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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Çalışma alanlarındaki iş sağlığı ve güvenliği hayatımızda çok önemli bir yer
kaplamaktadır.
Bu ders notu sağlık çalışanlarına olduğu kadar iş sağlığı ve güvenliği görevini
üstlenecekler için de rehber olabilmek amacıyla hazırlanmıştır.
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YAZAR NOTU
Çalışma alanlarındaki iş sağlığı ve güvenliği ders notu bu alanda çalışanlarının ve
yöneticilerinin iş yaşamında meydana gelen sağlık sonuçları ile mücadelede gerekli olan
eğitimlerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu notlar bu alanda hizmet verenlerin
kullanabileceği bir el kitabı niteliğindedir.

VII

1. GİRİŞ VE TARİHÇE

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Sağlıklı çalışmanın tanımını yapar.



İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği faaliyetlerini ana hatlarıyla tanımlayabilir.



İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği faaliyetlerinin tarihçesini bilir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sağlıklı çalışmanın tanımı nedir?

2.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği faaliyetlerini ana hatlarıyla tanımlayınız?.

3.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği faaliyetlerinin tarihçesini anlatınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Giriş ve tarihçe

Sağlıklı çalışmanın tanımını
yapar.

Giriş ve tarihçe

İşçi sağlığı ve iş güvenliği
faaliyetlerini ana hatlarıyla
tanımlayabilir.

Giriş ve tarihçe

İşçi sağlığı ve iş güvenliği
faaliyetlerinin tarihçesini
bilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İSG tanımı



İSG faaliyetlerinin tarihçesi

5

Giriş
Öğrencilerin sağlıklı çalışmanın ne olduğunu öğrenmelerini, bu maçla yürütülen
faaliyetleri ve tarihçesini bilmelerinin sağlanmasıdır.
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Giriş ve Tarihçe
Bilinen insanlık tarihinde; “bireysel yaşamdan toplu yaşama geçilmesinde”
ihtiyaçların belirleyici olduğu bir döngü görülmektedir. Toplumlar giderek organize yapıya
bürünürken ihtiyaçlar da o oranda artmış ve daha da organize olma gereği ortaya çıkmıştır. Bu
döngü günümüzde de artarak ve gelişerek devam etmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri de yukarıda anılan döngünün bir parçasını
oluşturmaktadır. Bir yanda insan yaşamını daha da kolaylaştırmak üzere üretim yapılırken, öte
yandan da üretim süreçleri girdi ve çıktılarıyla çalışan insanların yaşamını tehdit etmekte ve
hatta çevreye de bazen geri dönüşü olanaksız zararlar vermektedir.
Her gün değişik medya aygıtlarında dünyanın dört bir yanından kaza ve felaket
haberleri yer almaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları;


Çalışanları



Çalıştıranları



Üretimi



Çevreyi

Korumak üzere günümüz dünyasında sistemli bir hal almıştır. Bunu başarabilmek için
de gerek duyulan hem genel hem de temel İSG prensipleri geliştirilmiştir. Genel ve temel
prensipler belirlenirken bir yanda bilimin öngördükleri, diğer yanda da yasaların çerçevesini
çizdiği zorlamalar, sınırlamalar ve yaptırımlar karşımıza çıkmaktadır.
İSG’nin, bu bölümde ağırliklı olarak anlatılacak teknik yönü işyerinde sağlık ve
güvenlik hizmetlerini kapsamaktadır. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetleri ilkesel olarak
koruyucu niteliklidir. Mühendislik ve tıp hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Korumayı
amaçlayan mühendislik faaliyetleri tıbbi korumanın önündedir ve kuramsal olarak mükemmel
bir biçimde verilmesi hâlinde tıbbi korumaya gereksinim kalmayacağı düşünülebilir. Ancak
pratikte bu olası değildir.
Koruma amaçlı mühendislik hizmetleri işin ve işyeri ortamının çalışana uydurulması
olarak ifade edilebilir. Amaç çalışanı işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlı
etkilerden korumaktır. Bu etkinlikler ‘Ergonomi’ disiplininin çalışma alanında değerlendirilir.
Makinelerin, prosesin ve işyeri ortamının işlevsel inşası kadar iş organizasyonunun ve çalışma
sürelerinin işlevsel kılınmasını kapsar.
Tıbbi koruma çalışanın işe uydurulması olarak tanımlanabilir. İşe giriş muayenesi
uygun çalışanın doğru işe alınmasını; eğitim, sağlık ve güvenlik yönünden çalışanın doğru
davranışlar geliştirmesini; periyodik muayeneler, işe bağlı olanlar başta olmak üzere sağlık
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sorunlarının erken tanınmasını, destek hizmetleri ise çalışanın sağlığının en üst düzeye
çıkarılmasını sağlar. Koruma öncelikli mühendislik faaliyetleri ‘İş Güvenliği Birimi’, tıbbi
koruma ise ‘İşyeri Sağlık Birimi’ tarafından yürütülür.
Bu tanımdan anlaşılacağı gibi İSG’nin tarafları vardır:


İşçi



İşveren



Devlet

Destek sağlayan kurumlar (Meslek örgütleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları,
sigorta kurumları vs).


İşçi, işyerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini çatısı altında örgütlendiği
sendikalar aracılığıyla talep eder, işveren bir harcama kalemi olarak gördüğü sağlık ve
güvenlik faaliyetlerinden tasarruf etmek ister, devlet ise işçi ile işveren arasında mevzuat
yapan ve denetleyen yapı niteliğindedir, hükümet eden siyasi parti veya partilerin yaslandığı
gruplara veya ideolojilerine göre işçiden ya da işverenden yana ağırlığını koyar. Meslek
örgütleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sigorta kurumları alana bilgi ve hizmet
desteği sağlarlar.
Tarihçe:
İSG’nin tarihi çalışma hayatı kadar eskidir. Ortaya çıkışı uzmanlaşma ile birlikte
maruziyet spektrumunun daralması, buna karşılık yoğunluğunun ve süresinin artması ile
birliktedir. M.Ö. 2780’de Eski Mısır’da mimar mühendis olarak çalışan Rahip Imhotep
piramitlerin yapımı sırasında meydana gelen kazalarda ölenlerin çokluğuna dikkat çekmiş ve
bel incinmeleri biçiminde sağlık sorunları tarif etmiştir. Hipokrat (MÖ 460-377) “Hastanıza
ne iş yaptığını sorunuz” diyerek sağlık sorunlarının işe bağlı olabileceğini ifade etmiştir.
Daha o zamanlar işe bağlı belli sağlık sorunlarını önleyebilmek için bazı önlemler
alınmış, maruziyetin azaltılması veya kişisel koruyucu kullanımına (mendil vs.) gidilmiştir.
Bazı gruplar için (kadınlar ve çocuklar) daha az maruziyetler öngörülmüştür. “El işi yapmak
onursuz bir uğraşıdır, kimse bu işlerde çalışanlarda arkadaşlık etmek istemez, hatta kentli
birisi için bu tarz işlerde çalışmak yasal değildir.” diyen Sokrates (M.Ö. 469-399) yaşadığı
dönemde çalışmanın sosyal yönüne ilişkin ipucu vermektedir. Platon (M.Ö. 428-348)
zanaatkarların çalışma koşullarından doğan sorunlardan söz etmiştir. Aristo (M.Ö. 384-322)
koşucularda gözlediği sorunları tarif etmiş ve gladyatörlerin beslenmesi için dikkat edilmesi
gereken konuları belirlemiştir. Pliny (MS 23-79) tozlu yerlerde çalışmanın risklerine işaretle
çalışanlar arasında öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerin görüldüğünü belirtmiştir. Çalışma
yaşamı ile sağlık sorunları arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Juvenal (MS 60-140) ayakta
durarak çalışanlarda varis oluşumuna, demircilerdeki göz rahatsızlıklarına işaret etmiştir.
Galen (MS 130-201) madenciler, kimyacılar, terziler, balıkçılar ile dericilikte ve imalat
işlerinde çalışanlarda görülen hastalıkları tarif etmiştir. Orta çağda gürültülü ya da rahatsız
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edici kokular yayan işyerlerinin yerleşim birimlerinin dışında belli bölgelerde
yoğunlaşmalarına izin verilmiştir. Daha çok Avrupa kentlerinde görülen nalbant sokağı,
demirciler caddesi gibi isimler o dönemlerden kalmadır.
De Re Metallica kitabında “Karpat dağlarında yedi defa evlenen kadınlar vardır, çünkü
kocaları çok genç yaşta ölmektedir” diyen Agricola (1494-1555) madencilerde AC
hastalığının sıklığına işaret etmiştir. İşaret ettiği hastalık muhtemelen radon maruziyetine
bağlı AC kanseri veya tozlu ortamda çalışma sonucu pnömokonyoz veya o yıllarda çok
yaygın olan silikotüberkülozdur. Paracelsus (1493-1541), “Altın, gümüş, demir, bakır, kalay,
kurşun ve civayı elde etmek istiyorsak, önümüze çıkacak birçok güçlüklerle karşılaşınca
hayatımızı ve vücudumuzu tehlikeye atmalıyız” diyerek İSİG’in teknik yönü yanında
ekonomik yönüne de vurgu yapmıştır.
Bernardino Ramazzini (1633-1714) İSİG tarihinde önemli isimlerden biridir. İtalya’da
adına kurulan enstitüde İSİG konusunda arştırma ve hizmet üretilmektedir. Ramazzini, De
Morbis Artificum Diatriba adlı kitabında paylaştığı bir anısında atık temizleme işinde
çalışanlarda ortak olan göz şikâyetlerinden bahsetmektedir. Bu rastlantı nedeniyle tüm
çalışanların sağlık durumlarını incelemek istediğinden söz eder. Ramazzini “Hekimlik
elindeki bütün olanakları ile çalışanların yardımına koşmalıdır” demiştir. Dr.Percival Pott
1775 yılında İngiltere’de baca temizliği işinde çalışan çocuklarda ileri yaşlarda skrotum
kanserinin sık görüldüğüne işaret etmiştir. 1839’da William Farr’ın Merkezi Kayıt Dairesi
Başkanlığı’na getirilmesinden sonra ölümlerin mesleklere göre incelenmesi başlamıştır.
Sanayileşmenin başlamasıyla daha çocukken yaptıkları ağır işlerle gençlik çağında
hastalanan kabarık bir nüfus ortaya çıkmıştır. Giderek daha çok sayıda gencin “askerliğe
elverişsiz” hâle gelmesiyle askeri kurumlar baskı yapmış ve çalışma yaşı aşağı çekilmiş,
günlük çalışma süreleri azaltılmış ve belli zamanlarda (gece, pazar günleri) çalışma
yasaklanmıştır. Bu dönemlerde kişilerin ekonomik özgürlükleri düşük ücretler ve işsizlik ile
tehdit altına girmiştir. Kitleler iş aramak için yaşadıkları yerleri terk etmiş ve bu da aile
birliğinin parçalanarak küçük ailelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Geniş ailelerin işsizlik,
hastalık ve iş göremezliğe karşı sağladıkları güvencenin yitirilmesi sosyal güvenlik
gereksinimini ortaya çıkarmış ve ilk kez 1881’de Almanya’da Hastalık, Kaza ve Emeklilik
sigortalarının temeli atılmıştır. Sigortayla birlikte “koruma” ve “önleme” çalışma yaşamına
girmiştir.
Günümüzde otomasyon çalışanların zihinsel yükünü arttırmıştır. Artık iş
organizasyonunda sınırlı bir faaliyeti zamana karşı yarışarak yürütmek zorunda olan işçi
giderek yaptığı işe yabancılaşarak, monotoni ve tükenme riskleri ile karşı karşıyadır. Dünya
üzerinde çalışanların sorunu ortaktır ve işverenle yaşanan sorunlar benzerdir. Bu bağlamda
devlet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan bir yapıyı benimseyen Uluslararası Çalışma
Örgütü [(UÇÖ=ILO (İng.)] 1919 yılında Versay Anlaşması ile kurulmuştur.
Türkiye’de Çalışma Bakanlığı’nın kuruluşu 1945’tir. Bakanlık kurulmadan önce
çalışma yaşamına dönük kamu faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İş dairesi tarafından
yürütülmüştür. ILO’nun 81 sayılı sözleşmesi 1950’de onaylanarak Bakanlık bünyesinde iş
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teftiş organizasyonu oluşturulmuştur. Devlet İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı İş Teftiş
Grup Başkanlıklarında görevli sosyal ve teknik iş müfettişleri aracılığıyla işyerlerini
denetlemektedir. 1969 yılında işyerlerine ölçme ve değerlendirme desteği sağlamak amacıyla
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi (İSGÜM) kurulmuştur. Merkezi Ankara’da
olan İSGÜM’ün Adana, İzmir, İstanbul, Zonguldak, Kayseri ve Kocaeli’de şubeleri vardır.
İşçi Sigortaları 1945 yılında kurulmuş, adı 1964 yılında Sosyal Sigortalar kurumu olarak
değiştirilmiştir. SSK’ya bağlı olarak 1977 yılında Ankara ve İstanbul Meslek hastalıkları
hastaneleri açılmıştır. 1994 yılında Zonguldak’ta Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi
kurulmuştur.
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Uygulamalar

11

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlıklı çalışmanın tanımı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği faaliyetlerini ana hatlarıyla tanımı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği faaliyetlerinin tarihçesi.
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Bölüm Soruları
1.
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları aşağıdakilerden hangisini korumak üzere
günümüz dünyasında sistemli bir hâl almıştır?
I.

Çalışanları

II.

Çalıştıranları

III.

Üretimi

IV.

Çevreyi

A.

I ve II

B.

I, II, III

C.

I, II, IV

D.

I, III, IV

E.

I, II, III, IV

2.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.

İSG’nin, teknik yönü işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini kapsamaktadır.

II.

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetleri ilkesel olarak koruyucu niteliklidir.

III.
Koruma amaçlı mühendislik hizmetleri işin ve işyeri ortamının çalışana
uydurulması olarak ifade edilebilir.
A.

Yalnız I

B.

I, II, III

C.

Yalnız II

D.

Yalnız III

E.

I ve II

3.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.
İşe giriş muayenesi eğitim, sağlık ve güvenlik yönünden çalışanın doğru
davranışlar geliştirmesini sağlar.
II.
Periyodik muayeneler, işe bağlı olanlar başta olmak üzere sağlık sorunlarının
erken tanınmasını sağlar.
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III.

Destek hizmetleri ise çalışanın sağlığının en üst düzeye çıkarılmasını sağlar.

A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

Yalnız III

D.

I, II, III

E.

I ve II

4.

Aşağıdakilerden hangisi İSG’nin taraflarıdır?

I.

İşçi

II.

İşveren

III.

Devlet

IV.

Destek sağlayan kurumlar

A.

I ve II

B.

I, II, III

C.

I, II, IV

D.

I, III, IV

E.

I, II, III, IV

5.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.
İşçi, işyerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini çatısı altında örgütlendiği
sendikalar aracılığıyla talep eder
II.
İşveren bir harcama kalemi olarak gördüğü sağlık ve güvenlik faaliyetlerinden
tasarruf etmek ister
III.
Devlet ise işçi ile işveren arasında mevzuat yapan ve denetleyen yapı
niteliğindedir
A.

Yalnız I

B.

I, II, III

C.

Yalnız II
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D.

Yalnız III

E.

I ve II

6.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.
M.Ö. 2780’de Eski Mısır’da mimar mühendis olarak çalışan Rahip Imhotep
piramitlerin yapımı sırasında meydana gelen kazalarda ölenlerin çokluğuna dikkat çekmiş ve
bel incinmeleri biçiminde sağlık sorunları tarif etmiştir.
II.
Hipokrat (MÖ 460-377) “Hastanıza ne iş yaptığını sorunuz” diyerek sağlık
sorunlarının işe bağlı olabileceğini ifade etmiştir.
III.
söz etmiştir

Platon (MÖ 428-348) zanaatkârların çalışma koşullarından doğan sorunlardan

A.

Yalnız I

B.

I, II, III

C.

Yalnız II

D.

Yalnız III

E.

I ve II

CEVAPLAR:
1.E, 2.B, 3.D, 4.E, 5.B
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2. İSG KÜLTÜRÜ

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

çıkarır.



İSG’nde risk önleme kültürünü tanımlar.



İSG’nde bütünsel yaklaşımın faydalarını bulur.



İSG kültürünün oluşturulmasının ve sürdürülmesinin gerekliliği sonucunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İSG’nderiskönlemekültürünütanımlayınız?

2.

İSG’ndebütünselyaklaşımınfaydaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İSG kültürü

İSG’de risk önleme
kültürünü tanımlar.

İSG kültürü

İSG kültürünün
oluşturulmasının ve
sürdürülmesinin gerekliliği
sonucunu çıkarır.

İSG kültürü

İSG’de bütünsel yaklaşımın
faydalarını bulur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

20

Anahtar Kavramlar


İSG ne bütünsel yaklaşım



İşyerinde risk önleme kültürü



İSG alanında yaşam boyu öğrenme



Sağlıklı ve güvenli yaşam



Evde güvenlik



Mutfakta güvenlik



Banyoda güvenlik



Çocuk ve yaşlıların güvenliği



Ofiste güvenlik



Okulda güvenlik

21

Giriş
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2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine Bütünsel Yaklaşım ve Güvenlik Kültürü
İSG çalışanların sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili bir alandır.

Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, yeni iş sahalarının açılmasıyla birlikte yeterli
önlemlerin alınmaması durumunda, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sonuçlar
ortaya çıkmaktadır.
İSG çalışmalarında öncelikli amaç, çalışanların sağlığını korumaktır.
İşyeri ortamında bulunan teknik donanımlar ile çalışma koşullarından kaynaklanan
çeşitli riskler nedeni ile çalışanların sağlığı bozulabilir. Sağlığı bozulan ve hastalananların
teşhis ve tedavisi de bu uğraşıların içine girer, ama bu çalışmaların asıl amacı, işyeri
ortamında bulunan bu riskleri kontrol altına almak yoluyla işyerini sağlıklı ve güvenli bir yer
hâline getirmek ve sonuç olarak da bu ortamda bulunan ve çalışan kişilerin sağlığının
olumsuz etkilenmesinin önüne geçmektir.

2.2. İSG Çalışmalarının İki Temel Boyutu Vardır


İşyeri Hekimliği



İş Güvenliği

Gerek işyeri Hekimliği ve gerekse de İş Güvenliği bir elmanın 2 yarısı gibi
birbirinin tamamlayıcısıdır. Her ikisinin de birbirinden bağımsız ve ayrıca birlikte
yapacağı çalışmalar söz konusudur.

2.2.1. İşyeri Hekimliği


Çalışma ortamında meslek hastalığına neden olabilecek risklerin belirlenmesi,

İşe girişlerde çalışma ortamı sağlık risklerine uygun olarak işe giriş sağlık
muayenelerinin yapılması/yaptırılması,


Çalışanların sağlığının yapacakları işle ilgisini araştırıp belirler. (Örneğin; daha
önce akciğer rahatsızlığı geçirmiş bir kişinin tozlu bir işte çalıştırılmaması gibi)
o

İşyeri ortamında oluşabilecek bazı risklere karşı alınacak tıbbi koruma
yöntemlerini uygular. (Örneğin; tetanos aşısı uygulaması vb. gibi)


İşyerindeki çalışmalar sırasında sağlık sorunu olanların hastalıklarının tanı ve
tedavisi ile hastalığın yapılan işle ilgisini araştırarak gerekli önlemleri alır.


Düzenli aralıklarla yapacağı/yaptıracağı sağlık kontrolleri ile çalışanlarda olası
meslek hastalıklarının izlerini arar.


Çalışanları ve çalıştıranları meslek hastalıkları, sağlık riskleri ve hastalıklardan
korunma yolları vb. konularda eğitir.
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2.2.2. İSG

İSG İşin daha çok mühendislik/teknik tarafıdır.
İşyeri ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerinin saptanması (bu konuda İH ile
işbirliği içinde çalışır),


Çalışma
yapılması/yaptırılması


ortam

risklerini

saptamak

için

gerekli

ölçümlerin

İşyerinde kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin işyeri ortam havasındaki
ölçümü (toz, sis, buhar, gaz vb.),
o

Makine ve tezgâhlardan kaynaklanan gürültü/titreşim düzeyini belirlemek
üzere yapılan ölçümler vb.
o

İyonlaştıcı
ve
iyonlaştırmayan
ölçümlerinin yapılması/yaptırılması,

o

ışınları saptanması

ve

o

Ergonomik riskleri ve kaynaklarını İH birlikte araştırır,

o

Biyolojik riskleri İH ile birlikte araştırır,

o

Belirlenen risklerin kontrol altına alınması uğraşıları (İH ile birlikte)

Bu boyut, işyeri ortamında sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için yapılan
tüm çalışmaları kapsadığı için ‘İş Hijyeni’ olarak da adlandırılmaktadır.
Her iki grup çalışmalar birbirini tamamlayıcı niteliktedir ve her ikisi birlikte işçi
sağlığı ve İSG bütününü oluşturur.

