olasılığını, 
 g) Tehlike: Ġnsan sağlığına ve/veya çevreye zarar verme potansiyeli olan tehlikeli bir 
maddenin veya fiziki bir durumun doğasından gelen özelliği, 
 ğ) Tehlikeli madde: Ek I, Bölüm 1, Kolon 1‟de listelenen veya Ek I, Bölüm 2, Kolon 1‟de 
listelenen bir kategori içerisindeki hammadde, ürün, yan ürün, artık veya ara madde olarak 
mevcut olan veya bir kaza sırasında oluĢması beklenen bir maddeyi, karıĢımı veya 
müstahzarı, 
 h) Tesis: Tehlikeli maddelerin üretildiği, kullanıldığı, iĢlendiği veya depolandığı bir 
kuruluĢ içerisindeki teknik birimi ve bu birimin iĢleyiĢi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru 
tesisatı, iĢ ekipmanları ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatlarını, tersaneleri ve 
doldurma – boĢaltma rıhtımlarını, platformlarını, Ģamandıra sistemlerini, yüzen veya sabit 
dalgakıranları, ambarları veya benzer yapıları, 
 ı) Üst seviyeli kuruluĢ: Ek I, Bölüm 1 ve Bölüm 2‟de verilen tehlikeli madde listelerinde, 
Kolon 3‟teki eĢik değerlere eĢit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran 
kuruluĢu 
 ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
Genel Yükümlülükler 

 ĠĢletmecinin yükümlülüğü  
 MADDE 6 – (1) ĠĢletmeci, büyük kazaları önlemek ve önlenemediği durumlarda 
bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek Ģekilde sınırlamak için gerekli tüm 
tedbirleri almakla yükümlüdür. 
  
Bildirimler 
 MADDE 7 – (1) Üst ve alt seviyeli bir kuruluĢun iĢletmecisi, (a), (b) ve (c) 
bentlerindeki süreleri dikkate alarak;  
 a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluĢlar için, yürürlük 
tarihini müteakip altı ay içerisinde,  
 b) Tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artıĢ nedeniyle bu Yönetmelik 
kapsamına dahil olan kuruluĢlar için ya da bir kuruluĢun transfer, kira veya satıĢ yoluyla el 
veya isim değiĢtirmesi durumları olması halinde;  
 1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ise; yürürlük tarihini müteakip altı ay 
içerisinde,  
 2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra ise, değiĢiklik tarihini müteakip on iĢ günü 
içerisinde,  
 c) Diğer durumlarda, kuruluĢun çalıĢmaya baĢlamasından önce 
 Çevre ve Orman Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak 
ikinci fıkradaki bilgileri içeren bir bildirim gönderir. 
 (2) Birinci fıkrada düzenlenen bildirim, aĢağıdaki bilgileri içerir: 
 a) KuruluĢun adı, ticari unvanı ve tam adresi, 
 b) KuruluĢun kayıtlı iĢyerinin tam adresi, 
 c) KuruluĢtan sorumlu kiĢinin adı ve unvanı, 
 ç) Bulundurulan tehlikeli maddeleri veya tehlikeli maddeler kategorisini tanımlamak için 
yeterli bilgi, 
 d) Bulundurulan tehlikeli madde veya maddelerin miktarı ve fiziksel hali, 
 e) Tesislerde veya depolama yerlerinde yürütülen veya yürütülecek faaliyetler, 
 f) KuruluĢun yakın çevresinde bulunan ve büyük bir kazaya neden olabilecek veya 
bunun sonuçlarını ağırlaĢtırabilecek unsurların detayları, 
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 g) Tüzel kiĢiler için Vergi Kimlik Numarası ve gerçek kiĢi için T.C. Kimlik Numarası. 
 (3) ĠĢletmeci; 
 a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluĢun seviyesini etkileyecek bir 
değiĢiklik olması, 
 b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki Ģeklinde değiĢiklik olması, 
 c) Uygulanan proseslerde değiĢiklik olması, 
 ç) Çevre ve Orman Bakanlığına veya ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen 
bilgilerde herhangi bir değiĢiklik olması, 
 d) KuruluĢun faaliyetine son vermesi 
 hallerinde on iĢ günü içerisinde bildirimini günceller. 
 (4)Yapılacak bildirimlere dair iĢ ve iĢlemler, Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanacak 
bir rehber ile belirlenir. 
 (5) ĠĢletmeci, birinci fıkra uyarınca gönderilen bildirimi, ayrıca Çevre ve Orman 
Bakanlığının resmi internet sitesinde kurulan elektronik sistem yoluyla da yapar. 
  
Büyük kaza önleme politikası 
 MADDE 8 – (1) Alt seviyeli kuruluĢların iĢletmecileri, büyük kazaların önlenmesi ile 
ilgili politikasını belirten bir büyük kaza önleme politikası belgesini, bu Yönetmeliğin yürürlük 
tarihine kadar hazırlar ve bunu muhafaza eder. Bu politika, uygun araçlar, yapılar ve 
yönetim sistemleri kullanılarak, çevre ve insanlar için yüksek seviyede bir koruma 
sağlayacak Ģekilde belirlenir. 
 (2) Büyük kaza önleme politikası belgesi hazırlanırken Ek III‟te belirtilen ilkeler dikkate 
alınır. 
 (3) Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi; 
 a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluĢlar için, yürürlük 
tarihine kadar, 
 b) KuruluĢların mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artıĢ nedeniyle bu 
Yönetmelik kapsamına dahil olması durumunda;  
 1) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artıĢ yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini 
müteakip altı ay içerisinde, 
 2) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artıĢ yürürlük tarihinden sonra ise, kapsama dahil 
olduğu tarihi müteakiben altı ay içerisinde,  
 c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce 
 hazırlanır. 
 (4) ĠĢletmeci, tesiste veya kuruluĢta, depolamada, kullanılan proseste büyük kazaların 
önlenmesi ile ilgili önemli yan etkileri olabilecek, mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin veya 
miktarının değiĢmesi hâlinde, büyük kaza önleme politikası belgesinde gerekli değiĢiklikleri 
yapar. 
 (5) ĠĢletmeci hazırlamıĢ olduğu büyük kaza önleme politikası belgesinde belirtilen 
politikayı uygular. 
 (6) Bu madde, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine tabi olan kuruluĢlara uygulanmaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Güvenlik Raporu 

 Güvenlik raporu 
 MADDE 9 – (1) Üst seviyeli bir kuruluĢun iĢletmecisi, asgari olarak Ek II‟nin 1 inci ve 2 
nci maddesinde belirtilen bilgileri içermek kaydıyla beĢinci fıkra uyarınca çıkarılacak rehberi 
dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır. 
 (2) ĠĢletmeci güvenlik raporunu; 
 a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluĢlar için, yürürlük 
tarihine kadar, 
 b) KuruluĢların mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artıĢ nedeniyle bu 
Yönetmelik kapsamına dahil olması durumunda;  
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 1) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artıĢ yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini 
müteakip bir yıl içerisinde, 
 2) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artıĢ yürürlük tarihinden sonra ise, kapsama dahil 
olduğu tarihi müteakip bir yıl içerisinde,  
 c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce 
 tesiste bulunan tehlikeli maddelerin güncel envanterini de içerecek Ģekilde hazırlar ve 
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına gönderir.  
 ç) Yeni kurulacak kuruluĢun iĢletmecisi, raporun incelenmesi sonuçlanıncaya kadar, 
kuruluĢu iĢletmeye almaz.  
 (3) ĠĢletmeci; 
 a) Bir güvenlik raporuna dahil edilmesi istenen bilgilerin tümü veya bir kısmı, ÇalıĢma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen baĢka herhangi bir rapor gereğince kullanılıyorsa, 
o bilgiye atıf yapabilir. 
 b) Güvenlik raporunun incelenmesi safhasında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yazılı olarak, ilâve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi sağlar. 
 (4) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kuruluĢun güvenlik raporunu almasını 
müteakiben iki ay içerisinde güvenlik raporunun değerlendirme sonucuyla ilgili olarak;  
 a) Değerlendirme sonucu olumlu ise, onaylanmıĢ güvenlik raporunun son halini; 
kuruluĢ belediye ve mücavir alanları içinde ise ilgili belediyeye, mücavir alanlar dıĢında ise 
ilgili il özel idaresine ve iĢletmeciye gönderir. Ayrıca, bu durumu Çevre ve Orman Bakanlığına 
ve BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığına bildirir. 
 b) Değerlendirme sonucu olumsuz ise, kuruluĢla ilgili gerekli yasal iĢlemi baĢlatır ve bu 
durumu Çevre ve Orman Bakanlığına, BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığına, 
kuruluĢ belediye ve mücavir alanları içinde ise ilgili belediyeye, mücavir alanlar dıĢında ise 
ilgili il özel idaresine bildirir. 
 (5) Çevre ve Orman Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, güvenlik 
raporu ve acil durum planları hakkında rehber hazırlar.  
  
Güvenlik raporunun gözden geçirilmesi ve güncellenmesi 
 MADDE 10 – (1) Güvenlik raporu, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
onaylandığı takdirde, iĢletmeci bu raporu: 
 a) Ek II‟nin (1.1) maddesinde belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değiĢiklik 
yapılması, güvenlik konularında yeni teknik geliĢmelerin olması veya kazaya ramak kalma da 
dâhil olmak üzere, kaza analizleri ve tehlikelerin değerlendirilmesi sonucunda, iĢletmecinin 
inisiyatifiyle veya ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gerek görmesi durumunda, en az 
beĢ yılda bir gözden geçirir. 
 b) Bu gözden geçirme sonucunda güvenlik raporunda değiĢiklik yapılması gerektiği 
takdirde, iĢletmeci, bu değiĢikliği gecikmeksizin yapar ve değiĢiklik bilgilerini ÇalıĢma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Güvenlik raporundaki değiĢikliklerle ilgili olarak 9 uncu 
madde uyarınca iĢlem yapılır. 
 (2) ĠĢletmeci, Güvenlik raporunun, birinci fıkra uyarınca gözden geçirilmiĢ, fakat 
değiĢtirilmemiĢ olması halinde, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bu durumu bildirir.  
 (3) ĠĢletmeci, tesiste veya kuruluĢta, depolamayı, kullanılan prosesi veya mevcut 
tehlikeli maddelerin niteliğini veya miktarını değiĢtirmeyi tasarlaması halinde, bu tür 
değiĢtirme öncesinde, hazırlanan güvenlik raporunu gözden geçirir ve gerekli değiĢiklikleri 
yaparak güncellenen bilgiyi ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Güvenlik 
raporundaki değiĢikliklerle ilgili olarak 9 uncu madde uyarınca iĢlem yapılır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Acil Durum Planları 

 Dahili acil durum planı  
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 MADDE 11 – (1) Üst seviyeli bir kuruluĢun iĢletmecisi, asgari olarak Ek IV, Kısım 1 ve 
Kısım 2‟de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla, 9 uncu maddenin beĢinci fıkrasında belirtilen 
rehberi dikkate alarak bir dahili acil durum planı hazırlar veya hazırlatır.  
 (2) ĠĢletmeci; 
 a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluĢlar için, yürürlük 
tarihine kadar, 
 b) KuruluĢların mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artıĢ nedeniyle 
Yönetmelik kapsamına dahil olması durumunda;  
 1) Mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki artıĢ yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük 
tarihini müteakip bir yıl içerisinde, 
 2) Mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki artıĢ yürürlük tarihinden sonra ise, 
kapsama dahil olduğu tarihi müteakip bir yıl içerisinde, 
 c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce 
 dahili acil durum planını hazırlar ve Çevre ve Orman Bakanlığına, ÇalıĢma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına, BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığına, kuruluĢ 
belediye ve mücavir alanları içerisinde ise ilgili belediyeye, mücavir alanlar dıĢında ise ilgili il 
özel idaresine gönderir. 
 ç) Bu Yönetmelik ile 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan 
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale 
ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında kalan 
kuruluĢların bu çerçevede hazırlayacakları Acil Müdahale Planı yeterli kabul edilir. Bu planın 
birer nüshası Çevre ve Orman Bakanlığına, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 
BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığına, kuruluĢ belediye ve mücavir alanları 
içinde ise ilgili belediyeye, mücavir alanlar dıĢında ise ilgili il özel idaresine gönderilir. Planın 
uygulanması ve üst planlarla koordinasyonu adı geçen uygulama Yönetmeliği çerçevesinde 
yapılır. 
 (3) ĠĢletmeci, dahili acil durum planının hazırlanması konusunda: 
 a) En az altı ay belirli süreli çalıĢan kiĢiler de dahil olmak üzere, kuruluĢ içinde çalıĢan 
kiĢilerin görüĢünü alır, 
 b) 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen alanda yer alan tesis yetkililerinin 
görüĢünü alır, 
 c) Çevre ve Orman Bakanlığına, acil servis hizmetlerini yürüten birimlere, kuruluĢun 
bulunduğu il özel idaresine ve belediyeye, kuruluĢun Organize Sanayi Bölgesi içinde yer 
alması durumunda Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne danıĢır. 
  
Harici acil durum planı 
 MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üst seviyeli kuruluĢlarla ilgili olarak, 
belediye ve mücavir alanı içinde belediye, mücavir alanı dıĢında ise il özel idaresi, Ek IV, 
Kısım 1 ve Kısım 3‟te belirtilen bilgilerden az olmamak Ģartı ile, 9 uncu maddenin beĢinci 
fıkrasında belirtilen rehberi dikkate alarak bir harici acil durum planı hazırlar veya hazırlatır. 
 (2) Harici acil durum planı, Çevre ve Orman Bakanlığının, belediye ve mücavir alanları 
için belediyeleri, mücavir alanlar dıĢında ise il özel idareleri sınırları dahilindeki kuruluĢlar 
hakkında, bildirim ve kayıt sistemine gelen bilgiler çerçevesinde, bu kuruluĢları kapsayacak 
bir harici acil durum planı hazırlama gereğini yazılı olarak bildirmesini müteakip altı ay 
içerisinde hazırlanır. 
 (3) ĠĢletmeci, belediye veya il özel idaresinin harici acil durum planının hazırlanması 
için isteyebileceği herhangi bir ek bilgiyi, talep edilen süre içerisinde sağlar. 
 (4) Ġl özel idaresi ve belediye, harici acil durum planının hazırlanması konusunda: 
 a) ĠĢletmecilerle görüĢ alıĢveriĢinde bulunur, 
 b) Çevre ve Orman Bakanlığına, acil servis hizmeti yürüten birimlere, Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürlüklerine, komĢu illerin il özel idarelerine ve/veya belediyelere danıĢır.  
 (5) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluĢlar için belediye, mücavir 
alanların dıĢında kalan kuruluĢlar için il özel idaresi, yukarıda belirtilen bilgilerin alınmasından 
ve gerekli istiĢarenin yapılmasından sonra bir harici acil durum planı taslağı hazırlar. Harici 
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acil durum planı taslağı, kamunun bilgilenmesi, katkı ve görüĢlerini verebilmesi için en az 
otuz gün süreyle kamunun eriĢimine açık hâle getirilir. 
 (6) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluĢlar için belediye, mücavir 
alanların dıĢında kalan kuruluĢlar için il özel idaresi dördüncü ve beĢinci fıkralar uyarınca 
alınan görüĢleri de dikkate alarak harici acil durum planına son Ģeklini verir ve bu planın 
birer nüshasını BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığına ve Çevre ve Orman 
Bakanlığına gönderir. 
  
Acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve tatbik edilmesi 
 MADDE 13 – (1) ĠĢletmeci, üç yılı aĢmayan aralıklarla dahili acil durum planını gözden 
geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten 
birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalıĢmaları yapar.  
 (2) Üç yılı aĢmayan aralıklarla, belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluĢlar 
için belediye, mücavir alanların dıĢında kalan kuruluĢlar için il özel idaresi, harici acil durum 
planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, iĢletmeci ve acil 
servis hizmetleri yürüten birimlerle iĢbirliği hâlinde yapar. 
  
Acil durum planlarının uygulanması 
 MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik gereği dahili acil durum planını hazırlamıĢ olan 
iĢletmeci, büyük bir kaza veya niteliği itibariyle büyük bir kazaya yol açması beklenebilecek 
kontrolsüz bir olay meydana geldiği zaman, bu planı gecikmeksizin uygular. Dahili acil durum 
planının yetersiz kaldığı durumlarda, il özel idaresi veya ilgili belediye, hazırladığı harici acil 
durum planını gecikmeksizin uygular. 

 
BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Bilgi Edinme 

 Kamunun bilgilendirilmesi 
 MADDE 15 – (1) 9 uncu maddenin uygulandığı kuruluĢun iĢletmecisi, il özel idaresi 
veya belediye tarafından, iĢletmeciye, kuruluĢunda meydana gelebilecek büyük bir kazadan, 
kiĢi ve kuruluĢların etkilenmesinin ihtimal dahilinde olduğunun bildirildiği bir alanda olması 
muhtemel kazaları, kuruluĢtaki güvenlik tedbirleri ve büyük bir kaza durumunda yapılması 
gerekenler hakkında tüm kiĢilere, kamu ve özel sektör kuruluĢlarına, en uygun yöntemleri 
kullanarak düzenli olarak bilgi verir. 
 (2) ĠĢletmeci birinci fıkrada belirtilen bilgiyi kamuya açık hale getirir. 
 (3) Birinci fıkrada belirtilen bilgi, Ek V‟te belirtilen bilgilerden az olmamak Ģartı ile 
yedinci fıkrada belirtilen rehber dikkate alınarak hazırlanan bilgileri ihtiva eder. 
 (4) ĠĢletmeci, birinci fıkra uyarınca sağlanması istenen bilgiyi hazırlamada, kuruluĢun 
bulunduğu yerdeki il özel idaresine veya belediyeye ve uygun gördüğü diğer kiĢilere danıĢır. 
Bu bilginin doğruluğu, yeterliliği ve Ģeklinden iĢletmeci sorumlu olur. 
 (5) ĠĢletmeci üç yılı aĢmayan aralıklarla, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 
hususlarda bir değiĢiklik olması durumunda, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri 
gözden geçirir, gerektiği takdirde günceller. 
 (6) ĠĢletmeci, dahili acil durum planının kuruluĢ için hazırlanmasını müteakip otuz gün 
içerisinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilgililerin bilgilendirilmesini sağlar. Ayrıca, 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilerin beĢ yılı aĢmayan aralıklarla veya bilgiler bu 
maddenin beĢinci fıkrası uyarınca güncellendiğinde iĢletmeci tarafından yeniden bilgilendirme 
sağlanır. 
 (7) Çevre ve Orman Bakanlığı, kamunun bilgilendirilmesi hakkında rehber hazırlar. 
  
Büyük bir kaza sonrasında iĢletmeci tarafından sağlanması gereken bilgiler 
 MADDE 16 – (1) ĠĢletmeci, kuruluĢta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde, 
mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aĢağıdakileri yerine getirir: 
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 a) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluĢlar için belediye, mücavir 
alanların dıĢında kalan kuruluĢlar için il özel idaresi baĢta olmak üzere, BaĢbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığını, Çevre ve Orman Bakanlığını ve ÇalıĢma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığını bu kazadan derhal haberdar eder ve kaza ile ilgili aĢağıdaki bilgileri 
sağlar: 
 1) Kazanın oluĢumu ve geliĢim seyri, 
 2) Ġlgili tehlikeli maddeler ve miktarları,  
 3) Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan 
mevcut veriler, 
 4) Alınan acil durum önlemleri. 
 b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kurumları, aĢağıda 
öngörülenler hakkında bilgilendirir: 
 1) Kazanın orta ve uzun dönemdeki etkilerinin hafifletilmesi, 
 2) Bu tür bir kazanın tekrarlanmasının önlenmesi. 
 c) ĠĢletmeci, daha ileri bir araĢtırma ile bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde 
belirtilen bilgiyi veya bu tür bilgiden çıkarılan sonuçları değiĢtiren ek bulgular elde etmesi 
durumunda, bu bilgiyi günceller.  
  
Domino etkisi 
 MADDE 17 – (1) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluĢlar için belediye, 
mücavir alanların dıĢında kalan kuruluĢlar için il özel idaresi, iĢletmeciler tarafından 9 uncu 
madde uyarınca, gönderilen güvenlik raporlarındaki bilgileri ve 12 nci maddenin ikinci fıkrası 
uyarınca gönderilen bilgileri kullanarak, kuruluĢların konumu ve bulundurduğu tehlikeli 
maddeler nedeniyle büyük kaza ihtimalinin veya sonuçlarının artabilecek olması durumunu 
dikkate alarak, kuruluĢları veya kuruluĢ gruplarını tayin eder. 
 (2) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluĢlar için belediye, mücavir 
alanların dıĢında kalan kuruluĢlar için il özel idaresi, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca 
tayin edilen bir gruptaki kuruluĢların iĢletmecilerine aynı grup içindeki diğer kuruluĢların isim 
ve adreslerini bildirir. 
 (3) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin edilen bir gruptaki herhangi bir kuruluĢun 
iĢletmecisi; 
 a) Gruptaki diğer kuruluĢların iĢletmecilerine büyük kaza önleme politikası 
belgelerindeki, güvenlik yönetim sistemlerindeki, güvenlik raporlarındaki ve dahili acil durum 
planlarındaki büyük bir kazanın oluĢturacağı tüm tehlikelerin doğasının ve büyüklüğünün 
dikkate alınmasını sağlayacak Ģekilde uygun bilgi alıĢveriĢini sağlar, 
 b) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası ve 15 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde 
kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için diğer kuruluĢların iĢletmecileriyle iĢbirliği 
yapar. 
 (4) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluĢlar için belediye, mücavir 
alanların dıĢında kalan kuruluĢlar için il özel idaresi, Çevre ve Orman Bakanlığına bu 
maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenmiĢ kuruluĢ veya kuruluĢ grupları hakkında bilgi 
verir. 
  
Bildirim ve kayıt sistemi 
 MADDE 18 – (1) Çevre ve Orman Bakanlığı, aĢağıdaki bilgileri içeren bir kayıt sistemi 
kurar ve bu kayıt sisteminin devamlılığını sağlar: 
 a) 7 nci maddeye göre yapılan bildirimler, 
 b) 11 inci ve 12 nci maddelere göre gönderilen acil durum planları, 
 c) 16 ncı madde uyarınca gönderilen kaza bilgileri, 
 ç) 17 nci maddenin birinci fıkrası ile tayin edilen kuruluĢları veya kuruluĢ grupları. 
 (2) Çevre ve Orman Bakanlığı, bir kuruluĢun bu Yönetmelik kapsamından çıktığı 
tarihten itibaren beĢ yıl sonra bu kuruluĢla ilgili kayıtlı bilgileri silebilir. 
 (3) Kayıt sistemindeki herhangi bir açıklamanın silinmesi halinde, kayıtlarda bu 
açıklamanın varlığına dair bir ifadeye yer verilir. 
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 (4) Kayıt herhangi bir formda tutulabilir. Çevre ve Orman Bakanlığı, tutulan kayıtların 
gerektiğinde halkın eriĢimine açık olmasını sağlar. 
  
Gizlilik  
 MADDE 19 – (1) Herhangi bir kuruluĢa ait bilgi, gizli nitelikte olduğu sürece 
iĢletmecinin rızası olmadan 18 inci maddede belirtilen kayıtta yer almaz. 
 a) Bilgi, Çevre ve Orman Bakanlığına baĢvurulması halinde, bakanlık tarafından ticari 
veya kiĢisel olarak gizli olduğuna (b) bendi çerçevesinde karar verilmedikçe, ticari veya 
kiĢisel olarak gizli değildir.  
 b) ĠĢletmeci tarafından Çevre ve Orman Bakanlığına sağlanan bilginin, kendisi veya 
baĢka bir kiĢi için, ticari veya kiĢisel gizliliği olduğu gerekçesiyle kayıttan çıkartılması için 
baĢvurması durumunda, Çevre ve Orman Bakanlığı bu bilginin gizli olup olmadığına karar 
verir. Karar verilirken millî savunma, kamu güvenliği, ticarî ve endüstriyel sırlar ve kiĢisel 
bilgiler gibi kriterler yanında, bilginin açık olmasının iĢletmecinin ticarî menfaatlerine makul 
olmayan derecede zarar verme ihtimali de göz önünde bulundurulur. 
 c) BaĢvuru alındıktan sonra otuz iĢ günü içerisinde (b) bendine göre bir karar verilir. 
Çevre ve Orman Bakanlığı, bu süre içerisinde bir karar vermezse, bu bilginin ticari veya 
kiĢisel olarak gizli olduğuna karar verilmiĢ gibi hareket edilir. 
 ç) Kayıttan çıkarılan bilgi, çıkarılmasını sağlayan karar ile baĢlayan beĢ yıllık sürenin 
bitiminde, ticari olarak gizli olması sona ermiĢ addedilir. ĠĢletmeci, bunun hâlâ ticari olarak 
gizli olduğu gerekçesiyle kayıt dıĢında kalması için Çevre ve Orman Bakanlığına baĢvurabilir. 
Çevre ve Orman Bakanlığı nihaî kararı verir. 
  
Denetimler 
 MADDE 20 – (1) Çevre ve Orman Bakanlığı ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
bu Yönetmelik kapsamına giren kuruluĢların denetimini, eĢgüdümlü olarak hazırlanan bir 
denetim planına göre gerçekleĢtirir. Denetime iliĢkin düzenlemeler aĢağıdaki koĢulları sağlar: 
 a) Tüm kuruluĢları kapsayacak Ģekilde bir denetim programı olmasını, 
 b) Programın, 9 uncu maddenin kapsadığı her bir kuruluĢta, yılda en az bir defa saha 
denetimini sağlayacak Ģekilde olmasını, 
 c) Her denetimi takiben bir rapor hazırlanmasını.  
 (2) Birinci fıkrada belirtilen denetimler, güvenlik raporu veya iĢletmeci tarafından 
teslim edilen herhangi baĢka bir raporun alınmasına bağlı değildir. Bu gibi denetimler, 
özellikle; 
 a) ĠĢletmecinin büyük kazaları önlemek için, kuruluĢta yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili 
uygun önlemleri aldığını gösterebilmesini, 
 b) ĠĢletmecinin, kuruluĢun hem içinde hem de dıĢında önemli kazaların sonuçlarını en 
aza indirmek için uygun yöntemleri sağladığını gösterebilmesini, 
 c) Güvenlik raporundaki veya iĢletmeci tarafından ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına teslim edilen herhangi baĢka bir rapordaki veri ve bilgilerin, kuruluĢ özelliklerini 
yeterli olarak yansıtmasını, 
 ç) 15 inci madde uyarınca kamuya bilgi verilmesini 
 sağlamak amacıyla bir kuruluĢta kullanılan sistemlerin incelenmesi için yeterlidir. 
 (3) Çevre ve Orman Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir kuruluĢtaki 
büyük bir kazadan haberdar olması durumunda, kendi mevzuatı açısından; 
 a) Acil durum planlarının uygulanıp uygulanmadığını denetler, 
 b) Kazanın analizini yapar ve bu amaçla denetleme, araĢtırma veya diğer yollarla 
gerekli bilgiyi toplar, 
 c) ĠĢletmecinin gerekli iyileĢtirici tedbirleri almasını ister, 
 ç) Gelecekte benzer kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirler hususunda 
tavsiyelerde bulunur. 
 (4) Çevre ve Orman Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetimler ile 
ilgili bir tebliğ yayınlar. 
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Ġdari tedbirler 
 MADDE 21 – (1) ĠĢletmeci tarafından büyük kazaların önlenmesi ve zararların 
azaltılması için alınan önlemlerin yetersiz olduğunun tespiti durumunda, Çevre ve Orman 
Bakanlığı ve/veya ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kuruluĢu veya tesisi kapatır veya 
ilgili bölümlerin iĢletilmesini durdurur. 
 (2) ĠĢletmeci tarafından güvenlik raporunun ve dahili acil durum planının süresinde 
teslim edilmediği durumda, Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, kuruluĢu veya tesisi kapatır veya ilgili bölümlerin iĢletilmesini durdurur. 
 (3) Kapatma veya durdurma kararı, nedenleri ve alınması gereken tedbirlerle birlikte 
iĢletmeciye bildirilir.  
 Yaptırımlar 
 MADDE 22 – (1) Diğer durumlarda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 4857 sayılı ĠĢ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
 Yürürlük 
 MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin; 
 a) 7 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beĢinci fıkraları yayımı tarihinde, 
 b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
 MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile ÇalıĢma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı müĢtereken yürütür. 

 
Ek I 

BU YÖNETMELĠĞĠN UYGULANDIĞI TEHLĠKELĠ MADDELER 
 
 GiriĢ 
 
1. Ek I, Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, herhangi bir kuruluĢta tehlikeli 

maddelerin bulunduğu durumda uygulanır ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinin 
uygulanmasını belirler. 

 
2. KarıĢımlar ve müstahzarlar, yüzde oranı veya bir açıklamanın özellikle 

verilmemiĢ olması halinde, Bölüm 2, Not 1'de verilmiĢ olan Yönetmelikte yer alan 
özelliklerine göre belirlenmiĢ konsantrasyon sınırları içerisinde kalmaları Ģartıyla, saf 
maddelerle aynı koĢullara tabi olurlar. 

 
3. Bölüm 1 ve Bölüm 2‟de belirtilmiĢ olan niteleyici miktarlar, her bir kuruluĢ için 

geçerlidir. 
 
4. Yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasında göz önüne alınan miktarlar 

herhangi bir zamanda, mevcut olan veya olması muhtemel en yüksek miktarlardır. Bir 
kuruluĢta, yalnızca ilgili niteleyici miktarın % 2‟sine eĢit veya daha az miktarda bulunan 
tehlikeli maddeler, kuruluĢun baĢka bir yerindeki büyük bir kazaya neden olma ihtimali 
olmayan herhangi bir yerde bulunması hâlinde, mevcut toplam miktarın hesaplanmasında 
ihmal edilir. 

 
5. Tehlikeli maddelerin veya tehlikeli madde kategorilerinin eklenmesi ile ilgili 

olarak Bölüm 2, Not 4'te verilen kurallar, uygun olduğu durumda geçerli olur. 
 
6. Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, 20 °C‟lik bir sıcaklığa ve 

101,3 kPa‟a eĢit veya bundan büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir 
maddedir. 
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7. Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir sıvı, 20 °C‟lik bir sıcaklıkta ve 
101,3 kPa standart basınçta bir gaz olarak tanımlanmayan ve katı halde bulunmayan 
herhangi bir maddedir. 

 
Bölüm 1: AdlandırılmıĢ Maddeler 
 
Bu bölümde yer alan bir maddenin veya madde grubunun, aynı zamanda Bölüm 2'de yer 
alması halinde, bu bölümde verilmiĢ olan niteleyici miktarlar kullanılmalıdır. 
 
AdlandırılmıĢ Maddeler Listesi 
 

Kolon 1 Kolon 2 Kolon3 

Tehlikeli Maddeler 

AĢağıdaki Yönetmelik 
maddelerinin 
uygulanması ile ilgili 
niteleyici miktar (ton) 

Madde 7 ve 8 Madde 9 

Amonyum nitrat (bakınız not 1) 5000 10000 

Amonyum nitrat (bakınız not 2) 1250 5000 

Amonyum nitrat (bakınız not 3) 350 2500 

Amonyum nitrat (bakınız not 4) 10 50 

Potasyum nitrat (bakınız not 5) 5000 10000 

Potasyum nitrat (bakınız not 6) 1250 5000 

Arsenik pentaoksit, arsenik (V) asit ve/veya tuzları 1 2 

Arsenik trioksit, arsenik (III) asit ve/veya tuzları - 0,1 

Brom 20 100 

Klor 10 25 

Solunabilir toz halindeki Nikel bileĢikleri (nikelmonoksit, 
nikeldioksit, nikel sülfat, trinikeldisülfat, dinikeltrioksit 

- 1 

Etilenimin 10 20 

Flor 10 20 

Formaldehit (konsantrasyon ≥ % 90) 5 50 

Hidrojen 5 50 

Hidrojen klorür (sıvılaĢtırılmıĢ gaz) 25 250 

KurĢun alkilleri 5 50 

SıvılaĢtırılmıĢ çok kolay alevlenir gazlar (LPG dahil) ve 
doğalgaz 

50 200 

Asetilen 5 50 

Etilen oksit 5 50 

Propilen oksit 5 50 

Metanol 500 5000 

4,4-metilenbis (2- kloranilin) ve/veya tuzları, toz halinde - 0,01 

Metilizosiyanat - 0,15 

Oksijen 200 2000 

Toluendiizosiyanat 10 100 

Karbonildiklorür (fosgen) 0,3 0,75 

Arseniktrihidrür (arsin) 0,2 1 

Fosfortrihidrür (fosfin) 0,2 1 

Sülfür(Kükürt)diklorür 1 1 

Sülfür(Kükürt)trioksit  15 75 

TCDD eĢdeğeri cinsinden hesaplanan 
Poliklorodibenzofuranlar ve poliklorodibenzodioksinler 

- 0,001 
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Kolon 1 Kolon 2 Kolon3 

Tehlikeli Maddeler 

AĢağıdaki Yönetmelik 
maddelerinin 
uygulanması ile ilgili 
niteleyici miktar (ton) 

Madde 7 ve 8 Madde 9 

(TCDD dahil) 

Ağırlık olarak % 5‟in üstündeki konsantrasyonlarda 
aĢağıdaki KANSEROJENLER: 
4-Aminobifenil ve/veya tuzları, benzotriklorür,benzidin 
ve/veya tuzları, bis(klorometil)eter, klorometilmetileter, 
1,2-dibromoetan, dietilsülfat, dimetilsülfat, 
dimetilkarbamol klorür, 1,2-dibrom-3-klorpropan, 1,2-
dimetilhidrazin, dimetilnitrozamin, 
hekzametilfosforiktriamit, hidrazin, 2-naftilamin ve/veya 
tuzları, 4-nitrodifenil, ve 1,3-propansulton 

0,5 2 

Petrol ürünleri: 
(a) benzin ve naftalar, 
(b) kerosenler (jet yakıtları dahil), 
(c) gaz yağları (dizel yakıtlar, ev ısıtma yağları ve gaz 
yağ karıĢımları dahil) 

2500 25000 

 
Notlar 
1. Amonyum nitrat (5000/10000): kendiliğinden bozunma özelliğine sahip olan 

gübreler 
 AĢağıdaki durumlar için geçerlidir: 
 Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği, aĢağıdaki gibi olan amonyum nitrat bazlı 

bileĢik/kompozit gübrelerde (Fosfat ve/veya potasyum ile amonyum nitrat içeren 
bileĢik/kompozit gübrelerde): 
- Ağırlıkça %15,75(1) ve %24,50(2) arasında olan ve toplam yanıcı/organik maddelerin 

%0,4‟ünden fazla olmayan veya 18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik‟te yer alan yüksek 
oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri için patlama dayanım testindeki 
gereksinimleri sağlayan, 

- Ağırlıkça %15,75(3) veya daha az olan ve sınırlandırılmamıĢ yanıcı maddeler  
-  “BirleĢmiĢ Milletler Trough Testi”ne göre kendiliğinden bozunma özelliğine sahip 

maddeler (Bakınız: BirleĢmiĢ Milletler Tehlikeli Maddelerin TaĢınmasına Dair 
Tavsiyeler, Testler ve Kriterler El Kitabı, Bölüm III, Alt Kısım 38,2). 

2. Amonyum nitrat (1 250/5 000): gübre kalitesinde 
 Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği, aĢağıdaki gibi olan amonyum nitrat bazlı 

gübrelere ve amonyum nitrat bazlı bileĢik/kompozit gübrelere uygulanır: 
- Amonyum nitratın dolomit, kireçtaĢı ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90‟lık bir 

saflık oranı ile karıĢımları hariç, ağırlıkça %24,5‟ten fazla olan,  
- Amonyum nitrat ve amonyum sülfat karıĢımları için ağırlıkça % 15,75‟ten fazla olan, 
- Amonyum nitratın dolomit, kireçtaĢı ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90‟lık bir 

saflık oranı ile karıĢımları için, ağırlıkça %28‟den(4) fazla olan. 
3. Amonyum nitrat (350/2500): teknik kalitede 
 AĢağıdaki durumlarda uygulanır: 

- Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği, aĢağıdaki gibi olan amonyum nitrat ve 
amonyum nitrat müstahzarları, 

- Ağırlıkça %24,5 ve %28 arasında olan ve %0,4‟ten fazla yanıcı madde içermeyen, 
- Ağırlıkça %28‟den fazla olan ve %0,2‟den fazla yanıcı madde içermeyen, 



Dr K. A. 
 

- Ġçeriğinde amonyum nitrat konsantrasyonu ağırlıkça %80‟den fazla olan sulu 
amonyum nitrat çözeltileri. 

4. Amonyum nitrat (10/50): Standart dıĢı ve patlama testine uymayan materyal 
ve gübreler  

 AĢağıdaki durumlarda uygulanır: 
- Üretim sürecinde atılan maddelere ve Not 2 ve 3‟de belirtilen Ģartlarla, artık uyum 

içinde olmadıklarından dolayı yeniden çalıĢılması, geri kazanımı ya da güvenli 
kullanım için arıtım amacıyla, son kullanıcıdan bir imalatçıya, geçici depolama ya da 
yeniden iĢleme tesisine geri gönderilmekte olan ya da gönderilmiĢ olan ve Not 2 ve 
3‟te bahsi geçen amonyum nitrat, amonyum nitrat preparatları, saf amonyum nitrat 
bazlı gübreler ve amonyum nitrat bazlı bileĢik/kompozit gübreler, 

- 18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan 
Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik‟te yer alan yüksek oranda azot ihtiva eden 
amonyum nitrat gübreleri için patlama dayanım testinin gereklilikleri yerine 
getirmeyen ve  Not 1, Paragraf 1‟de ve Not 2‟de bahsi geçen gübreler. 

 
5. Potasyum nitrat (5 000/10 000):  
 Filizli /tanecikli halde potasyum nitrat içeren kompozit potasyum-nitrat bazlı gübrelere 

uygulanır. 
6. Potasyum nitrat (1 250/5 000):  
 Kristal halde potasyum nitrat içeren kompozit potasyum-nitrat bazlı gübrelere uygulanır. 
7. Poliklorodibenzofuranlar ve Poliklorodibenzodioksinler 
 Poliklorodibenzofuranların ve Poliklorodibenzodioksinlerin miktarları, aĢağıdaki faktörler 

kullanılarak hesaplanır:  
 
Söz Konusu Türler Ġçin Uluslararası Toksik EĢdeğer Faktörleri (UTEF) 
(NATO/CCMS)  
 

Söz Konusu Türler Ġçin Uluslararası Toksik EĢdeğer Faktörler (UTEF) (NATO/CCMS) 

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 

. . 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 

. . . . 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 . . 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

. . 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

. . . . 

OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

. . 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

. . . . 

. . OCDF 0,001 

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hekza, Hp = hepta, O = okta) 

 
__________________ 
(1) Ağırlıkça % 15,75‟lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45‟lik amonyum nitrata tekabül 
eder. 
(2) Ağırlıkça % 24,50‟lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 70‟lik amonyum nitrata tekabül 
eder. 
(3) Ağırlıkça % 15,75‟lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45‟lik amonyum nitrata tekabül 
eder. 
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(4) Ağırlıkça % 28‟lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 80‟lik amonyum nitrata tekabül 
eder. 
 
 
 
 
 
 
Bölüm 2: Bölüm 1‟de AdlandırılmamıĢ Madde ve Müstahzar Kategorileri  
 

Kolon 1 Kolon 2 Kolon 3 

Tehlikeli Madde Kategorileri  
 

AĢağıdaki Yönetmelik 
maddelerinin uygulanması ile 
ilgili olarak Madde 5'te 
tanımlanan tehlikeli maddelerin 
niteleyici miktarı (ton)  

Madde 7 ve 8 Madde 9 

1. ÇOK TOKSĠK 5 20 

2. TOKSĠK 50 200 

3. OKSĠTLEYĠCĠ 50 200 

4. PATLAYICI (Not 2‟ye bakınız) 
(Maddenin, müstahzarın veya ürünün, UN/ADR 
Bölüm 1.4 kategorisine girdiği durumlarda)  

 
50 
 

200 

5. PATLAYICI (Not 2‟ye bakınız) 
Maddenin, müstahzarın veya ürünün, UN/ADR‟nin 
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 veya 1.6 bölümlerinden ya da 
risk tanımlarından R2 veya R3‟ten herhangi 
birisine girdiği durumlarda  

10 50 

6. ALEVLENĠR (Not 3 (a)'da verilmiĢ olan tanıma 
uyan) 

5000 50000 

7a.KOLAY ALEVLENĠR (maddenin veya 
müstahzarın, Not 3 (b) (I)'de verilmiĢ olan tanıma 
uyan) 

50 200 

7b.KOLAY ALEVLENĠR sıvılar (maddenin veya 
müstahzarın, Not 3 (b) (2)'de verilmiĢ olan 
tanıma uyan) 

5000 50000 

8. ÇOK KOLAY ALEVLENĠR (maddenin veya 
müstahzarın, Not 3 (c)'de verilmiĢ olan tanıma 
uyan) 

10 50 

9. ÇEVRE ĠÇĠN TEHLĠKELĠ risk tanımları   

i) R50: “Sudaki organizmalar için çok toksiktir” 
(R50/53 dahil) 

100 200 

ii) R51/53: “Sudaki organizmalar için toksik, su 
ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden 
olabilir” 

200 500 

10. Yukarıda verilen risk tanımlarının dıĢında 
kalan DĠGER SINIFLANDIRMALAR: 

  

(i) R14: "Su ile Ģiddetli reaksiyon verir" (R14/15 
dahil) 

100 500 

(ii) R29: "Su ile temasında toksik gaz çıkarır" 50 200 

 
Notlar  
1. Maddeler ve müstahzarlar, aĢağıdaki yönetmeliğe göre sınıflandırılmıĢtır: 
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 - 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli 
Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 
Yönetmelik‟e göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıĢ, ancak yine de bir kuruluĢtaki mevcut 
olan veya mevcut olabilecek ve kuruluĢtaki mevcut koĢullar altında büyük kaza 
potansiyeli açısından eĢdeğer özelliklere sahip olan veya olabilecek maddeler veya 
müstahzarların olması durumunda, aynı yönetmeliğin ilgili maddesiyle uyumlu olarak 
geçici sınıflandırma prosedürleri uygulanır. 

 Birden fazla sınıflandırmaya tabi tutulacak özellikte olan maddelerin veya müstahzarların 
olması durumunda, Yönetmeliğin amacı bakımından en düĢük niteleyici miktarlar 
uygulanır. Ancak, Not 4‟teki kuralın uygulanması için, kullanılan niteleyici miktar her 
zaman ilgili sınıflandırmaya tekabül eden miktardır. 

2. "Patlayıcı madde"; 
-  Çarpma, sürtünme, açık alev veya diğer tutuĢturma kaynakları ile patlama riski olan 

bir madde veya müstahzar (risk tanımı R2), 
-  Çarpma, sürtünme, açık alev veya diğer tutuĢturma kaynakları ile patlama riski 

yüksek olan bir madde veya müstahzar (risk tanımı R3), ya da 
-  Ülkemizin de 06.12.2005 tarihinde 26015 sayılı resmi gazetede yayınladığı kanun ile 

taraf olduğu 30 Eylül 1957 tarihli “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası 
TaĢınması Hakkında Avrupa SözleĢmesi”ndeki (UN/ADR) Sınıf 1‟de yer alan madde, 
müstahzar veya eĢyadır. 

 Patlayıcı tanımına, Yönetmeliğin amacı bakımından, kendiliğinden gerçekleĢebilen 
ekzotermik kimyasal reaksiyonlar yoluyla, ısı, ıĢık, ses, gaz veya duman ya da bu etkilerin 
bir bileĢimini ürettiği belirtilen maddeler (ya da madde karıĢımları) olarak tanımlanan 
piroteknikler de dahildir. Bir madde veya müstahzarın hem UN/ADR‟ye göre hem de R2 
veya R3 olarak sınıflandırıldığı durumlarda, UN/ADR sınıflandırmasına öncelik verilir. 

 UN/ADR Sınıf 1‟deki madde veya eĢyalar, UN/ADR sınıflandırma sistemiyle uyumlu bir 
Ģekilde 1.1‟den 1.6‟ya kadar olan kısımların herhangi birinde sınıflandırılmıĢtır. Ġlgili 
kısımlar aĢağıda verilmiĢtir:  

 Kısım 1.1: “Kütlesel patlama tehlikesi olan maddeler veya eĢyalar (kütlesel patlama, bir 
anda kütlenin hemen hemen tamamının etkilendiği patlamadır.)” 

 Kısım 1.2: “Kütlesel patlama tehlikesi içermeyen, ancak Ģarapnel tesiri olan maddeler 
veya eĢyalar.” 

 Kısım 1.3: “Bir yangın tehlikesi ve ufak çaplı patlama tehlikesi veya ufak çaplı Ģarapnel 
tesirinden birisini ya da her ikisini içeren, ancak kütlesel patlama tehlikesi arz etmeyen 
maddeler veya eĢyalar: 

 (a) önemli miktarda radyant ısı yayan yanma, 
 (b) ufak çaplı patlamaya veya Ģarapnel tesirine ya da her ikisine de yol açarak birbirini 

izleyen yanmalar.” 
 Kısım 1.4: “TaĢıma sırasında ateĢleyicilerle veya tutuĢturucularla temas halindeyken, 

düĢük risk arz eden maddeler veya eĢyalar. Etkiler büyük ölçüde ambalaj ile sınırlı olup, 
büyük boyuttaki ve aralıktaki parçaların saçılması beklenmemektedir. Harici bir yangın, 
ambalajın hemen hemen tüm içeriğinin anında patlamasına sebep olmayacaktır.” 

 Kısım 1.5: “Normal taĢıma koĢulları altında, tutuĢma veya yanmadan patlamaya geçme 
ve kütlesel patlama tehlikesi ihtimali çok düĢük olan çok duyarsız maddeler. Bu maddeler, 
asgarî gereklilik olarak, harici yangın testinde patlamayacaktır.” 

 Kısım 1.6: “Kütlesel patlama tehlikesi olmayan aĢırı duyarsız eĢyalar. Bu eĢyalar, sadece 
aĢırı duyarsız patlayıcı maddeler içermekte ve ihmal edilebilecek derecede kaza ile 
tutuĢma veya yayılma olasılığı göstermektedir. Risk, tek bir eĢyanın patlaması ile 
sınırlıdır.” 

 Bu tanıma, ayrıca eĢyalarda bulunan patlayıcı veya piroteknik maddeler veya 
müstahzarlar da dahil edilmiĢtir. EĢyaların patlayıcı veya piroteknik maddeler veya 
müstahzarlar içermesi durumunda, bu madde veya müstahzarın miktarı biliniyorsa, bu 
miktar, bu Yönetmeliğin amacı bakımından göz önünde tutulacaktır. Miktar bilinmiyorsa, 
bu Yönetmeliğin amacı bakımından, eĢyanın tamamı patlayıcı olarak değerlendirilecektir. 
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3. 6, 7, ve 8 inci sınıflarda yer alan "alevlenir", „‟kolay alevlenir", “çok kolay alevlenir” 
ifadeleri aĢağıdaki anlamları taĢır: 
(a) Alevlenir sıvılar: 
 Parlama noktası 21 °C (21 °C dahil) – 55 °C (55 °C dahil) arasında olan, yanmayı 

destekleyen maddeler ve müstahzarlar (risk tanımı R10); 
(b) Kolay alevlenir sıvılar: 

1. Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla temasında 
ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar (risk tanımı R17), 

 -Parlama noktası 55 °C'nin altında olan ve yüksek basınç veya yüksek sıcaklık gibi özel 
iĢlem koĢullarında büyük kaza tehlikeleri oluĢturabilecek, basınç altında sıvı halde kalan 
maddeler ve müstahzarlar, 

2. Parlama noktası 21 °C'nin altında olan ve çok kolay alevlenir olmayan maddeler ve 
müstahzarlar (risk tanımı R11); 

(c)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar: 
1.  0 oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35 oC‟ye eĢit ya da daha 

düĢük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması durumunda 
kaynamanın baĢladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar (risk tanımı R12) 

2.  Ortam sıcaklığı ve basıncında havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya süper kritik 
halde bulunan gazlar (risk tanımı R12) 

3.  Kaynama noktalarının üzerindeki bir sıcaklıkta bulundurulan, alevlenir veya kolay 
alevlenir sıvı maddeler ve müstahzarlar. 

4.  KuruluĢta bulunan madde veya müstahzarlardan hiçbirinin, ilgili niteleyici miktara eĢit 
veya bunun üzerinde olmadığı durumda, kuruluĢun bu Yönetmelik kapsamına girip 
girmediğinin belirlenmesi amacıyla aĢağıdaki kural uygulanacaktır: 

 q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... ≥ 1 
 qx: Bölüm 1 veya 2‟de yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin miktarı. 
 QUX: Madde veya madde kategorisi için Bölüm 1 veya 2‟de Kolon 3‟teki ilgili niteleyici 

miktar. 
 Yukarıdaki toplamın 1‟e eĢit veya 1‟den büyük olması durumunda, kuruluĢ bu Yönetmeliğe 

tabi olacaktır. 
 Yönetmeliğin 9, 11 ve 15 inci maddeleri hariç, aĢağıdaki toplamın 1‟e eĢit ya da 1‟den 

büyük olması durumunda, bu Yönetmelik uygulanacaktır: 
 q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... ≥ 1 
 qx: Bölüm 1 veya 2‟de yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin miktarı. 
 QLX: Madde veya madde kategorisi için Bölüm 1 veya 2‟de Kolon 2‟teki ilgili niteleyici 

miktar. 
 Bu kural, toksisite, alevlenirlik ve eko-toksisite ile ilgili tehlikelerin tamamının 

değerlendirilmesi için kullanılacaktır. Dolayısıyla aĢağıdaki durumlar için üç defa 
uygulanacaktır: 
(a) Bölüm 1‟de adlandırılan ve toksik veya çok toksik olarak sınıflandırılan madde ve 

müstahzarlarla birlikte, Bölüm 2‟deki 1 inci ve 2 nci kategorilere giren madde ve 
müstahzarların eklenmesi, 

(b) Bölüm 1‟de adlandırılan ve oksitleyici, patlayıcı, alevlenir, kolay alevlenir veya çok 
kolay alevlenir olarak sınıflandırılan madde ve müstahzarlar ile birlikte, Bölüm 2‟deki 3, 
4, 5, 6, 7a, 7b veya 8‟inci kategorilere giren madde ve müstahzarların eklenmesi, 

(c)Bölüm 1‟de adlandırılan ve çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan (R50 (R50/53 dahil) 
veya R51/53) madde ve müstahzarlar ile birlikte, Bölüm 2‟deki 9(i) veya 9(ii) 
kategorilerine giren madde ve müstahzarların eklenmesi. 

(a), (b) veya (c) ile elde edilen toplamlardan herhangi birisinin 1‟e eĢit veya 1‟den büyük 
olması durumunda, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanacaktır. 
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Ek II 
GÜVENLĠK RAPORU‟NDA BULUNMASI GEREKEN ASGARÎ BĠLGĠLER 

 
1.  Güvenlik Raporlarının Amaçları  

1.1  Büyük kaza önleme politika belgesinin ve bunun uygulanması için güvenlik yönetim 
sisteminin Ek III'te verilmiĢ olan bilgilere göre yürürlüğe konduğunun gösterilmesi, 

1.2   Büyük kaza tehlikelerinin tanımlandığının ve bu tür kazaların önlenmesi, insan 
ve çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alındığının 
gösterilmesi, 

1.3  KuruluĢ içerisindeki büyük kaza tehlikeleri ile iliĢkili olan tesisin tümünün ve depolama 
tesisinin, bunların iĢletimi ile ilgili iĢ ekipmanının ve altyapının tasarımına, inĢaatına, 
iĢletilmesine ve bakımına iliĢkin yeterli güvenliğin ve güvenilirliğin sağlandığının 
gösterilmesi, 

1.4  Büyük bir kaza durumunda gerekli önlemlerin alınması için dahili acil durum 
planlarının hazırlandığının ve harici planın hazırlanması için yetkililere gerekli bilginin 
sağlandığının gösterilmesi, 

1.5  Mevcut kuruluĢların etrafında yeni faaliyetlere ya da mevcut tesislerin geniĢlemelerinin 
konumlandırılmasına dair kararların verilmesi için yetkililere gerekli bilginin 
sağlanması. 

2. Büyük kazaların önlenmesi ile ilgili olarak kuruluĢun yönetim sistemi ve organizasyonu 
hakkında bilgi: 

 Bu bilgi Ek III'te belirtilen unsurları kapsayacaktır. 
3. KuruluĢun çevresi hakkında bilgi: 

3.1 KuruluĢun yerleĢtiği alan ve çevresinin coğrafi konumu, meteorolojik, jeolojik, 
hidrografik koĢulları ve gerektiğinde geçmiĢi de dahil olmak üzere kuruluĢun 
tanıtılması, 

3.2 KuruluĢun büyük bir kaza tehdidi ortaya koyabilecek olan tesislerinin ve diğer 
faaliyetlerinin tanımlanması, 

3.3 Büyük bir kazanın meydana gelebileceği alanların açıklanması. 
4. Tesisin tanıtımı: 

4.1 Önerilen önleyici tedbirlerle birlikte kuruluĢun, güvenlik, büyük kaza risk kaynakları 
ve büyük bir kazanın meydana gelmesine yol açabilecek koĢullar bakımından önemli 
olan kısımlarının ana faaliyetlerine ve ürünlerine iliĢkin açıklama, 

4.2 Proseslerin, özellikle iĢletim yöntemlerinin açıklanması, 
4.3 Tehlikeli maddelerin tanımlanması, 
4.3.1 Tehlikeli maddelerin envanteri; 
a)  Tehlikeli maddelerin kimyasal ismine, CAS numarasına ve IUPAC adlandırma 

sistemine göre tanımlanması, 
b)   Tehlikeli maddelerin bulunan veya bulunması muhtemel en yüksek miktarı. 
4.3.2 Tehlikeli maddelerin fiziki, kimyasal, toksikolojik özellikleri ve insan ve çevre 

üzerinde hem anında hem de daha sonra ortaya çıkabilecek etkileri, 
4.3.3 Tehlikeli maddelerin normal kullanım Ģartlarında veya öngörülebilen kaza koĢulları 

altında fiziksel ve kimyasal davranıĢı. 
5. Kaza risklerinin analizi ve önleme yöntemlerinin tanımlanması: 

5.1 Muhtemel büyük kaza senaryolarının ve bunların olabilirliğinin veya bunların 
meydana gelebileceği koĢulların, bu senaryolardan her birini tetikleyebilecek 
olayların, tesis içinde veya dıĢındaki nedenlerinin bir özeti ile birlikte, detaylı biçimde 
açıklanması, 

5.2 Yönetmeliğin 15 ve 19 uncu maddeleri göz önünde bulundurularak,  kuruluĢtan 
kaynaklanabilecek büyük kazalardan etkilenmesi muhtemel alanları gösteren 
haritalar, görüntüler veya uygun olduğu durumda benzer tanımlamaları içeren, 
tanımlanmıĢ büyük kazaların sonuçlarının, boyutunun ve Ģiddetinin 
değerlendirilmesi, 5.3Tesislerin güvenliği için kullanılan ekipmana ve teknik 
parametrelere iliĢkin açıklama. 
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6. Bir kazanın sonuçlarının sınırlandırılması için uygulanacak koruma ve müdahale önlemleri: 
6.1  Büyük kazaların sonuçlarının sınırlandırılması için, tesis içerisinde kurulan 

ekipmana iliĢkin açıklama, 
6.2  Uyarı ve müdahale organizasyonu, 
6.3 Hareket ettirilebilir dahili veya harici her türlü kaynağa iliĢkin açıklama, 
6.4  Bu maddenin a, b ve c bentlerinde açıklanan hususların, dahili acil durum 

planının hazırlanması için gerekli olan özeti. 
Ek III 

YÖNETĠM SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK YÖNETMELĠĞĠN 8 VE 9‟UNCU 
MADDELERĠNDE BELĠRTĠLEN PRENSĠPLER VE BĠLGĠLER ĠLE BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL 

KAZALARIN ÖNLENMESĠNE YÖNELĠK ĠġLETMENĠN ORGANĠZASYONU 
 
 ĠĢletme sahibince hazırlanan büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim 

sisteminin uygulanması amacıyla, aĢağıdaki hususlara dikkat edilecektir:  
 Büyük kaza önleme politikası belgesinde belirtilen gereksinimler, iĢletme tarafından 

sunulan büyük kaza tehlikeleri ile orantılı olmalıdır. 
1.  Büyük kaza önleme politikası yazılı olarak hazırlanacak ve iĢletme sahibinin tüm 

amaçlarını ve büyük kaza tehlikelerinin kontrolü ile ilgili eylem prensiplerini içerecektir. 
2.  Güvenlik yönetim sistemi, büyük kaza önleme politikasının belirlenmesi ve uygulanması 

için gerekli olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, 
süreçleri ve kaynakları da içine alan genel yönetim sisteminin bir parçasını içerecektir.  

3.  AĢağıdaki konular, güvenlik yönetim sistemi tarafından belirlenecektir: 
3.1  Organizasyon ve personel: Organizasyonun bütün kademelerinde büyük 

tehlikelerin önlenmesinde yer alan personelin görev ve sorumlulukları. KuruluĢta 
çalıĢanların tümü için gerekli olan eğitimin sağlanması.  

3.2   Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi: Normal ve normal olmayan 
iĢlemlerden kaynaklanan büyük tehlikelerin, sistematik bir Ģekilde belirlenmesi için 
prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması ve bu tehlikelerin olasılığı ve Ģiddetinin 
değerlendirilmesi. 

3.3   ĠĢletim kontrolü: Tesisin bakımı, süreçler, ekipman ve geçici kesintileri de içine 
alan, güvenli iĢletme için prosedür ve talimatların benimsenmesi ve uygulanması.  

3.4   DeğiĢimin yönetimi: Yapılacak değiĢikliklerin planlanması ya da yeni tesislerin, 
süreçlerin ya da depolama faaliyetlerinin tasarımı için prosedürlerin benimsenmesi 
ve uygulanması.  

3.5   Acil durumlar için planlama: Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek 
acil durumların belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması, test edilmesi ve 
gözden geçirilmesi, bu tür acil durumlara cevap verilebilmesi ve ilgili personel için 
özel eğitim sağlanması amacıyla, prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması. Bu 
tür eğitimler, kuruluĢta çalıĢan bütün personele verilecektir. 

3.6   Performansın izlenmesi: Hazırlanan büyük kaza önleme politikası ve güvenlik 
yönetim sistemi ile belirlenen hedeflerle uyum sağlanmasının değerlendirmesi için 
prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması, uyum sağlanmaması durumunda, 
düzeltici faaliyetlerin araĢtırılması ve bu önlemlerin alınması için mekanizmalar 
oluĢturulması. Prosedürler, tam anlamıyla gerçekleĢmemiĢ büyük kazaların 
raporlanması için gereken iĢletme sistemini ve özellikle de önleyici önlemlerin 
baĢarısızlığa uğraması ve bunlardan çıkarılan dersler ıĢığında araĢtırılıp izlenmesini 
de kapsayacaktır.  

3.7  Denetleme ve inceleme: Büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim 
sisteminin etkinliği ve uygunluğunun, periyodik ve sistematik bir Ģekilde 
değerlendirilmesi için prosedürler benimsenecek ve uygulanacak politika ve güvenlik 
yönetim sisteminin performansı, dokümante edilerek incelenecek ve üst yönetimce 
gözden geçirilerek güncellenecektir. 
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Ek IV 
ACĠL DURUM PLANLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 

 
Kısım 1: Acil durum planlarının amaçları  
1. Kaza sonrası etkileri en aza indirmek, insanlara, çevreye ve mala gelecek zararı 

sınırlandırmak için, olayları ve geliĢmeleri kontrol etmek.  
2. Ġnsan ve çevreyi önemli kazaların etkilerinden korumak için, gereken önlemleri 

belirlemek ve uygulamak.  
3. Kamuya, acil servis hizmetlerine veya bölgedeki ilgili mercilere, gerekli bilgiyi 

zamanında iletmek 
4. Önemli bir kaza sonrasında, çevrenin restorasyonunu ve temizlenmesini sağlamak.  
5. Harici acil durum planlarına göre önemli acil durumlarda, sivil savunmayla iĢbirliğini 

geliĢtirme ihtiyacını dikkate almak. 
6. ĠĢletmecilerce, acil durum araç ve gereçleri ve insan gücü sınırlı olan sanayi yörelerinde; 

büyük kaza durumunda, komĢu kuruluĢlarla karĢılıklı yardımlaĢmanın sağlanması için 
giriĢimlerde bulunmak. 

Kısım 2: Dahili acil durum planında yer alacak bilgiler  
1. Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kiĢiler ile tesisteki acil durumların etkilerini 

azaltıcı/düzeltici faaliyetlerden sorumlu olan ve koordine eden kiĢilerin isim ya da 
unvanları. 

2. Harici acil durum planından sorumlu yetkililer ile irtibat kurulmasından sorumlu kiĢinin 
isim ya da unvanı. 

3. Büyük bir kazaya yol açabilecek derecede öneme haiz, öngörülebilen koĢullar veya 
olaylar için, koĢulları veya durumları kontrol etmek ve bunların sonuçlarını en aza 
indirmek amacıyla, yürütülecek faaliyetlerin güvenlik ekipmanı ve mevcut kaynakları da 
içeren tanımı.  

4. Acil durum uyarılarının nasıl verileceğini ve bir uyarı durumunda, tesisteki kiĢilerin 
yapması gerekenleri de kapsayan ve bu kiĢilerin maruz kalabileceği risklerin 
azaltılmasına yönelik düzenlemeler. 

5. Harici acil durum planını hazırlamaktan sorumlu yetkililere, kaza ile ilgili erken uyarı ve 
bu uyarıda verilmesi gerekli bilginin içeriği ve geliĢmelere bağlı olarak elde edilen daha 
detaylı bilginin iletilmesi için yapılacak gerekli düzenlemeler. 

6. Tesisteki personelin, acil durumlarda yapması gereken görevleri konusunda eğitimleri ve 
bu eğitimlerin gerektiğinde acil servis hizmetleriyle koordine edilmesi için gerekli 
düzenlemeler. 

7. Acil durumların tesis dıĢı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için sağlanacak yardımlara 
iliĢkin düzenlemeler.  

Kısım 3: Harici acil durum planında yer alacak bilgiler 
1. Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kiĢiler ile tesis dıĢındaki faaliyetlerden 

sorumlu olan ve koordine eden kiĢilerin isim ya da unvanları. 
2. Acil durum uyarılarının alınmasına, alarmların ve bunların uygulanmasına iliĢkin 

prosedürlerin hazırlanmasına yönelik düzenlemeler.  
3. Harici acil durum planının uygulanması için, gerekli kaynakların koordine edilmesine 

iliĢkin düzenlemeler. 
4. Acil durumların tesis içi etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için, sağlanacak yardımlara 

iliĢkin düzenlemeler. 
5. Acil durumların tesis dıĢı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için düzenlemeler. 
6. Kaza ile ilgili halka gerekli bilginin sağlanması ve halkın bu durumda yapması 

gerekenlere iliĢkin düzenlemeler. 
 

Ek V 
MADDE 15 UYARINCA KAMUYA VERĠLECEK BĠLGĠNĠN ĠÇERĠĞĠ 

1. ĠĢletmecinin adı ve kuruluĢun adresi 
2. Bilgiyi veren kiĢinin adı ve görev unvanı 
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3. KuruluĢun, bu Yönetmeliğe tabi olduğunun ve 7‟nci maddede değinilen bildirim veya 9 
uncu maddede değinilen güvenlik raporunun yetkililere teslim edildiğinin doğrulanması.  

4. KuruluĢta yürütülen faaliyetlerin kolay anlaĢılabilir Ģekilde açıklaması. 
5. KuruluĢta bulunan ve büyük bir kazaya yol açabilecek maddelerin ve müstahzarların, 

bilinen adlarının veya Ek I, Bölüm 2‟de yer almaları durumunda, grup isimleri veya 
genel tehlike sınıflandırmasının, tehlike özelliklerini gösteren iĢaretleri ile birlikte 
verilmesi. 

6. Ġnsan ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri de dahil olmak üzere, büyük endüstriyel 
kazaların doğası ile ilgili genel bilgi.  

7. Büyük bir kaza anında, etkilenmesi muhtemel kiĢilerin nasıl uyarılacağı ve 
bilgilendirilmesinin nasıl sürdürüleceğine dair yeterli bilgi. 

8. Büyük bir kaza anında, etkilenmesi muhtemel kiĢilerin yapması gereken davranıĢlar ve 
uyması gerekli hususlar ile ilgili yeterli bilgi. 

9. ĠĢletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla baĢa çıkmak ve bunların etkilerini en aza 
indirmek için, özellikle acil servis hizmetleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, 
tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmakla yükümlü olduğunun doğrulanması. 

10. Büyük endüstriyel kazanın, tesis dıĢındaki etkileriyle baĢa çıkmak için hazırlanan harici 
acil durum planına yapılan atıf. Bu atıf, bir kaza durumunda, acil servis hizmetlerinden 
gelen talimat ve isteklere yönelik iĢbirliği yapılması tavsiyelerini içerecektir. 

Ulusal mevzuatta belirlenmiĢ olan gizlilik ilkeleri göz önünde bulundurularak, ilave bilginin 

nereden elde edilebileceğine dair detaylar. 
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Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi 
 

Konu ÇalıĢma YaĢamında Sağlığın GeliĢtirilmesi  

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, iĢyerinde sağlığın geliĢtirilmesi programlarını 

hazırlamalarına ve uygulamak için gerekli temel bilgileri 

kazandırmalarına yardımcı olmaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Katılımcılar, 

 ĠĢyerinde sağlığın geliĢtirilmesi kavramını tanımlar. 
 ĠĢyerinde sağlığın geliĢtirilmesine iliĢkin program hazırlar. 
 Hazırlanan programın uygulanması ve izlenmesi konusunda 

dikkat edilecek hususları ifade eder. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 “ĠĢyerinde sağlığın geliĢtirilmesi” kavramı 
 ĠĢ yerinde sağlığın geliĢtirilmesi program örnekleri; 
 Sigara ve madde kullanımı  
 Sağlıklı yaĢam 
o Doğru beslenme 
o YaĢam boyu egzersiz 

o Sigara ve madde kullanımı 
o Stresle baĢ etme 

 Örnek bir programın hazırlanması 
 Programın uygulanması ve izlenmesinde dikkat edilecek hususlar 

 

1. SAĞLIK ve SAĞLIĞI GELĠġTĠRME KAVRAMI 

Ġnsanlar sağlıklı olarak dünyaya gelirler. Sağlık hizmetlerinin amacı, sağlıklı doğan bir bireyin 

bu durumunu sürdürmek suretiyle, kiĢilerin sağlıklı ve uzun süre yaĢamalarını sağlamaktır. 

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir birey, çalıĢma hayatında da verimli çalıĢır. Ġnsanların sağlığı 

yaĢadıkları süre boyunca çeĢitli çevresel etkenlerden ve bireysel-genetik özelliklerden 

etkilenir. Bu etkilenme olumlu yönde olduğunda sağlık düzeyi geliĢir, etkilenme olumsuz 

olduğunda ise hastalıklar ortaya çıkar. Geçen yıllara paralel olarak yaĢlanma doğal bir 

süreçtir ve ilerleyen yaĢla birlikte organizmada bir takım fizyolojik değiĢiklikler olur. Çevre 

faktörlerinin ve bireysel davranıĢ özelliklerinin olumsuz olması durumunda yaĢla birlikte 

meydana gelen değiĢiklikler hızlanır, fizyolojik sınırları aĢar ve sonuç olarak patolojik tablolar 

geliĢir. Olumsuz çevre faktörleri kontrol edilir, bireysel davranıĢ özellikleri olumlu hale 
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getirilirse yaĢın ortaya çıkaracağı değiĢiklikler fizyolojik sınırlar içinde kalır, hatta bazı 

özellikler daha üst düzeye çıkarılabilir.  

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında bilim ve teknolojideki geliĢmelerin sağlık alanına 

yansımaları ile sağlanan geliĢmeler sonucunda, hastalıkların tanı ve tedavisi bakımından 

önemli baĢarılar sağlanmıĢtır. BaĢta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere ölüme yol açan pek 

çok hastalığın tedavisinde baĢarılı uygulamalar yapılmıĢ, bu sayede insan ömründe önemli 

uzama meydana gelmiĢtir. Son 50 yıl içinde ortalama insan ömrü 20 yıl kadar uzamıĢtır. 