2.3. Riskler
İnsanlar yaşamları boyunca, yolda yürümek, araba kullanmak, yüzmek, yemek yemek
gibi yaptıkları bütün günlük eylemler sırasında birçok risk altında kalmaktadırlar. Yaşam
içindeki bütün tehlike ve barındırdıkları riskleri yok etmek olanaklı değildir, ancak riskler;


Fark edilebilir,



Öğrenilebilir,



Korunulabilir,



Ölçülebilir,



Analiz edilebilir,



Değerlendirilebilir,



Yönetilebilir ve kontrol edilebilir.
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2.3.1. Tehlike ve Risklerden Korunmada Birincil, İkincil ve Üçüncül
Koruma
Herhangi bir risk yokken yapılacak çeşitli etkinliklerle bireyler ve birimler
bilgilendirilip bilinçlendirilebilir. Bu şekilde olası tehlikelerin önüne geçilebilir, risklerin
açığa çıkması engellenebilir. İK ve MH ortaya çıkmadan önce yapılabilecek bütün çalışma ve
etkinliklere birincil koruma denilmektedir. Birincil korumaya örnek olarak; Sağlık eğitimi,
maruziyet yaşının yükseltilmesi, işe giriş sağlık muayeneleri vb. verilebilir.
Riskin varlığında ise; Etkilenmeyi azaltma ve kontrol edilebilme çalışmalarına da
ikincil korunma denilmektedir. İkincil koruma örnekleri; Periyodik sağlık muayeneleri,
erken tanı, değerlendirme, müdahale etme olanağını arttırmak, sorunun büyümesini önlemek,
zarar azaltma stratejilerini geliştirmek, problem çözme, mücadele etme becerilerini
geliştirmek vb. sayılabilir.
Riskin kontrol edilemediği durumlarda ise; Tedavi, iyileştirme, yenileme gibi
uygulamalara geçilebilir. Bu tür çalışmalar ise olay olduktan sonra yapılan müdahalelerdir ve
üçüncül koruma olarak tanımlanır.
Sağlık ve güvenlik kişisel ve toplumsal gelişmişliğin en temel iki öğesidir İSG birden
çok disiplinin bir arada olduğu bir alandır. Bu konuda aşağıdaki temel ilkeler benimsenmiştir.


Bütün çalışanların sağlık ve güvenlik hakları vardır.



İSG alanında politikalar oluşturulmalıdır.

Sosyal taraflar (devlet, işveren ve işçiler) ve diğer ilgili taraflarla görüş
alışverişinde bulunmalıdır.




İSG program ve politikalarının amacı önleme ve koruma olmalıdır.

Bu alanda etkili program ve politikalar geliştirilip uygulanması açısından
bilgilendirme büyük önem taşımaktadır.




Sağlığın geliştirilmesi iş sağlığı uygulamalarının en temel yaklaşımıdır.

Bütün çalışanları kapsayacak İSG hizmetleri oluşturulmalıdır. 161 sayılı ILO
sözleşmesi ve 6331 sayılı İSG Kanunu bu bakımdan büyük önem taşımaktadır.


İş kazalarına maruz kalan, yaralanan ve mesleki hastalıklara yakalanan
çalışanların tazminat alma, iyileştirme ve tedavi hizmetlerinden yararlanma olanakları
olmalıdır.




Eğitim, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları açısından yaşamsal önemdedir.

İşçiler, işverenler
yükümlülüklere sahiptirler.


ve

yetkililer

belirli

sorumluluklara,

görevlere

ve
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Politikalar fiilen uygulanmalıdır.

2.4. İSG’nin Başlıca Amaçları


Çalışanların sağlığının ve çalışma kapasitelerinin korunması ve geliştirilmesi,



Çalışma ortamının ve çalışmanın sağlık ve güvenlik açısından elverişli duruma

getirilmesi,
İş örgütlenmelerinin ve çalışma kültürlerinin çalışma yaşamında sağlığı ve
güvenliği destekleyici yönde geliştirilmesi ve böylece girişimlerin verimliliklerine de olumlu
katkıda bulunacak olumlu bir sosyal ortamın ve düzgün bir işleyişin sağlanması.


Çalışma kültürü ilkesi; İşyeri tarafından benimsenen temel değer sistemlerinin bir
yansıması anlamındadır. Böyle bir kültür pratikte yönetim sistemlerinde, personel
politikalarında, katılım ilkelerinde, eğitim politikalarında ve kalite yönetiminde yerini
almalıdır.
Eğitim, sağlıklı ve güvenli bir işyeri açısından çok önemlidir ve yıllardır sağlık ve
güvenlik yönetiminin vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendirilmiştir. İSG alanında eğitim
tek başına bir konu olarak ele alınmamalı, genel iş eğitiminin ayrılmaz bir bileşeni olarak
görülmeli ve gündelik iş süreçlerine dahil edilmelidir. Yönetim üretim sürecinde rolü olan
herkesin, işleri için gerekli beceriler konusunda eğitilmesini sağlamalıdır.
İSG stratejilerinin benimsenmesinde;
İSG farkındalığının arttırılması ve güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması,
Etkin bir ulusal İSG sisteminin kurulması,
Üst düzey politik katılım ve destek sağlanması,
Uluslararası, ulusal ve işletme düzeyinde İSG’ne öncelik verilmesi,
Ortaklaşa sürdürülecek bir İSG çabasına odaklanmak en önemli faktörlerdir.
ILO’nun sosyal ve ekonomik güvenliği arttırma stratejisi, güvenliğin 7 temel boyutuna
odaklanmaktadır.

2.5. Temel Güvenliğin 7 Boyutu

İş piyasası güvencesi: Devlet güvencesinde, tam istihdam yoluyla uygun
istihdam olanakları

İstihdam güvencesi: Keyfi işten çıkarmaya karşı koruma, işe alma ve işten
çıkarma ile ilgili düzenlemeler, mali yükün işverence karşılanması


İş güvencesi: Kişinin mesleğinin, beceri alanının veya kariyerinin korunması
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Beceri geliştirme güvencesi: Çıraklık ve iş eğitimi yoluyla, yaygın beceri
kazanma ve sürdürme olanağı.

Çalışma güvenliği: Tüm işçiler için işyerinde sağlık ve güvenlik düzenlemeleri,
çalışma saatlerinin sınırlandırılması, uygun olmayan saatlerde çalışma ve gece işinin
kısıtlanması yoluyla kaza ve hastalıklardan korunma.

Temsil güvencesi: Devletin işlerine ekonomik ve politik olarak katılmış
bağımsız sendikalar, işveren örgütleri ile iş piyasasında ortak sesin varlığının korunması.

Gelir güvencesi: Asgari ücret, ücret ayarlamaları, kapsamlı sosyal güvence,
vergilerin gelire göre ayarlanması ve gelirin korunması.

2.6. İş Güvenliği Kültürü

Güvenlik; bilgiye dayalı bir eğitimin zinciridir, özümlenmiş, yaşam biçimi hâline
getirilmiş ve sosyal statüye uyarlanmış bilgiye ise kültür denir. Güvenlik kültürü bir bütündür.
Güvenlik kültürü kapsamında; Güvenliği tehdit edebilecek davranış veya uygulamalarla,
bunların yer aldığı ortak kullanım ya da etki alanında bulunan canlıların veya araç gereç gibi
nesnelerin zararını en aza indirmeyi amaçlayan, algı, inanç, tutum, kural, roller, sosyal, teknik
ve politik uygulamalarla yetkinlik ve sorumluk hislerinin bütünüdür.
Güvenlik kültürü üç alanda kararlılık gerektirmektedir;


kararlılığı,

İşyerlerinin mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerini yaşama geçirme



Çalışanların bu sistemlere katılma ve destekleme kararlılığı ve



Uluslararası bir çerçeve oluşturulmasına yönelik kararlılık

Bu kararlılık alanlarının, ILO’nun sosyal ortaklarıyla, hükümetler, işçi ve işveren
kuruluşları ile birlikte işyerinde güvenlik ve sağlıkla ilgili önemli konuları ele alırken edindiği
ortak deneyimlere dayandığı bildirilmiştir.
İş Güvenliği kültürünün geliştirilmesinde;


Devlet,



İşveren,



Çalışanlar/sendikalar,



Üniversiteler,



Meslek örgütlerinin görevleri aşağıda özetlenmiştir.
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Devletin Rolü:
Daha çok gözlemci, aydınlatıcı, teşvik edici ve arabulucu olmalıdır. En önemli
etkinliği, gerekli koşul ve standartları mevzuatla düzenlemek, denetimi sağlamak ve devlet
politikası olarak benimsenmesini sağlamak olmalıdır.


Kayıt-dışı istihdamın önlenmesi



Çocuk işçiliğinin yok edilmesi



Cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi



Sosyal güvenliğin desteklenmesi



Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması



Yaşanabilir bir asgari ücretin saptanması

İşyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her çalışanın İSG hizmetlerinden
yararlanmasının sağlanması




Kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi



Güvenilir bir kayıt sistemi kurulması



Hekim iş müfettişi istihdamı



İş kazalarının “Bilimsel” analizi



İşçi Sağlığı Enstitülerinin kurulması/yaygınlaştırılması



Yasalarda çalışanların korunması

Ayrıca İSG konusunda hükümetin dikkate alması gereken temel faaliyetleri
özetlemek gerekirse; toplumda, güvenlik kültürü bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak,




sağlamak,

İSG ile ilgili paydaşlar (işveren çalışanlar vd.) arasında sosyal diyalogu

İSG sistemi ile ilgili toplumda ve işletmelerde eğitim ve danışmanlık hizmetleri
vermek. Eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler ile işbirliği yapmak,




İSG konusunda, araştırmaları teşvik etmek,



İSG konusunda iş sağlığı hizmetleri ile ilgili sağlık ve güvenlik alt yapısını

iyileştirmektir
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İşverenlerin rolü:


İşletmeler iş güvenliği konusunda, harcama yapmaktan kaçınmamalıdır.

Öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için;

Üretim süreçlerinde, Önce verimlilik yerine, önce insan yaklaşımının
benimsetilmesi,


Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaşımının benimsetilmesi,

İşyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her çalışanın İSG hizmetlerinden
yararlanmasının sağlanması,




İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin desteklenmesi,



İlk ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonu,



Çalışanların eğitimi,



Veri akışının sağlanması,



İş kazalarının “Bilimsel” analizi

Ayrıca; İşçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her
türlü önlemin alınması, teknik gelişimlere uyum sağlanması, toplu ve kişisel korunma
önlemlerine öncelik verilmesi, işçilere uygun talimatların verilmesi, işçilerin bilgilendirilmesi
ve görüşlerinin alınması işverenin sorumluluğudur.
İşveren veya temsilcileri, iş sağlığı faaliyetlerini sadece yasal yükümlülükten
kurtulmak için yaptıklarında İSG konusunda başarı sağlanamayacaktır. İSG konusunda
yapılan çalışmaların kalite için birer yatırım olduğu unutulmamalıdır.

Çalışanlar/Sendikaların rolü:


İşyeri, iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olunması



Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerine katılım,



İş kazalarının “Bilimsel” analizi



İş güvenliğinin yaşamın önceliği biçimine getirilmesine yönelik etkinlikler



KKD’ların kuralına uygun biçimde kullanılması

Çalışanların yasalarda belirlenen sorumlulukları; “işveren tarafından alınan her
türlü tedbire riayet etmek ve talimatlara uymaktır” şeklinde belirtilmektedir.
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Bu kapsamda çalışanların;


Makine, cihaz ve donanımları doğru şekilde kullanmaları,



İşyerinde İSG ile ilgili her türlü olumsuz durumu işverene bildirmeleri,


İşveren, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ve diğer çalışanlarla İSG konusunda
işbirliği yapmaları ve güvensiz durumlardan kaçınmaları,

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için, işyerinde düzenlenecek
İSG eğitimlerine katılmaları uygundur.


Üniversitelerin rolü:


İSG – Sosyal politikalara bilimsel katkı sağlamak,



Güvenilir bir kayıt sistemi kurulmasına bilimsel altyapı sağlamak,



İş kazalarının “Bilimsel” analizi



İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün temel eğitimi,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün mezuniyet sonrası
sürekli eğitimine katkı,




İSG ile ilgili araştırmalar, laboratuvarlar ve



İSG ile ilgili akademik ortamın oluşturulmasıdır.

Meslek Örgütlerinin rolü:


İSG – Sosyal politikalara katkı

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün yetiştirilmesi ve
istihdam edilmesi süreçlerine katkı


İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün mezuniyet sonrası
sürekli eğitiminin organizasyonu




İş kazalarının “Bilimsel” analizine katkı sağlamaktır.

Sosyal ve ekonomik gelişmenin göstergelerinden biri olan İSG düzeyinin
iyileştirilmesinde toplumda güvenlik kültürünün oluşturulması büyük önem taşımaktadır.
Güvenlik kültürü oluşturulması için yeni yaklaşım ve yöntem önerileri aşağıda sıralanmıştır;


Proaktif ve bilgiye dayanan İSG yaklaşımı, yaygınlaştırılmalı



Ulusal ve uluslararası bir çalışma ve üretim kültürü, oluşturulmalı
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Erken çocukluktan başlayarak yaşam boyu eğitim, sürdürülmeli



Duyarlılık ve bilinçlendirme eğitim kampanyaları, artırılmalı



MEB ile yakın işbirliği Sağlanmalı ve müfredatta İSG dersleri, yer almalı



İSG Eğitim programları desteklenmeli,



İyi uygulama örnekleri ve deneyimler paylaşılmalı,



İSG konusunda öğretmen ve öğrenciler arasında yarışmalar düzenlenmeli,



İSG çalışanları ile İSG eğiticileri ortak çalışmalı,



Okulda, İSG risklerinin farkına varılması,



Ulusal bir bilgi ağı oluşturulmalı,



KOBİ’lerde İSG için özel yöntemler geliştirilmeli,



İstihdam ve eğitim sistemleri arasında yakın işbirliği sağlanmalı.



İSG politikalarını belirleme ve geliştirmede yeni yaklaşımlara ve fikirlere açık

olunmalı,


İSG uygulamalarında sosyal taraflarla işbirliği sağlanmalı,


İSG ile ilgili tek taraflı alınan kararların başarı şansının az olduğu
unutulmamalıdır,


İSG alanında örnek işçi ve işveren seçimi,



Okullarda interaktif İSG eğitim metotlarının kullanılması,



Sektörel eğitimler yapılması.

Çocuk ve gençler arasında bir işe başlamadan önce iyi davranışlar geliştirmek için,
mutlaka sağlık ve güvenlik konuları okul müfredatına dâhil edilmelidir. İSG görüşlerinin
değişik konularda ve tüm eğitim süreçlerinde karşılıklı uyum ve bütünleşme hedeflenmelidir.
Bunun için çocukların yaş ve eğitim seviyeleri göz önüne alınmalıdır, ayrıca, İSG programları
şartlara duyarlı olmalı, her okulun yerel şartlarına uyarlanabilecek kadar esnek olmalıdır.
Örneğin; anaokulunda dersler, güvende kalma kuralları veya arkadaş edinme üzerine verilir.
Ortaokulda ise konular çatışmaları idare etmek, şiddeti önlemek veya yaşam için fiziksel
olarak aktif olmak gibi konulardır.
Çocukların ve gençlerin okul veya diğer eğitim birimlerinde sağlık ve güvenlik
koşullarının uzun vadeli iyileştirilmesi aşağıdaki koşulları kapsayan bir yaklaşımı
gerektirmektedir:
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Fiziksel, zihinsel ve sosyal refah,



Tüm okulun organizasyonu, bireysel ve çevresel parçaları arasında iletişimin



Okulda bireysel sağlık güvenlik algısı ve davranış biçimlerini şekillendirip,

olması,
iyileştirmek,

Okulları, öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarına uygun çalışma alanları olarak
biçimlendirmek


Güvenli ve sağlıklı bir öğrenme alanı; çocukların ve gençlerin gelecekteki özel ve iş
hayatlarını en güvenli ve sağlıklı şekilde biçimlendirme becerisini ve risk farkındalığını
mümkün olduğunca erken edinmelerini sağlayacaktır.

İSG eğitiminin temel faktörleri:


Okullar,



İşverenler,



Veliler,



Eğitimciler,



İstihdam büroları,



Sağlık bakımı sağlayıcıları ve



Sivil toplum gruplarıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İSG’nde risk önleme kültürünü tanımı.
İSG’nde bütünsel yaklaşımın faydalarını
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

I.

İSG çalışanların sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili bir alandır.

II. Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, yeni iş sahalarının açılmasıyla birlikte
yeterli önlemlerin alınmaması durumunda, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden
sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
III.

İSG çalışmalarında öncelikli amaç, çalışanların sağlığını korumaktır.

A.

I, II, III

B.

I ve II

C.

Yalnız I

D.

Yalnız II

E.

Yalnız III

2.

Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekiminin görevlerinden biri değildir?

A.

Çalışma ortamında meslek hastalığına neden olabilecek risklerin belirlenmesi

B. İşyerinde kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin işyeri ortam havasındaki
ölçümü (toz, sis, buhar, gaz vb.)
C. İşe girişlerde çalışma ortamı sağlık risklerine uygun olarak işe giriş sağlık
muayenelerinin yapılması/yaptırılması
D.

Çalışanların sağlığının yapacakları işle ilgisini araştırıp belirler

E. İşyeri ortamında oluşabilecek bazı risklere karşı alınacak tıbbi koruma
yöntemlerini uygular
3.

Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekiminin görevlerinden biri değildir?

A. İşyerindeki çalışmalar sırasında sağlık sorunu olanların hastalıklarının tanı ve
tedavisi ile hastalığın yapılan işle ilgisini araştırarak gerekli önlemleri alır.
B. Düzenli aralıklarla yapacağı/yaptıracağı sağlık kontrolleri ile çalışanlarda olası
meslek hastalıklarının izlerini arar.
C. Çalışanları ve çalıştıranları meslek hastalıkları, sağlık riskleri ve hastalıklardan
korunma yolları vb. konularda eğitir.
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D. İşe girişlerde çalışma ortamı sağlık risklerine uygun olarak işe giriş sağlık
muayenelerinin yapılması/yaptırılması
E. İşyerinde kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin işyeri ortam havasındaki
ölçümü (toz, sis, buhar, gaz vb.)
4.

Aşağıdakilerden hangisi İş Güvenliğinin görevlerinden biri değildir?

A. Çalışma
yapılması/yaptırılması

ortam

risklerini

saptamak

için

gerekli

ölçümlerin

B. İşyerinde kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin işyeri ortam havasındaki
ölçümü (toz, sis, buhar, gaz vb.),
C. Makine ve tezgâhlardan kaynaklanan gürültü/titreşim düzeyini belirlemek
üzere yapılan ölçümler
D. Düzenli aralıklarla yapacağı/yaptıracağı sağlık kontrolleri ile çalışanlarda olası
meslek hastalıklarının izlerini arar.
E.
İyonlaştıcı
yapılması/yaptırılması

ve

iyonlaştırmayan

ışınları

5.

Aşağıdaki hangisi birincil koruma örneğidir?

A.

Sorunun büyümesini önlemek

B.

Periyodik sağlık muayeneleri

C.

Sağlık eğitimi

D.

Zarar azaltma stratejilerini geliştirmek

E.

Erken tanı

6.

Aşağıdaki hangisi ikincil koruma örneğidir?

A.

Sağlık eğitimi

B.

Periyodik sağlık muayeneleri

C.

Maruziyet yaşının yükseltilmesi

D.

İşe giriş sağlık muayeneleri

E.

Tedavi

saptanması

ve

ölçümlerinin
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CEVAPLAR:
1.A, 2.B, 3.E, 4.D, 5.C, 6.B
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3. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İSG
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

ILO İSG verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA, AB ülkeleri İSG
verileri ve SGK İSG verilerini kullanarak mevcut İSG durumu hakkında bilgi sahibi olmak

yapabilmek

Sosyal-ekonomik gelişmişlik ile İSG ilişkisini irdelemek ve karşılaştırma

40

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
ILOİSGverileri,WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA, AB ülkeleri İSG
verileri ve SGK İSG verilerini kullanarak mevcut İSG durumu hakkında neler biliyorsunuz?
2.

Sosyal-ekonomikgelişmişlikile İSG ilişkisini karşılaştırınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’de ve dünyada İSG

ILO İSG verileri, WHO
meslek hastalıkları verileri,
OSHA, AB ülkeleri İSG
verileri ve SGK İSG
verilerini kullanarak mevcut
İSG durumu hakkında bilgi
sahibi olmak

Türkiye’de ve dünyada İSG

Sosyal-ekonomik gelişmişlik
ile İSG ilişkisini irdelemek
ve karşılaştırma yapabilmek

Türkiye’de ve dünyada İSG

ILO İSG verileri, WHO
meslek hastalıkları verileri,
OSHA, AB ülkeleri İSG
verileri ve SGK İSG
verilerini kullanarak mevcut
İSG durumu hakkında bilgi
sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Dünya’daki İSG durumu ve istatistikî veriler (ILO, WHO, OSHA-EU)



Türkiye’deki İSG durumu ve istatistikî veriler (SGK)



Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle Türkiye karşılaştırması
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Giriş
Çalışma yaşamında İK ve MH sıklıkla görülmekte ve sosyal, ekonomik ve hukuki
sonuçlara yol açmaktadır. Olaya karışan taraflar bundan ağır zararlar görmektedir.
Çalışma ortamında değişik tehlikeler ve bunlara ait riskler vardır. Bazı örnekler
aşağıda sunulmuştur;


Tehlikeler



Tehlikeli durumlar



Çalışma ortamı riskleri



Yapılan işlerden kaynaklanan riskler



Malzeme ve donanımdan kaynaklanan riskler



Ürün riskleri



Çalışma koşullarından kaynaklanan riskler

Dünyanın neresinde ve hangi işyerinde olursa olsun bu tehlike ve riskler çalışanı
daima iki şekilde etkiler: İş kazası ve Meslek Hastalığı
İşyerindeki tehlike riskler yalnızca çalışanı değil, aynı zamanda üretim araçlarını,
üretim süreçlerini, ürünü ve çevreyi de olumsuz etkiler. Bu bakımdan ele alındığında gerek
İGU ve gerekse de İH daima sahada bu bilinçle çalışmalıdır.
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3.1. İK ve MH Tarafları Nasıl Etkilemektedir?

Son ILO raporuna göre bir İK veya MH sonucunda tarafların etkilenmesi;


Ülkeler açısından

o

Ulusal Gelirin (GSMH) %4ü kaybolmaktadır



İşveren

o

İşyerinin büyüklüğüne göre karın %5-15 i yitirilmektedir



Çalışan

270 Milyon işçi yaralanmıştır o
çocuk işçi ölmüştür
o

o

Günde 5.000 işçi ölmüştür o 12.000

160 Milyon işçi hastalanmıştır

Görüldüğü gibi bir iş kazası ve meslek hastalığı ülkeleri, çalışanları ve çalıştıranları
olumsuz etkilemektedir. Ülkemiz açısından baktığımızda çok olumsuz bir tablo ile
karşılaşmaktayız.
Ülkemizde durum;


6 dakikada 1 İK olmaktadır



Günde 3 – 4 kişi ölmektedir



İş kazası maliyetleri giderek artmaktadır

o

2005 yılında 21 Milyar TL

o

2008 yılında 38 Milyar TL



MH yeterince saptanamamakta ve kayıt altına alınamamaktadır

o
Her 1000 çalışandan 4 – 12 kişide istatistiksel olarak meslek hastalığı
görülmesi gerektiği hâlde 400 – 600 MH/yıl olarak kayıt altına alınmaktadır.
Dünya sıralamasında ne yazık ki iş kazası konusunda Avrupa’da 1. ve dünyada ise
İlk sıralarda yer almaktayız. Her yıl ortalama 250 işyeri yanmaktadır. Durumu tersine
çevirmek ve en iyi sıralara yükselmek elbette olanaklıdır.
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İş Kazası İstatistikleri
Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeni ile ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine
endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler çok geniş
çapta değişiklikler gösterebilmektedir.
İstatistik bilgilerini derleyen birimler her ülkede göre aşağıdaki gibi değişik isimlerle
bilinmektedir.


Ulusal istatistik ofisleri



Tazminat ajansları



Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları



İş teftiş kuruluşları



Kaza önleme ajansları

Ülkemizde bu istatistikleri SGK tutmaktadır.
1998 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 16. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri
Konferansında (ICLS) alınan ilke kararında aşağıdaki istatistik terimlerinin göz önüne
alınması kararlaştırılmıştır.
1.

Mesleki kaza

2.

Mesleki yaralanma

3.

İş göremezlik

Söz konusu konferansta alınan ilke kararına göre, toplanan veriler istihdamdaki
statülerine bakılmaksızın ülke çapında ekonominin tüm dallarındaki ve sektörlerindeki işçi,
işveren ve kendi adına çalışanlar olmak üzere çalışanların tamamını kapsayacaktır.
İşgünü kaybına neden olan mesleki yaralanma olayları aşağıdaki hususlar için dikkate
alınacaktır.
1.

Toplam olay sayısı

2.

Toplam olay içindeki ölümlü olaylar sayısı

3.

Toplam olay içindeki ölümlü olmayan olaylar sayısı

4.

Geçici İş Göremezlik Olayları Sayısı

Meslek hastalığı olayları, kaza istatistikleri kapsamı dışında tutulmaktadır.
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İş kazası istatistiklerinin oluşturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki
farklılıklar, karşılaştırmalı ölçüm değerleriin dikkate alınmasıyla anlamlı hâle getirilmektedir.
Bu ölçüm değerleri;


Sıklık,



Olabilirlik ve



Ağırlık oranlarıdır.

16. Uluslararası İstatistikçiler Konferansında aşağıdaki iş kazası oranlarının
hesaplanması karara bağlanmıştır.
1- Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate) 2- Kaza Ağırlık Oranı (Accident
Severity Rate)
3- Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate)
İGU ve İH tarafından hangi istatistikler tutulacaktır?
Aşağıdaki istatistiklerin hem işyeri geneli için, hem de işyerinin her bir birimi için ayrı
ayrı tutulması gerekir. Gerek duyulan sayısal veriler işyerinin insan kaynakları biriminden
elde edilebilir.
İstatistikleri hazırlarken; 1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7,5
saat çalışıldığı kabul edilmektedir.
Kaza sayısı X 1.000.000 İş Kazası sıklık oranı=--------------------------------Fiili çalışma saati

Fiili çalışma saati: (Çalışılması gereken saat – kaybedilen toplam saatler) Kaybedilen
toplam saatler= yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi Örnek:
850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazası meydana gelsin ve
kaybedilen iş günü toplamının ise 40.000 saat olduğu varsayılsın.
Bu durumda kaza sıklık oranları, aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır: KSO= (100
x 1.000.000) / [(850 x 300 x 7,5) – (40.000)] = 53,4
Kayıp işgünü X 1.000
İş Kazası ağırlık oranı=--------------------------------Fiili çalışma saati
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Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik
durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli
iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir.
Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi 1 günden daha az sürmesi
durumları dikkate alınmamaktadır.
Kaza sayısı X 100.000 Kaza olabilirlik oranı=--------------------------------Toplam çalışan sayısı

Oran tipleri çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan
veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
istatistikleri kaynak olarak alındığından dolayı, Türkiye için her 100.000 sigortalı işçi sayısına
göre değerlendirme yapılmaktadır.
SGK istatistiklerinde, iş kolları bazında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerin
sayısı ayrı ayrı verilmemekte, yalnızca genel toplamdaki ölümlerde iş kazası ve meslek
hastalığı ayrımı yapılmaktadır. Bundan dolayı ILO tarafından düzenlenen yıllık istatistik
raporlarında, iş kazaları oranları içerisine meslek hastalığı sonucunda meydana gelen
ölümlerin de dâhil edilmesi sonucunda, Türkiye’deki ölümlü iş kazası oranları normalde
olması gereken değerden daha yüksek çıkmaktadır. Ancak düzeltilmiş rakamlar bile dünya
sıralamasındaki olumsuz yerimizi çok da değiştirmeyecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ILO İSG verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA, AB ülkeleri İSG verileri
ve SGK İSG verilerini kullanarak mevcut İSG durumu hakkında bilgiler
Sosyal-ekonomik gelişmişlik ile İSG ilişkisini irdelemek ve karşılaştırma yapmak
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Bölüm Soruları
1.
Son ILO raporuna göre bir İş kazası veya Meslek Hastalıkları sonucunda
tarafların etkilenmesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Ülkeler açısından ulusal gelirin (GSMH) %4ü kaybolmaktadır.

II.

Çalışan 270 Milyon işçi yaralanmıştır.

III.

Günde 5.000 işçi ölmüştür.

IV.

12.000 çocuk işçi ölmüştür.

A.

I, II, III

B.

II ve III

C.

I ve II

D.

II, III, IV

E.

I, II, III, IV

2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

I.

6 dakikada 1 iş kazası olmaktadır.

II.

İş kazası maliyeti 2008 yılında 38 Milyar TL’dir.

III.
Her 1000 çalışandan 4 – 12 kişide istatistiksel olarak meslek hastalığı
görülmesi gerektiği halde 400 – 600 Meslek hastalığı/yıl olarak kayıt altına alınmaktadır.
IV.
Dünya sıralamasında iş kazası konusunda Avrupa’da 1. ve dünyada ise ilk
sıralarda yer almaktayız.
A.

I, II, III

B.

II ve III

C.

I ve II

D.

II, III, IV

E.

I, II, III, IV

3.

Ülkemizde iş kazası istatistik bilgilerini derleyen birim hangisidir?

A.

Ulusal istatistik ofisleri
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B.

Tazminat ajansları

C.

İş teftiş kuruluşları

D.

Sosyal güvenlik kurumu

E.

Kaza önleme ajansları

4. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası oranlarının hesaplanmasında kullanılan ölçüm
değerlerinden biridir?
I.

Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate)

II.

Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)

III.

Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate)

A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

Yalnız III

D.

I ve II

E.

I, II, III

5. Aşağıdakilerden hangisi işgünü kaybına neden olan mesleki yaralanma olaylarında
dikkate alınacak hususlardan biridir?
I.

Toplam olay sayısı

II.

Toplam olay içindeki ölümlü olaylar sayısı

III.

Toplam olay içindeki ölümlü olmayan olaylar sayısı

IV.

Geçici iş göremezlik olayları sayısı

A.

I, II, III

B.

II ve III

C.

I, II, III, IV

D.

I ve II

E.

II, III, IV
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CEVAPLAR:
1.E, 2.E,3.D, 4.E, 5.C
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4. İSG ALANINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR /
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Uluslararası kuruluşlar (ILO, WHO ve OSHA EU),


Ulusal İSG Kuruluşları (ÇSGB, Sağlık Bakanlığı, İşçi ve işveren kuruluşları,
Meslek Kuruluşları (TMMOB, TTB), STK),


Bu kurumlar ile işyeri hekimi ilişkisi ve işbirliği hakkında bilgi sahibi olmak.

56

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İş sağlığı alanında uluslararası kuruluşlara örnek veriniz?

2.

Ulusal İSG Kuruluşları nelerdir?

3.

Bu kurumlar ile işyeri hekimi ilişkisi ve işbirliği hakkında neler biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İSG alanında ulusal ve
uluslararası kuruluşlar /
uluslararası sözleşmeler

Uluslararası kuruluşlar (ILO,
WHO ve OSHA EU),

İSG alanında ulusal ve
uluslararası kuruluşlar /
uluslararası sözleşmeler

Ulusal İSG Kuruluşları (
ÇSGB, Sağlık Bakanlığı, İşçi
ve işveren kuruluşları,
Meslek Kuruluşları
(TMMOB, TTB), STK),

İSG alanında ulusal ve
uluslararası kuruluşlar /
uluslararası sözleşmeler

Bu kurumlar ile işyeri
hekimi ilişkisi ve işbirliği
hakkında bilgi sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı



İSGGM kuruluş ve görevleri



İSGÜM kuruluş ve görevleri



İTK kuruluş ve görevleri



ÇASGEM kuruluş ve görevleri



Sağlık Bakanlığı



İşçi ve işveren kuruluşları (sendikalar)



Meslek Kuruluşları (TMMOB, TTB)



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)



Dünya Sağlık Örgütü (WHO)



Avrupa İSG Ajansı (OSHA)
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Giriş
Çalışma yaşamımızda standart uygulamaların yapılması ve olası karmaşaların önüne
geçilebilmesi amacıyla Yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yasal düzenlemeler yanı sıra konuyla
özel olarak ilgilenmek üzere Resmi Kurumlar kurulmuştur.
Öte yandan Uluslararası alanda da İSG ile ilgili özel ve resmi kurumlar da zaman
içinde kurulmuştur. Ülkemiz bu kurumlardan bazılarının üyesi olmuştur. Yine Uluslararası
alanda İSG ile ilgili pek çok sözleşmeye de Ülkemiz imza atmıştır. Bu bölümde konu ile ilgili
bilgiler verilecektir. İSG ile ilgilenen saha uygulamacılarının ilgili yasaları, kurumları,
uluslararası kurum ve kuruluşları yakından bilmesi gerekir.
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4.1. Ulusal Kuruluşlar
4.1.1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

27 Mayıs 1934 tarihli İktisat Vekâleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunla, bu
Bakanlık bünyesinde İş ve İşçiler Bürosu kurulmuştur.
8 Haziran 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunuyla İş ve İşçiler Bürosu, İş Dairesi hâline
getirilmiştir.
Çalışma Bakanlığı esas olarak 7 Haziran 1945 tarih ve 4/591 sayılı Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi ile kurulmuş hemen arkasından 22 Haziran 1945 tarih ve 4763 sayılı Çalışma
Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır.(R.G. 27 Haziran 1945)
28 Ocak 1946 tarih ve 4841 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun (R.G. 30 Ocak 1946) 4763 sayılı Kanuna göre daha geniş bir görev tanımı
yapmış, merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili düzenlemeler getirmiştir.
Bakanlığın Görevleri
Çalışma
yaşamını
düzenleyici, işçi
işveren ilişkilerinde
çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu önlemler almak,





Çalışma yaşamındaki mevcut ve olası sorunları ve çözüm yollarını araştırmak,

Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli önlemleri
araştırmak ve uygulamasının sağlanmasına yardımcı olmak,


İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların yaşam düzeyini
yükseltecek önlemleri almak,




İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasını sağlamak,



Çalışma yaşamını denetlemek,



Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta
hizmetlerini uygulamak,


Sosyal güvenlik olanağını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için
gerekli tedbirleri almak,


Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerin çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikle
ilgili sorunlarına çözüm yolları aramak, hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek,


Çalışma yaşamını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı
destekleyici önlemleri almak,
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İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı söz konusu hizmetlerini verebilmek üzere; Yurt
içinde ve yurt dışında çeşitli kuruluşlar kurarak örgütlenmiştir. Bu notlarda esas olarak İSG
alanında ilgili olan birimler hakkında bilgi verilecektir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1945 yılında kuruldu. Bakanlık bünyesindeki
İSG faaliyetlerinin yürütümü için İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü görevlendirildi. Denetim
hizmetleri başka bir birimde örgütlenince İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı’na dönüştü. İkibin
yılında yeniden İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne dönüştürüldü.
Görevleri


İSG konularında mevzuat çalışması yapmak



Ulusal politikalarını belirlemek ve İSG programları hazırlamak



Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu

sağlamak


Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını

izlemek


Standart çalışmaları yapmak



Normlar hazırlamak ve geliştirmek



Kişi ve Kuruluşları incelemek ve değerlendirme sonucu yetki vermek;

o

Ölçüm değerlendirme

o

Teknik kontrol

o

Eğitim

o

Danışmanlık

o

Uzmanlık



Kişi ve kuruluşlara yetki vermek;

o

Kişisel koruyucuların imalatını yapacak olan

o

Makine koruyucularının imalatını yapacak olan



Standartlara uygunluk, usul ve esasları belirlemek
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o

İthal edilecek kişisel koruyucuların

o

İthal edilecek makine koruyucularının

İnceleme ve araştırma yapmak, önleme konusunda; planlama-programlamauygulama yapılmasını sağlamak


o

İSG

o

İş kazaları

o

Meslek hastalıkları

Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve
istatistikleri düzenlemek


Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu
hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek
hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını
sağlamak




İSG Merkezi ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek

ve denetlemek

4.2. İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü)

İSG Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM), Türkiye ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
arasında yapılan anlaşmayla Uluslararası Çalışma Koşullarını ve Çevresini İyileştirme
Programı (PIACT) çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, İSG Genel
Müdürlüğünün alt birimi olarak 1968 yılında kurulmuştur.
Görev Ve Amaçları


İSG alanında verilen ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak,

Sağlıklı ve güvenli iş ortamında, ulusal mevzuata uygun, ulusal ve uluslararası
standartlarda hizmet vermek,


ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel
Şartlar Standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermektir.




İşyerlerine İSG ve eğitim danışmanlığı hizmeti de sunmaktadır

4.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
(ÇASGEM)
Tarihçesi 1955 yılında Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü (YODÇE) ne dayanan,
nihayetinde 2003 tarihinde 4947 sayılı kanun ile 7460 sayılı (YODÇEM Teşkilat Kanunu'nda
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yapılan değişiklik sonucu), "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi"
(ÇASGEM) olarak değiştirilmek suretiyle kurulmuştur.
Görevleri
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim,
araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır. İSG
konusunda eğitim, sertifika kursları düzenlemek, programlar yapmak – yaptırmak CASGEM
faaliyetleri kapsamındadır.
ÇASGEM’in amaç ve çalışmalarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Amacı
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında;
Ulusal ve uluslararası düzeyde
Eğitim
Araştırma
İnceleme
Yayın
Dokümantasyon ve
Danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır.
Eğitim, seminer, konferans vb düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak
Bakanlık, bağlı kuruluşlar
Özel sektör
Kamu kuruluşları
Çalışma konuları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bu konularda bilgi ve
dokuman toplamak
İstek üzere işyerinde İSG desteği sağlamak
Olanakları ölçüsünde istatistikler hazırlamak
Amacına uygun derleme ve yayın yapmak
Eğitim konuları;
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Çalışma hayatı
Sosyal güvenlik
İSG
İşçi işveren ilişkileri
İstihdam
Verimlilik
Toplam kalite yönetimi
İş piyasası etütleri
Ergonomi
Çevre
İlk yardım
İş istatistikleri ve benzeri konular
İşyeri Hekimi
Mühendis
Teknik eleman
Hemşire
Diğer sağlık personeli

4.4. İş Teftiş Kurumu Başkanlığı

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1979 tarihinde çıkarılan “İş Teftiş Tüzüğü” ile
kurulmuştur.
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetkileri kısaca şunlardır:
Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek,
İş teftişiyle ilgili mevzuat çalışması yapmak ve mevzuatta görülen boşluk ve
aksaklıkların giderilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda görüş bildirmek,
İş Teftişi ile ilgili istatistikleri tutmak, değerlendirmek, yorumlamak ve yayınlamasını
sağlamak,
İş Teftiş Kurulu Başkanı veya grup başkanınca kendilerine verilen işleri yapmak,
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Çalışmalarının sonuçlarını rapora bağlayarak grup başkanına vermek,
Görevli oldukları yerlerde, programlarında bulunmayan, fakat iş sağlığı ve iş güvenliği
yönünden kesin ve ciddi zorunluluk bulunan durumlarda, kendilerinden ve derhal işe el
koyarak gereğini yapmak ve durumu grup başkanına bildirmek,
Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunmak,
İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen anketleri yürütmek ve istenen istatistik
bilgileri derlemek,
Teftiş programı gereğince yapacağı işlerin yer ve gününü belirleyen aylık çalışma
çizelgesini hazırlayarak iki örneğini grup başkanına vermek,
Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

4.5. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (SSK), Bağ-Kur
Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğünün 2006’da yayımlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile
birleştirilmesiyle kurulmuştur.
Görevleri
Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak
sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmak.
Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda
bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini
kolaylaştırmak.
Sosyal güvenliğe ilişkin konularda;
Uluslararası gelişmeleri izlemek
Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak
Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları
yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.
Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini
sağlamak
Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak
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İşveren sendikaları, İşçi sendikaları ve konfederasyonları ve Meslek örgütleri de
konunun tarafı konumundadır. İSG ve yasalar bölümünde bu birimler hakkında ayrıca söz
edilmiştir.