Dünya Sağlık Örgütü‟nün önceki yıllarda bu konudaki yaklaĢımı “yaĢama yıllar katın” (add 

years to life) sloganında ifadesini bulduğu gibi insan ömrünü uzatmaktı. Ġnsanların yaĢam 

süresinin uzaması arzu edilen bir durum olmakla birlikte, çeĢitli sağlık sorunları ile birlikte 

uzun süre yaĢamak, yaĢamın kalitesi bakımından sorunları gündeme getirmiĢtir. Bunun 

sonucunda, sağlık sorunları ile birlikte uzun yaĢamak yerine, sağlık sorunlarının ortaya 

çıkmasını önleyici uygulamalara ağırlık vermek suretiyle hastalıksız olarak uzun yaĢamanın 

tercih edildiği bir anlayıĢ hakim olmaya baĢlamıĢtır. Bu Ģekilde yaĢamın uzatılmasının yanı 

sıra, yaĢamın kalitesinin de artırılması hedeflenmiĢ oluyordu. Bu paralelde Dünya Sağlık 

Örgütü yukarıda ifade edilen sloganı 1990‟lı yılların sonlarında “yıllara yaĢam katın” (add life 

to years) Ģeklinde değiĢtirerek yaĢamın kalitesinin önemine iĢaret etmiĢtir. Bu düĢünceden 

hareketle son 20 yıl boyunca Dünya Sağlık Örgütü‟nün önderliğinde sağlığı geliĢtirme 

konuları gündeme getirilmiĢ ve bu yönde de baĢarılı uygulamalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

ÇalıĢma ortamları, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik, 

ergonomik vb. pek çok faktörün bulunduğu ortamlardır. Bu faktörlerin sağlığa zarar 

vermeyecek Ģekilde kontrol altına alınması bakımından çeĢitli teknik ve tıbbi uygulamalar 

yapılır. Bunun ötesinde bireysel davranıĢları olumlu hale getirmek amacı ile yapılacak sağlık 

eğitimi ve sağlığı geliĢtirici etkinlikler bakımından da iĢyerlerinde çok iyi fırsatlar bulunabilir. 

ĠĢyerlerinde çalıĢanlar “organize” topluluklar olduğundan, sağlık eğitimi çalıĢmalarının bu 

gruplara ulaĢtırılması olanağı fazladır. Sağlıklı olmak her bireyin doğuĢtan olan hakkıdır ve 

herkesin en üst düzeyde sağlıklı olması için çaba gösterilmesi de, baĢta Dünya Sağlık Örgütü 

olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası kuruluĢun üzerinde ısrarla durduğu bir konudur. 

Bu amaca ulaĢmak için öncelikle bireylerde “sağlık-sağlığı geliĢtirme” kavramlarının 

yerleĢmesi sağlanmalıdır. Bu konuda da sağlık eğitimi yaklaĢımından yararlanılmalıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık; “bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali” ve 

sağlığı geliĢtirme de “insanların kendi sağlıklarını belirleyen faktörleri kontrol etmeleri ve bu 

yolla kendi sağlıklarını geliĢtirmeleri” olarak tanımlanmaktadır.  

2. ĠġYERĠNDE SAĞLIĞI GELĠġTĠRME ETKĠNLĠKLERĠNĠN YARARI  



Dr K. A. 
 

ĠĢverenler açısından öncelikli amaç, hastalık ve kaza nedeni ile olan iĢ kayıplarının 

azaltılması, iĢyerinde verimli çalıĢmanın sağlanması ve sonuç olarak üretimin artırılmasıdır. 

ÇalıĢanlar açısından ise amaç, güvenli bir çalıĢma ortamında sağlıklı olarak çalıĢmaktır. ĠĢ 

kazaları ve meslek hastalıkları dıĢında iĢyerinde çalıĢma verimini ve üretimi olumsuz 

etkileyen sorunlar arasında solunum sisteminin akut ve kronik hastalıkları, koroner kalp 

hastalığı, kas-iskelet sisteminin hastalıkları, ĢiĢmanlığa bağlı sorunlar, diyabetes mellitus gibi 

hastalıklar önemli yer tutmaktadır. Bu sağlık sorunlarının oluĢunda bazı bireysel ve genetik 

özelliklerin ve iĢyerinde bulunan bazı etkenlerin rolü vardır. Ancak bu hastalıklar kiĢinin 

yaĢam tarzı ile de çok yakından iliĢkilidir. Bu nedenle bu hastalıklardan korunma bakımından 

yaĢam biçimi ile ilgili koĢulların olumlu hale getirilmesi çok önemlidir. Hastalıkların erken 

dönemde saptanması ve uygun tedavi programları ile komplikasyonlarının bir ölçüde 

önlenmesi mümkündür. Ancak özellikle yaĢam biçimi faktörlerinde yapılacak değiĢikliklerle 

bu hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek de mümkün olabilir.  

YaĢam biçimi faktörleri ile ilgili sağlık sorunları ve bu sağlık sorunları nedeni ile yapılan sağlık 

harcamaları konusu öteden beri ilgi çekmektedir. Bu konuda ABD‟de yapılan bir 

değerlendirmede örneğin, sigara içenler için yapılan sağlık harcamalarının, sigara 

içmeyenlerdeki sağlık harcamalarından %10–18 daha fazla olduğu bulunmuĢtur. Benzeri 

Ģekilde egzersiz yapmayanlar için yapılan sağlık harcamalarının, düzenli olarak egzersiz 

yapanların sağlık harcamalarından %14, normal vücut ağırlığının %30 üzerinde olan kiĢiler 

için yapılan sağlık harcamalarının da normal ağırlıkta olanlardan %11 daha fazla olduğu 

hesaplanmıĢtır. Böylelikle, yaĢam biçimi faktörlerinin sağlıksız olması halinde sağlık 

harcamalarının da arttığı ortaya konmaktadır. Bu durumda yapılması gereken, özellikle 

yaĢam biçimi faktörlerini olumlu hale getirmek için çaba gösterilmesi olmalıdır. Sağlığı 

geliĢtirici uygulamalara ağırlık veren sağlık eğitimi çalıĢmaları, bu amaca ulaĢmak için 

önemlidir. Yine ABD‟deki çalıĢmalarda, sağlığı geliĢtirme amacı ile yapılacak çalıĢmaların 

ekonomik olarak da yarar sağladığı bulunmuĢtur. Sağlık eğitimi çalıĢmaları için yapılan 1 

dolarlık harcama karĢılığında 1.45 dolar yarar sağlandığı araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur.  

Sağlık eğitimi ve sağlığı geliĢtirme çalıĢmaları için iĢyerleri çok uygun ortamlardır. 

ĠĢyerlerinde iĢçiler toplu olarak bulunurlar ve yaĢamlarının önemli bir bölümünü orada 

geçirirler. Her çalıĢan günde en az bir öğün yemeğini iĢyerinde yemektedir. ĠĢyerindeki 

yemek programının sağlıklı olması bir yandan bir öğün yemeğin sağlıklı bir diyet Ģeklinde 

yenmesini sağlar, öte yandan iĢyerindeki yemek alıĢkanlığının kiĢinin evindeki yemek 

alıĢkanlığına, dolayısı ile genel yaĢamına yansımasına olanak verir. ĠĢyerinde uygulanan bir 

egzersiz programı veya sigara kontrolu çalıĢmaları da benzeri yararları sağlayabilir. Öte 
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yandan iĢçiler iĢyerlerinde toplu olarak bulunduklarından, eğitim etkinliklerinin bu gruplara 

ulaĢtırılması olanağı yüksektir. ĠĢverenle birlikte planlama yapmak suretiyle uygun 

programlarla çalıĢanlara sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi yönünden eğitimler yapılabilir. 

Bu konudaki eğitim etkinliklerine iĢyerindeki bütün çalıĢanların, özellikle de iĢverenlerin 

katılması baĢarı Ģansını artırır. ĠĢyerlerinde sağlık eğitimi çalıĢmaları genel toplumda 

yapılacak benzeri etkinliklere göre daha baĢarılıdır. Bu baĢarıda çalıĢanların kolay ulaĢılabilir 

konumda olmalarının yanı sıra, iĢçiler arasında uygun grup dinamiklerinin yaratılması ve bu 

yolla birbirlerini etkilemeleri de önemli rol oynamaktadır.  

 

3. ĠġYERĠNDE SAĞLIĞI GELĠġTĠRME PROGRAMI 

ĠĢyerleri, sağlık eğitimi ve sağlığı geliĢtirici etkinliklerin yapılması bakımından uygun 

ortamlardır. Ancak bir eğitim programının baĢarılı olabilmesi için bazı koĢulların sağlanması 

gereklidir. Bunlardan baĢlıcaları Ģunlardır: 

 Programın amaçları net olarak belirlenmiĢ olmalıdır, 

 Bu amaçlar iĢveren ve iĢçiler tarafından benimsenmiĢ olmalıdır, 

 Katılımcıların istek ve gereksinimleri öğrenilmelidir, 

 Programın sürdürülmesi için uygun yer ve zaman ayarlanmıĢ olmalıdır, 

 Programın finansı sağlanmıĢ olmalıdır, 

 Programa iĢverenin katılımı sağlanmalıdır, 

 ÇalıĢmalarla ilgili düzenli kayıt tutulmalıdır, 

 Programa katılanlardan geri bildirim alınmalıdır, 

 KiĢisel bilgilerin gizliliği sağlanmalıdır, 

 Programın sonuçları değerlendirilmeli ve katılımcılara bilgi verilmelidir. 

Sağlığı geliĢtirme etkinlikleri sürdürülürken çeĢitli sağlık eğitimi yöntemlerinden 

yararlanılabilir. Bunlar arasında broĢür ve afiĢler, konferans, küçük grup görüĢmeleri, TV-

video filmleri, bilgisayar aracılığı ile haberleĢme vb. yöntemlerden bir veya birkaçı 

kullanılabilir. Programın baĢarısı bakımından bireysel iliĢkiler önemlidir. Programın içinde 

kiĢilerin sağlık durumları ile ilgili (kan basıncı ölçümü, görme-iĢitme yönünden 

değerlendirme, kan-idrar muayenesi vb.) bir iĢlem bulunması katılımı artırıcı rol oynar.  

Eğitim etkinlikleri sırasında çıkabilecek “problem” kiĢilerle özel olarak ilgilenilmeli, bu kiĢilerin 

programa katılımının sağlanması için özel çaba gösterilmelidir. Katılımı artırmak amacı ile 

çeĢitli ödüller (incentive) düĢünülebilir. Ayrıca baĢarılı uygulamaları olanlara da özel ödüller 

verilebilir. Bu ödül maddi bir ödül olabileceği gibi, iĢveren tarafından verilen bir belge de 

insanların katılımını artırmak bakımından yarar sağlayabilir.  
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4. SAĞLIĞI GELĠġTĠRME PROGRAMI KONULARI 

Sağlık eğitimi ve sağlığı geliĢtirme etkinliklerinde çeĢitli konularda programlar yapılabilir. 

Konular arasında iĢyerinde sürdürülmekte olan iĢ ve kullanılan malzemelere iliĢkin sağlık 

tehlikeleri ile ilgili konular bulunabilir. Bu konulardaki eğitimlerde bu risk etmenlerinden 

baĢlıca etkilenme yolları,  sağlık üzerindeki olası etkileri ve korunma yolları anlatılabilir. 

Bunların yanı sıra genel anlamda sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi ile ilgili konular da 

eğitim programlarının kapsamında yer almalıdır. Örneğin sağlık eğitimi ve sağlığı geliĢtirme 

programlarında, iĢyeri içinde ve dıĢında kaza ve yaralanmaların önlenmesi, fizik egzersiz, 

sigara içiminin kontrolü, stresle baĢ etme yolları, alkol alıĢkanlığının kontrolü, sağlıklı 

beslenme, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve korunma yolları, kolesterol konusu, osteoporoz, 

ĢiĢmanlığın kontrolü, kanser vb. konulara yer verilebilir. Aslında hangi konularda eğitim 

yapılacağına karar verirken, katılımcıların bu ve benzeri konulardan arzu ettiklerini seçmeleri 

veya baĢka konular önermeleri istenmelidir. Bu Ģekilde katılımcıların istek ve gereksinimleri 

ortaya konmuĢ olur (needs assessment). KiĢiler istek duydukları konulara daha çok ilgi 

gösterirler, bu da çalıĢmanın baĢarısı bakımından önemli bir unsurdur. Katılımcılar arasında 

özel bir sağlık sorunu olan kiĢiler de bulunabilir ve bu kiĢilerin kendi sağlık sorunları ile ilgili 

istekleri olabilir. Bu kiĢilere yönelik de bireysel veya ufak gruplar halinde eğitim programları 

yapılması uygun olur.  

Sağlığı geliĢtirme programı (HPP; Health Promotion Program) ile benzer bir baĢka yaklaĢım 

da “iĢçi destek/yardım programı”dır (EAP; Employee Assistance Program). Bu iki yaklaĢım 

arasındaki temel farklılık, sağlığı geliĢtirme programının birincil korunma, iĢçi destek 

programının ise ikincil korunma yaklaĢımı olmasıdır. Sağlığı geliĢtirme programında, henüz 

bir sağlık sorunu olmayan veya sağlık sorunu olduğunun farkında olmayan kiĢilere, sağlığı 

koruyucu ve geliĢtirici yaklaĢımlar konusunda eğitim yapılması söz konusudur. ĠĢçi destek 

programında ise, bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden kiĢilere, bu sağlık sorununun çözümü 

konusunda yardım etmek ve destek sağlamak Ģeklinde yaklaĢım yapılmaktadır. Bazı 

ülkelerde iĢçiler arasında alkol kullanımı oldukça yaygın olduğundan bu iki program bir arada 

sürdürülmektedir. Genel anlamda alkol kullanımının sakıncaları ve alkol kullanımının kontrolu 

Ģeklindeki yaklaĢım sağlığı geliĢtirme programı olurken, kendisinde alkol alıĢkanlığı olduğunu 

belirterek bu konuda yardım ve destek isteyen kiĢilere yapılacak yaklaĢım ise iĢçi destek 

programı olmaktadır.  

ĠĢyerlerinde sağlığı geliĢtirme programları yapılırken çalıĢanların isteklerinin öğrenilmesi ve 

programların istekler doğrultusunda yapılması uygun olur. Bununla birlikte sağlığın 

korunması bakımından önemli olan konular da eğitim programlarında ele alınmalıdır. Bu 
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program yapılırken insanlarda en sık olarak hastalık ve ölümlere neden olan baĢlıca faktörler 

ve bu faktörlerin iĢyerinde bulunan faktörlerle etkileĢimi konuları da dikkate alınmalıdır. 

Hastalık ve ölüm nedenlerine iliĢkin bilgiler, bilginin kaynağına göre farklılık gösterebilir. 

Ġngiltere‟de değiĢik sağlık kuruluĢlarının kayıtları ile ölüm istatistiklerinden elde edilen 

bilgilere göre en sık sağlık sorunları Tablo 1‟de görülmektedir. 

Tablo 1. Ġngiltere‟de Bazı Sağlık KuruluĢlarının Kayıtları ile Ölüm Kayıtlarında En Sık Sağlık 

Sorunları 

Ölüm kayıtları Meslek hastalığı 

tazminat talepleri 

Hastane kayıtları Birinci basamak 

sağlık birimi 

kayıtları 

Ġskemik kalp 

hastalığı 

ĠĢitme kaybı Yaralanma, 

zehirlenme 

Solunum sistemi 

hastalıkları 

Serebrovasküler 

hastalık 

Dermatit Solunum sistemi 

hastalıkları 

Ruhsal sorunlar 

Akciğer kanseri Solunum sistemi 

hastalıkları 

Sindirim sistemi 

hastalıkları 

Kalp-damar sistemi 

hastalıkları 

Solunum sistemi 

hastalıkları 

Vibrasyona bağlı 

sorunlar 

Kanserler Kas-iskelet sistemi 

hastalıkları 

Meme kanseri Kas-iskelet sistemi 

hastalıkları 

Meme-genito-üriner 

sistem hastalıkları 

Deri hastalıkları 

 

Tabloda yer alan hastalıkların pek çoğunda yaĢam tarzı ile ilgili faktörler (sigara, alkol 

kullanımı, beslenme sorunları, hareketsizlik, stres) önemli rol oynamaktadır. Bu faktörlerin 

olumlu hale getirilmesi ile tablodaki hastalıkların çoğu bakımından korunma sağlanabilir. Bu 

faktörlerden bazılarının iĢyerindeki faktörlerle de iliĢkisi göz önüne alındığında bu konuların 

da eğitim programları yapılırken dikkate alınması bakımından yönlendirici olur.  

 

5. SAĞLIKLI YAġAM ĠLKELERĠ  

Sağlıklı yaĢam tarzı (healthy lifestyle) yaklaĢımı ABD‟de egzersiz programları Ģeklinde 

baĢlamıĢtır. Sedanter yaĢam ve yüksek kalorili beslenme sonucunda ĢiĢmanlığın toplumsal 

düzeyde bir sorun haline gelmesi üzerine, kiĢileri hareket etmeleri yönünde teĢvik etmek 

amacı ile çeĢitli egzersiz programları geliĢtirilmiĢtir. Gerçekte hareketsiz yaĢam ve yüksek 

kalori içeren gıdalarla beslenme, kalp-damar sistemi hastalıkları, bazı kanserler, diyabetes 
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mellitus, kas-iskelet sistemi sorunları, osteoporoz vb. pek çok sağlık sorununun ortaya 

çıkmasında baĢlıca etkendir. Bu yaĢam Ģekline sigara kullanımının da eklenmesi, sağlık 

sorunlarını artırıcı etki yapmaktadır. Sağlıklı yaĢam hedefine ulaĢmak için bu faktörlerle 

mücadele edilmesi, bu özelliklerin olumlu hale getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Böylelikle “sağlıklı yaĢam ilkeleri” olarak üç temel ilke belirlenmiĢtir. Bunlar; sigara 

içilmemesi, sağlıklı beslenme ve fizik egzersiz yapılması Ģeklinde ifade edilmektedir. Bu üç 

konuya son yıllarda stres konusu da eklenmektedir. 

5.1. Sigara içilmemesi  

Sigara kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri 50 yılı aĢkın bir süreden beri 

bilinmektedir. Sigaranın neden olduğu hastalıklar arasında akciğer kanseri, kalp hastalıkları 

ve kronik akciğer hastalıkları baĢta gelmektedir. ÇalıĢmalar akciğer kanseri olgularının 

%90‟ının nedeninin sigara kullanımı olduğunu ortaya koymaktadır. Sigara kullananlarda 

akciğer kanseri riskinin 12–15 kat arttığı pek çok araĢtırmada gösterilmiĢtir. Yine çalıĢmalar, 

sigara içen kiĢilerin bu alıĢkanlıktan vazgeçmeleri durumunda akciğer kanseri riskinin de 

azaldığını ortaya koymuĢtur. Sigara kullanımının akciğer kanseri dıĢında larinks, özofagus, 

pankreas, mesane, serviks, meme vb. çok sayıda kanserin oluĢunda da rolü olduğu 

bilinmektedir. Öte yandan sigara kullanımı koroner kalp hastalığının baĢlıca risk 

faktörlerinden birisidir. Kronik obstrüktif akciğer hstalıklarının da etyolojisinde sigara 

içilmesinin önemli rolü vardır. Sigara içenlerde bu hastalıklardan baĢka (sindirim sistemi 

hastalıkları, periferik damar hastalıkları, osteoporoz, ağız ve diĢ sağlığı sorunları vb.) daha 

çok sayıda hastalığın görülme olasılığı da artmaktadır. Sigara kullanımının sağlık üzerindeki 

olumsuz etkileri açıkça bilindiğine göre, bu alıĢkanlıktan uzak durulması ve bu yönde çaba 

gösterilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.  

Sigara mücadelesi yapılırken üç yönde çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bunların baĢında 

sigara alıĢkanlığının edinilmemesi gelir. Sigara alıĢkanlığını hiç edinmemiĢ bir kiĢi, sigaranın 

neden olduğu hastalıklardan korunmuĢ olur. Ancak pek çok toplumda sigara kullanmı 

oldukça yaygın bir alıĢkanlıktır. ĠĢçiler arasında sigara kullanımı ise, toplumun diğer 

kesimlerine göre daha da yaygındır. Sigara kullanan kiĢilerin çeĢitli sağlık sorunları ile karĢı 

karĢıya oldukları bilindiğinden, bu kiĢilere sigara alıĢkanlığından kurtulmaları için yardımcı 

olunması gerekir. Bu nokta sigara mücadelesindeki ikinci ögeyi oluĢturur. Sigara 

mücadelesindeki üçüncü öğe ise, kendileri sigara içmediği halde, baĢkalarının içtiği sigara 

dumanından pasif olarak etkilenen kiĢilerin korunmasıdır. Sigara mücadelesinde bu üç yönlü 

çabanın bir arada yürütülmesi gereklidir.  
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Dünya Sağlık Örgütü sigarayı “hastalıkların en önemli önlenebilir nedeni” olarak 

tanımlamaktadır. Sigara içmemenin veya sigara içenlerin bu alıĢkanlıktan vazgeçmesinin 

yararları da uzun zamandan beri bilinmektedir. Sigara içenlerde hastalıklar nedeniyle iĢe 

devamsızlık ve sağlık harcamaları, sigara içmeyenlerden daha fazladır. ĠĢyerinde sigara 

içilmesinin kontrolü konusunda eğitici çalıĢma yapmanın birkaç yönden yararı vardır. 

Birincisi, sigara içenlerden sigara içmeyi bırakanlar olduğunda, bu kiĢiler sigaranın neden 

olduğu olumsuzluklardan korunmuĢ olurlar. Ġkinci nokta sigara dumanından pasif olarak 

etkilenenlerin korunmasıdır. ĠĢyerinde sigara içilmesi kontrol edildiğinde, kendileri sigara 

içmediği halde baĢkalarının içtiği sigaranın dumanından pasif olarak etkilenen kiĢilerin de 

sağlığı korunmuĢ olur. Üçüncü yön ise sigara içilmesi ile mesleksel maruziyetler arasındaki 

etkileĢimden kaynaklanmaktadır. ĠĢyeri ortamında bulunabilecek (asbest, diğer tozlar, toksik 

ve irritan gazlar vb.) çeĢitli etkenlerin yol açacağı sorunlar sigara içenlerde daha fazla 

görülmektedir. Bu konunun en tipik örneği sigara ve asbest arasındaki etkileĢimdir. Sigara 

ve asbest birbirinden bağımsız olarak akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Ancak sigara ve 

asbest maruziyeti bir arada olduğunda akciğer kanseri riski, bu faktörlerin ayrı ayrı 

etkilerinin toplamından daha fazla olmaktadır. Bu durumda özellikle asbest iĢçilerinin sigara 

içmemesini sağlamak bakımından her türlü çabanın gösterilmesinin gerekliği ortaya 

çıkmaktadır. Sigara içilmesinin iĢyerindeki faktörlerle etkileĢimi asbest ile sınırlı değildir, 

daha pek çok faktörle etkileĢimi söz konusudur. Bu etkileĢimlerden baĢlıcaları Tablo 2‟de yer 

almaktadır. 

Tablo 2. Mesleksel Faktörlerle Sigara EtkileĢimi Örnekleri 

Meslek Maruziyet EtkileĢim türü Hastalık 

ĠnĢaat, asbest iĢçiliği Asbest Potansiyalize  Akciğer kanseri 

Gürültülü iĢler Gürültü Aditif ĠĢitme kaybı 

Madencilik Toz Aditif KOAH 

Organik kimyasallar Karsinojenler Aditif ÇeĢitli kanserler 

TaĢ-toprak iĢçiliği Silis tozu Aditif Silikozis, KOAH 

Tekstil iĢçiliği Organik tozlar Aditif Bisinozis  

Uranyum madenciliği Radon (alfa) Potansiyalize  Akciğer kanseri 

Kaynak iĢleri Kaynak gazları Aditif Kronik bronĢit 
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ĠĢyerleri sigara içenlerin bu alıĢkanlıklarından vazgeçmeleri konusunda yapılacak çalıĢmalar 

bakımından çok uygun bir ortamdır. Genel toplumdaki çalıĢmalara oranla iĢyerinde bu yönde 

yapılacak çalıĢmalarda baĢarı olasılığı daha yüksektir. Bu gerçekten hareketle uluslararası 5 

kuruluĢ (WHO, ILO, vb.) bir araya gelerek 2000 yılını “Sigarasız ĠĢyeri” (Smoke-free 

Workplaces) yılı olarak belirlemiĢ ve bütün ülkelere bu yönde çalıĢmalar yapılması için 

tavsiyede bulunmuĢtur. Daha önce de 1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs Dünya 

Sigara Ġçmeme günü‟nde “Sigarasız ĠĢyerleri: daha güvenli ve daha sağlıklı” (Tobacco-Free 

Workplaces: safer and healthier) sloganını açıklamıĢtı. Avrupa‟da çeĢitli ülkelerde ve ABD‟nin 

çeĢitli eyaletlerinde bu paralelde uygulamalar yapılmaktadır. Ülkemizde de bir iĢyerinde 

eğitici çabalar sonucunda, sigara içmekte olan 330 iĢçinin 150‟sinin sigarayı bırakmaları 

sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmada sağlanan sigarayı bırakmıĢlığı sürdürme oranının da yüksekliği 

dikkat çekicidir. Ayrıca iĢyerlerinde sigara içilmesinin kurallar dahilinde olmasının sağlandığı 

durumlarda, sigara içenlerin, günde içtikleri sigara sayısında azalmanın sağlandığı da 

araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur.  

ĠĢyerlerinde sigarasızlık politikası bakımından iki temel yaklaĢım vardır. Bunlardan 

birincisinde iĢyerindeki bütün kapalı mekânlarda ve ulaĢım araçlarında sigara içilmesi 

yasaklanmaktadır. Bu kısıtlama bazen iĢyerindeki bahçe vb. açık alanları da 

kapsayabilmektedir. Bu durumda sigara içenlerin iĢyeri sınırlarının dıĢına çıkması 

gerekmektedir. Bu yaklaĢımın tiryakiler tarafından benimsenmesi güçtür. Ġkinci yaklaĢımda 

ise, iĢyerinde sigara içilmesi için belirli yerler ayrılmaktadır. KiĢiler sigara içmek 

istediklerinde bu yerlere gitmek durumundadır. Tiryakiler tarafından uyulması daha kolay 

olay olan bu uygulamada, sigara içilmesi için belirlenen bölümlerin iĢyerinin diğer 

bölümlerinden ayrılması ve iyi bir Ģekilde havalandırılmasının sağlanması gereklidir. 

ĠĢyerlerinde, bu yaklaĢımlardan hangisinin daha uygun olduğu konusuna karar verilip 

uygulama yapabilir.  

5.2. Sağlıklı beslenme 

Beslenmede yapılan hatalı uygulamalarla kalp-damar sistemi hastalıkları, ĢiĢmanlık, 

hipertansiyon, osteoporoz ve bazı kanserler arasında iliĢkiler vardır. Sağlıklı bir beslenme 

davranıĢı “yeterli ve dengeli” beslenme olarak özetlenebilir. Bu ifade ile günlük diyetle alınan 

toplam kalori miktarının gereksinim duyulan kadar olması ve diyetin çeĢitli besin öğelerini 

dengeli bir Ģekilde içermesi gereği belirtilmektedir. ÇeĢitli çalıĢmalarda uygun diyet 

programları ile kan kolesterol düzeyinde önemli azalmalar sağlandığı gösterilmiĢtir. Böylelikle 

baĢta koroner kalp hastalıkları olmak üzere çeĢitli hastalıklar bakımından birincil düzeyde 

korunma sağlanmıĢ olmaktadır. Benzeri Ģekilde diyetle alınan tuz miktarının azaltılması ile 
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hipertansiyon kontrolü konusunda baĢarı sağlanmaktadır. Diyetteki tuz miktarının azaltılması 

kan basıncı normal olan kiĢilerde herhangi etki yapmazken, hipertansiflerde kan basıncında 

düĢmeye yol açmaktadır. Diyetle kalsiyum ve diğer minerallerin yeterli olarak alınması ile de 

osteoporozun önlenmesine katkıda bulunmak mümkün olmaktadır. Öte yandan beslenme 

yetersizliği olan kiĢilerin, iĢyerindeki bazı toksik kimyasal maddeleri detoksifiye etme 

bakımından sorunları olabilmektedir.  

ĠĢyerleri çalıĢan kiĢilerin en az bir öğün yemek yedikleri bir ortam olduğundan buradaki 

beslenme programının sağlıklı olması, kiĢilerin genel yaĢamlarında da daha sağlıklı bir 

beslenme alıĢkanlığına sahip olmaları bakımından önem taĢımaktadır.  

5.3. Egzersiz yapma 

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında giderek daha çok önem kazanan bir konu, hareketsiz 

yaĢam ve hareketsizliğe bağlı sağlık sorunları olmuĢtur. Modern teknoloji bir yandan 

insanlara daha konforlu bir yaĢam olanağı sağlarken, bunun yanı sıra insanların hareket 

etme yollarını büyük ölçüde da kapatmıĢtır. Günümüzden 100 yıl kadar öncesinde 

iĢyerlerinde kullanılan enerjinin yaklaĢık üçte birlik bölümü insan gücü olarak sağlanırken, bu 

gün bazı iĢyerlerinde bu oran yüzde bir düzeyine kadar düĢmüĢtür. Bu paralelde ĢiĢmanlık, 

hipertansiyon, osteoporoz, diyabetes mellitus, kalp hastalıkları gibi sedanter yaĢamın ortaya 

çıkardığı sağlık sorunlarında artma gözlenmiĢtir. Buna karĢılık düzenli olarak fizik egzersiz 

yapanlarda da bu hastalıklardan korunma sağlandığı konusunda bilgiler vardır.  

ĠĢyerleri düzenli fizik egzersiz programlarının uygulanması bakımından da önemli olanaklar 

sağlar. Günün değiĢik saatlerinde organize edilebilecek olan egzersiz programları bir yandan 

çalıĢanlar arasında daha sıcak iliĢkilerin geliĢmesine olanak verir, iĢ motivasyonunu artırır, 

öte yandan hastalıklardan korunma ve sağlığın geliĢtirilmesi bakımından yarar sağlar. 

Ġngiltere‟de 1950‟li yıllardan beri bu konuda sürdürülen çalıĢmalarda düzenli olarak fizik 

egzersiz yapanlarda, egzersiz yapmayanlara göre koroner kalp hastalığı riskinde %50 ve 

kalp krizi geçirme riskinde de %60 oranında azalma olduğu saptanmıĢtır. Bu çalıĢma 

sonucuna göre egzersiz süresi 30 dakikadan az olmamalı ve bir hafta boyunca en az 1 saat 

süreli egzersiz yapılmalıdır. Düzenli fizik egzersiz ile kardiyovasküler verimlilik artar, sistolik 

ve diyastolik kan basıncında 13 mm.Hg ve 10 mm.Hg düĢme meydana gelir. Egzersiz 

yapmakla total kolesterol düzeyinde önemli bir değiĢiklik olmamakla birlikte egzersizin HDL 

kolesterol düzeyini artırdığı bilinmektedir. ABD‟de 6351 liman çalıĢanı günlük aktivite 

düzeylerine göre hafif-orta-yüksek fizik aktivite yapanlar olarak gruplanmıĢ ve gruplar 1951–

1972 yılları arasında izlenmiĢtir. Sonuçta sedanter çalıĢanlarda fatal koroner kalp hastalığı 

riskinin, yüksek fizik aktivite gösterenlerden %80 daha fazla olduğu bulunmuĢtur.  
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Düzenli olarak fizik aktivite yapanlarda hem egzersiz sırasında hem de egzersizden sonraki 

birkaç saat boyunca enerji kullanımı artar. Bu durum bir yandan ĢiĢmanlığın kontrolu 

bakımından yarar sağlar, diğer taraftan dokuların insuline duyarlılığı arttığı için özellikle Tip 

II diyabetin regulasyonu kolaylaĢır. Düzenli egzersiz yapmakla osteoporoz geliĢmesi 

bakımından da korunma sağlanır. 

5.4. Stresle baĢ etme  

Son yıllarda hem genel yaĢam hem de çalıĢma yaĢamı bakımından üzerinde önemle durulan 

konular arasında stres konusu da yer almıĢtır. ĠĢ sağlığı çalıĢmalarının amacı, çalıĢanların 

bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik durumlarını sürdürmek ve üst düzeye çıkarmak 

olarak ifade edilmektedir. Bunu sağlamak için iĢyerlerinin, iĢ kazası ve meslek hastalığı 

riskleri yönünden güvenli olmasının yanı sıra, çalıĢanlar açısından huzurlu bir ortam olması 

da gereklidir. ĠĢyeri ortam faktörlerinin yanı sıra stresin de, koroner kalp hastalıkları baĢta 

olmak üzere çeĢitli sağlık sorunları ile iliĢkisi olduğu bilinmektedir. ĠĢyerinde bulunan fiziksel, 

kimyasal vb. risklerin kontrol edilmiĢ olmasından baĢka çalıĢma koĢullarının ve kiĢiler arası 

iliĢkilerin stres yaratmayacak Ģekilde düzenlenmiĢ olması önemlidir. Bundan baĢka herhangi 

nedenle stres altında olan kiĢilere de uygun destek programları sağlanmalı, stresle baĢ etme 

yolları öğretilmelidir.  

Bir iĢyerinde stresle baĢ etme konusunda yapılacak çalıĢmalarda baĢlıca Ģu uygulamaları 

yapılması önerilmektedir: 

(a) Stresle iliĢkili belirtilerle baĢ etme 

KiĢiler stres altında olduklarında kimi zaman bazı organları ile ilgili yakınmalar hissederler. 

Bu yakınmaların organik bir nedeni de yoktur. Bu durumdaki kiĢilerle görüĢmek suretiyle 

stres nedenlerini ortaya koymaya çalıĢmak ve çözüm yollarını birlikte belirlemek gereklidir. 

GörüĢmeler tek veya gruplar halinde yapılabilir. Bu konu ile ilgili olarak yüz yüze 

görüĢmekten çekinenlerle telefon aracılığı ile görüĢme sağlanabilir. Bu çalıĢmalar iĢyeri sağlık 

birimi çalıĢmaları içinde sürdürülebileceği gibi iĢçi destek/yardım programları Ģeklinde de 

organize edilebilir. Bu görüĢmeler sırasında bazı somatik belirtilerin nedeni ve stres ile iliĢkisi 

ortaya konmaya çalıĢılır. 

(b) Bireysel duyarlılığı azaltma 

Bireylerin strese yol açan faktörlere duyarlılığı farklıdır. Daha duyarlı olan kiĢilerdeki 

kırılganlığı azaltmak için bu konuda seminerler düzenlenebilir veya grup çalıĢmaları 

yapılabilir. Sosyal iliĢkileri geliĢtiren programların (spor, egzersiz, danıĢmanlık, toplu eğlence 

vs.) da bu yönde yararı olabilir. 
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(c) KiĢiler arası iliĢkilerin düzenlenmesi 

Özellikle farklı eğitim-kültür düzeylerinden, farklı cinsiyetten kiĢilerin bir arada bulunduğu 

durumlarda kiĢiler arası iliĢkilerde sorunlar yaĢanabilir. Bu konudaki güçlükleri aĢmak 

bakımından da, kiĢilerin kaynaĢmasına olanak veren sosyal etkinliklerin yararı vardır. 

(d) ĠĢten kaynaklanan stres faktörlerinin kontrolü 

Farklı iĢyerlerinde ve çalıĢma Ģekillerinde iĢ temposu değiĢik olabilir. Üretim temposunun 

hızlı olduğu ve özellikle iĢlerin belirli zamanlarda yetiĢtirilmesi zorunluluğu strese yol açar. 

Kimi zaman da kiĢiler kapasitelerini zorlayan iĢ yükü altında olabilirler. ĠĢyerindeki sağlık 

tehlikeleri, aĢırı sıcak, gürültü vb. ortam faktörleri de çalıĢanlarda strese neden olur. 

(e) Yönetimden kaynaklanan stresle baĢ etme 

ĠĢyerinde yönetimin çok katı veya çok gevĢek olması da strese neden olabilir. Beklenen 

zamanlarda terfi ve ilerlemelerin olmayıĢı, cezalar hem iĢ motivasyonunu azaltır, hem de 

strese neden olabilir. 

(f) Bireysel stres kaynaklarının kontrolü 

KiĢilerde strese neden olan iĢ dıĢı faktörler de olabilir. Kimi zaman evdeki sorunlar, ekonomik 

güçlükler, sağlık sorunları veya genel yaĢam koĢullarından kaynaklanan stres nedenleri de 

olabilir.  

Kaynağı ne olursa olsun stresle baĢ etmek için çaba gösterilmesi gerekir. Ancak stresle baĢ 

etme konusunda hatırda tutulması gereken nokta insan yaĢamının bütünlüğüdür. Yani 

iĢyerindeki veya iĢyeri dıĢındaki etkenler bir araya gelerek kiĢide stres yaratırlar. Bu nedenle 

stresle baĢ etme çalıĢmalarında kiĢinin yaĢamı bir bütün olarak ele alınmalı, çözüm için 

yapılacak çalıĢmalarda iĢyerindeki ve iĢyeri dıĢındaki faktörler bir arada düĢünülmelidir. 

Stresin “bulaĢıcı” niteliği olduğu da unutulmamalıdır. Bir kiĢinin stresi zaman içinde 

baĢkalarında da strese yol açabilir. ĠĢyerinden kaynaklanan stresin çözümünde iĢyerinin ve 

yönetimin önemli rolü olmakla birlikte, stresle baĢ etmek ağırlıklı olarak bireyin kendi 

çabasını gerektirir. Bu konuda kiĢilere destek olunması mümkündür. Gerektiğinde uzun süreli 

tedavi olanağı sağlanması bakımından bu konuda profesyonel destek de alınabilir.  
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İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi 
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İşle İlgili Hastalıklar 
 
 

Konu ĠĢle Ġlgili Hastalıklar 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, çalıĢma yaĢamında iĢle ilgili hastalıkların önemi 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 ĠĢle ilgili hastalıkların tanımı yapar ve meslek hastalıklarından 

farklılıklarını gösterir. 

 ĠĢle ilgili hastalıklarda neden-sonuç iliĢkisinin değerlendirilmesini 

yapar. 

 ĠĢle ilgili hastalıklarda sağlık gözetiminde hekimin görevlerini 

tanımlar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 ĠĢle ilgili hastalık tanımı, 

 ĠĢle ilgili hastalıkların tipleri, 

 Korunma yöntemleri, 

 Sağlık gözetiminde hekime düĢen görevler. 

 
 
GĠRĠġ 

Meslek hastalıkları, belirli bir meslekteki koĢulların zamanla, tekrarlayıcı ve devamlı etkileri 

sonucu olan hastalıklardır. Sonuçta; meslek hastalığı ile iĢçinin yaptığı iĢ arasında nedensellik 

bağı vardır. ĠĢ kazalarında olduğu gibi, meslek hastalıklarında da hastalık etkeni, insan 

vücudunun dıĢındadır. Meslek hastalıklarının iĢ kazalarında farkı, hastalık etkeninin devamlı 

olması, hastalığın ilerleyici oluĢu ve baĢlangıç tarihinin kesin olarak saptanamamasıdır. 

Örneğin bir patlama sonucu meydana gelen iĢitme bozuklukları ”iĢ kazasıdır”. Buna karĢılık, 

yıllarca, yüksek Ģiddette gürültülü ortamda çalıĢmıĢ bir iĢçinin iĢitme kaybı” meslek 

hastalığıdır”. 

Her ne kadar mevzuatımızda yer almasa da “ĠĢe bağlı hastalıklar da” günümüzde sıkça 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

Meslek Hastalıklarının Özellikleri 

 

Meslek hastalıkları adı altında toplanan ve belirli bir meslekte çalıĢanlarda görülen 

hastalıkların özellikleri genel olarak Ģöyle sıralanabilir: 

  Kendine özgü bir klinik tablosunun olması. Örneğin kurĢun zehirlenmelerinde 

kolikler, kabız, Burton çizgisi vb. 

 Ġyi belirlenmiĢ hastalık etkeni. Bu etken kimyasal, fiziksel, biyolojik vb. olabilir. 

 Hatalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda (kan, idrar vb.)bulunuĢu 

 Hastalığın deneysel olarak oluĢturulabilmesi 

 Çoğu defa en önemli özellik, hastalığın o meslekte çalıĢanlardaki insidensinin yüksek 

olmasıdır 
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ĠġLE ĠLGĠLĠ HASTALIKLAR 

ÇalıĢma hayatında, önemli bir konu “ĠĢle Ġlgili” hastalıklardır. Bu konuyu meslek 

hastalıklarından ayırmak gerekir. Meslek hastalığında, çalıĢma koĢulları hastalığın 

doğrudan doğruya ve vazgeçilmez etkenidirler. ĠĢle ilgili hastalıklarda ise çalıĢma 

koĢulları, bir hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaĢtırıcı veya geliĢmesini hızlandırıcı 

nedenlerdir. 

 

Genellikle çalıĢma ile sağlık arasında birbirini etkileyen bir iliĢki vardır: 

 ÇalıĢma koĢulları, insanın fizik ve mental yetenekleri, uygun ise sağlıkla ilgili 

riskler kontrol altına alınmıĢsa fiziksel çalıĢma, sağlığı destekleyici ve yükseltici bir 

faktördür. Bu durum çalıĢmanın sağlıkla ilgili pozitif yönüdür. 

 ÇalıĢma koĢullarının riskleri, belirli bir düzeyi aĢarsa ”Meslek Hastalıkları“ oluĢur. 

Bu vakalarda hastalıkla risk arasında nesnellik veya diğer bir deyiĢle sebep – 

sonuç iliĢkisi vardır. 

 Etiyolojisi çeĢitli ve kompleks olan bazı hastalıklarda çalıĢma koĢulları, diğer risk 

faktörleri ile beraber, hastalıkların geliĢmesinde rol oynarlar. Bu risk faktörleri 

arasında fiziksel, kimyasal, psikososyal olanlarla ergonomik normları uyumsuzluk 

gösterebilir. Ayrıca, ailevi ve genetik faktörlere bağlı duyarlılıklar, alıĢkanlıklar, 

davranıĢlar, beslenme, önemli faktörlerdir. 

 

 Yüksek kan basıncı,  

 Koroner kalp hastalıkları, 

 Lokomotor sistemi hastalıkları, 

 Kronik – nonspesifik solunum hastalıkları, 

 Mide ve duodonum ülserleri 

 gibi bazı hastalıkların, çalıĢanlarda yüksek prevalans gösterdiği epidemiyolojik 

araĢtırmalarla belirlenmiĢtir.  

Bu hastalıklar; ” ĠĢle ilgili hastalıklardır.” 

 

 

Meslek hastalıkları ile iĢle ilgili hastalıklar arasındaki farklar: 

 Meslek hastalıklarında çevre faktörü, hastalığın oluĢumunda esas ve vazgeçilmez, 

direk sebeptir. Örneğin silis ve silikoz, kurĢun oksit buharları ve kurĢun zehirlenmesi… 

Bu etkenler yoksa hastalık da yoktur. Ancak hastalıklarda diğer faktörlerin de değiĢik 

derecede rol oynayabileceği unutulmamalıdır. Örneğin gürültüden ileri gelen iĢitme 

kaybında kiĢinin yaĢı ve duyarlılığı, alıĢkanlıkları vb… 

 Meslek hastalıkları, özellikle, sözü edilen riskle doğrudan doğruya karĢılaĢanlarda 

oluĢur. Fakat bazı vakalarda toplumun diğer kesimlerinde de görülmesi olasıdır. 

Örneğin Asbestoz: Ev halkı ve iĢ yeri yakınında yaĢayanlarda. 

 ĠĢe bağlı multifaktöriyel hastalıklar, genel toplumda da görülür. ÇalıĢma 

koĢulları ve risklerinin her vakada risk faktörü olarak bulunması gerekmez. Bununla 

beraber bu hastalıklar olumsuz çalıĢma koĢullarına kısmen bağlı olabilir ve bu 

koĢullarda ağırlaĢabilir. 

 Multifaktöriyel iĢe bağlı hastalıklar, meslek hastalıklarından daha sıktır. Bu nedenle, 

birçok mesleklerde iĢ hekimlerinin bu konuyu inceden inceye incelemesi gerekir. 
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Dünya Sağlık Örgütü, iĢle ilgili hastalıkları Ģöyle tanımlar: 

“ĠĢle ilgili hastalıklar (Work-Related diseases) yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek 

hastalıkları değil fakat oluĢmasında ve geliĢmesinde çalıĢma ortamı ve çalıĢma Ģeklinin 

diğer sebepler arasında önemli bir faktör olduğu hastalıklardır.” 

Kısaca “ÇalıĢma koĢulları ile doğal tarihi (geliĢmesi) değiĢen hastalıklar, iĢle ilgili 

hastalılardır. 

 

Bu grup hastalıklara bazı örnekler; 

 Koroner Kalp Hastalıkları 

Koroner kalp hastalıkları, hemen bütün toplumlarda, önde gelen ölüm 

sebeplerindendir. Bu yüksek ölüm hızına çeĢitli faktörlerin etken olduğu geniĢ 

epidemiyolojik araĢtırmalar sonucu ortaya çıkmıĢtır. ABD‟ de Framingham‟ da yapılan 

bir kohord araĢtırması, bu risk faktörlerinin baĢlıca, yüksek kan basıncı, 

hiperkolesterolemi, sigara, yaĢ olduğunu göstermiĢtir. Bunlara ek olarak fizik aktivite 

eksikliği, genetik nitelik, diyabet ve yaĢam koĢullarının getirdiği stres söz konusudur. 

EndüstrileĢmiĢ ülkelerde, koroner kalp hastalıkları morbidite ve mortalite hızlarının 

yüksek oluĢu, bütün bu faktörlere ek olarak, çalıĢmaya bağlı faktörlerin de rol 

oynadığını gösterir. 

 

 

o Kimyasal Faktörler 

ÇeĢitli kimyasal faktörlerin kalp hastalıklarının oluĢmasında ek bir risk faktörü 

olması söz konusudur. Bunlar arasında karbondisülfür, organik nitratlar 

arsenik koroner hastalıkların oluĢum ve geliĢmesinde önemli birer faktördürler. 

Nitratlar, bir taraftan koroner kalp hastalıkları insidansını arttırırken, diğer 

taraftan nitratla çalıĢılan ortamdaki iĢçilerin, bu ortamdan uzaklaĢmaları 

halinde ani ölüm nedeni olabilirler. Özellikle patlayıcı maddelerin yapımında 

kullanılan nitratların bulunduğu çalıĢma ortamından kısa bir süre 

uzaklaĢanlarda ani ölümler görülmüĢtür. 

 

Arsenikle çalıĢanlarda, koroner kalp hastalıkları ölümleriyle, alınan arsenik 

dozu arasında pazitif korolasyon saptanmıĢtır. 

 

Karbonmonoksit, koroner yetersizliği olanlarda, angina krizlerini arttırıcı ve 

ağıĢlaĢtırıcı bir kimyasaldır. Trafiğin sıkıĢık olduğu yerlerde, garajlarda, 

fırınlarda bu risk her zaman söz konusudur. 

Kadmiyum ve kurĢunun yüksek kan basıncına, halojenli hidrokarbonların 

aritmilere neden olduğu ileri sürülmektedir. 

 

o Stresörler 

ÇalıĢma dolabında çok çeĢitli Stresörler vardır. Bunların bir kısmı fiziksel, bir 

kısmı mentaldir. Yapılan araĢtırmalar, stress ile koroner kalp hastalıkları 

arasında iliĢki olduğunu göstermektedir. DeğiĢik araĢtırmalara göre hasta 

toplumda negatif risk 1,3 ile 4 arasında değiĢmektedir. Yüksek risk meydana 

getiren koĢullar arasında Ģ güvencesinin olmayıĢı, rekabet, düzensiz çalıĢma 

saatleri, yorucu veya monoton iĢler, gece çalıĢması sayılabilir. 
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o Fiziksel Aktivite 

Birçok araĢtırmalar, fizik aktivitenin, koroner kalp hastalıklarından koruyucu 

etkisi olduğunu göstermiĢtir. yapılan epidemiyolojik araĢtırmaların üçte 

ikisinde, fiziksel aktivitenin azlığı ile koroner kalp hastalıkları arasında pozitif 

korelasyon olduğunu göstermektedir. 

o Sıcak - Soğuk 

Sıcak ve nemin aĢırı derecede yüksekliği ile koroner kalp hastalıklarından 

ölümler arasında bir iliĢki vardır. Bu iliĢki, organik bir kalp hastalığı olanlarda 

daha belirgindir. Miyokart fonksiyonları bozulmuĢ olanlarda sıcak ortamda 

çalıĢma sonucu gereken kardiyak düzenleme yapılamamaktadır. Soğuk, anoksi 

ve vazokonstrüksiyon yaparak, kalbin yükünü arttırır. Kalp hastalarında, kalp 

artıĢları hızlanır, kan basıncı yükselir ve angina pektoris ortaya çıkar. 

Anginanaın meydana gelmesi için gerekli eforun eĢiği düĢer. Daha ufak bir 

eforla angina nöbetleri meydana gelmeye baĢlar. Soğukta koroner kalp 

hastalıklarının mortalite riski artar. Soğuk, tıpkı, sıcak gibi, daha önce kalp 

hastalığı olanlarda, aĢikâr bir risk faktörüdür. Buzhanelerde, et kombinalarında 

ani koroner atakları ve ölümler görülmüĢtür. Bu olaylar önceden koroner 

bozukluğu olan kiĢilerin soğukta çalıĢtırılmasının tehlikesini gösterir. 

 

o Gece ÇalıĢması 

Epidemiyolojik araĢtırmalar, gece çalıĢanlarda koroner kalp hastalıkları 

riskinin, gündüz çalıĢanlara göre yükseldiğini göstermektedir. Bazı araĢtırmalar 

ise böyle bir iliĢkiyi doğrulamaktadır. Gece çalıĢmasının koroner kalp 

hastalıkları üzerine etkisi direkt olarak nöroendokrin sistemle veya endirek 

olarak düzensiz hayat Ģeklinin arttırdığı sigara ve yemek alıĢkanlıkları ile ilgili 

olabilir. Gece çalıĢması ile koroner kalp hastalıkları arasındaki iliĢkinin 

meydana çıkarılabilmesi için iyi düzenlenmiĢ kohort çalıĢmalarına gerek vardır. 

 

Koruma 

ÇalıĢma koĢullarına bağlı kalp hastalıklarından koruma, genel olarak, iĢçi sağlığı birimine 

düĢer. Bu iki yönlü çabayı gerektirir. 

 

 

A) ÇalıĢma ortamındaki olumsuz koĢulları arayıp bulmak ve ortadan kaldırmak. Örneğin 

karbon monoksit, karbondisülfür, nitratlar ve halojenli solventler gibi kimyasal 

maddeler, uygun iĢ hijyeni yöntemleriyle kontrol altında tutunabilir. Gürültü, soğuk, 

sıcak gibi fiziksel etkenler hem teknik önlemlerle, hem kiĢisel koruyucularla etkisiz 

kılınabilir. Stresin kontrolü zordur. Çünkü bunlar, ekseriya organizasyonla iç içedir. Bu 

sorunların çözümü, iĢin yeniden düzenlenmesi, iĢ değiĢtirme gibi önlemleri gerektirir. 

Ancak, bir iĢ yerinde çeĢitli düzeydeki çeĢitli görevlilerin iĢbirliği ve karĢılıklı anlayıĢı 

ile gerçekleĢebilir. 

B) ĠĢçilerin kontrolü. ĠĢe giriĢ muayenesinde, kalp hastalığı olanlar, bu tip iĢlerde 

çalıĢtırılamayacağı gibi, periyodik muayenelerde böyle bir hastalığı olduğu anlaĢılanlar 

için iĢ değiĢtirme olanakları aranır. 
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 Kronik Nonspesifik Solunum Hastalıkları 

Bu gurup hastalıklar, iĢle ilgili hastalıkların tipik bir örneğidir. Dünya Sağlık Örgütü 

genel bir terim olarak bu gruptaki hastalıkların “Kronik balgam oluĢumu / veya 

istirahatta veya eforda çoğalan nefes darlığı” Ģeklinde tanımlar. BaĢlıca hastalıklar 

kronik bronĢit, bronĢiyal astma ve amfizemdir. 

Hastalığın etiyolojisi ve patogenezinde çeĢitli risk faktörleri vardır. Sigara, hava 

kirliliği, sosyo – ekonomik faktörler, ailevi ve genetik faktörler, atopi, çocuklukta 

geçirilmiĢ solunum sistemi hastalıkları ve çalıĢma koĢulları… 

Kronik BronĢit 

Kronik bronĢit prevelansı, özellikle kömür ve diğer maden iĢçilerinde, demir çelik 

iĢçilerinde, fırıncılarda, çiftçilerde pamuklu tekstil iĢçilerinde yüksektir. GeliĢmekte 

olan ve tekstil sanayinin yaygın olduğu memleketlerde bitkisel tozlara maruziyet 

sonucu olarak bütün toplumda kronik bronĢit prevelansı yüksek bulunmuĢtur. Buna 

ek olarak sigara faktörünü önemli bir ek faktör olduğu unutulmamalıdır. Bazı 

araĢtırmalarda tozların etkisi yalnızca sigara içenlerde görülmüĢtür. 

Koruma 

En etkin koruma yöntemi söz konusu nedeni ortadan kaldırmaktır. Bu genel iĢ hijyeni 

önlemleriyle mümkündür. Alerjik madde yerine alerjik olmayanını koyup kullanmak 

en iyi yöntemdir. Kapalı sistemde çalıĢma etkin havalandırma ve gereğinde kiĢisel 

koruyucular. Hijyenik önlemler yetersiz kalırsa tıbbi koruma gerekir. 

 

Astmatikler toz, tahriĢ ediciler, soğuk ortam, fiziksel yüke karĢı özgün olmayan bir 

hiperaktivite gösterirler. Bu nedenle soğukta tozlu yerlerde ve tahriĢ edicilerle 

karĢılaĢılan iĢlerde çalıĢtırılmamalıdırlar. 
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Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları 
 

Konu Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, mesleki solunum sistemi hastalıklarının çalıĢma 

hayatındaki önemi, çeĢitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında 

bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Mesleki solunum sistemi hastalıklarını tanımlar (iĢe giriĢ ve 

periyodik muayene yöntemleri, iĢyerinde risk etmenleri ve 

kaynaklarının belirlenmesi, solunum sisteminin fonksiyonel 

değerlendirmesi, diğer tanısal yöntemler, mesleki akciğer 

hastalıklarında maluliyet). 

 Pnömokonyozların tiplerini sıralar (kömür iĢçileri pnömokonyozu, 

silikozis, asbeste bağlı akciğer hastalıkları). 

 Mesleki havayolu hastalıklarını sıralar (mesleki astım, mesleki 

kronik obstrüktif akciğer hastalıkları). 

 Organik tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıklarını söyler. 

  Buhar, duman ve solventler ve mesleki akciğer hastalıkları 

iliĢkisini tanımlar (akut inhalasyon hasarı). 

 Mesleki akciğer kanserlerini açıklar. 

 Mesleğe bağlı akciğer enfeksiyonlarını sıralar. 

 Solunum sistemi hastalıkları ile mesleki çevre arasındaki iliĢkinin 

önemini söyler. 

 Mesleki solunum sistemi hastalıklarında sağlık gözetimi, korunma 

ve erken tanı yöntemlerini sıralar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 Mesleki solunum sistemi hastalıklarına giriĢ 

 Pnömokonyozlar (kömür iĢçileri pnömokonyozu, silikozis, asbeste 

bağlı akciğer hastalıkları) 

 Mesleki havayolu hastalıkları (mesleki astım, mesleki kronik 

obstrüktif akciğer hastalıkları) 

 Organik tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıkları 

  Buhar, duman ve solventler ve mesleki akciğer hastalıkları (akut 

inhalasyon hasarı) 

 Mesleki akciğer kanserleri 

 Mesleğe bağlı akciğer enfeksiyonları 

 Solunum sistemi hastalıkları ile çalıĢma ortamı arasındaki iliĢkinin 

önemi  

 Mesleki solunum sistemi hastalıklarında sağlık gözetimi, korunma 

ve erken tanı yöntemleri 

 Örnek vaka çalıĢmaları  
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1. TOZ KAVRAMI VE TOZUN ÖZELLĠKLERĠ 

Havadaki baĢlıca kirleticilerden birisi olan toz, havada asılı durumda bulunan katı 

parçacıkların genel adıdır. Tozun partikül büyüklüğü çok değiĢik olabilir. En küçük tarafta 

gazların moleküler dağılım düzeyine kadar, yani mikrondan daha ufak boyutlara kadar 

inebilir. Büyük tarafta ise partikül büyüklüğü 500 mikrona kadar çıkabilir. Daha büyük olan 

partiküller havada asılı durumda kalamaz, ağırlıkları nedeniyle çökerler. Ġnsan sağlığı 

bakımından daha önemli olan boyutlar ise 0.5 – 100 mikron arasındaki büyüklüklerdir. Daha 

büyük olan partiküller solunum yollarına giremezler. Tozlar fiziksel, kimyasal özelliklerine 

veya biyolojik davranıĢlarına göre sınıflandırılabilirler. Ġnsan sağlığı bakımından tozun 

büyüklüğü, kimyasal bileĢimi, yüzey Ģekilleri, çökme hızı gibi özelliklerinin yanı sıra en 

önemli özelliği biyolojik davranıĢıdır. Ġnsan vücudunda tozlar değiĢik biyolojik etkiler 

gösterebilirler. Biyolojik etkileri bakımından baĢlıca gruplar Ģunlardır: 

(a) Ġnert tozlar: Bu tozlar (örneğin baryum tozu) inert olup vücutta herhangi 

reaksiyona girmeden lenfatiklerle vücut dıĢına taĢınır. Ancak bu tozlar da fazla 

miktarda olduğunda lenfatiklerde tıkanıklığa yol açabilir. 

(b) Toksik tozlar: Bazı metallerin tozları solunum yolundan vücuda girdiğinde 

vücutta değiĢik organlara yönelir, bazı kimyasal sistemlerle etkileĢime girer ve 

zararlı etkiler meydana getirir, zehirlenme tablolarına neden olur. Bu tür tozlara 

toksik toz adı verilir. KurĢun, krom, nikel, kadmiyum gibi metallerin tozları bu 

gruba örnek olabilir. 

(c) Alerjik tozlar: Bu tozlar solunum yollarında spazma yol açarak astım benzeri 

tabloya neden olur, deri ile temas ettiğinde de alerjik rahatsızlıklar yaratabilir. 

Pamuk tozu tipik örnek olmakla birlikte, keten, kenevir tozu, Ģeker kamıĢı tozu, 

kuĢların tüylerinden gelen tozlar gibi organik tozlar ve cam yünü (cam elyafı), 

kireç tozu gibi inorganik tozlar da bu grupta sayılabilir. 

(d) Fibrojenik tozlar: Biyolojik etki ve insan sağlığı bakımından en önemli olan grup 

fibrojenik tozlardır. Bu tozlar akciğerlere ulaĢtığında orada depolanır, fibrotik 

reaksiyona yol açar ve sonuç olarak öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle 

seyreden kronik obstruktif akciğer hastalıklarına neden olur. 

(e) Kanserojen tozlar: Bazı tozlar da özellikle akciğerlerde ve solunum sisteminin 

diğer bölümlerinde kansere neden olurlar. Bu konuda en çok bilinen örnek asbest 

lifleridir. Asbest akciğer kanserinin baĢlıca nedenlerinden birisidir. Mezotelyoma 

ise yalnızca asbest etkisi ile meydana gelen bir malign hastalıktır. Asbest dıĢında 
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krom, nikel, kadmiyum gibi bazı metal tozları ile arsenik tozlarının da çeĢitli 

kanserlerin geliĢmesinde etkili olduğu bilinmektedir. 

Kimyasal yapılarına göre de tozlar iki temel gruba ayrılır. Bir grupta demir, kömür, kum, 

asbest, çimento gibi inorganik yapıda olan tozlar vardır. Diğer grupta ise pamuk tozu, Ģeker 

kamıĢı tozu, mantar sporu, kümes hayvanı tüyü gibi organik yapıda olan tozlar bulunur. 

Ġnorganik tozlar akciğerlerde depolanma eğilimindedir. Bunlar arasında fibrojenik potansiyeli 

olanlar fibrozise yol açarak kronik akciğer hastalığına neden olurlar. Organik tozlar ise 

akciğerlerde depolanmaz, doğrudan fibrojenik etki de göstermez, ancak bir tür alerjik 

mekanizma aracılığı ile solunum yollarında spazma neden olur. Tekrarlayan spazmodik 

ataklar sonucunda kronik akciğer hastalığı tablosu oluĢur.  

Tozların akciğerlerde hastalık meydana getirmesi bakımından hem tozun hem de kiĢinin bazı 

özellikleri önem taĢır. KiĢisel özelliklerden en önemlisi sigara içilmesidir. Toz nedeniyle 

meydana gelen akciğer hastalıklarının her türü sigara içenlerde daha sık görülür. Ancak bu 

konudaki en önemli konu asbeste bağlı akciğer kanserleridir. Sigara ve asbest birbirinden 

bağımsız olarak akciğer kanserine neden olurlar. Ancak sigara ile asbest birlikte olduğunda 

akciğer kanseri riski çok yüksek düzeylere çıkmaktadır. KiĢisel özellik olarak genetik yapının 

da önemi vardır. Alfa-1 antitripsin enziminin eksikliği durumunda genel olarak solunum 

sistemi hastalıklarına bir yatkınlık söz konusudur. Bu kiĢiler toza bağlı akciğer hastalıklarının 

meydana gelmesi bakımından da daha duyarlıdır.  

Akciğer hastalıklarının meydana gelmesi bakımından tozun bazı özellikleri de önemlidir. 

Bunlardan bir tanesi tozun partikül büyüklüğüdür. Yukarıda da belirtildiği gibi büyüklüğü 100 

mikrondan daha az olan tozlar akciğerlere girebilir. Bu grup tozlara inhale edilebilen 

(inhalable) toz adı verilir. Ancak tozun akciğerlerde hastalık yapabilmesi bakımından 

solunum yollarına girmesi yeterli değildir, solunum yollarına giren tozun alveolere kadar 

ulaĢması gerekir. Alveollere ulaĢabilen tozlar ise 10 mikronun altındaki tozlardır. Bu gruptaki 

tozlara da solunabilir (respirable) toz adı verilir. Solunabilir tozlarda da 8-10 mikron 

dolayındaki tozlar daha çok bronĢiyoller düzeyinde siliyalı epitel hücreleri tarafından 

tutularak mukus içinde yukarıya doğru iletilir ve yutulur veya balgam içinde dıĢarı atılır. 

Partikül büyüklüğü 5 mikron ve daha ufak olan tozlar ise bronĢiyol düzeyini de geçerek 

alveollere ulaĢır. Akciğerlerde hastalık meydana gelmesi bakımından büyüklüğü 0,5 

ile 5 mikron arasında olan tozlar en büyük tehlikeyi oluĢturur. Daha ufak olan tozlar 

alveol içinde havada asılı olarak durur ve solunumla veya lenfatikler yolu ile atılır. Çevrede 

bulunan bazı partiküllein büyüklükleri Tablo 1‟de görülmektedir. 
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Alveollere gelen tozlar burada makrofajlar tarafından fagosite edilir ve bu yolla elimine edilir. 

Ancak fibrojenik özellikteki tozlar makrofajları tahribederek parçalar ve alveol içine yayılırlar. 

Makrofajlar tarafından tekrar fagosite edilen tozlar bu makrofajları da parçalar, bu arada 

tozların bir kısmı alveoler epitel ve bazal membranı geçerek interstistisyuma ulaĢır. Böylelikle 

akciğerde fibrotik reaksiyon baĢlar. O halde hastalık meydana gelmesi bakımından tozun 

büyüklüğünün yanı sıra fibrojenik potansiyeli de önem taĢımaktadır. Fibrojenik özellikte 

olmayan tozlar alveollere kadar ulaĢsalar bile, fibrotik reaksiyon oluĢmayacağı için ciddi 

soruna neden olmazlar. Akciğerlerde hastalık meydana gelmesi bakımından tozun ortamdaki 

konsantrasyonu ve kiĢinin maruziyet süresinin de önemli olduğunu belirtmek gereklidir. 

Solunan toz miktarı az olduğunda alveoler makrofaj sistemi ile elimine edilmesi daha 

kolaydır, ancak yoğunluk fazla ise tozun tamamının elimine edilmesi mümkün olmaz. Toza 

bağlı akciğer hastalığı meydana gelmesi bakımından en kısa maruziyet süresi 3 yıl olarak 

kabul edilmekle birlikte çoğu kez 10 yıl ve daha uzun süreli etkilenmenin sonunda hastalık 

ortaya çıkar.  

 Partikül adı Büyüklüğü (mikron) 

Sigara dumanı 0,01-0,4 

Egzos dumanı 0,04-1 

Bakteri 0,03-20 

Metal tütsüleri 0,001-100 

Çimento tozu 3-100 

Bitki sporları 10-40 

Polen 10-100 

Ġnsan saç kılı 5-500 

Aksırık materyali 10-400 

Kül 1-1000 

Dökümhane tozu 1-1000 

 

Tablo 1. Bazı Partiküllerin Büyüklükleri 

2. MESLEKĠ AKCĠĞER HASTALIKLARI 

Tozlara bağlı olarak meydana gelen meslek hastalıkları en çok akciğer hastalıkları 

Ģeklindedir. Bunlar arasında en klasik olanı da silis tozunun akciğerlerde depolanmasına bağlı 

olarak meydana gelen silikosiztir. Öte yandan akciğerlerde toz depolanması ve fibrozis ile 

seyreden hastalığa genel olarak pnömokonyoz adı verilmiĢtir. Böylece silikozis ve 

pnömokonyoz terimleri, uzun yıllar, biri diğerinin anlamını ifade eder biçimde kullanılmıĢtır. 

Ancak akciğerlerde tozlara bağlı olarak meydana gelen hastalıkların hepsinde toz 

depolanması ve fibrozis olmadığından pnömokonyoz terimi, çalıĢma hayatındaki etkenlere 

bağlı olarak ortaya çıkan bütün solunum sistemi hastalıklarını içine almamaktadır. Bu 
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nedenle pnömokonyoz terimi yerine son yıllarda "mesleki akciğer hastalığı" (occupational 

pulmonary disease, occupational lung disorder) terimi tercih edilmeye baĢlanmıĢtır. 

Pnömokonyoz terimi ise akciğerlerde toz depolanması ve fibrozis ile seyreden hastalıklar için 

kullanılmaktadır.   

2.1. Mesleki akciğer hastalıklarında tanı yöntemleri 

Mesleki akciğer hastalıklarının tanısında en önemli bilgi tozlu ortamda çalıĢma öyküsüdür. 

Hastalarda çoğunlukla 10 yıl ve daha uzun süre ile tozlu iĢte çalıĢma öyküsü bulunur. 

Hastalık yavaĢ geliĢtiği için ilk yıllarda klinik ve laboratuar bulguları normal olabilir. Ġlerleyen 

zamanla birlikte hastalar öksürük ve nefes darlığı ifade etmeye baĢlar. Bu dönemde 

radyolojik olarak ve solunum fonksiyon testlerinde de bazı patolojiler saptanır. Mesleki 

akciğer hastalıklarının tanısında ve klinik değerlendirilmesinde radyolojinin özel bir yeri ve 

önemi vardır. Pnömokonyoz olgularındaki radyolojik bulgular Uluslararası ÇalıĢma Örgütü 

(ILO; International Labour Organization) tarafından standardize edilmiĢtir. Hastaların 

radyolojik bulguları bu standartlara göre değerlendirilir. Buna göre radyolojik görüntüler 

küçük veya büyük opasiteler Ģeklinde olabilir. Küçük opasiteler de yuvarlak veya irreguler 

opasiteler Ģeklindedir. Bu opasiteler de büyüklüklerine göre alt gruplara ayrılır (Tablo 2).  

Büyüklüğü 1 cm. den daha az olan opasiteler küçük opasite olarak alandırılır. Buna göre 

küçük-yuvarlak opasiteler çaplarına göre (p – q – r) sembolleri ile gösterilir. Ġrreguler 

opasitelerde ise opasitenin kısa boyutu olan kalınlığına göre (s – t – u) sembolleri kullanılır. 

Büyüklüğü 1 cm. den büyük olan opasiteler ise büyük opasite olarak adlandırılır ve A – B – C 

sembolleri ile gösterilir. A sembolü, büyüklüğü 1 – 5 cm. arasındaki opasitelere iĢaret eder. 