4.6. Uluslararası Kuruluşlar

İSG konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar


Uluslararası Çalışma Örgütü ILO



Dünya Sağlık Örgütü WHO



BM Çevre Programı-UNEP



BM Sanayi Geliştirme Örgütü-UNIDO Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı



BM Kalkınma Programı-UNDP



Avrupa İSG Ajansı OSHA-EU

4.6.1. Uluslararası Çalışma Örgütü
(International Labour Organisation, ILO)
1919’da imzalanan Versay Anlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile
kurulmuştur. Amaç; Birinci Dünya Savaşından sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik
sosyal reform niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslararası düzeyde uygulanmasını
sağlamaktı. İkinci Dünya Savaşından sonra, Filadelfiya Bildirgesi ile birlikte, ILO'nun temel
amaç ve ilkeleri yeniden oluşum ve genişleme sürecine girmiştir. Bildirge, savaş sonrası
ulusal bağımsızlıkla birlikte büyümeyi öngörmüş, gelişmiş dünya ile büyük ölçekte teknik
işbirliğinin başlangıcının müjdecisi olmuştur.
Birleşmiş Milletler üyeleri içinde yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahip
bulunmaktadır:


o

İşveren temsilcileri

o

İşçi temsilcileri

o

Hükümet temsilcileri

ILO
Sosyal ve ekonomik konularda ve başka alanlarda geçerli ulusal politikaların
geliştirilmesinde ve duruma göre uygulanmasında sendikalar ile işverenler arasındaki “sosyal
diyalogu” geliştirerek aynı üçlü yapılanmayı üye ülkelerde de teşvik etmektedir.
Uluslararası asgari çalışma standartları ve ILO’nun genişletilmiş politikaları, her yıl
toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda belirlenmektedir.
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Konferansta ayrıca, dünyada çalışanların durumu ve sosyal konulardaki
sorunlar ile ilgili tartışmaların yapıldığı uluslararası forumlar gerçekleştirilmektedir.


Her üye ülkenin, iki hükümet temsilcisi, bir işveren ile konferansa katılma
hakkı vardır. Bu delegeler, bağımsız olarak söz alabilirler ve oy verebilirler.


Konferansın yıllık oturumları arasındaki ILO çalışmaları ise, 28 Hükümet
temsilcisi ile 14 işçi ve 14 işveren temsilcisinden oluşan Yönetim Kurulu tarafından
sürdürülür.




Cenevre’deki


ILO

sekretaryası,

merkez

büroları,

araştırma

merkezi

ve

basımevi

Uluslararası Çalışma Ofisi’nde faaliyet göstermektedir.

40'ı aşkın ülkede ILO'nun bölge, alan ve ülke ofisleri bulunmaktadır ve
yerinden yönetim ilkesine göre çalışmaktadır.


Yönetim Kurulu ve Ofisin çalışmalarına, temel sanayi kollarında oluşturulan
gene üçlü yapıdaki komiteler yardımcı olmaktadır.



Bunların yanı sıra, mesleki eğitim, yönetim geliştirme, iş güvenliği ve sağlığı,
endüstriyel ilişkiler, çalışanların eğitimi ve kadın ve genç işçilerin özel sorunları konularında
uzman kişilerden oluşan komiteler de bu çalışmaları desteklemektedir.

ILO Anayasasında yer alan hedefler


İstihdam ve işsizliğin önlenmesi



Çalışma saatlerinin düzenlenmesi



Uygun asgari ücret



İş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma



Çocukların, gençlerin ve kadınların korunması



Yaşlılıkta ve maluliyette koruma



Göçmen işçilerin haklarını korunması



Eşit işe eşit ücret



Örgütlenme özgürlüğü



Mesleki eğitim ve sürekli eğitim
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Bazı önemli ILO sözleşmeleri


No. 29: Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930)


No. 87: Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması
Sözleşmesi (1948) No. 98:Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949)


No. 100: Ücret Eşitliği Sözleşmesi (1951)


No. 105: Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957) No. 111:
Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958) No. 138: Asgari Yaş Sözleşmesi (1973)

No. 182: Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999) No. 155: İSG
ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme


etmedi)

No. 161: İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
No. 170: Tehlikeli Kimyasallar ile ilgili sözleşme (Ülkemiz henüz kabul

Anayasamızın 90. maddesine göre, bu sözleşmeler yasa hükmündedir ve Anayasaya
aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
No. 29: Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930)
Sözleşme zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür biçimine son verilmesini öngörür.
Ancak, askerlik hizmeti, mahkûmların belirli bir denetime göre çalıştırılmaları, bu
arada savaş, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlarda gerek duyulan çalıştırma biçimleri
için istisna tanınır.
No. 87: Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi
(1948)
Bütün işçi ve işverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini
kurma ve bu örgütlene katılma haklarını güvence altına almakta ve bu örgütlerin resmi
görevlilerin müdahalelerinden bağımsız serbestçe işlev görebilmelerini sağlayacak güvenceler
getirir.
No.98: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949)
Sendika ayrımcılığı gözetilmesine, farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin
çalışmalarına müdahale etmelerine karşı ve toplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine yönelik
önlemler getirmektedir.
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No.100: Ücret Eşitliği Sözleşmesi (1951)
Erkek ve kadınların, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip olmalarını
öngörmektedir.
No. 105: Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957)
Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme,
siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete
geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve grevi katılanları cezalandırma aracı olarak
kullanılmasını yasaklamaktadır.
No. 111: Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958)
İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet, din,
siyasal görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal
politikalarla önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliği geliştirme çağrısında
bulunmaktadır.
No. 138: Asgari Yaş Sözleşmesi (1973)
İşe kabulde asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha düşük
olamayacağını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.
No. 182: Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999)
Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını
sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında
kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırılma, silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere zorla askere
alınma, fuhuş ve pornografi amaçlarıyla ve yasa dışı işlerde kullanılma ve bu arada çocukların
sağlığına, güvenliğine ve ahlaki değerlerine zarar verecek işler yer almaktadır.
ILO’nun 4 temel stratejik hedefi vardır
Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve
gerçekleştirmek


Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla
fırsat yaratmak




Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak



Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek

Bu hedefler bir dizi yolla gerçekleştirilmektedir;
Temel insan haklarını geliştirmek, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek,
istihdam olanakları oluşturmak üzere uluslararası politika ve programların oluşturulması.
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Uluslararası çalışma standartlarının oluşturulması; bu standartların
uygulanmasının izlenmesi için uygun mekanizmanın oluşturulması, standartların ulusal
mercilere, söz konusu politikaların hayata geçirilmesinde, yol gösterici olmaktadır.


Devletlerin söz konusu politikaları pratikte fiilen gerçekleştirmelerine yardımcı
olmak için, kapsamlı bir uluslararası teknik işbirliği programının, sosyal tarafların aktif
ortaklığı ile oluşturulması ve uygulanması.


Bu çabaların tümünün geliştirilmesi için eğitim, öğretim, araştırma ve yayın
faaliyetlerinde bulunulması.


Halen ILO’ya üye
olmuştur.http://www.ilo.org

ülke

sayısı

220

olup

Türkiye

1932

yılında

üye

ILO Türkiye Temsilciliği:
Adres: Ferit Recai Ertuğrul Caddesi, No. 4, 06650 Oran – ANKARA Tel: +90 312 491
98 90
Faks: +90 312 491 99 45
E-posta: ankara@ilo.org

4.6.2. Dünya Sağlık Örgütü-WHO

1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler
Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması
açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilyalı delegelerin bir ‘’Uluslararası
Sağlık Örgütü’’ kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
19-22 Temmuz 1946 tarihleri arasında New York’ta toplanan Uluslararası Sağlık
Konferansı’nda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri tarafından WHO
Anayasası imzalanarak en az 26 üye ülkenin resmikabulü ile yürürlüğe girmesi için işlem
başlatılmıştır.
Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur.
26 üye ülkenin resmikabul işlemi 7 Nisan 1948 tarihinde netleşmiş ve 7 Nisan günü
tüm Dünya’da ‘’Dünya Sağlık Günü’’ olarak kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti; 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık
Örgütü Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye olmuştur.
İlk Genel Kurul’da bölgesel örgütlenme tartışılmış ve oluşturulan Komisyonun yaptığı
çalışma sonucu Bölge Ofisi kurulması kararlaştırılmıştır. Bölge Ofis’lerinin başlıca
amaçlarından biri de WHO ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişkinin sağlanmasıdır.
WHO’ya, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir.
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Görevleri
Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör
makam sıfatıyla hareket etmek,


BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun
görülecek diğer örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek,




Devletlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım

yapmak,
Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, devletlerin istekleri ya da
kabulleri ile gereken yardımı yapmak.


BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan
topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların
sağlanmasına yardım etmek.


Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek
idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.



Epidemik (bölgesel), pandemik (dünya çapında) vb. hastalıkların ortadan
kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.

Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan
zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.


Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken,
ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların
iyileştirilmesini kolaylaştırmak.


Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında
işbirliğini kolaylaştırmak,


Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif
etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı WHO’ya düşebilecek ve amacına uygun
görevleri yerine getirmek.


Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve
çocuğun tam bir değişme hâlinde bulunan bir çevre ile uyumlu hâlde yaşamaya olan
kabiliyetlerini arttırmak.


Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına
ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.




Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek,
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Sağlık, tıp
ve
yardımcı
personelin
öğretim
yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak.


ve

Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane
hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil, koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve
sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.




Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar

yapmak.


Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.

Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metotlarının
uluslararası nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.




Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hâle getirmek,

Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası
normlar geliştirmek, kurmak ve bunların kabulünü teşvik etmek.




Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.

4.6.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansları (OSHA-USA ve OSHA-EU)

Amerika’da, 1970’de yürürlüğe giren İSG Kanununca (Occupational Safety and
Health Act, OSHA) ABD’de “Ulusal İSG Enstitüsü” The National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) ile İSG Ajansı (Occupational Safety and Health Administration)
kurulmuştur.
OSHA-USA’nın kuruluş amacı, işyeri güvenliği ve işçi sağlığı hakkındaki yasal
düzenlemeleri (mevzuatı) çıkarmaktır. NIOSH ise İSG alanında araştırma, eğitim vb
faaliyetlerde bulunarak çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaktadır.
Avrupa’da ise OSHA-EU’nun kuruluş amacı, Avrupa Birliğinde işyerlerinin daha
sağlıklı, güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu Ajans, İSG konusunda ülkelerin gelişimi ve konuyla ilgili bilgi paylaşımını
sağlamaktadır.
Ajans üçlü bir yapıda organize olup karar verici konumda olan her bir üye devletin
devlet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmektedir.
OSHA-EU kuruluşu ve aktiviteleri üç direktifle düzenlenmiştir: Bütün üye ülkeler
devlet, işçi ve işveren tarafları ile Ajansa üyedirler.
Yaklaşık 50 kişinin görev aldığı Ajansın çok sayıda yayını ve yıllık düzenli aktiviteleri
bulunmaktadır.
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Ayrıca her yıl Ekim ayının ikinci haftasını İSG haftası olarak kutlamakta ve değişik
etkinlikler düzenlemektedir.
OSHA-EU bütün üye ve aday ülkelerce aynı formatta düzenlenen bir internet sayfası
ve bilgi ağı mevcut olup bu sayfa aracılığı ile tüm üye ülkelerin konu ile ilgili bilgi
alışverişinde bulunmaları sağlanmaktadır. Türkiye OSHA-EU’ya aday ülke olarak gözlemci
statüsünde katılmaktadır.
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Uygulamalar

75

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası kuruluşlar (ILO, WHO ve OSHA EU),
Ulusal İSG Kuruluşları (ÇSGB, Sağlık Bakanlığı, İşçi ve işveren kuruluşları, Meslek
Kuruluşları (TMMOB, TTB), STK),
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Bölüm Soruları
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I.
27 Mayıs 1934 tarihli İktisat Vekâleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında
Kanun’la, bu Bakanlık bünyesinde İş ve İşçiler Bürosu kurulmuştur.
II.
8 Haziran 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunuyla İş ve İşçiler Bürosu, İş
Dairesi haline getirilmiştir.
III.
Çalışma Bakanlığı esas olarak 7 Haziran 1945 tarih ve 4/591 sayılı
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kurulmuştur.
A.

I, II, III

B.

I ve II

C.

Yalnız I

D.

Yalnız II

E.

II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görevlerinden
biri değildir?
A.
Çalışma yaşamını düzenleyici, işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının
sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu önlemler almak
B.

Çalışma yaşamındaki mevcut ve olası sorunları ve çözüm yollarını araştırmak

C.
Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli önlemleri
araştırmak ve uygulamasının sağlanmasına yardımcı olmak
D.
İSG Merkezi ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek
ve denetlemek
E.
İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların yaşam düzeyini
yükseltecek önlemleri almak
3. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün
görevlerinden biri değildir?
A.

İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamaktır

B.

İSG konularında mevzuat çalışması yapmak

C.

Ulusal politikalarını belirlemek ve İSG programları hazırlamak
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D.
sağlamak

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu

E.
izlemek

Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını

4. Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM (İş Sağlığı Ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü)’nün
görevlerinden biridir?
I.

İSG alanında verilen ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak,

II.
Sağlıklı ve güvenli iş ortamında, ulusal mevzuata uygun, ulusal ve uluslararası
standartlarda hizmet vermek,
III.
ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel
Şartlar Standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermektir.
IV.

İşyerlerine İSG ve eğitim danışmanlığı hizmeti de sunmaktadır.

A.

I, II, III

B.

I,II,III,IV

C.

I ve II

D.

II ve III

E.

II, III, IV

5. Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma Merkezi
(ÇASGEM)’in amaçlarından biri değildir?
A.
Çalışma konuları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bu konularda
bilgi ve dokuman toplamak
B.

İstek üzere işyerinde İSG desteği sağlamak

C.

Olanakları ölçüsünde istatistikler hazırlamak

D.

İSG alanında verilen ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak

E.

Amacına uygun derleme ve yayın yapmak
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CEVAPLAR:
1.A, 2.D, 3.A, 4.B, 5.D
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5. İSG HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarını sıralamak



İş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarını söylemek


Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) eliyle işyeri hekimliği hizmetlerinin
sunumunu söylemek

tanımlamak

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulması ve çalışmalarını


sıralamak

İlgili diğer İSG yönetmelikleri uygulamalarında işyeri hekiminin görevlerini



İSG hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini açıklamak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

2.

İş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

3.
nasıldır?
4.

Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) eliyle işyeri hekimliği hizmetlerinin sunumu
İSG hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İSG hizmetleri

İşyeri hekiminin görev, yetki
ve sorumluluklarını
sıralamak

İSG hizmetleri

İş güvenliği uzmanının
görev, yetki ve
sorumluluklarını söylemek

İSG hizmetleri

Toplum Sağlığı Merkezleri
(TSM) eliyle işyeri
hekimliği hizmetlerinin
sunumunu söylemek

İSG hizmetleri

Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimi (OSGB) kurulması ve
çalışmalarını tanımlamak

İSG hizmetleri

İlgili diğer İSG
yönetmelikleri
uygulamalarında işyeri
hekiminin görevlerini
sıralamak

İSG hizmetleri

İSG hizmetlerinde ekip
çalışmasının önemini
açıklamak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İSG hizmetleri



İlgili diğer yönetmeliklerinin uygulanması


İSG hizmetlerinde ekip hâlinde çalışmanın önemi hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamaktır
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Giriş
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5.1. İşyeri Hekimleri

Mevzuatımızda İşyeri Hekiminin görevleri şöyle sıralanmıştır;


Rehberlik ve danışmanlık



Sağlık gözetimi;



Eğitim ve bilgilendirme



İlgili birimlerle işbirliği

Yetkileri ise aşağıdaki gibidir;
İşçiler açısından aşağıda belirtilen hususlarda yakın ve hayati tehlike oluşturan
bir husus tespit ettiğinde;


o

İşyeri bina ve eklentilerinde,

o

Çalışma metot ve şekillerinde veya

o

İş ekipmanında



İşverene bildirmek,

o

Gerekli önlemler alınmazsa Bakanlığa rapor etmek,



Aksi durumda Bakanlıkça önce ihtar verilir, tekrarında yetki 1 yıl* süre ile

askıya alınır.

*: Bu süre 6331 sayılı kanunda belirtilmemiştir ve yeni yönetmeliklerle değişebilir


İşi geçici olarak durdurmak

(İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale
gerektirmesi hâlinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla)
o



İSG konularında;

o

İnceleme ve araştırma yapmak

o

Gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak

o

Bütün çalışanlarla görüşmek



İSG konularında İletişim kurmak – İşbirliği yapmak*

o

Kurumlarla

o

Kuruluşlarla
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*İşvereni bilgilendirerek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak

Tam gün çalışan İşyeri Hekimleri;


Mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik

o

Eğitim

o

Seminer

o

Panel

gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen
sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler
sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz
İşyeri hekiminin yükümlülükleri;


İşin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak,



Verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak,

İşverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki
bilgiler ile işçinin kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.



İşyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere
yazmak ve bulunması hâlinde ve gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanı ile birlikte eş
zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır.

İşyeri Hekimlerinin çalışma süreleri işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre
değimektedir. Örgün derslerde bu süreler özel olarak verilecektir.
Toplum sağlığı merkezleri
Nitelikleri


TSM’lerde işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için;

o

En az bir işyeri hekimi,

o

En az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur

TSM, işyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına
yetecek büyüklükte olmalıdır.
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Bu birimlerde,
10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene odası, 15 metrekareden
az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile 12 metrekareden az olmamak
üzere bir bekleme odası bulunur.


TSM, işyeri hekimliği hizmetini, işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi
sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.


İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan
işyerine, aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır.


TSM’ler 10.2.2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte
belirtilen niteliklere uygun olmalı ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılmalıdır.


Toplum sağlığı merkezlerinin başvuru işlemleri


ile başvurur.

Yetki almak isteyen TSM’ler, Bakanlığa yazıyla ve aşağıda belirtilen belgeler

o
Sorumlu müdürü ve faaliyet gösterilecek yerin isim ve açık adresini belirten
başvuru yazısı,

İşyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği belgesi ile İSG hizmetlerinde
görevlendirilecek diğer sağlık personeli listesi,
o

İlgili mevzuata göre, binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair
yetkili merciler tarafından verilen belge.
o

Toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilmesi
TSM’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, posta
yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak,


o

Şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir.

o

Dosya incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır.



Yetki belgelerinin, TSM tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.

TSM’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini
yaptırmadan işyeri hekimliği hizmeti yapamazlar.


Görevlendirme, İşbirliği ve Koordinasyon Görevlendirme belgesi ve sözleşme
TSM’lerden işyeri hekimliği hizmeti alınması durumunda il sağlık müdürlüğü ile
işveren arasında sözleşme imzalanır.
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TSM’lerde çalışan işyeri hekimi için 3 kopya olarak görevlendirme belgesi düzenlenir.
Kopyaların;


Biri işverende,



Biri TSM’de kalır,



Beş iş günü içinde TSM’lerce Bakanlığa gönderilir.

İşbirliği ve koordinasyon
TSM’ler işverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, bulunması hâlinde
İSG işçi temsilcisiyle*, İSG kuruluyla işbirliği içinde çalışır. *:Artık çalışan temsilcisi oldu.
İşyeri hekimliği hizmetinin TSM’lerden alınması durumunda, iş güvenliği uzmanlığı
hizmeti için İSGB veya OSGB ile TSM arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.
İş Güvenliği Uzmanları Tanımlar
Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler veya 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen
eğiticilerin eğitimi belgesidir.
Eğitim Kurumu: İş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini
vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve
13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler
tarafından kurulan müesseselerdir.
Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve
saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu
unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programdır.
İSG-KÂTİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel
Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt,
Takip ve İzleme Programıdır.
İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik
elemandır.
Teknik eleman: Teknik öğretmenler, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat
fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek
yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarıdır.
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Ses akademi’ye göre; Bu tanım 6331 sayılı yasadaki tanım ile çelişiktir. İşverenin
İş Güvenliği Uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik
çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;


Çalışanları arasından Bakanlıkça İş güvenliği Uzmanı sertifikası verilmiş
çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak
görevlendirir.
o

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde,
bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
o

Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde,
çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, iş güvenliği uzmanlığı
görevini üstlenebilir.
o

İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların
görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün
ihtiyaçlarını karşılar.


İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği
ve koordinasyonu sağlar.


İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri
yerine getirir.


İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte
bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak
arşivlenmesini sağlar.


İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi
muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları,
başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bu çalışanların
işverenlerini bilgilendirir.


İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman görevlendirmesi veya
hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.




yansıtamaz.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara

İşveren, İGU yetkisinin 6 aylık süre için askıya alınması gereken durumlarla
ilgili yargı sürecini takip eder ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.


İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü
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Mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB)

kurulur.
Bir OSGB üzerinden hizmet alınıyorsa, ilgili personel için işyerinde yer
göstermek zorunludur.


İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri
İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe
göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.


İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta,
(B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip
olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.


Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği
işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike
sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.


İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre
hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak
vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde
görevlendirme yapılır.


İş güvenliği uzmanlığı belgesi
İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:


(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını
iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine
katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar
veya teknik elemanlara,
o

Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman
olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak
sınavda başarılı olanlara,
o

İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan
mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
o

İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz
yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
o
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Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman
yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik
eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,
o

İlgili örneğe uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.


(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş
güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine
katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar
veya teknik elemanlara,
o

İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan
mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak
sınavda başarılı olanlara,
o

İlgili örneğe uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.


(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

o
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara EK1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz
yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, Genel Müdürlük ve
bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz
yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve
güvenliği uzmanları (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan katılabilirler.
Bakanlıkta geçen çalışma süreleri fiilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi süresinden sayılır
ve bu durumda olanlar Bakanlıktaki görevlerinden ayrıldıkları takdirde hak ettiği belgenin
sınavına doğrudan katılabilir.
o

İş güvenliği uzmanlarının görevleri
İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:


Rehberlik;

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım,
makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak
üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi,
temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için
işverene önerilerde bulunmak,
o

93

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı
olarak bildirmek,
o

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin
araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak
işverene önerilerde bulunmak,
o

İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak
çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin
araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
o



Risk değerlendirmesi;

o İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara
ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve
güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.


Çalışma ortamı gözetimi;

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve
uygulamalarını kontrol etmek.
o

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara
katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet,
kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması
çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve
acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
o



ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak
planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak
veya kontrol etmek.
o

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı
gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği
hâlinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
o

Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına
sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
o

Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile
çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol
etmek.
o



İlgili birimlerle işbirliği;
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İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili
değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak
gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
o

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin
yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
o

Bulunması hâlinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği
içinde çalışmak,
o

Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu
kişilerle işbirliği yapmak.
o

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması
gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek
makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin
bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.



İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu
hususun acil müdahale gerektirmesi hâlinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda
inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.


Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve
kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.


Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları
işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi
organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl
içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş
güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.


İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri
İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin
normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının
sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari
durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.


İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki
ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.


Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit
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edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu
konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler
esas alınır.
İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin
tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile
birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.


İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek
için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:


10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan
başına yılda en az 60 dakika.
o

o

Diğer işyerlerinden:



Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.



Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.



Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her
1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan
sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı
göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği
uzmanı ek olarak görevlendirilir.


Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750
çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının
750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde
bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek
olarak görevlendirilir.


Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her
500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan
sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı
göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği
uzmanı ek olarak görevlendirilir.


İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar.
Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda
geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.
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Eğitim Kurumlarına İlişkin Bazı Hükümler
Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları


Eğitim kurumları,

Eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma
devredemezler.
o

Yetki aldıkları yerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda
hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.
o

Eğitim kurumlarında tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen
eğiticilerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatından doğan bildirim ve prim ödeme gibi
yükümlülüklerin yerine getirilmesi eğitim kurumlarınca sağlanır.




Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi

zorunludur.
Eğitim kurumlarınca, görevlendirilen her bir eğitici için bir dosya oluşturulur.
Bu dosyada, eğitici sözleşmesinin bir örneği ile sorumlu müdür tarafından onaylanmış eğitici
belgesi örneği bulundurulur.


Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programın
gerektirdiği şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgelerin sorumlu müdür
tarafından onaylanmış bir örneğini beş yıl süreyle her bir aday için açılan dosyada saklamak
zorundadır.




olarak atanır.

Tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden biri, sorumlu müdür

Eğitim programı süresince sorumlu müdür kurumda hazır bulunur. Sorumlu
müdürün bu süre boyunca kurumda bulunmadığı durumlarda, tam süreli iş sözleşmesiyle
görevlendirilen eğiticilerden birisinin sorumlu müdüre vekâlet amacıyla kurumda bulunması
sağlanır. Vekâlet eden eğitici, sorumlu müdür tarafından yapılması gereken her türlü iş ve
işlemin yapılmasını sağlar ve görevi süresince Genel Müdürlükçe sorumlu müdür olarak
kabul edilir. Sorumlu müdür veya vekilinin mevzuat hükümlerine aykırı davranışlarından ve
görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinden eğitim kurumu tüzel kişiliği sorumludur.


Eğitim kurumunda sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi
veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdür
atanır ve durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.


Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması hâlinde üç işgünü
içinde durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir. 30 gün içerisinde
tam süreli görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin yerine aranan niteliklere sahip
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personel görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilmesi
zorunludur.
Genel Müdürlüğe bildirilen eğitici sözleşmeleri, sözleşme hükümlerine aykırı
olmayacak şekilde eğitim kurumlarınca veya eğiticilerce tek taraflı feshedilene kadar,
sözleşme süresince geçerlidir. Süresi dolan sözleşmelerin İSG-KATİP üzerinden yenilenmesi
durumu yazılı bildirim olarak kabul edilir.


Eğiticiler, görev aldıkları kurumların eğitim programlarında, söz konusu
kurumla düzenleyerek Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan sözleşmede belirtilen toplam görev
süresinden fazla görevlendirilemez. Bu hükmün uygulanması eğiticiler tarafından, takibi ise
kurumun sorumlu müdürü tarafından yürütülür.


Eğitim kurumlarınca, adayların yüz yüze derslere devam durumunu gösteren
çizelge EK-5’teki örneğine uygun şekilde günlük olarak düzenlenir ve ders başlangıcında
derslikte hazır bulundurulur. Her dersin tamamlanmasının ardından, imza çizelgelerinin
devamsızlık nedeniyle boş kalan kısımları dersin eğiticisi tarafından “KATILMADI”
yazılarak doldurulur ve imza altına alınır. Eğitim gününün sonunda katılımcı devam çizelgesi
sorumlu müdür tarafından onaylanır. Devam çizelgeleri eğitim kurumlarınca beş yıl süreyle
saklanır ve istenmesi hâlinde kontrol ve denetime yetkili memurlara ibraz edilir.


Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-6’ daki örneğine
uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir.


Bu Yönetmelikte eğitim kurumlarınca düzenlenmesi gerektiği belirtilen her
türlü belge ve bildirimin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur.


Bu Yönetmelikte belirtilen tabela hariç olmak üzere, eğitim kurumunun hiçbir
evrak ve dokümanında Bakanlık logosu veya unvanı kullanılamaz.


Eğitim programlarına başvuru
Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki
belgeler ile başvururlar:


Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim
programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak
imzalı başvuru yazısı.
o

Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını
gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
o

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı
iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren
belgeler.
o
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ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C)
sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren
belgeler.


o

T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

İş
yenileme

o

güvenliği
uzmanlığı
ve
diğer sağlık personeli
eğitimlerine katılacaklar için ise geçerli mevcut belge.

Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının
başlangıç tarihinden önce lisans eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet
diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli
inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.


Birinci fıkrada belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi hâlinde
eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti hâlinde
eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.



Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik
Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde
Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.

Yenileme eğitimleri
İş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin,
belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından
düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.


Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık
personeli belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az olamaz. Bu programlar, yüz yüze eğitim
şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel
Müdürlükçe belirlenir.


(C) sınıfı belge sahiplerinin (B) sınıfı, (B) sınıfı belge sahiplerinin ise (A) sınıfı
iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programına katılmış olmaları durumunda, alınan bu
eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden sayılır.


Sınavlar
Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Genel Müdürlükçe
yapılır veya yaptırılır.


Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla
iki defa ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden
itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak
zorundadır.
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Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara
katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin
sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla
sınavlara katılabilirler.


Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav
sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.


İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi


İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi:

o

Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;

En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş
güvenliği uzmanlarına,


En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş
güvenliği programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,


En az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlıkta beş yıl görev yapmış iş
sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,


En az yedi yıl uzmanlık tecrübesine sahip, mühendis, mimar veya teknik
eleman niteliğini haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,


Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az sekiz yıl görev yapmış mühendis,
mimar veya teknik elemanlara,


Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk ve tıp
fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim
programlarına uygun en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine, başvurmaları halinde,
o



EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.

Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici
belgesi sahibi olanlar, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim
programları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde Genel Müdürlükçe belirlenecek
müfredatta yer alan şartlara uygunluk sağlanması şartıyla görev alabilir.


Eğiticilerin görev ve sorumlulukları
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri, Genel Müdürlükçe
belirlenecek eğitim müfredatında kendilerine verilen görevleri yerine getirir ve müfredatta
belirtilen konu içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasını ve öğrenim hedeflerine
ulaşılmasını sağlar.


100

Eğitim kurumlarında görevli olan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı
eğiticileri, Bakanlığa bildirilen sözleşmelerde belirtilen sürelerden fazla görev alamaz.


Eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş
güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda eğitici
unvanıyla görev alamaz.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
29 Aralık 2012 CUMARTESİ tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete
Amaç
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik
birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki
belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.
Tanımlar ve kısaltmalar
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir.
İSG-KÂTİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel
Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip
ve izleme programıdır.
Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve
tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki
kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defterdir.
Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize
sanayi bölgeleri ile 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet
gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere
kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri
İşveren, işyerlerinde alınması gereken İSG tedbirlerinin belirlenmesi ve
uygulanmasının izlenmesi, İK ve MH önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile
koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla çalışanları arasından ilgili
niteliklere haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık
personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması hâlinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını
dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
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İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde birinci
fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak
yerine getirebilir.
İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken
durumlarda İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık
personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
Üçüncü fıkrada belirtilen sürenin hesaplanmasında, çalışanların tabi olduğu kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen
haftalık çalışma süresi dikkate alınır.
İşveren;
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde
çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme
yapmakla,
Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç,
gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamakla,
Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,
İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine
getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma
süresini sağlamakla, yükümlüdür.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel
görevlendirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden
işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.
İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık
personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki
belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.
İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü
İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan
temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.
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Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma
saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları
bilgilendirir.
Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular
hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak
üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık
bilgilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlar.
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri
görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapar.
İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri
İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;
a)

İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,

İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık
dosyalarını, saklar.
b)

Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni
işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir
örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.
Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel
Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.
Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren
tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene
tebliğ edilmiş sayılır.
Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren
sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek
zorundadır.
Çalışanların hak ve yükümlülükleri
Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği
kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini
ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.
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Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında
bilgilendirilirler.
için;

Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.
a)

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından
görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.
b)

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine,
bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır.
c)

ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar
doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır.
Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili
mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.
d)

İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik
yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.
e)

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az
bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık
personeli de görevlendirebilir.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından
işyerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır.
İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel
sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve
giriş katta kurulması esastır.
a)

Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı
odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az
olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek
her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.
b)

İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde
çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun
araç bulundurulur.
c)
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İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla
görülebilecek şekilde işaretlenir.
Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak
İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile
ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar
Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan
hallerde işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacı
ile asgari bu maddedeki şartları sağlar.
50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren,
İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8
metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin eder.
a)

İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine
ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.
b)

50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve
diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma
süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve
50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için;
koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân
oluşturulabilir. Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az
olması durumunda üçüncü fıkra, 50’den fazla olması durumunda ise ikinci fıkra hükümlerine
uygunluk sağlanır.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren tarafından ayrılan
çalışma yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır. Bu bölüm ve
birimlerin bulunduğu yerler çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.
Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan
hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim,
düzenlenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir.
Ortak sağlık ve güvenlik birimi
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en
az bir;
a)

İşyeri hekimi,
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b)

İş güvenliği uzmanı,

c)

Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur.

OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı
unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz.
OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına
yetecek asgari büyüklükte olmalıdır. İşyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10
metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik
iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve
en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.
OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak
kaydı ile yürütür.
OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır
illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o
illerde şube açılması zorunludur.
OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi
herhangi bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar. Şube açmak istediklerinde bu Yönetmelikte
belirtilen şartları sağlarlar.
OSGB’lerin, işyerlerine hizmet verdikleri sürece yetki aldıkları adreste, açık ve
faaliyette bulunması esastır. Günlük çalışma süresi içinde verilen hizmet ve faaliyetler
konusunda yetkili bir kişinin OSGB’de hazır bulunması sağlanır.
OSGB, 10.2.2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen
niteliklere uygun şekilde oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır.
OSGB’lerin iş merkezi, iş hanı ve alışveriş merkezleri gibi binalarda kuruluyor ise binaların,
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin
acil çıkış düzenlemesine ilişkin hükümlerine uygunluğu yeterli kabul edilir.
OSGB’ler tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı bölümleri hariç mesken olarak kullanılan
çok katlı binalarda ve işyeri olarak kayıtlı olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. Ancak, tapu
kütüğüne mesken olarak kayıtlı binalarda yer alan bölümlerin tamamının yetkili idarelerce
işyeri olarak ruhsatlandırılmış olması şartıyla bu bölümlerde OSGB kurulabilir.”
OSGB’lerde adres veya unvan değişikliği yapılması hâlinde 30 gün içinde yetki
belgesinin yenilenmesi talebiyle Genel Müdürlüğe başvuru yapılır. Bu başvurular ilk başvuru
işlemlerine tabidir.
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Şirket ortaklarında değişiklik olması halinde, durum 30 gün içerisinde Genel
Müdürlüğe bildirilir. Yeni şirket ortaklarının ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara
uygun olmaması hâlinde durumun düzeltilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe şirkete 30 gün
süre verilir.
İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları
İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına
katkıda bulunulması amacıyla;
İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu,
önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda
işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
a)

Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık
gözetiminin uygulanmasından,
b)

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda
planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
c)

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren
durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale
bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi,
çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
d)

Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve
maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek
hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak
saklanmasından,
e)

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve
eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin
yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.
f)

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri,
OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi hâlinde denetime yetkili memurlara gösterilir.
Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar
OSGB’lerce işverene teslim edilir.
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İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin
normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.
OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir
kişi veya kuruma devredemezler.
OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş
işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel
Müdürlükçe iptal edilmesi hâlinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe
iade ederler.
Vize işlemleri
OSGB’ler yetki belgelerinin düzenlenmesinden itibaren beş yılın tamamlanmasına en
fazla 60, en az 45 gün kala vize işlemleri için 16. ımaddede belirtilen belgelerle Genel
Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri, vize süresinin
bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde
müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların
yetki belgelerinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu altı aylık süre boyunca vize
işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.
İhtarlar
Yetki belgesinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde,
OSGB’lere Ek-7’ de belirtilen ihtar puanları uygulanır.
Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin
ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda OSGB’nin o yıl içinde işleyecekleri
diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin taban puanı esas alınarak uygulanır.
Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların;
uygulanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarını
İş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarını
Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) eliyle işyeri hekimliği hizmetlerinin sunumunu
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulması ve çalışmalarını tanımlamak
İlgili diğer İSG yönetmelikleri uygulamalarında işyeri hekiminin görevlerini
İSG hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini açıklamak
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Bölüm Soruları
1. İş güvenliği uzmanlarından;………sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli
sınıfta,…… sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, …… sınıfı belgeye
sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler
2. İş güvenliği uzmanları;10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde çalışan başına yılda en az ……dakika çalışmalıdır.
3. İş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin,
belgelerini aldıkları tarihten itibaren…… yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından
düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.
4. Kamu kurum ve kuruluşları, şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça
yetkilendirilen birimin adı……..
5. OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan
en az bir;a)………….b)……..,diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur
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6. İSG KURULLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İSG kurulunun kuruluşu (yasal dayanak),



Kurul üyeleri,



Görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kurul üyeleri kimlerden oluşur?

2.

İSG kurul görev ve sorumlulukları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İSG kurulları

İSG kurulunun kuruluşu
(yasal dayanak)

İSG kurulları

Kurul üyeleri

İSG kurulları

Görev ve sorumlulukları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
İşyerlerinde etkin bir İSG sistemi kurabilmek için yasalar tarafından kendisine rol
verilenlerin ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını bilmeleri gerekir. İş sağlığı ve güvenliği
kurulu 6331 sayılı İSG Yasası 22. Maddesine göre kurulur. Buna göre;
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul
oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular
Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
a)
Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise,
faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl
işverence sağlanır.
b)
Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen
alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
c)
İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu
kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
d)
Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan
sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt
işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
e)
Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce
birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını
etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.
18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmî Gazetede konu ile ilgili yönetmelik
yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği
kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri,
çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması hâlinde kurullar arasında
koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla
çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.
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İşverenin yükümlülüğü
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul
oluşturur.
Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve
alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve
kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence
sağlanır.
Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda
kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul
tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere
vekâleten yetkili bir temsilci atar.
c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin
altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu
kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam
çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak
kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun
oluşumunda atanarak görev alacak üyeler her iki işverenin ortak kararı ile atanır.
Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla
işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler,
birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri
bilgilendirir.
İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

Kurulun kurulacağı diğer işyerleri
İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri
bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul
kurulur.
Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması hâlinde kurullar arasında
koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. İşveren, birden çok işyerinin her birinde
kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla
bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik
eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması
gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.
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Kurulun oluşumu
Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
İşveren veya işveren vekili,
İş güvenliği uzmanı,
İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli
bir kişi,
Bulunması hâlinde sivil savunma uzmanı,
Bulunması hâlinde formen, ustabaşı veya usta,
Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması hâlinde baş temsilci.
Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği
uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise
kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle
görevli bir kişi tarafından yürütülür.
İşveren veya işveren vekili tarafından atanan üyeler
İş güvenliği uzmanı
İşyeri hekimi,
kişi,

İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir
Bulunması hâlinde sivil savunma uzmanı,

Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren
tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin
tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.
İşyerinde bulunması hâlinde formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının
katılacağı toplantıda bunlardan biri açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi hâlinde işveren
tarafından atanır.
Formen, ustabaşı veya usta ile çalışan temsilcisinin aynı usullerle yedekleri seçilir.
Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan
sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla,
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asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun üyeleri ve kurul
sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır.
Eğitim
İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği
konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari
aşağıdaki konuları kapsar;
Kurulun görev ve yetkileri,
İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ç) İş hijyeninin temel
ilkeleri,
İletişim teknikleri,
Acil durum önlemleri,
Meslek hastalıkları,
İşyerlerine ait özel riskler, ğ) Risk değerlendirmesi.
Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren
birlikte sorumludur.
Görev ve yetkiler
İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak,
işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek,
izleme sonuçlarını rapor hâline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul
gündemine almak,
İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek,
tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası
olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları
veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike hâlinde gerekli
araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren
veya işveren vekiline vermek,
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla
ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu
programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi hâlinde geri bildirimde bulunmak,
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İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini
planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin
yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki
çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer
alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen
çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma
ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı
hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

Çalışma usulleri
Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları
göz önünde bulundurarak çalışır.
Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate
alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak
belirlenmesine karar verebilir.
Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul
üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin
önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek
kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.
Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli
hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki
tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun
ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun
toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında
toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların
eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir
nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
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Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir.
Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar
sırasıyla özel dosyasında saklanır.
Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca
çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar
hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme
geçilir.
Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.
Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen
çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve
çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir.
İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü
İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar.
İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer
vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul
raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.