Bir taneden çok olan opasitelerin akciğerlerde kapladığı toplam alan bir akciğer alanının üçte 

birinden az yer kaplıyorsa B, daha geniĢ alan kaplayan opasiteler de C sembolleri ile 

gösterilir.  

Opasite türleri 
Opasite büyüklüğü (çap veya kalınlık) 

< 1.5 mm. 1.5 – 3.0 mm. 3.0 – 10 mm. 

Küçük opasite 

1 cm.< 

Yuvarlak p q r 

Ġrreguler s t u 

Büyük opasite 

 

1 cm.> 

A Toplam büyüklüğü 5 cm. ye kadar  

B Toplam büyüklüğü bir akciğer alanının 1/3‟ü kadar 

C Toplam büyüklüğü daha fazla olan opasiteler 

 

Tablo 2. Pnömokonyoz Opasitlerinin Radyolojik Sınıflaması (ILO) 
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Radyolojide saptanan opasiteler, büyüklüklerinin yanı sıra akciğer alanlarındaki yaygınlığı 

(profusion) yönünden de sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmada 0 – 1 – 2 – 3 iĢaretleri kullanılır. 

Buna göre; 

 Kategori 0; normal görünüme iĢaret eder, 

Kategori 1; her iki akciğer alanının üçte birinden daha az alana yayılmıĢ olan    

        opasitelere iĢaret eder,  

 Kategori 2; her iki akciğer alanında daha yaygın görünüme iĢaret eder, 

 Kategori 3; akciğer alanlarının tamamına yayılmıĢ olan görünüme iĢaret eder. 

Akciğer radyolojisinin değerlendirilmesi sırasında opasitelerin yaygınlığı ve büyüklüğü ifade 

edilirken ikili sembol kullanılır, örneğin 0/1 ve s/t veya 2/1 ve q/r Ģeklinde ifade edilir. Ġlk 

örnekte yaygınlık 0 ile 1 arasında ancak 0 yaygınlığın daha hakim olduğu, büyüklük 

bakımından da s opasiteler daha fazla olmak üzere s ve t opasitelerin bulunduğuna iĢaret 

edilmektedir. Ġkinci örnekte ise yaygınlık bakımından kategori 2 daha hakim olmak üzere 2 

ile 1 arası yaygınlık ve q opasiteler hakim olmak üzere q ve r opasiteler ifade edilmektedir. 

Radyolojik sembol olarak 1/1 ve s/s kullanılmıĢsa, yaygınlık düzeyi 1 olan s opasitelerin 

varlığı belirtilmektedir. Mesleki akciğer hastalıklarında radyolojik bulgular yalnızca opasiteler 

değildir. Opasiteler dıĢında akciğer parankiminde, plevrada, kalpte ve mediastinumda çeĢitli 

patolojik görüntüler de olabilir. Bu görüntüler de Uluslararası ÇalıĢma Örgütü tarafından 

yapılmıĢ olan sınıflamada çeĢitli sembollerle belirtilir (Tablo 3).  

Sembol Anlamı 

ca Kanser olasılığı 

co Cardiac outline; kalp sınırları belirsiz 

cp Cor pulmonale 

cv Kavite 

em Amfizem 

es Egg-shell kalsifikasyon 

hi Hiler gölgeler 

pl Plevral anormallikler 

px Pnömotoraks 

tb Tüberküloz  

 

Tablo 3. Akciğer Radyolojisinde Opasite DıĢındaki Bazı Semboller (ILO) 

 



Dr K. A. 
 

Mesleki akciğer hastalıklarının incelenmesinde radyolojinin yanı sıra solunum fonksiyon 

testleri de önem taĢır. Solunum fonksiyon testi ile hem hastalığın türü hem de fonksiyonel 

kapasite, yani fonksiyonel bozulmanın derecesi belirlenir. Öte yandan hastalığın seyrinin 

izlenmesi ve maluliyet (iĢgöremezlik) düzeyinin değerlendirilmesi bakımından da solunum 

fonksiyon testleri önemlidir. Solunum fonksiyon testleri ekspirium hacimlerini ölçen 

testlerdir. KiĢi en derin nefesini alır, ciğerlerine doldurduğu havayı hızla cihazın içine üfler. 

Bu sırada cihaz çeĢitli ölçümler yapar. Bu ölçümlerden en temel olan iki tanesi zorlu vital 

kapasite (ZVK; Forced vital capacity, FVC) ile eksipiriumun ilk saniyesi içinde üflenen hacim 

(ZEV1.0; Forced expiratory volume, FEV1.0) değerleridir. Zorlu vital kapasite en derin nefes 

alıp ciğerlerdeki havayı en hızlı Ģekilde üfleme sırasında çıkarılan hava hacmidir. Sağlıklı bir 

yetiĢkinde bu hacim 5 – 6 litre dolayındadır. Bu miktarın ilk saniye içinde üflenen miktarı ise 

ZEV1.0 sembolü ile ifade edilir. Bu hacim de sağlıklı bir yetiĢkinde 4 –5 litre dolayında 

olmalıdır. Bu hacimler mutlak değerler olarak ifade edildiği gibi, yaĢ, cinsiyet ve boy 

uzunluğu dikkate alınarak hazırlanmıĢ olan nomogamlarda belirlenen “beklenen” değerlerin 

yüzdesi olarak da belirtilebilir. Beklenen değerin %80 ve daha üzerindeki değerler normal 

olarak kabul edilir.  

Hava yollarında tıkanıklık olduğunda (obstrüktif bozukluk) her iki hacim de azalır ama nefes 

verme daha güçleĢeceği için ZEV1.0 / ZVK değeri %80‟den daha düĢüktür. Restriktif 

bozukluklarda ise her iki hacimde de aynı ölçüde azalma olacağı için ZEV1.0 / ZVK değeri 

normaldir, hatta artmıĢ da bulunabilir (Tablo 4). Hacimlerde ileri derecede azalma akciğer 

parankiminde fibrozisin daha yaygın olduğu Ģeklinde değerlendirilir. 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Obstrüktif ve Restriktif Bozukluklarda Solunum Fonksiyon Testi Değerleri 

 

Mesleki akciğer hastalıklarında fizik muayene bulguları baĢlangıçta normaldir, ancak ilerlemiĢ 

olgularda akciğerlerde raller, ellerde çomak parmak gibi kronik akciğer hastalığı belirtisi 

olabilecek bazı bulgular saptanabilir. Ġleri olgularda genellikle sağ kalp yetmezliği tabloya 

 ZVK (litre) ZEV1.0 (litre) ZEV1.0 / ZVK (%) 

Normal değerler 5 4 80 

Obstrüktif bozukluk 3 2 66 

Restriktif bozukluk 4 3.2 80 
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eklenir, bu durumda kalp yetmezliğine ait bulgular (dispne, ödem, siyanoz vs.) olur. Mesleki 

akciğer hastalığı olan hastalarda en sık ölüm nedeni kalp yetmezliğidir. 

2. Mesleki akciğer hastalıklarında tedavi ve korunma 

Hastalık, tozun akciğerlerde depolanması ve fibrozise yol açması sonucu ortaya çıkar. 

Akciğerlerdeki tozun atılmasını sağlayacak veya fibrozisi durduracak bir tedavi yöntemi söz 

konusu değildir. Bu yüzden mesleki akciğer hastalıklarında spesifik bir tedaviden söz etmek 

mümkün değildir. Bununla birlikte daha ileri etkilenmenin önüne geçmek amacı ile hastanın 

iĢyeri ortamından uzaklaĢtırılması uygun olur. Ayrıca nefes darlığı, kalp yetmezliği vb. 

bulgular olursa veya tabloya enfeksiyon eklenirse uygun tedaviler yapılmalıdır. 

ĠĢyeri ortamında toz kontrolu en önemli koruyucu yaklaĢımdır. Tozun oluĢtuğu bölümlerde 

uygun havalandırma düzenekleri kurulması, tozumanın önüne geçmek için ıslak çalıĢma 

yöntemi uygulanması, gereken durumlarda koruyucu maskelerin kullanılması gibi önlemler 

koruma için önemlidir. Toz kontrolu amacı ile yapılan uygulamaların baĢarılı olup olmadığının 

değerlendirilmesi amacı ile ortamdan hava örnekleri alınarak toz ölçümleri yapılması gerekir. 

Ayrıca korunma bakımından iĢe giriĢ ve aralıklı kontrol muayeneleri ile sağlık eğitimi de 

önemlidir. ĠĢe giriĢ muayenesinde akciğer rahatsızlığı yönünden riskli olanlar, aĢırı sigara 

içenler belirlenmeli ve toz maruziyeti olan iĢlerde çalıĢması önlenmelidir. Tozlu iĢyerlerinde 

çalıĢanların belirli aralıklarla tıbbi kontroldan geçirilmesi, radyolojik muayene yapılması ve 

solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi gerekir. ĠĢin yürütümü sırasında toz 

oluĢabilecek alanlar ve buralarda alınması gereken önlemlerle gerektiğinde maske kulanımı 

vb. konular da sağlık eğitimi çalıĢmalarında ele alınmalıdır. 

3. ĠNORGANĠK TOZLARA BAĞLI AKCĠĞER HASTALIKLARI 

ÇeĢitli çalıĢmalar sırasında iĢçilerin çoğunlukla karĢılaĢtıkları toz türü inorganik tozlardır. Bu 

tozların akciğerlerde hastalık yapmaları bir yandan tozun büyüklüğü, ortamdaki yoğunluğu, 

maruziyet süresi ve tozun fibrojenik özelliği, diğer taraftan kiĢinin sigara içme vb. özellikleri 

ile iliĢkilidir. Bu özellikler arasında en önemli olanı tozun fibrjenik özelliğidir. Fibrojenik 

özellikte olmayan toz akciğerlerde fazla miktarda depolansa bile fonksiyonel bozukluğa yol 

açmayacağı için ciddi sağlık sorununa neden olmaz. Ġnorganik tozlar çok çeĢitli olmakla 

birlikte bu tozların çok azı fibrojenik özelliğe sahiptir. Bu yüzden az sayıda toza bağlı olarak 

mesleki akciğer hastalığı meydana gelir. 
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3.1. Silikozis: 

Bilinen en eski meslek hastalıklarından birisidir. Madencilik en eski çalıĢma alanlarından birisi 

olduğundan ve özellikle eski zamanlarda çalıĢma ortamları çok tozlu olduğundan, 

madenlerde çalıĢanlarda silikozis sık görülmüĢtür. Onaltıncı yüzyılda Agricola, madencilerde 

sık olarak gözlediği akciğer hastalıklarını “madenci hastalığı” (miner‟s disease) olarak 

adlandırmıĢ ve bu kiĢilerin tozdan korunması için ağız ve burunlarını bir bez ile kapatmalarını 

önermiĢtir. Son yıllarda madenlerdeki ve diğer tozlu iĢlerdeki önlemler sonucunda silikozis 

görülme sıklığında dikkat çeken azalmalar sağlanmıĢtır. Ancak geliĢmekte olan ülkelerde 

silikozis halen en sık görülen meslek hastalıkları arasındadır.  

Hastalığa neden olan toz serbest kristalize silisyum dioksit (Si O2) içeren ince tozdur. Burada 

ince toz deyimi alveollere kadar ulaĢabilecek olan büyüklüğe iĢaret eder. Büyüklüğü 10 

mikronun altında olan tozlar (solunabilir – respirable toz) alveolere kadar ulaĢabilir. Ancak 

büyüklüğü 8-10 mikron dolayında olan tozların büyük bölümü terminal broĢiyoller düzeyinde 

tutulur ve daha derinlere ulaĢması önlenir. Silikozis meydana gelmesi bakımından 5 mikron 

ve daha küçük boyutta olan tozlar daha çok önem taĢır. Silisyum dioksit (silis) kristalleri 

farklı yapılarda olabilir. Kristal yapısına göre silisyum dioksitin kuvars, tridimit ve kristobalit 

olmak üzere üç değiĢik formu vardır. Tridimit ve kristobalit formları, kuvarsın 10000 C 

dolayında ısıtılması sonucu oluĢur ve kuvarsa göre daha tehlikelidir. Kuvars kristalleri renksiz 

ve Ģeffaf yapıdadır. Doğada en yaygın bulunan kristal formu kuvarstır ve kayalarda bol 

miktarda bulunur. Çevrede ise plajlarda kum olarak yaygın Ģekilde bulunur. Sanayide 

kullanım alanları arasında cam yapımı, seramik endüstrisi, zımpara taĢı ve zımpara kağıdı 

yapımı, ısıya dayanıklı tuğla yapımı gibi iĢler vardır. Ġlk insanlar tarafından çeĢitli alet ve silah 

yapımında kullanılmıĢ olan çakmak taĢı içinde de bol silis bulunur. Bunlar dıĢında çalıĢma 

hayatında silis maruziyeti en çok dökümhanelerde, taĢ ocaklarında ve madencilikte söz 

konusudur.  

Silis tozları solunum yolu ile akciğerlere girer ve fibrotik reaksiyona yol açar. Fibrojenik 

aktivite bakımından en yüksek potansiyele sahip toz silisyum dioksittir. Bu nedenle eskiden 

beri en önemli pnömokonyoz türü silikozistir. Maruziyet süresi ne kadar uzun olursa silikozis 

meydana gelmesi olasılığı da o ölçüde artar. Akciğerlere giren silis tozu burada makrofajlarla 

temasa geldiğinde makrofaj zarının permeabilitesini bozarak hücre içine girer, orada 

hidrolitik enzimlerin salınmasına yol açar. Bunun sonucunda makrofaj parçalanır ve silis 

tozları açığa çıkar. Bu tozlar diğer makrofajlar tarafından yeniden fagosite edilir, bu 

makrofajlar da parçalanır, böylece akciğerlerde sürekli olarak fagositoz ve hücre 

parçalanması olur. Parçalanan makrofajlardan salınan bir madde (fibrojenik faktör) fibroblast 
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proliferasyonuna ve sonuç olarak kollajen oluĢumuna neden olur. Bunun sonucunda da 

karakteristik silikotik nodüller oluĢur. Nodüllerin ortasında fibro-hyalin bir madde vardır, bu 

maddenin çevresi retiküler lifler, fibroblastlar, makrofajlar ve plazma hücreleri ile çevrilidir. 

Bu nodüller peribronĢiyal ve periarteriel lokalizasyondadır. BaĢlangıçta 0.3-1 mm. 

büyüklüğünde olan nodüller zamanla birleĢerek daha büyük nodüller haline gelir. Silikotik 

nodüllerin çevresindeki akciğer parankiminde amfizematöz geniĢleme olur.  

(a) Riskli iĢler: Serbest silisyum dioksit içeren tozun bulunduğu her ortam silikozis 

geliĢmesi bakımından risklidir. Madencilik eskiden beri bilinen en riskli iĢlerdendir. 

Madencilikte aranan cevhere ulaĢılıncaya kadar büyük miktarlarda toprak ve kayaların 

kazılması ve taĢınması gerekir. Kuvars içeren kayaların bulunduğu bölgelerdeki maden 

iĢletmelerinde kayaların delinmesi, parçalanması ve taĢınması iĢlemi sırasında çok 

miktarda silis tozu maruziyeti söz konusudur. Granit kayaların parçalandığı ve çıkarıldığı 

taĢ ocaklarında ve taĢ iĢlemeciliğinde, tunel yapımı iĢlerinde de benzeri Ģekilde silis 

maruziyeti olur. Silikozis bakımından riskli bir baĢka iĢyeri de dökümhanelerdir. 

Buralarda döküm kalıplarının hazırlanması, döküm iĢleminden sonra kalıpların bozulması, 

döküm üzerindeki pürüzlerin düzeltilmesi için yapılan taĢlama (sandblasting) iĢlemi 

sırasında silis tozu maruziyeti olur. Bunlar dıĢında silisin kullanıldığı diğer alanlardan, cam 

imali, porselen ve seramik endüstrisi, ısıya dayanıklı tuğla yapımı, demir-çelik endüstrisi 

gibi iĢyerlerinde de silis maruziyeti olasılığı vardır. 

 

(b) Klinik belirtiler: Akciğerlerdeki fibrotik reaksiyon ve fibrozisin oluĢması çok yavaĢ 

geliĢen bir süreç olduğundan tozlu ortamlarda çalıĢanlarda uzun süre herhangi belirti 

görülmez. Ancak, çok fazla miktarda serbest kuvars içeren kaya ve taĢların parçalanması 

ve iĢlenmesi sırasında yüksek dozda maruziyet sonucu geliĢen akut silikoziste 1 yıl hatta 

bazan daha kısa sürede belirtiler ortaya çıkabilir. Ağır seyirli olan akut silikoziste öksürük 

ve nefes darlığı gibi belirtiler hızla geliĢir ve tablo genellikle kısa sürede ölümle sonlanır. 

Son yıllarda özellikle geliĢmiĢ ülkelerde çalıĢma koĢullarının düzeltilmesi sonucu akut 

silikozis olgusu çok azalmıĢtır. Buna karĢılık klasik silikozis uzun zamanda geliĢen bir 

tablodur. Ġlk belirti egzersiz ile ortaya çıkan nefes darlığıdır ve bu hastalarda genellikle 10 

yıl ve daha uzun bir çalıĢma öyküsü vardır. Akciğerlerdeki fibrozis ilerledikçe yıllar içinde 

nefes darlığı artar, zamanla öksürük ve balgam tabloya eklenir. Hastalık daha ilerleyince 

siyanoz ve kalp yetmezliği ortaya çıkar. Hastaların büyük bölümünde kalp yetmezliği en 

sık ölüm nedenidir. Sigara içenlerde hastalık daha fazla görülür. Silikozisli hastalarda, 

özellikle ileri vakalarda akciğer enfeksiyonu da sık olarak tabloya eklenir. 
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Silikozisli hastalarda tüberküloz oldukça sık görülen bir kompikasyondur. Önceleri 

silikozis ile tüberkülozun bir arada bulunuĢu, bu hastaların çoğunlukla düĢük sosyo 

ekonomik düzeydeki kiĢiler olmasına bağlanırdı. Silikozisli hastalar çoğunlukla taĢ 

ocağında veya madende çalıĢan kiĢiler olduğundan, bu kiĢiler zaten ekonomik yönden 

kısıtlı olanaklara sahip olan, dolayısı ile yaĢam koĢulları da olumsuz olan kiĢilerdir. Bu 

faktörler tüberkülozun oluĢunda da rol oynadığı için, silikozis ile tüberkülozun birlikte 

bulunması bu ortak faktörle açıklanmaktaydı. Ancak sonraki yıllarda yapılan çalıĢmalar, 

silisyum dioksit bulunan ortamda tüberküloz basilinin daha kolay ürediğini ortaya 

koymuĢtur. Tozun varlığında makrofajlar silis tozunu yok etmeye yöneldiği için, 

makrofajların tüberküloz basili ile mücadele gücü azalmakta, bu nedenle tüberküloz basili 

daha kolay çoğalma olanağı bulmaktadır.  

(c) Tanı: Hastalığın tanısında tozlu ortamda çalıĢma öyküsü en önemli bilgidir. Bunun 

dıĢında klinik muayene bulguları, radyoloji ve solunum fonksiyon testleri de tanı 

bakımından önemli incelemelerdir. ĠĢyeri ortamında da toz ölçümü yapılmak suretiyle 

tozun türü ve kuvars içeriği öğrenilmelidir. Örneğin kuvartzit içinde %90, granitte %30, 

kömür tozunda %1-2 ve mermerde %0-1 oranında kristal kuvars vardır. ĠĢyerinde 

yapılacak incelemelerde toz kontrolu amacı ile yapılan uygulamalar, koruyucu maske 

kullanımı gibi konular da değerlendirilmelidir. Klinik muayene bulguları genellikle 

normaldir. Hastalığa özel bir klinik bulgu da yoktur. Akciğerlerdeki fibrozisin yaygınlığına 

göre seyrek raller bulunabilir. Klinik muayenede tüberküloz, kronik bronĢit gibi baĢka 

hastalıklara ait bulgu ve belirtilerin bulunup bulunmadığı da incelenmelidir.  

Radyolojide yuvarlak opasiteler görülür. Bu opasitelerin büyüklüğü ve yaygınlığına 

göre hastalığın klinik sınıflaması yapılır. Ancak benzeri radyolojik görüntü daha pek çok 

hastalıkta da olabileceği için, yalnızca radyolojik görüntü ile tanı konulamaz. Radyoloji, 

mesleksel çalıĢma öyküsü ile silikozis düĢünülen durumlarda tanıya yardımcıdır. Radyolojik 

görüntünün karıĢabileceği baĢlıca hastalıklar arasında tüberküloz, hemosideroz, sarkoidoz, 

metastatik kanserler, idyopatik interstisyel pulmoner fibrozis (Hamman-Rich sendromu), 

skleroderma, romatoid artrit gibi bazı kollajen doku hastalıkları vs. sayılabilir. Bazı 

hastalarda radyoloji ile saptanan ve “egg-shell calcification” olarak adlandırılan bulgu silikozis 

için tipik sayılır. Hiler lenf bezlerinde yumurta kabuğu Ģeklinde kalsifiye görünümün 

saptanması silikozis bakımından önemli bir bulgudur. 

Tanı bakımından solunum fonksiyon testleri önemlidir. Bu testlerle fonksiyonel bozukluğun 

düzeyi belirlenir, ayrıca hastaların zaman içinde izlenmesi sırasında aralıklarla yapılacak 

solunum fonksiyon testleri ile hastalığın seyri değerlendirilebilir. Silikozisli hastalarda 

iĢgöremezlik düzeyinin değelendirilmesinde de solunum fonksiyon testleri yardımcıdır. 
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(d) Tedavi: Silikozisin oluĢunda temel mekanizma makrofajlardan hidrolitik enzimlerin ve 

fibrojenik faktör olarak adlandırılan bir maddenin salınması olduğundan, bu maddelerin 

salınmasını önleyici amaçla çeĢitli tedaviler kullanılmıĢtır. Ancak bugüne kadar bu yönde 

olumlu bir geliĢme sağlanamamıĢtır. Bu nedenle halen silikozisli hastalarda tedavi için 

uygulanabilecek spesifik bir yöntem söz konusu değildir. Ġlerleyen olgularda nefes darlığı 

ortaya çıktığında bronkodilatör ilaçlar yarar sağlayabilir. Enfeksiyon veya tüberküloz 

tabloya eklenmiĢse veya kalp yetmezliği geliĢmiĢse, bunlara yönelik tedaviler yapılır.  

 

(e) Korunma: Hastalığın etkili bir tedavisi olmadığına göre korunma daha fazla önem 

taĢımaktadır. Bu amaçla çalıĢma ortamında toz kontrolu bakımından çeĢitli önlemler 

alınabilir. Olanak varsa kuvars yerine baĢka maddelerin kullanılması tercih edilmelidir. 

Örneğin döküm malzemesi üzerindeki pürüzlerin düzeltilmesi için uygulanan kum 

püskürtme (sand-blasting) yöntemi yerine, bu iĢlem minik çelik bilyalar kullanmak 

suretiyle yapılmaya baĢlanmıĢtır (steel-blasting). Böylece, bu iĢlem sırasında olabilecek 

toz maruziyeti ortadan kaldırılmıĢ olmaktadır. Tozumanın önüne geçmek amacı ile ıslak 

çalıĢma yöntemi (özellikle kayaların delinmesi sırasında), tozun ortaya çıkabileceği 

ortamlarda uygun havalandırma sistemleri kurulması, gereken durumlarda koruyucu toz 

maskelerinin kullanılması baĢlıca koruyucu yaklaĢımlardır. Tozlu iĢletmelerde belirli 

aralıklarla ortamdan örnekler almak suretiyle havada toz tayini yapılmalıdır. Bunlar 

dıĢında koruyucu uygulamalar olarak tıbbi yaklaĢımlar da önemlidir. ĠĢe giriĢ 

muayenesinde tozlu yerde çalıĢma bakımından riskli kiĢiler belirlenerek, bu kiĢilerin tozlu 

ortamda çalıĢmalarının önüne geçilebilir. ÇalıĢmaya baĢladıktan sonra da iĢçiler belirli 

aralıklarla muayene edilmeli, bu muayenelerde radyolojik inceleme ve solunum fonksiyon 

testi yapılmalıdır. Aralıklarla yapılan muayenelerde toza bağlı bir hastalık geliĢtiği 

saptanırsa, daha ileri maruziyetin önlenmesi bakımından iĢ değiĢikliği yapılması uygun 

olur. Ayrıca tozun bulunduğu ortamlarda çalıĢırken koruyucu maske kullanımının önemi 

anlatılarak maske kullanımı da sağlanmalıdır. Öte yandan hastalık sigara içenlerde daha 

sık olarak görüldüğü için çalıĢanlara yönelik olarak sigara ve zararları konusunda eğitim 

yapılmalı, sigarayı bırakmak isteyenlere bu yönde destek sağlanmalıdır.  

 

3.2. Kömür iĢçisi pnömokonyozu (KĠP): 

Kömür madenciliği sırasında, yer altından kömür çıkarılması iĢlemi yapılırken fazla miktarda 

toz maruziyetine bağlı olarak meydana gelen bir akciğer hastalığıdır. Kömür tozu esas olarak 

karbon içerir. Ancak kömür tozunun bileĢiminde karbonun yanı sıra kükürt, fosfor, bazı 

mineraller ve bir miktar da silis vardır. Genellikle madende uzunca süreler çalıĢma 
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sonucunda hastalık ortaya çıkar. Kömür iĢçisi pnömokonyozunun “basit” ve “komplike” 

olmak üzere baĢlıca iki formu vardır. Komplike olan form “progresif masif fibrozis” veya 

“psödo-tümöral kütle” olarak da adlandırılır. Basit form daha sık olarak görülür ve akciğer 

parankiminde yaygın olarak kömür tozu depolanması ile karakterizedir. Kömür tozunun 

fibrojenik aktivitesi silise oranla çok daha az olduğundan, bu olgularda fibrozis daha gevĢek 

yapıdadır. Tozun depolandığı odakların çevresinde retikülin lifleri ile daha az sayıda kollajen 

lifleri yer alır. Hiç bir zaman silikozsteki gibi ileri fibrozis görülmez. Komplike olan form da 

basit pnömokonyoz olarak baĢlar. Ancak zaman içinde çoğunlukla üst segmentlerde olmak 

üzere odakların birleĢmesi sonucu çok büyük kütleler oluĢur. Bu kütle içinde ilerleyici 

karakterde fibrozis cereyan eder (progresif masif fibrozis; PMF) ve bu kütleler akciğerin 

anatomik yapısının bozulmasına neden olur. Bazan bu tabloya romatoid artrit eĢlik edebilir, 

bu durum “Caplan Sendromu” olarak bilinir. Basit formda ise toz depolanan odaklar 

çevresinde amfizem alanları bulunabilir. Basit formun hangi nedenle komplike pnömokonyoz 

formuna dönüĢtüğü konusu açık değildir.  

Kömür tozu içinde az miktarda (genellikle %5‟ten daha az) silis tozu da bulunduğu için bu 

hastaların bir kısmında silikotik lezyonlar da bulunabilir. Kömür iĢçisi pnömokonyozu antrasit 

ve taĢ kömürü iĢçilerinde görülür, linyitte pnömokonyoz riski yoktur. Bu durum, antrasit ve 

taĢ kömürü tozunda solunabilir büyüklükteki toz miktarının daha fazla olmasına bağlıdır.  

(a) Riskli iĢler: Hastalık kömür iĢçilerinde görülür, bu yüzden bu hastalık için baĢlıca 

riskli iĢ kömür madenciliğidir. Önceleri hastalığın yalnızca kömür madenlerinde 

çalıĢanlarda görüldüğü düĢüncesi ile hastalığa “kömür madencileri pnömokonyozu” 

(coal miner‟s pneumoconiosis) adı verilmiĢse de, sonradan yer üstünde çalıĢan kömür 

iĢçilerinde de hastalık görüldüğünün saptanması üzerine “kömür iĢçisi 

pnömokonyozu” (coal worker‟s pneumoconiosis) terimi kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  

 

(b) Klinik belirtiler: Hastalığın geliĢmesi oldukça yavaĢ bir süreçtir. Bu yüzden uzun 

yıllar kömür iĢçisi olarak çalıĢanlarda herhangi belirti olmaz. Orta derecede ilerlemiĢ 

olgularda hafif olarak baĢlayan nefes darlığı zamanla ilerleme gösterir. Kömür iĢçisi 

pnömokonyozu silikozise göre daha yavaĢ seyirli bir hastalıktır. Bu yüzden ileri 

derecede solunum sıkıntısı ve kalp yetmezliği ender olarak görülür. Damar 

endotelinde kömür partikülleri birikmesi oldukça tipiktir. Bunun sonucunda damar 

lumeni daralır ve pulmoner hipertansiyon geliĢebilir. Bununla birlikte kömür iĢçisi 

pnömokonyozu genellikle hastaların yaĢam süresini etkilemez. Ancak progresif masif 
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fibrozis yönünde geliĢme olduğunda hastalığın seyri hızlanabilir ve solunum 

fonksiyonları ileri derecede bozulabilir.  

 
(c) Tanı: Tanıda en önemli bilgi, kömür madeninde çalıĢma öyküsüdür. Ancak hastalık 

basit bir kronik bronĢitten farklı bir seyir göstermediği için, bu hastalıktan ayırd 

edilmesi de zordur. Radyoloji bu bakımdan yardımcı olabilir. Akciğer parankiminde 

kömür depolanma alanlarının görülmesi kömür iĢçisi pnömokonyozu lehindedir. Bazı 

hastaların balgamında kömür tozu olabilir. Solunum fonksiyon testleri de akciğerdeki 

fonksiyonel bozukluğun düzeyini belirlemede yararlı olur ancak, hastalarda ciddi 

fonksiyonel bozulma pek olmaz. 

 

(d) Tedavi: Hastalık için spesifik bir tedavi yöntemi yoktur, hastalarda çoğu kez herhangi 

tedavi gerekmez. Özellikle balgam çıkaran ve balgamında kömür tozu bulunan 

hastalar bu bakımdan kaygılı olabilirler, ancak etkilenmiĢ olan hastalarda iĢ değiĢikliği 

yapmak dıĢında tedavi gereksinimi olmaz.  

 
(e) Korunma: Korunma bakımından yapılması gereken ortamdaki tozun kontroludur. 

Madenden kömürün çıkarılması iĢinde giderek makinelerin kullanıma girmesi ile 

çalıĢanların kömür tozuna maruziyetleri oldukça azalmıĢtır. Islak delme yöntemi, 

havalandırma sistemleri kurulması, gerektiğinde maske kullanılması baĢlıca koruyucu 

uygulamalardır. Tıbbi korunma olarak da iĢe giriĢ ve aralıklı kontrol muayeneleri 

yapılır. Aralıklı kontrol muayenelerinde radyoloji ve solunum fonksiyon testlerinden 

yaralanılır. 

 

3.3. Asbestozis: 

Asbest, doğal olarak meydana gelmiĢ olan fibröz yapıdaki mineral silikatların genel adıdır. 

Silis ve kömür partiküllerinin “toz” biçiminde olmalarına karĢılık asbest lif (fiber) 

yapısındadır. Partiküllerin fizik özelliklerinden “boy/en” orantısına “aspect ratio” denir. 

Herhangi bir partikülde aspect ratio 3‟ten küçükse toz, 3 veya daha fazla ise (yani boyu 

eninin 3 katından büyükse) lif olarak adlandırılır. Asbestin silikat yapısı bazı metal 

oksitleri ve su bileĢimindedir. Fizik yapısı bakımından iki tür asbest lifi vardır. Bir tanesi 

uzun ve kıvrımlı lif yapısında olan serpantin (serpentine) asbest, diğeri ise lifleri daha 

kısa ve düz olan amfibol (amphibole) asbest gruplarıdır. Serpantin asbest grubunda 

yalnızca krizotil (chrysotile) asbest bulunmasına karĢılık, amfibol grupta kimyasal yapıları 

bakımından farklı olan  alt türler vardır. Bunlar amosit (amosite), antofilit (anthophyllite), 
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aktinolit (actinolyte), krosidolit (crocidolite) ve tremolit (tremolite) türleridir. BaĢlıca 

asbest türleri ile kimyasal yapıları Tablo 5‟te görülmektedir. Bu gruplardan ticari 

bakımdan önemi olanlar krizotil asbest ile amosit ve krosidolit asbesttir.  

Grup  Adı  Renk  Önemli bileĢenleri 

(%) 

Formül 

Si Mg Fe 

Serpantin  Krizotil Beyaz  40 38 2 3 MgO, 2SiO2, 2H2O 

 

Amfibol  Amosit Kahve 50 2 40 5.5FeO, 1.5MgO, 8SiO2, H2O 

 

Antofilit Beyaz 58 29 6 7MgO, 8SiO2, H2O 

 

Aktinolit Beyaz 55 15 2 2CaO, 4MgO, FeO, 8SiO2, H2O 

 

Krosidolit Mavi 50 - 40 Na2O, Fe2O3, 3FeO, 8SiO2, H2O 

 

Tremolit  Beyaz  55 15 2 2CaO, 5MgO, 8SiO2, H2O 

 

 

Tablo 5. BaĢlıca Asbest Türleri ve Kimyasal BileĢimleri 

Asbestin ticari amaçlı üretimi ve sanayide çeĢitli alanlarda kullanımı geçtiğimiz 100 yıllık süre 

içinde yaklaĢık 1000 kat artıĢ göstermiĢtir. Bu artıĢın iki önemli nedeni vardır. Bunlar, 

asbestin dayanıklılık özelliği ile yalıtkan özelliğidir. Asbest sıcak-soğuk, asit, sürtünme, 

paslanma gibi çeĢitli dıĢ etkenlere karĢı dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı dayanıklı 

malzeme üretimi için asbest çok uygun bir maddedir. Asbestin diğer özelliği de ısı ve elektrik 

yalıtımı yapmasıdır. Bu özelliğinden dolayı da asbest çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. Bugün 

için asbestin yaklaĢık 1000 kadar alanda kullanımı söz konusudur. Asbest (asbestos) 

sözcüğü eski Yunan dilinde “yanmaz, tahribolmaz” (inextinguishable, indestructible) 

anlamına gelmektedir. Bu iki teknik özelliğinin yanı sıra elde edilmesininin kolay oluĢu ve 

üretim maliyetinin düĢük olması nedeniyle ucuz oluĢu da asbest kullanımının artmasında 

etken olmuĢtur.  

Asbeste bağlı hastalıkların meydana gelmesinde asbest lifinin kimyasal bileĢimi rol 

oynamaktadır. Ayrıca lifin fizik yapısı olarak da, çapı 3 mikrondan küçük, boyu 5 mikrondan 
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uzun olan ve boyu eninin 3 katından daha fazla olan (10-200 mikron) asbest lifleri daha 

tehlikelidir. Krizotil asbest uzun ve kıvrımlı lif yapısına sahip olduğundan bu lifler solunum 

yollarında silialar tarafından tutulur, akciğerlerin derinlerine ulaĢmaları engellenir. Daha kısa 

ve düz lifleri olan amfibol gruptakiler ise silialar arasından daha kolaylıkla geçerek akciğer 

derinliklerine kadar ulaĢabilir. Bu yüzden serpantin gruba göre amfibol gruptaki asbest 

liflerinin daha tehlikeli olduğu görüĢü vardır. 

(a) Riskli iĢler:  Asbestin kullanımı çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır. Finlandiya‟da 

M.Ö. 2500 yıllarında topraktan yapılan malzemeleri sağlamlaĢtırmak için asbestin 

kullanılmıĢ olduğu konusunda bulgular elde edilmiĢtir. Bugünkü asbest endüstrisi ise 

Kanada ve Rusya‟daki zengin asbest yataklarının bulunmasından ve çok miktarda asbest 

üretilmeye baĢlamasından sonra kurulmuĢtur. Günümüzde asbestin sanayide en çok 

kullanılan türü, beyaz asbest olarak da bilinen krizotil asbesttir. Halen bütün dünyada 

üretilen asbest miktarı yılda 3000 ton dolayındadır ve bu miktarın %95‟inden daha çok 

bölümü beyaz asbesttir. BaĢlıca Kanada, Rusya ve Güney Afrika‟da geniĢ yatakları 

bulunan beyaz asbest, daha az miktarlarda Avustralya, Ġtalya, Kıbrıs, Türkiye ve ABD‟de 

de üretilmektedir.  

Beyaz asbest en çok ısı yalıtımı amacı ile kullanılır. Asbest liflerinden dokuma yolu ile 

asbest tekstili üretilir, bu Ģekilde ısıtma sistemlerinde sıcak su ve buhar boruları, buhar 

kazanları asbestli malzeme ile sarılmak suretiyle ısı yalıtımı sağlanır. Asbest tekstili 

elektrik kablolarının üzerine sarılmak suretiyle elektrik yalıtımı da sağlanır. Ayrıca inĢaat 

sektöründe, fren ve debriyaj balatası imalinde de dayanıklılık özelliğinden dolayı asbest 

kullanılmaktadır. Mavi renkli olan krosidolit asbest ile kahve renkli amosit asbest ise 

asbestli çimento yapımında beyaz asbestle karıĢtırılarak kullanılmaktadır. KarıĢımda mavi 

asbest oranı %2-3 dolayındadır. Asbestli çimento inĢaat sektöründe, boru imalinde 

kullanılır. Amosit ve krosidolit türlerin her ikisi de Güney Afrika‟da üretilmektedir. 

Asbestin hem üretiminde hem de asbesti kullanarak asbestli malzeme üretimi yapılan 

iĢlerde çalıĢanlar asbestozis yönünden risk altındadır. Ayrıca, eski binaların onarımı veya 

yıkımı ile eski gemilerin sökülmesi ve parçalanması iĢleri de asbest maruziyeti açısından 

önemlidir. Asbest lifleri solunum yolu ile vücuda girer, akciğerlerde yerleĢir, fibrotik 

reaksiyona yol açar (asbestozis), plevrada ve akciğer parankiminde çeĢitli hastalıklara 

neden olur. Asbeste bağlı olarak meydana gelen en önemli sağlık sorunu akciğer kanseri 

ve mezotelyomadır. Her iki hastalık da krosidolit asbest tarafından meydana getirilir. 

(b) Kilinik özellikler: Asbest maruziyeti olanlarda birkaç çeĢit hastalık tanımlanmıĢtır. 

Bunlar; akciğerlerde fibrozis (asbestozis), plevrada kalınlaĢma, plevra kalsifikasyonu, 
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plevrada sıvı toplanması (effüzyon) ve malign hastalıklardır (akciğer kanseri ve 

mezotelyoma). Akciğerlerdeki fibrozis daha çok bazal segmentlerde olur. Akciğerde 

fibrozis olan ilk vaka 1899 yılında Ġngiltere‟de bir hastada post mortem bulgu olarak 

saptanmıĢtır. Sonraları bu konuda fazla vaka gözlenmemiĢ, ancak 1930 yılından itibaren 

konuya ilgi artmıĢ ve Ġngiltere‟de asbest endüstrisinde çalıĢanlar arasında önemli bir 

sağlık sorunu ve iĢgöremezlik nedeni olarak gündeme gelmiĢtir. Fibrozisin geliĢmesi uzun 

zamanda olduğu için asbest endüstrisinde çalıĢanlarda önceleri herhangi klinik belirti ve 

bulguya rastlanmaz. Asbestin fibrojenik potansiyeli silis tozuna göre daha az, ancak 

kömür tozundan fazladır. Fibrozis ilerleyince nefes darlığı ortaya çıkar, fibrozisin olduğu 

bazal segmentlerde raller iĢitilebilir. Daha ileri olgularda öksürük, balgam ve kalp 

yetmezliği bulguları tabloya eklenir. Plevral sıvı varsa, hasta sıvının olduğu tarafta yan 

ağrısı ifade eder, bu bölgede sıvı varlığına iliĢkin fizik bulgular saptanır. Akciğer kanseri 

veya mezotelyoma geliĢmiĢse hastalığa özel belirti ve bulgular görülür.  

Asbest endüstrisinde çalıĢanlarda akciğer kanseri riski artmaktadır. Öte yandan akciğer 

kanserinin sigara ile iliĢkisi de uzun zamandan beri bilinmektedir. Ancak akciğer kanseri 

meydana gelmesi bakımından sigara ile asbest maruziyeti arasında etkileĢim vardır. Yani 

asbest ile birlikte sigara faktörü de olduğunda akciğer kanseri riski çok yüksek düzeye 

çıkmaktadır. Bir çalıĢmada, asbest maruziyeti olmayan ve sigara içmeyen kiĢilerde 

akciğer kanseri meydana gelme olasılığı yüzbinde 11 olarak bulunmuĢtur. Asbest 

maruziyeti olduğunda bu olasılık yüzbinde 58, sigara içilmesi durumunda ise yüzbinde 

123 olmaktadır. Yani asbest maruziyeti durumunda akciğer kanseri riski 5.3 kat, sigara 

maruziyeti durumunda da 11.2 kat artmaktadır. Ancak hem asbest hem de sigara 

faktörünün olması durumunda risk artıĢı 55 kat olmaktadır   

      Sigara 
Asbest maruziyeti 

Yok Var 

Yok 11      (1.0) 123    (11.2) 

Var  58      (5.3) 602    (54.7) 

Tablo 6. Akciğer Kanseri OluĢunda Sigara ve Asbest EtkileĢimi  (Akciğer 

kanseri riski) 

 

(c) Tanı: Hastalığın tanısında asbest maruziyeti olan iĢte çalıĢma öyküsü çok önemlidir. Fizik 

bulgular genellikle tanı bakımından yönlendiici değildir. Radyolojik görüntü erken 

dönemde genellikle normal olmakla birlikte ilerlemiĢ olgularda oldukça tipiktir. Bazal 

segmentlerde fibrozis irregüler opasiteler Ģeklinde görülür. Plevrada kalınlaĢma, plevral 

plak veya kalsifikasyon varsa radyolojik olarak saptanabilir. Plevral sıvı veya malign 

hastalık varsa hastalığa göre radyolojik bulgular saptanabilir. Plevrada mezotelyoma 
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olduğunda plevranın çok kalınlaĢmıĢ olduğu ve bu nedenle hastalarda ileri derecede 

solunum sıkıntısı olduğu görülür. Hastaların bir kısmında balgamda, akciğerde, tümör 

dokusunda veya plevral sıvıda “asbest cisimciği” (asbestos body) bulunabilir. Bir asbest 

lifinin demirden zengin proteinli bir madde ile kaplanması sonucu oluĢan asbest 

cisimciğinin bulunması mutlaka hastalık anlamına gelmez, bu bulgu kiĢide asbest 

maruziyeti olduğu anlamına gelir. Ancak akciğer fibrozisi veya akciğer kanseri olan bir 

hastada bu cisimciğin bulunmuĢ olması, hastalığın asbest maruziyeti ile iliĢkisini 

göstermesi bakımından önem taĢır. 

 

(d) Tedavi: Asbeste bağlı olarak meydana gelen hastalıkların tedavisi söz konusu değildir. 

Akciğerlere girmiĢ olan liflerin vücuttan atılmasını sağlayacak bir yöntem olmadığı gibi, 

asbestozis olgularında fibrozisi durdurmak veya düzeltmek de mümkün değildir. Plevral 

kalınlaĢma, kalsifikasyon ve plaklar bir tedavi gerektirmez. Bu hastalıkların zamanla 

akciğer kanseri veya mezotelyoma gibi malign hastalıklara dönüĢtüğü konusundaki 

bilgiler kesin değildir. Akciğer kanseri ve mezotelyoma olgularında yeteri kadar erken 

dönemde tanı konulabilmiĢse hastalara cerrahi olarak yardımcı olunabilir. Ancak 

mezotelyomanın bilinen en malign hastalıklardan birisi olduğu ve çok hızlı bir seyir 

gösterdiği de hatırda tutulmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Korunma: Hastalığın spesifik bir tedavi yöntemi olmadığı için korunma önem 

kazanmaktadır. Bu amaçla asbestin kullanıldığı bazı alanlarda, asbest yerine kanserojen 

etkisi olmayan maddelerin kullanılması yoluna gidilmektedir. Bu maddeler arasında en 

çok bilinen örnekler sentetik mineral liflerdir. Bu amaçla kullanılan iki tür madde vardır. 

Bunlar kaya yünü (man-made mineral fiber; MMMF) ve cam yünü (man-made vitreus 

                 Asbestin neden olduğu 

hastalıklar 

 Fibrozis (asbestozis) 

 Plevrada kalınlaĢma 

 Plevral plak, kalsifikasyon 

 Plevral effüzyon 

 Akciğer kanseri 

 Mezotelyoma 
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fiber; MMVF) olarak adlandırılan maddelerdir. Lif yapısındaki bu maddeler halen asbestli 

tekstil imalinde, elektrik yalıtımında vs. asbestin yerine kullanılmaktadır. Ancak son 

yıllarda bu maddelerin kullanıldığı iĢlerde çalıĢanlarda da kanser riskinin arttığı Ģeklinde 

yayınlar vardır. Kanser riski asbest maruziyeti olanlara göre daha düĢük olmakla birlikte, 

genel toplum değerine göre yüksek bulunmaktadır.   

Bunun dıĢında asbest madenciliğinden baĢlayarak asbest lifinin oluĢabileceği her ortamda toz 

kontrolu bakımından gerekli önlemler alınmalıdır. Asbest lifleri ortama ulaĢtıktan sonra 

bunları kontrol etmek hem daha pahalı hem de zordur. Bu nedenle öncelikle tozun iĢyeri 

ortamına yayılmasını önleyici uygulamalar yapılmalıdır. Bu amaçla havalandırma sistemleri 

kurulmalı, gerekiyorsa iĢlemler kapalı düzenekler içinde yapılmalı, tozumanın önüne geçmek 

amacı ile ortalık temizliği vakum süpürgelerle yapılmalıdır. Asbestli malzemelerin kesilmesi, 

zımpara yapılması gibi iĢlemler sırasında çıkabilecek liflerin ortama yayılmadan aspire 

edilerek uzaklaĢtrılmasını sağlayan özel aspirasyon sistemleri (exhaust ventilation) 

kurulmalıdır. Bu uygulamaların yeterince etkili olup olmadığını değerlendirmek için de iĢyeri 

ortamından örnekler alıp havada asbest lif sayımı yapılmalı, bu sayımın izin verilen değerlere 

uygun olup olmadığı değelendirilmelidir. Bu önlemlere ek olarak asbest için üretilmiĢ olan toz 

maskeleri kullanılmalıdır. Asbeste bağlı en önemli hastalıklar olan akciğer kanseri ve 

mezotelyoma mavi asbest tarafından meydana getirildiği için, bu tür asbestin kullanımdan 

çıkarılması yönünde çabalar sürmektedr. Asbestli çimento yapımı sırasında karıĢım içine %2-

3 oranlarında katılan krosidolit asbestin hiç kullanılmaması yoluna gidilmektedir.  

Korunmada tıbbi yaklaĢımların da yeri vardır. ĠĢe giriĢ muayenesinde asbestli iĢte 

çalıĢma bakımından riskli olabilecek kiĢiler (sigara içen, ailesinde akciğer kanseri olanlar vs) 

belirlenerek bu kiĢilerin asbest maruziyeti olabilecek ortamda çalıĢmaları önlenebilir. 

Aralıklarla yapılacak radyolojik değerlendirmeler ve solunum fonksiyon testleri ile de erken 

tanı amaçlı çalıĢma yapılabilir. Asbestin akciğer kanseri yapma özelliği sigara ile etkileĢim 

halinde olduğundan, asbest endüstrisinde çalıĢanların sigara içmemeleri çok önemlidir. Bu 

amaçla çalıĢanlara sigara içmemeleri yönünde eğitim yapılmalı, sigarayı bırakmak isteyenlere 

bu yönde yardım sağlanmalıdır. 

 

3.4. Siderozis: 

Akciğerlerde demir tozunun ve demir oksitlerinin (FeO; demir oksit ve Fe2O3; demir trioksit) 

tozlarının depolanması sonucu ortaya çıkan bir pmönokonyoz türüdür. Demir dünyada en 

yaygın olarak bulunan mineraldir ve sanayide de en çok kullanılan metal olarak çeĢitli 

alanlarda kullanılmaktadır. Demirin erime noktası 15300 C ve özgül ağırlığı da 7.8 gramdır. 
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Bazı cevherlerde demir silis ile birlikte bulunur. Bu durumda karıĢık toz maruziyeti olur, bu 

tabloya sidero-silikozis adı verilir. Ġngiltere, Almanya, Ġtalya‟daki bazı demir madenlerinde 

çalıĢanlarda bu Ģekilde vakalar tanımlanmıĢtır. Silis olmaksızın yalnızca demir tozu 

maruziyeti olduğunda pnömokonyoz ancak çok yoğun toz maruziyetinin olduğu durumlarda 

ortaya çıkar. Hastaların hepsinde en az 10 yıllık, hatta bazılarında 25 yıllık bir maruziyet 

öyküsü vardır. Siderozisli hastaların akciğerlerinde 2 mm. ve daha küçük çaplı demir depo 

alanları oluĢur. Demirin depolandığı alanların çevresinde amfizem türü değiĢiklikler de olur. 

Fibrotik reaksiyon çok zayıf olduğu için akciğerlerin temel anatomik yapısında önemli 

bozulma olmaz. Mikroskopik muayenede damar endotelinde ve makrofajlar içinde demir 

toplanması görülebilir.  

(a) Riskli iĢler: Demir bütün dünyada çok yaygın olarak kullanılmakla birlikte siderozis 

görülüĢü çok sık değildir. Bunda demir tozunun fibrojenik potansiyelinin çok düĢük 

olmasının rolü vardır. Hastalığın görüldüğü baĢlıca iĢler demir madenciliği ve kaynakçılık 

iĢleridir. Demir madenlerinde çalıĢanların ancak %5‟lik bir bölümünde siderozis geliĢir. Bu 

hastalar da yoğun Ģekilde ve uzun süreler toza maruz kalmıĢ olan kiĢilerdir. 

Kaynakçılarda da özellikle tank, sarnıç gibi kapalı ortamlarda kaynak yapmıĢ olan 

kiĢilerde hastalık meydana gelir. Demir dökümhanelerinde de demir tozu maruziyeti söz 

konusu olmakla birlikte dökümhanede çalıĢanlarda siderozis görülüĢü sık değildir. 

(b) Klinik belirtiler: Hastalarda hafif ile orta derecede obstrüktif tipte solunum fonksiyon 

bozukluğu olur. Buna bağlı olarak da efor dispnesi en sık klinik belirtidir. Ancak solunum 

fonksiyonları uzun zaman fazla bozulmadan kalabildiği için hastalarda da ağır bir klinik 

tablo meydana gelmez.  

(c) Tanı: Tanıda demir tozuna maruziyet öyküsü önemlidir. Radyolojik görüntü baĢlangıçta 

normal olmakla birlikte ilerlemiĢ olgularda oldukça tipiktir. Akciğerlerde yaygın Ģekilde 

mikronodüler görüntü vardır. Akciğerlerdeki bu yaygın görüntüye rağmen hastalarda 

fazla bir klinik belirti de olmaz. 

(d) Tedavi: Hastalığın spesifik tedavisi yoktur. Hastaların klinik tablosuna göre gerekirse 

semptomatik yaklaĢımlar yapılabilir. Demir tozu maruziyetinin kesilmesinden sonra yıllar 

geçtikçe radyolojik bulgularda düzelme meydana gelebilir. 

(e) Korunma: Siderozisten korunmak için toz kontrolu uygulamaları yarar sağlar. Demir 

madenlerinde tozumanın önüne geçmek için havalandırma sistemleri kurulmalı, 

gerekiyorsa koruyucu amaçlı toz maskeleri kullanılmalıdır. ĠĢe giriĢ ve aralıklı kontrol 

muayeneleri ile tıbbi koruyucu yaklaĢımlar ve sağlık eğitimi çalıĢmaları da yararlıdır. 
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4. ORGANĠK TOZLARA BAĞLI AKCĠĞER HASTALIKLARI 

ÇeĢitli iĢlerde çalıĢanlar organik kaynaklı bazı tozlara da maruz kalablirler. Özellikle tarım ve 

hayvancılık iĢlerinde ve gıda endüstrisinde çalıĢanlar bakımından bu tür maruziyet söz 

konusu olmaktadır. Organik tozların akciğerlerde depolanması ve silis tozunda olduğu gibi 

fibrotik reaksiyon geliĢtirmesi söz konusu değildir. Bu yüzden organik toz maruziyeine bağlı 

akciğer hastalıkları klasik pnömokonyoz kavramına uymamaktadır. Bununla birlikte bu 

hastalarda da zaman içinde nefes darlığı ve solunum yetmezliği ile seyreden solunum sistemi 

rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Hastalık mesleki maruziyet sonucu olduğu için bu hastalıklar 

da mesleki akciğer hastalıkları arasında ele alınır. 

4.1. Bisinozis: 

Pamuk tozunun solunması sonucu oluĢan bir tür solunum sistemi hastalığıdır. Hastalık en çok 

pamuk tozuna bağlı olarak meydana gelmekle birlikte, keten (flax), kendir (hemp) ve 

kenevir (sisal hemp) iĢçilerinde de benzer hastalık tablosu ortaya çıkabilir. Bisinozis 

(byssinosis) adı, eski Yunan dilinde pamuk anlamına kullanılan “byssos”  sözcüğünden dolayı 

verilmiĢtir. Solunum yollarına girerek akciğerlere ulaĢan pamuk tozu burada histamine 

benzer bir madde (histamine-like substance) salınımına yol açmak suretiyle akut bir 

bronkospazm geliĢmesine neden olur. Bu akut tablo tozun solunmasını izleyen birkaç saat 

içinde ortaya çıkar ve bir süre sonra da düzelir. Ancak hergün iĢe baĢladıktan sonra toz 

maruziyetine bağlı olarak tekrarlayan bu akut tablo, zaman içinde kronik bir akciğer hastalığı 

haline gelir. Akciğerlerde toz depolanması ve fibrotik reaksiyon bu hastalıkta söz konusu 

değildir. Hastalığın nedeni olarak ifade edilen “pamuk tozu” da pamuk lifleri, pamuk 

bitkisinin sap ve yaprak kırıntıları ile çevreden bitki üzerine konmuĢ olan toz-toprak ve 

mikroorganizmlardan oluĢan karmaĢık bir yapıdır. Bu yapı içindeki maddelerden hangisinin 

bronkospazmın gerçek nedeni olduğu konusu da çok açık değildir.  

(a) Riskli iĢler: Hastalık bakımından öteden beri bilinen iskli iĢ, pamuklu dokuma 

endüstirisidir. Keten, kenevir, kendir ile ilgili iĢlerde çalıĢanlarda da hastalık görülmekle 

birlikte asıl sorun pamuklu dokuma iĢlerindedir. Pamuk bitkisi tarladan toplandıktan 

sonra içindeki çekirdeklerinin ayıklanması için “çırçır” iĢlemine (ginnery) alınır. 

Çekirdekleri ayıklanan pamuk, balyalar halinde sıkıĢtırılarak paketlenir ve iplik yapılmak 

üzere fabrikalara gönderilir. Fabrikada balyalar açılır, içinden çıkarılan sıkıĢtırılmıĢ haldeki 

pamuklar gevĢetilir (hallaç iĢlemi). Daha sonra gevĢetilmiĢ olan lifler taranmak suretiyle 

düzeltilir (tarak iĢlemi) ve ardından iplik haline getirilir. Elde edilen iplik 2-3 veya daha 

fazla katlı sarılmak suretiyle istenilen kalınlıkta iplik elde edilir, istenilen renklere 



Dr K. A. 
 

boyandıktan sonra büyük makaralara sarılır ve dokuma iĢlemi için dokuma fabrikasına 

gönderilir. Bu iĢlemler sırasında pamuk tozu maruziyetinin en çok olabileceği bölüm, 

tarak iĢlemidir. Hallaç iĢlemi ile gevĢetilmiĢ olan lifler metal taraklarla taranmak suretiyle 

düzleĢtirilir. Bu iĢlem sırasında tarağın diĢleri arasında biriken maddeler tarağın 

fırçalanmsı yolu ile temizlenir. En çok toz maruziyeti bu iĢlem sırasında meydana gelir. 

Bisinozis olguları en çok tarak iĢleminde çalıĢanlar arasında görülür. Tarak bölümünden 

baĢka hallaç ve çırçır iĢlemleri de toz maruziyeti bakımından riskli bölümlerdir. Tarladan 

pamuk bitkisinin toplanması ve iplik elde edildikten sonra dokuma yapılması sırasında toz 

riski çok düĢüktür. Keten ve kenevir bitkisinden de kalın iplik, urgan vs. yapımı daha çok 

evlerde yapılan iĢler Ģeklindedir. Evlerde toz kontrolu bakımından bir önlem söz konusu 

olmadığından bu iĢlerde de önemli düzeyde toz maruziyeti olabilir.  

 

(b) Klinik belirtiler: Hastalardaki tipik öykü, iĢe baĢladıktan birkaç saat sonra geliĢen akut 

bir nefes darlığı ve göğüste sıkıĢma hissidir (chest-tightness). Bu yakınmalar bir müddet 

sonra kaybolur. Ertesi gün iĢe gelindiğinde aynı tablo tekrarlar, ancak daha hafif 

belirtilerle seyreder. Hafta sonu tatilinden sonra Pazartesi sabahları iĢe baĢlandığında 

belirtiler en Ģiddetli Ģekildedir. Bu özellikten dolayı hastalık “Pazartesi hastalığı” (Monday 

sickness) olarak da adlandırılmaktadır. Ġzleyen günlerde daha hafif belirtilerle seyreden 

hastalıkta yıllar geçtikçe diğer günlerdeki belirtilerde de artma olur. Uzun zaman bu 

Ģekilde belirtilerle seyreden hastalıkta zamanla solunum fonksiyonlarında bozulma 

meydana gelir ve kronik bronĢit ve amfizem türü bir tablo geliĢir. Akut tablo sırasında 

hasta akut bir hava açlığı içindedir, muayenede akciğerlerde wheezing ve raller 

duyulabilir. Tablo kronikleĢtiğinde ise akciğerlerde kuru raller duyulabilir.  

ĠĢ sağlığının geliĢme süreci içinde bisinozisin özel bir önemi vardır. Sanayi devrimini 

izleyen dönemde ilk kurulan fabrikalar dokuma fabrikaları olmuĢtur. Günün koĢullarında 

toz kontrolu bakımından yeterli önlemler de söz konusu olmadığından, bu fabrikalarda 

çalıĢanlar arasında bisinozis çok sık olarak görülmüĢtür. O yıllarda Londra‟da yaĢayan Dr. 

Charles Turner Tackrah, ara sıra dokuma fabrikalarının çok olduğu Manchester kentine 

giderek oradaki gözlemlerini “sokaklarda halsiz görünümlü, soluk renkli ve öksüren 

insanlar gördüm” sözleri ile ifade etmiĢtir. Daha sonra toz kontrolu için önlemler 

geliĢtirilmiĢ, bu iĢte çalıĢanlara maske kullanma zorunluğu getirilmiĢ ve kısa zamanda 

bisinozis görülme sıklığında dikkate değer azalma sağlanmıĢtır. Hatta 20. yüzyılın 

baĢlarında bu hastalığın sorun olmaktan çıktığı düĢüncesi hakim olmuĢtur. Ancak 1950 

yıllarında Dr. Richard S.F. Schilling Ġngiltere‟de pamuklu dokuma iĢçilerinde solunum 

fonksiyon testlerini ölçerek değerlendirdiği bir çalıĢma yapmıĢ ve özellikle tarak 

bölümünde çalıĢanların yarısından çoğunda ciddi solunum fonksiyon bozukluğu olduğunu 
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ortaya koymuĢtur. Bunun üzerine konuya ilgi artmıĢ ve günümüzde kullanılan etkili toz 

kontrolü uygulamaları gündeme gelmiĢtir.  

Hastalık hemen daima 10 yıl ve daha uzun süreden beri pamuklu dokuma endüstrisinde 

çalıĢanlarda görülür. Sigara içilmesi hastalığın geliĢme olasılığını artırmaktadır. Hastalığa 

ait belirtilerin görülüĢ sıklığı dikkate alınarak bisinoziste klinik bir sınıflama yapılır. Buna 

göre hastalığa ait herhangi belirti ve bulgunun olmadığı durum “evre sıfır” olarak, kronik 

akciğer hastalığı tablosunun olması da “evre 3” olarak adlandırılır (Tablo 7). 

   

Evre 0 Normal bulgular 

Evre ½ Bazı Pazartesi sabahları nefes darlığı olması 

Evre 1 Her Pazartesi sabahı nefes darlığı olması 

Evre 2 Pazartesiden sonraki günlerde de nefes darlığı 

olması 

Evre 3 Kronik akciğer hastalığı tablosu 

 Tablo. 7. Bisinoziste Klinik Evrelendirme 

  

(c) Tanı: Bisinozis tanısı bakımından pamuk tozu maruziyeti olan bir iĢte çalıĢma öyküsü ve 

özellikle Pazartesi sabahları ortaya çıkan belirtilerle seyreden tipik hastalık öyküsü 

önemlidir. Tanı genellikle bu öyküye dayandırılır. Bununla birlikte akciğerlerdeki 

fonksiyonel bozukluğun derecesini değerlendirmek için solunum fonksiyon testi yapılması 

yararlıdır. Radyoloji genellikle normaldir, klinik olarak ileri durumdaki hastalarda dahi 

akciğer grafisinde önemli bir bozukluk görülmez.  

 

(d) Tedavi: Hastalıkta özel bir tedavi yöntemi söz konusu değildir. Solunum sıkıntısı ileri 

derecede olursa bronkodilatör ilaçlar yarar sağlayabilir. Bazan tabloya enfeksiyon 

eklenebilir, bu durumda da uygun antibiyotiklerle tedavi yapılır. Hastalığın ileri evresinde 

kalp yetmezliği geliĢebilir. Kalp yetmezliği bulguları olduğunda da uygun ilaçlarla tedavi 

yapılır. 
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(e) Korunma: Bisinozisten korunmada ortamda toz kontrolu en önemli yaklaĢımdır. Ġplik 

fabrikalarında özellikle tarak bölümünde tozumanın önlenmesi için temizlik iĢlemi vakum 

sistemi ile yapılmalı, toz kontrolu amacı ile uygun havalandırma sistemleri kurulmalıdır. 

Aralıklarla ortamdan hava örnekleri alınmak suretiyle de ortamda toz ölçümü 

yapılmalıdır. Ġplik fabrikalarında ipliğin kopmasını da önlemek bakımından ortamın nemli 

olması gereklidir. Bu durum ortamda toz kontrolu yönünden de yarar sağlar. Ayrıca 

dokuma fabrikalarında yukarıdan aĢağıya doğru hava akımı yaratılmak suretiyle tozun 

soluma mesafesine ulaĢması da önlenmeye çalıĢılır. Öte yandan son yıllarda pamuk ipliği 

yerine bazı alanlarda sentetik ipliklerin kullanıma girmesi bisinozis bakımından olumlu 

sonuç vermiĢtir. Sentetik ipliklerin solunum sistemi üzerinde olumsuz etkisi 

olmadığından, bu alanda çalıĢanlar risk altında değildir. 

Korunmada iĢe giriĢ ve aralıklı kontrol muayeneleri Ģeklindeki tıbbi uygulamaların da 

yararı vardır. Özellikle aralıklı kontrol muayenelerinde Pazartesi günleri hissedilen nefes 

darlığı öyküsü erken tanı bakımından önemlidir. Ekspirasyonun birinci saniyesinde 

çıkarılan hava miktarının ölçümü olan ZEV1.0 ölçümü, solunum fonksiyonundaki değiĢikliği 

ve bronkospazmı göstermesi bakımından çok yaralı bir tarama yöntemidir. Vardiya 

baĢında yapılan ölçümdeki ZEV1.0 değerine göre vardiya sonunda (veya çalıĢmanın 

dördüncü saatinde yapılan) ölçümde 100 ml. ve üzerinde azalma olması dikkat çekicidir. 

Bu durumda ileri incelemeler yapılmak suretiyle bisinozisin olup olmadığı belirlenir, 

gerekiyorsa iĢ değiĢimi yapılmak suretiyle daha ileri toz maruziyetinin önüne geçilmiĢ 

olur. Sağlık eğitimi çalıĢmalarında da toz kontrolu konusundaki uygulamalar, gerektiğinde 

toz maskesi kullanmanın önemi anlatılmalıdır. Hastalık sigara içenlerde daha fazla 

görüldüğünden sigaranın zararları ile ilgili olarak da eğitim yapılmalı ve sigarayı bırakmak 

isteyenlere destek sağlanmalıdır. 
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Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları 
 

Konu  Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları  

Konunun genel 
amacı  

Katılımcıların, mesleki kardiyo-vasküler sistem hastalıklarının çalıĢma 
hayatındaki önemi, çeĢitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi 
sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 
Hedefleri  

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Mesleki kardiyo-vasküler sistem hastalıklarını tanımlar. 

 Korunma yöntemlerini sıralar. 

 Erken tanı yöntemlerini belirler. 

Konunun alt 
baĢlıkları  

 Mesleki kardiyo-vasküler sistem hastalıkları, 

 Mesleki kardiyo-vasküler sistem hastalıklarına neden olabilecek 
etmenler, 

 Korunma yöntemleri, 

 Erken tanı yöntemleri, 

 Örnek vaka çalıĢması 

 

 

Ġki Yön 

ĠĢyeri Maruziyeti ve bunların  

kalp üzerine etkileri 
 

 

 

Kalp Sağlığının ĠĢ Üzerindeki Etkileri 
 

 

Mesleki KVS Hastalıkların tanısında etiyolojik sorunlar 

 Batı toplumlarında yaygın   

 Multifaktoriyel etioloji   

 UzamıĢ latent dönem 

 Hastalığın erken dönemlerinde noninvaziv testlerin kullanımı 

 Mesleki olan ile mesleki olmayan klinik bulgularının benzer olması 
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Mesleki ajanların kalp üzerine etkileri 

 Ajanların majör etkileri: 

 Angina 
 Aterogenezis 
 Disritmi 
 Kardiomiyopati 
 Hipertansiyon 

 

Anjina ve CO (karbon monoksit) 

Yanmanın tam olmadığı kaynaklar 

 Fırınlar 

 Kazanlar 
 Ġçten yanmalı motorlar 
 Soğuk havalarda kapıların ve  
 Pencerelerin kapalı olması 

 

Karbonmonoksid karboksihemoglobin 

 Karbonmonoksidin hemoglobine afinitesi Oksijenden 200 kat daha fazla 

 Oksijen disosiasyon eğrisinde sola kayma sonucu dokularda anoksi 

 Mitokondriyal enzimler miyoglobine bağlanır 

 Trombosit yapıĢkanlığında artıĢ 

 Aritmi eĢiğinde değiĢiklik 
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Anjina ve CO (karbon monoksit) 

Karboksihemoglobin düzeyleri ve belirtileri: 

 Karboksihemoglobin %8-10 aralığında baĢ dönmesi ve göğüs ağrısı 

 Karboksihemoglobin %10-25 aralığında EKG bozuklukları  (ekstrasistol, PVCs, atrial 

fibrilasyon)  

Önceki kardiyak durum ve duyarlılığa bağlı olarak: 

 Sigara içenlerde ~% 5 

 KAH olan kiĢilerde karboksihemoglobin düzeyleri %3-5 civarında bile anjina geliĢebilir 

Köprü ve tünel çalıĢanları için; 

Kronik CO maruziyeti kardiyovasküler mortalite ile iliĢkilidir.  

 

Karbon monoksit maruziyet limitleri 

NIOSH REL:  35 ppm for 10-hour TWA Equivalent to 5% COHgb level 

Fiziksel eksersiz ile alımı artar; maruziyet iĢe bağlı olarak değiĢecektir  

 

OSHA STANDARD: 50 ppm /TWA 

ACGIH: TLV:  25 ppm/ TWA BEI:  3.5% COHgb  

Duyarlı gruplar daha iyi korunmalıdır. BEI (Biyolojik Maruziyet Ġndeksi) belirgin maruziyeti 

ortaya koymak için yararlı olabilir  
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Methylene Chloride CH2Cl2  

 Solvent 

 Solunum veya deri yoluyla absorbe ediliyor  

 CO kanda metabolize ediliyor  

Ortamda CO varken sigara içenlerde COHgb seviyesi daha hızlı yükselir 

 Bir klorlu solvent olan metilen klorit SSS üzerine nörotoksik etkilidir.   

 Özellikle de havalandırması zayıf olan yerlerde bu etki daha da güçlü olarak ortaya 

çıkar. 

COHgb seviyesi %10 veya daha fazla artar  

 

OSHA Standard: 25 ppm/ TWA:  STEL 125 ppm  

NIOSH; “Potansiyel carcinogen!”  