Kurulun yükümlülüğü
Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda
işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.
Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları
ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar.
Kurullar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş
müfettişlerine işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı
olmakla yükümlüdür.

Çalışanların yükümlülüğü
Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve
güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak
zorundadırlar.
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan
tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla işbirliği yaparlar.
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Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında
çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce işyerlerinde oluşturulmuş olan iş sağlığı ve
güvenliği kurullarınca alınan kararların geçerliliği devam eder.
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Uygulamalar

125

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kurul üyelerinin kimlerden oluştuğunu,
İSG kurulunun görev ve sorumlulukları
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Bölüm Soruları
1. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;Asıl
işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve
kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon………………sağlanır.
2. İSG kurul üyelerini kimler oluşturur?
3. İSG Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri hangi asgari konuları kapsamalıdır?
4. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;Asıl
işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı…..veya daha fazlası ise asıl işveren ve alt
işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca
alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır
5. İSG kurulu ayda en az……kez toplanır.

128

7. RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliğini tanımlar.



Risk değerlendirmesi yöntemlerini sıralar.



İşyerlerindeki riskleri değerlendirir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliği nedir?

2.

Risk değerlendirmesi yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Risk yönetimi ve
değerlendirmesi

Katılımcıların, risk
değerlendirme ile ilgili temel
kavramlar ile risk
değerlendirme yöntemleri
hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

132

Anahtar Kavramlar


Tehlike ve risk kavramı



Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi



Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı



Risklerin kıyaslanması



Risk kontrolü ve korunma



Risk yönetimi



İlgili mevzuat
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Giriş
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7.1.Risk Analizi ve Değerlendirmesi
Giriş
Bugün ülkeler iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu maddi ve manevi
kayıpları azaltmak ve bu yolla kaybedilen maddi değerleri ekonomiye kazandırmak için
yoğun bir çaba içerisine girmişlerdir. İş sağlığı ve güvenliği konusuna bilimsel bir temel
üzerinde yaklaşan gelişmiş ülkeler bu kayıplarını çok az seviyelere çekmeye başarmışlardır.
Ancak gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde halen iş kazaları ve meslek
hastalıklarını neden olduğu dolaylı ve dolaysız maliyetler, ülke ekonomisi üzerinde önemli
bir mali yük oluşturmaktadır. Bu kayıplarla ilgili olarak çok ciddi çalışmalar yapılmamasına
rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, kayıpların yıllık toplamının 35-50
milyar TL civarında olduğu tahmin edilmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarını bu
ekonomik kayıplarının yanında kayıpların psikolojik ve sosyolojik etkileri de dikkate
alındığında, çok ciddi bir sorun ile karşı karşıya bulunduğumuz bir gerçektir. İşte iş
kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu bu kayıpların azaltılabilmesi için
yapılacak çalışmalara bir temel oluşturmak ve belirlenen yüksek düzeydeki risklerle ilgili
olarak önleyici faaliyetler başlatabilmenin bilimsel yolu risk değerlendirmesi yapmaktır.
Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. Bu
tehlikelerden kaynaklanan riskleri tahmin etmek için izlenecek en iyi bilimsel esaslı
çalışma Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesidir. Genel manada ve en basit haliyle Risk;
bir tehlike veya tehlikeli durum sonucunda yaşanabilecek kayıptır.
Bugün geldiğimiz noktada risk yönetimi ve değerlendirmesi İş sağlığı ve güvenliğine
yeni yaklaşım felsefesinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Yeni yaklaşımda ise
proaktif olma ve önleyici tedbirler dediğimiz kaynağında ve toplu koruma önlemleri önem
kazanmıştır. Eski yaklaşımda İSG konusunda özel eğitimlere tabi tutulmuş profesyonel
uzman katkısı yasal olarak istenmez iken yeni yaklaşımda 1 işçi çalıştıran işyerleri için
dahi İş Güvenliği uzmanlarından ve İş yeri Hekimlerinden veya Ortak Sağlık Güvenlik
Birimlerinden hizmet alınması zorunlu hâle getirilmiştir.
Eski yaklaşımda iş ekipmanlarının imalatta insan sağlığına zarar vermeyecek
olduğunun belgelendirmesi yapılmazken yeni yaklaşımda iş ekipmanlarının imalatta
güvenli imal edilmesinin yolunu sağlayan CE belgelendirme sistemi zorunlu hâle getirilmiştir.
Burada sıralanan nedenlerle yeni yaklaşımın temel prensiplerinden birisi risk
değerlendirmesi olmuştur. Risk değerlendirmesi önleyici bir mantık içerisinde henüz bir
bedel ödemeden alınacak önlemlerin neler olduğunun belirlenmesi için yapılan bilimsel bir
çalışmadır.
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7.2.İşverenler Neden Risk Değerlendirmesi Yapmak Zorundadır?

7.2.1.Yasalarda Risk Değerlendirmesi

Avrupa Birliğinde ülkelerinde Risk değerlendirmesinin yasal alt yapısını teşkil eden ve
yeni yaklaşım direktiflerinin ana direktifi olan 89/391/EEC Direktifi doğrultusunda
hazırlanarak 89/391/EEC direktifi AB ülkelerinde ANA DİREKTİF olarak
isimlendirilmektedir.

7.2.1.1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tehlike Nedir?

İşyerinde
var
olan ya
da
dışarıdan
gelebilecek,
çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli


Risk nedir?
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç
meydana gelme ihtimali


Madde 4 ise aşağıdaki gibidir;
“(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü
olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve
güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun h â l e getirilmesi ve mevcut durumun
iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
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İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
b)

c)

Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu
göz önüne alır
Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike
bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
d)

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(2)

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin
sorumluluklarını etkilemez.
(3)

(4)

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.”

Aynı yasanın 3. Maddesinde; İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin
yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren
sayılır cümlesi işyerlerinde görev yetki ve sorumluluğun paylaşılmasının ne kadar
olmazsa olmaz bir durum olduğunu açık net ifade etmektedir.
Aynı yasanın 19. Maddesinde ise çalışanlara görev ve sorumluluklar verilmiştir.
Özet olarak bu sorumluluklar; İşverenle işbirliği, işverenin koyduğu kurallara uyma,
işverenin malını özenli kullanma şeklinde özetlenebilir.

7.2.1.2. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde 417 Aşağıdaki Gibidir

“İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve
işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik
ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar
görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü
önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.
İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı
nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline
bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.”
Yasa maddesinin 2. Fıkrasında çalışanlara da sorumluluklar verilmiştir
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7.2.1.3.İş Sağlığı Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yönetmeliği (29
Aralık 2012)
İşveren yükümlülüğü

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama,
sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar
veya yaptırır.


Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere
risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.


Risk değerlendirmesi ekibi
Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk
değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.


İşveren veya işveren vekili

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile
işyeri hekimleri




İşyerindeki çalışan temsilcileri



İşyerindeki destek elemanları

İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde
yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi
sahibi çalışanlar.


7.2.2.Risk Değerlendirmesi Yapılmasının Amacı


Tehlikelerin belirlenmesi,

Her bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığıyla, olası sonuçların şiddet
derecesinin değerlendirilmesi,




Mevcut kontrollerin etkinliğinin gözden geçirilmesi,



Acil önlem gerektiren yüksek risklerle,



Orta vadede önlem alınması gereken risklerin belirlenmesi



Bu
alınacak

risklerin
kabul edilebilir
seviyelere
indirilmesi
önlemlerin belirlenerek uygulanması ve izlenmesidir.

için
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7.2.3.Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yapılmalıdır?


İşe başlamadan veya daha önce hiç yapılmamışsa,

İşte ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik halinde, Malzeme –
donanımda değişiklik olduğunda




İş kazası, meslek hastalığı veya bir ramak kaldı olayından sonra,



Düzenli aralıklarla



Az tehlikeli İşyerlerinde 6 yılda bir



Tehlikeli işyerlerinde 4 yılda bir



Çok tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir



* En az beş yılda bir defa



Düzeltici ve Önleyici Faaliyet sonrasında



Mevzuat değiştiğinde

*Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik

7.2.3.1. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in RİSK DEĞERLENDİRMESİ Başlıklı 6
Maddesinde
c)

Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde yenilenecektir;

1)

Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,

2)

Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,

3)

Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,

4)

Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,

5)

En az beş yılda bir defa. Yapılacağı yasal olarak belirtilmiştir.

7.2.4.Beş Adımda Risk Değerlendirmesi
1.

Adım: Tehlikelerin Tespit Edilmesi

Adım: Risklerin Belirlenmesi ve Derecelendirilmesi 3.Adım:
Tedbirlerine Karar Verilmesi
2.

4.

Kontrol

Adım: Kontrol Tedbirlerinin Tamamlanması
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5.

Adım: İzleme Ve Tekrar Etme

1.Adım: TEHLKİKELERİN TESPİT EDİLMESİ
Şu üç soru tehlikeleri tanımlamamıza olanak tanır;
1-Tehlike Kaynakları nelerdir?
2-Bu tehlikeden kim ya da ne zarar görebilir? 3-Zarar nasıl ortaya çıkabilir?
Tehlikeler tespit edilirken özellikle iş ekipmanları ve sistemler, binalar tehlikenin
kaynağı olarak görülmeli ve bu kaynaktan hangi yolla zarar oluşacağı sorusu
sorulmalıdır. Bu sorunun cevapları o kaynaktan oluşacak tehlikeleri ortaya çıkaracaktır.
Bu yolla bir kaynaktan birden fazla tehlikenin oluşacağı tespit edilebilecektir. Yani bir
kaynaktan birden fazla tehlike oluşur, her bir tehlikeden de bir den fazla risk oluşur.
Bu sistematik yaklaşım içerisinde bir işyerinde tehlikeler şu yollarla tespit edilebilir.
a.

Geçmiş kayıtları inceleyerek

b.

Mevcut durumu inceleyerek

c.

Mevzuat ve literatürü inceleyerek

Toplam = İşyeri Tehlikeleri
a.

Geçmiş kayıtların incelenmesi:

•

Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi

•

İş kazası ve ramak kaldı raporlarının incelenmesi,

•

İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi,

•

Kamu ve özel denetim elemanları raporlarının incelenmesi,

•

Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi,

b.

Mevcut durumu incelenmesi:

•

Kimyevi, fiziki ve biyolojik etkenlerin listesi

•

İş ekipmanlarının incelenmesi,

•

Çalışma çevresinin incelenmesi,

•

Ergonomik şartların incelenmesi

•

İş aktivitelerinin gözden geçirilmesi
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•

İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi

•

Organizasyonun incelenmesi

c.

Mevzuat ve literatürün incelenmesi

•

İSG mevzuatının incelenmesi,

•

İlgili diğer mevzuatların incelenmesi,

•

Standartların incelenmesi, (Harmonize diğer)

•

İLO normlarının incelenmesi,

•

Literatür taraması,

•

İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi,

•

Uzman yorumlarından yararlanılması

7.2.5.Risk İle Mücadelede Etkinlik Sırası
1-

Tehlikelerin ortadan kaldırılması,

(Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak)
Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek, (İkame) 3-Mühendislik
önlemlerini uygulamak;
2-



Tecrit,



Uzaklaştırma,



Havalandırma,



Aydınlatma,



İzolasyon…

4-İdari önlemler/İşaretler/uyarılar


Çalışma süreleri,



İşyeri düzeni,



Eğitim ve Öğretim,



Planlı bakım-onarım



Mental riskler, monotonluk, iletişim
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Denetim-Disiplin,

5-

SON ÇARE Kişisel koruyucu donanımlar;



Temin-Kullandırma

7.3. Risk Değerlendirme Metotları

Bugün dünyada 400’den fazla risk değerlendirme metodunun varlığından söz
edilmektedir.
Bu Risk Değerlendirme Metotları;
a.

Nitel Risk Değerlendirme Metotları,

b.

Nicel Risk Değerlendirme Metotları,

c.

Karma Risk Değerlendirme Metotları olarak sınıflandırılabilir.

Bu risk değerlendirme metotlarından bazıları aşağıda verilmiştir.
•

Matris

•

Kontrol Listeleri (Check- List)

•

Fine - Kinney

•

Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA)

•

Hata Ağacı Analizi (FTA)

•

Tehlike ve Çalışılabilirlik Analizi (HAZOP)

•

Olay Ağacı Analizi (ETA)

•

HACPP

•

JSA

•

PRA

•

Vb.

MATRİS METODU:
Makina, ekipman odaklı kullanımı kolay ve uygulaması en yayın metotlardan
birisidir. Bu metot diğer birçok metodun temelini teşkil eder. Kantitatif bir Risk
Değerlendirme metodudur. Ancak sonuçların herkes tarafından farklı yorumlanabilme ve
olasılık, şiddet için atanan değerlerin istatistiksel olarak sınıflara atanan aralıkları eşit
olmadığı için çalışan odaklı kullanımda çok uygun değildir.
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Risk skoru R: İ x D ile elde edilir.
İ = İhtimal
D= Sonucun derecesi veya şiddeti
Sonuçlara Karar Verilmesi
Muhtemel bir olay sonrası beklenen zararın derecelendirilmesi için aşağıdaki skala
kullanılabilir.
SONUÇ
(1) ÇOK HAFİF
(2) HAFİF
(3) ORTA
(4) CİDDİ
(5) ÇOK CİDDİ

DERECELENDİRME
İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren
İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren
Hafif yaralanma, tedavi gerekir
Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı
Birden çok ölüm veya sürekli iş göremezlik

Muhtemel bir olayın meydana gelme olasılığının derecelendirilmesi için aşağıdaki
skala kullanılabilir.
OLABİLİRLİK
(1) Çok küçük olasılık
(2) Küçük olasılık
(3) Orta dereceli olasılık
(4) Yüksek olasılık
(5) Çok yüksek olasılık

DERECELENDİRME
Yılda bir
Üç ayda bir
Ayda bir
Haftada bir
Her gün
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Risk Matrisinin mantığı; Yapılacak olan önleyici ve düzeltici çalışmaların önceliğini
belirlemektir. Her risk analizi matris temelinde yapılamaz!
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Uygulamalar

145

Uygulama Soruları

146

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kaza inceleme tekniklerini ve inceleme aşamalarını öğrendik.
Düzelticieylemlerin neden sonuç kuramalrını ayrıntılı değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1.Risk değerlendirilmesi az tehlikeli işyerlerinde….… yılda
işyerlerinde……. yılda bir ,çok tehlikeli işyerlerinde….yılda bir yapılmalıdır.

bir,

tehlikeli

2.Risk değerlendirilmesi ekibi kimlerden oluşur?
3.Risk değerlendirilmesinin 5 adımı nelerdir?
4.Matris metodunda risk skoru hangi formülle hesaplanır?
5.Matris metodunda muhtemel bir olay sonrası beklenen zararın derecelendirilmesi için
kullanılan skalada çok hafif derece nasıl tanımlanır?
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8. İŞYERİNDE SAĞLIK GÖZETİMİ VE BİYOLOJİK İZLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Sağlık gözetimi tanımı ve uygulama adımlarını belirler.



Çalışanın sağlık gözetimi talep hakkını söyler.


İşyerinde “uygun işe uygun işçi” ilkesi dikkate alınarak yapılacak işe giriş
muayeneleri ve aralıklı kontrol muayenelerini yapar.


İşyerinde biyolojik izlem yapar.



İşyerinde kronik ve sistemik hastalıkları olan çalışanları özel olarak izler.



Sağlık gözetiminde hekimin sorumluluklarını sayar.


açıklar.

Sağlık gözetiminin koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisini örneklerle
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sağlık gözetimi tanımı ve uygulama adımları nelerdir?

2.

Sağlık gözetiminde hekimin sorumlulukları nelerdir?

3.

Sağlık gözetiminin koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İşyerinde sağlık gözetimi ve
biyolojik izleme

Katılımcıların, işyerinde
sağlık gözetimi ve biyolojik
izleme hakkında temel
ilkeleri bilmelerine ve
uygulanmasını
kavramalarına yardımcı
olmaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Sağlık gözetimi tanımı ve uygulama adımları


İşyerinde “uygun işe uygun işçi” ilkesi dikkate alınarak yapılacak işe giriş
muayeneleri


Aralıklı kontrol muayeneleri



İşyerinde biyolojik izleme



İşyerinde kronik ve sistemik hastalıkları olan çalışanların özel olarak izlenmesi



Sağlık gözetiminde hekimin sorumlulukları


anlatılması

Sağlık gözetiminin koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisinin örneklerle



Mesleki rehabilitasyon kavramı ve standartları İlgili mevzuat



NOT:



Bu dersin içeriği ile ilgili ayrıntılar kurs genelinde anlatılan



Meslek hastalıkları ve işe bağlı hastalıklar



Tıbbi etik



Toksikoloji



Çeşitli risk etkenleri



Epidemiyolojik yaklaşımlar

Gibi dersler tamamlayıcı olmaktadır. Bu bakımdan yalnızca bu ders notları ile
kursiyerin yetinmemesi gerekir.
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Giriş
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8.1.Meslek Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Meslek hastalıkları konusunda öncelikle yapılması gereken, hastalık tablosuna
doğru bir klinik tanı konmasıdır. Ancak meslek hastalıkları bakımından yalnızca klinik
tanı konması yeterli değildir. Söz konusu hastalığın “meslek hastalığı” olarak tanımlanması
için klinik tanının yanı sıra, bu hastalığın belirli bir işte çalışıyor olmaktan dolayı meydana
geldiğinin, yani hastalığın meslekle ilişkisinin de ortaya konması gerekir. Bunun için ise
hastanın meslek öyküsünün öğrenilmesi gereklidir. Ayrıntılı meslek öyküsü, hastanın
halen ya da son olarak yaptığı işin yanı sıra varsa önceki işlerinin de öğrenilmesi
anlamına gelir. Hatta ayrıntılı çalışma öyküsü alınırken, hastanın işyerinde çalıştığı
bölüm, yaptığı iş, kullandığı ve çalışma sırasında karşılaştığı maddeler, hatta varsa iş dışı
uğraşıları, alışkanlıkları veya hobileri nedeniyle olabilecek etkilenmeleri de öğrenilmelidir.
Meslek hastalıklarında tanı yaklaşımı şu başlıklarda incelenebilir:
A)

Klinik değerlendirmeler:

Bütün hastalıkların tanısında klinik açıdan yapılacak değerlendirmelerin büyük yeri
vardır. Bu değerlendirmelerde öykü ve fizik muayene bulguları önem taşır. Öyküde
hastalığın belirtileri ile ilgili bilgilerin yanı sıra, hastanın çalışma öyküsü de öğrenilmelidir.
Hastalığın işle ilişkili olduğu düşünüldüğünde çalışma öyküsünün ayrıntı ile öğrenilmesi
gerekir.
Ayrıntılı çalışma öyküsünde şu bilgilerin öğrenilmesi önerilmektedir:
Bütün işlerin tanımlanması: Kimi zaman hastalık, kişinin son olarak
çalışmakta olduğu işi ile değil, daha önce çalıştığı başka bir iş ile ilişkili olabilir. Hatta
hastalık başladıktan sonra kişinin iş değiştirilmiş olabilir. Bu yüzden ayrıntılı çalışma
öyküsü için, kişinin son olarak yaptığı işin öğrenilmesi yeterli değildir, daha önce çalışmış
olduğu işler de tarih sırası ile öğrenilmelidir. İngiltere’de Pnömokonyoz nedeniyle ölmüş
olan hastaların mesleklerinin incelendiği bir çalışmada, ölüm kayıtlarından öğrenilen
meslekler bekçi, ambar görevlisi, hizmetli vb. işler olarak bulunmuştur. Sonradan yapılan
incelemede, pnömokonyoz gelişmesinden sonra hastaların işlerinin değiştirilmiş olduğu ve
yakınları tarafından ölüm kayıtlarına son çalıştığı iş bilgisinin verilmiş olduğu saptanmıştır.
Hastanın eski ve yeni bütün çalıştığı işlerin öğrenilmesi kanser gibi uzun bir latent
dönemden sonra ortaya çıkan hastalıklar için de çok önemlidir. Bu hastalıklar bazen
kişinin emekli olmasından sonraki dönemde ortaya çıkmış olabilir, bu durumda da yapılan
işlerin hepsi ve bu işlerdeki maruziyet bilgileri ayrıntılı olarak öğrenilmelidir.
1)

Çalışılan işler konusunda bilgi alınırken yalnızca işyerinin öğrenilmesi yeterli
değildir, işyerinde yapılan işin de öğrenilmesi gereklidir. Örneğin bir otomobil fabrikasında
birbirinden oldukça farklı çeşitli işler olabilir. Dolayısı ile böyle bir işyerinde çalışan kişiler
de farklı işler yapabilirler. Bu yüzden işyerinin adı ile birlikte yapılan işin ne olduğu da
öğrenilmelidir. Öte yandan, kişinin mesleğinin öğrenilmesi de tek başına yeterli olmaz.
Zira örneğin bir elektrik teknisyeni otomobil fabrikasında, tekstil fabrikasında veya
akümülatör fabrikasında çalışıyor olabilir ve çalıştığı işyerine göre de farklı riskleri ve
etkilenmeleri olabilir. Benzeri şekilde bir sekreter pestisid imali yapılan bir işyerinde
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çalışıyor olabilir ve çalıştığı işyeri sorulmadan yalnızca mesleği öğrenilirse, pestisid
maruziyeti hakkında bilgi alınamaz.
2)
İşyeri maruziyetleri: Çalışılan işyerinde hastanın esas olarak yaptığı işin ne
olduğu ve bu işi yaparken hangi maddelerle teması olduğu öğrenilmelidir. Bu inceleme
yapılırken hasta kullandığı veya temas ettiği bütün maddeleri hatırlamakta zorluk
çekebilir. Bu durumda hastalıkla ilişkili olabilecek başlıca etkenler de (örneğin kurşun, toz,
kanserojen maddeler, radyasyon vs.) sorulmalıdır. Kimi zaman işçiler kullandıkları
maddenin ne olduğunu açıkça bilemezler, ancak kod numarası olarak hatırlayabilirler.
Bu durumda üretici firma ile ilişki kurulmak suretiyle bu kod numaralı maddenin içinde
hangi etken maddelerin bulunduğu öğrenilebilir. Söz konusu maddelerle ilgili olarak
işyerinde ortam ölçümleri yapılmış ise bu ölçümlerin sonuçları da kaydedilmelidir. Ayrıca
işin yürütümü sırasında koruyucu önlemlerin olup olmadığı, kişisel koruyucu
malzemenin varlığı ve kullanım durumu da sorulmalıdır.
3)
Belirtilerin zaman ilişkisi: Hastalığın belirtilerinin çalışma temposu ile ilişkisi
de tanı bakımından yönlendirici olabilir. Hastalığın belirtileri işyerine geldikten sonra
artıyor ve işyerinden çıkınca azalıyorsa, bu bilgi, hastalık belirtilerinin işyerindeki bir
faktöre bağlı olduğu konusunda uyarıcı olur. Örneğin Pazartesi sabahları işe başladıktan
birkaç saat sonra göğüste sıkışma hissi şeklindeki nefes darlığı öyküsü bisinozis için
oldukça tipiktir. Allerjik rahatsızlıklarda ve irritan maddelere bağlı olan belirtilerde zaman
ilişkisi oldukça tipiktir.
4)
Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı: Bir işyerinde bir işçide
meslek hastalığı belirtilerin ortaya çıkmış olması durumunda, o işyerinde çalışan diğer
işçiler arasında benzeri belirtileri olan başka işçilerin de varlığı çok olağandır. Bu
nedenle hastadan öykü alınırken, işyerindeki çalışma arkadaşları arasında benzeri
yakınmaları olan başka kişilerin bulunup bulunmadığı öğrenilmelidir. Erkeklerde bazı
kimyasalların (örneğin Di Bromo Chloro Propane; DBCP) fertilite bozukluğuna neden
olduğu bilinmektedir. Bir çalışmada, infertilite problemi nedeniyle bir hastanın başvurusu
üzerine işyerinde yapılan değerlendirmede, diğer çalışanlar arasında da fertilite ile ilgili
sorunu olanların varlığı saptanmıştır. Çalışanlar arasında benzeri belirtileri olan başka
kimselerin araştırılması bakımından, sağlık sorunu nedeniyle iş değiştiren veya erken
emekli olan kişilerin olup olmadığı da öğrenilebilir. Kendisinde bazı belirtileri hisseden
ve işyerinde rahatsız olduğunu fark eden bir kişinin kendi isteği ile işini değiştirmesi veya
erken yaşta emekli olması da mümkündür. Bu konunun da ayrıntılı çalışma öyküsü
alınırken incelenmesi uygun olur.
5)
İş dışı etkilenmeler: Meslek hastalıklarında bazen iş dışındaki etkilenmelerin
de rolü olabilir. İş dışı etkilenme başka bir işte çalışma ve bu şekilde etkilenme olabileceği
gibi, bazı hobiler ve alışkanlıklar nedeniyle de olabilir. Özellikle düşük ücretle çalışanlar,
biraz daha gelir elde etmek için asıl çalıştıkları yer dışında aynı türden bir başka işyerinde
daha çalışabilirler. Örneğin bir akümülatör fabrikasında çalışan kişi, hafta sonlarında veya
tatil zamanlarında daha küçük bir akümülatör imalathanesinde çalışabilir. Bu şekilde
kişinin kurşundan etkilenmesi olasılığı artar. Bu durumda çoğu kez ikinci iş olarak
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çalışılan işyerindeki çalışma koşulları daha olumsuzdur ve oradaki etkilenme daha fazla
olur. İş dışı etkilenmeler kimi zaman da hobiler veya alışkanlıklar şeklinde olabilir. Boş
zamanlarında evinde bahçe işleri ile meşgul olan bir kişi pestisitlerle veya bazı irritan
maddelerle temas edebilir. Bu etkilenmeler de işyerindeki maruziyetle etkileşim
gösterebilir. Sigara, alkol, beslenme vb. alışkanlıklar da işyerindeki faktörlerle etkileşim
gösterebilir. Bu yüzden ayrıntılı öykü alınırken kişinin hobilerinin ve alışkanlıklarının da
öğrenilmesi yararlıdır. Akciğer kanseri konusunda asbest ile sigaranın etkileşimi çok
bilinen bir örnektir. Bu anlamda kişinin oturduğu yerin özellikleri dahi önem taşıyabilir.
Oturulan yer çevresinde doğal olarak veya atıklar şeklinde bulunan bazı maddeler de
işyerindeki maruziyetlerle etkileşim yapabilir.
Görüldüğü gibi ayrıntılı çalışma öyküsü veya maruziyetlere ilişkin bilginin alınması
zaman alıcıdır. Bu yüzden rutin uygulamalarda bu kadar ayrıntı ile çalışma öyküsü alma
olanağı yoktur. Ancak hastalığın meslek ile ilişkisinden kuşku olduğunda çalışma öyküsünü
olabildiğince ayrıntı ile öğrenmek gerekir. Bununla birlikte bazı hastalıklar söz konusu
olduğunda meslek soruşturmasının biraz daha ayrıntılı olarak yapılması uygun olur.
Meslekle ilişkisi daha fazla olan hastalıkların başlıcaları olarak deri hastalığı, solunum
sistemi hastalıkları, nörolojik tablolar, bel ve sırt ağrıları, bazı kanserler (özellikle akciğer ve
mesane kanserleri, lösemiler) ve açıklanamayan bazı belirti ve bulgular olduğunda
mesleksel etiyoloji de akla gelmelidir. Bu gibi durumlarda çalışma ve maruziyet
öyküsünün ayrıntılı olarak alınması yararlıdır.
Klinik değerlendirmeler içinde öykünün, özellikle de çalışma öyküsünün ve olası
diğer etkilenmelerin ayrıntılı şekilde öğrenilmesi büyük önem taşır. Klinik
değerlendirmeler olarak fizik bulgular da tanı bakımından önemlidir. Hastalık türüne göre
değişik olmak üzere saptanacak fizik bulgular tanıya yardımcıdır. Bunun ötesinde klinik
değerlendirme olarak bazı fizyolojik değerlendirmeler, endoskopik muayeneler vs de
yararlıdır. Örneğin gürültüye bağlı işitme kaybının değerlendirilmesinde odyolojik
muayene çok yararlıdır. Benzeri şekilde mesleksel akciğer hastalıklarında solunum fonksiyon
testleri, hem tanı için hem de hastalığın neden olduğu solunum fonksiyon bozukluğunun
derecesini tayin için yarar sağlar. Fizyolojik değerlendirme örnekleri olarak gereken
durumlarda EMG, EKG, EEG gibi incelemelerden de yararlanılır. Bronkoskopi,
sistoskopi gibi bazı endoskopik yöntemler de gerektiğinde meslek hastalıklarında tanı
aracı olarak kullanılan yöntemler arasındadır.
B)

Laboratuvar değerlendirmeleri:

Hastalıkların tanısında başta öykü olmak üzere klinik değerlendirmeler esas
olmakla birlikte kesin tanının bir laboratuvar bulgusuna dayandırılması gereklidir.
Meslek hastalıklarının tanısında da çeşitli laboratuvar yöntemlerinden yararlanılır. Bu
laboratuvar yöntemleri başlıca 3 grupta ele alınabilir:
Radyolojik yöntemler: Meslek hastalıkları incelemesinde radyolojik
yöntemler en çok solunum sistemi hastalıkları alanında kullanılır. Radyoloji, mesleksel
akciğer hastalıklarının tanısında olduğu kadar sınıflandırılmasında ve yaygınlığının
1)
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değerlendirilmesinde de yararlıdır. Hastalığın niteliğine göre kimi zaman CT ve MR
tekniklerinden de yararlanılır. Bir radyolojik yöntem olmamakla birlikte ultrason yöntemi de
meslek hastalıkları tanısında kullanılmaktadır.
Biyokimyasal yöntemler: Meslek hastalıkları içinde en çok görülenler
kimyasal nedenli olanlardır. Bu yüzden tanı amaçlı olarak biyokimyasal yöntemler çok
kullanılır. Bu kapsamdaki yöntemlerle etken maddenin kendisi, metaboliti veya etken
maddenin yol açtığı bir başka kimyasal değişiklik saptanabilir. İncelenen materyal çok defa
kan, idrar gibi vücut sıvılarıdır. Bununla birlikte bazen nefeste veya değişik doku
örneklerinde biyokimyasal testler yapılabilir. Bazı kimyasallar vücutta herhangi bir
metabolik işleme uğramaksızın aynen idrarla vs. atılır. Kan veya idrarda kurşun, cıva,
kadmiyum gibi ağır metallerin tayini veya nefeste benzen tayini etken maddenin
saptanması örnekleridir. Kimi maddeler de vücutta metabolize edilir, bu durumda kan
veya idrarda bu metabolitlerin tayini yoluna gidilebilir. Benzen metaboliti olan fenol
bileşiklerinin veya trikloetilen metaboliti olan triklor asetik asidin idrarda saptanması sık
kullanılan örneklerdir. Bazı kimyasal maddeler de vücutta birtakım enzimlerle etkileşime
girerek bu enzimlerde değişikliğe yol açarlar. Bu konuya iyi bir örnek organik fosforlu
insektisidlerin asetil kolin esteraz enzimini inhibe etmesidir. Bu enzim aktivitesinin
tayini yapılmak suretiyle pestisid etkilenmesi hakkında fikir edinilir. Amino levulinik asit
dehidrataz enzimi tayini de kurşun zehirlenmesi tanısı bakımından yardımcı olabilir.
2)

Patolojik incelemeler: Çok sık olmamakla birlikte bazen meslek
hastalıklarının tanısında patolojik incelemelerden de yararlanılır. Deri, böbrek, karaciğer
veya akciğer örnekleri patolojik olarak incelenir ve bazı meslek hastalıklarının tanısı bu yolla
yapılabilir. Örneğin akciğer dokusunda asbest lifinin gösterilmesi asbest maruziyetinin
kesin kanıtıdır. Kimi zaman sitolojik incelemeler de meslek hastalıklarının tanısında
yararlı olabilir. Balgamda, plevra sıvısında veya idrarda sitolojik incelemeler yapılabilir.
3)

C)

Meslek ile ilişkinin kurulması:

Meslek hastalıklarının tanısında hastalık tablosuna klinik olarak tanı konmasının yanı
sıra, hastalığın meslekle olan ilişkisinin de ortaya konması gereklidir. Bunun için de
hastalığın nedeni olan faktörün işyeri ortamında olduğu gösterilmelidir. İşin niteliği
bakımından işyerinde hangi tür faktörlerin bulunabileceği tahmin edilebilir. Ancak bu
faktörlerin işyerindeki düzeyinin, izin verilen sınırların üzerinde olup olmadığının
ölçümlere dayalı olarak ortaya konması gereklidir. İşyerinde önceden yapılmış iş hijyeni
çalışmalarına ait raporlar varsa bu raporlar yararlı olabilir. Böyle bir değerlendirme önceden
yapılmamışsa, hastalığın ortaya çıkmasını izleyen dönemde işyerine gidilmek suretiyle
gerekli ölçümler yapılmalıdır. Sık görülen meslek hastalığı türlerine uygun olmak üzere
işyerlerinde en çok yapılan değerlendirme örnekleri olarak gürültü ölçümü, işyeri
havasında miktar ve tür bakımından toz ölçümü, çeşitli metal ve gazların tayini, radyasyon,
termal konfor değerlendirmeleri vb. ölçüm ve değerlendirmeler sayılabilir.

8.2. Meslek Hastalıklarından Korunma
1.

İşe giriş muayenesi: Bu muayeneden amaç, kişinin niteliklerine uygun olan
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bir işe yerleştirilmesidir. Bunun için kişi, işe başlamadan önce tıbbi yönden
değerlendirmeden geçirilir ve eğer bu işte çalışması bakımından sakıncalı olabilecek bir
durum söz konusu ise, bu durum önlenir. Bu yaklaşım, meslek hastalıklarından korunma
bakımından birincil korunma ilkesine uymaktadır. Örneğin alerjik deri hastalığı olan bir
kişinin irritan maddelerle çalışmasının, bu yolla önüne geçilebilir. Meslek hastalığı olasılığı
yüksek olan başlıca işlerde işe giriş muayenesinde hangi noktalara dikkat edilmesi
gerektiği ilgili mevzuata belirtilmiştir.
Aralıklı kontrol muayenesi: Risklerin kontrolü amacı ile teknik koruma
uygulamalarının yapıldığı durumda da etkilenme olabilir. Bunun sonucunda ortaya
çıkabilecek meslek hastalığını erken dönemde saptayabilmek için çalışanların belirli
aralıklarla muayene edilmesi gerekir. Örneğin gürültülü bir işyerinde çalışan kişilerin
belirli aralıklarla odyolojik yönden değerlendirilmesi, işitme kaybının erken dönemde
saptanmasına olanak verir. Benzeri şekilde kurşun kullanılan işyerinde çalışanlarda da
aralıklarla kan veya idrarda kurşun tayini yapılmak suretiyle muayenesi, kurşun
etkilenmesinin henüz klinik belirtilerin olmadığı bir dönemde bulunmasını sağlar ki bu
durumda kişinin iyileşmesi daha çabuk olur. Başlıca meslek hastalıklarında erken tanı
amacı ile aralıklı kontrol muayenelerinin ne sıklıkta yapılması ve bu muayenelerde hangi
noktalara dikkat edilmesi gerektiği ilgili mevzuatta yer almaktadır.
2.

Sağlık eğitimi: Bütün hastalıklardan korunma bakımından sağlık eğitimi önemli
bir yaklaşımdır. Meslek hastalıklarından korunmak için de bütün çalışanlara işyerindeki sağlık
tehlikeleri, bunların yol açacağı hastalıklar ve belirtileri ile nasıl korunulacağı konularında
eğitim yapılması çok yararlıdır. Daha çok çalışanlar için olan bu eğitimlerin yanı sıra,
özellikle işyerinde alınması gereken önlemler ve bu konuda işverenlerin sorumluluk ve
yükümlülükleri konusunda da işverenlere yönelik eğitim yapılması gerekir.
Türkiye’de Meslek Hastalıkları
Türkiye' de meslek hastalıkları konusu Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK)
kurulmasından sonra gündeme gelmiştir. İlk yıllarda başlıca madenlerde çalışanlar arasında
görülen mesleksel solunum sistemi hastalıkları (dar anlamı ile pnömokonyozlar) saptanmış,
kimyasal nedenli meslek hastalığı tanısı olarak birkaç zehirlenmeden başka tanı
konmamıştır. Daha sonra 1970'li yılların başlarında Çalışma Bakanlığı bünyesinde önce
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM) sonra da SSK bünyesinde Ankara ve
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanelerinin kurulması ile kimyasal nedenli değişik meslek
hastalıklarına da tanı konulabilir olmuş, böylelikle tanı konan meslek hastalığı türlerinde
artma meydana gelmiştir. Sonraki dönemde uzun yıllar Türkiye’de yıllık meslek hastalığı
sayısı 1000–1200 dolayında seyretmiştir. Son yıllarda 400 – 600 aralığında meslek
hastalığı tanısı konup rapor edilmektedir. Almanya’da her yıl 40 000, ABD’de de 400 000
dolayında meslek hastalığı olgusu rapor edilmektedir. İstatistiksel olarak çalışanların
%04-12sinde meslek hastalığı görülmelidir. Buna göre Türkiye’de 40.000 –
150.000 aralığında meslek hastalığının her yıl rapor edilmesi gerekir. Ülkemizde rapor
edilen meslek hastalığı türleri olarak çok büyük bir bölümün kurşun zehirlenmesi ve
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pnömokonyozlar olduğu, mesleki deri hastalıklarının ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının
hemen hiç bulunmadığı görülmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kaza önleme basamakları nelerdi, kaza önleme çalışmaları nasıl yapılır ,
olası kısıtlılıklar nelerdir ve kaza önleme faliyetlerinin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur
sorularının cevabını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Meslek Hastalıkları tanısında kullanılan tanı yöntemleri nelerdir?
2. Meslek Hastalıkları için alınan öyküde nelere dikkat edilmelidir?
3. Ülkemizde sık görülen meslek hastalıkları nelerdir?
4. Meslek hastalığı düşündüren bulgular nelerdir?
5. Meslek hastalıklarından korunmak için neler yapılmalıdır?
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9. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Çalışma ortamının gözetimini tanımlar ve kapsamını açıklar.



Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izlemenin ilişkisini açıklar.



Çalışma ortamının gözetimine ait kayıtları sıralar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Çalışma ortamının gözetimi nasıl yapılır?

2.

Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izlemenin ilişkisini açıklayınız?

3.

Çalışma ortamının gözetimine ait kayıtlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çalışma ortamı gözetimi

Çalışma ortamının
gözetimini tanımlar ve
kapsamını açıklar.

Çalışma ortamı gözetimi

Gözetim amaçlı ortam
ölçümü ve biyolojik
izlemenin ilişkisini açıklar.

Çalışma ortamı gözetimi

Çalışma ortamının
gözetimine ait kayıtları
sıralar.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

168

Anahtar Kavramlar


Çalışma ortamının gözetimi tanımı ve kapsamı



Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izleme



Çalışma ortamının gözetimine ait kayıt ve istatistikler



İlgili Mevzuat



Koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisinin örneklerle anlatılması
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Giriş
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9.1. Çalışma Ortamının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analizleri

Bu çalışma ile öncelikle meslek hastalıklarının önüne geçebiliriz. Teknik bir çalışma
olduğu için İş Güvenliği Sorumlusu, İşyeri Hekimi, Çevre Mühendisi gibi teknik personelin
kontrolünde ve aslında bu personel tarafından yapılmalı/yaptırılmalıdır.

Şekil -1: Ortam Analizleri için süreçler
Çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşulları için mevzuatımızda
sınır değerlere yer verilmiştir ve her işyeri bu sınır değerlere uymak zorundadır. Sınır
değerlere uygunluk (uygun olup olmadığımız) ise ancak “akredite” bir kuruluş tarafından
yapılacak ölçümlerle ortaya konmalıdır. Buna kısaca “Ortam analizleri “ diyebiliriz. Önce
ilgili teknik personel tarafından ortamın koşulları gözlenir ve hangi ölçümlerin
yapılacağına karar verilir. Şekil-1 ile ortam analiz süreçleri verilmiştir. Kimyasallar ile ilgili
ölçümler öncesinde; ortamda kullanılan kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formları mutlaka
incelenmelidir. Bunun yanı sıra, olabilecek imisyonların da neler olduğu belirlenmelidir.
Elde edilen sonuçlar Şekil-2’de verilen örneğe uygun bir tabloya yerleştirilmelidir.