 

Carbon monoxide: Uzun süreli maruziyet etkileri 

NYC Köprü ve tünel iĢçilerinde KVS hastalıklarına bağlı ölüm oranları (SMRs): 

 

 

 

 

 

 

(Stern FB et al:  Heart disease mortality among bridge and tunnel officers exposed to carbon 

monoxide. Am. J Epidemiol.  1988;  128: 1276-1288) 

 

Anjina; Nitratlar 

 Patlayıcılarla çalıĢanlarda vazodilatör etki görülebiliyor 

 Nitratların hızlı absorbe edilmesi (baĢ ağrısı, taĢikardi, diastolik HT) 
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1960ların baĢında nitratlarla çalıĢanlarda ortaya çıkan akut etkiler:  
Ani ölüm:  Maruziyetten 24 – 96 saat sonra (tatil/hafta sonu)  
“Monday Morning Angina”:  Koroner arter hastalığı olmadığı halde koroner spazm 

görülebilmektedir. Genç iĢçilerde iskemik koroner kalp hastalığından ölümler görülmektedir. 
 

 Akut etkilerin mekanizması tam olarak açık değildir    
 

 Tekrarlayıcı maruziyetler aritmiyi ve rebaund vazo spazmı tetikleyebilir  
 

 Koroner Arter Hastalığı riski 20 yıllık bir maruziyette (ayrıldıktan sonra bile) 2-3 kez 
daha fazladır   

 

Atherogenezis 

Carbon Sülfür (CS2) 

 Selüloz derivasyonu malzemeler  

o Suni ipek  

o selofan  

 Yağ, kauçuk çözücüler  

 Pestisitler  

 Hububat için gaz dezenfektanlar, kitaplar  

 Mikroelektronik sanayi  
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Yapay ipek üretiminin değiĢik aĢamalarında CS2 açığa çıkmaktadır. 

Yapay ipek üretiminde 45-64 yaĢ arası ve 10 yıldan fazla süredir çalıĢanlarda 

görülen ölümler 

 

 

 

 

 

*  2 = 12.2 p<0.001 ** 2 = 5.2   p<0.05  Tiller JR, Schilling RS, Morris JN. Occupational toxic factor 

in mortality from coronary heart disease.  Br Med J 1968; 4:407-11 

 

Karbon sülfür ve atherogenezis 

Kardiyak hastalıklardaki rolü tartıĢmalı olmakla beraber  

Damarlardaki aterogenezis te doğrudan rolü için Epidemiyolojik kanıtlar:  

CS2 metabolitlerinin enzim inhibisyonu  

 Ditiyokarbamat formları ile Amino asitler reaksiyona girer  

 Kan damarı duvarlarını bozarak elastaz aktivitesini arttırmak için müdahale edebilir 

 fibrinolitik aktiviteyi azaltabilir  ve tromboz geliĢtirebilir  
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OSHA Standard:  20 ppm TWA  MAC:  100 ppm/30 minutes 

NIOSH REL:  1 ppm TWA   STEL:  15 ppm/15 minutes 

ACGIH BEI:  Urine TTCA:  5mg/g creatinine  

 

Aritmiler 

 Kloroflorokarbonlar  (Freon® vb) 

o Buzdolabı 

o Klima 

o Ġticiler 

 Miyokardı katekol etkilerine duyarlı hale getirebilirler  

 Ani ölüm yapabilen diğer solventler  

o Trikloroetilen 

o Toluen  

o Benzen  

 Aritmi nedeniyle ani ölümlerde yapılan otopsi bulguları genellikle normaldi  

 

Kardiyomiyopati 

 Kobalt:  Bira köpüğünü stabilize etmek için kullanılmıĢtır (1960larda Kanada, Belçika 

) 

 Bira içenlerde birkaç ay sonrasında kardiyomiyopati rapor edilmiĢtir  

 Doz iliĢkisi: >10L/gün bira içenlere göre daha fazla içenlerde risk daha fazladır. Bazı 

serilerde mortalite 22 - 50% 

Neden bu grup?  

 Aneminin kobalt ile tedavisi sırasında kardiyomiyopati görülmez. Zayıf diyet ve alkol 

ile olası bir sinerjik etki söz konusu olabilir  

Hipertansiyon 

 Çok değiĢik kimyasal ajanla maruziyet sonrasında ortaya çıkabilir 

 Mekanizması ajana ve aktiviteye bağlı olarak değiĢebilir 

Hipertansiyon – KurĢun   

 Mekanizması renal hasara bağlı olabilir  

 Vasküler tonüs ve direnç artabilir  

 Akut zehirlenmede Ģelasyon hipertansiyonu artırabilir.   

 Nefrotoksik seviyelerdeki kadmiyum dozu da hipertansiyonla iliĢkilidir  

 

Hipertansiyon – Karbon sülfür  

 Mekanizmaları; Vasküler nefropati ve hızlanmıĢ ateroskleroz gibi görünüyor  

 Gürültü  

 Vardiyalı çalıĢmalar  
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 Strese bağlı olarak öne çıkan etkiler (sempatik ve hormonal mediyatör salınımında 

artıĢ) 

 

ĠĢ stresi ve kardiyovaskuler hastalıklar 

 ĠĢ stresi ve CVS bağlı ölümler arasında iliĢki var 

 ĠĢ üzerinde yüksek kontrol arzusu ve baĢarının düĢük olması ile ciddi bir iliĢki söz 

konusu 

 Profesyonel sürücüler (özellikle de Ģehir taĢımacılığı) için artmıĢ risk 

 

Sosyal sınıf ve Kardiyovasküler Hastalıklar 

Pioneering work of Marmot öncülüğünde yapılan çalıĢmaya göre; sosyal statü ile 

kardiyovasküler hastalıktan ölüm arasında bağ vardır. Düz iĢçiler (Class V) kalifiye (Class I) 

iĢçilere göre daha fazla risk altındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇalıĢmada kardiyovaskuler etkiler 

ABD’den bazı CVS Hastalıkları ile ilgili veriler;  

 1.5 milyon MI /her yıl  

 Yaklaşık 200,000 koroner arter by-pass operasyonu  

 Bunların 80% üzerinde çalışan işe geri dönebiliyor  
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Kardiyovasküler etkiler; MI sonrası iĢe geri dönüĢ 

 

Tıbbi faktörler  

ĠĢe dönüĢte temel belirteçler;  

 DüĢük ventriküler disfonksiyon  

 Kalıcı iskemi/ tedavi sonrası anjina  

 

Tıp dıĢı faktörler  

 BaĢa çıkma stilleri  

 ĠĢ kabulü  

 YaĢ, cins, eğitim  

 Faydalar /TeĢvikler  

 

ĠĢin kardiyovaskuler etkileri 

 ĠĢte iken yeni enfarktüs ve ölüm normalden daha fazla değil 

 Pek çok iĢçi yaĢlı (>50) ve pre-enfarkt döneminde hareketsiz iĢlere verildi  

 

 

 

 

 

 

Longshoremen çalışması: Ağır iş ve daha az KAH’na bağlı ölüm arasındaki ilişki  
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Mesleki Cilt Hastalıkları 
 

Konu Mesleki Cilt Hastalıkları 

Konunun genel 
amacı 

Katılımcıların, mesleki cilt hastalıklarının çalıĢma hayatındaki önemi, 
çeĢitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 
Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 
 Mesleki cilt hastalıklarını tanımlar. 

 Mesleki cilt hastalığına yol açabilecek etmenleri sıralar. 
 Korunma yöntemlerini belirler. 
 Erken tanı yöntemlerini sıralar. 

Konunun alt 
baĢlıkları 

 Mesleki cilt hastalıkları 
 Mesleki cilt hastalığına yol açabilecek etmenler 
 Korunma yöntemleri 

 Erken tanı yöntemleri 
 Örnek vaka çalıĢması 

 

TANIM:  

Mesleksel etkilenim nedeniyle oluĢan derinin tüm patolojik durumlarına Mesleki deri 

hastalığı denir.  

1939 yılında Amerikan Tıp Birliği Mesleki Dermatozları Komitesi meslek dermatozlarını 

“oluĢumunda veya sürekliliğinde baĢlıca rolü mesleksel faktörlerin oynadığı deri hastalıkları‟‟ 

olarak tanımlamıĢlardır. 

Kabaca mesleki deri kanserleri ve mesleki deri kanseri dıĢındaki deri hastalıkları olarak ikiye 

ayırmak mümkündür.  

Kanser dıĢındaki mesleki sderi hastalıkları büyük oranda dermatit Ģeklinde kendini gösterir 

ve 

 KaĢıntı, 

 Ağrı, 

 Kızarıklık, 

 Kabarıklık ve  

 Küçük kabarcıklar  

Ģeklinde ortaya çıkarlar. 

Derinin en üst tabakası dıĢ ortamdaki kimyasallar, toksik maddeler, fiziksel etmenler vb. 

Birçok faktörden koruyucu özelliktedir. Derinin yağ tabakasının bu geçirmezlik özelliği 

bozulursa etkenler daha derinlere doğru penetre olup alerjik reaksiyona neden olan doğal 

proteinlerle birleĢebilirler.  

Bu nedenle aslında bütün deri hastalıkları için geçerli olan korunma yöntemi; deri 

bütünlüğünün bozulmasını önlemek, bozulmuĢsa toksik maddelerle temas etmemek, risk 

faktörlerinden kaçınılabilir olanlarından kaçınmaktır.  
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Mesleki deri hastalıkları için baĢlıca risk faktörleri Ģunlardır: 

 

• Atopik dermatit olması, 

• Yapısal olarak kuru bir cilde sahip olmak, yada aĢırı terleme varsa 

• ÇalıĢma ortamında veya kiĢisel olarak evde kiĢisel hijyen tedbirlerine uymamak, 

• ÇalıĢılan iĢin özelliğine göre devamlı suyla temas ediliyorsa, derinin koruyucu 

tabakasına zarar verebilir. 

• Alerjik reaksiyonların yoğun olduğu mevsimde çalıĢmak, 

• ĠĢe giriĢ muayenesinde alınan anamnezde herhangi bir kimyasala duyarlılığı olduğu 

bilgisi alınanlar 

 

Ülkemizde kullanılan meslek hastalıkları sınıflamasına göre; mesleki deri hastalıkları, B 

grubu meslek hastalıkları grubunda yer alırlar ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en 

sık görülen meslek hastalıklarıdır. Ancak tanı koyarken mesleki etiyolojinin göz ardı edilmesi, 

çalıĢanlar tarafından önemsenmemesi, çoğunlukla önemli iĢgücü kaybı yapmadıklarından 

kayıtlara girmemesi vb. birçok nedenle az görüldüğü sanılmaktadır. Oysa resmi kayıtlar 

dikkate alınmazsa yapılan epidemiyolojik çalıĢmalar göstermiĢtir ki mesleki deri hastalıkları 

en sık görülen meslek hastalıklarıdır.  

Deri hastalıkları meslek hastalıkları arasında en sık görülen hastalıklar olup en sık 

görüleni dermatitlerdir. Bunların %90‟ı kontak dermatittir. 

Mesleki deri hastalıklarının en sık görüldüğü meslekler; kuaförler, berberler, makine 

operatörleri, galvanizleme iĢinde çalıĢanlar, deri ve kauçuk iĢlemede çalıĢanlar, boya ve 

printer mürekkebi gibi kimyasallar maddelerle temas eden çalıĢanlardır. En sık baĢvuru Ģekli 

olan ekzematöz el dermatiti aĢağıdaki meslek gruplarında sık görülür;  

• Ev kadınları  

• Berberler 

• ĠnĢaat iĢçileri  
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• Boyacılar 

• Sağlık personeli 

• Metal iĢçileri 

• AĢçılar 

• Fırıncı ve pastacılar 

• Balıkçı 

• Bahçıvan 

• Lastik-plastik sanayi 

 

 

El dermatitlerinin çeĢitli mesleklerdeki sıklığı ile ilgili istatistikî sınıflamalar yeterli olmamakla 

birlikte tüm dünyada en sık rastlanan mesleksel dermatit “ev hanımı” dermatitidir2. 

DüĢük riskli meslekler 

Sayılan bu mesleklerde risk yüksek olmakla birlikte riskin düĢük olduğu iĢ kolları da 

bilinmelidir. Yöneticilik ve diğer büro iĢleri, Bilimsel ve akademik ağırlıklı (bilgisayar, 

gazetecilik, habercilik, avukatlık) iĢler, planlamacılık, kayıt iĢleri ve sosyal ağırlıklı 

mesleklerde risk en azdır. 

 

Mesleki deri hastalıklarıyla ilgili bazı ortak özellikler;  

 Meslek faktörü kanıtlanabilir niteliktedir, yani etken iĢyerindedir. 

• Tanı koyarken meslek dıĢı uğraĢılar göz ardı edilmemeli, çünkü mesleki deri 

hastalığına neden olabilecek etkenler günlük yaĢantımızda çevremizde de bulunabilen 

maddeler olabilir. 

• Meslek hastalıklarının yaklaĢık % 25- 35‟i mesleki deri hastalıklarıdır. Ancak tanı 

koymayı ve kayda geçmeyi etkileyen faktörler nedeniyle ülkemizde “en az tanı 

konulan” meslek hastalıklarıdır.   

• Mesleki deri hastalıklarının % 90‟ı ise kontak dermatittir. 

• Kontak dermatitlerin % 80‟i  irritan , % 20‟si  alerjik kontak dermatittir 

• Mesleki deri hastalıklarının cilt bulgularının en sık rastlanan lokalizasyon „‟ellerdir‟‟ 

  

Çevresel ve mesleki etmen etkileniminin neden olduğu istenilmeyen deri hastalıkları ve 

bilinen olası etkenleri tabloda ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 

1. Kontak dermatitler: 
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Mevcut terminolojide dermatit olarak ifade edilen egzama ile eĢanlamlı olarak  

kullanılan inflamatuar bir deri reaksiyonudur. Histopatolojik yapısı ve klinik görünümü 

inflamatuar bir deri reaksiyonu ile uyumludur.  

Bir dermatit, tamamen veya kısmen dıĢsal etkenlerden kaynaklanabileceği gibi 

tamamen doğuĢtan getirilen (endojen/genetik) sebeplerle meydana gelebilir. Stafilokok gibi 

bazı patojenler mevcut dermatit tablosunu agreve edebilir. 

Çoğunlukla mesleki bir dermatit sadece elleri etkiler. Bazen ön kola doğru yayılabilr. 

BaĢlangıçta ilk lezyonun yüz bölgesinde görülmesi nadir görülmekle birlikte rastlanılan bir 

durumdur. Özellikle uçucu kimyasalların kullanıldığı iĢkolalrında etkilenim öncelikle yüzden 

baĢlayabilir.  

 

Mesleki deri hastalıkları Olası etkenleri 

    

Kontak 
dermatit 
 

Ġrritan Kontak 
dermatit 

Ġnorganik ve organik asitler, inorganik ve organik 
alkaliler, metal tuzları, solventler (alkoller, 
ketonlar, klorine solventler ve diğerleri), sabun 
ve deterjanlar 

Alerjik Kontak 
dermatit 

Nikel ve nikel tuzları, krom tuzları, kobalt tuzları, 
organik civa bileĢikleri, lastik katı maddeleri, 
metil metakrilat ve diğer akrilik monomerler, 
pentaeritriol ve diğer multifonksiyonel akrilatlar, 
etilendiamin, hekzametilentetramin ve 

formaldehit  

Akneiform 
hastalıklar 

Yağ aknesi  

Chloracne  

Pigmanter 
hastalıklar 

Hiperpigmentasyon  

Hipopigmentasyon  

Fotosesitivit
e 

Aktinik değiĢiklikler ve 
porfiria kutanea tarda 
dahil olmak üzere 
fototoksik reaksiyonlar 

Poliaromatik hidrokarbonlar, asfalt, katran, 
petrol, anstrasen, akridin ve fenantrenler, 
Boya ve fotoğrafçılık malzemeleri, amil-o, 
dimetilaminobenzoik asitfurocoumarinler 
(psoralenler) 

Fotoalerjik 
reaksiyonlar 

Halojenli silisilanidler ve ilgili diğer etmenler; 4, 6 
diklorofenilfenoller, 
Boya ve fotoğrafçılık malzemeleri, amil-o, 
dimetilaminobenzoik asitfurocoumarinler 
(psoralenler) 

Kontak ürtiker  

Radyodermatitis Ġyonizan radyasyon 

Deri 
kanserleri 

Skuamoz hücreli 
karsinoma 

280-320 nm arasındaki ultraviyole ıĢınları, 
Ġyonizan radyasyon Arsenik, kurum, katran, 
petrol ürünleri, kreozot, kok ve gazlar, karasakız 
(zift) 

Bazal hücreli 
karsinoma  

280-320 nm arasındaki ultraviyole ıĢınları, 
Ġyonizan radyasyon Arsenik 

Belirli malanoma 
tipleri 

280-320 nm arasındaki ultraviyole ıĢınları, 
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a. Ġrritan kontak dermatit;  

Kimyasal veya fiziklsel bir etkenin deriye doğrudan teması sonucu ortaya çıkar. 

Toksik(irritan) bir etkene yeterince maruz kalan her birey kontak dermatit riski altındadır. 

Özellikle derinin stratum korneuum tabakasının en ince olduğu yerlerde ortaya çıkar. 

Örneğin ellerde el sırtındaki parmak araları en sık sorun saptanan bölgelerdir.  

Ġrritan kontak dermatitin akut ve kronik olmak üzere iki tipi vardır. Bir inflamatuar 

reaksiyon sebebiyle stratum korneumun zedelenmesi sonucu ortaya çıkan durum akut Ġrritan 

kontak dermatittir. 

Aynı etkene veya farklı etkenlere tekrarlı maruziyetler sonucu etkilemeleri oluĢan ve 

etkene maruziyet kalksa bile devam edebilen durumdur.  

 

Bir dermatitin mesleki sebeple ortaya çıktığının göstergeleri Ģunlardır: 

 Eğer dermatit çalıĢmaya baĢlayan kiĢide daha önce görülmemiĢ ve ilk kez çalıĢtığı   

           zaman görülmüĢse, 

 ĠĢ sırasında Ģikâyetleri artıyorsa, 

 ÇalıĢmadığı zamanlarda semptomlar oluĢmuyorsa, 

 Olası alerjenlere veya irritan faktörlere bir maruziyet açıkça ifade ediliyorsa 

 ĠĢ bir riskli meslek grubunda ise bu dermatitin mesleki olma olasılığı yüksektir: 

 

Akut Ġrritan kontak dermatit: 

 Reaksiyonun Ģiddeti irritan etkenin dozuna bağlıdır. 

 Chapping çok düĢük olasılıkla da olsa göz önünde bulundurulmalıdır. Mesela bir yanık 

varsa 

 Ġntermediate bir egzamatöz reaksiyon yaygın olup, minör reaksiyonlar ise çok 

yaygındır. 

Kontakt 
dermaitt

Fiziksel 
nedenli deri 

hastalıkları
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 Akut dermatitler yüzde de görülebilir. Havayolu irritanı olan buharlar bu etkiyi 

yapabilir. Ġrritan faktörler ortamdan kaldırıldığında önemli bir sekel bırakmadan, 

genellikle kendiliğinden olarak iyileĢirler. 

 

Kronik Ġrritan kontak dermatit 

 Dirençli bir dermatittir ve mesleki deri hastalıklarının büyük bir kısmını oluĢtururlar. 

 Sorun agreve edici faktörlerden kaçınılsa da bile devam eder. 

 Bu minör irritan faktörlere yeniden maruz kalmak hızlı bir alevlenmeye neden olabilir. 

ĠyileĢme görüldükten sonra bile tanımlanamayan bir artıĢ, irritanlara maruz kaldıktan 

sonra dermatit oluĢumuna duyarlılık hassasiyet artmıĢtır.  

 Yani iyileĢme olduktan sonra bile hassasiyet söz konusudur. 

 

 

Yaygın görülen mesleki alerjenlere örnekler: 

 Formaldehyde, methyldibromoglutaronitrile, methylchloroisothiazolinone gibi 

Biyositler, 

 Kuaförlerde kullanılan p-phenylenediamine gibi kimyasallar, 

 Deri sektöründe kullanılan kromat, 

 Deri iĢlemede kullanılan; thiuramlar, carbamatlar ve mercaptobenzothiazole,  

 Plastik sanayi ve elektrik kablıo vs. iĢkolalrında kullanılan Epoxy resin monomerleri,  

 Sesquiterpene lactones gibi bitkisel alerjenler 

 

b. Alerjik kontak dermatit;  

Alerjik Kontak dermatit ise tip IV hipersensitivite reaksiyonudur. Alerjenlerle derini 

temas ettiği yerde ortaya çıkar. Ama kontamine olmuĢ eller alerjeni vücudun armuz 

kalmamıĢ diğer bölgelerine yayabilir ve sekonder olarak yayılabilir.  

Bir alerjenle temas sonrası oluĢan durum dermatitin direnç kazanmasına neden olabilir. 

Bir alerjik reaksiyonun ortaya çıkıĢı Ġndüksiyon ve elicitaition olmak üzere iki aĢamada olur. 

Potent deneysel alerjenlerle bile çok akut hipersensitivite durumuna ilk maruziyetten 

yaklaĢık 10 gün gibi minimum bir süre vardır immünolojik  

Hipersensitivite reaksiyonu oluĢma olasılığı kimyasal maddenin dayarlılaĢtırma 

kapasitesi ve o kimyasala maruziyet durumuna bağlıdır. Maruziyet her bir etkilenen deri 

bölümüne düĢen doza göre değerlendirilir. En potent alerjenler tüketiciler ve sanayi 

ürünlerinin satıldığı marketlerdeki alerjenlerdir.  

Kontak alerjenler düĢük moleküler ağırlığa sahiptir ve kovalent bağ yapma özelliği 

vardır. Hipersensitivite spesifik ve özel bir molekül nedeniyledir.  
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Kontak dermatit dıĢındaki deri hastalıkları fiziksel, biyolojik, kimyasal vb. diğer 

nedenlerden ortaya çıkan değiĢik klinik görünümdeki deri hastalıklarıdır.  

2. Kontak Dermatiti DıĢındaki Deri Hastalıklarının Etkenlerine Göre Sınıflandırılması 

 

a. Fiziksel nedenli mesleki deri hastalıkları: 

Sıcak ve soğuk etkilenimine bağlı; Yanıklar, eritemler, siper ayağı ve donmalar 

Radyasyon etkilenimine bağlı olarak ortaya çıkan radyodermit ve deri kanserleri 

GüneĢ yanığı, Sürtünme yanığı, nasır vb. diğer fiziksel nedenli mesleki deri    

hastalıkları 

b. Biyolojik nedenli mesleki deri hastalıkları 

Biyolojik nedenli mesleki deri hastalıklarının baĢlıcaları; stafilokoksik erizipel, 

funguslara bağlı dermatofitler, hiperhidrozis, böcek ısırıkları, viral ve riketsial hastalıkların 

deri bulgularıdır. 

c. Kimyasal nedenli ve diğer nedenlerle ortaya çıkan mesleki deri hastalıkları 

Kimyasal yanıklar ve ülserasyon ve cilt kanserleri, pigmentasyon bozuklukları 

 

SIK RASTLANAN Ġritanlar:  

• Deterjan, Sabun ve ġampuan,           

• Bakım ürünleri 

• Alkali ve asitler 

• Et, balık, meyve suları, alkol ve dezenfektan maddeler,     

• Toz 

• Hamur, un 

• Petrol, 

• Makine yağları 

• Mekanik travma 

• Fiberglaslar 

 

  

SIK RASTLANAN Alerjenler 

• Tuzlar 

• Nikel 

• Çimento 

• Epoksi reçineleri 

• Lastik kimyasalları 

• Fenilendiamin 

• Formaldehit 

• Koku ve renk maddeleri 

• Koruyucu maddeler 
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• Gluteraldehit 

• Kauçuk 

• Lastik ve deri eldiven 

• Tahta 

• Terebentin 

• Saç boyaları ve perma solüsyonu  

• Resinler 

• Boyalar ve boya katkı maddeleri 

 

 

Bu konuyla ilgili olarak iĢveren, toksik ya da alerjik maddelerin güvenli kullanımını 

sağlamalı, konuyla ilgili olarak çalıĢanlara bilgi ve eğitim verilmesini sağlamalı,  kurallara 

uymalarını sağlamalı, kiĢisel koruyucu ekipmanlar temin edilmeli ve kullanmaları teĢvik  

edilmelidir. 

ÇalıĢanlar ise dermatit olgularının bilincinde olmalı, semptomlarını mutlaka bildirmeli, kiĢisel 

koruyucuları sürekli olarak kullanmalı 

 

Mesleki Cilt Hastalıklarının Tanısının konması: 

Bir dermatitin morfolojisi ve vücuttaki dağılımı, hastalığın etiyolojisi hakkında 

tanımlayıcı bir bilgi vermez.  

Bu nedenle mesleki deri hastalıklarının tanısında anamnezin önemi büyüktür: 

 

1.Anamnez: Dermatit ile baĢvuran hastaya öncelikle ayrıntılı sorgulama yapılmalıdır: 

• Meslek öncesi deri hastalığı olup olmadığı,  

• Yaptığı iĢi ayrıntılı olarak sorgulayarak irritan veya alerjik maddelere temas olup 

olmadığı,  

• Temas ile lezyonların baĢlangıcı arasındaki sürenin uyumu olup olmadığı, 

• Deri bulgularının veya Ģikâyetlerinin baĢlangıç yeri ve anatomik lokalizasyonu, 

• Hobileri, ikinci iĢi veya evdeki temas eden alerjenler, ev iĢleri, kozmetikler  

• ĠĢten 3-4 hafta uzak kalması durumunda ve hastalığın iyileĢme eğilimi olup olmadığı 

• ĠĢyerindeki diğer çalıĢanlarda dermatit sıklığının ne olduğu konularında 

 

2. Klinik muayene: ġüpheli ve folliküler reaksiyonlar dikkatle değerlendirilmeli 

 

3.Laboratuar testleri:  

 Atopik zemini ortaya çıkarmaya yönelik testler: Histopatolojik inceleme, 

bakteriyolojik kültür, mikolojik inceleme, atopik zemini araĢtırılması 
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 Yama testi (Patch test) tanı koymada yardımcıdır.  

Uzmanlık gerektirir, yeterli vakit ve uygun bir uygulama ortamı gereklidir.  

ĠĢyerlerinde uygulanması zordur.  

Aslında hastane temelli bir uygulamadır. Ancak tanıda faydalı olabilmektedir. 

 

4. ĠĢyeri, ortam analizleri (hastaya çevresini sor ve hastanın iĢini çevresini araĢtır) tanıya 

yardımcıdır:  ĠĢ yeri ziyaretleri ve Ģüpheli alerjeni belirlemek için yapılabilecek niceleyici 

analizler tanıyı destekler. 

 

MESLEKĠ BĠR DERĠ HASTALIĞINDA ANAMNEZ ESASLARI 

 

1. Halen var olan hastalığı 

 1.1. Deri lezyonu niteliği ve dağılımı 

 1.2.Çevresel etkilenime veya mesleki etkilenime bağlı olarak ilerleme ve gerileme 

durumu 

 1.3. Hafta sonları, tatil ve hastalık raporlarının etkisi 

 1.4. Tedaviye verilen cevap 

 1.5. Deri hastalıklarına karĢı hastanın eğiliminin araĢtırılması. 

 

2. ÖzgeçmiĢ 

 2.1. Atopi dahil daha önceki deri hastalıkları 

 2.2. Alerji öyküsü 

 3. Kullandığı ilaçlar 

3.1. Kendi kendine aldıkları 

 3.2. Reçete ile aldıkları 

4. Aile öyküsü 

 4.1. Deri hastalığı 

 4.2. Atopi 

 4.3. Alerji 

5. Çevresel ve mesleki öykü 

 5.1. Çevresel öykü 

  5.1.1. Ev ve yakın çevre temasları 

   5.1.1.1. Temizlik maddeleri 

   5.1.1.2. Ev çevresinde yapılan iĢler 

  5.1.2. Hobiler 
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  5.1.3. KiĢisel alıĢkanlıklar 

  5.1.4. Reaksiyonel alıĢkanlıklar 

6. Meslek öyküsü 

 6.1. ĠĢin özelliği ve koĢulları 

 6.2. Kullanılan materyaller 

 6.3. Koruyucu araçlar 

 6.4. Deri temizleme yöntemleri 

 

Mesleki Cilt Hastalıklarının Tedavisi 

 

Tedavinin temeli lezyonların iyileĢmesine izin vermek ve iyileĢmeyi kolaylaĢtırmak, 

hızlandırmaktır. Bu kapsamda etkenden uzak durmak veya kiĢisel koruyucularla uzak 

durmak tedavinin temelidir.  

Çok sık suya temas söz konusu ise maruziyetin ve el yıkamanın azaltılmalıdır. 

• Koruyucu iĢ eldivenlerinin içine pamuklu iç eldivenler giyilmesi uygun bir korunmadır. 

Lastik ve plastik eldivenler oklüzyon etkisi ile maserasyona neden olurlar 

ayrıca iritan ve alerjen maddelerin deriye penetrasyonunu artırırlar. Bu 

nedenle kullanılmamalıdırlar. 

• Kuruyan ellerin nemlendirilmesi ve deriyi koruma amacıyla; Vazelin, Hidrofilik  

kremler, alerjen bariyer kremler, cilt bakım kremleri, balmumu ve bitkisel yağlar 

içeren kremlerle evde bakım uygulanabilir. 

• Ciddi enflamasyonun geliĢtiği durumlarda topikal ve sistemik kortikosteroid 

kullanılabilir. Bu ilaçların mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerektiği çalıĢanlara 

öğretilmelidir. 

• Etken(ler)den uzak durmak amacıyla istirahat edilmesi, iĢyerinde alan değiĢtirilmesi 

veya yeni meslek edinilmesi gibi uygulamalar yapılabilecek diğer çözümlerdir.  

 

Mesleki Dermatitlerden Primer Korunma: 

1. Uygun bilgilendirme ve sağlık eğitimi çabaları ile çalıĢanların bilgilendirilmesi 

amaçlanır.  

2. Maruziyetin olası risklerinin, çalıĢan ve iĢveren tarafından farkında olunması, 

3. ĠĢyerinde Mesleki hijyen önlemlerinin gerekliliği konusunda çalıĢanların eğitimi, 

4. Maruziyeti azaltmanın etkili ve sürdürülebiliri bir çözümünü bulmak,  

5. KiĢisel korunma ekipmanlarının nelerden koruyup nelerden koruyamadığını 

bilmek/kiĢisel koruyucuların sınırlarının farkında olmak 
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• 6. ĠĢe giriĢ muayenelerinde ayrıntılı bir anamnez ve yama testi ile; atopik veya 

egzamatöz dermatit bulguları,  iĢe girmeden öncesi nikel, kobalt, krom gibi 

maddelerle temas olup olmadığı, deri kuruluğu ve aĢırı terleme olup olmadığı 

saptanabilir ve kiĢisel duyarlılık saptanırsa uygun iĢe yerleĢtirme ile hastalık 

önlenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr K. A. 
 

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları 
 

 
 

Konu Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları 

Amaç Mesleki Sinir Sistemi Hastalıklarının çalıĢma hayatındaki önemi, 

çeĢitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 

Öğrenim 

hedefleri 

 Mesleki sinir sistemi hastalıkları, 

 Mesleki sinir sistemi hastalığına yol açabilecek etmenler, 

 Korunma yöntemleri, 

 Erken tanı yöntemleri 

hakkında bilgi sahibi olmak. 

Alt baĢlıkları  Mesleki sinir sistemi hastalıkları 

 Mesleki sinir sistemi hastalığına yol açabilecek etmenler 

 Korunma yöntemleri 

 Erken tanı yöntemleri 

 Örnek vaka çalıĢması 

 

 
Sinir sisteminin çevresel etkilenimiyle ilgili önemli etmenler;  

 Sinir sistemi hücrelerinin heterojenitesi,  

 Aksonları çevreleyen kılıf,  

 Aktif sinir sisteminin desteklenmesi için gereken zengin kan akımı olarak 

sıralanabilir. 

 

DavranıĢsal ve nörotoksik etkisi bulunan 850 civarında toksik maddenin tanımlanmıĢtır. 

Nörolojik bir hastalığa neden olabilme riski olan baĢlıca maddeler;  

 Pestisitler,  

 Halojenli endüstriyel kimyasallar, 

 Alüminyum,  

 Arsenik,  

 KurĢun,  

 Cıva gibi metaller ve  

 Solventlerdir 

 

Akrilamid, klordan, chlordecone, DDT, n-hexane, Manganese, özellikle metil cıva olmak 

üzere cıva, Metil n-bütil keton, metil klorür, toluen ataksi yapar. 

Dimetilaminopropionitril sakral nöropatiden, cıva görme alanı bozukluklarından 

sorumludur. 

Karbondisülfür ve trikloretilen kranyal nöropati nedenidir.  

KurĢun ve nikel baĢ ağrısı yapar.  

n-hekzan, cıva, metanol, görme keskinliğini azaltır.  

Karbondisülfür, kurĢun, cıva, organofosforlar, perkloretilen ve diğer çözücüler 

psikomotor fonksiyon yetersizliğine yol açar. 

KurĢun ve organotin bileĢiklerinin kafa içi basıncı artırır, arsenik, karbondisülfür, 

kurĢun, manganezin ise bellek zayıflamasına neden olur.  
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Benzen hekzaklorür myoklonus yapar.  

Cıva, akrilamid, arsenik, kurĢun, manganez, cıva, metil n-bütil keton, metilklorür ve 

toluen organik affektif sendroma neden olur. 

Cıva nistagmusa, chlordecone opsoklonusa, organotin bileĢikleri paraplejiye, 

karbonmonoksit parkinsona yol açar. Parkinsondan sorumlu tutulan diğer iki çevresel 

etmen karbondisülfür ve manganezdir. 

Karbondisülfür, manganez, toluen, akut psikoz ve ileri derecede emosyonel instabilite 

nedenidir. KurĢun, organik cıva bileĢikleri, organotin bileĢikleri havale nedenidir. 

 

Günümüzde organofosfor insektisitlerin 50.000e yakın çeĢidi bulunmaktadır. Bu 

bileĢikler genellikle fosforik, fosfonik ve fosfinik asit sübstütüye bileĢikleridir. Karbomat 

grubu insektisitler organofosfatlara göre daha az toksik olmakla birlikte yaygın kullanımları 

nedeniyle önemlidir. Bunların bazı türevleri söz gelimi aldicarb hem deriden hem de oral 

yoldan toksik bir bileĢiktir. Ġnsektisitler gastrointestinal sistemden emildikten sonra vücutta 

yaygın oarak dağılır ve birçok esterazla reaksiyona girerler. Bunların toksisiteleri kolinesteraz 

etkinliğini inhibe etmeleri yoluyladır. Organoklorin insektisitlerin etkileri lipidde veya 

herhangi bir solventte çözündüğünde artar. Beyin, adipoz doku ve karaciğer gibi yağdan 

zengin organlarda birikmektedirler. 

Birçok düĢük düzey etkilenimi anca kiĢi ileri derecede beceri gerektiren iĢlerde ve 

karmaĢık entellektüel kapasite gerektiren iĢlerde çalıĢtığında farkedilmektedir. Giderek 

ilerleyen harabiyete rağmen sinir sisteminin rezerv kapasitesi fonksiyon kaybının farkına 

varılmasını güçleĢtirir. Bir çok merkez sinir sistemi etkilenimi yaĢlılık döneminde ortaya çıkar. 

Ayrıca etkilenim konsantrasyonları farklı tablolarla karĢımıza gelir. Akut yüksek düzey 

hekzan etkilenimleri narkoza yol açar. DüĢük düzey etkilenim ise distal aksonopati nedenidir. 

Nörotoksik etkilenimin sonuçlarıın değerlendirilmesinde temel uygulamalar; nörolojik 

öykü, nörolojik muayene, elektrofizyolojik testler olarak sıralanabilir. 

Bunların uygulanmasında çoğu kez özel uzman becerisi, karmaĢık teknolojik araçlar ve 

zaman gerekmektedir. Kalabalık kitlelerin değerlendirilmesinde bu yöntemlerden 

yararlanabilme Ģansı azdır. 

Mikrokompüterlerle kombine elektrofizyolojik araçlar bu açıdan oldukça yarar 

sağlamaktadır. Duyusal yolların periferden merkeze izlenmesi olanağı vermektedir. Toksik 

nöropati değerlendirmelerinde taktil ve vibrasyon Ģik değerlerinin ölçümünü sağlayan 

taĢınabilir araçlar kullanılır. Erken toksik etkilenim belirlemelerinde tremometri 

değerlendirmelerinden yararlanılır. 

Parkinson etyolojisinde, alzheimer hastalığında ve motonöron hastalığının geliĢiminde 

çevresel etmenlerin önemli olabileceğini düĢündüren bulgular vardır. Alzheimer hastalığından 

ölenlerin beyinlerinde aluminyum oranındaki artım bunu ortaya koymaktadır. Günümüzde 

elektromanyetik alanın etkisine bağlı olarak kanser riski artımı konusundaki çalıĢmalar da 

artar. DüĢük düzeyde elektromanyetik alanın etkisinde kalma konusunda epidemiyolojik 

çalıĢmaların sonuçlanması daha kesin bilgiler sağlayacaktır. 

 

NörodavranıĢsal hastalıklar 

Sinir sistemi özellikle birçok tarımsal ve endüstriyel kimyasalların zararlı etkilerinden 

kolayca zedelenebilir özelliktedir. DavranıĢ (behavior) duyusal, motor, affektif ve integratif 

sinir sistemi süreçlerinin son ürünüdür.  

Erken tanı ancak klinisyenin dikkati ile sağlanabilir. 
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BaĢlıca nörotoksinlerin nörodavranıĢsal etkileri üzerinde durmak özellikle yararlı 

olacaktır. Arsenik duyusal gerilemeye, nevrasteni psikoorganik sendromu biçimindeki merkez 

sinir sistemi semptomlarına, görsel motor yetersizlik durumlarına neden olur. KurĢun bellek 

yetersizliklerine, nevrasteni, psikoorganik sendroma, görsel motor gerilemelere yol açar. 

Organik solventler ve organofosfatlar nevrasteni, psikoorganik sendrom, duyusal ve görsel 

motor gerileme nedenidir. 

Karbonmonoksit motor inkoordinasyon, dikkat azalımı, kuĢkulu olmakla birlikte 

nevrasteni, psikoorganik sendrom gibi durumlara neden olur. 

Konuyla ilgili epidemiyolojik çalıĢmalar 1970 li yıllarda Ġskandinav ükelerinde 

baĢlatılmıĢtır. DüĢük dozdaki etkilenimlerin önemli nörodavranıĢsal sendrom ve tablolarla 

karĢımıza gelebilmesinin mümkün olduğu belirlenmiĢtir. 

NörodavranıĢsal semptomlarla ilgili olarak hastaya bellek yetersizlikleri olup 

lomadığı,varsa ilerleyip ilerlemediği, mesaj ve randevuları anımsama durumu, 

konszantrasyon problemleri, gazete ve kitap okurken anlama güçlükleri, nedensiz sinirlilik ve 

karamsarlık, süregen ve Ģiddetli yorgunluk,  iĢ performansında düĢme,  aile iliĢkilerinde 

bozulma sorulmalıdır. 

Bellek, kiĢilik ve zeka ögelerini kapsayan mental durum değerlendirilmesiyle ilgili mini 

bir test uygulanması yerinde olacaktır. Bu tip testler klinisyen ve nörologların iĢbirliği ile 

oryantasyon, öğrenme, dikkat ve hesaplama, anımsama, dil yeteneği gibi özellikler 

değerlendirilmelidir.   

NörodavranıĢsal değerlendirmede standart laboratuvar testlernin baĢlıcaları; metabolik 

değerlendirme, elektrolit panel, kalsiyum, fosfor, magnezyum, ürik asit, kreatinin, karaciğer 

fonksiyon testleri, am kan sayımı ve sedimentasyon hızı, frengi serolojik testi, tiroid 

fonksiyon testleri, vitamin B12 ve folik asit seviyeleri, göğüs filmi, beyin kompütarize 

tomografisi veya magnetik rezonans görüntülemesi, serebrospinal sıvı analizleri olarak 

sıralanabilir. 

Organik solventler, inhalasyon anestetikleri akut intoksikasyon yapar. BaĢ dönmesi, 

denge ve yürüme yetersizlikleri, inkoordinasyon, uçuyormuĢ ya da boĢlukta imiĢ gibi bir 

duygu içinde olma yakınmaları vermektedir. Dakikalar ve saatler sürebilen bu belirtiler 

reversibl özelliktedir. Ataksi ve psikomotor yavaĢlık gibi bulgular vardır. 

Akut toksik ensefalopati ise solvent, kurĢun ve pestisitlere bağlı olarak ortaya çıkar. 

Koma,ya ve diffüz merkez sinir sistemi çöküntüsüne yol açar,Fetal olabilir. Refleksler 

yavaĢlar, EEGde yavaĢlama  saatler ve günler sürebilir. Kalıcı defsitler yaygındır. 

Kronik sendromlardan bir bölümü sadece belirtilerle karĢımıza gelmektedir. Belirgin bir 

objektif bulgu vermez. Mood değiĢikliklerine yol açar. Ġrritabilite, çöküntüdür, 

konsantrasyon, bellek kapasitesi yakınmaları vardır. Semptomlar hastadan çok yakınları 

tarafından daha belirgin olarak dile getirilmektedir. Haftalar aylar süren bu bulgular 

genellikle reversibl özelliktedir. Karbon disülfür, kurĢun ve organik solvent etkileniminde bu 

durum sıktır(. 

KurĢun ve organik solventler bunların dıĢında hafif kronik toksik ensefalopati yapar. 

Genellikle organik personalite tablosu ile karĢımıza gelmektedir. Haftalar ve aylar sürer. 

Mood değiĢikliklerine yol açar. Bunların en tipiği irritabilite, çöküntüler, konsantrasyon, bellek 

kapasitesi yakınmaları vardır. Semptomlar hastadan çok yakınları tarafından daha belirgin 

olarak dile getirilmektedir. Haftalar aylar süren bu bulgular genellikle reversibl özelliktedir. 

Bu semptomların sıklığı ve Ģiddeti yukarıdakilerden daha fazladır. Mood ve personalite 
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değerlendirilmesine yönelik anketler yararlı sonuçlar vermektedir. Tam olmayan reversibilite 

olasıdır ancak sık değildir. 

Karbon disülfür, kurĢun, organik solventler, kesin olmamakla birlikte korbonmonoksit 

nörodavranıĢlar yetersizlikle belirgin hafif kronik ve toksik ensefalopatiye yol açmaz. Motor 

hızda azalma, reaksiyon zamanında ve uyanıklıkta azalma olur, kısa süreli bellek performansı 

düĢer, algısal potansiyel geriler. Potansiyel olarak reversibldir ancak parsiyel veya tam 

olabilir. 

KurĢun ve toluen gibi organik soyventler Ģiddetli kronik toksik ansefalopati(demans) 

yapar. Günlük yaĢamın gerektirdiği etkinlikleri yapabilmekte performans yetersizliği ortaya 

çıkmaktadır. Ġleri derecede bellek kaybı, verbal etkinlikte azalma söz konusudur. Demansta 

görüldüğü tipte Ģiddetli nörolojik harabiyet ve nörofizyolojik yetersizlikle belirgin test 

sonuçları elde edilmektedir. Çok az oranda reversibldir. 

Psikiyatrik hastalıkların neden olduğu davranıĢsal disfonksiyonların toksik etkilenime 

bağlı olanlarda ayırdedilmesiyle ilgili güçlükler bulunmaktadır. DavranıĢsal disfonksiyon 

merkez sinir sistemine nörotoksik etkinin direk sonucu olabilir. KurĢun etkilenimine bağlı 

depresif durumlar buna örnek verilebilir.  

DavranıĢsal disfonksiyon toksik etkilenimin neden olduğu nörolojik yetersizliğin 

doğrudan sonucu olabilir. Beceri ve ustalık gerektiren bir iĢte ince motor kontrolun 

yitirilmesine yol açan toksin nedenli periferal nöropatiler Ģiddetli psikolojik cevap nedeni 

olabilir. 

DavranıĢsal disfonksiyon etkilenime veya etkilenim korkusuna bağlı psikososyal stresin 

sonucu olabildiği gibi, toksik etkilenimle ilgisiz olabilir ancak daha önceden var olan veya 

predispozisyon yaratan psikolojik bozukluklar, ailesel ekonomik veya meslek problemleri 

iliĢkili olabilir. Sekonder kazanç geliĢtirmek üzere ortaya çıkmıĢ olabilir. Psikiyatri 

konsültasyonu bu açıdan önem kazanmaktadır. 

 

SĠNĠR 

SĠSTEMĠNE 

ETKĠ 

ETKEN MADDE ETKENĠN KAYNAĞI 

Ataksi 

 
Acrylamide 

Polimer üretimi, toprak stabilizasyonu, jel 

kromatografi, kağıt üretimi, gıda ve su iĢleme süreci 

 Cholardane Tarım sektörü, pestisit üretimi 

 Kepone  
Pestisit üretimi, (1978‟de EPA tarafından 

yasaklanmıĢtır 

 DDT 
Herbisit üretimi, (Üretim ve uygulamada çalıĢanlar 

riskli grup) 

 n-Hexane Boya, cila, vernik, printer mürekkebi 

 Mangan 
Demir, çelik sanayi, yüksek mangan içerikli metal 

iĢleme, havai fiĢek, kibrit ve gübre üretimi 

 

Cıva  

(Özellikle metil 

cıva) 

Amalgam, bilimsel uygulamalar, fotoğraf, elektrik 

sanayi, hayvan postu doldurma iĢi, keçe ve tekstil 

sanayi 

 
Metil n-butil Keton 

(MBK) 

Boya, cila, vernik, mürekkep, metal parlatma 

malzemeleri 

 Metil Klorür 
Sentetik deri sanayinde solvent olarak, polistiren 

köpük üretiminde soğutucu olarak, lokal anestezik 
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olarak ve gres yağı, resin ekstreleri  

 
Toluen  

 

Benzen üretimi, kaplama ve boya sanayine solvent 

olarak, uçak ve otomobil yakıtına katkı maddesi, 

diğer kimyasal maddelerin üretiminde katalizör 

Sakral 

Nöropati 

 

Dimetil amino 

propio nitril 

(DMAPN) 

Esnek poliüretan köpük üretimi 

Görme 

alanında 

daralma 

Cıva 

Amalgam, bilimsel uygulamalar, fotoğraf, elektrik 

sanayi, hayvan postu doldurma iĢi, keçe ve tekstil 

sanayi 

Kranial 

nöropati 
Carbon disülfit 

Visköz ipek üretimi, lastik, tutkal, elektro kaplama 

sanayi, boya, tekstil ve vernik üretim ve kullanımı  

, 
Tricholoroethlene 

 

Boya sanayi, cila, vernik, kauçuk-lastik sanayinde 

çözücü, kahveden kafein ekstre etme iĢlemi, 

gemicilik sanayi, kuru temizleme iĢlemi  

BaĢ ağrısı  

 

KurĢun 

 

Lehim, mermi, insektisit, yasadıĢı alkol, maden 

saflaĢtırma iĢi, dökümhane, kurĢun bazlı boya, 

seramik iĢi, kurĢun boru yapımı 

 Nikel 
Elektro-kaplama, nikel-kadmiyum pil, boya 

mürekkep, metal alaĢımı, madeni para basımı 

Görme 

bozukluğu 

n-Hexane 

 
Boya, cila, vernik, printer mürekkebi 

 Cıva  

Amalgam, bilimsel uygulamalar, fotoğraf, elektrik 

sanayi, hayvan postu doldurma iĢi, keçe ve tekstil 

sanayi 

 Metanol 

Reçine, yapıĢtırıcı, kumaĢ boyası, boya katkı 

maddesi, plastik, vernik, organik madde üretim 

sürecinde baĢlatıcı etken 

Psikomotor 

fonksiyon 

Bozukluğu 

Carbon disülfür 
Visköz ipek üretimi, lastik, tutkal, elektro kaplama 

sanayi, boya, tekstil ve vernik üretim ve kullanımı 

 KurĢun 

Lehim, mermi, insektisit, yasadıĢı alkol, maden 

saflaĢtırma iĢi, dökümhane, kurĢun bazlı boya, 

seramik iĢi, kurĢun boru yapımı 

 
Cıva  

 

Amalgam, bilimsel uygulamalar, fotoğraf, elektrik 

sanayi, hayvan postu doldurma iĢi, keçe ve tekstil 

sanayi 

 

 
Organofosfatlar Tarım sektörü, pestisit üretimi ve uygulaması 

 
Perklor etilen ve 

diğer çözücüler 

Boya çıkarıcı, bitki yağı ekstre iĢlemi, kuru 

temizleme, tekstil sanayi 

Ġntrakranial 

basınç artıĢı 

 

KurĢun 

Lehim, mermi, insektisit, yasadıĢı alkol, maden 

saflaĢtırma iĢi, dökümhane, kurĢun bazlı boya, 

seramik iĢi, kurĢun boru yapımı 

 Organotin Ağaç, kağıt, tekstil ürünlerinin koruyucu maddesi 
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bileĢikleri 

 

olarak 

Hafıza 

bozuklukları 

 

Arsenik 

Pestisit, pigment, pas giderici boya, elektrokaplama, 

deniz ürünleri, maden eritim iĢlemi, yarı iletken 

madde üretimi 

 
Carbon disülfür 

 

Visköz ipek üretimi, lastik, tutkal, elektro kaplama 

sanayi, boya, tekstil ve vernik üretim ve kullanımı 

 KurĢun 

Lehim, mermi, insektisit, yasadıĢı alkol, maden 

saflaĢtırma iĢi, dökümhane, kurĢun bazlı boya, 

seramik iĢi, kurĢun boru yapımı  

 Mangan 
Demir, çelik sanayi, yüksek mangan içerikli metal 

iĢleme, havai fiĢek, kibrit ve gübre üretimi 

Miyoklonus 

 

Benzen hexa 

klorür 

 

Kimyasal bir ara üründür, yağ , balmumu, reçine ve 

plastik-lastik sanayilerinde çözücü olarak 

Nöroasteni 

(Organik 

duyu 

bozukluğu) 

 

Cıva 

Acrylamide 

Arsenik 

KurĢun 

Mangan 

MBK 

Metil klorür 

Toluen 

Etkilenim kaynakları yukarda verilmiĢtir 

Nistagmus Cıva Etkilenim kaynakları yukarda verilmiĢtir 

Opsoklonus Kepone Etkilenim kaynakları yukarda verilmiĢtir 

Psikoz  

Karbon sülfür 

Mangan  

Toluen (nadir) 

Etkilenim kaynakları yukarda verilmiĢtir 

Parapleji 
Organotin 

bileĢikleri 
Etkilenim kaynakları yukarda verilmiĢtir 

 

 

Sinir Sistemi üzerine Çevresel kimyasalların etkileri: 

 

Herbisitler: Hebisitler 2-4-D ve parakuaf partikülleri içerirler ve çevrede yaygındırlar. 

Herbisitler tarım alanında, bitkilerin geliĢimini kontrol amacıyla kullanılırlar. Çiftçiler genelde 

bitkilerini kurtarma yolunda herbisitleri kullanırlar. Nadiren evlerinde ve bahçelerinde 

kullanırlar. Klorofenoksit içeren herbisitler 2-4-diklorofenoksiasetikasit ve 2-4-5-

triklorofenoksiasetikasittirler. Her ikiside oral, dermal ve inhalasyon yolu ile absorbe edilirse 

idrarla birkaç günde vücuttan atılırlar. 2-4-5-T nin kullanım alanı ABD‟ de baĢlıca, otoyollar, 

demiryolları idii fakat artık kullanımı yasaklandı. 2-4-D ise halen bu amaçlarla kullanılmaya 

devam ediyor. 

 

Halojenli hidrokarbonlar: 

 



Dr K. A. 
 

Poliklorinli bifeniller: Poliklorinli bifeniller ticari olarak 1929 yılından beri üretiliyor. Eskiden 

hidrolik sıvılarında yalıtıcı olarak, lubrikasyon sıvılarında ve ısı sistemlerinde kullanılıyordu. 

Çünkü kimyasal olarak stabil ve çevrede yaygın bulunan ajanlardı. Fakat karsinojenik 

potansiyelleri ve stabiliteleri PCB kullanımı hakkında bazı kaygılara yol açtı. 

 

PCB‟ ler GĠS‟ ten absorbe ediliyorlar ve ekskresyonları metabolizmaları ile iliĢkili. Klorin ve 

bromin içeren bileĢikler yavaĢ metabolize edilirler ve adipoz dokuda depolanırlar. Bazı 

befeniller vücutta yıllarca kalabilir. 

 

Dioxinler: Dioxinler iki benzen halkası ve bunları birleĢtiren iki oksijen atomundan ibarettir. 

Büyük bir çevreye kaza sonucu yayılmıĢlardır. Dioxinler 2-4-D ve 2-4-5-T gibi herbisitlerin 

kullanıldığı Vietnam savaĢı sırasında bunlarla beraber kullanıldı. Dioxinlerin toksisite 

varyasyonu 75‟ ten fazla analog içerir. 2-3-7-8-TCDD(tetraklorodibenzodioxin) hayvanlar 

üzerindeki ekstrem toksisitesi ve insanlar için potansiyel tehlikesi ispatlanmıĢtır. Dioxin tabiri 

bundan köken alır. Tetraklorodibenzodioxin toprakta sabit kalabilir ve depolanabilir fakat 

güneĢ ıĢığınaoldukça duyarlıdır. Dioxinler GĠS‟ ten emilirler ve yağa geçerler. Türler arasında 

akut toksisite tabloları arasında büyük farklar vardır ve bu henüz açıklanamadı. ġu var ki 

insanlar dioxinlere çok sensitif bir tür değildirler. 

 

Metaller: Alüminyum yaygın bir Ģekilde kullanılır. Pek çok besinde, besinlerin 

paketlenmesinde oldukça sık kullanılır. Alüminyum ortalama bir Amerikan diyetinde günde 5-

50 mg arasında bulunur. Asit çevrede eriyebilirliği artmıĢ alüminyum tuzları ile alüminyum 

emilimi arttırılmıĢtır. Alüminyumlu antiasit preparatlardaki alüminyumun %2-6 sı GĠS‟ ten 

emilir.  

 

Arsenik: Arsenik ve arsenik içeren bileĢiklerin kullanımı ABD‟ de yılda 25.000 tonu 

aĢmaktadır. Arsenik, pestisit, herbisit ve diğer tarım ürünlerinin üretiminde kullanılıyor ve bu 

ürünlerin yıllık %80‟  den fazlası bu amaçlar için tüketiliyor. Arsenikli rodentisitler yıllardır 

kullanılmaktadır. Ġnsanların arseniğe maruziyeti pek çok besin ve deniz ürünleri ile 

olmaktadır. Arsenik, arsenikten zengin filizi olan madenlere komĢu olan alanlardaki içme 

sularında devamlı bulunur. Maden eritme iĢinde çalıĢanlar, pestisit, kimyasal ve farmasötik 

endüstri çalıĢanları arseniğe maruz kalırlar. Arseniğin trivalan formu genellikle genellikle 

toksisite sebebidir. Bu formu GĠS‟ten, akciğerlerden, deriden ve özellikle enflame deriden 

absorbe edilir. Absorbsiyonu takibe arsenik, karaciğere, böbreklere, saça, tırnaklara ve 

dalağa yüksek konsantrasyonlarda dağılır. Saçta ve tırnaklarda çok uzun bir periyot 

depolanabilir. Kalan kısmı böbreklerden hızla sekrete edilir.  

 

KurĢun: KurĢun çevrede çok yaygın bir Ģekilde bulunur. Bugün dünya çapında yıllık üretimi 

2.5 milyon tonu aĢmaktadır. Tüm kullanımın % 40‟ tan fazlasını pil yapımı oluĢturmaktadır. 

Takip eden kullanım alanları, kurĢunlu alkillerde kablo ve boru lehimlenmesinde ve kurĢun 

bazlı boyalardır. En iyi bilinen organik bileĢik tetraetil kurĢun ve benzin içindeki kurĢundur ve 

yandığı zaman inorganik kurĢuna degrade olur. Tetraetil kurĢun exposuruna rağmen baĢlıca 

etkilenme benzin ürünleri ile girift haldedir. Çevrenin kurĢun eksposuru hemen daima 

kurĢunlu benzin kullanımına bağlıdır. 
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Hekzaklorofen: 1970‟lerde infantların hekzaklorofen maruziyetine bağlı Ģiddetli nörotoksiste 

ispatları ile beraber rapor edilmiĢtir. 1960‟lı yıllarda, yenidoğan hemĢireleri, bunların 

bakterisidal kalitesinden ötürü, bu klorinli fenolik içeren bileĢimleri yaygın bir Ģekilde 

kullanıyordu. Hekzaklorofen çok uzun bir süre bu amaçla kullanılmadı, mevcut toksikolojik 

veriler yayınlanmadan ve entegre edilmeden ve toksikolojik önemi yeterli düzeyde 

keĢfedilmeden önce, hekzaklorofen maruziyetinin, relatif yüksek konsantrasyonda, kolay 

etkilenebilen populasyon için tehlikesi anlaĢıldı.  

 

Polihalojenli bifeniller (PCB): Japonya‟da 1968 yılında “Yusho” diye bilinen hastalıkta bir 

patlama yaĢandı ve sebebi, Koneklor 400 ticari ismi ile anılan poliklorinli bifenil ile kontamine 

pirinç yağı ile beslenme idi. 1000‟den fazla tüketici bu kontamine pirinç yağını yemek 

yapımında kullandılar. PCB‟nin Yusho hastalığına sebep olan ajan olduğu düĢünülüyor. Son 

çalıĢmalar göstermiĢtir ki pirinç yağı hemen daima, poliklorinli dibenzofuranlar ve poliklorinli 

quaterfenil içermektedir. Dibenzofuranlar bugün Yusho hastalığının baĢta gelen ajanı kabul 

ediliyor, çünkü PCD‟nin toksisitesi PCB‟den fazladır. Karakteristik akne benzeri deri 

erupsiyonları Yusho hastalarının yakınmalarında nörolojik semptomları, baĢ ağrısı, parestezi 

ve diğer yakınmalar gibi önemli ibr yer tutar. 1979‟da Tayvan‟da gerçekleĢen, diğer bir PCB 

zehirlenmesi patlamasında, periferal nöropati ön planda idi.  

 

Herbisitler ve Dioksin: Mesleksel ve çevresel kontaminasyon epizodları, herbisidlerden; 

2,4,5-triklorod, benzo-p-dioksin ve kontaminant 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin veya 

dioksin ile oluĢur. Nörotoksik etkileri bazı raporlarda örneklenmiĢtir. Batı Virginia‟da bir grup 

iĢçi, herbisid üreten bir fabrikada reaktörün fazla ısınması sonucu, dioksin ile kontamine 

2,4,5-T‟ye maruz kalmıĢlardır. Bu iĢyerindeki maruziyetin uzun dönem etkileri daha sonra 

ortaya çıkmıĢtır.  

SĠNĠR SĠSTEMĠ HASTALIKLARI, YOL AÇABĠLECEK ETMENLER KORUNMA VE 

TAKĠP ĠÇĠN YAPILABĠLECEKLER 

 

Kirletici Kaynak Olası sağlık ve-veya çevresel 

etkileri 

Alüminyum Madencilik sahalarında “asit kaya 

drenajı” denilen olay sonrasında açığa 

çıkabilir, yer altı sularını kirletebilir.  

Hastaların etkilenim öyküleri alınırken; 

maden sahalarına yakın yaşayıp 

yaşamadığı, yer altı suyu kullanıp 

kullanmadıkları sorgulanabilir. 

Ġçme ve kullanma suyu renkli ve 

bulanıktır. Arıtım iĢleminden sonra bile 

bu kontaminasyon devam edebilir. 

Antimon Katı atıkların yanması sonucu havaya 

yayılabilir, hava yoluyla insanlara 

kadar ulaĢır, yağmurla yer altı sularına 

karıĢabilir. Sanayi tesislerinin Seramik, 

cam, pil, dinamit ve havai fiĢek gibi 

patlayıcı yanıcı maddelerden havaya 

yayılabilir.  

YaĢam süresinin kısalmasının 

nedenlerinden sayılmaktadır. 

Antimon etkilenimine bırakılan deney 

hayvanlarında kan glükoz, kolesterol 

düzeylerinin değiĢtiğine dair çalıĢmalar 

vardır 
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Arsenik Çevrede doğal olarak içme sularında ve 

gıdalarda bulunmakla birlikte toksik 

düzeylerde olabilmesi endüstriyel 

faaliyetler, pestisit kullanımı, sanayi 

atıklarıyla temas, maden eritme 

uygulamalarının (özellikle bakır, 

kurĢun, çinko)  yapıldığı iĢ kollarının 

yakınında yaĢayanlar. 

Etkilenim yolu oral yoldan… 

Akut veya kronik arsenik 

zehirlenmesine neden oalbilir. 

Özellikle çocuklarda arsenikozis 

Denilen diĢlerde bulgu veren etkilenim 

sebebi olabilir.  

Karaciğer ve böbrek hasarı olan 

hastalarda mutlaka sorgulanması 

gereken bir kimyasaldır.  

Cilt bulguları olan ve kan hemoglobin 

düzeyini değiĢtiren bir etmendir.  

Olası karsinojen bir maddedir.  

Baryum Bazı kireç taĢlarında, kum taĢlarında ev 

kum ocaklarında, çimento fabrikalarının 

yakınlarındaki yer altı sularını 

kullananlarda etkilenim olasılığı 

yüksektir. 

Kardiyak, gastrointestinal, ve 

nöromüskuler problemleri olan 

çocuklarda bu tür kireç, ocağı, kum 

ocağı, çimento fabrikası gibi tesislere 

olan etkilenim sorgulanmalıdır.  

Kardiyak, gastrointestinal, ve 

nöromüskuler etkileri olan bir 

maddedir.  

Hayvan deneylerinde hipertansiyonve 

kardiyak toksisite ile iliĢkili olduğu 

bulunmuĢtur. 

Kadmiyum Kayalarda, kömür ve petrol ürünlerde 

düĢük konsantrasyonlarda da olsa 

bulunur.  

Asidik yapıdaki yüzey sularında ve 

yeraltı sularında bulunabilir.  

Metal kaplama sektörü, sanayi atık 

sularının çevreye deĢarjı sonucu yer 

altı ve yerüstü içme ve kullanma suları 

kontamine olabilir.  

Boru sanayi, boya sanayi, akü ve pil 

fabrikaları çöplük çevresinde, plastik 

ürün fabrikalarının çevresinde yaĢamak 

risk faktörü olarak algılanmalıdır.  

Karaciğer, böbrek ve kan basıncının 

yükselmesi gibi hasarlara yol açan bir 

maddedir.  

Ayrıca, anemi, testiküler hasar ve 

eritrosit hasarı nedenidir.  

Sucul yaĢamı etkiler. 

Bu nedenlerle testiküler sorunu olan 

bir çocukta veya anemik bir çocukta 

kan kadmiyum düzeyi yanında yan 

tarafta sıralanan sektörlerden 

olabilecek etkilenim anamnez alırken 

ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır.  

  

Krom Atık yakma iĢlemi sonrasında, 

madencilik faaliyeti sırasında açığa 

çıkabilir yer altı sularını kontamine 

edebilir. Fosil yakıtların yanması 

sonucu ortaya çıkan maddelerdendir. 

Krom kaplama boru,tesisat parçaları ve 

kap kacağın suyla teması ile suya 

geçebilir. 

3 değerlikli krom besinsel olarak 

esansiyeldir.  

6 değerlikli olanı çok toksiktir. Yüksek 

dozları böbrek, ve karaciğer hasarına 

neden olabilir. Ġnternal hemoraji, 

solunum sistemi sorunları, dermatit, 

deri ülserleri yaptığına dair yayınlar 

var. 

Bakır  Evsel atıkları yakma iĢlemi sonrasında, 

madencilik faaliyeti sırasında açığa 

Mide barsak sisteminde distress, 

karaciğer ve böbrek hasarı, yüksek 
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çıkabilir. Bakır kaplı metallerin yiyecek 

içecekle teması toksisite nedeni 

olabilir.  

dozlarda anemi, sebebidir.  

Algler ve bitkiler için toksiktir.  

 

Siyanür Elektrik kaplama sektöründe kullanılır. 

Çelik ve plastik sanayinde gübre 

üretiminde ve uygunsuz atık yok etme 

prosedürü esnasında açıĢa çıkar. Oral 

yoldan vücuda girebilir. 

Dalak, beyin ve karaciğer için hasar 

verici olabilir.  

 

Florür Sanayide geniĢ çaplı kullanılır ve 

belediye su arıtımında ilave edebilir. 

Doğal olarak ta bulunabilir. Normal 

düzeyleri gereklidir de… AĢırı yüksek 

düzeyleri önemlidir.  

Yüksek konsantrasyonlarda diĢlerde 

lekelenmeye neden olabilir. Çok 

yüksek konsantrasyonlarda kemik 

geliĢimini bozabilir.  

Kan düzeyi takibine gerek yok ancak 

çevresel su analizi takibinde 

incelenmesi gereken bir parametredir. 

KurĢun  KurĢunlu benzin kullanılan yerlerde asit 

yağmuru sonrasında sulara kurĢun 

geçebilir, ayrıca, sanayi emisyonları 

toprağa ve suya karıĢabilir. Kömür ve 

madencilik iĢlemleri sırasında da toprak 

ve suya karıĢıp oral yoldan insanı 

etkileyebilir. 

 

Kan biyokimyasını etkiler, 

Özellikle bebek ve küçük çocuklarda 

fiziksel ve mental geliĢimi geciktirir  

Öğrenme güçlüğü, duyma sorunlarının 

sebebidir.  

Diğer ağır metallerin kan düzeyi takibi 

yapıl(a)masa bile kan kurĢun 

düzeyinin takibi bu proje kapsamında 

mutlaka (en az yıllık) periyodik olarak 

izlenmelidir.  

Ayrıca kurĢun, olası karsinojen 

grubunda sınıflandırılmıĢtır. 

EriĢkinlerde de kan basıncını 

arttırdığını bildiren yayınlar var  

çevresel kurĢun ölçümlerinin (hava, su 

ve toprak) periyodik olarak takip 

edilmesi korunmanın önemli bir 

parçasıdır. 

Cıva Ġnorganik veya organik cıva Ģeklinde 

çevreye endüztriyel tesisklerden yayılabilr. 

Buharı ile etkileyebildiği gibi en önemli 

etkilenim yolu su ürünlerinin yenmesidir.  

Pesitistlerde de bulunur. Tarım ilacı 

etkileniminde düĢünülmesi gereken bir 

etkendir.  

Yanma ürünleri sonucu buharı havaya 

karıĢıp soklunum yoöuyla da etkileyebilir. 

Elektirik sanayi, pil, kablo üretimi vb. 

kullanıldığı diğer sektörlerdir.  

 

Merkezi sisnir sistemi için toksik bir ağır 

metaldir.  

Akut olarak böbrek ve sisnir sisrtemi 

hasarına neden olabildiği gibi birikim etkisi 

ile uzun vadede sorun oluĢturabilir.   

Her sinir sitemi sorunu düĢünülen çocuğun 

kan cıva düzeyi mutlaka bakılmalı… Böyle 

bir durumda çevrede su, hava vb. cıva 

düzeyi bakmak yerine su ürünlerinin cıva 

yönünden analiz edilmesi yapılması 

gereken ilk iĢtir. 
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HASTALIK ETKEN BULGULARI 

Motor nöropati 

 

KurĢun Özellikle bilek extensörleri, bilek düĢüklüğü, nadiren 

omuz düĢüklüğü 

Mix 

sensorimotor 

nöropati 

Acrylamide Yaygın ataksi, el ve ayaklarda desquamasyon, 

avuçlarda terleme 

 Arsenik 

 

Distal parestezi, ağrılı ekstremiteler (özellikle 

baldırlar), bacaklarda güçsüzlük 

 Karbon disülfür SSS ve Periferal nöropati 

 Cıva AlkillenmiĢ cıva maruziyetinde bulgular daha yaygın 

 

Yukarda ayrıntılarıyla verildiği gibi sinir sistemi hastalıklarına neden olan etkenlerin 

tamamına yakını kimyasal etkenlerdir.  

 

Kimyasal Nedenli Meslek Hastalıklarının Önlenmesi Ġçin Alınacak Genel Önlemler: 

 

1. Önce o iĢyerindeki tehlikeler saptanmalıdır.  

2. Tehlikelerin giderilmesi için çalıĢmalar yapılmalıdır.  

3. ĠĢçiler tehlikeler ve yol açtıkları hastalık belirtileri üzerine eğitilmeli, sürekli uyarılmalıdır.  

4. Erken tanı için periyodik muayeneler ve biyolojik-çevresel ölçümler yapılmalıdır.  

5. Bu bulgularına ıĢığında çalıĢma ortamı ve süresi yeniden düzenlenmelidir:  

 Yerine koyma  

 Yer değiĢtirme  

 Ayırma  

 YaĢ çalıĢma  

 Havalandırma (yerel, genel)  

 Kapalı çalıĢma. 
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Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları 
 

Konu Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, mesleki genitoüriner sistemi hastalıklarının çalıĢma 

hayatındaki önemi, çeĢitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında 

bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 
 Mesleki genitoüriner sistem hastalıklarını tanımlar. 
 Mesleki genitoüriner sistem hastalığına yol açabilecek etmenleri 

sıralar. 
 Korunma yöntemlerini belirler. 
 Erken tanı yöntemlerini belirler. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 Mesleki genitoüriner sistem hastalıkları, 
 Mesleki genitoüriner sistem hastalığına yol açabilecek etmenler, 
 Korunma yöntemleri, 
 Erken tanı yöntemleri, 
 Örnek vaka çalıĢması 

 

Üreme sağlığı ve mesleksel etkenler 

 Dr. Pott (Ġngiltere, 18.yy)---Baca temizleyici çocuklarda Skrotum Kanseri  

 Resmi ve ulaĢılabilen kaynaklara göre üreme sistemine iliĢkin belirlenen ilk mesleki 

etkilenim Skrotum Kanseri  

 Baca temizleyicilerinin sağlıklarının korunmasına iliĢkin olarak 1788‟de Ġngiltere‟de 

çıkan yasa ĠĢ Sağlığı‟nın ilk yasal düzenlemesi 

Kadınlar ve mesleksel etkenler 

 Kadınların çoğu sanayi dıĢı iĢ kollarında çalıĢmakta 

 Sağlık ve hizmet sektöründe ağırlıktalar 

 Türkiye‟de tarım, dokuma 

 Tarım sektöründe çalıĢanlar; 

 Kayıt dıĢı ve iĢ sağlığı hizmetlerinden yararlanmamakta 

 Kontrolsüz kullanılan pestisitlerle karĢılaĢma üreme sistemi dahil bir çok sistemi 

etkileyebilmekte 

 Sağlık sektöründe çalıĢanlar; 

 Hepatit B ve C, radyasyon, anestezikler, kemoterapötikler, iĢ stresi vb biyolojik, 

fiziksel, kimyasal ve ruhsal etmenlerle doğrudan karĢılaĢabilmekte 
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 Menstruasyon döneminde 

 Gebelikte 

 Gebelik sonrasında emzirme döneminde  

 Üreme sağlığı sorunları 

 Kadınlar iĢ sağlığında ayrı bir “Risk Grubu” 

 Nedeni; genellikle gebeliğin büyük bölümünde çalıĢma ortamındaki mutajen, 

kanserojen etmenlerle doğrudan karĢılaĢma olasılığı 

 Ağır kaldırma, uzun süre ayakta durma gibi iĢin yürütümüne iliĢkin zorunluluklar da 

gebeler için mesleki risklerin baĢında yer almakta 

 

Kadın Sağlığında Etkili Bazı Mesleksel Etmenler ve 

Neden Oldukları Sağlık Sorunları-I 
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Kadın Sağlığında Etkili Bazı Mesleksel Etmenler ve 

Neden Oldukları Sağlık Sorunları-II 
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Birden fazla sistemin etkilenmesi; 

 Merkezi Sinir Sistemi ve hormonal bozukluklar nedenli libido azalması 

 Fertilite yeteneğinin kaybı 

 Doğrudan testislere toksik etki ile semen miktarı ve içeriğinde bozulma 

 Mesleksel etkilenimler sonucu erkeklerde en çok infertilite, oligo-azospermi 

benzeri fertilite bozuklukları görülmekte 

 Erkek üreme sisteminde etkisi en çok bilinen fiziksel etken radyasyon,  

 Kimyasal etken kurĢun 

 

Erkek Sağlığında Etkili Bazı Mesleksel Etmenler  
ve Neden Oldukları Sağlık Sorunları-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkek Sağlığında Etkili Bazı Mesleksel Etmenler  
ve Neden Oldukları Sağlık Sorunları-II 
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Etkilenim değerlendirmesi ve koruma 

 Mesleksel etmenlerin neden olduğu sağlık sorunlarının tama yakını, tıbbi ve teknik 

önlemlerle engellenebilir/korunulabilir  

Tıbbi korunma; 

 ĠĢe giriĢ muayenesi,  

 Aralıklı kontrol muayeneleri 

 Sağlık eğitimi  

 Tıbbi ve hukuksal süreç yönünden, iĢe giriĢ muayenesi ve aralıklı kontrol muayeneleri 

zorunluluk 

 Aralıklı kontrol muayenelerinde etkenler yönünden değerlendirme yapılmalı ve 

çalıĢanlar bu etkiler ve korunma yöntemleri konusunda eğitilmeli 

 Muayenelerde en önemlisi kiĢilerin yaptığı iĢin ve ortamdaki maddelerin 

sorgulanması 

 

Teknik korunma;  

 ĠĢlemi/maddeyi zararsız olanla değiĢtirme,  

 Ayırma,  

 Kapatma,  

 Havalandırma gibi iĢ hijyeni önlemleri ile etkilenimin yok edilmesi-en aza indirilmesi 

 

Biyolojik Ġzlem;  

 Ġdrar 

 Semen analizi 

 Hormon düzeyleri 

 Gebelik tespiti vb laboratuar incelemeleri 

ĠĢyeri Ortam Analizleri;  

 EĢik Sınır Değer (ESD-TLV) 

 Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon Değeri (MAC) 

 Radyasyon ve EMA vb ölçümler   

 

 

 

 

 

 



Dr K. A. 
 

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar 
 

Konu  Mesleki BulaĢıcı Hastalıklar 

Amaç Mesleki bulaĢıcı hastalıkların çalıĢma hayatındaki önemi, çeĢitleri, 

tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 

Öğrenim 

hedefleri 

 Mesleki bulaĢıcı hastalıklar, 

 Mesleki bulaĢıcı hastalıklara yol açabilecek etmenler, 

 Korunma yöntemleri, 

 Erken tanı yöntemleri, 

 Ġlgili mevzuat 

hakkında bilgi sahibi olmak. 

Alt baĢlıkları  Mesleki bulaĢıcı hastalıklar 

 Mesleki bulaĢıcı hastalıklara yol açabilecek etmenler 

 Korunma yöntemleri 

 Erken tanı yöntemleri 

 Ġlgili mevzuat 

 Örnek vaka çalıĢması 

 

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 meslek 

hastalığı” olarak tanımlanmıĢtır.  

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, iĢten fiilen ayrıldıktan 

en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması halinde sigortalının mesleğinden ileri 

geldiğinin kabul edileceği yine aynı yönetmelikte ayrıntılandırılmıĢtır. Ancak herhangi bir 

meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleĢtiği ve meslek hastalığına yol 

açan etkenin, iĢyeri incelenmesiyle kanıtlandığı hallerde, meslek hastalıkları listesindeki 

yükümlülük süresi aĢılmıĢ olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir” hükmü gereğince katı bir yükümlülük süresi 

uygulaması olmadığı da söylenebilir. 

Özürlülük oranları ve meslekte kazanma gücü kayıp oranları yönetmeliğine göre Meslek 

hastalıkları; 

A. Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, 

B. Mesleki cilt hastalıkları, 

C. Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları, 

D. Mesleki bulaşıcı hastalıklar, 

E. Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları, olmak üzere 5 grupta toplanmıştır. 
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Meslek hastalıkları listesinin D grubunda yer alan bulaĢıcı hastalıkların, görülen iĢin 

gereği olarak veya iĢyerinin özel koĢullarının etkisiyle oluĢması ve enfeksiyonun laboratuvar 

bulguları ile de kanıtlanması gereklidir. Meslek hastalıkları listelerinde yer almayan ve fakat 

görülen iĢ ve görev icabı olarak alındığı kesin olarak tespit edilen diğer enfeksiyon 

hastalıkları da meslek hastalığı sayılır. Bu husustaki teĢhisin laboratuvar deneyleriyle teyit 

edilmesi gereklidir. Hastalığın azami kuluçka süresi yükümlülük süresi olarak kabul edilir. 

D Grubu: Mesleki BulaĢıcı Hastalıklar aĢağıdaki gibi sınıflandırılmıĢtır. Bu 

sınıflandırmada hastalıkların bulaĢ yolundan ziyade etkenin esas alındığı görülmektedir. 

  

Hastalık ve belirtileri 
Yükümlülük 

süresi 
Hastalık tehlikesi olan baĢlıca iĢler 

D 1.GRUBU Helminthiasis grubu Mesleki BulaĢıcı Hastalıklar:  

- Ankilostomiasis  

- Necatoriasis   

3 ay  

3 ay  

Tünel ve yeraltı maden iĢleri, pirinç 

tarlalarında, killi, nemli toprak zeminde 

çalıĢmalar. 

D 2. GRUBU: Tropik Mesleki BulaĢıcı Hastalıklar 

- Malarya,    

- Amebiasis,   

- Sarı humma,   

- Veba,      

- Rekürrent ateĢ 

- Dank,      

- Leishmanioz,  

- Frambosie,   

- Lepra,     

- Lekeli humma,  

- Riketsiöz,   

40 gün   

30 gün   

10 gün   

10 gün   

12 gün   

10 gün   

  7 ay   

  8 hafta 

25 yıl 

20 gün 

20 gün 

Bu gibi hastalıkların saptandığı ve tedavi 

edildiği sağlık örgütlerinde ve 

kurumlarında veya bu hastalıkların patojen 

ajanları ile çalıĢılan laboratuarlardaki 

sağlık görevlerinde ve araĢtırmalarında 

çalıĢmalar. 

D 3.GRUBU: Hayvanlardan insana bulaĢan Mesleki BulaĢıcı Hastalıklar 

- Bruselloz,  

- Tetanoz,  

- ġarbon,  

- Salmonella enfeksiyonları,  

- Weill hastalığı,  

- Kuduz,  

   6 ay - 

 30 gün  

 30 gün  

 30 gün  

 14 gün  

 2 yıl  

Hayvan gütme, bakma, terbiye etme, 

veterinerlik hizmetleri, 

Hayvanlardan elde edilen materyelle veya 

hayvan artıklarıyla yakın  temas, bunların 

iĢlenmesi, saklanması, taĢınması (ahır, 

mezbaha, hayvan taĢımacılığı, veteriner 
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- Ornithozlar, psittakoz,  

- Rekurrent ateĢ,  

- ġap hastalığı,  

- Çiçek,  

- Q humması,  

- Lekeli humma,  

- Ekinokok humması,  

- Ruam,  

- Bovin tipi tüberküloz.  

 30 gün  

 12 gün  

 10 gün  

 12 gün  

 30 gün  

 20 gün  

   1 yıl  

   1 ay  

   1 yıl  

hastaneleri, kasap sakadatçı, sucukçu, et 

ve balık konserveciliği, süt ve süt 

mamullerinin iĢlenmesi, mutfak iĢleri, 

hayvan derisi, kılı, yelesi, yünü, kemik 

v.b.nin iĢlendiği, toplandığı, yok edildiği 

v.b. yerlerdeki çalıĢmalar.), 

-Laboratuvarlarda bu hastalıkların 

etkenleriyle  veya hastalanmıĢ 

hayvanlardan alınmıĢ biyolojik materyalle 

yapılan çalıĢmalar. 

D 4.GRUBU: Meslek gereği enfeksiyon hastalıklarına özellikle maruz kiĢilerdeki 

Mesleki BulaĢıcı enfeksiyon hastalıkları 

- Viral hepatit,  

- Tüberküloz,  

 6 ay  

 1 yıl  

- Hastane, dispanser, poliklinik araĢtırma 

laboratuarı v.b. sağlık kurumlarında 

çalıĢmalar. 

 

Burada öncelikle her bir gruptan seçilmiĢ örnek bir hastalık ayrıntılı olarak verilecek diğer 

hastalıklar tablo halinde sunulacaktır: 

Salmonellozis 

Salmonellozis D3 grubu bir mesleki bulaĢıcı hastalık olup, etkeni S.Typhimurium, 

S.Newport ve S.Enteritidis gibi salmonella türü bakterilerdir.  

Rezervuarı ve bulaĢ yolu: Domuz, küçükbaĢ, kümes ve ev hayvanları, yumurtalar 

yumurta tozu, piĢmiĢ kontamine et parçaları, salatalar, enfekte etler, bayat yemek artıkları, 

süt, süt ürünlerinde çoğalabilen ve bunlar tarafından insana bulaĢabilen bir hastalıktır.  

BaĢlıca semptomları; 

 Karında kramplar,  
 Ġshal,  
 Titreme,  
 AteĢ,  
 Kusma ve  
 Bulantıdır.  

Ġshal çoğu kez uzun sürer. 
Kuluçka süresi, 6 saatten 72 saate kadar uzayabilir. (ortalama 18 saat).  

Korunma için yapılabilecek baĢlıca uygulamalar Ģunlardır:  

 Konserve gıdaları korumak,  

 Gıdaları özenle piĢirmek,  
 Evlerdeki kemiricileri ve hayvanları yok etmek.  
 Portörleri aramak.  
 Kümeslerin sağlıklı olmasını temin etmektir. 
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Amipli dizanteri 

Hastalığa neden olan etkeni: Entamoaba histolytica 

Hastalık etkeninin yerleĢtiği ve çoğaldığı yeri (Rezervuar), Portörlerin ve enfekte 

kiĢilerin gaitaları, belki farelerdir. 

Hastalığın bulaĢ Ģekli, Su, gıdalar, enfekte çiğ yenen sebze ve meyveler, sinekler, 

hamam böcekleri 

Semptomların baĢlıca özellikleri ve kısa semptom tanımı,  

 Gizli ve belirtisiz baĢlangıç,  

 Ġshal ya da kabız ya da hiçbiri,  

 ĠĢtahsızlık,  

 Karında dolgunluk,  

 Kanlı ve balgamlı gaita 

Hastalık etkenin kuluçka süresi ve 5 günden birkaç aya değiĢebilir, ortalama 3-4 

hafta 

Hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler;  

 Su, gıdalar, kirlenmiĢ sular için tifoda bahsedilen önlemlerin alınması,  

 Sütün pastörizasyonu (bebekler için kaynatılması).  

 Sineklerin yok edilmesi,  

 Portörlerin izlenmesi.  

 Suyun kaynatılması ya da uygun arıtımı, genelde hızlı filtrasyon ve klorlama %100 

emin bir yöntem değildir. YavaĢ süzme ve sonra klorlama tercih edilen yöntemdir. 

   

 

Tüberküloz 

 

Hastalığa neden olan etkeni, Mycobacterium Tuberculosis (insan ve sığır tipi) 

Hastalık etkeninin yerleĢtiği ve çoğaldığı yeri (Rezervuar), Ġnsan, seyrek 

olarak hayvan solunum yolları  

Hastalığın bulaĢ Ģekli, Temas, aynı Ģekilde tabak-çatal, gıda ve süt  

Semptomların baĢlıca özellikleri ve kısa semptom tanımı,  

 Öksürük,  

 AteĢ,  

 Yorgunluk ve 

 Plörezi 

Hastalık etkenin kuluçka süresi, DeğiĢik 

Hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler  

 Sütün pastörizasyonu,  

 Tüberkülozlu sığırların ortadan kaldırılması,  

 Kontamine kiĢilerin röntgen muayenesi ve izlenmesi,  

 PPD taraması ile BCG 

     

Her bir meslek hastalığı grubundaki bütün hastalıkların her birini ayrıntılı olarak burada 

vermek imkânsızdır. Bu nedenle bütün hastalıkların genel bir tablo halinde anlatmak için her 

bir hastalıkla ilgili olarak; 

 Hastalığa neden olan etkeni,  

 Hastalık etkeninin yerleĢtiği ve çoğaldığı yeri (Rezervuar),  
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 Hastalığın bulaĢ Ģekli,  

 Semptomların baĢlıca özellikleri ve kısa semptom tanımı,  

 Hastalık etkenin kuluçka süresi ve  

 Hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler  

bir tablo halinde aĢağıda verilmiĢtir.  

 

Elbette bu tabloda bile dünyada görülen bütün enfeksiyöz hastalıkları sıralamak 

mümkün olmamıĢtır. En çok görülen, meslek hastalığı olarak kabule dilen ve tedavisi/aĢısı 

olanlar baĢta olmak üzere her bir etken grubundan önemli olanlar tabloya alınmıĢtır. 

AĢağıda hazırlanmıĢ olan tabloda tüzüğe göre “mesleki bulaĢıcı hastalıklar” listesinde 

olan hastalıklar (*) iĢareti ile belirtilmiĢtir. 
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BulaĢıcı Hastalıkların Özellikleri ve Korunması 

 

 Hastalık Neden Olan Ajan Rezervuar BulaĢ ġekli 
Semptomların 

Kısa Tanımı 

Kuluçka 

Süresi 
Korunma 

B
A

K
T
E
R

Ġ
 T

O
K

S
Ġ
N

L
E
R

Ġ
 

Botulizm C1. Botulinum 

Toprak, toz, 

meyve, 

sebze ve 

bütün gıdalar 

Toksin içeren 

gıda 

maddelerinin 

konserve 

edilmesi 

Gastrointestinal 

ağrı, ishal, 

kabız, güç 

kaybı, dispne, 

yutma güçlüğü, 

çift görme,  

2 saatten 8 

güne kadar, 

genellikle 24 

saat içinde 

Evde yapılan ve asit 

olmayan konserveleri 5 

dakika süre ile 

kaynatma, et, balık ya 

da kurutulmuĢ gıdaları 

uzun süre piĢirmek, 

Ģüpheli gıda maddelerini 

tatmamak. 

Stafilakoka 

bağlı gıda 

zehirlenmesi 

Enterotoksin 

yapan 

stafilakoklar, 

St. Albus, 

St. Aureus (toksini 

ısıya dayanıklıdır) 

Deri, muköz, 

membranlar, 

cerahat, toz, 

hava, 

balgam, 

boğaz 

Kreması 

kontamine 

olan 

pastalar, 

etler, kümes 

hayvanları, 

süt ve 

ürünleri 

ġiddetli bulantı, 

kusma ve güç 

kaybı, ishal, 

kramplar, ani 

ve bazen 

Ģiddetli 

baĢlangıç, 

kiĢinin süratle 

iyileĢmesi. 

1 - 6 saat 

ortalama  

3 saat. 

Derinliği az kaplarda 

hazırlanan yiyecekleri 

soğuduktan sonra 

derhal 7 oC den düĢük 

ısıda soğutmak, Artıkları 

4 saat içinde kullanmak, 

gıdaların 

hazırlanmasında el 

iĢlemlerinden sakınmak, 

gıda elleyicilerinin sağlık 

ve hijyen eğitimi 

Salmonellozis 

(*) 

S.Typhimurium 

S.Newport 

S.Enteritidis 

S.Montevideo vb. 

Domuz, 

küçükbaĢ, 

kümes ve ev 

hayvanları, 

yumurtalar 

yumurta tozu 

PiĢmiĢ 

kontamine et 

parçaları, 

salatalar, 

enfekte etler, 

bayat yemek 

artıkları, süt, 

süt ürünleri 

Karında 

kramplar, ishal, 

titreme, ateĢ, 

kusma ve 

bulantı, ishal 

çoğu kez uzun 

sürer. 

6 saatten 72 

saate, 

ortalama 18 

saat 

Konserve gıdaları 

korumak, gıdaları 

özenle piĢirmek, 

evlerdeki kemiricileri ve 

hayvanları yok etmek. 

Portörleri aramak. 

Stafilakok zehirlenmesi 

için bahsedilen benzer 

önlemleri almak. 

Kümeslerin sağlıklı 

olmasını temin etmek. 
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Tifo Salmonella typhi 

Portör ya da 

hastanın 

gaita ve 

idrarı 

Su, süt, süt 

ürünleri, 

kabuklu 

deniz 

ürünleri, 

kontamine 

gıdalar, 

sinekler. 

Devamlı bir 

ateĢle beraber 

genel 

enfeksiyon 

belirtileri, 

gövdede pembe 

lekeler ve ishal 

3 -38 gün 

ortalama 7-

14 gün. 

Kullanılan suyun arıtımı, 

dezenfeksiyonu  ve 

korunması. Süt ve süt 

ürünlerinin 

pastörizasyonu, 

kirlenmiĢ suların sağlıklı 

bir Ģekilde izolesi, gıda 

iĢçilerinin eğitimi, gıda 

maddelerinin ve 

kabuklu hayvanların 

kontrolü, sineklerin yok 

edilmesi, jerm 

portörlerinin kontrolü, 

aĢılama, kiĢisel hijyen. 

 

Paratifolar 

(*) 
Salmonella A,B,C 

Gastroenterit 

formu için 1-

10 gün, 

barsak 

enfeksiyonu 

formu için 1-

3 hafta. 

Streptokoksik 

gıda 

zehirlenmesi 

A grubu Str, 

B grubu hemolitik 

Str 

Str. Faecalis, 

Str.Viridans 

Ağız, burun 

boğaz ve 

insan 

solunum 

yolları 

Etler, süt, 

köfte, peynir, 

kontamine 

soslar 

Bulantı, bazen 

kusma, kolik ve 

ishal 

2 - 18 saat 

Stafilokok 

zehirlenmesindeki 

benzer önlemlerin 

alınması. Süt ve süt 

ürünlerinin 

pastörizasyonu 

Shigellozis 

(Basili 

dizanteri) 

Sh. dysentherie 

Sh. Flexneri 

Sh.Soydil ve 

Sh.Sonnei 

Jerm 

portörlerinin 

ve enfekte 

kiĢilerin 

saltaları 

Su, gıdalar, 

süt ve 

kontamine 

süt ürünleri, 

sinekler 

Birden bire 

ishal, ateĢ, 

tenezm ile 

baĢlangıç, sık 

kanlı ve 

balgamlı ishal 

1 - 7 gün, 

ortalama 4 

günden az. 

Su, gıdalar, kirlenmiĢ 

sular için tifoda 

bahsedilen önlemlerin 

alınması, Sütün 

pastörizasyonu 

(bebekler için 

kaynatılması). 

Sineklerin yok edilmesi, 

portörlerin izlenmesi. 

Kolera V.Cholarae 

Galita, 

kusmuk, 

Jerm 

portörleri 

Su, 

kontamine 

çiğ 

yiyecekler, 

sinekler 

Sulu ishal, 

kusma, 

susuzluk, 

ağrılar, koma 

2-5 gün 

ortalama 3 

gün 

Tifoda bahsedilen 

önlemlerin alınması, 

aĢılama, karantina, 

hastaların izole edilmesi 

 
Hastalık Neden Olan Ajan Rezervuar BulaĢ ġekli 

Semptomların 

Kısa Tanımı 

Kuluçka 

Süresi 
Korunma 
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Brusella 

(*) 

Brucella melitensis 

(keçilerde)  

Brucella arbortus 

(sığırlarda)  

Brucella suis 

(domuzlarda) 

Enfekte 

hayvanın 

kanı, 

dokuları, 

sütü, idrarı 

Enfekte inek 

ve keçiden 

alınan çiğ 

süt, aynı 

zamanda 

enfekte 

hayvanla 

temas 

Belirtisiz, 

düzensiz bir 

ateĢ, terleme, 

titreme, kas ve 

eklem ağrıları 

6 ila 30 gün 

arasında 

değiĢebilir 

Sütün pastörizasyonu, 

enfekte hayvanların 

imha edilmesi, enfekte 

etlerin önlem alınarak 

iĢlenmesi 

Meliodozis 
Preudomonas 

Pseudomalle 

Fare, kobay, 

kedi, tavĢan, 

köpek, at 

Fare gaitası 

ile enfekte 

olmuĢ gıda 

maddeleri 

Ġshal, kusma, 

yüksek ateĢ, 

hezeyan 

10 günden az 

Farelerin imhası, 

gıdaların uygun taĢınma 

ve korunması, 

sineklerle savaĢ, kiĢisel 

hijyen 

Streptotok 

anjin 
Str.hemolyticus 

Burun, boğaz 

ve ağız 

akıntısı 

Kontamine 

süt ve 

ürünleri 

Anjin, birden 

baĢlayan ateĢ, 

kusmalar 

2 günden 5 

güne 

Sütün pastörizasyonu, 

temaslıların muayenesi, 

portörlerin bulunması 

ve tedavisi 

Difteri 
Corynebacterium 

Diphtheriae 

Solunum 

yolları, hasta 

ve portör 

jermleri 

Temas, süt 

ve süt 

ürünleri 

Bademciklerin, 

boğazın ve 

burunun 

iltihablı, ateĢli 

hastalığı 

2-5 gün ve 

daha fazla 

Sütün pastörizasyonu, 

araç-gerecin 

dezenfeksiyonu, 

temaslıların muayenesi, 

aĢılama 

Tüberküloz 

(*) 

Mycobacterium 

Tuberculosis 

(insan ve sığır tipi) 

Ġnsan, 

seyrek olarak 

hayvan 

solunum 

yolları 

Temas, aynı 

Ģekilde 

tabak-çatal, 

gıda ve süt 

Öksürük, ateĢ, 

yorgunluk 

plörezi 

DeğiĢik 

Sütün pastörizasyonu, 

tüberkülozlu sığırların 

ortadan kaldırılması, 

kontamine kiĢilerin 

röntgen muayenesi ve 

izlenmesi, PPD taraması 

ile BCG 

Tularemi 
Francisella 

Tutarensis 

Kemiriciler, 

tavĢan, 

sinekleri, 

tahta kenesi, 

köpek, tilki, 

domuz 

Enfekte 

tavĢan eti, 

kontamine 

su, yabani 

hayvanlarla 

temas 

Ani baĢlangıç, 

ateĢ ağırlar vs. 

1-10 gün 

ortalama 3 

gün 

TavĢan etinin uzun süre 

piĢirilmesi, suyun 

temizlenmesi, kauçuk 

eldiven 

kullanılması(vahĢi 

hayvanlarla temasta, 

korunma amacı ile) 
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Gastroenterit 
Bilinmeyen 

mikroorganizmalar 

Ġnsan ve 

hayvanlar 

Su, gıdalar, 

süt, hava 

Ġshal, bulantı, 

kusmalar, 

kramplar, belki 

ateĢ 

DeğiĢik, 

ortalama 8-

12 saat 

Çevre sağlığı sağlık 

eğitimi, kiĢisel hijyen 
R

Ġ
C

K
E
T

S
I
A

 

Ricketsia 

Humması 

(*) 

Coxiella burnetti 
Süt inekleri, 

koyun, keçi 

Mezbahalar, 

enfekte 

hayvanla 

temas eden 

süt sağıcıları, 

çiğ inek ve 

keçi sütü 

Bol terleme ve 

titreme, 

migren, 

rahatsızlık 

2-3 hafta 

Süt ve sütlü ürünlerin 

pastörizasyonu. Enfekte 

hayvanların oluĢturduğu 

rezervuarların yok 

edilmesi, mezbaha ve 

süthanelerin temizliği. 

Hastalığın tespit edildiği 

yerlerden gelen 

ürünlerin 63 oC de 30 

dakika ya da 72 oC 

de15 saniyede pastörize 

edilmesi. 

V
Ġ
R

U
S

 

Lenfositer 

Korio- 

menenjit 

Filtre olan bir virüs 

Ev farelerinin 

idrarı, gaita, 

ifrazat 

Kontamine 

gıdalar 

AteĢ, grup, 

Ģiddetli baĢ 

ağrısı, tortikolis, 

kusma, uyku 

hali. 

Ortalama 8-

13 gün 

Farelerin yok edilmesi 

ya da sayılarının 

azaltılması. Genel 

temizlik ve çevre 

temizliği. 

ENFEKSĠYÖZ 

HEPATĠT 

(*) 

Hepatit A virüsü 

Enfekte 

Ģahısların 

dıĢkısı 

Enfekte su 

gıdalar, süt 

AteĢ, bulantı, 

iĢtahsızlık, 

muhtemelen 

kusma, 

yorgunluk, baĢ 

ağrısı, sararma 

15-35 gün, 

ortalama 25 

gün 

Kirli suların izolesi, gıda 

hijyeni, kiĢisel hijyen. 

Sulun koagülasyon, 

dekantasyon ve 

filtrasyonla arıtımı, daha 

sonra klorla 

dezenfeksiyonu (litrede 

0.6 ml. Serbest klor 

olacak Ģekilde) 

 Hastalık Neden Olan Ajan Rezervuar BulaĢ ġekli 
Semptomların 

Kısa Tanımı 

Kuluçka 

Süresi 
Korunma 
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Amipli 

dizanteri 

(*) 

Entamoaba 

histolytica 

Portörlerin ve 

enfekte 

kiĢilerin 

gaitaları, belki 

fareler 

Su, gıdalar, 

enfekte çiğ 

yenen sebze 

ve meyveler, 

sinekler, 

hamam 

böcekleri 

Gizli ve belirtisiz 

baĢlangıç, ishal 

ya da kabız ya 

da hiçbiri, 

iĢtahsızlık, 

karında 

dolgunluk, kanlı 

ve balgamlı 

gaita 

5 günden 

birkaç aya 

değiĢebilir, 

ortalama 3-4 

hafta 

Schigellada alınan 

önlemlerin aynısı. Suyun 

kaynatılması ya da 

uyugn arıtımı, genelde 

hızlı filtrasyon ve 

klorlama %100 emin bir 

yöntem değildir. YavaĢ 

süzme ve sonra klorlama 

tercih edilen yöntemdir. 

S
P

Ġ
R

O
K

E
T
 

Leptospiroz 

(weil hastalığı) 

(*) 

Leptospira 

haemorrhagiae  

L. habddomadis,  

L.cola vb. 

Fare, domuz, 

köpek, kedi, 

sıçan, tilki, 

koyun idrarı 

ve gaitası 

Gıdalar, su, 

enfekte 

hayvanların 

gaitaları ve 

idrarları ile 

kirletilmiĢ 

toprak, temas 

AteĢ, titreme, 

baĢ ağrısı, 

bulantı, adale 

ağrısı, kusma, 

susama, 

halsizlik, 

sararma 

4-19 gün, 

ortalama 9-10 

gün. 

Farelerin imhası, 

gıdaların korunması, 

mutfak araç gerecinin 

dezenfeksiyonu. Suların 

kirletilmemesi. El ve 

kollardaki çatlakların 

tedavisi 

 

 

 

 

TriĢinozis 

(*) 
Trichinella spiralis 

Domuz, ayı, 

yabani 

domuz, fare, 

tilki, kurt 

Enfekte 

domuz eti ve 

domuz eti 

ürünleri, 

enfekte ayı ve 

yaban 

domuzu eti 

Bulantı, 

kusmalar, ishal, 

adale ağrısı, 

yüzün ve göz 

kapaklarının 

ĢiĢmesi, 

yutkunma 

zorluğu  

9 gün 

civarında, 2-

29 gün 

Domuz ayı ve yaban 

domuzu etlerinin, domuz 

eti ve et ürünlerinin iyice 

piĢirilmesi, farelerin 

imhası. Domuzların 

piĢmiĢ yiyeceklerle 

beslenme ya da bunları 

gıdalardan çıkarmak. Eti 

-15 C derecede, 20 gün 

ya da 31 C derecede 24 

saat muhafaza etmek. 
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Sistozamiyazis 

(bilharziose) 

Schistosoma 

haematobium, 

S.Monsoni, S. 

Japonicum 

Ġnsanda 

venöz 

dolaĢım, 

idrar, gaita 

Enfekte olmuĢ 

su, bu suyun 

içme ve 

yıkanma için 

kullanılması 

Dizanterik, 

akciğer ve karın 

semptomları, 

titreme, kaĢıntı, 

dermatit 

1-3 ay ya da 

daha fazla 

Enfekte sudan sakınmak. 

Suyu aĢağıdaki 

yöntemlerden biri ile 

sağlıklı duruma 

getirmek. 1)1 saat 

sürede koagülasyon ve 

çöktürme, daha sonra 

yavaĢ süzme(saatte 1 

m2 de, 7 m3 su) ya da 

diatomitten süzme 

(saatte 1 m2 de 12 m3 

su), sonra klorlama (1 

mg/L), 2) Kaynatma, 

bakır sülfat ilave ederek 

(16 mg/L) 48 saat süre 

ile çöktürme ve 

klorlama, 3) Sodyum 

penta-chlorophenat ya 

da bakır (10 mg/L) ilave 

etmek, yavaĢ kum 

filtrelerinden süzmek ve 

klorlama 

Askariyozis 
Ascaris 

Lumbricoides 

Ġnsan, goril, 

maymun kalın 

barsağı 

Enfekte su ve 

gıdalar, lağım 

suları 

Gaitada kurtlar, 

karın ağırısı, deri 

döküntüleri, 

karın ĢiĢmesi, 

bulantı, iĢtahın 

artması 

1-5 gün ve 2-

4 ay 

KiĢisel hijyen, çevre 

sağlığı. Endemik 

bölgelerde suyu 

kaynatarak içmek. Ġnsan 

dıĢkı ve idrarının sağlıklı 

bir Ģekilde izolesi 
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d
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) Echinococcus 

Granulosus (köpek 

tanyası) 

Köpek, koyun, 

kurt, domuz, 

at, maymun 

Kontamine 

içecekler ve 

gıdalar, elle 

ağzın kontamine 

olması, enfekte 

köpeklerle 

temas. 

Dokulardaki 

kistler(karaciğer, 

akciğer, böbrek, 

kursak), 

Semptomların 

olmaması, 

ölümle 

sonuçlanması 

olanaklı. 

DeğiĢik, 

birkaç 

gün. 

Köpekleri mezbahaya sokmamak 

ve çiğ etle beslenmelerini 

önlemek, çocukları ve yetiĢkinleri 

köpeklerle doğrudan temas 

etmelerinin sakıncalı olduğu 

hakkında eğitmek. 

T
e
n
ia

z
 

Taenla 

Sollum(Domuz 

tanyası) T.Saginata 

(Sığır tanyası) 

Ġnsan, davar, 

domuz, 

manda, 

muhtemelen 

fare ve sıçan 

Enfekte etlerin 

çiğ yenmesi. 

Ġnsan, fare ve 

sıçan gaitası ile 

kirletilmiĢ gıda 

maddeleri 

Karın ağrıları, 

ishal, 

konvulziyonlar, 

uykusuzluk, 

iĢtahının 

artması 

1-3 ay 

Eti uzun süre piĢirmek, 

sineklerle savaĢ, insan gaita ve 

idrarının sağlıklı bir Ģekilde 

izolesi, gıdaları elle iĢleyenleri 

hijyen kurallarına uymaları 

konusunda denetleme, kontrol 

edilmemiĢ etleri yememek, Eti 6 

gün-10 C derecede saklamak. 

B
o
tr

io
s
e
fa

lo
z
i

s
 

Diphyliobotrium 

latum(balık 

tenyası) ve diğer 

varyeteleri 

Siklops, 

insan, 

kurbağa, 

köpek, kedi 

Çiğ yenen 

enfekte tatlı su 

balıkları 

Karın ağrıları, 

zayıflama, 

anemi, halsizlik 

18 gün 

Balığın ve balık yumurtalarının 

(havyar) iyice piĢirilmesi. Ġnsan 

gaita ve idrarının sağlıklı bir 

Ģekilde izolesi. 
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Paragonimus 

westermani, 

P.kellicotti 

(akciğer 

trematodu) 

Ġnsan, köpek, 

kedi, domuz, 

fare, kurt 

Enfekte su, tatlı 

su yengeci, 

kerevit 

Kronik öksürük, 

boğumlu 

parmaklar, künt 

ağrılar, ishal 

DeğiĢik 

Endemik bölgelerde içme 

suyunun kaynatılması. Tatlı su 

yengeçlerinin ve kerevitlerinin 

iyice piĢirilmesi. 
K
lo

n
o
rk

iy
a
z
is

 Clonorchis sinensis, 

opistherchis 

fellneus (karaciğer 

trematodu) 

Ġnsan, köpek, 

kedi, domuz 

karaciğeri 

Enfekte tatlı su 

balıkları 

Kronik ishal, 

niktolopi (gece 

görmesi)  

26 gün 

Endemik bölgelerde içme 

suyunun kaynatılması. Balıkların 

iyice piĢirilmesi 

F
a
s
iy

o
li
y
a
z
is

 

Fasciola hepatica 
Koyun 

karaciğeri 

Çiğ yenen 

koyun 

karaciğeri 

Muntazam 

olmayan ateĢ, 

ağrılar, ishal 

Birçok 

ay 

Koyun karaciğerinin iyice 

piĢirilmesi 

T
ri
k
o
s
e
fa

lo
z
is

 

Trichuris trichlura 

Ġnsan, 

domuz, köpek 

kalın barsağı 

Kontamine 

gıdalar 

Özellik arzeden 

semptomları 

yok. 

Muhtemelen 

karında ĢiĢkinlik 

6-12 ay 

Çevre sağlığı, suyun 

kaynatılması, gıdaların 

piĢirilerek yenmesi. Gaitanın 

sağlıklı bir Ģekilde izolesi. 



Dr K. A. 
 

O
k
s
iy

u
r 

Enterobius 

vermicularis 

Ġnsan kalın 

barsağı 

Parmaklar, 

yumurta ihtiva 

eden tozlar, 

kontamine 

gıdalar ve 

sular, lağım 

suları 

Burun kaĢıntısı, 

pruritis, ishal 
14 gün 

Heladan çıktıktan sonra ellerin 

yıkanması, tırnakların kesilmesi, 

yatarken pamuklu don giyilmesi, 

hijyen önlemleri 

F
a
s
c
io

lo
p
s
is

 

Fasciolopsis buski 

Ġnsan ve 

domuz ince 

barsağı 

Çiğ yenen su 

bitkileri, su 

gıdaları 

Karın ağrıları, 

ishal, 

yeĢilimtrak 

gaita, kabız, 

ödem 

1-2 ay 
Lotus, bambu, su kestanesi 

köklerinin piĢirilmesi 

H
im

e
n
o
lo

p
iy

a
z
 

Hymenolopis Nana 
Ġnsan ve 

kemiriciler 

Yumurtalar ile 

kirlenmiĢ 

gıdalar, direk 

temas 

Ġshal ya da 

karın ağrıları, 

barsak 

irritasyonu 

1 ay 

Ġnsan dıĢkı ve idrarının sağlıklı 

bir Ģekilde izolesi. KiĢisel hijyen, 

gıdaların sağlık denetimi, 

kemiricilerin yok edilmesi, 

vakaların tedavisi. 
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VEKTÖRLERLE BULAġAN HASTALIKLAR 

Vektörlerle bulaĢan hastalıklar bazı iĢ kollarında daha fazla önem arz edebilir. 

Veterinerlik, hayvancılık, gıda ve tarım sektöründe çalıĢanlarda vektörlerle bulaĢan 

hastalıklar önemli sağlık sorunları oluĢturabilirler.  

Vektörlerle bulaĢan hastalıkların çok görüldüğü baĢlıca iĢ kolları;  

 Hayvan gütme, bakma, terbiye etme,  

 Veterinerlik hizmetleri,  

 Hayvanlardan elde edilen materyalle veya hayvan artıklarıyla yakın temas, bunların 

iĢlenmesi, saklanması, taĢınması (ahır, mezbaha, hayvan taĢımacılığı, veteriner hastaneleri, 

kasap sakatatçı, sucukçu, et ve balık konserveciliği, süt ve süt mamullerinin iĢlenmesi, 

mutfak iĢleri, hayvan derisi, kılı, yelesi, yünü, kemik v.b.nin iĢlendiği, toplandığı, yok edildiği 

v.b. yerlerdeki çalıĢmalar.)  

 Laboratuarlarda bu hastalıkların etkenleriyle  veya hastalanmıĢ hayvanlardan 

alınmıĢ biyolojik materyalle yapılan çalıĢmalardır. 

 Bu gibi hastalıkların saptandığı ve tedavi edildiği sağlık örgütlerinde ve 

kurumlarında veya bu hastalıkların patojen ajanları ile çalıĢılan laboratuarlardaki sağlık 

görevlerinde ve araĢtırmalarında çalıĢmalar. 

 

 Vektörlerle bulaĢan hastalıklardan biri olan sıtmayı örnek verecek olursak; sıtma 

etkeni olan plazmodium türü mikroorganizmalar, diĢi sivrisineklerinin vücudunda geliĢimini 

tamamlar sonra bu sineğin insanı sokmasıyla sağlam insana geçerek hastalık yapar. Ġnsanda 

hastalığın ortaya çıkabilmesi için etkenin mutlaka sivrisineğin vücudunda bir süre kalarak 

geliĢim aĢamasını tamamlaması gerekir. Bu hastalığın bulaĢ zinciri-çevresi göz önüne 

alındığında;  

Etken: Plazmodium türü mikroorganizmalardır. 

Kaynak: Sıtma hastalığı olan insandır. 

Bulaşma yolu: Vektör (anofel türü sivrisinek) 

Konakçı: Sivrisineğin ısırdığı sağlam insandır. 

Bu zinciri ikim koĢulları, sıcak ve nem stimule eder, bulaĢı hızlandırır. Bütün bu 

öğeleriyle birlikte enfeksiyon çevresi anlaĢılmıĢ olur alınması gereken önlemler zincirin her 

bir halkasına ve kolaylaĢtırıcı çevresel faktörlere yönelik olarak sistematik bir biçimde 

planlanırsa salgın veya bulaĢıcı hastalığa sistematik ve bilimsel olarak müdahale edilmiĢ 

olacaktır. Bu sistematik yaklaĢımla ele alındığında sıtmayla ilgili olarak alınması gereken 

önlemlerin Ģunlar olacağı açıkça ortaya çıkacaktır:  

 

Temel prensip bulaĢtırma aracı olan vektörlerin ortadan kaldırılması olmakla birlikte, 

enfeksiyon zinciri göz önünde bulundurularak enfeksiyonun bulaĢma aĢamalarının her birine 

yönelik olarak entegre (bütün önlemler birlikte) önlemler alınmalıdır.  

 

1. Etkene Yönelik Önlemler: 

 Etkenin antijenik yapısının ve immunolojik özelliklerinin laboratuar ortamında 

incelenmesi 

2. KAYNAĞA Yönelik Önlemler: 

 Hastalık insandan insana bulaĢıyorsa hastaların tedavi edilmesi, hasta tarama-bulma 

çalıĢmaları, erken tanı koymak. Vakaların izolasyonu ve tanının konması 

 Hayvandan insana bulaĢan hastalıklarda hasta hayvanların aranması ve tedavisi gereken 
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durumlarda itlafı 

 Kaynağın bulunması, yeni bulaĢların önlenmesi ve kaynağa ve bulaĢma yollarına yönelik 

önlemlerin alınması açısından çok önemlidir. 

 Sağlık Eğitimi ile erken tanı ve tedaviye katkı sağlamak 

 Hastalık bildirim sistemi ile, hastaların erken ve doğru tanısının konmasını 

sağlayarak hastalığın yayılmasını önlemek 

3. Kaynaktan ÇıkıĢ Yoluna Yönelik Önlemler: 

 Hasta insanların vektörlerle temasını ve ısırılmayı önlemek amacıyla; 

Uzun kollu giysiler, kaçırıcı kimyasalların kullanılması, cibinlik ve sinek telleri kullanmak 

 Hayvan barınaklarının ilaçlanması, vektörleri uzaklaĢtırıcı kimyasalların kullanılması 

4. BULAġ YOLUNA (Vektöre) Yönelik Önlemler: 

 Öncelikle vektörlerin, üreme ve yaĢama alanlarının saptanması gerekir. 

 Vektörlerin yaĢama ve üreme alanlarına yönelik çevre sağlığı (barınma, atık, ve gıda 

hijyeni) önlemleri. 

 Fiziko-biyolojik (kapan, tuzak, UV elektrikli lamba, larva yiyen bakteriler, kedi 

beslemek vb) önlemler. 

 Toksik kimyasal maddeler kullanarak (pestisitleri kullanarak) vektör mücadelesi. 

5. Konakçıya GiriĢ Yoluna Yönelik Önlemler: 

 Sağlam insanların vektörlerle temasını ve ısırılmayı önlemek amacıyla; 

Uzun kollu giysiler, kaçırıcı kimyasalların kullanılması, cibinlik ve sinek telleri kullanmak 

 Sağlık eğitimi ile kiĢisel önlemleri önemsetmek. 

6. KONAKÇIYA Yönelik Önlemler: 

 Sağlamların ilaçla korunması (ve/veya aĢılanmaları) 

 Yeterli ve dengeli beslenme 

 Sağlık eğitimi ve kiĢisel hijyen önlemlerinin alınması 

Toplumun sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyinin yükseltilmesi en önemli önlemdir. 
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Mesleki Kanserler 
 

Konu Mesleki Kanserler 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, mesleki kanserlerin çalıĢma hayatındaki önemi, 

çeĢitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Mesleki kanserleri tanımlar. 

 Mesleki kanserlere yol açabilecek etmenleri sıralar. 

 Korunma yöntemlerini belirler. 

 Erken tanı yöntemlerini belirler. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 Mesleki kanserler ve IARC (Kanserojenler Listesi) sınıflaması,  

 Mesleki kanserlere yol açabilecek etmenler, 

 Korunma yöntemleri, 

 Erken tanı yöntemleri, 

 Ġlgili mevzuat, 

 Örnek vaka çalıĢması. 

 

1. KANSERDE MESLEKSEL FAKTÖRLERĠN ROLÜ 

Dünyada her yıl 8 milyonun üzerinde insan kansere yakalanmakta ve 7 milyondan fazla 

insan da kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ölüme yol açan kanserler arasında 

erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda da meme kanseri ilk sırayı almaktadır. Kanserin 

etiyolojisi kesin olarak ortaya konmamıĢ olmakla birlikte, insanlardaki kanserlerin büyük 

bölümünün (%80 kadarı) çevresel etkiler ve yaĢam biçimi özellikleri sonucu meydana geldiği 

bilinmektedir. Bu faktörler arasında en büyük payı sigara içilmesi ve beslenme ile ilgili hatalı 

uygulamalar almaktadır. Kanserin nedenleri arasında mesleksel faktörlerin de rolü vardır. 

Ġnsanlardaki kanserlerin %4–5 kadarı çalıĢma sırasında karĢılaĢılan faktörlerin etkisi ile 

meydana gelmektedir. Ortalama olarak %4–5 dolayında olan mesleksel faktörlerin payı bazı 

kanser türlerinde (örneğin akciğer kanserinde) %10–15 dolayına kadar çıkarken, sindirim 

sistemi kanserlerinde %1–2 dolayında çok daha düĢük pay almaktadır. 

Kanser oluĢunda mesleksel faktörlerin rolüne ilk kez 1775 yılında Londra‟da St. 

Bartholomew‟s hastanesi doktorlarından Dr. Percival Pott iĢaret etmiĢtir. Dr. Pott, o zamana 
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kadar venereal nedenli olarak düĢünülen bu kanserin nedeninin baca içinde birikmiĢ olan 

kurum ve katran olduğunu iddia etmiĢtir. Sonraları çalıĢmalarından dolayı kraliçe tarafından 

“Sir” ünvanı ile ödüllendirilen Dr. Pott, Ġngiltere‟de baca temizleme iĢinde çalıĢan çocuklar 

arasında ileri yaĢlarda skrotum kanserinin sık olarak görülmesine dikkat çekmiĢtir. Henüz 

mikrobun bulunmadığı ve hastalıkların nedenleri konularındaki bilgilerin çok sınırlı olduğu bir 

dönemde böylesine bir saptamanın yapılmıĢ olması çok önemlidir. Kanserin nedeni 

konusundaki bu gözlem, mesleksel kanser konusunda ilk tespit olmasının ötesinde çoğu 

kaynakta kanser epidemiyolojisinin de baĢlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Percival Pott 

tarafından bu bilginin ortaya konmasından 150 yıl kadar sonra, 1932 yılında bu kansere yol 

açan kimyasal etken (katran; 1–2 dibenz antrasen) ilk kimyasal kanserojen madde olarak 

tanımlanmıĢtır.  

Percival Pott‟un gözleminden uzunca bir zaman sonra 1895 yılında Rehn, boya sanayiinde 

çalıĢanlar arasında mesane kanserinin sık görüldüğüne iĢaret etmiĢtir. Önceleri bu kanserin, 

boya iĢlerinde sık olarak kullanılan anilin nedeni ile meydana geldiği sanılmıĢ ve bu nedenle 

boya iĢinde çalıĢanlarda görülen mesane kanserlerine “anilin kanseri” adı verilmiĢtir. Ancak 

1950 ve izleyen yıllarda Case ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmalar sonunda, mesane 

kanserine neden olan maddenin anilin değil, naftil amin olduğu ortaya konmuĢtur.  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanser konusunda çalıĢmalar yapmak amacı ile kurulmuĢ 

olan Uluslararası Kanser AraĢtırma Ajansı (IARC; International Agency for Research on 

Cancer) tarafından kanserin sıklığı, dünyadaki dağılımı ve kanserin nedenleri konularında çok 

sayıda araĢtırmalar yapılmaktadır. IARC tarafından çeĢitli toplumlarda epidemiyolojik 

çalıĢmalar ve laboratuarlarda fiziksel, kimyasal, biyolojik konularda çeĢitli araĢtırmalar 

sürdürülmektedir. Bu çalıĢmaların sonucunda kanser oluĢumunda rolü olan etkenler, 

kanserin meydana gelmesindeki etkileri bakımından çeĢitli gruplara ayrılmıĢtır. Bir madde ile 

ilgili olarak laboratuar çalıĢmalarında, doku kültürlerinde, hayvan deneylerinde kanserojen 

özellik bakımından yeterli bulgu saptanmıĢsa ve insanda kanser meydana gelmesi 

bakımından da yeterli epidemiyolojik kanıt elde dilmiĢse, bu maddeler “kesin kanser yapan 

maddeler” (definitely carcinogenic substances) olarak adlandırılmıĢtır. Laboratuar ortamında 

ve hayvan deneylerinde yeterli kanıt elde edilmiĢ olmakla birlikte insanda kanser meydana 

gelmesi bakımından yeterli epidemiyolojik kanıt bulunamamıĢsa, bu maddeler “muhtemel 

kanserojen” (probably carcinogenic) olarak, hayvan deneyleri ve laboratuar çalıĢmaları 

bakımından da kuĢkulu bulgular varsa bu maddeler de “Ģüpheli kanserojen” (possibly 

carcinogenic) olarak gruplandırılmıĢtır. ÇeĢitli etkenlerin kanserojen özellikleri bakımından 

sınıflandırılması Tablo 1‟de görülmektedir. 
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Tablo 1. Kanserojen Özellikler Bakımında IARC Tarafından Yapılan Sınıflandırma 

Grup  Kanserojen özellik 

Grup 1 Kesin kanserojen etki (definitely carcinogenic) 

Grup 2-A Muhtemel kanserojen (probably carcinogenic) 

Grup 2-B ġüpheli kanserojen (possibly carcinogenic) 

Grup 3 Grup 1 ve Grup 2 içinde olmayan maddeler 

Grup 4 Muhtemelen kanserojen olmayan maddeler (probably not carcinogenic) 

 

Bugünkü bilgilere göre Grup 1‟de 30 kadar kimyasal madde veya fiziksel etken vardır. Grup 

2-A ve Grup 2-B‟nin de her birinde 60 dolayında madde veya etken vardır. Böylelikle toplam 

olarak 150 kadar kimyasal madde, fizik veya biyolojik etken ile ilgili olarak insanda kesin ya 

da kuĢkulu olmak üzere kanser yapıcı özellik söz konusudur. Kanserojen madde gruplarından 

Grup 1‟de bulunan etkenlerden baĢlıcaları Tablo 2‟de görülmektedir. 

Tablo 2. Grup 1‟de Yer alan Kanserojen Maddelerden SeçilmiĢ Örnekler 

Madde  ĠliĢkili kanser türü 

Amino bifenil Mesane 

Arsenik Akciğer, deri 

Asbest Akciğer, mezotelyoma, sindirim sistemi 

Benzen Lösemi, akciğer, 

Benzidin  Mesane  

Kadmiyum Prostat  

Katran Deri, akciğer 

Krom Solunum yolları, sinuslar 

Naftil amin Mesane  

Nikel Akciğer, solunum yolları 

Vinil klorür Karaciğer, anjiyosarkom 

Ġyonizan radyasyon Lösemi, akciğer, deri, kemik 

Ultraviyole ıĢın Deri  
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Mesleksel kanserler konusunda bir baĢka yaklaĢım da, kanser riskinin yüksek olduğu çalıĢma 

alanlarının incelenmesidir. Kanser yapıcı özelliğe sahip bir madde değiĢik çalıĢma alanlarında 

kullanılabildiği için, aynı etkene bağlı olarak farklı iĢlerde kanser riski söz konusu olabilir. 

Kanser riski bulunan iĢkollarına ait bilgiler Tablo 3 ve 4‟te görülmektedir. 

Tablo 3. Kanser Riski Bulunan ĠĢkolları 

ĠĢkolu Kanser türü Etken  

Tarım, orman, balıkçılık Deri, akciğer, dudak Ultraviyole, arsenikli pestisid 

Madencilik Deri, akciğer, lösemi Arsenik, radon, asbest 

Petrol endüstrisi Deri, skrotum Polinükleer aromatik hidrokarbon 

Metal endüstrisi Solunum yolları, akciğer Arsenik, krom ve nikel bileĢikleri,  

UlaĢtırma, gemi yapımı Akciğer, mezotelyoma Asbest  

Kimya sanayii Akciğer, karaciğer, sinus, 

mesane 

BCME, krom, nikel, vinil klorür, 

benzidin, boya maddeleri,  

Kok üretimi Akciğer, mesane Benzpiren, naftilamin 

Lastik sanayii Mesane, lösemi Aromatik aminler, benzen 

ĠnĢaat iĢleri Akciğer, mezotelyoma Asbest (yalıtım iĢlemleri) 

Deri sanayii, ayakabıcılık  Lösemi, burun boĢluğu Benzen, deri tozu 

Sağlık çalıĢanları Lösemi, akciğer  Radyasyon, antikanser ilaçlar 

Asfalt yol yapımı Akciğer  Benzpiren  

Pestisid üretimi Akciğer  Arsenik  

Asbestli malzeme üretimi Akciğer, mezotelyoma Asbest  
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Tablo 4. Ġngiltere‟de Bazı Mesleklerde Dudak Kanseri Sıklığı, 1978. 

Meslek Kanserli 

sayısı 

Beklenen kanser 

sayısı 

Çiftlik çalıĢanı 23 2.18 

Tarım iĢçisi 35 5.26 

Tuğla, kiremit iĢçisi 14 2.39 

ĠnĢaat iĢçisi 16 2.35 

 

2. MESLEKSEL KANSERE YOL AÇAN MADDELERDEN ÖRNEKLER 

2.1. Asbest: 

Akciğer kanseri ve mezotelyoma etkeni olarak mesleksel kanser nedenleri arasında asbestin 

önemli yeri vardır. Doğada bol miktarda bulunduğu için yüzyıllardan beri bilinen bir 

maddedir. Uzun zamandan beri bilinen asbest eskiden beri çeĢitli amaçlarla kullanılmıĢtır. 

Bununla birlikte, asbestin kullanımı son yüz yıllık süre içinde çok artmıĢtır. DıĢ etkenlere 

dayanıklı oluĢu ve yalıtkan özelliği nedeniyle yüzlerce değiĢik alanda kullanılmaktadır. 

Serpantin (uzun ve kıvrımlı lif yapısında) ve amfibol (düz ve kısa lif yapısında) gruplarda 

bulunan değiĢik türleri arasında kanser yapıcı özellik bakımından önemli olan krosidolit 

asbest türüdür (crocidolite, mavi asbest). Havada bulunan asbest liflerinin solunması sonucu 

akciğerlere giren lifler akciğer kanserine neden olduğu gibi, plevral ve peritoneal 

mezotelyomaya da yol açar. Asbestin insanda kanser yaptığı konusundaki bilgiler ilk kez 

1935 yılında ortaya çıkmıĢtır. Daha sonra, özellikle de ikinci dünya savaĢını izleyen yıllarda 

yapılan çok sayıdaki klinik ve epidemiyolojik çalıĢmalar sonucunda asbestin kanserojen 

niteliği kesinlik kazanmıĢtır. Ġngiltere‟de 1955 yılında Dr. Doll ve arkadaĢları, ikinci dünya 

savaĢı yıllarında gemi yapım ve onarımı iĢlerinde çalıĢan kiĢilerde ve asbetli tekstil iĢlerinde 

çalıĢanlar arasında akciğer kanseri görülme sıklığının genel topluma göre 14 kat fazla 

olduğunu ortaya koymuĢlardır. Asbestin mezotelyomaya da neden olduğu 1960 yılında 

saptanmıĢtır. Asbest nedeniyle meydana gelen akciğer kanseri riski, sigara içilmesi 

durumunda daha fazla olmaktadır. Asbest ve sigara içilmesi bir arada olduğunda akciğer 

kanseri riski, bu etkenlerin yol açtığı risklerin toplamından daha fazladır, asbest ve sigara 

içilmesi birbirinin etkisini artırıcı rol oynamaktadır. Asbestin akciğer kanserine yol açma etkisi 

uzun yıllar sonra ortaya çıkmaktadır. Asbestle ilgili iĢlerde çalıĢanlarda akciğer kanseri 

geliĢmesi için genellikle 20 yıl veya daha uzun bir süre geçmesi gerekmektedir. Asbestin 

kanser yapıcı etkisi ortaya konduktan sonra çeĢitli ülkelerde asbest kullanımı bakımından 

oldukça ciddi kısıtlamalar getirilmiĢ, hatta ABD gibi bazı ülkeler asbest kullanmını tümü ile 
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yasaklamıĢlardır. Sonraki yıllarda geliĢtirilen etkili toz kontrolu yöntemleri ile günümüzde 

asbest halen çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. Öte yandan bazı alanlarda da asbest yerine 

kullanımak üzere bazı maddeler (MMMF; Man-Made Mineral Fiber veya MMVF; Man-Made 

Vitrous Fiber) geliĢtirilmiĢtir.  

2.2. Benzen:  

Benzen taĢ kömürü veya petrol distilasyonu sonucu elde edilir. Çok iyi solvent (çözücü) 

özelliği ve ucuzluğu nedeni ile uzun zaman yaygın Ģekilde kullanılmıĢtır. Kaynama noktası 

çok düĢük (800C) olduğu için normal koĢullarda kolaylıkla buharlaĢır ve baĢlıca solunum yolu 

ile vücuda girer. Benzenin uzun zamandan beri bilinen sağlık etkisi kemik iliğini inhibe 

etmesidir. Bunun sonucu olarak da aplastik anemi geliĢir. Benzenin lösemiye yol açtığı 

Ģeklindeki bilgi ise ilk kez 1928 yılında ortaya konmuĢtur. Sonraki yıllarda Türkiye de dahil 

olmak üzere pek çok ülkede benzen maruziyetine bağlı çok sayıda lösemi olgusu 

saptanmıĢtır. Benzenin lösemiye yol açtığı bilgisi ortaya konduktan sonra kullanımına önemli 

kısıtlamalar getirilmiĢ, pek çok alanda benzen kullanımı durdurulmuĢ ve yerine benzen 

türevleri olan toluen ve ksilen ile alifatik bir hidrokarbon olan hekzan kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Ayakkabıcılarda lösemi sıklığının yüksek olduğunu bularak benzenin lösemi 

yapıcı etkisi konusunu ortaya çıkaran bilim adamlarından birisi de Prof. Dr. Muzaffer 

Aksoy‟dur. 

2.3. Aromatik aminler: 

Benzen molekülüne amin (NH2) bağlanması ile elde edilen aromatik aminler grubundaki en 

basit yapıdaki madde amino benzendir (anilin). Bu grupta anilinden baĢka benzidin, alfa ve 

beta naftil amin gibi maddeler de vardır. Bu maddeler yaygın olarak boya sanayiinde ve 

lastik imali iĢlerinde kullanılır. Ġlk kez 1895 yılında Almanya‟da bir boya fabrikasında çalıĢan 

iĢçiler arasında 3 kiĢide mesane kanseri görülmesi üzerine konuya ilgi belirmiĢ ve çalıĢmalar 

sonucunda 1934 yılında Uluslararası ÇalıĢma Örgütü tarafından bu kanserlerin benzidin ve 

naftil amin etkisi ile meydana geldiği belirtilmiĢtir.  

2.4. Benzpiren, Benzantrasen: 

Ġlk tanımlanan kanserojen maddelerdir. Percival Pott tarafından saptanan skrotum kanserinin 

nedeni de bu maddelerdir. Ġlk kez 1932 yılında tanımlanmıĢtır. Kömür, odun veya petrol 

ürünlerinin yanması sonucu meydana gelen kurum ve katran bu maddeleri içerir, sigara 

dumanında da bulunur. Asfalt yol yapımında veya çatılarda yalıtım amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Temas halinde deride kanser yapar. Buharının solunması sonucunda da 

akciğer kanserine yol açar. 
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2.5. Arsenik: 

Arsenik bileĢikleri zararlı bitkileri yok etmek amacı ile (herbicide) ve ağaç iĢlerinde 

kerestenin çürümesini önlemek için kullanılır. Doğada demir ve kömür ile birlikte bulunur. 

Son zamanlarda elektronik endüstrisinde kullanıma girmiĢtir. Deri kanserine neden olur. 

Akciğer kanseri oluĢunda da rolü olduğu konusunda bilgiler vardır. 

 

2.6. Krom: 

Doğada demir ile birlikte ferrokrom cevheri Ģeklinde bulunur. Sanayide deri tabaklama 

iĢinde, krom kaplama amacı ile, paslanmaz çelik yapımında kullanılmaktadır. Solunum yolu 

ile vücuda girer ve akciğer kanserine yol açar. DeğiĢik bileĢiklerinde krom üç değerli 

(trivalent) ve altı değerli (hekzavalent) olabilir. Suda daha iyi çözünen maddeler olan 

hekzavalent krom bileĢikleri kanserojen etki yönünden daha önemlidir.  

 

2.7. Vinil klorür: 

Plastik sanayiinde kullanılır.  Monomer halinde olan vinil klorür polimerize olduğunda poli 

vinil klorür (PVC) haline döner. Polimerizasyon iĢinde çalıĢanlarda çok ender bir tümör olan 

karaciğer anjiyosarkomuna neden olur. Monomer formunda kanserojen özellik gösteren vinil 

klorür, polimerize olduğunda bu özelliği kaybolmaktadır. 

 

2.8. Radyasyon: 

Ġyonizan radyasyonun kansere neden olduğu uzunca zamandan beri bilinmektedir. Onaltıncı 

yüzyılın ortalarında Avrupa‟daki kömür madenlerinde çalıĢanlarda Agricola tarafından 

tanımlanan ve “madenci hastalığı” (miner‟s disease) olarak adlandırılan hastalığın radon gazı 

maruziyetine bağlı olarak geliĢen akciğer kanseri olduğu sanılmaktadır. Sonraki yıllarda 

radyologlar arasında radyasyon maruziyetine bağlı olarak lösemi ve deri kanserinın sık 

görüldüğü rapor edilmiĢtir. Saat yapımında radyumla saat kadranının boyanması iĢinde 

çalıĢanlarda kemik tümörlerinin sık görüldüğüne iĢaret edilmiĢtir. Ġyonizan radyasyonun 

kanser meydana gelmesindeki rolünün yanı sıra, non-iyonizan radyasyonun da kanser 

oluĢunda etkisi olduğu ortaya konmuĢtur. Ultraviyole ıĢınların kısa dalga boylu bölümünün 

deri kanseri oluĢunda rolü olduğu saptanmıĢtır. 
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3. MESLEKSEL KANSER TÜRLERĠ 

Mesleksel kanserler arasında en sık görülen tür akciğer kanseridir. Bunun nedeni, çalıĢma 

hayatında karĢılaĢılan kanserojen maddelerin çoğunlukla solunum yolu ile vücuda girmesidir. 

Ayrıca insanlarda görülen kanserler arasında akciğer kanseri en sık görülen türlerdendir. 

Akciğer kanserinden baĢka deri kanseri, mesane kanseri ve lösemi de mesleksel kanserler 

arasında sık görülen türlerdendir. Mesleksel maruziyet sonucu meydana gelen kanserler, 

diğer nedenlerle meydana gelen kanserlere göre daha genç yaĢlarda ortaya çıkmaktadır. 

Bunda çalıĢma ortamındaki etkilenmenin sürekli ve yüksek dozda olmasının rolü olduğu 

düĢünülmektedir.  

Mesleksel kanserlerin tanı ve tedavisi, kanserin türüne göre özellik arz eder. Ancak tanı 

bakımından çalıĢma öyküsünün iyi değerlendirilmesi, kanserin mesleksel nedeninin 

aydınlatılması bakımından önemlidir. Özellikle akciğer kanseri, mezotelyoma, mesane 

kanseri, lösemi olgularından mesleksel etiyoloji hatırlanmalı ve hastaların çalıĢma öyküsü 

ayrıntılı olarak öğrenilmelidir. 

4. MESLEKSEL KANSERLERDEN KORUNMA 

Mesleksel kanserler bir tür meslek hastalığıdır. Bu nedenle korunma bakımından meslek 

hastalıklarından korunma ilkeleri geçerlidir. Gerçekte insanlardaki kanser olgularının önemli 

bir bölümünde kanserin nedeni açık olarak bilinmemektedir. Oysa mesleksel kanserlerde 

hastalığın nedeni iĢyerinde bulunan bir faktördür. Bu nedenle mesleksel kanserlerde 

korunma diğer kanserlere oranla daha olanaklıdır. Korunma bakımından teknik ve tıbbi 

önlemler söz konusudur. 

 

4.1. Teknik korunma önlemleri: 

Mesleksel kanserlerden korunma bakımından teknik korunma önlemlerinin amacı, kanserin 

nedeni olan maddenin “kaynağında” kontrol altına alınmasıdır. Bu amaçla yapılacak en kesin 

uygulama, kanserojen maddenin kullanımdan kaldırılması ve hiç kullanılmamasıdır. Bu 

maddenin yerine kullanılabilecek baĢka maddeler bulunabilir ve kanserojen madde yerine, 

kanser yapıcı etkisi olmayan diğer maddeler kullanılabilir. Asbest yerine lifsel yapıda sentetik 

bazı maddelerin kullanımı veya benzen yerine toluen, ksilen veya hekzan gibi baĢka 

çözücülerin kullanılması bu konunun iyi bilinen örnekleridir. Ancak bazı durumlarda bu 

olanaklı değildir ve çalıĢma hayatının sürmesi bakımından söz konusu maddenin kullanılması 

gerekmektedir. Bu durumda da etkili havalandırma sistemleri kurulması, iĢlemin kapalı 
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sistem içinde yapılması Ģeklinde çoğunlukla mühendislik uygulamaları Ģeklinde koruyucu 

yaklaĢımlar söz konusudur. Ancak, kaynağa yönelik olan bu uygulamalara ek olarak maske, 

eldiven vb. kiĢisel koruyucu araçların kullanılması da korunma bakımından yarar sağlar. Kimi 

zaman da kanserojen maddenin kullanımı tamamen kapatılmıĢ düzenekler içinde yapılır veya 

bu iĢlerin sürdürülmesinde robotlardan yararlanılır. Bu uygulamalar radyoaktif maddelerin 

kullanıldığı iĢler için söz konusudur. 

4.2. Tıbbi korunma önlemleri: 

Meslek hastalıklarından korunmada tıbbi yaklaĢımlar, iĢe giriĢ muayenesi, aralıklı kontrol 

muayenesi ve sağlık eğitimi Ģeklinde özetlenebilir. ĠĢe giriĢ muayenesinde çalıĢma ortamı ve 

karĢılaĢılan maddeler bakımından risk yaratabilecek özellikler yönünden değerlendirme 

yapılır ve sakıncalı olanların baĢka iĢlere yönlendirilmesi sağlanır. Örneğin sigara içen bir 

kiĢinin asbest maruziyeti olan bir iĢte çalıĢması, veya kan hastalığı olan bir kiĢinin benzen 

veya radyasyon maruziyeti olan bir iĢte çalıĢması sakıncalıdır. Aralıklı kontrol 

muayenelerinde hastalığın türüne göre erken tanı olanağı sağlayabilecek muayeneler yapılır. 

Örneğin boya veya lastik sanayinde çalıĢan bir kiĢide mesane kanserinin erken tanısı amacı 

ile aralıklı olarak idrar sitolojisi yapılması uygun olur. ÇalıĢılan iĢin niteliğine göre olası riskler 

ve korunma yolları konuları da sağlık eğitiminin konularını oluĢturur. 
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Kas İskelet Sistemi Hastalıkları 
 

Konu Kas Ġskelet Sistemi Hastalıkları 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, çalıĢma yaĢamında kas iskelet sistemi hastalıklarının 

önemi, korunma ve erken tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Kas iskelet sistemi hastalıklarını tanımlar. 

 Kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açabilecek etmenleri sıralar. 

 Korunma yöntemlerini belirler. 

 Sağlığı geliĢtirme programlarının etkisini açıklar. 

 Erken tanı yöntemlerini sıralar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 Kas iskelet sistemi hastalıkları 

 Kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açabilecek etmenler 

 Korunma yöntemleri 

 Sağlığı geliĢtirme programlarının etkisi 

 Erken tanı yöntemleri 

 Ġlgili mevzuat 

 Örnek vaka çalıĢması 

 

GĠRĠġ 

ÇalıĢanların yarıdan fazlasında kas ve iskelet sistemi hastalıkları görülmektedir. Çoğu zaman 

bu hastalıkların bir meslek hastalığı olduğu göz ardı edilmekte veya farkına 

varılamamaktadır. 

Bu derste ĠSG mevzuatımızda tanımlanan kas ve iskelet sistemi hastalıklarından söz 

edilmiĢtir. 

Bazı kavramlar; 

Nötral pozisyon (Ġyi) 

 Yer çekimi olmasaydı, vücudumuzun alacağı pozisyon  

 Tekrarlayıcı baskıların en az olacağı vücut pozisyonu  

 

Statik pozisyon (Kötü)  

 Kan akımı zorlandığında adale güçsüzlüğü ortaya çıkartan pozisyon  
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Adale rahatsızlığı nasıl olur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo – 1; E Grubu Meslek Hastalıkları 

Tablo -  ile Ülkemiz mevzuatında yer alan kas – iskelet sistemi hastalıkları verilmiĢtir. 

ġimdi E grubu içinde verilen bu meslek hastalıklarına bir bakalım. 

E - 4 Hava basıncındaki ani değiĢmelerle olan hastalıklar.              

Akut:  

 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,  

Statik Kas Kasılması 

 

Adale Gerginliği 

  

Kan akımı Zayıflar 

  

Adale Beslenmesi Azalır 

  

Atık (laktik asit) seviyesi artar 

 

Adale Ağrısı/ Güçsüzlük 

 

Yaralanma / Yetersizlik 
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 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)  

 

E - 5 TitreĢim sonucu 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.  

 

Kimlerde / Hangi iĢlerde oluĢabilir; 

 Yapı makine ve araçlarını kullanma,                     

 Helikopterle uçuĢ,            

 Zeminde titreĢime yol açan sabit makineler,              

 Elle kullanılan hava kompresörlü gereçler (testere, freze, zımparalama,    

perdahlama, delme v.b. makineleri) bunların madenlerde, taĢ ocaklarında, 

tersanelerde çelik sanayisinde, metalürjide, yapı iĢlerinde, ormancılıkta kullanılmaları,         

 Ayakkabı sanayisinde, derilerin düzeltilmesinde vibrasyonlu makine kullanılması,   

 

E - 6, a Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursaların hastalıkları       
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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 7 de) 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, 

 

E - 6, b AĢırı yükleme sonucu veter, veter kılıfı ve periost hastalıkları    

 A. 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… 
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B. 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  

             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… 

  

E - 6, c 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.)                    

  

E - 6, d 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.  

   

E - 6, e 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,   
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 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), 

 Muskulus brakiyoradiyalis'in yineleyen kontraksiyonu ile yapılan iĢler (trampet   

   çalma, Ģöförlük v.b.). 

  

E - 6, f 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.                    

Yapılan iĢler ve çalıĢma pozisyonları enine boyuna değerlendirilmelidir. Söz konusu iĢler ve 

çalıĢma pozisyonlarının tehlike/tehlikeli durumlar için birer örnek olduğu yukarıda 

belirtilmiĢti. Söz konusu tehlike ve tehlikeli durumların içerdiği risklerden bir bölümü 

yukarıda liste olarak verilen meslek hastalıklarıdır. Ayrıca, çalıĢanlar bu iĢleri yaparken çeĢitli 

Ģekillerde yaralanabilirler. Söz konusu yaralanmalar ise iĢ kazasıdır. Yani yapılan iĢlerin diğer 

riskleri de iĢ kazalarıdır. 
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Mesleki İşitme Kayıpları 
 

Bu dersin içeriği “Fiziksel risk etkenleri” bölümünde ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 
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Toksikoloji 
 

 

Konu Toksikoloji 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, iĢ sağlığı ve güvenliği alanında ve hekim açısından 

toksikolojinin önemi ve temel kavramları hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 
 Toksikolojiyi tanımlar. 
 Mesleki maruziyet göstergelerini bulur. 
 Ekotoksisite kavramını tanımlar. 

 Sanayide yaygın kullanılan çeĢitli maddelerin sağlık etkilerini 
bulur. 

 Kimyasal etmenlere bağlı meslek hastalıklarında erken tanı 
yöntemlerini sıralar. 

 Kimyasal etmenlere maruz kalan çalıĢanların sağlık gözetiminde 
dikkat edilecek konular ve iĢyeri hekiminin sorumluluğunu ifade 
eder. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 Toksikolojiye giriĢ ve tanımlar, 
 Mesleki maruziyet göstergeleri (MAC, TLV, TWA, NOAEL, PEL, 

OEL, STEL, vb), 
 Ekotoksisite kavramı, 
 Sanayide yaygın kullanılan çeĢitli maddelerin sağlık etkileri; 
o Ağır metal zehirlenmeleri  
o Hekzan zehirlenmesi 
o Benzen zehirlenmesi 
o Kimyasal etmenlere bağlı meslek hastalıklarında erken tanı, 

 Kimyasal etmenlere maruz kalan çalıĢanların sağlık gözetiminde 
dikkat edilecek konular ve iĢyeri hekiminin sorumluluğu. 

  

Toksikoloji; 

Kimyasallar ile biyolojik sistemler arasındaki etkileĢimleri; 

 Zararlı sonuçları yönünden inceleyen ve 

 Kimyasalların zararsızlık limitlerini belirleyen bilim dalıdır 

 

16.yüzyılda Paracelsus (1493-1541); 

 “Her madde zehirdir” 

 “Zehir olmayan madde yoktur” 

 “Zehir ile ilacı ayıran dozdur”  

Ġfadeleri ile tarihe geçmiĢtir ve bu tanımı ile bugün modern toksikolojinin temeli olan görüĢü 

ortaya koymuĢtur. Toksikolojiye kısaca zehir bilimi de diyebiliriz. 
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Toksikoloji birçok bilim dalı ile iç içedir;  

 Biyoloji 

 Kimya 

 Biyokimya 

 Genetik 

 Ġstatistik 

 Tıp 

 Farmakoloji 

 Fizyoloji 

 Fizik 

 Ekoloji 

gibi bilimlerin bilgi ve teknik ve güçlerini bir arada bulunduran bir bilimdir. 

Toksikoloji bilimi 1960‟lardan sonra modern dünyanın en hızla geliĢen bilim dallarından biri 

haline gelmiĢtir. 

Her kimyasal doza bağlı olarak toksik etki gösterebilir. 

 Pestisit 

 Gıda katkısı 

 Ev temizlik maddesi 

 Endüstriyel kimyasallar  

olarak çok geniĢ bir alana yayılmaktadır. Bütün bu kimyasallara;  

 Organizmaya yabancı anlamına gelen “ksenobiyotik” adı da verilmektedir.  

Dikkat! Günümüzde doğada 80.000 – 100.000 Kimyasal madde var olduğu sanılmaktadır. 

Her yıl 400.000.000 ton kimyasal madde üretilmektedir. Bu kimyasal maddelerin 7000 

kadarının zararlı olduğu ve bunun 3000 kadarının da kanserojen olduğu bilinmektedir. Geri 

kalan maddelerin zararsız olduğu düĢünülmemelidir. Bugün için zararsız olduğu sanılan bir 

maddenin ileriki yıllarda hiç beklenmeyen zararlı etkileri ortaya çıkabilir. 

                      

 

 

 

 

 

 

5.000 – 7.000 Zararlı 
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Günümüzde bilinen kimyasalların dağılımı; 

 Ġlaç aktif maddesi (4.000) 

 Ġlaç yardımcı maddesi (2.000)  

 Kozmetik (3000) 

 Gıda katkı maddesi (2.600) 

 Pestisit (1.500)  

 Endüstriyel kimyasallar (75.000) 

Kullanılan kimyasallara her yıl 1000 yeni kimyasalın eklendiği hesaplanmaktadır. Bugün 

tanımlanan kimyasal maddelerin  %0,5‟ inden azı (~100.000) gerçekten ticari olarak 

kullanılmaktadır.                                        

Dünyada yıllara göre kimyasal tüketimi 

 Yıllar  Tüketim milyon ton 

1930 1 

1950 7 

1970 63 

1985 250 

2000 400 

 

Yukarıdaki tablo kimyasal tüketiminin hangi noktaya geldiğimizi göstermesi açısından dikkat 

çekicidir. Hepimiz vücudumuzda 500 kadar antropojenik kimyasal taĢıyoruz. Çoğu toksik 

olan bu bileĢikler 1920 yıllarından önce mevcut değildi. 

ĠLAÇ TOKSĠSĠTESĠ 

Toksik etkiler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir. 

 Akut toksik etki 

 Subkronik toksik etki 

 Kronik toksik etki 

 Mutajenik etki 

 Karsinojenik etki 

 Transplasental karsinojenik etki 

 Teratojenik etki 

 Fertilite üzerine etki 

 Ġmmünotoksik etki 
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Bu konudaki ayrıntılar kimyasal risk etkenleri derslerinde ayrıca kapsamlı olarak verilmiĢtir. 

Akut toksik etki; 

Bir ksenobiyotiğin tek doz veya çok kısa süre içerisinde (24 h) birkaç doz alınmasıyla 

organizmada oluĢan hasar  “akut toksisite” olarak tanımlanır.   

Akut toksisite ölçüsü ve önemli terimler; 

Letal Doz 50=(öldürücü doz 50) =(LD50) 

 Solunum yolu dıĢında diğer bütün yollarla organizmaya girerek etki gösteren katı 

veya sıvı haldeki kimyasal bileĢiklerin akut toksisite ölçüsüdür. Birimi mg/kg 

 Belli koĢullarda bir defada verilmekle uygulanan deney hayvan grubunun %50‟sini 

öldüren doz olarak ifade edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloda çeĢitli maddelere göre LD50 değerleri görülmektedir. 

Bir patalojik lezyon, biyokimyasal, kimyasal, farmakolojik cevaplar ve değiĢimler toksik 

cevabın göstergesi olabilir. 

Letal dozu bilmek her zaman gerekli olmayabilir ancak toksisitenin hangi dozda oluĢabileceği 

önemlidir. Ġnsandaki toksik dozu saptamak zordur, eldeki verilerden insana uyarlama her 

zaman mümkün olmayabilir. 

Doz-cevap iliĢkisinin belirlenmesinde; doz veya konsantrasyona karĢı cevaplar grafiğe 

geçirilerek bir sigmoid eğri elde edilir. Probit analizleri ile de bir doğru oluĢturulur.  

GeliĢmiĢ ülkelerde yaĢayan organizmaların maruz kaldığı kimyasalların toksisiteleri açısından 

BileĢik  LD50 (mg/kg) 

Etil alkol 10.000 

NaCl 4.000 

Demir sülfat 1.500 

Morfin sülfat 900 

Pikrotoksin 5 

Striknin sülfat 2 

Nikotin 1 

Tetrodotoksin 0.1 

Dioksin (TCDD) 0.001 

Botilinum toksini 0.00001 
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incelenmeleri gerekir ancak regülasyonlar ülkeler arasında değiĢkenlik gösterir. Ġstenen 

toksisite testleri; incelenen bileĢiğe, bileĢiğin kullanımına, ülkenin düzenlemelerine bağlıdır. 

Üretimi az olan endüstriyel kimyasallar için çok az toksisite verisi gerekebilir. Ancak 

insanlara uygulanan ilaçlar için geniĢ kapsamlı toksisite testlerine gerek vardır (Pestisitlerin 

hem çevredeki kalıcılıkları, hem de insan, hayvan ve bitkilerdeki etkileri incelenmelidir). 

Toksisite testleri bazı prensipleri içermelidir. Testler genellikle kontrollü durumlar altında 

incelenen bileĢiğe deney hayvanlarının veya bitkilerin maruz bırakılmasını içerir. 

Herhangi bir toksisite çalıĢmasından önce sorulması gereken sorular; 

Ġncelenen madde yeni bir bileĢikmidir? Ya da uzun zamandır kullanılmakta mıdır? 

Çevreye yayılmakta mıdır? 

 Ġnsan gıdasına katılmıĢ mıdır? 

 Tek doz mu yoksa tekrarlanan dozlarda mı verilmektedir? 

 Hangi doz düzeylerinde verilmelidir? 

 Hangi yaĢ grubu temas edecektir? 

 Hamile kadın veya doğurganlık çağındaki kadınlarca temas edilme olasılığı nedir?  

Toksisite bir bileĢiğin belirli bir biyolojik sistem ile etkileĢmesinden doğan bir özellik 

olduğundan molekülün fiziko-kimyasal özellikleri; olası toksisite, dağılım ve metabolizmayı 

öngörmede yardımcı olabilir.  

Özellikle kimyasal karsinojenez gibi toksik etkileri öngörmede yapı-aktivite iliĢkisi etkili 

olabilir.  

Önceki çalıĢmalardan elde edilen ilk bilgiler toksisite testlerinin yönünü etkileyebilir.  

Çözünürlük, partisyon katsayısı, kaynama veya erime noktası, buhar basıncı, safsızlık önemli 

parametrelerdir. Ör. Buhar basıncı yüksek uçucu bir endüstriyel kimyasalın inhalasyon ve 

deri toksisitesi açısından değerlendirilmesi gerekir. 

Toksisite çalıĢmalarında fiziko-kimyasal özelliklerin yanı sıra   

 ÇalıĢılacak en uygun tür 

 ÇalıĢılacak hayvan cinsiyeti 

 Diyet, hayvanların barınma koĢulları, hayvanların sağlığı, insana benzerlikleri, 

tatbik yolu, toksisite çalıĢmasının süresi, kullanılan hayvan sayısı, taĢıyıcı v.s. gibi 

özellikler de önemlidir. 

LC50: Belirli koĢullarda solunum yolu ile verildiğinde hayvanların %50‟sini öldüren kimyasal 

maddenin solunan havadaki konsantrasyonudur. Balıklarda LC50 kullanılır. 
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LCt50: Testler genellikle 4 saat sürelidir. Süre farklı ise t ile belirtilir.  

LD50 ve akut toksisite testleri bir maddenin ne kadar toksik olduğunu gösterir ancak LD50‟si 

fazla olan maddelerde toksik olabilir.  

Ör. Talidomit‟in LD50‟si yüksektir ancak teratojenik etkisi vardır. LD50 toksisite 

derecelendirmesinde her Ģeyi belirlemez. 

ED50: Bir maddeye maruz kalan popülasyonun %50‟sinde farmakolojik olarak etkin doz 

(maddeye maruz kalan bir biyolojik sistemde %50 cevap). 

MTD (Maksimum Tedavi Dozu): Zararlı etki meydana getirmeksizin bir ilacın bir defada 

verilebileceği maksimum dozdur. 

TD (Toksik Doz): Ölüm meydana getirmeksizin toksik etkisi olan dozdur. 

TD50: Bir maddeye maruz bırakılan popülasyonun %50‟sine toksik doz (maddeye maruz 

popülasyonun %50‟sinde toksik cevap). 

Terapötik Ġndeks (TĠ): TD50/ED50 Toksik bir etki meydana getirmek için gerekli dozun 

istenen terapötik cevabı elde etmek için gerekli olan doza oranıdır. Özellikle ilaçların nispi 

güvenliği hakkında bilgi verir. TĠ değeri büyük olan ilaç akut toksisite yönünden daha 

güvenlidir. 

LD50 değeri aynı olan iki madde karĢılaĢtırılabilir. Ġstenen yüksek etkinlik, düĢük toksisitedir. 

Ancak bir ilacın güvenilir oluĢunu tayin eden gösterge tek baĢına TD50 veya LD50 değildir. 

LD50 değerlerinin aynı olması iki toksik maddenin etkinliklerinin aynı olması anlamına 

gelmez. 

Güvenlik Aralığı: Bir kimyasal maddenin deney hayvanlarındaki en yüksek non-toksik doz 

olarak saptanan dozu (NOEL) ile bir insan popülasyonunun maruz kaldığı tahmin edilen doz 

arasındaki farkın göstergesidir. 

NOEL: Organizmada etkinin görülmediği doz veya düzey (No observed effect level) 

LD50 değerlerinin uygulamada bir diğer kullanımı kimyasalların akut toksisitelerine göre 

sınıflandırılmasıdır. 

BU SINIFLANDIRMA SADECE AKUT TOKSĠSĠTE YÖNÜNDEN GEÇERLĠDĠR 
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3300 mg/kg (oral,sıçan) LD50 değeri ile BENZEN bu sınıflamada orta derecede toksik yer 

alırken, insanlarda karsinojenik etkili bir kimyasaldır. 

Kuvvetli bir teratojen olan TALĠDOMĠT in LD50 değeri>8000 mg/kg (i.p., sıçan)‟dır. 

 

    

  

  

 

 

 

Kronik toksik etki 

 Bir ksenobiyotiğin deney hayvanlarına yaĢam sürelerinin önemli bölümünü 

kapsayacak kadar uzun bir sürede günlük ve sık dozlar Ģeklinde verilmesi ile 

oluĢan hasar “kronik toksik etki” olarak adlandırılır. 

 Kronik toksisite çalıĢmalarının süresi test edilen kimyasalın kullanım amacına ve 

kullanılan deney hayvanı türüne göre değiĢir. 

   Kemiricilerde yapılan testlerde bu süre 6-24 ay arasındadır. 

 Kronik toksisite testlerinde deneye alınan hayvanların test sonunda yaĢamlarının 

sonlandırılmasıyla veya test sırasında ölümleri durumunda tüm doku ve organlar  

o Histopatolojik yönden incelenir 

o Organ ağırlıkları kontrol edilir 

o Kan ve idrar gibi fizyolojik sıvıların  

o Biyokimyasal izlenmeleri yapılır 

Bir kimyasalın akut ve kronik toksisiteleri arasındaki farklılığın nedenleri üç ana mekanizma 

ile açıklanabilir. 

1- Devamlı maruziyet sonucunda bir kimyasalın organizmaya alınan miktarı atılım hızını 

aĢabilir. Bu durum söz konusu kimyasalın organizmada birikmesine neden olabilir. 

2-Organizmada bir yapı (hücre, doku veya organ) üzerinde baĢlangıçta tersinir olan bir etki 

aynı kimyasala devamlı maruziyet sonucunda tersinmez (irreversibl) hale geçebilir. Bu 

Toksisite derecesi             LD50 (mg/kg) 

Pratik olarak toksik değil           15000 

Az toksik                               5000–15000 

Orta derecede toksik              500–5000 

Çok toksik                                 50–500 

ġiddetli toksik                              5–50 

Süper toksik                                 5 
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mekanizma devamlı maruziyet süresince, etkilenen yapının organizma tarafından onarım 

Ģansının azalması veya tamamen ortadan kalkması ile açıklanabilir. 

3-Bir kimyasala yaĢam süresinin uzun bir bölümünü kapsayan maruziyet sırasında; 

 YaĢam süresi,  

 Organ duyarlılıklarının değiĢimi gibi  

faktörlere ek olarak kalp hastalıkları, kronik böbrek ve karaciğer yetmezliği, kanser gibi 

hastalıkların ileri yaĢlarda daha sık görülmesi kronik toksisite olasılığını arttırır. 

Toksikolojinin alt dalları 

 Tanımlayıcı toksikoloji 

 Klinik toksikoloji 

 Çevre toksikolojisi 

 Adli toksikoloji 

 Analitik toksikoloji 

 Ekotoksikoloji 

 Endüstri toksikolojisi 

Endüstri toksikolojisi: Toksikolojinin iĢyerlerinde karĢılaĢılan kimyasallarla ilgili olarak iĢçi 

sağlığının korunması konusunda faaliyet gösteren dalıdır. 

Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Amacı: 

 ĠĢyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir Ģekilde iĢlem gören kimyasal 

maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden iĢçilerin sağlığını korumak ve 

güvenli bir çalıĢma ortamı sağlamaktır. 

 Kimyasalların güvenli kullanımında amaç, çalıĢanlara ve çevreye verilecek zararın 

en aza veya mümkünse sıfıra indirilmesidir. 

 ÇalıĢanların, kimyasalların zararlı etkilerinden korunması, iĢyerinin ve çevrenin 

korunmasını da sağlayacaktır. 

 Toksisite test sonuçları ve iĢçiler üzerinde yapılan epidemiyolojik çalıĢmalar 

dikkate alınarak her kimyasal için Treshold Limit Value-Ortalama Limit Değer- 

(TLV) gibi sınır maruziyet değerlerinin tespiti Endüstri Toksikolojisinin görevleri 

arasındadır. 
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ĠĢyerlerinde Kimyasallara Maruziyet Düzeyleri: 

 TLV 

 TLV-STEL 

 TLV-TWA 

 MAK 

 PEL 

 REL 

 

MAK DEĞER: (Müsaade edilen azami konsantrasyon): Günde 8, haftada 45 saat 

çalıĢma ile iĢyeri ortam havasında bulunmasına müsaade edilen en yüksek konsantrasyon. 

 

TLV: (Ortalama EĢik değer): Günde 8 haftada 40 saat çalıĢma ile çalıĢanlara zararlı etki 

göstermeden çalıĢılabilecek ortalama konsantrasyon. 

 

TWA   (zaman ağırlıklı ortalama): 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya 

hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. 

 

STEL: BaĢka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için  aĢılmaması gereken 

maruziyet üst sınır değeri. 

 

TLV-STEL: TLV-Short-term Exposure Limit (Kısa Süreli Maruziyet Limiti): Üretimin 

özelliğine bağlı olarak iĢyeri havasındaki kimyasal madde konsantrasyonu geniĢ aralıklı 

geliĢmeler gösteriyorsa havadaki kimyasal madde konsantrasyonu TLV-STEL değeri ile 

kontrol edilir. Bu değerin üzerine 15 dakikadan fazla süre ve günde 4 kezden fazla 

çıkılmasına izin verilmemelidir. Her maruziyet arasında en az 60 dakika süre olmalıdır. 

 

TLV-TWA: TLV_Time Weighted Avarage (TLV-Zaman  Ağırlıklı Ortalama) 

Üretim koĢullarına bağlı olarak iĢyeri havasındaki kimyasal madde konsantrasyonunun gün 

boyu değiĢimi söz konusu olabilir. Bu durumda 8-10 saat içinde çeĢitli zamanlarda yapılan 

ölçümlerin ortalamasının TLV değerini aĢmaması gerekir. 

 

TLV değeri ile anlamlı bir fark göstermeyen ancak değiĢik kuruluĢlar tarafından 

önerilen diğer değerler. 

 

PEL: Permissible Exposure Limit (Müsaade Edilen Maruziyet Sınırı) 

Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki Occupational Safety and Health Administration  (OSHA) 

örgütü tarafından saptanan değerlerdir. TLV bir öneri değeri iken PEL değeri BirleĢik 

Devletler için yasal yaptırım özelliğini taĢımaktadır. 

 

REL: Recommended Exposure Level (Önerilen Maruziyet Seviyesi) 

Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH)  örgütü tarafından önerilen değerlerdir. 
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Kimyasallar nedeniyle oluĢan riskler 

 

Mesleksel nedenli ölümler Dünya‟daki tüm ölüm nedenlerinin % 3,9‟ una karĢılık 

gelmektedir. 

 ILO verilerine göre her yıl 2 200 000 kiĢi meslek hastalıkları ve iĢyeri kazaları ile 

yaĢamlarını kaybetmekte, 160.000.000 kiĢi de meslek hastalıklarına 

yakalanmaktadır. 

 Mesleksel nedenlere bağlı ölümler geliĢmiĢ ülkelerde azalmakta, buna karĢın 

geliĢmekte olan ülkelerde artmaktadır. 

 Meslek hastalıklarının ve bunlara bağlı ölümlerin nedenleri arasında ilk sırayı kimyasal 

maddeler almaktadır. 

ILO: World Day for Safety and Health at Work 2005: A Background Paper. Hamalainen  P., 

et al : Global Estimates of Fatal Work-Related Diseases. Am. J. Ind. Med.: 50:28 (2007).  

 

 

 

 

SAĞLIK RĠSKLERĠ GÜVENLĠK RĠSKLERĠ ÇEVRE ĠÇĠN RĠSKLER 

 YANICI  

 PARLAYICI 

 PATLAYICI  

 OKSĠTLEYĠCĠ 
(OKSĠDAN)  

 SUYA DUYARLI 
OLANLAR 

 BĠRBĠRLERĠYLE 
REAKSĠYONA 
GĠRENLER 

 ÇOK TOKSĠK MADDE   

 TOKSĠK MADDE  

 ZARARLI MADDE  

 AġINDIRICI MADDE   

 TAHRĠġ EDĠCĠ MADDE   

 ALERJĠK MADDE   

 KANSEROJEN MADDE  

 MUTAJEN MADDE  

 ÜREME ĠÇĠN TOKSĠK 

MADDE  

 ÇEVRE ĠÇĠN 
ZARARLI OLAN 
MADDELER 

 

 

 

 

 

 

 

Meslek 

hastalıkları 

ĠĢ kazaları 

ĠĢ kazaları 

Yangın 

Parlama-patlama 

Ekosistemin 

dengesinin 

bozulması 
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Mesleğe bağlı ölümlerin dağılımı 

 

ILO:  World Day for Safety and Health at Work 2005: A Background Paper.  

Mesleksel kanserlerin etiyolojisinde kimyasal karsinojenler önemli rol oynamaktır. 

IARC (International for Research on Cancer)‟in “Grup 1 Karsinojen” (insan karsinojeni) 

olarak belirlediği  108 etkenin  30 dan fazlası, “Grup 2A Karsinojen” (insan için olası 

karsinojen) olarak belirlediği 66 etkenin 27‟si  mesleksel karsinojendir.  

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php 

Kimyasalların Sınıflaması ve Etiketlemesinde Küresel Uyumluluk Düzeni (GHS)* 

*Bu konudaki ayrıntılar için 1. Kitapta yer alan “Kimyasal Risk Etkenleri” bölümüne 

bakınız 

 

 

 

 

  

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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Kimyasalların sağlığa etkileri 

 

 

Kimyasalların vücuda giriĢ yolları 

 Ciltten emilim 

 Solunum 

 Sindirim kanalı 

Vücuda giren kimyasallar dolaĢım sistemine girerek bütün vücuda yayılır. Bu yolla sadece 

etkiye maruz kalan organ değil doğrudan bu etkiye hiç maruz kalmayan organları 

etkileyebilir ve plesenta yoluyla anne karnındaki bebeğe de geçebilir.  

Solunum yoluyla giriĢ 

Kimyasallar iĢyeri havasında; 

 Toz 

 Sis 

 Duman 

 Gaz 

 Buhar 

 Ģeklinde dağılmıĢ olabilir ve solunabilir. 

KĠMYASALLARIN SAĞLIK  

ETKĠLERĠNĠ BELĠRLEYEN 

 FAKTÖRLER 

FĠZĠKSEL VE 

 KĠMYASAL  

ÖZELLĠKLERĠ 

MARUZ KALMA 

ġEKLĠ VE 

SÜRESĠ 

KĠġĠNĠN  

FĠZYOLOJĠK  

ÖZELLĠKLER

Ġ 

ÇEVRESEL 

ÖZELLĠKLER 
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Absorbsiyon (Deri veya Gözler) 

Kimyasal maddenin zararlı miktarları deri yolu ile absorbe edilebilir. Bazı kimyasal maddeler 

tahriĢe neden olan NaOH vb. maddelerin aksine hiçbir etki uyandırmadan deriden geçebilir. 

Derinin koruyucu dıĢ tabakası toluen, seyreltik soda vb. maddelerle temas sonucu incelebilir 

ve deriden absorbsiyon hale gelebilir. Ayrıca gözler de sıçrama veya buhar Ģeklinde bulunan 

maddeleri absorbe edebilir. 

Sindirim  

Ortam havasında bulunan tozların yutulması, kimyasal madde bulaĢmıĢ ellerin 

temizlenmeden yemek yenilmesi, sigara içilmesi yoluyla, yanlıĢlıkla yutma yoluyla, gaz, toz, 

buhar, duman sıvı veya katı maddelerin vücuda girmesidir. 

Hedef organlar 

 Deri 

 Akciğer 

 Merkezi sinir sistemi 

 Kan – DolaĢım sistemi 

 Karaciğer 

 Böbrek  

Kimyasallar vücuda girdikleri zaman lokal veya sistemik (kan dolaĢımına geçer ve böylece 

vücudun tüm kısımlarına dağılırlarsa) etkilere neden olabilirler. Kimyasalların toksik etkilerini 

gösterdikleri bu organlar hedef organ olarak tanımlanır. Kimyasalların toksik etkileri, tüm 

organlarda aynı değildir.  

ĠĢyerlerinde sıklıkla maruz kalınan kimyasallar 

Uçucu zehirler 

Organik solventler 

 Benzen 

 Toluen 

 Hekzan 

 Metanol 

 Stiren 
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Organik fosforlar  
Böcek ilaçları

Kurşun                     
Cıva                          

Manganez                  
Arsenik

Karbon monoksit 

Vinil klorür       

Tiner           

Benzen          

Tolüen

Asbest        
Silisyum      
Pamuk tozu    

Kadmiyum    
Berilyum      

Dizel gazlar
Karbon tetraklorür

Vinil klorür     
Tiner

Benzidin boyalar 
Betanaftilamin Cıva             

Mangal dumanları

Asbest         

Nitrozaminler
Dumanlar        

Kurşun 

Kurşun

Nikel, Katran ,   

Benzen, Akrilik,       
Epoksi reçineleri

Organik fosforlar  
Böcek ilaçları

Kurşun                     
Cıva                          

Manganez                  
Arsenik

Karbon monoksit 

Vinil klorür       

Tiner           

Benzen          

Tolüen

Asbest        
Silisyum      
Pamuk tozu    

Kadmiyum    
Berilyum      

Dizel gazlar
Karbon tetraklorür

Vinil klorür     
Tiner

Benzidin boyalar 
Betanaftilamin Cıva             

Mangal dumanları

Asbest         

Nitrozaminler
Dumanlar        

Kurşun 

Kurşun

Nikel, Katran ,   

Benzen, Akrilik,       
Epoksi reçineleri

Organik fosforlar  
Böcek ilaçları

Kurşun                     
Cıva                          

Manganez                  
Arsenik

Karbon monoksit 

Vinil klorür       

Tiner           

Benzen          

Tolüen

Asbest        
Silisyum      
Pamuk tozu    

Kadmiyum    
Berilyum      

Dizel gazlar
Karbon tetraklorür

Vinil klorür     
Tiner

Benzidin boyalar 
Betanaftilamin Cıva             

Mangal dumanları

Asbest         

Nitrozaminler
Dumanlar        

Kurşun 

Kurşun

Nikel, Katran ,   

Benzen, Akrilik,       
Epoksi reçineleri

Partikül maddeler 

 Asbest 
 Silika 
 Pamuk tozu 

 Poliaromatik hidrokarbonlar 

Gazlar 

 Karbonmonoksit 

 Karbonsülfür 

Metaller 

 KurĢun  

 Kadmiyum 

 Nikel 

 Arsenik 

 Alüminyum 



 

Toksik Kimyasallara Maruziyetten Sonra OluĢan Akciğer Hasarı  

 Akut yanıtlar 

 Kronik yanıtlar 

Akut yanıtlar; 

 Hava Yolunun Reaktivitesi (Hava Kirliliği) 

 Pulmoner Ödem (Amonyak,  Klorin,  Ni, Ozon Nitrojenoksitler, Perkloroetilen) 

 Hücre Proliferasyonu 

Kronik yanıtlar; Alveollerde meydana gelen hasar ile oluşan hastalıklar; 

Fibrozis 

 Silika 

 Kömür tozu 

 Asbest 

 Berilyum 

 Kadmiyum 

 Parakuat 

Amfizem  

Astma 

Akciğer Kanseri 

 Sigara Dumanı 

 Asbest 

 PAH (Benzo (a) piren 

 Ni BileĢikleri 

 Krom BileĢikleri 

 

BENZEN 

Aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileĢikler sınıfının en basit 

üyesi... 

Mesleki Maruziyet Alanları:  

 Plastik 

 Deterjan 

 Pestisitler ve  

 Diğer kimyasalların  

yapımında baĢlangıç maddesi ya da çözücü. 
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Ġzin Verilen Limit Değerler  

PEL= 1 ppm/hava 

STEL=5 ppm 

 

BENZEN TOKSĠSĠTESĠ 

Akut Etkiler 

 Benzene maruziyetten kısa bir süre sonra ortaya çıkar. 

 Göz, deride, burun ve boğazda  irritasyon 

 BaĢ dönmesi, sersemlik, baĢ ağrısı ve mide bulantısı 

 Konvülsiyonlar ve koma 

 Yüksek dozda maruziyeti takiben düzensiz kalp atımından dolayı ani ölüm 

 

Kronik Etkiler 

 Benzene maruziyetten bir süre sonra etkiler ortaya çıkar ve aylarca hatta yıllarca 

devam eder.  

Kanser  

 Ġnsanlara karsinojendir. 5–30 yıl maruziyet lösemiye neden olur.  

Teratojenite 

 Hayvanlarda teratojendir. 

Diğer Kronik Etkiler 

 Deride kuruluk (eksquamation)  

 Tekrarlanan dozlarda maruziyet kan hücrelerinde hasar (aplastik anemi) meydana 

getirir. 

 

TOLUEN 

Renksiz, hoĢ kokulu bir sıvıdır. Çok iyi bir çözücüdür. 

Mesleki Kullanım Alanları:  

 Boya, vernik, cila, zamk ve temizleyici maddelerin içeriğinde yer alır  

 Boya, vernik, cila, yapıĢtırıcı endüstrisinde solvent, inceltici  

 Birçok kimyasal reaksiyonda baĢlangıç maddesi (benzen ve ksilen) 

 Plastik yapımı 

Toksisite: Solvent tipi bağımlılığa neden olan kimyasalların önemli bir üyesidir. MSS 

depresyonu, kronik inhale edicilerde karaciğer büyümesi, eritrosit ve lenfositlerin 

büyümesi. 

Ġzin Verilen Limit Değer 

TLV = 200 ppm 
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METANOL 

En basit yapılı alkoldür 

Kullanım Yerleri: Duvar boyası, vernik çözücülerde, antifriz olarak. 

Maruziyet: Deri, inhalasyon, GIK 

Birikim: Homojen olarak vücuda dağılır. 

Biyotransformasyon ve Toksisite Nedeni: 

Metanol          alkoldehidronez         Formaldehit  (X60) (Optik sinir Dejenarasyonu)         

Formaldehit        aldehitdehidrogenaz        Formikasit  (X6) (Asidozis) 

EtOH‟e kıyasla yavaĢ metabolize olur. Kardiyotoksik etkisi de vardır. 

 

n-HEGZAN 

ĠĢlenmemiĢ petrolden yapılan bir kimyasaldır. Kolayca buharlaĢır ve suda az çözünür. 

Mesleki Kullanım Alanları:   

Benzer solvanlarla karıĢtırılarak (hekzan, karma hekzan, petrol eteri ve petrol nafta gibi 

ticari isimlerle) kullanılır. Soya fasulyesi, yer fıstığı gibi ürünlerin ekstraksiyonunda, 

tekstil, mobilya, ayakkabı yapımında, baskı iĢlerinde. Çatı, ayakkabı ve deri 

endüstrilerinde kullanılan yapıĢtırıcı içeriğinde kullanılır. 

Toksisite: Periferal sinirlerde (2,5-hekzandion‟a metabolize olarak). Periferal nöropatiye 

neden olur. Kaslara zarar verir ve atrofiye neden olur. El ve ayaklarda uyuĢukluk, kas 

zayıflığı, felce neden olur. Ayrıca dermatitis, mide bulantısı, konfüzyon ve komaya neden 

olur. 

Ġzin Verilen Limit Değerler  

 TLV-TWA; 50 ppm 

 NIOSH REL: TWA 50 ppm (180 mg/m3) 

 OSHA PEL; TWA 500 ppm (1800 mg/m3) 

 

STĠREN 

Kalıp yolu ile üretilen ürünlerde çok yaygın olarak kullanılan hafif ve sert bir polimerdir. 

Mesleki Kullanım Alanları:  

 Plastik, reçine, yüzey kaplama, boyacılıkta kullanılır.  
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 Stiren içeren polimer yapımı. 

Toksisite:  

 Deriden emilimi azdır. 

 Absorbsiyonun %60‟ı akciğerlerden gerçekleĢir  

 Vücut yağlarında depolanır. 

 Aktif metaboliti stirenoksit, doku makromoleküllerine bağlanır.  

Ġzin Verilen Limit Değer: MAC: 200 ppm 

Akut: MSS depresyonu, konjuktivit, burun irritasyonu, koordinasyon bozukluğu, baĢ 

dönmesi, bulantı, kontakt dermatit, karaciğer, böbrek ve hematolojik bozukluklar. 

Kronik: Anoreksia, depresyon, periferal nöropati (periferal santral sinir sisteminde 

fonksiyonunda patolojik bozukluklar). 

Karsinojenik etki: Mutajenik (bakteri, drosofila ve memeli hücrelerinde) ve kromozomal 

anormallikler tespit edilmiĢtir. 

 

p-Diklorobenzen 

Diklorobenzenin izomerlerinden biri olan para-diklorobenzen (p-DCB) doğal üretimi 

olmayan, beyaz kristaller Ģeklinde gerek yurdumuzda gerekse diğer geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkelerde halen çeĢitli amaçlarla yaygın kullanıma sahip bir maddedir. 

p-DCB‟nin kullanım amaçları; 

 Kokuları maskelemek amacıyla tuvaletlerde oda deodorantı olarak, 

 Güvelere karĢı repellent (uzaklaĢtırıcı) olarak, 

 Küf ve küflenmeyi önlemek amacıyla fungusit olarak, 

 Bir polimer olan polifenilen sülfit yapımında ön madde olarak,  

Ģeklinde sayılabilir. 

Maruziyet Kaynakları: p-DCB‟e ana maruziyet yolu kapalı ortam havasının 

solunmasıdır.  

Toksisitesi 

 Ġnsanda solunum yolu ile kısa süreli maruziyet deride dermatite, boğazda ve 

gözlerde irritasyona neden olurken, uzun süreli maruziyette karaciğer, deri ve 

santral sinir sisteminde etkiler görülmektedir. 

 Havadaki konsantrasyonu gözler ve burnu rahatsız edici hale geldiğinde santral 

sinir sistemi depresyonu oluĢmaktadır. 
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 Hava konsantrasyonu 80 – 160 ppm olduğunda gözde ve burunda ağrılı irritasyon, 

160 ppm‟in üzerinde ise nefes alıp vermede güçlük ortaya çıkar. Bu etkilerin 15 – 

500 ppm sınırlarında olduğunu bildiren çalıĢmalar da mevcuttur. 

IARC (International Agency for Research on Cancer) p-DCB‟i “insanlar için muhtemel 

karsinojen” (2B) olarak sınıflandırırken ACGIH (American Conference of Govermental 

Industrial Hygenists)‟e göre p-DCB‟nin TLV değeri 10 ppm‟dir ve p-DCB‟i “insan için 

karsinojen olduğundan şüphelenilen” olarak sınıflandırılmıĢtır.  

Aynı Ģekilde NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) ise p-

DCB‟yi “potansiyel mesleksel karsinojen” olarak tanımlayıp iĢ yerindeki havayla 

taĢınabilen madde standardını havada saptanabilen en düĢük değer olan 1,7 ppm olarak 

önermiĢtir.  

 

PARTĠKÜL MADDELER (TOZLAR) 

I. GRUP: Sistemik etkiyenler (Cd, Pb) 

II. GRUP: Ġnhalasyonla toksisiteye neden olanlar (ZnO) 

III. GRUP: Alerjiye neden olanlar (Polen, odun, tebeĢir tozu) 

IV. GRUP: Spesifik akciğer hastalığına neden olanlar (Pulmoner fibröz Pnömokonyozis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASBEST 

Kristal yapılı silikat fiberleridir (Silikat Polimeri) 

Maruz kalan meslek grupları: Asbest madeni, inĢaatlarda, tersane, ambalaj, izolatör, 

yangına dayanıklı elbise yapımı vs. 

TOZ  NEDEN OLDUĞU HASTALIK 

Silika 

Asbest 

Kömür  

Demir  

Pamuk  

ġeker  

Aliminyum 

Baryum  

Talk  

Diyatome Toprağı  

Silikozis 

Asbestozis 

Antrokozis 

Siderozis 

Bissinozis 

Bagossozis 

Shaver Hastalığı 

Baritozis 

Talkozis 

Diyatome Pnömokonyozis 
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Maruziyet yolu: Ġnhalasyon (terminal bronĢlara kadar ulaĢır) 

Toksistesi: Gözde konjuktivit, Abdominal ödem, Akciğer Kanseri 

ASBESTOZĠS: Akciğer dokusunun fibrotik yapılanmasıdır. Asbestozis sonucunda 

akciğerler oksijen ve karbondioksit değiĢimi yeteneğini kaybeder. Asbeste maruz 

kalanların tümör geliĢtirme ya da akciğer kanseri olma durumları normal bireylerden 5 

kez daha fazladır. 

 

SĠLĠKA 

Silisyum doğada silisdioksit (SĠLĠKA, SiO2) Ģeklinde bulunur. 

Maruz kalan meslek grupları: Kömür madeninde çalıĢanlar, döküm ve çömlek iĢçileri, 

granit iĢçileri, çimento fabrikası iĢçileri, kumlamacılar, taĢ kırıcıları, seramik sanatçıları 

Maruziyet yolu: Ġnhalasyon 

Toksisitesi: IARC sınıflandırmasına göre Grup 1‟de yani insan karsinojenleri arasında yer 

almaktadır. Fibroz akciğer hastalıkları, kronik bronĢit, amfizem gibi obstrüktif havayolu 

hastalıkları ya da akciğer kanserine neden olabilir. 

SĠLĠKOZĠS: Çapları 0.5-2 μm arasında olan kuvars partiküllerinin silikozis geliĢiminde 

büyük öneme sahip olduğu bildirilmiĢtir. 

 Kristalin silika solunumu sonucu oluĢan, akciğerlerdeki fibrotik nodüller, alveolar 

interstitiumun kalınlaĢması ve enflamatuar hücrelerin akciğere birikmesiyle 

karakterize akciğer hastalığıdır. 

 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın 2005 yılı istatistiklerine göre Türkiye‟de 

baĢvurusu yapılan meslek hastalıklarında 1. sırada silikozis yer almaktadır. 

Uçucu silikanın konsantrasyonuna bağlı olarak 3 tip silikozis geliĢir; 

Kronik silikozis: DüĢük konsantrasyonlarda kristal silikaya maruziyetten 10 ya da daha 

fazla yıl sonra ortaya çıkar. 

HızlanmıĢ (accelerated) silikozis: yüksek konsantrasyonlarda kristal silikaya 

maruziyet sonucu maruziyet baĢlangıcından 5–10 yıl sonra oluĢur. 

Akut silikozis: Maruziyetin en yüksek konsantrasyona ulaĢtığı durumlarda oluĢur. 

Semptomlar birkaç haftadan 4–5 yıla kadar ortaya çıkabilir. 
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PAMUK TOZU 

Pamuk Gossypium adı verilen bir bitki türünden elde edilir. Lifleri saf selüloz pamuk 

mumu ve yağından meydana gelmiĢtir; Lifleri tekstilde dokuma amacıyla kullanılır, 

tohumları yağ ve protein kaynağı olarak; kökleri ise ilaç yapımında kullanılır. 

Pamuk tozu pek çok maddeyi içeren karmaĢık bir yapıya sahiptir: 

 Sellüloz fibrilleri; 

 Bitki artıkları (küçük kırılmıĢ bitki parçacıkları, kozaları) 

 Topraktan bulaĢan maddeler; 

 Saprofit mikroorganizmalar (genellikle gram (-) bakteri ve funguslar). 

PAMUK TOKSĠSĠTESĠ 

Bissinozis;  

Özellikle tekstil ve çırçır fabrikası iĢçilerinde görülür. Pamuk tozuna maruziyet sonucunda 

göğüste ĢiĢkinlik, nefes darlığı, öksürük, hırıltı yakınmaları ile karakterize mesleksel 

akciğer hastalığıdır. Akciğerlerde toz birikimi görülmediği için birpnömokonyoz değildir.  

Akut Bissinozis: 

Pamuk tozu ile ilk defa karĢılaĢanlarda akciğer fonksiyonlarında akut olarak meydana 

gelen değiĢiklikleri belirtmek için kullanılmaktadır 

Kronik Bissinozis: 

Semptomlar: Ġlk pamuk tozu maruziyetinden 15–20 yıl sonra ortaya çıkar. Semptomlar 

periyodik olarak ortaya çıkar. Özellikle Pazartesi günü (haftanın ilk iĢ günü) en ağır 

düzeyindedir. Göğüste direnç, baskı hissi, nefes darlığı…  

Bu belirtiler haftanın ilerlemesiyle hafifler. 

 

Polisiklik Aromatik Hidrokarbon BileĢikleri (PAH) 

Kömür ve diğer organik maddelerin tam olmayan yanması sırasında oluĢan organik 

bileĢiklerdir. Birçok insan aktivitesi sonucu (yanma, kaynak vs) açığa çıkmaları nedeniyle 

en önemli çevresel kirleticilerden birisidir. 

Maruz kalan meslek grupları:  

Motorlu taĢıt kaynaklı maruz kalan meslek grupları: Trafik polisleri, giĢe görevlileri vs. 
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Tam olmayan yanma kaynaklı maruz kalan meslek grupları: Alüminyum endüstrisi,  kok 

fırınları ve kömür fırınlarında çalıĢanlar, baca temizleyicileri, asfalt iĢçileri, kaynak iĢçileri. 

TOKSĠSĠTESĠ 

PAH bileĢiklerinin reaktif ara ürünlerinin kovalent olarak DNA, RNA ve proteinlerdeki 

nükleofil hedeflere bağlanabilir. Reaktif metabolitleri, DNA katım ürünleri, mutasyonlar ve 

tümör geliĢiminde rol oynayabilir. 

PAH bileĢiklerine maruz kalan iĢçilerde özellikle akciğer, deri, mesane kanseri riski 

yüksektir. 

 

KARBONMONOKSĠT (CO) 

Organik materyalin tam olmayan yanmasıyla oluĢur. Sigara içimi, eksoz dumanı, iyi 

yanmamıĢ soba ve mangal ateĢi, yangın ve patlamalar CO kaynaklarına örnek olarak 

verilebilir. 

Maruz kalan meslek grupları: Endüstride pek çok alanda maruziyet söz konusudur. 

TLV: 50 ppm  

CO kolaylıkla alveollerden absorbe edilir ve oksijenden 210–270 kat fazla bir ilgi ile 

hemoglobine bağlanarak hipoksi oluĢmasına neden olur. 

Kandaki Hb‟in CO ile birleĢen kısmının % olarak belirtilmesi karboksihemoglobin 

satürasyon yüzdesi (%COHb) olarak tanımlanır. 

Kandaki COHb konsantrasyonu %40 ise letaldir. Ġstirahat halinde 500 ppm CO‟e 1 saat 

maruz kalınmıĢsa bu oran %50‟ye yükselebilir. 1000 ppm‟i aĢan konsantrasyonlarda 1 

saat içerisinde ölüm gözlenebilir. Kalıcı SSS hasarı yapabilir. 
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Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Karboksihemoglobin Konsantrasyonları ile 

Semptomlar Arasında Görülen Korrelasyon 

Semptomlar 

% Hemoglobinin 

Karbonmonoksitle 

Doygunluğu 

Semptom görülmez 0–10 

BaĢın ön kısmında gerginlik, baĢağrısı, nefes darlığı 10–20 

BaĢağrısı, Ģakaklarda zonklama, irritabilite, duygusal gerginlik, 

hatırlamada güçlük, bitkinlik 

20–30 

Ciddi baĢağrısı, bulantı, kusma, yorgunluk, bulanık görme, 

konfüzyon 

30–40 

Artan konfüzyon, ciddi ataksi, senkop, taĢipne, taĢikardi, 

muhtemel halüsinasyonlar 

40–50 

Senkop, koma, konvülsiyon, zayıf atımla taĢikardi 50–60 

Kardiyovasküler kolaps, renal yetmezlik, koma derinliğinde artıĢ 60–70 

Derin koma ve ölüm 70–80 

Hızlı ölüm >80 

 

AĞIR METALLER 

 Yüksek atom ağırlıklı metaller  

o Cıva 

o Kadmiyum 

o Arsenik 

o KurĢun  

 DüĢük konsantrasyonlarda da canlılara zarar verebilirler (toksik).  

 Besin zincirinde birikime eğilimlidirler. 

 

METALLERE MARUZĠYET VE SONUÇLARI 

 Metaller organizmaya; besin ve su alımı, kontamine havanın solunması yoluyla 

girer. 

 Metallerin hücrelerle ya da vücut fonksiyonları ile etkileĢiminde „ortak‟ bir yol 

yoktur. 

 Hücresel düzeyde; metal bileĢene göre, farklı proteinler hedeflenir ve farklı 

yolaklar yer alır. 

 Dolayısıyla, zehirlenme durumlarında, insanların hangi metale maruz kaldığının 

bilinmesi önemlidir. 

 DüĢük düzeylerde maruz kalındığında akut toksisite belirtileri belirgin değildir. 

 Uzun süreli devamlı maruziyetlerde (kontamine besin, su) toksisite belirgin hale 

gelir. 



Dr K. A. 
 

KURġUN 

Mavi-gümüĢ rengi karıĢımı bir metaldir. 

Mesleki Kullanım Alanları:  

Akü imalatında (Ülkemizde en çok akü atölyelerinde),  

Boya, seramik, porselen, vulkanize kauçuk endüstrisinde, matbaacılıkta, kurĢun boruların 

yapımında, insektisit olarak (kurĢun arsenat), plastikleĢtirici olarak ve çocuk 

oyuncaklarının yapımında. 

KurĢun ve kurĢun bileĢikleri (kurĢun cinsinden hesaplanan mg/m3) için izin 

verilen değerler. 

 

Madde TLV-TWA1 TLV-STEL2 MAK3 

KurĢun (inorganik toz 

ve duman) 
0.15 0.45 0.1* 

KurĢun asetat 0.15   ** 

KurĢun kromat 0.05***   **** 

Tetrametil kurĢun 0.15 0.5 0.075 

Tetraetil kurĢun 0.1 0.3 0.075 

 

* Hamilelikte fetusa riskli 

** Ġnsanda karsinojenik olması nedeniyle MAK değeri verilmemiĢtir. 

*** Kromat cinsinden hesaplanmıĢtır. Ġnsanda karsinojenite yapma potansiyeli vardır.  

**** Ġnsan da karsinojenite yapma potansiyeli nedeniyle MAK değeri verilmemiĢtir. 

 

 KurĢun ve kurĢun tuzları                     

Akut etkilenme belirtileri:  

 Sindirim sistemi zararları (karın ağrısı, kusma),  

 Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu,   

 Nervöz belirtiler (kramplar),  

 ġok.  

Kronik etkilenme belirtileri:  

1.Emilim dönemi:  

 Klinik belirti yoktur,                       

 Ġdrarda ve kanda kurĢun artmıĢtır,  
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 Ġdrarda koproporfirin ve delta aminolevülinik asit artmıĢtır, 

 Kanda delta aminolevülinikasit dehidraz aktivitesi azalmıĢ ve protoporfirin IX 

artmıĢtır,  

 Basofil noktalı eritrositler artmıĢtır,  

 Hemoglobin azalmıĢtır,  

 DiĢetlerinde Burto çizgisi olabilir.  

2.Presatürnizm (kritik baĢlangıç dönemi):  

 Halsizlik, ajitasyon, baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, kas gücünde azalma,  

 ĠĢtahsızlık, kabızlık,  

 Ciltte soluk - gri renk (kurĢun kolorit), 

 Normo veya hipokrom anemi. 

3.Satürnizm (belirli zehirlenme):   

 Yukarıda bütün belirtiler daha da Ģiddetlenir,   

 KurĢun kolikleri,  

 Polinevrit (en çok nervus radialis felci),   

 Ensefalopati (baĢ ağrısı, kas krampları, menengial irritasyon belirtileri, koma 

kurĢun eklampsisi). 

4.Geç hastalık dönemi:   

 Kronik, azotemik hipertansif nefrit,   

 Kronik ansefalopati,  

 Kronik mide, barsak bozuklukları, zararları,   

 Romatizmal Ģikayetler (kurĢun gutu).  

 

Organik kurĢun bileĢikleri ‚ (KurĢun tetraetil, kurĢun tetra metil)   

Akut etkilenme belirtileri:  

 Hipotermi, hipotansiyon, bradikardi,  

 Psikoz (delirium tremens). 

Kronik etkilenme belirtileri:  

 PsiĢik bozukluklar, hipereksitabilite,  

 Uykusuzluk,  

 Miyalji,  

 BaĢ dönmesi,  

 Bulantı, kusma,  

 Hipotansiyon,   

 Tremor, hiperrefleksi,  

 Karaciğer ve böbrek zararları.  
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KADMĠYUM 

YumuĢak gümüĢ renginde ağır metal… 

Mesleki Kullanım Alanları:  

 Metal alaĢım kaplamalarında 

 Pil yapımında 

 Amalgam yapımında 

 Plastiklerde stabilizatör olarak 

 Boya ve cam üretiminde 

 Lazer kesiminde 

 Zn madenciliğinde ya da ekstraksiyonda yan ürün olarak da görülür. 

Limit değer: PEL: 5 μg/m3 

Bir sigara 1-3μg/gün fazladan Cd alımına neden olabilir. 

 

IARC sınıflandırmasında Grup I‟de değerlendirilmektedir. Potent karsinojendir. 

Akciğer, böbrek, prostat, karaciğer, testis, hematopoetik sistem karsinojenidir. DNA 

onarımından sorumlu proteinlerle etkileĢip DNA onarımını inhibe edebilir. 

 

Akut etkilenme belirtileri:  

 Metal döküm humması,                

 Trakeit, bronĢit, bronkopnömoni,  

 BaĢ ağrısı, dönmesi,  

 ġiddetli susuzluk ve boğazda kuruluk duygusu,   

 Kanlı kusma ve ishal,                     

 Karaciğer ve böbrek parankim zararları.  

 

Kronik etkilenme belirtileri:  

 Üst solunum yolları irritasyonu,  

 DiĢlerde sarı renk,                        

 Burun mukozasında ülserasyon ve atrofi, anosmi,  

 Anemi,                                     

 Karaciğer ve böbrek parankim zararları, 

 Kemik değiĢiklikleri (osteomalazi ve milkman sendromu, biçiminde) ve buna bağlı 

yürüme bozuklukları.  

 

Kronik maruziyet= ĠTAĠ-ĠTAĠ*: Kemiğin yapısını oluĢturan maddelerin yıkımı 

sonucunda kemik yapısının bozulması (osteomalazi, raĢitizm), böbrek hasarı (proteinüri) 

ve çok Ģiddetli ağrı ile karakterize hastalıktır. 

*=Ġlk kez Japonya‟da görülmüĢ ve ismini buradan almıĢtır. 
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ARSENĠK 

Metal ile ametal arasında bir özelliğe sahip bir elementtir. 

Mesleki Kullanım Alanları 

 Kömür madenleri 

 Kimyasal ve metalürjik endüstriler 

 Cam endüstrisi 

 As içeren pestisit üretimi  

 Döküm iĢleri çalıĢanları 

Limit Değer: OSHA (PEL) of 10 μg/m3 

Karsinojenik Etkiler; 

IARC Sınıflandırmasında insan karsinojeni (Grup 1) olarak kabul edilmiĢtir. (1987). 

Mesane, deri, akciğer (IARC,2004), karaciğer, böbrek, kolon kanseri riski As 

maruziyetinde yüksektir. 

Karsinojenik Olmayan Etkiler; 

Epidemiyolojik çalıĢmalara göre tüm organlar As maruziyetinden etkilenebilir. Akciğer, 

karaciğer, böbrek, kalp, düĢük oranlarda kaslarda, sinir sisteminde, gastrointestinal 

kanalda absorbe olan As birikir.  

 

Kardiyo-vasküler, periferal-vasküler (Karaayak Hastalığı), solunum, diyabet, 

nötropeni,nörolojik hastalık riski yüksektir.  

Keratince zengin dokular, tırnak (Mee Çizgileri) , saç ve deride (hiperpigmentasyon, 

hipopigmentasyon, keratoz ) kalıcı etkiler meydana getirir.   

 

Arsenik ve bileĢikleri (arsenikli hidrojen dıĢında)        

Akut etkilenme belirtileri:                                     

 Akut gastro-intestinal bozukluklar (kusma, koleriform diare, mide - barsak 

krampları, eksikoz),            

 Serebrospinal bozukluklar (baĢ ağrısı, bilinç bozuklukları, delir, kas krampları), 

Kronik etkilenme belirtileri:                            

 Lokal deri lezyonları (eritem, follikülit, ülserasyon gibi),                           

 Generalize deri lezyonları (hıperkeratos, saç dökülmesi, tırnak kırılması ve 

tırnaklar da Mee çizgileri, hiperhidroz, melanoz gibi),   

 Konjonktivit, blefarit,                            

 Burun lezyonları (septum ülserasyonu, delinme),  

 Polinevritler,                                         

 Toksik karaciğer ve böbrek parankim zararları (ikter, albüminüri),  

 Kanserler; Deri, solunum yolları ve karaciğer.  

 Periferik dolaĢım bozukluğu, akrosiyanoz, gangren. 
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 Arsenikli hidrojen veya arsin (AsH3)                   

Akut etkilenme belirtileri:                               

 BaĢ ağrısı,  

 Karın ağrısı,  

 Nevralji, parestezi,  

 Hemoliz, hemolitik ikter,  

 Hemoglobinüri, anüri, akut böbrek yetmezliği,   

Kronik etkilenme belirtileri:                        

 BaĢ ağrısı,  

 Kas ağrısı, 

 Uykusuzluk,    

 Anemi (basofil granunasyonlu, cabot halkaları),  

 Böbrek fonksiyon bozukluğu 

 

BĠYOLOJĠK ĠZLEME 

Biyolojik izleme, maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi için;  

 Doku 

 Salgı 

 DıĢkı 

 Solunan hava ya da  

 Bunların kombinasyonundaki madde veya metabolitlerinin uygun referanslarla 

kıyaslamalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.  

Biyolojik izleme;  

Önleyici bir eylem olup tanı iĢlemlerinden farklıdır.  

Biyolojik izlemenin yanı sıra maruziyetin tam olarak değerlendirilmesinin sağlanması için 

çevresel izleme de yapılmalıdır.  
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Çalışma Yaşamı Ve Beslenme 
 

Konu ÇalıĢma YaĢamı ve Beslenme 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, yeterli ve dengeli beslenmenin iĢ sağlığı ve güvenliği 

açısından önemini kavramalarına yardımcı olmaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 
 ĠĢyerinde yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini ve besin gruplarını 

sıralar. 

 Beslenmenin çalıĢan kiĢinin yaĢamındaki önemi ve etkilerini 
açıklar. 

 Nitelikli toplu beslenme ve ölçütlerini bulur. 
 Ağır ve tehlikeli iĢte çalıĢanların sağlık riskleri ve beslenme 

iliĢkisini açıklar. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 Yeterli ve dengeli beslenme 
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile beslenmenin iliĢkisi 
 Toplu beslenme 

 

Besin nedir? 

Yenilebilen bitki ve hayvan dokularına „besin‟ denir. 

 

Besin öğesi nedir? 

Isı ve enerji sağlayan, doku yapma ve yenilemede görevi olan ve yaĢam sürecini 

düzenleyen, vücut tarafından gereksinim duyulan her türlü kimyasal maddeye „besin 

öğesi‟ denir. 

 

Beslenme nedir? 

Ġnsanın büyüme, geliĢme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaĢaması için gerekli olan 

besin öğelerini yeterli miktarlarda alması ve bunları vücudunda kullanmasıdır. 

 

Yeterli ve dengeli beslenme: 

 Büyüme 

 YaĢamın sürdürülmesi ve 

 Kalitesinin yükseltilmesi için 

gerekli olan besin öğelerinin vücudumuza alınmasıdır. 

Sağlıklı bireyler sağlıklı toplumlar oluĢturur. 

 Yetersiz ve dengesiz beslenme durumlarında vücudun büyümesi ve normal 

çalıĢmalarında aksaklıklar olmaktadır. 

 Hastalıklara yakalanma riski artmakta, hastalık oluĢtuğunda da daha ağır 

seyretmektedir. 

 Ayrıca, insanın çalıĢma, planlama ve üretkenlik yeteneklerini azaltır. 



Dr K. A. 
 

 Dolayısıyla, hasta, yorgun, isteksiz ve iyi geliĢememiĢ bireylerden oluĢan 

toplumlar da geliĢemez. 

Ġnsan gün boyu yaĢarken ve çalıĢırken enerji harcar. Harcanan enerji; 

 YaĢ 

 Boy 

 Kilo 

 Cinsiyet 

Özelliklerine göre değiĢkendir. 

Bir günde harcadığımız enerji 

 YaĢama payı enerjisi (YPE) (saat baĢı 1Kcal enerji harcar varsayılırsa) 

o Erkek için: KiloX24 = 1680 Kcal/gün (70 kg için)  

o Kadın için: KiloX24=1400 Kcal/gün  (60 kg için) 

 Serbest zaman payı enerjisi (SZPE) Uyanık kalınan 16 saat için 0.6 Kcal/saat 

üzerinden 70 kgX16X0.6=672 Kcal  

 ĠĢ payı enerjisi (ĠPE) 

Toplam harcanan enerji= YPE+SZPE+ĠPE  

 YaĢ 

 Boy 

 Kilo 

 Cinsiyet 

 ĠĢin niteliği 

 

Enerji tüketimine etki eden faktörler 

 ÇalıĢma yöntemi  

 ÇalıĢma pozisyonu  

 ÇalıĢma temposu  

 Alet tasarımları  

 

Performansı etkileyen faktörler 

 Cinsiyet 

 YaĢ 

 Antropometrik özellikler 

 Yetenekler 

 ĠĢe alıĢma hareketleri 

 Çevresel faktörler 

 Algılama 

 Güdülenim (motivasyon)  

Besin öğeleri 

 Proteinler 
 Karbonhidratlar  

 Yağlar 
 Vitaminler 
 Mineraller 
 Su 
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PROTEĠNLER 

Büyüme ve geliĢme için baĢta gelen besin öğesidir. 

Hücrenin esas yapısını oluĢtururlar. 

Vücudu hastalıklardan koruyan savunma sisteminin, vücut çalıĢmasını düzenleyen 

enzimlerin ve bazı hormonların da esas yapısı proteinlerdir 

 Et 

 Süt 

 Yumurta 

 Kuru baklagiller 

 Su ürünleri 

 Yağlı tohumlar 

 en iyi protein kaynaklarıdır.   

 

 Hamileler 

 Çocuk emzirenler 

 Bebekler 

 Çocuklar 

 Ergenlik dönemindekiler 

 Ameliyat sonrası ve ateĢli hastalık geçirmekte olanlar proteinli gıdaları daha çok 

tüketmelidir. 

 

YAĞLAR 

 Yağlar, vücudumuza en çok enerji veren besin öğesidir  

 Vücut yağı insanın baĢlıca enerji deposudur 

 Deri altı yağı vücut ısısının hızlı kaybını önler, dengesini sağlar 

 Vitaminlerin bir bölümü de yağ ile beraber vücuda alınır 

 Ayrıca yağların bazıları vücudun düzenli çalıĢması için gerekli bazı hormonların 

yapımı için de gereklidir 

 Ceviz, fındık, et, yumurta, süt yağ açısından zengindir 

 Vücudunuz için faydalı olan; zeytinyağı ve fındık yağıdır  

  

KARBONHĠDRATLAR 

 Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar  

 BaĢka bir deyiĢle vücudumuzun yakıtıdır  

 Günlük enerjimizin çoğunu karbonhidratlardan sağlarız 

 Bir karbonhidrat türü olan glikoz özellikle beyin hücrelerinin ve sinir sisteminin 

çalıĢmasında çok büyük rol oynamaktadır 

 ġekerli, niĢastalı, unlu gıdalar karbonhidrat açısından zengindir  

 Çok tüketilirse ĢiĢmanlığa sebep olur 

 

MĠNERALLER 
 Minerallerin bir bölümü iskelet ve diĢlerin yapısını oluĢturur 
 Diğer bir bölümü de vücut suyunun dengede tutulmasını sağlar 
 Bazı mineraller, vücutta besin öğelerinden enerji oluĢmasında gereklidir 
 Bazı mineraller ise vücudun çalıĢmasını düzenleyen enzimlerin bileĢiminde yer alır 
 Enerji oluĢumu için oksijen taĢınmasında gereklidir 
 Kalsiyum, potasyum, sodyum, demir, fosfor, iyot gibi önemli mineraller, iskelet ve 

diĢlerin yapı taĢlarını oluĢturur  
 Et, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, yeĢil yapraklı sebzeler, yağlı 

tohumlar ve su mineral kaynaklarıdır 
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VĠTAMĠNLER 
 Büyüme, sinir ve sindirim sisteminin düzenli çalıĢmasını  

 Diğer besin öğelerinin vücutta kullanılmasını  

 Hayvansal gıdalarda, sebze ve meyvelerde bulunur 

 Diğer besin öğelerinin kullanımına ve etkinliğinin artmasına yardımcı öğelerdir 

 Bazı vitaminler kalsiyum, fosfor gibi madenlerin kemik ve diĢlere yerleĢmesine 

yardım ederler. 

 Vitaminlerin genel görevi ise vücudun savunma mekanizmasını arttırarak 

hastalıklara karĢı koymasını güçlendirmektir  

 
SU 

 Su, insan yaĢamı için O2 den sonra gelen en önemli öğedir  

 Besinlerin sindirimi, dokulara taĢınması, hücrelerde oluĢan artıkların ve vücutta 

oluĢan fazla ısının atılması için gereklidir 

 Vücutta yeterince su bulunması yaĢamın sağlıklı devamı için gereklidir  

 

Metabolizma ve Katabolizma 

Besin öğelerinin en küçük yapı taĢları ile beraber yeni hücreler oluĢturması veya 

yıprananların yenilenmesi durumuna „metabolizma‟ denir 

Yağ, karbonhidrat ve proteinlerin en küçük parçalarına mineraller ve vitaminler 

yardımıyla ayrılması ve enerji oluĢturmasına da „katabolizma‟ denir. 

 

 

BESĠN GRUPLARI 

 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ 

 

 Bu grup kalsiyum için en iyi kaynaktır 

 Süt, yoğurt, çökelek, peynir, süt ile yapılan tatlılar bu grupta yer alır 

 Günde en az 2 büyük bardak süt veya yoğurt alınmalı, 1-2 dilim de peynir mutlaka 

yenilmelidir 

 Boyun uzaması, diĢlerin ve kemiklerin daha sağlıklı olabilmesi için bu miktarlar 

mutlaka günlük alınmalıdır 

 

ET VE TÜREVLERĠ 

 

 Et, tavuk, balık, sakatat, yumurta, kuru baklagiller bu grupta yer alır 

 Bu besinler protein, B vitaminleri ve demirden zengindir. 

 Günde 1-2 porsiyon mutlaka yenmelidir 

 Öğünlerden birinde kuru baklagil yenilmesi, birinde de etli ya da kıymalı sebze 

yemeği yenilmesi yeterlidir 

 

SEBZELER MEYVALAR 

 Vitamin ve mineral yönünden çok zengindirler 

 Yani vücudun askerlik görevini bu grup üslenmiĢtir 

 Her gün 3-5 porsiyon meyve ve çiğ ya da yemek Ģeklinde bolca sebze yenilmelidir 

 Hazır meyve suları yerine taze sıkılmıĢ olanları tercih edilmelidir 

 Ancak bunlar çok iyi yıkanmalı, eğer piĢirilecekse besin kayıplarının en aza 

indirilmesine dikkat edilmelidir 
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TAHILLAR 

 

 Ekmek, makarna, Ģehriye, pirinç, bulgur, kuskus, börekler, un ve irmikten yapılan 

tatlılar bu gruba girer  

 Bu grup temel enerji kaynağımız olan karbonhidratları sağlar 

 Yeteri kadar alınmazsa zayıflığa veya ĢiĢmanlığa yol açabilir. (Her ikisi de 

istenmeyen durumlardır) 

 Bu gruptan da diğer gruplarda da alınması gereken miktarlar, kiĢinin yaĢına, 

boyuna, kilosuna ve yaptığı iĢe bağlı olarak değiĢmektedir 

 Bu gruplarda belirtilmeyen, fakat yiyeceklerimize lezzet vermek için kullandığımız 

Ģeker, salça ve baharatlar da vardır 

 ġeker sadece enerji verdiğine göre, fazla yemek kiĢiyi dengesiz beslenmeye 

götürür 

 Bu yiyecekleri az yemek ve sık yememek gerekmektedir 

 

VEJETARYENLĠK VE BESLENME 

 Vejetaryen diyetlerin çoğu dikkatli düzenlendiği takdirde besin öğeleri yönünden 

yeterlidir 

 

 Özellikle vejetaryen diyet az da olsa bazı hayvansal besinleri içeriyorsa tüm besin 

öğelerini bu diyetle karĢılamak mümkündür 

 

VEGANLIK 

 Veganlar hiçbir hayvansal gıdayı tüketmezler 

 Fruvitaryanlar da bu grubun içinde yer alırlar  

o Bunlar ise sadece taze ve sert kabuklu meyvelerle beslenirler 

 Bu grupta yer alan vejetaryenlerde protein, riboflavin, B12 Vitamini, demir, 

kalsiyum ve çinko eksikliğine rastlanır 

 

LAKTOVEGANLIK 

 

 Laktovejetaryen diyet iyi düzenlenirse günlük sağlıklı bir vejetaryen diyetidir 

o Bu diyette bitkisel besinlerle birlikte süt ve süt ürünleri de tüketilir 

o DoymuĢ yağdan sakınmak için genellikle yağsız veya yarım yağlı süt 

ürünleri tüketilir 

 

OVOVEJETARYENLĠK 

 

 Bu diyette bitkisel besinlerle birlikte yumurta da tüketilir  

 Ancak et ve süt tüketilmemesi açısından sağlığa zarar verebilir 

 

LAKTO-OVOVEJETARYENLĠK 

 

 Günümüzdeki vejetaryenlerin %95'i bu türde yer alırlar 

 Diyette et hariç her Ģey yenilir 

 Baklagillerde ve sütte bulunan B12 Vitamini sayesinde vitamin eksikliği çekilmez 

 Yine bununla beraber diğer vejetaryen beslenme çeĢitlerinde görülen eksikler bu 

türde görülmez 
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ETLER ARASINDA TERCĠH YAPANLAR 

 

 Bu grupta yer alan en geniĢ grup kırmızı et yemeyenlerdir 

 Bunun dıĢında Pollo-vejetaryenler et olarak sadece kanatlı hayvanları; Pesko-

vejetaryenler ise su hayvanlarını tüketmektedirler 

 Buna ek olarak bazı hayvanların etleri bazı dinler tarafından yasaklanmıĢtır (Ör: 

Müslüman ve Yahudiler domuz Hintlilerde inek sığır tüketmezler 

 

FASTFOOD 

 

 Fast-Food, yani abur-cubur beslenme alıĢkanlığı, günümüz insanının hızlı yaĢam 

temposu nedeni ile doğmuĢ olup, zamanla büyümüĢ ve bir endüstri haline 

gelmiĢtir 

 Daha çok gençlerde görülmesine rağmen günümüzde her yaĢta yaygınlaĢmaktadır 

 "Fast-food"ların özelliği sahip oldukları yüksek enerjinin % 40-50'sinin yağdan 

geliyor olmasıdır 

 Besin değerleri çok düĢüktür ve sodyum içeriği yüksek, vitamin A ve kalsiyum 

açısından fakirdir 

 Bu tip besin özellikle obezite ve yüksek tansiyon geliĢmesine zemin hazırlar 

 Bir çocuğun sadece bir öğün bu tip diyetle beslenmesi günlük enerji 

gereksiniminin yarısından fazlasını karĢılar 

 Bu nedenle, fast food tükeminin yeterli ve dengeli beslenme içinde sınırlı tutulması 

gerekmektedir 

 Enerji yoğunluğunun fazla olması yanında hiçbir besinsel değeri olmayan kolalı 

içecekler yerine süt, ayran ve taze meyva sularının yaygılaĢtırılması fast -food 

menülerini daha dengeli hale getirir 

 

VĠTAMĠN ZEHĠRLENMELERĠ 

 

 Vitaminler normal insan metabolizması için düĢük düzeylerde gereksinim duyulan 

bileĢiklerdir 

 Normalde sadece hamilelere ve bir yaĢ altındaki çocuklara düzenli vitamin desteği 

gerekmektedir 

 Yeterli ve dengeli beslenen sağlıklı bireylerde ek vitaminlere gereksinim yoktur

    

 Bununla birlikte vitaminlerin günlük önerilen dozlarının on veya daha fazla katını 

içeren mega vitaminlerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır 

 Hatta bir kaç farklı vitamin preparatı aynı anda bile kullanılmaktadır  
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 Mega vitamin alımının soğuk algınlığından koruduğu, stres ile baĢa çıkmada etkili 

olduğu, enerji düzeyini arttırdığı, uzun yaĢam sağladığı Ģeklinde görüĢler  vardır 

 Bununla birlikte, vitaminlerin çok yüksek dozlarda alınması toksik belirtilere neden 

olabilir 

 Vitamin preparatlarını değiĢik kombinasyonlarda ve dozlarda reçetesiz olarak 

eczanelerde ve marketlerde satılmaktadır.   

 Doktorların hastalara verdiği multivitaminin içeriğini bilmesi, önerdikleri vitamin 

dozları konusunda dikkatli olmaları, kiĢilerin baĢka vitamin preparatı kullanıp 

kullanmadığını sorgulaması gerekir 

 KiĢilerin de doktora danıĢmadan vitamin ilacı almamaları gerekir 

 

ġĠġMANLIK 

 

 ġiĢmanlık (obezite); vücut yağ miktarının sağlığı bozacak düzeyde artmasıdır 

 Enerji alımının enerji tüketiminden daha fazla olduğu durumlarda ortaya çıkar 

 ġiĢmanlık sadece estetik açıdan değil bazı hastalıkların ortaya çıkıĢını 

kolaylaĢtırması, yaĢam süresini olumsuz yönde etkilemesi gibi nedenlerle önemli 

bir sağlık sorunudur 

 ġiĢmanlık; kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, Ģeker hastalığı, kolesterol 

yüksekliği, solunum rahatsızlıkları, eklem hastalıkları, safra kesesi hastalıkları ve 

bazı kanser türleri ile iliĢkisi olan, insan yaĢamını kısaltan ve yaĢam kalitesini 

bozan bir hastalıktır 

 ġiĢmanlığın tedavisinden önce, önlenmesi doğrudur 

 ġiĢmanlığın önlenmesinde en önemli kural, küçük yaĢtan itibaren yeterli ve 

dengeli beslenmenin sağlanması ve enerji dengesine uygun bir beslenme 

alıĢkanlığının kazandırılmasıdır 

 

ġĠġMANLIĞA NEDEN OLAN BAZI HATALI DAVRANIġLAR 

 

 Hızlı yemek, büyük lokmalar almak, az çiğnemek  

 Öğün atlamak, öğün aralarında sürekli bir Ģeyler atıĢtırmak, 

 Sıkıntılı veya stresli durumlarda aĢırı yemek,  

 Ziyaret ve davetlere sık sık katılmak ve  bütün ikramları kabul etmek  

 AkĢam yemeğinden sonra yatıncaya kadar sürekli yemek, 

 Su içmemek veya az içmek,  

  Özellikle çalıĢan kiĢilerde, akĢam eve geldikten sonra yemek zamanına kadar 

atıĢtırmak ve sonra tekrar yemek yemek  
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SAĞLIKLI BESLENĠRKEN NELERE DĠKKAT ETMELĠYĠZ? 

 

SAĞLIKLI ÇEVRE 

 Temiz hava 

 Temiz su 

 Sağlıklı besin  

 Temiz ve yeĢil çevre 

 Sağlıklı Ģehir 

 

SAĞLIKLI VE GÜVENLĠ ĠġYERĠ 

 Sağlıklı çalıĢan 

 Güvenli iĢyeri 

 Kazasız ve meslek hastalıksız iĢyeri 

 Verimli, üreten iĢyeri  

 

 

MĠKROORGANĠZMALAR 

 

1-ÖKARYOTLAR (Alg, Protozoon, Mantar) 

 

2-PROKARYOTLAR 

 

 Arkeobakteriler 

 SiyanobakterileR 

 Bakteriler 

 Spiroketler 

o Öbakteriler 

o Klamidyalar 

o Riketsiyalar 

o Mikoplazmalar 

 

3-VĠRÜSLER VE VĠROĠDLER 

 

Vücudumuzda mikroorganizmalar yaĢar 
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Mikroorganizmaların en çok ürediği yerler 

 

 % 63 Tezgahlar 

 % 50 Lavabo musluğu 

 % 49 AĢçının eli 

 % 28 Garsonun eli 

 

Uygun üreme koĢulları 

 

Üreme faktörleri 

 Gıdalar besleyici ortam içerir 

 Nemli ortamlar kuru ortamlara göre üreme için daha uygundur  

 Sıcaklık:  

o 60 0C ve üzerinde bakteri üremesi durur ve ölümler artar 

o 100 0C ve üzerinde kaynatmayla çoğu mikrop ölür veya toksinleri etkisiz 

hale gelir 

o 5- 60 0C arasında bakteriler hızla ürer 

o 5 0C altında üreme durur 

 Zaman: Bakteri sayısı ile gıdaların bekletme süresi doğru orantılıdır 

 

GIDA ZEHĠRLENMESĠ 

 

Aldığımız gıdalara bulaĢmıĢ olan 

 Mikroplar 

 Parazitler 

 Zehirler 

 Kimyasal maddeler 

Ġle ortaya çıkan ani hastalıklardır 

 1 saat ile birkaç hafta içinde ortaya çıkar 

 Bazen öldürücü olur 

 

BULGULAR 

 

Hastaların tipik bulguları 

 Kusma, ishal, karın ağrısı 

Tipik olmayan bulgular  

 Ateş 

 Halsizlik  

Nörolojik bulgular 

 Baş dönmesi 

 Bayılma 

 Felçler  

Belirtiler yemekten 1 saat ile birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir 

NEDENLERĠ 

 

 Gıdaların çok önce hazırlanması 

 Yetersiz soğutma 

 Çevreden bulaĢma 

 Hijyen kurallarına uymamak 
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Salmonella türleri (1-3gün) 

 Bulaşık yumurta, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, bulaşık su  ve salatalar, 

taşıyıcı olan ve gıda sektöründe çalışan kişiler (pişirildikten sonra Enfekte kişiler 

tarafından el ile bulaşmış gıdalar) 

 

E.coli (1-8 gün) 

 Az pişmiş etler (E.coli 0157:H7), pastörize edilmemiş süt, çiğ sebze ve meyve, 

salata sosları, bulaşık içme suyu 

 

Shigella türleri (24-48saat) 

 Dışkı ile bulaşmış gıda ve sular  

 

Staphylococcus aureus  (toksin) (1-6saat) 

 Buzdolabında saklanmamış et, kremalı ya da yumurtalı soslar ve pasta türleri 

 

Brucella türleri (7-21 gün) 

 Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri (taze beyaz peynir), bulaşmış iyi pişmemiş 

etler 

Campylobacter türleri (2-5 gün) 

 İyi pişmemiş etler, bulaşık süt ve içme suyu 

 

Listeria monocytogenes (9- 48 saat) 

 Pastörize edilmemiş süt ve ürünleri (taze krem peynir), salam ve sosis 

 

Bacillus cereus (1-16 saat) 

 Et yemekleri, soslar, pilav 

 

Vibrio cholerae (24-72 saat) 

 Bulaşık su ve deniz ürünleri 

 

Hepatit A virüsü (15-50 gün) 

 Bulaşık sulardan toplanmış midye, istiridye türleri, pişmemiş gıdalar veya 

pişirildikten sonra enfekte kişiler tarafından el ile bulaşık edilmiş gıdalar 

 

Norwalk-türü virüsler (24-48 saat) 

 Bulaşık sulardan toplanmış midye, istiridye türleri, pişmemiş gıdalar veya 

pişirildikten sonra enfekte kişiler tarafından el ile bulaşmış gıdalar, salatalar ve 

sandviçler 

 

Rota virüs (1-3 gün) 

 Dışkı veya enfekte kişilerin elleri ile bulaşık yiyecekler, salatalar, sandviçler  

 

Diğer virüsler (5-70saat) 

 Dışkı veya enfekte kişilerin elleri ile bulaşık yiyecekler, salatalar, sandviçler 

 

Taenia saginata ( ortalama 4 hafta) 

 İyi pişmemiş/çiğ dana eti 
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Giardia lamblia (1-4 hafta) 

 Dışkı ile bulaşık içme suyu, bulaşık su ile hazırlanmış hazır tüketilen içecekler ve 

gıdalar 

 

Entamoeba histolytica (2 gün-3 hafta) 

 Dışkı ile bulaşık gıdalar ve sular 

 

Toxoplasma gondii (6-10 gün) 

 İyi pişmemiş et ve et ürünleri 

 

Cryptosporidium parvum (2-28gün) 

 Bulaşık su sistemleri, pastörize edilmemiş süt 

 

Metaller: bakır, çinko…. (5dak-8saat) 

 Metal kaplar 

 Cıva (1 hafta) 

 Cıva bileşikleri ile bulaşık sudan avlanmış balıklar, fungusit amaçlı kullanılan cıvalı 

bileşikler ile spreylenmiş tahıllar 

 

Mantar (2-4saat) 

 Doğadan toplanmış zehirli mantarlar (pişirmek toksinlerini yok etmez) 

 

Sodium fluoride (1-2 dak) 

 Sodium fluoride insektisit ile bulaşık kuru gıdalar (süt tozu, un, baking powder…) 

 

Thallium (1-2 saat) 

 Bulaşmış gıdalar 

 

Pestisitler (organo fosfat bileĢikleri) (1dakika-1 saat) 

 Bulaşmış her türlü gıdalar 

 

 

KORUNMA YOLLARI 

 

 Bireysel korunma yolları 

 Endüstriyel korunma yolları 

 Toplumsal korunma yolları 

 Çevresel korunma yolları 

 

ENDÜSTRĠYEL KORUNMA YOLLARI 

 Yasalara 

 Standartlara 

 Uluslar arası standartlara 

 Uygun olarak; 

 Riskleri ortadan kaldırmak 

 Riskleri izole etmek 

 Toplu koruma önlemleri sağlamak 

 KiĢisel koruyucu donanım kullandırmak 
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İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım 
 

Konu ĠĢ Sağlığında Epidemiyolojik YaklaĢım 

Amaç ĠĢyerinde kullanılabilecek epidemiyoloji, kayıt - istatistik ve 

araĢtırma yöntemlerini tanımak ve bu yöntemlere iliĢkin temel 

kavramları öğrenmek.  

Öğrenim 

hedefleri 

Epidemiyoloji tanımı ve kullanılan yöntemler, 

Epidemiyolojinin temel kavramları,  

ĠĢyeri hekiminin iĢyerinde araĢtırma yapmakla ilgili etik 

     sorumlulukları, 

ÇalıĢma yaĢamında kullanılan epidemiyolojik araĢtırma yöntemleri, 

AraĢtırma metotları:  

Kesitsel araĢtırmalar 

Vaka-kontrol araĢtırmaları 

Kohort araĢtırmaları 

hakkında bilgi sahibi olmak.  

Alt baĢlıkları Epidemiyolojinin tanımı  

Epidemiyolojinin temel kavramları 

Epidemiyolojide veri kaynakları 

Epidemiyolojinin iĢ sağlığı alanında kullanım amaçları  

ĠĢyeri hekiminin iĢyerinde araĢtırma yapmakla ilgili etik 

    sorumlulukları 

ÇalıĢma yaĢamında kullanılan epidemiyolojik araĢtırma yöntemleri 

AraĢtırma metotları:  

Kesitsel araĢtırmalar 

Vaka-kontrol araĢtırmaları 

Kohort araĢtırmaları 

ĠĢyerinde araĢtırma örneklerinin sunumu 

 

 

TANIM VE TEMEL KAVRAMLAR: 

Epidemiyoloji; bir toplumdaki sağlık sorununu kontrol altına almak amacıyla, o 

toplumdaki hastalıkların toplumda nasıl yayıldığının ve bu yayılımı etkileyen/belirleyen 

faktörlerin neler olduğunu inceleyen bir bilimdir.  

Son yıllarda gerek klinik uygulamalarda gerekse iĢ sağlığı uygulamalarında 

epidemiyolojinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Hastalıkların önlenmesinde kullanılan 

temel bilimlerden en önemlisi epidemiyolojidir. Sosyal ve tıbbi alanlarda olduğu kadar 

sağlıklı kamu politikalarının oluĢturulmasında da epidemiyoloji büyük rol oynar. 

Epidemiyoloji, hastalıkların patogenezinin ortaya konmasında, hastalıkların (genetik ve 

çevresel) etkenlerinin iĢ yerinden mi, çevreden mi yoksa genetik mi olduğunu saptamak 

için laboratuar araĢtırmalarıyla birlikte kullanılmaktadır.  
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Epidemiyoloji bir bilim olarak; belirli bir toplumdaki (örneğin bir iĢyerindeki çalıĢanlar) 

sağlıkla ilgili sorunları kontrol altına almak amacıyla; araĢtırma yöntemlerini bir araç 

olarak kullanır ve hastalıkların dağılım özelliklerini, bulaĢma yollarını, toplumdaki sıklığını, 

dağılımını etkileyen iĢyerinden kaynaklanan, çevreden kaynaklanan ve genetik olan 

belirleyicileri ve hastalıkların patogenezlerini araĢtırır.  

Bu tanımlamadaki  

AraĢtırma; surveyans, gözlem, hipotez test etme, analitik araĢtırma ve deneyleri kapsar.  

Dağılım; etkilenen kiĢilerin kiĢi yer zaman özelliklerine göre analiz edilmesi demektir.  

Belirleyiciler ise sağlığı etkileyen sosyal, kültürel, davranıĢsal, fiziksel, biyolojik faktörleri 

ifade eder.  

Belirli bir toplum ise, yaĢ, cinsiyet, meslek, yerleĢim yeri, çalıĢtığı yer, okuduğu okul vb. 

herhangi bir özellik yönünden belirli bir zaman diliminde belirli bir yerde yaĢayan sayısı 

belirli bir toplumu ifade eder.  

Epidemiyolojinin temel olarak 4 kullanım amacı vardır:  

1. Hastalıkların nedenlerinin ortaya konması,  

2. Hastalıkların ilerleme ve geliĢim sürecinin açıklığa kavuĢturulması,  

3. Toplumların sağlık durumlarının ortaya konması (hasta olanların sıklığı ve zaman içinde 

bu sıklığın değiĢimi vb.),  

4. Sağlık alanında yapılan müdahalelerin etkinliğinin araĢtırılması. 

 

Epidemiyoloji toplumların sağlık durumunu tanımlamak için çok sık kullanılır. Bu bilgi, 

sağlık hizmeti planlayıcılarının kaynakları en etkin ve verimli kullanabilmesi için çok 

önemli ve gereklidir. ĠĢ ve çevre epidemiyolojisi, özellikle çevresel etkene maruz kalan 

toplumlarda yapılan çalıĢmalara özel bir önem verir ve hastalıkların çevresel etkenleri 

üzerine yoğunlaĢır.  

 

EPĠDEMĠYOLOJĠDE VERĠ KAYNAKLARI: 

Epidemiyolojik çalıĢmalarda kullanılmak üzere toplanan ve kullanılan sayısal değerlere 

veri denir. 

Epidemiyolojik araĢtırmanın sağlıklı ve doğru sonuç vermesi, verilerin doğru olarak 

toplanmasına ve analizine bağlıdır.  
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AraĢtırmada kullanılacak veriler iki ana grupta incelenebilir; 

1. Rutin veriler (kayıtlar) 

2. Aktif olarak toplanan (özel veri) veriler. 

1. Rutin veriler (kayıtlar) 

Aslında araĢtırma yapmak amacıyla tutulmayan kayıtlar epidemiyolojik araĢtırmaların veri 

kaynağı olabilir. 

ĠĢyeri hekimin hasta kayıtları, hasta dosyaları, arĢivler, nüfus kayıtları, sağlık kartları vb. 

kayıtlar epidemiyolojik araĢtırma için veri kaynağı olabilirler. Ancak amaç araĢtırma 

yapmak olmadığı için bu kayıtlar araĢtırılan konuya ait yetersiz veri içerebilir.  

Bu amaçla kullanılabilecek diğer rutin veri kaynakları Ģunlardır;  

 Ölüm kayıtları 

 Doğum kayıtları 

 Hastalık kayıtları   

 Hastane kayıtları 

 Sigorta kapsamındaki hastanelerin, diğer resmi ve özel kuruluĢların sağlıkla ilgili 

kayıtları 

 Sağlık ocağı (aile hekimliği) kayıtları  

 

2. Aktif olarak toplanan (özel veri) veriler. 

Doğrudan bir sağlık sorununun nedenini araĢtırmak, ya da çalıĢanlar arasındaki sıklığını 

tespit etmek için iĢçiler arasından toplanan verilerdir. 

Eğer “Evreni” temsil eden uygun “örnek” büyüklüğünü içeren bir çalıĢma grubundan veri 

toplanırsa ve veri toplam iĢlerimi öncesinde bilimsel bir hazırlık yapılarak ne gibi verilerin 

toplanacağına karar verilmiĢse güvenilir veri kaynaklarıdır. Sorunu saptamada ve 

çözümüne yönelik çabalarda önemli yol gösterici verilerdir. 

Birçok iĢyerinde evrenin (iĢçilerin) tamamına ulaĢabilen Ģansı olduğundan elde edilen 

veriler tamamen o topluma ait doğru ve güvenilir veriler olacaktır. Yani araĢtırma 

yapılacak toplam küçük olursa, tümünden veri toplama olanağı vardır. Örneğin meslek 

hastalıkları prevalans ve insidansı ile ilgili veriler toplumun tümünün araĢtırmaya alınması 

ile sağlanabilir. 
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ÇEVRE VE Ġġ EPĠDEMĠYOLOJĠSĠ 

(Epidemiyolojinin iĢ sağlığı alanında kullanım amaçları) 

ĠĢ epidemiyolojisinin tanımı epidemiyolojinin genel tanımından hareketle biraz daha 

özelleĢmiĢ bir kapsam içermektedir. Ġnsanların çevresindeki ve iĢyerindeki fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik etkenlere maruz kalmanın çalıĢanlar üzerindeki etkilerini ve bu 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle iliĢkili olarak kentleĢme, tarımsal geliĢim, enerji 

tüketimi vb. ekonomik sosyal ve kültürel faktörlerin olası toplumsal etkilerini araĢtıran 

bilimdir.  

ĠĢ ve çevre epidemiyolojisinde kullanılan araĢtırma yöntemleri, bu alana özel bazı kavram 

ve yaklaĢımlar içerse de epidemiyolojinin diğer alanlarındaki araĢtırma yöntemleriyle 

aynıdır.  

ĠĢ sağlığı konularındaki epidemiyolojik çalıĢmalar çoğunlukla genç eriĢkin ve erkek 

nüfusta yapılan araĢtırmaları kapsar, daha da ötesinde çalıĢılan bu grup herhangi bir 

hastalığı olmayan sağlıklı gruptur. Bu durumda çalıĢma yapılan grupta mortalite ve 

morbidite düzeyleri düĢük olarak saptanabilir ve buna “sağlıklı iĢçi etkisi”  adı verilir. Oysa 

epidemiyolojik çalıĢmalarda çalıĢılan grupta yaĢlı, çocuk, kadın ve hasta insanlar da 

bulunabileceğinden daha farklı sonuçlara ulaĢılabilir. ÇalıĢılan grubun sağlıklı olması 

nedeniyle iĢ sağlığı konularındaki epidemiyolojik araĢtırmalarda ulaĢılan standart 

maruziyet değerleri vb. güvenlik standartları tüm topluma genellenirse önemli bir hata 

yapılmıĢ olacaktır.  Etkene maruz kalan herhangi bir birey, sanayide çalıĢan bir iĢçiye 

göre etkenlere karĢı daha duyarlıdır. Örneğin kurĢunun sağlık etkisi çocuklarda eriĢkinlere 

göre daha düĢük dozlarda ortaya çıkar.  

 

 

 

 

Tablo 1. Çocuklarda ve eriĢkinlerde sağlık etkisi oluĢturabilen en düĢük kan kurĢun 

düzeyleri. 

Farklı etkilenimler altındaki toplumlarda yapılan çalıĢmalarda, dıĢsal faktörlerle insan 

sağlığı arasındaki iliĢki saptanmaya çalıĢılır. Çevresel değiĢimlerin ve ekolojik dengenin 

bozulmasının çoğunlukla dolaylı olarak ortaya çıkan sağlık tehlikelerinin ortaya konması 

bu alandaki araĢtırmalara farklı bir boyut getirmiĢtir. 

Sağlık Etkisi 

Kan kurĢun düzeyi 

Çocuk (ìg/l) EriĢkin (ìg/l) 

DüĢük hemoglobin düzeyi 40 50 
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Ġnsanın dıĢındaki sağlığı tehdit eden bu etkenler evde, iĢyerinde ve çevrede herhangi bir 

yerde olabilir. Ancak insanlar zamanının önemli bir kısmını bu risklerin yoğun olduğu 

iĢyerlerinde geçirdiklerinden dolayı “çevre epidemiyolojisi” yerine “iĢ ve çevre 

epidemiyolojisi” tanımını kullanmak daha doğru ve yaygın kullanım Ģeklidir.  

ÇalıĢanın çevresi; hava, su, besin, iklim gibi temel gereksinimlere ilaveten fiziksel çalıĢma 

koĢulları, çalıĢma ortamından kaynaklanan fizikobiyokimyasal etkenler ve mental sağlık 

için gereken sosyal çevre ve ruhsal çevre öğelerinden meydana gelir.  

ÇalıĢanı etkileyen bu iĢyeri faktörleri; birçok hastalığın ya doğrudan nedenidir ya da 

dolaylı olarak etkiler. Bu faktör(ler)in; nedenselliğinin Ģekli ve boyutunun ortaya konması, 

hastalıktan korunma ve kontrol programları için kritik önem taĢır. Bu nedenle iĢ ve çevre 

epidemiyolojisi, nedenselliğin ortaya konması suretiyle gerekli temel bilimsel bilgiye 

eriĢmeyi sağladığı için oldukça önemlidir. Ve her iĢyeri hekimi; 

 AraĢtırmaların nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olmalı,  

 Hastalığın çalıĢanlar arasındaki sıklığını ve dağılımını ölçen epidemiyolojik 

araĢtırmaları yapabilmeli, 

 Hastalığın olası nedenlerini araĢtırabilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip olmalıdır.  

 

Hastalık etiyolojisinde rol oynayan çevresel faktörler aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

1. Sağlığı etkileyen çevresel faktörler: 

a. Psiko-sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler: Stres, ağır iĢ koĢulları, bireyler arası 

iliĢkiler. 

b. Kaza faktörleri: Tehlikeli durumlar, hız, alkol ve uyuĢturucu 

c. Biyolojik Faktörler: Bakteri, virüs ve parazitler 

d. Fiziksel Faktörler: Gürültü, iklim, radyasyon, ergonomi 

e. Kimyasal Faktörler: Kimyasallar, tozlar, uyuĢturucu, sigara, deri irritanları, gıda katkı 

maddeleri  

 

2. Çevresel faktörlerin etkisini değiĢtirebilen ya da çevresel faktörler etkisiyle 

değiĢebilen bireysel özellikler: 

a. Genetik faktörler  

b. Beslenme 

c. YaĢ 

d. Fizik kapasite ve egzersiz durumu 

e. Cinsiyet 

f. Hastalık 

g. KiĢilik  
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Çevresel Faktörler 

Hastalık 

Bireysel Faktörler 

Psiko-sosyal, ekonomik ve 

kültürel 
Biyolojik  

Fiziko-jeo-kimyasal 

Kaza faktörleri 

Yaş 

Cinsiyet 

Genetik yapı 

Kişilik yapısı 

Beslenme durumu 
Fiziksel kapasite 

ĠĢyerindeki faktörlerin olası sağlık etkilerinin araĢtırıldığı çalıĢmalarda genellikle tek bir 

etken izole olarak alınır ve etkileniminin oluĢturduğu sorunlar irdelenir. Oysa hiçbir faktör 

tek baĢına etki etmez. Diğer mesleki ve çevresel faktörlerle birlikte etkileĢim 

halinde/birlikte etki ederler. Kimi çevresel faktörler bir baĢka faktörün etkisini arttırırken 

bir baĢka faktörün etkisini baskılar, azaltır.  

Farklı yerlerde yürütülen birçok epidemiyolojik çalıĢmada birbirinden farklı sonuçlara 

ulaĢılabilmektedir. Bunun nedeni, mesleki ve çevresel faktörlerin tek tek izole olarak etki 

etmemesi, faktörlerin bir bütün halinde / birçok faktörün birlikte etki etmesidir. Kaldı ki 

aynı çevrede, aynı etkilenimde kalan bireylerde farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.  

Bireyler arasındaki (yaĢ, cinsiyet, genetik yapı, fiziksel kapasite, beslenme durumu ve 

kiĢilik yapısı gibi) farklılıklar çevresel faktörlerin bir kiĢide diğerlerine göre farklı sonuçlar 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çevresel ve bireysel faktörlerin hastalık 

oluĢumundaki etkileri aĢağıdaki Ģekilde Ģematize edilmiĢtir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ġekil – 1; Mesleki, Çevresel ve bireysel faktörlerin hastalık oluĢumundaki etkileĢimleri.  
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 Herhangi bir mesleki ve çevresel etkenin sağlık sorunu oluĢturabilmesi için geçen süreç 

sırasıyla;  

 Etkenin ortaya çıkması,  

 Çevrede taĢınması-dönüĢmesi-birikmesi,  

 Ġnsana teması ve etkilemesi,  

 Ġnsanın etkilenmesi (maruziyet) ve  

 Hastalık oluĢumu için gerekli patogenetik mekanizmanın iĢlemesi  

olarak sıralanabilir.  

Günlük yaĢamda ortaya çıkan etkenlerden kaynaklanan ve iĢ ve çevre nedenli 

hastalıkların tanımlanması; 

Etkilenen nüfusun özellikleri ve sağlıklı iĢçi etkisi gibi “bias” lar nedeniyle zaten yeterince 

zordur.  

Toksik kimyasal etkenlerle oluĢan hastalıklarda, etken-hastalık iliĢkisi konuyu daha da 

karmaĢıklaĢtırır.  

 

 

 

 

 

 

TABLO – 2; Etkene ve konakçıya ait özellikler 

Etken-hastalık iliĢkisini etkileyen baĢlıca unsurlar;  

OluĢan etkilenim, konakçıya ulaĢan etkenin miktarı ve konakçının yanıt verebilme 

kapasitesi ile doğrudan iliĢkilidir. ġekilde etken hastalık iliĢkisini etkileyen faktörler 

Ģematik olarak gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

“etkene ait özellikler”  “konakçıya ait özellikler” 

Etkenin toksisitesi,  

Potensi,  

Fziksel yapısı,  

Çözünürlük derecesi,  

Yoğunluğu,  

Dalga boyu  

Konakçının; 

Genetik yapısı,  

YaĢı,  

Cinsiyeti,  

Beslenme durumu, 

Gebelik laktasyon gibi özel durumu  
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ġekil – 2; Etken-hastalık iliĢkisini etkileyen baĢlıca unsurlar. 

ĠĢ sağlığı alanında epidemiyolojik çalıĢma yapmak oldukça karmaĢık ve zor bir iĢtir. 

Etkene ve konakçıya ait yukarda sayılan birkaç özellik bile konunun karmaĢıklığını ortaya 

koymaya yeterlidir. Örneğin dirençli, fizik kapasitesi iyi düzeyde bir iĢçinin toksik bir 

maddeye vereceği yanıt ile zayıf bir iĢçinin veya kadın iĢçinin vereceği yanıt aynı olamaz. 

ÇalıĢmaya dahil edilen iĢçi grubu benzer özellikte olsa bile maruz kalınan etkenin miktarı, 

maruz kalma yoğunluğu, süresi, maruz kalındığı zamanki diğer ortama ait çevresel 

faktörler etkilenimin düzeylerini değiĢtirecek/ neden–sonuç iliĢkisi açıkça ortaya 

konamayacaktır.  

Örneğin; bir maden iĢletmesinde tozun sağlık etkileri konusunda bir çalıĢma planlandığını 

varsayalım. ÇalıĢılan bölgede genç eriĢkin insanların etkilenimi ile yaĢlı olanların 

etkilenimi aynı düzeyde olmayacaktır. ÇalıĢma grubunu yaĢ yönünden standardize 

ettiğimizi düĢünsek ve  (çalıĢmaya dahil edilen iĢçi grubu benzer özellikte olsa bile) bütün 

gününü kapalı ortamda geçiren iĢçiler, yoğun toz ortamında çalıĢanlar, kabini olan 

Fiziksel yapısı,  

Toksisite düzeyi,  

Potensi,  

Yoğunluğu,  

Dalga boyu, 

çözünürlük 

derecesi, 

 Etki süresi  

Ortama ait Faktörler 

Sıcaklık 

Işık 

Nem oranı 

Hava akım hızı  

ve havalandırma 

Çevresel Etkenin 

özellikleri 

Konakçıya ait özellikler:  

 

Genetik yapısı, ırk 

Yaşı,  

Cinsiyeti,  

Beslenme durumu,  

Enfeksiyon öyküsü 

Bağışıklık durumu, 

Aktivite düzeyi 

Etkenle karşılaşma öyküsü 

Gebelik, laktasyon vb. özel 

durum 

Karşılaşma 

sıklığı 

Vücuda  

giriş yolu 
Sürekli/aralıklı 

karşılaşma 

Etkinin 

niteliği 
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dozerde çalıĢan operatörler, koruyucu ekipman kullananlar/kullanmayan bir çok 

varyasyon farklılık sözkonusu olacaktır.  

Yani sadece yaĢ ve cinsiyet değil meslek ve çalıĢma koĢulları yönünden de eĢleĢtirme 

gerekecektir. Bunlara ilaveten hastalığı olup olmaması, genetik alt yapı, etkilenim süresi  

vb. birçok yönden çalıĢma grubunu standardize etmek gerekecektir ki bunu baĢarmak 

çok zor olacaktır.  

ĠĢyerlerindeki kimyasalların sağlık etkisini daha iyi anlayabilmek için bazı terimlerin 

anlamının bilinmesi gerekir: 

Maruziyet (etkilenim), bir madde (yoğunluğu, etki süresi, karĢılaĢma sıklığı, sürekli mi 

aralıklı mı etkilediği ve vücuda giriĢ yolu tanımlanmıĢ olan bir madde) ile temas etmek ve 

bu maddenin vücuda düĢük dozlarda da olsa giriĢi demektir.  

Doz, etkilenimin Ģiddeti ile ilgili olup, etkileyen miktar, süre, sıklık ve zaman özelliklerini 

içerir. 

Etki, (effect) toksik bir etkene vücudun verdiği yanıtlar ve oluĢan belirtilerdir. Etkinin 

baĢlaması, süresi, Ģiddeti ve niteliği konakçıya, etken ve çevreye ait faktörlere göre 

değiĢkenlik gösterir. 

Toksik etki, oluĢan etkinin vücut yapı, fonksiyon ve bileĢimini değiĢik derecelerde de 

olsa bozmasıdır. Toksik etkiyi saptarken vücudun fizyolojik, anatomik, histolojik, 

patolojik, biyokimyasal olarak incelenmesi sonucu normalden olan sapmalar 

değerlendirilir. Bazen bir enzimin vücuttaki düzeyinde değiĢim toksik etkinin göstergesi 

olabilir iken bazen klinik belirti ve bulgu veren bir hastalık toksik etkinin göstergesidir.  

Akut etki: Etkilenimden hemen sonra ve/ veya hızlı geliĢen etkilenimi tanımlamaktadır. 

GecikmiĢ etki (delayed): Etkilenimden günler, haftalar kimi zaman yıllar sonra ortaya 

çıkan etkiyi tanımlamaktadır. Kronik etkilenimden farkı etkilenimin kısa sürmesi ancak 

etkinin uzun süre sonra ortaya çıkmasıdır.  

Kronik etki ise uzun süren maruziyeti tanımlamaktadır. Tekrarlı ve akut toksik etki 

yapabilecek dozdan daha düĢük dozlarda maruziyet sonucu ortaya çıkabilmektedir. 
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ÇALIġMA YAġAMINDA KULLANILAN EPĠDEMĠYOLOJĠK ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ 

ĠĢ sağlığı ve çevre sağlığı epidemiyolojisi araĢtırmaları çoğunlukla gözlemsel 

araĢtırmalardır ve temel amacı çevresel risk faktörleri tespit etmek, azaltmak ve elimine 

etmek suretiyle çalıĢanların ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek ve gelecekteki sağlık 

risklerini azaltmaktır.  

ĠĢ sağlığı ve çevre sağlığı epidemiyolojisinde kullanılan araĢtırma tipleri; Tanımlayıcı ve 

analitik olarak iki ana baĢlıkta sınıflanabilir. 

Tanımlayıcı çalıĢmalar hipotez üretmek için, analitik olanlar ise hipotezi test etmek için 

daha kullanıĢlı çalıĢmalardır. Aslında bir araĢtırmanın hipotez test etmek için mi hipotez 

üretmek için mi kullanılacağını araĢtırma yönteminden daha çok geçmiĢte yapılmıĢ 

çalıĢmalar ve o konudaki bilgi birikimi belirler. Güncel geliĢmeler sonucunda tanımlayıcı 

araĢtırmalarla doz cevap iliĢkisi ve etiyolojik faktörün sorgulanması çalıĢmaları 

yapılabilmektedir.  

 

Tablo – 3; AraĢtırma Yöntemlerinin Sınıflandırması: 

AraĢtırma Yöntemi Hesaplanabilecek Ölçüt(ler) 

A.Gözlemsel AraĢtırmalar  

    1. Tanımlayıcı araĢtırmalar Yüzdelik, frekans, oran, orantı 

        a. Olgu Sunumları  

 b. Sürveyans Sistemleri 

 c. Vaka serileri 

    2. Analitik araĢtırmalar Prevalans 

Tahmini Relatif Risk (OR) 

Relatif Risk (RR) 

        a. Kesitsel AraĢtırmalar 

        b. Vaka kontrol araĢtırmaları 

        c. Kohort tipi araĢtırmalar 

B.Deneysel AraĢtırmalar Risk/ Risk Ratio, Atfedilen Risk, 

Korunulabilir Risk 
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1. Tanımlayıcı çalıĢmalar:  

Tanımlayıcı araĢtırmalar ortamdaki önemli risklerin, tehlikelerin tespit edilmesi ve yeni bir 

mesleki riskin ortaya konmasını sağlamak için kullanıĢlı çalıĢmalardır. William Farr‟ın 

metal madenlerinde çalıĢan madencilerde yaptığı tanımlayıcı bir araĢtırmada ölümlerin 

toplumun diğer kesimlerine göre daha yüksek sıklıkta meydana geldiğini saptamıĢtır. 

Olgu sunumları, sürveyans sitemleri, ekolojik çalıĢmalar ve küme çalıĢmaları da bu 

gruptadır. 

Tanımlayıcı epidemiyoloji hastalıkların görülüĢünü, toplumda insidans, prevalans ve 

mortalite hızları açısından tanımlar.  

a. Olgu Sunumları ve çevre epidemiyolojinde kullanımı   

Bir olgu sunumu; birey veya bireylerin tıbbi öykülerinin alınması ve klinik 

değerlendirmelerinin sonucunda spesifik bir çevresel etkene maruz kalmakla görülen etki 

arasındaki iliĢkinin araĢtırıldığı (birey veya küçük gruplarda yapılan) çalıĢmalardır. Bu 

çalıĢmalar diğer klinik çalıĢmalar göre daha az personel ve maddi kaynak gerektirirler. 

Ancak etkene maruz kalmayan kiĢilerdeki hastalık sıklıkları hakkında bilgi vermedikleri 

için sınırlı bilgi veren çalıĢmalardır. 

ĠĢ sağlığı araĢtırmalarında olgu sunumları; çok nadir görülen hastalıklarda, çok özel 

etkilenimlerin oluĢması durumunda, ya da çok nadir görülen bir etkilenim Ģekli 

oluĢtuğunda değerli bilgiler veren ve bu durumlarda çok kullanılan çalıĢma yöntemidir.  

Sınırlı bilgi vermesine rağmen, birçok çevresel toksik maddeyle (metil cıva, asbestozis, 

sigara içimi gibi) etkilenimin olası sonuçlarına dikkat çeken ilk çalıĢmalar olgu sunumları 

olmuĢtur.  

b. Sürveyans Sistemleri: 

DeğiĢik coğrafik bölgelerdeki durumun karĢılaĢtırılmasında veya belirli bir popülasyonda 

değiĢik zaman dilimlerinde görülen değiĢimlerin incelenmesini sağlamaları nedeniyle 

çevre epidemiyolojisinde de yaygın olarak kullanılabilen çalıĢmalardır. Tanımlayıcı 

araĢtırmalarda yaĢamsal istatistiklerle (vital istatistikler) çevreye ait göstergeler ve 

veriler arasındaki olası bağlantılar araĢtırılır. Bunu yapabilmenin en iyi yolu sürveyans 

sistemleri ile zaman içinde görülen çevre ve sağlık göstergelerinin izlenmesidir. 

Sürveyans sistemlerini kurmak ve devamını sağlamak zor, pahalıdır. Hangi verilerin 

toplanacağının belirlenmesi dikkatli bir planlama gerektirir. Ancak uzun vadede ucuz, 

kapsamlı ve değerli verilere ulaĢılmıĢ olacaktır.  
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Sürveyans sistemleri epidemiyolojik çalıĢmanın yapıldığı özel gruplar hakkında geniĢ 

kapsamlı bilgi verir. Çevresel etkenle iliĢkisi olduğu düĢünülen bir etkenin, spesifik bir 

hastalığın oluĢumuna, artıĢı veya eksilmesine olan etkileri sürveyans sistemleri ile 

izlenebilir. Örneğin mide kanseri sıklığındaki yıllar içindeki değiĢim, ABD‟nde yıllar içinde 

takip edilmiĢ bu izlem sürecinde diyet alıĢkanlıkları yanında gıda saklama ve koruma 

uygulamalarında değiĢiklikler olduğu, gıda prezervatiflerinin değiĢtiği tespit edilmiĢtir.  

Sürveyans istemlerinin saptadığı bir diğer çevre-sağlık iliĢkisine bir diğer örnek; 

çocukların kan kurĢun düzeyi ile kurĢunlu benzin kullanımı arasında iliĢki saptanmasıdır. 

2. Analitik çalıĢmalar:  

Tanımlayıcı çalıĢmaların tersine daha maliyetli, laboratuar ağırlıklı, iliĢkiyi gölgeleyen 

durumları ortaya koyabilmek ve karıĢtırıcı faktörleri ortaya çıkarabilmek için bireylerden 

ve kontrol gruplarından ayrıntılı veri toplanan araĢtırmalardır.  

Analitik çalıĢmalar, bir hastalığın oluĢturan risk faktörlerinin varlığını tespit etmek veya 

Ģüphelenilen bir faktörün nedenselliğini araĢtırmak için yapılır. Bu amaçla, tıbbi 

kayıtlardan, klinik veya laboratuar araĢtırmalarında anket sonuçlarından veya doğrudan 

yapılan ölçüm verilerinden yararlanılır. Aslında analitik çalıĢmalar özgün hipotezlerin 

kaynağı olan araĢtırmalardır. BaĢlıca analitik araĢtırmalar vaka kontrol ve kohort tipi 

araĢtırmalardır.  

a. Kesitsel araĢtırmalar: 

Prevalans çalıĢması olarak ta adlandırılan bu çalıĢmalarda maruziyet ile oluĢan etki aynı 

anda ölçülür. Bu nedenle oluĢan etkinin etkenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı kesin 

olarak ortaya konamaz. Asıl soru etkenle karĢılaĢmanın sağlık etkisinden önce mi, sonra 

mı olduğudur. 

Eğer maruziyet ile ilgili veriler hastalığın baĢlamasından önce maruziyetin baĢladığını 

gösteriyorsa; hastalık ve maruziyetle ilgili veriler kohort araĢtırmalarında olduğu gibi 

dizayn ve analiz edilebilir. Yapılması nispeten düĢük maliyetli ve kolay olan kesitsel 

araĢtırmalar birden ortaya çıkan salgın hastalıklarda birden çok etkenle karĢılaĢmayı 

ölçmeyi sağlayabilir, nedene yönelik olarak yapılacak çalıĢmaların ilk basmağını 

oluĢtururlar . 

Kesitsel araĢtırmalar yürütülürken araĢtırmanın amacı net olarak ortaya konmuĢ ve iyi 

planlanmıĢ çalıĢmalar olmalıdır. Soru formu iyi düzenlenmiĢ olmalı çalıĢma grubu (örnek) 

seçimi uygun yöntemle yapılmalı, evreni temsil edecek biçimde yapılmalıdır. 
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Prevalans hızı, belirli bir zaman diliminde toplumun etkilenen bölümünün tüm topluma 

göre büyüklüğü olarak hesaplanır ve incelenen sağlıkla ilgili olayın toplumdaki 

yaygınlığını/sıklığını gösterir. 

b.Vaka-Kontrol tipi araĢtırmalar: 

Hastalığı olan (etkilenen) grubun etkenle karĢılaĢma durumu hastalığı olmayan sağlam 

(etkilenmeyen) grubun etkenle karĢılaĢma durumu ile karĢılaĢtırılır. Dikkat edilmesi 

gereken temel husus vakaların seçildiği toplum ile kontrollerin seçildiği toplumun aynı 

toplum olasıdır. Bu özellik iĢ ve çevre epidemiyolojisi için ayrıca bir zorluk ortaya 

çıkaracaktır. Öyle ki çevresel etkilenimlerde aynı toplumda yaĢayıp ta etkenle 

karĢılaĢamamak çoğunlukla olası değildir.  

Örneğin; tozun etkisinin solunum yolu hastalarında araĢtırıldığı bir çalıĢmada belirli bir 

iĢyerinden seçilen olgularda mesleki etken olarak “toz” sorgulanır ve araĢtırılır.  

Kontrol grubu da aynı iĢyerinden seçilmesi durumunda olgular ve kontroller aynı çevrede 

yaĢadıkları aynı havayı soldukları için tozun etkisi araĢtırılamayacaktır. Bu durumda 

benzer yaĢ ve cinsiyet grubunda toz etkilenimi olmayan en yakın iĢyerinden kontrolleri 

seçmek en akılcı yöntem olacaktır.  

Kontrollerin nasıl seçileceği, olası iliĢkileri karıĢtıran ve gölgeleyen faktörlerin nasıl 

önleneceği, analizlerde kullanılan istatistiksel yöntemler ile bu tür karıĢtırıcıların nasıl 

kontrol altına alınacağı etkenin ne ölçüde risk oluĢturduğu (Odds Ratio) konusunda birçok 

yayın bulunmaktadır.  Bu çalıĢmalarda genellikle geriye yönelik olarak elde edilen 

verilerden /kayıtlardan yaralanılır.  

 

 

 

 

 

  

 

 

ġekil – 3; Bir vaka-kontrol çalıĢmasının düzeni 
 

Toplum 

VAKALAR 

(Hastalar) 

KONTROLLER 

(Sağlamlar) 

Etkenle karşılaşan 

Araştırmanın yönü 

Zaman 

Etkenle 

karşılaşmayan 

Etkenle karşılaşan 

Etkenle karşılaşmayan 
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Ġnsidans Hızı, belirli bir zaman içerisinde görülen yeni vakaların risk altındaki popülâsyona 

oranı olarak tanımlanmaktadır ve incelenen olayın toplumda görülme olasılığını gösterir 

(1-3). 

c. Kohort tipi araĢtırmalar: 

Ġzleme ya da insidans çalıĢması da denilen bu araĢtırmalar ĠĢ ve çevre epidemiyolojisinde  

önemli veriler sağlayan araĢtırmalardır. AraĢtırılan bir etkene değiĢik düzeylerde maruz 

kalan gruplar (kohort)  çalıĢmaya dahil edilir. Hastalığı olmayan sağlam bir grup (kohort) 

zaman içinde izlenir ve izlem süresinin sonucunda sağlık etkisi oluĢup oluĢmama 

durumuna göre olası etkenin nedenselliği araĢtırılır. Bazen etkenle hiç karĢılaĢmayan bir 

kohort, kontrol grubu olarak alınır.  

Kohort tipi araĢtırmalarda, Ģüphelenilen bir risk faktörüne maruz kalmanın yıllar boyu 

izlenmesi sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunun gözlenmesi söz konusudur. Kohort 

çalıĢmalarında gerek maruziyetin gerekse de oluĢan sağlık sonucunun ortaya konmasında 

laboratuvar testleri kullanılması yararlı olacaktır. Böylece maruziyet ve etkisi eĢzamanlı 

olarak irdelenebilecektir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil – 4; Bir kohort çalıĢmasının düzeni. 
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Hastalık etkeni olduğundan Ģüphelenilen bir etkene değiĢik düzeylerdeki maruz kalmaya 

iliĢkin kayıtların yıllarca düzenli bir biçimde tutulması kolayca baĢarılabilecek bir iĢ 

değildir.  

ĠĢ ve çevre sağlığı konularında kohort tipi araĢtırma planlamak ve yürütmek oldukça 

zordur. Çünkü mesleki etkilenimler her zaman tek bir etkenle ortaya çıkmaz. Ayrıca 

özellikle kronik hastalıklar birden çok etkene uzun yıllar maruz kalmayı gerektirirler. Daha 

da ötesinde “bireyin genetik yatkınlığı” gibi neden-sonuç iliĢkisini karmaĢıklaĢtıran baĢka 

faktörler devreye girmektedir. 

Örneğin sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin Kronik Obstruktif Akciğer hastalığı 

üzerindeki olası etkilerinin araĢtırılmasını hedefleyen bir kohort çalıĢması planladığımızı 

varsayalım. Hava kirliliğinin yoğun olduğunu bilinen bir sanayi bölgesinde belirli bir yaĢ 

grubundaki insanların uzun yıllar takip edilmesi planlanabilir. Bu durumda hem yörenin 

günlük hava kirliliği değerlerinin uzun yıllar izlenmesi, hem de periyodik olarak izleme 

alınan kohortun solunum sistemi izlemi yapılmalıdır. Ancak bu araĢtırmada bireylerin 

evinin sanayi kuruluĢlarına yakınlığı, ev ortamında sigara içilip içilmediği, evin ısınma tipi 

gibi baĢka çevresel etmenler de izlenmeli, ilaveten aile öyküsünde KOAH‟ı olan aile 

bireyinin bulunması gibi genetik-çevre interaksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

B. Deneysel AraĢtırmalar: Bir veya birden fazla grup insanda bir değiĢkende değiĢiklik 

yapmak amacıyla herhangi bir etkenle bilinçli olarak maruz bıraktırarak yapılan giriĢime 

müdahale veya deney dendiği gibi herhangi bir etkeni bilinçli olarak uzaklaĢtırmak ta bir 

Tablo 4: Farklı gözlemsel çalışma düzenleri  arasındaki farklılıklar. 

 Tanımlayıcı ve 

Korelasyon araştırmaları 

Kesitsel Vaka-kontrol Kohort 

Nadir hastalıkların araştırılması ++++ - +++++ - 

Nadir nedenlerin araştırılması ++ - - +++++ 

Etkenin çeşitli etkilerinin araştırılması + ++ - +++++ 

Çok sayıda etkenin araştırılması ++ ++ ++++ +++ 

Zaman ilişkisinin araştırılması ++ - + (a) +++++ 

İnsidansın doğrudan doğruya ölçümü - - + (b) +++++ 

Uzun latent sürenin araştırılması - - +++ - 

 

(+) Uygunluğun derecesini gösterir. 

(-)  Uygun değil 
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deneysel çalıĢmadır. Örneğin, sağlık etkileri olduğu varsayılan bir etkenin iĢyerinden 

uzaklaĢtırılması bir müdahaledir ve deneysel bir çalıĢmadır. Bu müdahalenin etkileri 

deney grubu ile kontrol grubundaki çıktıların karĢılaĢtırılması yolu ile yapılır. Deneysel 

çalıĢmalarda etik konulara özel dikkat gereklidir.  

(1) Randomize kontrollü deneyler: (Randomize klinik deney) yeni bir koruyucu 

yöntemin veya tedavi edici bir yöntemin ekinliğinin incelenmesi amacıyla yapılan 

epidemiyolojik bir deneydir. Randomize kontrollü bir deneyin düzeni Ģematik 

olarak aĢağıda verilmiĢtir. 

(2) Saha deneyleri: Örneğin iĢyerinde kullanılan kimyasallarda kurĢunun ortadan 

kaldırılmasının koruyucu etkisinin olduğu iĢçilerin kan düzeyleri ölçülerek saptanabilir. 

Buna benzer müdahale çalıĢmalarının maliyeti düĢük ve küçük çaplı araĢtırmalardır. 

ĠĢ ve Çevre Epidemiyolojisi; iĢ çevresinde hastalık, sağlık ve yaralanma ile ilgili risk 

faktörlerinin belirlenmesinde, mesleğe bağlı maruziyetlerin birey üzerindeki etkilerinin 

değerlendirilmesinde epidemiyolojik ilkelerin ve yöntemlerin kullanılmasıdır.  

Hastalık/sağlık nedenselliği incelemelerinde; 

Bireylerin yapısal, fonksiyonel ve davranıĢsal karakteri  

Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal çevre  

Birey ve çevre arasındaki etkileĢim araĢtırılır. ĠĢ yerlerinde yapılan çalıĢmalarda bazı 

özellikler iyi tanımlanmalıdır. Bunlar;  

ÇalıĢma çevresinin genel özellikleri 

ÇalıĢma sahasında var olan ajanlar (fiziksel, kimyasal ve sosyal) 

Çevresel faktörlere maruziyetin dozu, süresi 

Çevresel değiĢkenler ve maruz kalınan ajanlar arasındaki etkileĢim 

Maruz kalınan ajanların bireylerin sağlığı üzerine etkileri  

ÇalıĢanların yaĢ ve cinsiyet dağılımıdır. 

 

Mesleksel epidemiyoloji, çevresel epidemiyolojinin geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Çünkü 

daha küçük çevre ve toplumda fiziksel, kimyasal ajanlara maruziyetlerin değerlendirilmesi 

daha kolaydır.  
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ġekil – 5; Kontrollü Deney Düzeni (şematik). 
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ĠġYERĠ HEKĠMĠNĠN ĠġYERĠNDE ARAġTIRMA YAPMAKLA ĠLGĠLĠ ETĠK SORUMLULUKLARI 

Etik kelime anlamı olarak ahlak anlamına gelir, araĢtırma etiği ise araĢtırma ahlakı 

anlamındadır. AraĢtırma etiği kısaca Ģöyle tanımlanabilir;  

Bilimsel araĢtırmaların planlanmasında, uygulanmasında ve sonuçların analiz ve 

yorumlanmasında oluĢabilecek toplumsal ve insani değerlerle ilgili sorunların oluĢmaması 

için sahip olunması gereken yaklaĢıma “araĢtırma etiği” denir. 

ĠĢyerinde iĢyeri hekimin sorun saptama, sorun nedenlerini araĢtırma vb. amaçlarla 

yürüteceği bilimsel çalıĢmalar, araĢtırma etiği ilkeleriyle uyumlu olmalıdır. 

AraĢtırmacı hekim, tarafsız, somut bulgulardan hareket ederek yorum yapan, bilimsel 

yöntemleri ve ilkeleri kullanan hekimdir.  

Bilimsel araĢtırma yöntemleri ve ilkelerinin daha da ötesinde burada araĢtırma etiği ve 

etik kuralları söz edilecektir. 

Bilimsel araĢtırmalarda daha çok etik sorunlar, hasta müdahalesi gerektiren klinik 

araĢtırmalar ve biyomedikal araĢtırmalarda çok önemli boyutlara ulaĢabilmektedir. Ancak 

hastalara ait verilerin toplanması, hastalarda etken araĢtırması için uygulanan tetkik ve 

anamnez soruları toplamak gibi iĢyeri araĢtırmalarında da etik kurallara uymak gereklidir. 

AĢağıda sıralanan iĢyeri hekiminin araĢtırmalarda uyması gereken etik ilkeler listesi; 

araĢtırma etiği ilkelerinin iĢyeri araĢtırmalarına uyarlanmıĢ halidir. 
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Yapılacak araĢtırmanın amacı “çalıĢanların sağlığına yarar sağlamak” olmalıdır. 

AraĢtırmayı yapacak iĢyeri hekimi “bilimsel araĢtırma yöntemlerini” bilmeli “etik 

donanıma sahip” olmalıdır.  

Yapılacak araĢtırmalarda iĢyeri hekimi araĢtırmaya dahil edeceği çalıĢanların katılımını 

gönüllülük esasına göre sağlamalıdır. 

Bütün araĢtırmalar, katılan kiĢiyi bilgilendirerek alınan, özgür, açık, gönüllü ve çalıĢmaya 

özel onamı ile yapılmalıdır. 

Onam verme yetisi olmayan iĢçi olması bulunma olasılığı hemen hemen hiç yoktur. U 

nedenleonam mutlaka iĢçinin kendisinden alınmalıdır. Ancak; örneğin iĢ kazası geçirmiĢ 

ve onam verme yetisi kalmamıĢ bilinci kapalı bir iĢçiden öykü almaya çalıĢan iĢyeri hekimi 

“iĢçinin öyküsünü yasal temsilcisinden almalıdır” 

Katılımcının çıkarları her zaman bilimin ve toplumun çıkarlarından önde gelmelidir. 

AraĢtırmaya katılanın bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunması için gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

Toplanan veriler ve kayıtlar denetime açık olmalı ve uygun bir süre saklanmalıdır. 

AraĢtırmada katılımcı lehine hedeflenen yararlar, karĢılaĢılacak risklerden fazla olmalıdır. 

Zarar görme riski çok düĢük olsa bile, katılımcılardan bir araĢtırmaya katılmaları 

isteniyorsa araĢtırma sonucunda önemli bir bilimsel bilgi üretme beklentisi söz konusu 

olmalıdır. 

Özellikli ve risk gruplarında araĢtırma yapmak özel kurallara tabiidir.  

ĠĢyeri hekimi yapacağı bütün araĢtırmalarda etik kurul onayı almalıdır. 

AraĢtırmalara katılan iĢçilerin bu araĢtırmaya katılmakla herhangi bir mali kazancı 

olmamalı, ama masrafları ve mali kayıpları karĢılanabilir. 

AraĢtırmalara katılan iĢçilerin özel yaĢamına saygı gösterilmeli ve verilerin gizliliği 

korunmalıdır. 

AraĢtırmalara katılan iĢçiler araĢtırmadan istediği zaman herhangi bir gerekçe 

göstermeden ayrılabilir. 

AraĢtırmaya katılmayı kabul etmeyen ve herhangi bir aĢamasında ayrılan katılımcıların 

sonraki tedavi ve bakımını etkilememelidir. 

Deney hayvanları ile yapılacak çalıĢmalarda gerekli etik kurallara uyulmalı ve deney 

hayvanı etik kurullarından izin alınmalıdır. 
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İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi 
 

Konu ĠĢyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi 

Konunun genel 

amacı 

Katılımcıların, iĢyerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin izlenmesi, 

aksayan hususların saptanabilmesi, çalıĢmanın verimli bir Ģekilde ve 

kesintisiz sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan ölçüm ve 

izlem kayıtlarının değerlendirilmesi hususunda bilgi sahibi olmalarını 

sağlamak ve yükümlülüklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 ĠĢyeri hekiminin konuyla ilgili görevlerini yapar. 

 Zorunlu sağlık kayıt formları ve form doldurma sürelerini söyler. 

Konunun alt 

baĢlıkları 

 ĠĢyeri kayıtlarından örnek çalıĢmalar 

 Ġlgili mevzuat 

 

Gerek iĢ kanunu ve gerekse de ĠSG mevzuatı gereğince iĢyerlerinde yapılacak olan Resmi 

Denetimler sırasında aĢağıda liste halinde verilen doküman istenecektir. 

 ĠĢe GiriĢ Muayene Kayıtları (Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢacaklara Verilecek Rapor)    

 ĠĢ Kazaları ve Meslek Hastalıkları Ġstatistik Kayıtları 

 Sağlık Birimi Yıllık ÇalıĢma Planı 

 Periyodik Sağlık Muayene Raporları 

o Portör Muayeneleri    

o Göğüs Radyografileri   

o Akciğer Fonksiyon Testleri 

o ĠĢitme Testleri  

o Kan ve idrar testleri 

o ĠĢ Risklerine Göre Özel Testler 

 Vizite Kayıtları  

 Gebe ve Emzikli Kadın ĠĢçilerin Sağlık Kontrolü    

 Emzirme Odaları ve KreĢlerle Ġlgili Kayıtlar    

 Gece Postalarında ÇalıĢacak Kadın ĠĢçilerin Kontrolü   

 Çocuk ĠĢçilerin Sağlık Kontrolü    

 Ġçme Suyunun Analiz Raporları  

 ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kurul Kararları   

 ĠĢyeri Ortamlarındaki Gaz ve Toz Ölçümlemeleri   

 Emzirme Odaları ve KreĢlerin Kontrolü   

 Ecza Dolaplarının Ġçerisinde Bulunan Malzemeleri Belirten Liste   

 Eğitim Kayıtları 
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                         AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġACAKLAR ĠÇĠN  

ĠġE GĠRĠġ MUAYENESĠ ĠSTEK FORMU  
            

ĠĢyeri Adresi: 

ĠĢyeri sicil no :      Vergi Dairesi:       Vergi No:  

Telefon  :      Fax :  

Ġnternet adresi  :   e-posta  : 

 

Adı – Soyadı:      ĠĢyeri Sicil No: 

Cinsiyeti:  Erkek    Kadın   

ĠletiĢim bilgileri(Adres, telefon, e-posta); 

 

 

Doğum yeri :     Doğum tarihi:       Kan grubu:  

VatandaĢlık no :    Vergi no:                     Sigorta No:  

Evli  ( ) Bekar  ( )    Dul   ( )  Çocuk sayısı: Kız [       ]  Erkek [       ] 

 

Muayene nedeni   (aĢağıdaki Ģıklardan birini iĢaretleyiniz); 

ĠĢe giriĢ   ( ) Bölüm değiĢtirme   ( ) ĠĢe dönüĢ   ( ) Grup içi nakil  ( )   Askerlik dönüĢü   ( )  

Doğum sonrası iĢe baĢlama   ( )        Eski hükümlü    ( )          Özürlü kadrosu  ( )     

Özürlü Rapor no:           Özürlü Rapor tarihi:  

Muayene tarihi:    ĠĢe giriĢ tarihi:      Vardiyalı çalıĢma E/H  [    ] 

 

Bağlı olduğu Müdürlük:     ġeflik: 

ÇalıĢacağı Bölüm:        Yapacağı iĢ:     

ÇalıĢma Ortamları (aĢağıdaki Ģıkları iĢaretleyiniz); 

Tozlu  ( )    Gürültülü  ( )    Sıcak   ( )    TitreĢimli   ( )   Kimyasal  ( )   Büro   ( )   Yüksek    ( )    

Ġyonize Radyasyonlu  ( )   Noniyonize Radyasyonlu  ( )    Diğer:  
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Öğrenim durumu(aĢağıdaki Ģıklardan birini iĢaretleyiniz);   

Ġlk Öğretim  ( )  Orta Öğretim   ( ) Teknik Lise   ( ) Meslek Lisesi  ( ) Yüksek Okul  ( ) 

Üniversite   ( )  Bitirdiği Okul :     Bitirdiği Bölüm:    

Mesleği :      

Katıldığı Kurslar ; 

Alerjik olduğu maddeler ve ilaçlar :  

BağıĢıklama durumu;   

Tetanoz aĢıĢı oldu  ( )  Tarih:    Hepatit aĢıĢı oldu  ( )   Tarih:  

Diğer aĢıları: 

 Acil durumda haber verilecek kiĢi ve iletiĢim bilgileri: 

 

  

Daha önce çalıĢtığı iĢyerleri Ayrılma nedenleri:  Sağlık   ( ) Ġstifa   ( ) ĠĢten çıkarılma   ( ) 

Diğer : 

Üretim alanı Yaptığı iĢ GiriĢ çıkıĢ tarihleri 

1-   

2-   

3-   

Yukarıdaki iĢlerinizde hangi ortamlarda çalıĢtınız (aĢağıdaki ilgili Ģıkları 

iĢaretleyiniz); 

Tozlu  ( ) Gürültülü ( )  Sıcak  ( ) Soğuk  ( ) Basınçlı  ( ) Büro  ( ) Nemli ( )  Yüksek  ( ) 

TitreĢimli ( )    Kimyasal ( )    Ġyonize ( ) Radyasyonlu ( )    Noniyonize Radyasyonlu ( )   

Diğer (yazınız); 

  Sağ Ölü Ölüm yaĢı Ölüm nedeni (açıklayınız) 

Anne       

Baba       

KızkardeĢler       

Erkek kardeĢler       

Çocuklar       
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Sigara kullanma alışkanlığı 
Kullanmıyor     

BırakmıĢ           .......ay/ yıl önce  ........ay/ yıl 

kullanmıĢ 

 ........adet/gün kullanmıĢ 

Kullanıyor        ........yıldan beri  .........adet/gün kullanıyor 

 

Alkol kullanma alışkanlığı 
Kullanmıyor     

BırakmıĢ           .......ay/ yıl önce  ........ay/ yıl 

kullanmıĢ 

 ........bardak/gün 

kullanmıĢ 

Kullanıyor        ........yıldan beri  .........bardak/gün içiyor 

Alkol tedavisi gördü mü? Evet    Hayır   

Ġlaç bağımlısı oldu mu? Evet    Hayır    Bu konuda tedavi gördü mü? Evet    Hayır   

Yanıt evet ise, bağımlı olduğu ilaçlar: 

 

Çay / Kahve kullanma alışkanlığı 
Kullanmıyor     

Kullanıyor        ........yıldan beri  .........bardak/gün içiyor 

 

Doğumsal veya sonradan olma hastalıklar ve belirtiler (birden fazla işaretlenebilir): 

Ciltte; Kurumalar ( )   Kepeklenmeler ( )   Çatlaklar ( )    Yaralar ( )   Kanamalar ( )   oldu mu? 

Akciğer hastalıkları   KOAH ( )     Nefes darlığı ( )    Öksürük ( )    Balgam çıkartma ( )     

Hırıltı ( )     Burun kanaması ( )   

Sindirim Sisteminde; Yanma ( )   Kanama ( )    Ġshal ( )    ġiddetli karın ağrısı ( )   Ülser ( )    

oldu mu? 

Ağızda yaralar ( )    DiĢ etlerinde; kanama – yara – leke ( )        

Kalp hastalığı ( )     Hipertansiyon ( )    Kan hastalığı ( )    Sarılık ( )    Hepatit-B ( )    

Diyabet ( )     Kulak çınlaması ( )   ĠĢitme kaybı ( )     

Böbrek hastalığı ( )    Zehirlenme ( )   Görme bozukluğu ( )    Eklem ağrısı ( )    Epilepsi ( )     

Sinir sistemi hastalığı ( )    Bel fıtığı ( )    Besin zehirlenmesi ( )   Psikiyatrik hastalık ( )    
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Diğer (yazınız): 

Bugüne kadar; 

Hastaneye yattınız mı?   Evet ( )     Hayır  ( )   Tanı:                    

Ameliyat geçirdiniz mi?  Evet ( )     Hayır  ( )   Tanı: 

ĠĢ kazası geçirdiniz mi?  Evet ( )     Hayır  ( )   Tanı: 

Meslek Hast.Hastanesine  gittiniz mi? Evet ( )     Hayır  ( )   Tanı: 

Maluliyet aldınız mı?     Evet ( )     Hayır  ( )       Tarih:                 Oranı %: 

ġu an herhangi bir tedavi görüyor musunuz? Evet ( )     Hayır  ( )  

Kadın çalıĢanlar için doldurunuz Açıklanamayan vaginal kanama Var( )   Yok( )     

Kanama  ........ gün arayla .......gün sürer.  

 

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan ederim 

Adı – Soyadı        Ġmzası 

 

ĠĢyeri Hekimliğine 

Yukarıda bilgileri verilmiş olan adayın işe giriş sağlık muayenesinin yapılarak sonucun 

tarafımıza bildirilmesini rica ederiz. 

         Tarih 

 

                                                                                   Ġnsan Kaynakları ġefi 
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                         AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġACAKLAR ĠÇĠN  

ĠġE GĠRĠġ RAPORU 

         

ĠĢyeri Adresi: 

ĠĢyeri sicil no :      Vergi Dairesi:       Vergi No:  

Telefon  :      Fax :  

Ġnternet adresi  :   e-posta  : 

  

Adı – Soyadı:      ĠĢyeri Sicil No: 

Cinsiyeti:  Erkek    Kadın   

ĠletiĢim bilgileri(Adres, telefon, e-posta); 

 

 

Doğum yeri :     Doğum tarihi:       Kan grubu:  

VatandaĢlık no :    Vergi no:                     Sigorta No:  

Evli  ( ) Bekar  ( )    Dul   ( )  Çocuk sayısı: Kız [       ]  Erkek [       ] 

 

Muayene nedeni   (aĢağıdaki Ģıklardan birini iĢaretleyiniz); 

ĠĢe giriĢ   ( ) Bölüm değiĢtirme   ( ) ĠĢe dönüĢ   ( ) Grup içi nakil  ( )   Askerlik dönüĢü   ( )  

Doğum sonrası iĢe baĢlama   ( )        Eski hükümlü    ( )          Özürlü kadrosu  ( )     

Özürlü Rapor no:           Özürlü Rapor tarihi:  

Muayene tarihi:    ĠĢe giriĢ tarihi:      Vardiyalı çalıĢma E/H  [    ] 

 

Bağlı olduğu Müdürlük:     ġeflik: 

ÇalıĢacağı Bölüm:        Yapacağı iĢ:     

ÇalıĢma Ortamları (aĢağıdaki Ģıkları iĢaretleyiniz); 

Tozlu  ( )    Gürültülü  ( )    Sıcak   ( )    TitreĢimli   ( )   Kimyasal  ( )   Büro   ( )   Yüksek    ( )    

Ġyonize Radyasyonlu  ( )   Noniyonize Radyasyonlu  ( )    Diğer:  
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Öğrenim durumu(aĢağıdaki Ģıklardan birini iĢaretleyiniz);   

Ġlk Öğretim  ( )  Orta Öğretim   ( ) Teknik Lise   ( ) Meslek Lisesi  ( ) Yüksek Okul  ( ) 

Üniversite   ( )  Bitirdiği Okul :     Bitirdiği Bölüm:    

Mesleği :      

Katıldığı Kurslar ; 

Alerjik olduğu maddeler ve ilaçlar :  

BağıĢıklama durumu;   

Tetanoz aĢıĢı oldu  ( )  Tarih:    Hepatit aĢıĢı oldu  ( )   Tarih:  

Diğer aĢıları: 

  

Acil durumda haber verilecek kiĢi ve iletiĢim bilgileri: 

 

 Daha önce çalıĢtığı iĢyerleri Ayrılma nedenleri:  Sağlık   ( ) Ġstifa   ( ) ĠĢten çıkarılma   ( ) 

Diğer : 

Üretim alanı Yaptığı iĢ GiriĢ çıkıĢ tarihleri 

1-   

2-   

3-   

Yukarıdaki iĢlerinizde hangi ortamlarda çalıĢtınız (aĢağıdaki ilgili Ģıkları 

iĢaretleyiniz); 

Tozlu  ( ) Gürültülü ( )  Sıcak  ( ) Soğuk  ( ) Basınçlı  ( ) Büro  ( ) Nemli ( )  Yüksek  ( ) 

TitreĢimli ( )    Kimyasal ( )    Ġyonize ( ) Radyasyonlu ( )    Noniyonize Radyasyonlu ( )   

Diğer (yazınız); 

 

  Sağ Ölü Ölüm yaĢı Ölüm nedeni (açıklayınız) 

Anne       

Baba       

KızkardeĢler       

Erkek kardeĢler       

Çocuklar       
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Sigara kullanma alıĢkanlığı 

Kullanmıyor     

BırakmıĢ           .......ay/ yıl önce  ........ay/ yıl 

kullanmıĢ 

 ........adet/gün kullanmıĢ 

Kullanıyor        ........yıldan beri  .........adet/gün kullanıyor 

 

Alkol kullanma alıĢkanlığı 

Kullanmıyor     

BırakmıĢ           .......ay/ yıl önce  ........ay/ yıl 

kullanmıĢ 

 ........bardak/gün 

kullanmıĢ 

Kullanıyor        ........yıldan beri  .........bardak/gün içiyor 

Alkol tedavisi gördü mü? Evet    Hayır   

Ġlaç bağımlısı oldu mu? Evet    Hayır    Bu konuda tedavi gördü mü? Evet    Hayır   

Yanıt evet ise, bağımlı olduğu ilaçlar: 

 

Çay / Kahve kullanma alıĢkanlığı 

Kullanmıyor     

Kullanıyor        ........yıldan beri  .........bardak/gün içiyor 

 

Doğumsal veya sonradan olma hastalıklar ve belirtiler (birden fazla işaretlenebilir): 

Ciltte; Kurumalar ( )   Kepeklenmeler ( )   Çatlaklar ( )    Yaralar ( )   Kanamalar ( )   oldu mu? 

Akciğer hastalıkları   KOAH ( )     Nefes darlığı ( )    Öksürük ( )    Balgam çıkartma ( )     

Hırıltı ( )     Burun kanaması ( )   

Sindirim Sisteminde; Yanma ( )   Kanama ( )    Ġshal ( )    ġiddetli karın ağrısı ( )   Ülser ( )    

oldu mu? 

Ağızda yaralar ( )    DiĢ etlerinde; kanama – yara – leke ( )        

Kalp hastalığı ( )     Hipertansiyon ( )    Kan hastalığı ( )    Sarılık ( )    Hepatit-B ( )    

Diyabet ( )     Kulak çınlaması ( )   ĠĢitme kaybı ( )     
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Böbrek hastalığı ( )    Zehirlenme ( )   Görme bozukluğu ( )    Eklem ağrısı ( )    Epilepsi ( )     

Sinir sistemi hastalığı ( )    Bel fıtığı ( )    Besin zehirlenmesi ( )   Psikiyatrik hastalık ( )    

Diğer (yazınız): 

Bugüne kadar; 

Hastaneye yattınız mı?   Evet ( )     Hayır  ( )   Tanı:                    

Ameliyat geçirdiniz mi?  Evet ( )     Hayır  ( )   Tanı: 

ĠĢ kazası geçirdiniz mi?  Evet ( )     Hayır  ( )   Tanı: 

Meslek Hast.Hastanesine  gittiniz mi? Evet ( )     Hayır  ( )   Tanı: 

Maluliyet aldınız mı?     Evet ( )     Hayır  ( )       Tarih:                 Oranı %: 

ġu an herhangi bir tedavi görüyor musunuz? Evet ( )     Hayır  ( )  

 

Kadın çalıĢanlar için doldurunuz Açıklanamayan vaginal kanama Var( )   Yok( )     

Kanama  ........ gün arayla .......gün sürer.  

 

Fiziksel görünüĢ (Kuvvetli, zayıf, normal vb Ģeklinde yazınız): 

Boy Cm.:              Ağırlık:        Göğüs çevresi Cm.:            T.A.:              Nabız:  

Beden Kütle Ġndeksi BKĠ [       ] Kg/m2  {Ağırlık/(Boy)2}formulünden hesaplayarak 

yazınız. 

Zayıf :10 – 18,5 Sağlıklı:18,6 – 25 Kilolu:25 – 30 Şişman:30 – 40 Aşırı şişman: 40 – 60  

 

Sistem 

muayenesi 

Normal Patolojik Mesleki 

Patoloji 

Açıklama 

Cilt        

Burun – Boğaz       

Ağız ve DiĢler       

Ġskelet ve Kaslar       

Sinir Sistemi       

Psikiyatrik sistem     

Solunum Sistemi       
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Kalp ve DolaĢım S.       

Sindirim Sistemi       

Ürogenital Sistem       

Endokrin Sistem       

E.K.G     

Akciğer Grafisi         

Spirometri                Normal ( )   Obstrüktif ( )    Restriktif  ( )    Mikst tip ( )  

Gözler ve Görme       Normal ( )  Miyop( )   Hipermetrop( )   Astigmat ( )  Renk Körlüğü( )   

                                 Gözlük kullanıyor( )     Kontakt lens kullanıyor ( )  

  

Kulak fizik muayenesi: 

Odyometrik inceleme 

Sol Kulak Sağ Kulak 

Saf Ses 

Ortalaması 
dB 

Saf Ses 

Ortalaması 
dB 

Normal     Patolojik     Mesleki Patolojik     Normal     Patolojik     Mesleki Patolojik     

Akustik Çentik :           Var ( )    Yok ( ) Akustik Çentik :           Var( )     Yok ( ) 

Akustik Çanak :           Var ( )    Yok ( ) Akustik Çanak :           Var( )     Yok ( ) 

ĠĢitme yitiği %   ĠĢitme yitiği %                  

Toplam iĢitme yitiği %: 

Yorum: 

 

KANDA; Eritrosit:                        Lökosit:                          

Sedimantasyon (1/2 h, 1 h, 2 2 h): ...... /......../........... 

Hematokrit:  Hemoglobin:   SGOT:  SGPT:  -GT: 

Glikoz :  Üre:   Ürik asit: Kreatinin:   

Kolesterol:  Kurşun (Pb) 

ĠDRARDA;  Renk:   Dansite: Koku:  Görünüm:   

Eritrosit ( )   Lökosit  ( )   Ürobilinojen:   Protein: Glikoz:  

Keton:  Bilirubin:  Fenol:   

Triklorasetik Asit (TCA):  Aminolevülonik asit (ALA): Karbon sülfür (CS2): 
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Kullanması gereken kiĢisel koruyucular; 

Baret( )    Eldiven – Kolluk( )    Gövde koruyucuları( )    Emniyet kemeri( )    

Ayakkabı – Bot ( )  Çizme   Kulaklık ( )   Kulak tıkacı ( ) Gözlük( )    Yüz siperliği( )   

Solunum koruyucuları( )   ĠĢ tulumu ( )    ĠĢ elbisesi( )   

İşe Giriş Muayenesi Sonucu 

[......................................................................] iĢinde / iĢyerinde çalıĢması 

düĢünülen 

[......................................................................] yapılan incelemeler ve fizik muayene 

sonucunda; 

1-( )Ruhsal ve bedensel olarak sağlam, çalıĢabilir  

2-( )Ruhsal ve bedensel olarak geçici sakıncalı durum, sağaltımdan sonra yeniden 

muayene edilecektir. Sonraki muayene tarihi [              ]  

3-Gece vardiyalarında     ÇalıĢabilir( )   ÇalıĢamaz ( )   

4-Yüksekte                     ÇalıĢabilir( )   ÇalıĢamaz ( )    

5-( )Ruhsal ve bedensel olarak sürekli sakıncalı durum    

                                                                                 Dr        : 

                  Dip.No : 

                  ĠĢyeri Hekimi 
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ĠġE GĠRĠġ MUAYENESĠ SONUÇ FORMU 

   TARİH : …./…./…. 

 

İŞYERİ SİCİL NO : TC KİMLİK NO  

FOTO 

Adı Soyadı : Öğrenim Durumu  

Doğum Yeri/Tarihi : İlköğretim  

Cinsiyeti : Lise  

Medeni Durumu : Y.okul/Üniversite  

 

 

SONUÇ 

........................................işinde çalışması düşünülen ……………..............................yapılan 

incelemeler ve fizik muayene sonucunda; 

 

1.Ruhsal ve bedensel olarak sağlam çalışabilir.   

2.Ruhsal ve bedensel olarak geçici sakıncalı 

durum,tedaviden sonra yeniden muayene 

edilecektir. 

Sonraki muayene tarihi: 
…./…./…. 

 

3.Gece vardiyalarında  Çalışabilir  Çalışamaz 

4.Yüksekte  Çalışabilir  Çalışamaz 

5.Ruhsal ve bedensel olarak sürekli sakıncalı durum   

    

 

 

   Dr. 

Diploma 
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                         AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġACAKLAR ĠÇĠN  

PERĠYODĠK SAĞLIK MUAYENESĠ ĠSTEK FORMU  

            

ĠĢyeri Adresi: 

ĠĢyeri sicil no :      Vergi Dairesi:       Vergi No:  

Telefon  :      Fax :  

Ġnternet adresi  :   e-posta  : 

Adı – Soyadı:      ĠĢyeri Sicil No: 

Cinsiyeti:  Erkek    Kadın   

ĠletiĢim bilgileri(Adres, telefon, e-posta); 

 

Doğum yeri :     Doğum tarihi:       Kan grubu:  

VatandaĢlık no :    Vergi no:                     Sigorta No:  

Evli  ( ) Bekar  ( )    Dul   ( )  Çocuk sayısı: Kız [       ]  Erkek [       ] 

 

Muayene nedeni   (aĢağıdaki Ģıklardan birini iĢaretleyiniz); 

ĠĢe giriĢ   ( ) Bölüm değiĢtirme   ( ) ĠĢe dönüĢ   ( ) Grup içi nakil  ( )   Askerlik dönüĢü   ( )  

Doğum sonrası iĢe baĢlama   ( )        Eski hükümlü    ( )          Özürlü kadrosu  ( )     

Özürlü Rapor no:           Özürlü Rapor tarihi:  

Muayene tarihi:    ĠĢe giriĢ tarihi:      Vardiyalı çalıĢma E/H  [    ] 

 

Bağlı olduğu Müdürlük:     ġeflik: 

ÇalıĢacağı Bölüm:        Yapacağı iĢ:     

ÇalıĢma Ortamları (aĢağıdaki Ģıkları iĢaretleyiniz); 

Tozlu  ( )    Gürültülü  ( )    Sıcak   ( )    TitreĢimli   ( )   Kimyasal  ( )   Büro   ( )   Yüksek    ( )    

Ġyonize Radyasyonlu  ( )   Noniyonize Radyasyonlu  ( )    Diğer:  

  

 

 

 

fotoğraf 
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ĠĢyeri Hekimliğine 

Yukarıda bilgileri verilmiş olan personelin periyodik sağlık muayenesinin yapılarak 

sonucun tarafımıza bildirilmesini rica ederiz 

 

 

                                                                                     ……………..  ġefi 
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AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġANLAR ĠÇĠN 

PERĠYODĠK SAĞLIK MUAYENE RAPORU 

               Tarih:   

ĠĢyeri Adresi: 

ĠĢyeri sicil no :      Vergi Dairesi:       Vergi No:  

Telefon  :      Fax :  

Ġnternet adresi  :   e-posta  : 

 

Adı – Soyadı:        ĠĢyeri Sicil No: 

Bağlı olduğu Müdürlük:     ġeflik: 

ÇalıĢtığı Bölüm:         Yaptığı iĢ:     

ÇalıĢma Ortamları (aĢağıdaki Ģıkları iĢaretleyiniz); 

Tozlu(  )  Gürültülü(  )      Sıcak(  )     TitreĢimli (  )     Kimyasal(  )     Büro(  )      Yüksek (  )        

Ġyonize Radyasyonlu(  )     Noniyonize Radyasyonlu(  )     Diğer:  

 

AĢağıdaki rahatsızlıklar veya belirtiler oluĢtu mu? (birden fazla 

iĢaretleyebilirsiniz): 

Diyabet(  )  Epilepsi(  )  Hipertansiyon(  )  Böbrek hastalığı(  )  Sarılık(  )  Kan hastalığı(  )  

ĠĢitme kaybı(  )    Kulak çınlaması(  )  Görme bozukluğu(  )  Eklem ağrıları(  )    

Sinir sistemi hastalığı(  )   Psikiyatrik hastalık(  )  Zehirlenme(  )    

DiĢ etlerinde; kanama – yara – leke (  )   Ağızda yaralar(  )     Ağız kuruluğu(  )     

Burun kanaması(  )    

Ciltte; Kurumalar(  )    Kepeklenmeler(  )    Çatlaklar(  )     Yaralar(  )    Kanamalar(  )    

Solunum Yollarında; Nefes darlığı(  )     Öksürük(  )     Balgam çıkartma(  )     Hırıltı(  )    

Sindirim Sisteminde; Yanma(  )  Kanama(  )  Ġshal(  ) ġiddetli karın ağrısı(  )    Ülser(  )  

 

Sigara kullanmıyor (  )    Sigarayı bırakmıĢ (  )         Sigara kullanıyor (  )       

Alkol tedavisi gördü mü?        Evet(  )     Hayır(  )    
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Ġlaç bağımlısı oldu mu?          Evet(  )     Hayır(  )      

Bu konuda tedavi gördü mü?  Evet(  )    Hayır(  )    

Yanıt evet ise, bağımlı olduğu ilaçlar: 

 

Bir önceki muayeneden bugüne kadar; 

Hastaneye yattınız mı?    Evet(  )      Hayır(  )     Tanı:                    

Ameliyat geçirdiniz mi     Evet(  )      Hayır(  )     Tanı: 

ĠĢ kazası geçirdiniz mi?   Evet(  )      Hayır(  )     Tanı: 

Meslek Hast.Hastanesine  gittiniz mi? Evet(  )      Hayır(  )     Tanı: 

Maluliyet aldınız mı?       Evet(  )      Hayır(  )       Tarih:                 Oranı %: 

ġu an herhangi bir tedavi görüyor musunuz? Evet(  )      Hayır(  )     

Kadın çalıĢanlar için doldurunuz Açıklanamayan vaginal kanama Var(  )    Yok(  )      

Kanama  ........ gün arayla .......gün sürer.  

 

Kullandığı kiĢisel koruyucular; 

Baret(  )     Eldiven – Kolluk(  )     Gövde koruyucuları(  )     Emniyet kemeri(  )     

Ayakkabı – Bot(  )    Çizme (  )   Kulaklık(  )     Kulak tıkacı (  )  Gözlük(  )     Yüz siperliği(  )    

Solunum koruyucuları(  )  ĠĢ tulumu(  )      ĠĢ elbisesi(  )     Diğer: 

 

Fiziksel görünüĢ (Kuvvetli, zayıf, normal vb şeklinde yazınız): 

Boy Cm.:              Ağırlık        Göğüs çevresi Cm.:            T.A.:              Nabız:  

Beden Kütle Ġndeksi BKĠ [       ] Kg/m2  {Ağırlık/(Boy)2}formulünden hesaplayarak 

yazınız. 

Zayıf :10 – 18,5 Sağlıklı:18,6 – 25 Kilolu:25 – 30 Şişman:30 – 40 Aşırı şişman: 40 – 60  

 

KANDA; Eritrosit:                        Lökosit:                          

Sedimantasyon (1/2 h, 1 h, 2 2 h): ...... /......../........... 

Hematokrit:  Hemoglobin:   SGOT:  SGPT:  -GT: 

Glikoz :  Üre:   Ürik asit: Kreatinin:   

Kolesterol:  Kurşun (Pb): 
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ĠDRARDA; 

Renk:  Dansite: Koku:  Görünüm:  Eritrosit    Lökosit    

Protein: Glikoz:  Keton:  Bilirubin:  Ürobilinojen: 

Fenol:  Triklorasetik Asit (TCA): Aminolevülonik asit (ALA): 

Karbon sülfür (CS2): 

 

Sistem 

muayenesi 

Normal Patolojik Mesleki 

Patoloji 

Açıklama 

Cilt        

Burun – Boğaz       

Ağız ve DiĢler       

Ġskelet ve Kaslar       

Sinir Sistemi       

Psikiyatrik sistem     

Solunum Sistemi       

Kalp ve DolaĢım S.       

Sindirim Sistemi       

Ürogenital Sistem       

Endokrin Sistem       

E.K.G     

Akciğer Grafisi         

Spirometri               Normal( )    Obstrüktif ( )    Restriktif ( )     Mikst tip( )   

Gözler ve Görme    Normal( )  Miyop( )   Hipermetrop( )   Astigmat( )   Renk Körlüğü( )   

                              Gözlük kullanıyor( )     Kontakt lens kullanıyor ( )  
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Kulak fizik muayenesi: 

Odyometrik inceleme 

Sol Kulak Sağ Kulak 

Saf Ses 

Ortalaması 
dB 

Saf Ses 

Ortalaması 
dB 

Normal( )   Patolojik( ) Mesleki Patolojik( )   Normal( )   Patolojik( ) Mesleki Patolojik( )   

Akustik Çentik( )      Akustik Çanak ( )    Akustik Çentik( )      Akustik Çanak  ( )   

ĠĢitme yitiği %   ĠĢitme yitiği %                  

Toplam iĢitme yitiği %: 

Yorum: 

Sonuç:  

( )  Sağlam çalıĢabilir   

( )  Tedavi olacak     Sonraki muayene tarihi: 

( )  ġimdiki iĢinde çalıĢamaz,  

( )  bölüm değiĢikliği gereklidir      

( )  Hastaneye sevkı gerekir   

                                                                                               Dr. 

                                                                                               Diploma No: 
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                         AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġACAKLAR ĠÇĠN  

ĠġE DÖNÜġ MUAYENESĠ ĠSTEK FORMU  

            

ĠĢyeri Adresi: 

ĠĢyeri sicil no :      Vergi Dairesi:       Vergi No:  

Telefon  :      Fax :  

Ġnternet adresi  :   e-posta  : 

 

Adı – Soyadı:      ĠĢyeri Sicil No: 

Cinsiyeti:  Erkek    Kadın   

ĠletiĢim bilgileri(Adres, telefon, e-posta); 

 

 

Doğum yeri :     Doğum tarihi:       Kan grubu:  

VatandaĢlık no :    Vergi no:                     Sigorta No:  

Evli  ( ) Bekar  ( )    Dul   ( )  Çocuk sayısı: Kız [       ]  Erkek [       ] 

 

Muayene nedeni   (aĢağıdaki Ģıklardan birini iĢaretleyiniz); 

ĠĢe giriĢ   ( ) Bölüm değiĢtirme   ( ) ĠĢe dönüĢ   ( ) Grup içi nakil  ( )   Askerlik dönüĢü   ( )  

Doğum sonrası iĢe baĢlama   ( )        Eski hükümlü    ( )          Özürlü kadrosu  ( )     

Özürlü Rapor no:           Özürlü Rapor tarihi:  

Muayene tarihi:    ĠĢe giriĢ tarihi:      Vardiyalı çalıĢma E/H  [    ] 

 

Bağlı olduğu Müdürlük:     ġeflik: 

ÇalıĢacağı Bölüm:        Yapacağı iĢ:     

ÇalıĢma Ortamları (aĢağıdaki Ģıkları iĢaretleyiniz); 

Tozlu  ( )    Gürültülü  ( )    Sıcak   ( )    TitreĢimli   ( )   Kimyasal  ( )   Büro   ( )   Yüksek    ( )    

Ġyonize Radyasyonlu  ( )   Noniyonize Radyasyonlu  ( )    Diğer:  

 

 

 

fotoğraf 
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 ĠĢyeri Hekimliğine 

Yukarıda bilgileri verilmiş olan personelin işe dönüş sağlık muayenesinin yapılarak 

sonucun tarafımıza bildirilmesini rica ederiz 

 

 

                                                                                     Ġnsan Kaynakları ġefi 

 

 

 

 

  

 

AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġANLAR ĠÇĠN 

ĠġE DÖNÜġ SAĞLIK MUAYENE RAPORU 

               Tarih:   

...........................A.ġ.   

ĠĢyeri sicil no :     Vergi Dairesi:      Vergi No:  

Telefon  :      Fax :  

Ġnternet adresi :   e-posta  : 

 

Adı – Soyadı:        ĠĢyeri Sicil No: 

Bağlı olduğu Müdürlük:     ġeflik: 

ÇalıĢtığı Bölüm:         Yaptığı iĢ:     

ÇalıĢma Ortamları (aĢağıdaki Ģıkları iĢaretleyiniz); 

Tozlu(  )  Gürültülü(  )      Sıcak(  )     TitreĢimli (  )     Kimyasal(  )     Büro(  )      Yüksek (  )        

Ġyonize Radyasyonlu(  )     Noniyonize Radyasyonlu(  )     Diğer:  

 



Dr K. A. 
 

AĢağıdaki rahatsızlıklar veya belirtiler oluĢtu mu? (birden fazla 

iĢaretleyebilirsiniz): 

Diyabet(  )  Epilepsi(  )  Hipertansiyon(  )  Böbrek hastalığı(  )  Sarılık(  )  Kan hastalığı(  )  

ĠĢitme kaybı(  )    Kulak çınlaması(  )  Görme bozukluğu(  )  Eklem ağrıları(  )    

Sinir sistemi hastalığı(  )   Psikiyatrik hastalık(  )  Zehirlenme(  )    

DiĢ etlerinde; kanama – yara – leke (  )   Ağızda yaralar(  )     Ağız kuruluğu(  )     

Burun kanaması(  )    

Ciltte; Kurumalar(  )    Kepeklenmeler(  )    Çatlaklar(  )     Yaralar(  )    Kanamalar(  )    

Solunum Yollarında; Nefes darlığı(  )     Öksürük(  )     Balgam çıkartma(  )     Hırıltı(  )    

Sindirim Sisteminde; Yanma(  )  Kanama(  )  Ġshal(  ) ġiddetli karın ağrısı(  )    Ülser(  )    

 

Sigara kullanmıyor (  )    Sigarayı bırakmıĢ (  )         Sigara kullanıyor (  )       

Alkol tedavisi gördü mü?        Evet(  )     Hayır(  )    

Ġlaç bağımlısı oldu mu?          Evet(  )     Hayır(  )      

Bu konuda tedavi gördü mü?  Evet(  )    Hayır(  )    

Yanıt evet ise, bağımlı olduğu ilaçlar: 

 

Bir önceki muayeneden bugüne kadar; 

Hastaneye yattınız mı?    Evet(  )      Hayır(  )     Tanı:                    

Ameliyat geçirdiniz mi     Evet(  )      Hayır(  )     Tanı: 

ĠĢ kazası geçirdiniz mi?   Evet(  )      Hayır(  )     Tanı: 

Meslek Hast.Hastanesine  gittiniz mi? Evet(  )      Hayır(  )     Tanı: 

Maluliyet aldınız mı?       Evet(  )      Hayır(  )       Tarih:                 Oranı %: 

ġu an herhangi bir tedavi görüyor musunuz? Evet(  )      Hayır(  )     

Kadın çalıĢanlar için doldurunuz Açıklanamayan vaginal kanama Var(  )    Yok(  )      

Kanama  ........ gün arayla .......gün sürer.  

 

Kullandığı kiĢisel koruyucular; 

Baret(  )     Eldiven – Kolluk(  )     Gövde koruyucuları(  )     Emniyet kemeri(  )     

Ayakkabı – Bot(  )    Çizme (  )   Kulaklık(  )     Kulak tıkacı (  )  Gözlük(  )     Yüz siperliği(  )    
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Solunum koruyucuları(  )  ĠĢ tulumu(  )      ĠĢ elbisesi(  )     Diğer: 

 

Fiziksel görünüĢ (Kuvvetli, zayıf, normal vb şeklinde yazınız): 

Boy Cm.:              Ağırlık        Göğüs çevresi Cm.:            T.A.:              Nabız:  

Beden Kütle Ġndeksi BKĠ [       ] Kg/m2  {Ağırlık/(Boy)2}formulünden hesaplayarak 

yazınız. 

Zayıf :10 – 18,5 Sağlıklı:18,6 – 25 Kilolu:25 – 30 Şişman:30 – 40 Aşırı şişman: 40 – 60  

KANDA; Eritrosit:                        Lökosit:                          

Sedimantasyon (1/2 h, 1 h, 2 2 h): ...... /......../........... 

Hematokrit:  Hemoglobin:   SGOT:  SGPT:  -GT: 

Glikoz :  Üre:   Ürik asit: Kreatinin:   

Kolesterol:  Kurşun (Pb): 

 

ĠDRARDA; 

Renk:  Dansite: Koku:  Görünüm:  Eritrosit    Lökosit    

Protein: Glikoz:  Keton:  Bilirubin:  Ürobilinojen: 

Fenol:  Triklorasetik Asit (TCA): Aminolevülonik asit (ALA): 

Karbon sülfür (CS2): 

 

Sistem 

muayenesi 

Normal Patolojik Mesleki 

Patoloji 

Açıklama 

Cilt        

Burun – Boğaz       

Ağız ve DiĢler       

Ġskelet ve Kaslar       

Sinir Sistemi       

Psikiyatrik sistem     

Solunum Sistemi       

Kalp ve DolaĢım S.       
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Sindirim Sistemi       

Ürogenital Sistem       

Endokrin Sistem       

E.K.G     

Akciğer Grafisi         

Spirometri               Normal( )    Obstrüktif ( )    Restriktif ( )     Mikst tip( )   

Gözler ve Görme    Normal( )  Miyop( )   Hipermetrop( )   Astigmat( )   Renk Körlüğü( )   

                              Gözlük kullanıyor( )     Kontakt lens kullanıyor ( )  

 

 

 Kulak fizik muayenesi: 

Odyometrik inceleme 

Sol Kulak Sağ Kulak 

Saf Ses 

Ortalaması 
dB 

Saf Ses 

Ortalaması 
dB 

Normal( )   Patolojik( ) Mesleki Patolojik( )   Normal( )   Patolojik( ) Mesleki Patolojik( )   

Akustik Çentik( )      Akustik Çanak ( )    Akustik Çentik( )      Akustik Çanak  ( )   

ĠĢitme yitiği %   ĠĢitme yitiği %                  

Toplam iĢitme yitiği %: 

Yorum: 

Sonuç:  

( )  Sağlam çalıĢabilir   

( )  Tedavi olacak     Sonraki muayene tarihi: 

( )  ġimdiki iĢinde çalıĢamaz,  

( )  bölüm değiĢikliği gereklidir      

( )  Hastaneye sevkı gerekir   

                                                                                               Dr. 

                                                                                               Diploma No: 
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ĠġYERĠ SAHA DENETĠMĠ FORMU   Değerlendirme Tarihi:   

BÖLÜM BĠLGĠLERĠ: 

Müdürlük   

Şeflik   

Bölüm   

Taşeron  Var [  ] Yok [  ] Varsa, yaptığı işler: 

 

 

 

BU BÖLÜMDE ÇALIġAN SAYILARI VE GENEL ÇALIġMA DÜZENĠ (Sayı yazınız) 

 

GENEL HĠJYEN DURUMU (Ġlgili alan X koyunuz) 

 Var  Yok   Yeterli  Yetersiz  

Mutfak   Mutfağın ihtiyaçları karĢılaması   

Yemekhane   Yemekhanenin ihtiyaçları karĢılaması   

Ġçme suyu   Ġçme suyunun ihtiyaçları karĢılaması   

Lavabo    Lavabo sayısı    

Banyo    DuĢ sayısı     

Tuvalet    Tuvalet sayısı     

Soyunma odası   Soyunma dolabı sayısı    

Personelin niteliği Erkek  Kadın  Personelin niteliği Erkek  Kadın  

Daimi aylıklı    Geçici aylıklı   

Daimi Saat ücretli   Geçici Saat ücretli   

Özürlü    Stajyer – Çırak   

Eski hükümlü   Terör mağduru – Gazi    

Alt iĢveren çalıĢanları     TOPLAM   

 

Vardiyalı çalıĢma  

Var (  ) Yok (  ) 

Vardiyalar:  

Normal (  )  Sabah (  )  AkĢam (  )  Gece (  ) 

Vardiyalı çalıĢma saatleri : 08 – 18 (  )  08 – 16 (  )  16 – 24 (  )  24 – 08 (  )  
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Dinlenme odası    Bu  odanın ihtiyaçları karĢılaması   

ĠÇME SULARININ DURUMU 

Ġçme suyu kaynağı :   

 Artezyen  (  ) Şebeke suyu  (  )  Diğer kaynaklardan  (  )  sağlanıyor 

Günlük su tüketimi m3 Ġçme suyu kontrolu              Var (  )      Yok (  ) 

 

ÜRÜN VE ATIKLARIN DURUMU 

Ürün girdileri  

Çıkan ürünler  

Çıkan atıklar  

ISITMA – HAVALANDIRMA – ARITMA  SĠSTEMLERĠ: 

 Var Yok  Yeterli  Yetersiz  

Isıtma sistemi      

Aspirasyon ve tahliye sistemleri     

Havalandırma sistemleri     

Biyolojik arıtma sistemi     

Kimyasal arıtma sistemi     

 

ENERJĠ KAYNAKLARI: 

Elektrik (   ) Doğal gaz   (   ) Hidrojen  (   ) Asetilen  (   ) Rüzgar  (   ) 

GüneĢ  (   ) Diğer          (   ) Diğer : 

 

ÇALIġMA ORTAMLARI: 

Basınçlı   (   ) Esintili  (   ) Gürültülü   (   ) Kimyasal maddeli  (   ) Sıcak   (   ) 

Soğuk     (   ) Tozlu   (   ) Nemli        (   ) Diğer : 

 

ÇALIġMA ORTAMLARI ÖLÇÜMLERĠ: 

Basınç ölçüm sonuçları Yok Var Uygun  Uygun değil 
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Esinti ölçüm sonuçları     

Gürültü ölçüm sonuçları     

Kimyasal madde ölçüm sonuçları     

Nem ölçüm sonuçları     

TitreĢim ölçüm sonuçları     

Toz ölçüm sonuçları     

Termal konfor ölçüm sonuçları     

Aydınlatma ölçüm sonuçları     

 

Kaynak – Kesme – TaĢlama ĠĢleri Yapılıyor mu ?     Evet (   )   Hayır (   ) 

 

KULLANILAN KĠMYASAL MADDELER:uygun olanın yanına (x)koyunuz 

1. GURUP Patlayıcı maddeler (   ) 

2. GURUP Gazlar (   ) Yanıcı gazlar      

(   ) Yanmayan ve Zehirli olmayan gazlar    

(   ) Zehirli gazlar 

3. GURUP Yanıcı sıvılar    

4. GURUP Yanıcı katılar (   ) Kolay tutuĢabilen katılar      

(   ) Kendiliğinden kolayca tutuĢabilen katılar 

(   ) Su ile ıslanınca tutuĢabilen gaz çıkaran katılar 

5. GURUP Oksitleyiciler ve organik 

peroksitler 

(   ) Oksitleyiciler   

(   ) Organik peroksitler 

6.GURUP Zehirli maddeler (   ) Zehirli maddeler   

(   ) Enfeksiyöz maddeler  

7. GURUP Radyoaktif maddeler  (   ) 

8. GURUP AĢındırıcı maddeler Asit – Baz (   ) 

9. GURUP DeğiĢik tehlikeli maddeler (   ) 
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ORTAM VE ÇALIġMA GÜVENLĠĞĠ: 

Tehlikenin cinsi 
Puan 

1 2 3 4 5 

Kimyasal madde salınım tehlikesi      

ĠĢ Makineleri ile kaza olasılığı      

Yangın tehlikesi       

ĠĢ kazası olasılığı      

Meslek Hastalığı olasılığı      

Diğer Acil durum ortaya çıkması olasılığı      

Puan değerleri:      Çok düĢük=1  DüĢük=2   Orta=3   Yüksek=4   Çok yüksek=5 

Her tehlikenin karşısındaki ilgili puan alanına X işareti koyunuz 

 

ERGONOMĠK DEĞERLENDĠRMELER 

ÇalıĢma alanı geniĢliği Uygun      (   )  Uygun değil   (   )   

ÇalıĢma sistemleri Otomatik  (   )  Yarı otomatik (   )  El ile (   )   

Sinyalizasyon Yeterli      (   )  Yetersiz         (   )   

Uyarı iĢaret ve afiĢleri   Var           (   )  Yok               (   )   

ĠĢyerinde iĢaretleme ve etiketleme Yeterli      (   )  Yetersiz         (   )   

ĠĢler hassasiyet gerektiriyor mu?     Evet  (   )  Hayır(   )   

Aynı anda izlenmesi gereken bir çok farklı bilgi ve sinyal var mı?   Evet  (   )  Hayır(   )   

Bir konu üzerinde yoğunlaĢmıĢken baĢka sinyaller geliyor mu? Evet  (   )  Hayır(   )   

Bir sinyale tepki vermek için seçim yapmak söz konusu mu? Evet  (   )  Hayır(   )   

Sinyalde;YanlıĢ seçim yapılırsa, hemen fark edilebilir mi? Evet  (   )  Hayır(   )   

ĠĢin belirli süreler içinde yapılması zorunluluğu var mı?  Evet  (   )  Hayır(   )   

 

Temizlik tertip düzen Yeterli  (   )  Yetersiz   (   )   

Zemin Ģartları (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz!)  

Temiz  (   )  Kirli (   )  Kaygan  (   )  Düzgün  (   )  Düzensiz  (   )  Pürüzlü   (   )    

 Evet  Hayır  



Dr K. A. 
 

Koruyucusuz makine   

Ortam kirleticileri   

ÇalıĢma alanında göstergeler   

Göstergelerin yüzeylerini kapatan kirleticiler      

Tehlikeli Ģekilde depolama ve istifleme     

Sallanan veya çıkıntı yapan nesneler     

Tehlikeli madde depolanması   

ĠĢte monoton çalıĢma     

Kol veya Beden gücüne dayalı çalıĢma   

Normal pozisyonda itme – çekme iĢi   

ÇeĢitli pozisyonlarda itme – çekme – aĢağı indirme iĢleri   

Uzanarak yapılan iĢ     

Sık sık ağır yük kaldırma iĢi     

Elle taĢıma iĢi   

Ellerin ince ayar koordinasyonu gerektiren iĢler            

Ekiple birlikte çalıĢmayı gerektiren iĢler    

Omuz yüksekliğinden yukarıda çalıĢma   

Sabit pozisyonda uzun süre çalıĢma   

Ayakta, sabit bir yeri olmadan çalıĢma   

Oturur durumda iken çalıĢma   

Gözle izlemeyi gerektiren iĢler    

Karanlık odada çalıĢmayı gerektiren iĢler   

Çok kuvvetli bir görme gücü gerektiren iĢler    

Çok iyi bir iĢitme duyusu gerektiren iĢler   

Ciltte tahriĢ meydana getirebilen maddelerle çalıĢma      

Döner – Hareketli makinelerde çalıĢma   

TitreĢimli makinelerde çalıĢma   

ÇeĢitli  el aletleri kullanımı    
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Ekranlı araçlarla çalıĢma                  

Forklift vb taĢıma – yükleme araçları   

Vinç vb kaldırma araçları   

Tekerlekli, değiĢik araç kullanımı   

Diğer (listede olmayan iĢleri yazınız) 

 

 

 

BU BÖLÜMDEKĠ OLASI YARALANMA ÇEġĠTLERĠ 

 KarĢısına X koyunuz     KarĢısına X koyunuz    

Açık yara   Bere ve incinmeler  

Cisim batması  Kesilme   

Yarılma   Kırık ve çıkıklar  

ġok ve kafa travması  Sıcak etkisi ile yanma  

Açık alevle yanma  Kimyasal madde zehirlenmeleri  

Ġyonize ıĢın yanığı  Ġyonize ıĢın yanığı  

Non iyonize ıĢın yanığı   Gıda zehirlenmeleri  

Boğulmalar ( su veya gazlı ortam )  Ruhsal yaralanmalar  

Etkisi sonradan ortaya çıkan 

yaralanmalar    

 Kimyevi, elektriki veya radyoaktif 

yanıklar 

 

Diğer (yazınız) 

 

 

 

BU BÖLÜMDEKĠ OLASI YARALANMA NEDENLERĠ 

KarĢısına X koyunuz     KarĢısına X koyunuz    

DüĢmeler ( aynı veya farklı seviyede )  Cisim düĢmesi   

Cisim çarpması veya sıçraması   Toz, kıymık veya çapak kaçması  

Duran cisme çarpma    Aletsiz yük kaldırma ( >20 Kg )  
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Elle taĢınan madde   El aletleri kullanma  

Makinelerde sıkıĢma     Ġki cisim arasında kalma  

Elektrik çarpması  Trafik  

Göçükler ve toprak kaymaları   Yangın  

Parlama ve patlamalar  Tehlikeli ve zararlı maddeler  

Kazan patlamaları  Doğal afetler ( yıldırım, su basması, 

fırtına vb.) 

 

Nakliyat (taşıma, kaldırma, yükleme ve 

indirme – iş makineleri dahil )   

   

Diğer (yazınız) 

 

 

YARALANMA OLASILIĞI OLAN VÜCUT BÖLÜMLERĠ 

KarĢısına X koyunuz  KarĢısına X koyunuz  KarĢısına X 

koyunuz 

 

BaĢ ( Gözlerden yukarı )     BaĢ ( Gözlerden aşağı )  Gözler  

Gövde  Omurilik   Ġç organlar  

Kollar  Eller  El parmakları  

Bacaklar   Uyluk  Ayak  

Ayak parmakları     Diğer (yazınız) 

 

 

BEKLENEN MESLEK HASTALIKLARI 

Karşısına X koyunuz  

Ajanlarla olan meslek hastalıkları  

Hedef organ hastalıkları  

Mesleki kanserler  

Diğer   

 



Dr K. A. 
 

ĠġE GĠRĠġ VE PERĠYODĠK SAĞLIK MUAYENELERĠNDE YAPILACAK ĠDRAR 

ANALĠZLERĠ 

 Yapılacak analiz Süresi  Yapılacak analiz Süresi 

 Albümin      Glikoz    

 Keton    Eritrosit  

 Bilirubin    Ürobilinojen  

 Ġdrar 

mikroskobisi 

   TCE  

 ALA testi      CS2  

 TCA          Fenol    

 Hippurik asit

  

  Diğer   

 

ĠġE GĠRĠġ VE PERĠYODĠK MUAYENELERDE YAPILACAK ANALĠZ VE MUAYENELER 

Genel vücut sistemleri muayeneleri Süresi 

 Süresi  Süresi  

Deri      Ġskelet ve Kaslar  

Nöropsikiyatrik Sistem  Kalp ve DolaĢım Sistemi  

Sindirim Sistemi  Ürogenital Sistem  

Endokrin Sistem  Hematolojik sistem     

Solunum Sistemi   Kulak – Burun – Boğaz  

Göz ve görme   Ağız ve DiĢler  

 

 

LABORATUVAR ĠNCELEMELERĠ 

Yapılacak analiz Süresi Yapılacak analiz Süresi 

Akciğer grafisi       Spirometri   

Göz taraması  

      

 Renk körlüğü  

Odiyometri                   Psikolojik testler  

Kemik – Kıkırdak 

incelemesi   

 EMG  

E.E.G.                E.K.G  



Dr K. A. 
 

Lökosit     Lökosit formulü  

Eritrosit       Hematokrit    

Hemoglobin        Sedim 1/2h, 1h, 2h  

Fenol         SGOT    

SGPT       -GT    

Glikoz           Kan Pb    

Kanda Cu    Kanda Fe  

Üre             Ürik asit    

T.Kolesterol    

      

 HDL Kol      

Trigliserid    LDL Kol  

Kreatinin     Kolinesteraz  

TCA  TCE  

CS2    

Kreatinin   VDRL/RPR  

HbsAg  HIV I-II Ag  

Anti HCV  TSH  

T3  T4  

Diğer (yazınız) 

 

 

   

ĠĢyeri Hekimi ĠĢ Güvenliği Sorumlusu Çevre Mühendisi Bölüm Yöneticisi 
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ĠġYERI SAĞLIK DENETIM RAPORU       Tarih: 

Müdürlük   Şeflik   

Bölüm   Denetleyen   

 
GENEL HĠJYEN DURUMU  

 Temiz/Kirli Öneriler 

Mutfak   

Yemekhane    

Tuvaletler – Psuvarlar    

Lavabolar   

DuĢlar   

Soyunma dolapları    

Su sebilleri   

Çay ocağı   

MeĢrubat makinesi   

Zemin    

Yatakhane    

Su arıtma     

Mutfak atıkları – Çöpler    

Personel taĢıma araçları   

Diğer araçlar   

Kimyasal depolama   

ĠĢyeri Sağlık Birimi   

 

ÇALIġMA ORTAMLARI DEĞERLENDĠRMESĠ 

 Yok Var Uygun  Uygun değil 

Esinti      

Gürültü     

Kimyasal madde      

Nem ölçüm sonuçları     

TitreĢim      

Tozuma     

Termal konfor      

Aydınlatma      

Ergonomik düzenlemeler     

Genel temizlik     

Genel tertip ve düzen     
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 Yorum ve öneriler: 

 

 

 

 
 

  

 Toz ve kir yok 

 Yerler kuru ve temiz 

 Kötü koku yok 

 Sinek ve haĢerat yok 

 Etrafta döküntü yok 

 Düzenli olarak temizleniyor 

 Temiz, sağlıklı su mevcut, disposable bardak 

 Temiz, pis koku yok, havalandırması uygun, sıvı sabun mevcut, saç kurutma makinesi, su 

giderleri açık, kağıt peçete ya da kiĢisel temiz havlu 

 Temiz, giderler açık, sıvı sabun ve kağıt peçete mevcut, havalandırma uygun, pis koku 

yok 

 Dolaplar uygun, soyunma için yeterli alan mevcut, temiz, pis koku yok, dolaplarda gıda 

maddesi yok, yerler temiz 

 Tezgahlar uygun ve temiz, camla korunmuĢ, yemek masaları ve sandalyeler temiz, 

ortamda sinek ve haĢarat yok, pis koku yok, havalandırma kiĢi sayısına uygun, yemek 

öncesi temizlenmeye uygun lavabolar mevcut 

 Temiz, havalandırma uygun, kullanılan bardaklar disposable ya da deterjanla yıkanıyor 

 Var, uygun koĢullara sahip 

 Çöp konteyner‟ı uygun, temiz, taĢmıyor, kapaklı, pis koku yok, kedi köpek yok 

 Personel taĢımasına uygun, pis koku yok, kapılar tahliye için uygun ve yeterli, ayakta 

yolcu yok 

 SürüĢ ergonomisine uygun, temiz 

 KiĢi sayısına uygun alan mevcut, ranza ve yataklar uygun, yiyecek bulundurulmuyor, 

portatif ısıtma aracı yok, kapı pencere uygun, fizik Ģartlar uygun, yatak, yorgan çarĢaflar 

temiz 

 EtiketlenmiĢ, uygun depolanmıĢ, kapaklar kapalı, döküntü sızıntı yok, havalandırma 

uygun, ayrı bölümde konuĢlandırılmıĢ 

 Üretimde kullanılan su arıtılıp tekrar kullanılıyor, çevreye pis su atılmıyor. 
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YEMEKLERDEN ÖRNEK ALMA FORMU 

  

Tarih :../../...  Saat:  
 
1.Yemek : 

2.Yemek : 

3.Yemek : 

4.Yemek : 

1.Salata : 

2.Salata  : 

3.Salata :  

Tatlı  : 

Diğer  : 

 

Öğle Yemeği (   )  AkĢam Yemeği (   )  Kahvaltı  (   ) 

X ile iĢaretli öğüne ait yukarıdaki yemeklerden tarafımızca, 72 saat saklanmak üzere 

steril Ģartlarda örnek alınmıĢtır. Herhangi bir gıda zehirlenmesi durumunda bu örnekler 

analiz edilmek üzere Resmi Kurumlara ………. A.ġ. tarafından gönderilecektir. 

 

        Yemek Firması adına 

ĠĢyeri HemĢiresi 

 

 

Viziteye ÇıkıĢ belgesi 

 

  

                            Tarih:../../... 

                                                                                                           

         Saat: 
 

Personelin Adı-Soyadı :     

Sigorta No.   :          

Personel Fabrika Sicil No. :   

                        
                           ĠĢyeri Sağlık Birimine 

 
Yukarıda kimliği yazılı personelin muayenesinin yapılarak sonucunun 
bildirilmesini rica ederim. 

 
       ġefi 

                                                                             Ġmza 
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           ..............................................................................ġefliğine 

 
Adı geçen hastanın muayene sonucu aĢağıdadır. Bilginizi rica ederim. 
 
 Personele iĢbaĢı verilmiĢtir.   [   ] 
 
 .................gün istirahat verilmiĢtir. 
 

 ......................................................Sevki uygun görülmüĢtür. 
 

Geldiği saat  :.......                                                 Saygılarımla 
 
Gittiği saat    :.......                                                 Doktor 

 
      Dip.No. 

 

 

Ġġ KAZASI TUTANAĞI 

 

KAZA GEÇĠREN ĠġÇĠNĠN 

 

ADI SOYADI                                      SĠGORTA SĠCĠL NO                           

BABA ADI                                           DOĞUM YERĠ                                    

DOĞUM TARĠHĠ                                 GÖREVĠ                                               

ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ                     KAZA TARĠH VE SAATĠ                   

KAZA TARĠHĠNDEKĠ ĠġÇĠ SAYISI:  KAZA GÜNÜ ĠġBAġI SAATĠ           

ADRESĠ                            TELEFONU                                          

UZUV KAYBI: Vardır / Yoktur 

KAZANIN NASIL OLDUĞU            : (Kazanın nerede, ne zaman ve nasıl meydana geldiği 

açıklanacaktır. ) 

 

 

  Müdür/UstabaĢı                   Kazalı                    Tanık                 Tanık 

 

 

Adı soyadı: 

Görevi: 

Adresi: 

Telefonu: 

Ġmza: 
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Düzenlenme tarihi :

Bölge Müdürlüğü Sicil No    :

Unvanı

Adresi

İşçi Sayısı Eski 

Erkek Kadın Çocuk Hük Özürlü Stajyer

Kaza Tarihi 

Kazanın Meydana Geldiği Bölüm :

Kazada Yaralanan Uzuv –

Yaralanma Şekli                           

İşçinin 1. derece yakınının Adı Soyadı 

Açık adresi                                    

Meslek Hastalığı Tanısı veya 

Şüphesi Tarihi                              

Meslek Hastalığı Tanısı veya 

Şüphesi İle Sevk edilenin Çalıştığı Bölüm / İş :         

Meslek Hastalığı Tanısı veya 

Şüphesinin Türü                         

Meslek Hastalığının Saptanma Şekli: 

Diğer

Adı Soyadı                             

Cinsiyeti     E K

Sigorta Sicil No                     

Yaşı        

İşe Giriş  Tarihi                     

Esas İşi  (Mesleği)                

Medeni Hali                          Evli Bekar Dul

Öğrenim Durumu                  

İlköğretim Orta Öğr. Y.Okul Üniversite Y.Lisans Doktora

Kaza Anında Yaptığı İş         : 

Ağır Uzuv Hafif

Kaza sonucu ölü yaralı sayısı        Ölü Yaralı Kaybı Yaralı

Kaza sonucu yaralanan işçilerden 3.günden

İstirahat alanların sayısı                 1.gün 2.gün 3.gün fazla 

Kazayı Gören                                            Var Yok

Şahitlerin Adı Soyadı                                

Şahitlerin Adresi                                       

Şahitlerin İmzası                                       

Kazanın Sebebi ve Oluş Şekli  (Açıklayınız) :

Not: 1- İşverenler işyerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü

içinde yazı ile ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu md. 77) Bu bildirimi zamanında 

yapmayan işverenlere aynı kanunun 105 inci Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

2- 1, 3, 5 ve 7. inci bölümler hem kaza, hem de meslek hastalığı bildirimi durumunda

2 ve 6. ıncı bölümler sadece kaza bildirimi durumunda

4. üncü bölüm ise sadece meslek hastalığı bildirimi durumunda

doldurulacaktır.            (Formun ön yüzü yetmediği takdirde arka yüzü kullanılabilir

6

ĠġYERĠ KAZA VE MESLEK  HASTALIĞI  BĠLDĠRĠM FORMU

7

İşveren veya Vekilinin
Adı ve Soyadı

İmzası

Kazanın olduğu saat Kaza Gününde İşbaşı Saati 

5
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4

Periyodik

Muayene ile

Üst Kurum
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     T.C. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

      SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

                ……………….SİGORTA / SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

        …………………… 

 

 

 

 İşyerimiz………………………………………………………………………adresinde 

Kurulu olup müdürlüğünüzde,………………………………………….işyeri sicil numarası ile 

tescillidir. İşyerimizde, …/…./…….. tarihinde saat ………... sıralarında bir iş kazası olmuş ve 

…….…………………….. sicil numaralı işçimiz…….…………………………vefat etmiştir / yaralanmıştır. 

 Sigortalımızın tedavi işlemleri ……………………………………………hastanesinde 

yapılmıştır / yapılmaktadır. Olayla ilgili düzenlenen iş kazası tutanağı ve kazalı işçiye ait vizite kağıdı 

ektedir. 

 Gereğini arz ederiz. 

 

       İşveren / İşveren Vekili 

        İmza Tarih Kaşe 

 

 

İşyeri Adresi          :  …………………………….. 

                                  …………………………….. 

Telefonu                :   …………………………….. 
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MESLEK HASTALIĞI FORMU 

 

      Kayıt No:                   Tarih: ../../.... 
 

ĠĢyeri sicil no:                                       Tel:                                   Fax:  

ĠĢkolu:                                Adres: 

 

 

Meslek hastasının; ĠĢyeri sicil no :[..........................]    SSK Sicil No:[........................................] 

ÇalıĢma süresi : […………..…..] 

Adı-Soyadı      :[………………………………………]          Doğum  tarihi :[…../…/…..] 

Cinsiyeti    Erkek: [    ]     Kadın:[    ]           Doğum yeri    :[……………………………………….] 

Servisi           :[………………………………………. ]  Görevi:[ …………………………………] 

ĠĢyeri personeli :[      ]  Misafir:[       ]  Stajyer/çırak :[     ]      Yüklenici firma personeli  [      ] 

Meslek Hastalığı Tanısı :[…………………………………………………………………………..] 

Tanı Tarihi   :[ ....../....../....... ]        Tanı konulan sağlık  birimi:[...........……………………......…]    

Meslek hastalığı nedeni  [.......................................................................………………...............] 

 

Hastalanan  organlar [......................................................................................................] 
Hastalanan  Sistemler:[.....................................................................................................] 
Hastalık sonucu oluĢan hasarlar:[......................................................................................] 
[............................................................................................................................ .............] 
ĠĢ göremezlik :[........] gün. Yatarak tedavi :[........] gün.  
Sonuç :[...................……………………………………………………………….........................]  
 

 

 

                                                                                        Doktor 

                                                                                        Dip. No         : 
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ĠġYERĠ SAĞLIK BĠRĠMĠNE DAVET FORMU 

 

Tarih : …../…../…..  

Saat :    

 …………………….Şefliğine, 

 

Personelin Adı Soyadı :  

 

İşyeri Sicil No  :  

 

Yukarıda kmliği yazılı personelin İşyeri Sağlık Birimine gelmesi gerekmektedir. Gereğini 

arz  /rica ederim. 

 

 

Saygılarımla. 

 

Doktor / İşyeri Hemşiresi   

 

İmza    

 

 

Personelin Davet Nedeni:   

 

 

 

SĠSTEM KURMA KRĠTERLERĠ 

ĠĢyerinde, ĠSG konusunda risk değerlendirmesi yapıldı mı?       

ĠĢyerinde ĠĢ-Risk planı var mıdır?      

ĠĢyerinde ne gibi tehlikeler vardır?      

Önüne geçilemeyen tehlikeler nelerdir?      

Tehlikenin önüne geçmek için neler yapıyorsunuz?      

Tehlikelerle kaynağında savaĢım veriliyor mu?      

Tehlikelerin önlenebilmesi için, birden fazla birim sorumluluk 

taĢıyor mu? 
     

Tehlike anında, tehlikeyi çalıĢanlara nasıl haber veriyorsunuz?      

Tehlike anında, iĢin bırakılması, tahliye vb konularda yazılı 

talimatlarınız var mı? 
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Tehlike anında uygulanabilecek tahliye planınız var mı?      

Tehlike anında, iĢi bırakan veya o bölgeyi terk eden iĢçi 

sonradan mağdur oluyor mu? 
     

Ciddi tehlikelerin olduğu yerlere yalnızca bu iĢ için yetkili olan 

personel mi giriyor? 
     

Yukarıdaki konularla ilgili çalıĢmalara altyapımcı/yüklenici 

firmalar da katılıyor mu? 
     

ĠĢ ergonomisi konusunda neler yapıyorsunuz? 

 İşyeri tasarımı, 
 İş makinesi seçimi, 
 Çalışma ve üretim yöntemi, 
 Üretim temposunun sağlığa etkilerini azaltmak, 

Monotonluğu yenmek,  
 

     

Teknik geliĢmeler iĢyerinize uyarlanıyor mu? 
     

ÇalıĢma ortamlarını iyileĢtirme konusunda, birbirini destekler 

konumda organize çalıĢmalarınız var mı? 

 Teknoloji geliştiriyor musunuz? 
 İş Organizasyonu yapıyor musunuz? 
 Çalışma koşulları ve sosyal ilişkileri bir arada 

değerlendirerek, önlemler politikaları geliştiriyor 
musunuz? 

     

Tehlikeliler yerine, daha az tehlikeli olanlar seçiliyor mu?      

Toplu koruma önlemleri mi, yoksa kiĢisel önlemler mi ön 

planda gidiyor? 
     

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunda neler yapılıyor?      

Altyapımcı/yüklenici firmalar da bu çalıĢmalara katılıyor mu?      

Bu çalıĢmalar, iĢyerindeki hiyerarĢik düzene entegre midir?      

ĠĢyerinde kullanılacak koruyucu malzeme ve koruyucu 

önlemler konusunda nasıl karar verilmiĢtir? 
     

Yeni teknolojinin planlama ve kullanılmasında, araç gereç 

seçiminde,çalıĢma ortamı ve koĢulları konusunda iĢçi 

temsilcileri ile bilgi alıĢveriĢi yapılıyor mu? 

     

ĠĢe alırken, sağlık ve güvenlik yönünden onun yetenekleri 

dikkate alınıyor mu? 
     

ĠSG konusunda iĢçilere mali bir yük geliyor mu?      
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Mesleki tehlikelerden korunma ve önleme konusunda birden 

fazla iĢçiyi görevlendirdiniz mi? 
     

Bu iĢçiler bu nedenle dezavantajlı duruma düĢtüler mi?      

Bu iĢçilere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için yeterli 

zaman tanınıyor mu? 
     

Bu iĢçilerin yeterli donanımı, bilgi ve yetenekleri var mı?      

Eğer, kuruluĢ içinde, koruyucu ve önleyici çalıĢma yapacak 

personel yoksa, dıĢarıdan hizmet ve personel alıyor musunuz? 
     

Gerek ilgili iĢçilerin, gerekse dıĢarıdan alınan personelin sayısı 

yeterli mi? 
     

ĠĢ Kazalarının listesi tutuluyor mu?      

Ulusal yasalar çerçevesinde, iĢ kazaları yetkili makamlara 

bildiriliyor mu? 
     

ÇalıĢanlara, iĢyeri risklerine uygun olarak periyodik sağlık 

taramaları yapılıyor mu? 
     

ÇalıĢanlar bu risklere uygun olarak korunuyor mu?      

Hiç meslek hastalığı çıkmıĢ mıdır?      

Bu konu ile ilgili olarak, önceki denetleme raporları var mı?      

ÇalıĢanları iĢe alırken hangi hususlara dikkat ediyorsunuz?      

Ġlk yardım ile ilgili organizasyonunuz var mı?      

Acil yardım ile ilgili organizasyonunuz var mı?      

Kurtarma ile ilgili organizasyonunuz var mı?      

Yangın söndürme ile ilgili organizasyonunuz var mı? 

 Organizasyonda yeterli eleman var mı? 
 Organizasyonda yeterli araç gereç var mı? 

     

ĠĢçilere aĢağıdaki konular ile ilgili eğitim verilmiĢ midir? 

 Üretim faaliyetleri 
 İş Sağlığı 
 İş Güvenliği 
 Koruyucu malzemeler 
 İlk yardım 
 Acil yardım 
 Tahliye 
 Kurtarma 

 Yangın ve yangın söndürme 
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ĠĢyerinde, iĢ yapmak üzere gelen, personel dıĢı iĢçi ve 

iĢverenlere de bu konular ile ilgili bilgi ve talimatlar verilmiĢ 

midir? 

     

Ġlgili birimlerce bu konuda daha önce yapılmıĢ olan denetleme 

raporları var mı? 
     

ĠĢyerinde bir eğitim planı var mıdır?      

ĠĢçi Temsilcileri ile aĢağıdaki konularda görüĢmeler yapılıyor 

mu? 

 Sağlık ve güvenliği etkileyecek konular  
 İSG işçi temsilcileri ile 
 Tehlike ve riskler hakkında  
 İSG işçi temsilcilerinden gelen raporlar var mı? 

     

ĠĢçilerin yaptıkları iĢ ile ilgili sağlık ve güvenlik konularında 

katıldıkları eğitimler var mı? 
     

ĠĢe giriĢte bu eğitimler yapılmıĢ mıdır?      

ĠĢ değiĢikliği ve transferlerde bu eğitimler verilmiĢ midir?      

Yeni iĢ makinesi değiĢimi veya devreye girmesinde bu 

eğitimler veriliyor mu? 
     

Yeni teknoloji uygulamasında bu eğitimler veriliyor mu?      

ĠĢyerinde kullanılan sağlık zararlıları ve kimyasal maddeler 

nelerdir? 
     

Bu maddelerle ilgili olarak güvenlik bilgileri var mı (MSDS)?      

Yukarıda anılan eğitimler periyodik olarak yineleniyor mu?      

DıĢarıdan getirilen kuruluĢlara da iĢ ve iĢyeri ile ilgili 

talimatlar verilmiĢ midir? 
     

ĠĢçilere bütün bu konular ile ilgili olarak yeterli talimatlar 

veriliyor mu? 
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İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 

    
                                                                                                                                   Tarih: 

İşyeri sicil no:                                                     Tel:                             Fax:  

İşkolu:         Adres:  
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İşe Giriş 

       

İşe Dönüş 

       

Periyodik 

       

Poliklinik 

       

Diğer 

       

Toplam        

    

         Doktor 

         Diploma No 
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AYLAR     

OCAK     

ŞUBAT     

MART     

NİSAN     

MAYIS     

HAZİRAN     

TEMMUZ     

AĞUSTOS     

EYLÜL     

EKİM     

KASIM     

ARALIK     

 

 

 

 



Dr K. A. 
 

 

 

   YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
 

 

 

 

Çalışma Evet Hayır Sayı Normal M.P. D.P. Notlar 

Risk analizi 

 

            
   

 

Ortam ölçümleri 

 

   
   

 

İşe giriş muayenesi 

İşe dönüş muayenesi 

 

      

Periyodik muayeneler        

Biyolojik analizler        

Fizyolojik testler        

Eğitimler           

İlk yardım ve acil 

tedavi 

   
      

 

Diğer         

*M.P.=Mesleki patoloji    

*D.P.=Diğer patoloji 

         Dr.   

         Dip No: 

 

Tel     Fax:    http://www.  

İşkolu:     Çalışanlar Kadın:  Erkek:  Stajyer: 

http://www/
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PROSEDÜR ÇATISI TASLAĞI ÖRNEĞĠ 

 

ĠSG Prosedürü ana iskeleti örnek taslağı; 

1-Amaç; 

2-Kapsam; 

3-Sorumluluklar; 
4-Tanımlar; 

4.1 

4.2 

4.3… 

5-Uygulamalar; 

5.1-Risk Değerlendirmesi; 

  Ek – 5.1.1 Risk Değerlendirme Prosedürü 

  5.2-Teknik Kontroller; 

  Ek – 5.2.1 

Ek – 5.2.2… 

  5.3-Periyodik Kontroller; 

  Ek-5.3.1: Yıllık Periyodik Kontrol Tablosu 

Ek-5.3.2: Fiş ve Prizlerin Yıllık Kontrol Raporu 

 5.4-Saha Denetlemeleri 

 Ek-5.4.1: İşyeri saha denetim formu 

 5.5-Çalışma İzni Gerektiren Tehlikeli İşler 

   Ek-5.5.1: Sıcak İşlem İzin Prosedürü ve Formu 

Ek-5.5.2: Kısıtlı – Kapalı Alan Çalışma İzin Formu 

  5.6-Ölçümler; 

Ek – 5.6.1; Gürültü ölçümü, 

Ek – 5.6.2; Toz ve hava kalitesi ölçümü 
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Ek – 5.6.3…  

5.7-İş Sağlığı ve Güvenliği Gözlem Çalışmaları 

    Ek – 5.7.1; Gözlem formu… 

5.8- Sağlık Uygulamaları 

 5.8.1-İşyeri Sağlık Risklerinin Belirlenmesi 

  Ek – 5.8.1.1…  

 5.8.2-İşe Giriş Sağlık Muayeneleri 

   Ek -5.8.2.1: İşe Giriş Sağlık Muayene Formu 

  5.8.3-İşe Dönüş Muayenesi 

   Ek -5.8.3.1: İşe Dönüş Sağlık Muayene Formu 

  5.8.4- Periyodik Sağlık Muayeneleri  

    Ek – 5.8.4.1: Periyodik Sağlık Muayene formu 

5.8.5- Koruyucu Sağlık Hizmetleri 

         Ek – 5.8.5.1… 

  5.8.6-Poliklinik Hizmetleri  

         Ek – 5.8.6.1… 

   5.8.7-İlk Yardım ve Acil Müdahale 

        Ek – 5.8.7.1… 

  5.8.9-İşyeri Sağlık Birimince Düzenlenecek Diğer Belgeler 

        Ek – 5.8.9.1… 

           5.9-İş Kazaları  

  5.9.1- İş Kazası Sonrası Yapılacak İşlemler  

   Ek – 5.9.1.1: Kaza sonrası işlemler Prosedürü 

Ek – 5.9.1.2:İş Kazası Beyan Formu  

Ek – 5.9.1.3:İş Kazası Bildirim Formu   
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          Ek – 5.9.1.4:Kaza yeri inceleme Prosedürü 

   5.9.2-İş Kazası İstatistikleri 

     5.10-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 

                    Ek – 5.10.1: İSG Kurul Toplantı Tutanağı 

             5.11- Koruyucu Malzemelerin Seçimi, Temini, Kullanımı ve Denetlenmesi  

   Ek – 5.11.1: Koruyucu Malzeme Formu 

Ek – 5.11.2: KKD Zimmet Formu 

Ek – 5.11.3: Koruyucu Malzeme Uyarı Formu  

     5.12-Sağlık ve Güvenlik Öneri Sistemi 

  Ek – 5.12.1: Öneri Formu 

     5.13-ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 

  Ek – 5.13.1: Eğitime Katılım İmza Formu 

     5.14- Genel Güvenlik 

   Ek – 5.14.1: İşaretleme örnekleri 

Ek – 5.14.2: Tehlikeli Kimyasal Maddeler Çalışma ve Depolama Talimatı 

Ek – 5.14.3: Makine Koruyucuları Prosedürü 

Ek – 5.14.4: Forkliftlerde Güvenli Çalışma Talimatı 

Ek – 5.14.5: Torna Tezgahları Güvenlik Talimatı 

     5.15- Çevre Uygulamaları 

   Ek – 5.15.1: Atık Yönetimi Takip formu 

     5.16- Müteahhit Firmalarla Çalışmalar 

  Ek – 5.16.1: Yüklenici Firma İSGÇ Teknik Şartnamesi 

6-Dokümantasyon ve Gizlilik İlkesi  

7- İlgili Doküman ve Referanslar 

Yasalar:  

Standartlar: 
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Şekil – 1; Ana Prosedür ve eklentileri sayfa üst bilgileri 

 

 

 

 

Şekil – 2; Talimat ve formların sayfa üst bilgileri 

Hazırlanacak prosedür, talimat ve formlarda ġekil – 1,2 ile verilen tarzda bilgileri sayfa 

üst bilgisi olarak kullanılabilir. Ana prosedür sabit kalırken, yasal düzenlemelerde 

olabilecek değiĢikler için alt prosedür veya talimatlarda ve formlarda değiĢiklikler 

yapılabilir. Bu yöntemle “Sistem Kurgusu” bozulmadan gerekli revizyonlar rahatlıkla 

yapılabilir. 
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KAYNAKÇA 

 
MEVZUAT DIġI KAYNAKLAR 

1 Encyclopedia of Occupational Health and Safety – ILO 

2 

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 

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) 

DATA AKADEMİ İSG. Tarafından düzenlenen ĠĢyeri Hekimliği ve ĠĢ Güvenliği 

Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara gerek sanal ortamda ve gerekse örgün 

eğitim sırasında verilen ders notları ve yapılan derslerde kullanılan sunumlar 

aĢağıdaki kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Avrupa Birliği – Türkiye Sosyal Güvenlik Normları – TĠSK 

3 ĠĢyeri Hekimliği Ders Notları – TTB 

4 
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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 

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 
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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 
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 
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