Şekil -2: Ortam analizleri için tablo örneği
Kimyasal ortam analizlinde aşağıdaki maddelere yönelik ölçümler yapılmalıdır.


Patlayıcı
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Oksitleyici



Çok kolay alevlenir



Kolay alevlenir



Alevlenir



Toksik (Zehirli)



Çok toksik



Zararlı



Aşındırıcı



Tahriş edici



Alerjik



Kanserojen



Mutajen



Üreme için zehirli



Çevre için tehlikeli



Çalışırken terlemenin sakıncalı olduğu madde ve ürünler

Fiziksel ortam analizlerinde aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır.


Gürültülü – Titreşim



Sıcak – Soğuk



Esinti – Nem



Basınç



Toz – Duman (imisyon olarak; kimyasal ortam analizi olarak da düşünülebilir)



İyonize radyasyon



Noniyonize radyasyon

Biyolojik ortam analizlerinde aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır.


Ortamdaki bakteriler
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Ortamdaki virüsler



Ortamdaki mantarlar

Yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar daima sınır değerler ile kıyaslanmalıdır.
Sınır değerlerin aşıldığı durumlarda önceliğimiz; sınır değerlerin altına inebilmek üzere
teknik çalışmaların yapılması olmalıdır. Burada hep göz önünde bulundurulması gereken
nokta;”Sınır değerler aşıldığında veya etkilenim süresi uzadığında iş kazaları ve meslek
hastalıklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır”
Gerek İş-Risk analizleri ve gerekse de ortam analizleri sonucunda yapılacak önleyici
ve düzeltici çalışmalar ile iş kazaları ve meslek hastalıkları önemli ölçüde azalacaktır. Bütün
bu olayların öznesi daima insandır. Bu nedenle, işyerinde yapılacak düzenlemelerde
önceki sayfalarda çalışan insan ile ilgili olarak verilen genel bilgilerin dikkate alınması
gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Bu konuda daima İşyeri Hekimliğinden destek
alınmalıdır.
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Uygulamalar

174

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çalışma ortamının gözetimi yapmak
Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izlemenin ilişkisini açıklamak
Çalışma ortamının gözetimine ait kayıtların nasıl tutulduğu
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Bölüm Soruları
1. Kimyasal ortam analizinde hangi maddelere yönelik ölçümler yapılır?
2. Fiziksel ortam analizinde hangi durumlara dikkat edilmelidir?
3. Biyolojik ortam analizinde hangi durumlara dikkat edilmelidir?
4. Çalışma ortam analizi hangi personellerin kontrolü altında yapılmalıdır?
5. Kimyasal ortam analizinde hangi maddelere yönelik ölçüm yapılması gerekmez?
A)Toksik
B)Alerjik
C)Sıcak
D)Oksitleyici
E)Kanserojen
CEVAPLAR:
5.C
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10. KORUNMA POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Önleme ve Koruma tanımları,



Koruma çeşitleri,



Kaynağında korunma uygulamaları,


Ortama yönelik koruma uygulamaları (makine koruyucuları, havalandırma ve
iklimlendirme prensipleri),


Kişisel koruyucu donanımlar (KKD)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Önleme ve koruma tanımları nelerdir?

2.

Koruma çeşitleri nelerdir?

3.

Kaynağında korunm auygulamaları nasıl uygulanır?

4.

Ortama yönelik koruma uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Korunma politikaları

Önleme ve koruma tanımları,

Korunma politikaları

Koruma çeşitleri,

Korunma politikaları

Kaynağında korunma
uygulamaları,

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Tanımlar



Koruma düzeyleri (Temel, birincil, ikincil, üçüncül)



Kaynağında korunma uygulamaları


Ortama yönelik koruma uygulamaları (makine koruyucuları, havalandırma ve
iklimlendirme prensipleri)
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Giriş
Bir yandan çalışanları, öte yandan da üretim ve üretim araçlarıyla beraber
çevrenin korunması da İSG çalışmalarının kapsamı içindedir.
Konu ile ilgili bilinmesi gereken temel kavramlar vardır ve bu ders bu kavramlar
üzerinden yürüyecektir.
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10.1. Kavramlar
Önleme:


Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak,



Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne

geçmektir.

Koruma:
Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan
uzak tutmak, muhafaza etmek,


Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek,
himaye etmek,




Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak,



Tehlikeli, zararlı durumları önlemek,



Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni

göstermek,


Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemektir.

Tehlike: Kişilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde ve iş örgütlenmesinin diğer
unsurlarında yaralanmaya, kayba, hasara veya zarara uğratma potansiyeli olan her
şeydir.
Risk: Tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleşebileceği ya da gerçekleşmiş olduğu
durumdur. Riskin etkinliği etkilenen kişi sayısını ve oluşan sonucu kapsar
İSG alanında önleme ve korumanın önemi:
Çalışma hayatımızda karşılaştığımız;


Fiziksel



Kimyasal



Biyolojik



Psikososyal

Faktörler çalışma sağlığımızı tehdit edebilmektedir.
Çalışma ortamını ve çalışanın sağlığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen İSG
çok disiplinli bir yaklaşım ve bir ekip çalışması ile işyerindeki risklerin kontrol altına
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alınması ve çalışma ortamında gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasını
amaçlamaktadır.
İşyerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir
durumlardır. Çalışma ortamından kaynaklanan zararlı etkenlere karşı çalışanların ve
çevrenin korunması büyük önem taşımaktadır.
İSG nin 2 temel amacı vardır. Sağlık koşullarını iyileştirerek meslek hastalıklarının
önüne geçmek, güvenlik koşullarını iyileştirerek iş kazalarını önlemektir.
İSG’de Korunma Yöntemleri:
Riskle başa çıkmak için:


Tehlikeyi ortadan kaldırmak



Tehlikeden sakınmak



İşyerinde önlem almak (toplu koruma)



Kişisel Koruyucular kullanmak (son çare)

Toplu Korunma Örnekleri


Tehlikesiz olanla değiştirme,



Yalıtım,



Koruyucu/koruma içine alma,



Yerel havalandırma,



Yerel aydınlatma,



Makine koruyucuları,



Genel havalandırma,



Genel aydınlatma,



İklimlendirme,



İşaretleme/sınırlama



Uyarı levhaları

Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin yöntem;


Riski kaynağında kontrol altına almaktır.
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Bu mümkün değilse ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir. Bütün
bu yöntemlerin etkili olmadığı hallerde;




En son korunma yöntemi olarak KKD kullanımı önerilmelidir.

Önlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmuştur.
ILO’nun, İşyerlerinde sağlık ve güvenlik koşulları ile ilgili Ulusal ve işyeri
düzeyinde korunma politikalarının oluşturulmasını öngören 155 Sayılı Sözleşmesi TBMM
tarafından onaylanmış olup 16 Mart 2004 tarih ve 25404 sayılı R. G. yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. “İSG ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme” korunma
politikalarına ilişkin olarak aşağıda sıralanan hükümleri içermektedir;
Her üye, Ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine
sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına
ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden
geçirecektir.


Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya
çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün
olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır.


İSG ve çalışma ortamı ile ilgili


Durum



Sorunların tespiti,

Bunların çözümü için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların
değerlendirilmesi amacıyla, ya top yekûn, ya da belirli alanlar itibariyle belirli
aralıklarla gözden geçirilecektir.




Makul olduğu ölçüde İşverenlerden kontrolleri altındaki

o

İşyerleri

o

Makine

Teçhizat ve usullerin güvenlik ve sağlık bakımından riskli olmamasını
s ağlamaları istenecektir
o

Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki;


Kimyasal



Fiziksel ve



Biyolojik madde ve etkenlerin, gerekli uygun önlemler alındığında, sağlık için
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risk oluşturmamasını sağlamaları istenecektir. İşverenlerden, gerektiğinde, kaza riskinin veya
sağlık üzerindeki ters etkilerin imkânlar ölçüsünde önlenmesi için, uygun koruyucu elbise
ve donanımı sağlamaları istenecektir.
4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından, AB adaylık sürecinde İSG ilişkin yasal düzenlemeler; çağdaş ve uluslararası
normlar ve AB Direktiflerine uygun olarak yenilenmiş olup 21 adet İSG Yönetmeliği
yayınlanmıştır.
İşverenlerin görevleri aşağıda verildiği gibi açıklanabilir;


İSG ile ilgili durumun sürekli iyileştirilmesi,



İş yerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,

İşin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti
ve buna göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi,




Aynı işyerini kullanan farklı işverenlerin İSG ile ilgili olarak işbirliği yapması,



Çalışanların işyerinde karşılaşabilecek riskler konusunda bilgilendirilmesi,



Çalışanların görüşlerinin alınması,

İşyerinde sağlık ve güvenlik görevlisi ve sağlık ve güvenlik işçi
temsilcisi bulundurulması


İnsanı öne çıkaran bir yaklaşımla çalışma ortamına ilişki


Sağlık



Güvenlik



Çevre

koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan düzenlemelerin


Yaygın



Etkin

uygulanması ülkenin İSG düzeyinin iyileşmesinde büyük rol oynayacaktır.
Kişiye yönelik koruma
Tıbbi ve teknik boyutu vardır ve meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleme
amacını gütmektedir.
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Aşağıdaki başlıklardan hangilerinin tıbbi, hangilerinin teknik boyutta olduğu
içeriklerinin neleri kapsadığı derste tartışılacaktır.


Sağlık Muayeneleri



Bağışıklama



İlk Yardım Ve Kurtarma Çalışmalarının Organizasyonu



Sağlık Eğitimi



Genel Hijyen Koşullarının Sağlanması



Yeterli Ve Dengeli Beslenmenin Sağlanması



Rehabilitasyon Hizmetlerinin Sağlanması



KKD kullanımı

Sağlık muayeneleri


İşe giriş muayeneleri



Kontrol muayeneleri

o

Erken kontrol o



Ek ve tamamlayıcı muayeneler



Özgün laboratuar testleri

Aralıklı kontrol o

Özelliği olanlar

Sağlık muayenelerinin amaçları


İşle ilgili hastalıkları önleme



Çalışma ortamındaki sağlık risklerinin diğer çalışanlara yayılımını önleme



İşyerindeki tehlikeleri azaltma



Sağlığı geliştirme



Çevreyi geliştirme

Sağlık muayenelerinin yararları


Meslek hastalıklarını yansıtır,



İşle ilgili sağlık etkilerini izleme fırsatı verir,



İşe uyumu değerlendirme fırsatı verir,
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Çalışma ortamını geliştirmek için ölçümleri değerlendirme fırsatı verir,



Genel hastalıkları yansıtır,



Sağlık eğitimi gereklerini belirtir.

Özelliği olan çalışanlar


Gebe ve emzikli kadınlar,



18 yaşından küçükler,



2 yaşından küçük çocuğu olan anneler,



Meslek hastalığı veya şüphesi tanısı alanlar,



Kronik hastalığı olanlar,



Malul ve özürlüler,



Alkolikler, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar,



Birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar.

İşe Giriş Muayeneleri
Bir işyerinde çalışacakların işe alınmalarından önce işyeri hekimi tarafından sağlık
muayenesinden geçirilmeleri, işe elverişli olanların ve olmayanların ayrılmaları iş sağlığı
biliminin temel kurallarındandır.
Örnek-1; Yüksekte çalışanlar için muayene


Yüksekte yapılan işler;



Yapı işleri



İnşaat



Yapı iskelesi



Çelik yapı montaj



Prefabrik yapı montaj



Kule



Köprü



Tünel
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Metro



Kuyu açma



Baca



Direkte çalışma



Yüksekte temizlik işi (bina dış yüzeyi)



Gemi yapımı



İskele



Liman



Vinç operatörü vb.

Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar


Kadınlar



18 yaş altındakiler



Bedensel engelliler



Kronik hastalar

o
Dolaşım
sistemi hastalıkları
bozukluğu, kalp yetmezliği, enfarktüs)

(hipertansiyon-hipotansiyon, kalp

o

Böbrek hastalıkları

o

Şeker hastalığı

o

Nörolojik hastalıklar (sara nöbetleri)

o

Psikiyatrik hastalıklar



Baş ve boyun travması geçirenler



İlaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar



Görme bozukluğu



Vertigo belirtisi olanlar

ritim

İşe giriş muayeneleri
Özgeçmiş, soygeçmiş
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Fizik muayene: Baş-vücut denge işlevinin muayenesi, Görme ve İşitme

muayenesi
Laboratuvar muayeneleri: EKG, Biyokimyasal tetkikler, Akciğer grafisi,
Odyometri testi


Aralıklı kontrol muayeneleri


Erken kontrol muayenesi: Bedensel engelliler, Kronik Hastalar, Yaşlılar



Periyodik muayeneler: Yılda bir kez

Örnek-2; Gürültülü işlerde çalışanlar için muayene Gürültülü işler


Madencilik



Taş ocakları



Taş işleme



Demir- metal sanayi



Kerestecilik-marangozluk



Tekstil-deri sanayi



Yapı işleri



Kâğıt sanayi-matbaacılık vb

Gürültülü işlerde çalışması sakıncalı olanlar


İşitme kaybı



Vestibuler baş dönmesi



İç kulağın dolaşım bozukluğuna bağlı hastalıklar



İç kulak sağırlığı belirtileri



Otoskleroz operasyonu sonrası



Dış kulakta tedaviye dirençli egzama



Orta kulak akıntısı



Akut enfeksiyonlar



Kulak koruyucusu takmaya engel kulak çevresi alerjik cilt reaksiyonu olanlar
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İşe giriş muayeneleri


Öz geçmiş, soy geçmiş



Fizik muayene: KBB muayenesi



Ek lab. muayenesi: Odyometrik test

Aralıklı kontrol muayeneleri


İlk (erken) kontrol muayeneleri: 1 yıl içinde



Periyodik muayeneler: 1-3 yıl aralıklı

Örnek-3; Tozlu işlerde çalışanlar için muayene Tozlu işler


Madencilik



Taş ocakları



Yapı işleri (bina, duvar, set, baraj, yol, tünel, metro, yıkım işleri)



Seramik-porselen



Metal



Cam



Çimento



Dokuma-tekstil



Kâğıt



Lastik sanayi



Termik santral



Döküm işleri, vb.

Tozlu işlerde çalışması sakıncalı olanlar


Dolaşım sistemi hastalıkları: kalp yetmezliği, hipertansiyon



Solunum sistemi hastalıkları:



Solunum fonksiyon bozuklukları
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Göğüs kafesi deformiteleri



Kronik akciğer hastalıkları:

o

Bronşit

o

Astım

o

Amfızem

o

Plörit

o

Pnömokonyoz

o

Tüberküloz



Aşırı şişmanlık

İşe giriş muayeneleri


Özgeçmiş, soy geçmiş



Fizik muayene: solunum sistemi ve dolaşım sistemi muayenesi.

Ek laboratuvar muayenesi: Solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi (35x35
cm., min. 200 mA)


Aralıklı kontrol muayeneleri


İlk (erken) kontrol muayenesi: bedensel engelliler, kronik hastalar ( 6 ay-l yıl)



Periyodik muayeneler: 1 -3 yıl
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Uygulamalar

194

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önleme ve Koruma tanımlarını,
Koruma çeşitlerini,
Kaynağında korunma uygulamalarını,
Ortama yönelik koruma uygulamalarını,
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Bölüm Soruları
1. Yüksekte yapılan işlerde kimler çalışamaz?
2. Gürültülü işlerde çalışması sakıncalı olanları sayınız?
3. İşe giriş muayenelerinde nelere dikkat edilmelidir?
4. Sağlık muayenelerinin yararları nelerdir?
5. Özelliği olan çalışanlar kimlerdir?
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11. ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İSG ‘de risk gruplarının önemi,



Risk gruplarının sağlık gözetimi ve sağlıklarının geliştirilmesi,



Özel korunma yöntemleri,



İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İSG ‘de risk gruplarının önemi nedir?

2.
Risk gruplarının sağlık gözetimi ve sağlıklarının geliştirilmesinde neler
yapılmalıdır?
3.

Özel korunma yöntemleri nelerdir?

4.

İSG ‘de risk grupları ile ilgili mevzuat hakkında bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çalışma yaşamında özel risk
grupları

İSG’de risk gruplarının
önemi,

Çalışma yaşamında özel risk
grupları

Risk gruplarının sağlık
gözetimi ve sağlıklarının
geliştirilmesi,

Çalışma yaşamında özel risk
grupları

Özel korunma yöntemleri,

Çalışma yaşamında özel risk
grupları

İlgili mevzuat hakkında bilgi
sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İSG ‘de risk gruplarının önemi,



Risk gruplarının sağlık gözetimi,



Özel korunma yöntemleri,



Mevzuat
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Giriş
İş ve sağlık arasındaki ilişkiler iki ana grup öğe tarafından belirlenir. Bunlar;


Bireysel özellikler ve



İşyeri ortam faktörleridir.

İşyeri ortamındaki sağlık risklerinin yanı sıra, çalışan kişinin;


Yaşı



Cinsiyeti



Genel Sağlık durumu



Eğitimi



Alışkanlıkları



Genetik yapısı



Beslenme durumu

Gibi bireysel (kişisel) özellikleri de iş ve sağlık ilişkileri üzerinde belirleyicidir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından bazı iş kolları daha riskli durumdadır.
Örnek; Madencilik, kimya sanayi, inşaat işleri
Aynı şekilde;
Çalışan bir kişinin sağlık durumu bakımından bireysel bazı özellikler de risk
faktörü olabilmektedir.
İşte bu bireysel özellikleri dikkate almak suretiyle çalışma hayatında risk grupları
tanımlanmıştır.
Başlıca risk grupları şu şekildedir


Çocuklar



Kadınlar



Özürlüler



Yaşlılar

Risk gruplarının korunması için yasal düzenlemeler bulunmaktadır.
Anayasadan başlayarak iş sağlığı mevzuatı kapsamında risk gruplarının korunmasına
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ilişkin hükümler bulunmaktadır.


TC. Anayasa'sında (Madde 50);

Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından
özel olarak korunurlar.
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11.1. Çocuklar

Çocuklar aslında çalışma hayatı içinde olmaması gereken bir gruptur
Ulusal ve uluslararası birçok yasal düzenlemeye karşın çocukların halen çalışma
hayatı içinde olduğunu görmekteyiz
Çalışma hayatında önemli bir risk grubunu Çocuklar oluşturmaktadır


Fiziksel ve ruhsal olarak gelişme sürecindedirler



Risk algıları ve bilinç düzeyleri erişkinlerinki kadar gelişmiş değildir



Deneyimsizdirler



Meraklıdırlar



Oyun oynama istekleri baskındır



Fiziksel kuvvetleri birçok şey için yetersizdir



Birikim özelliği olan kimyasal maddelerle karşılaşma yaşları çok erkendir



Muhakeme yetenekleri gelişmemiştir



Çalışma düzenine ilişkin bilgi düzeyleri eksiktir



İş yerlerindeki koruyucu malzemelerin boyutları çocuklara uygun değildir



İş yerindeki araç-gereçlerin boyları çocuklara uygun değildir



Her türlü şiddet için olası hedeftirler



Haklarını bilmezler

Çocuklar daha zayıf durumdadır;


Bedensel



Ruhsal olarak

Uzun süre dikkatlerini bir işe toplayamazlar
Kendisini kanıtlama çabası ile riskli davranışlarda bulunabilir. Daha çabuk kazaya
uğrayabilirler
Gelişmekte olan ülkelerde 10-14 yaş grubu çocukların %14 ü çalışma hayatı içindedir.
Afrika ülkelerinde bu oran %25 e çıkmaktadır.
ILO tahminlerine göre dünyada 120 milyonu tam süreli olmak üzere 5-14 yaş grubu
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250 milyon çocuk çalışmaktadır.
Çocuklar %70’i tarım işkolunda olmak üzere turizmden maden ocaklarına, ev
işlerinden halı dokumacılığına kadar çok farklı alanlarda çalışmaktadır.
Türkiye’de toplam istihdamın %7,5 ini çalışan çocuklar oluşturmaktadır.
Devlet İstatistik Enstitüsünün düzenlediği çocuk işgücü anketi sonuçlarına göre 6-14
yaş grubu çocukların 1994 yılında %8,5 i, 1999 yılında %4,2 si çalışmaktadır.
Çocuklar neden çalıştırılıyor?


Ucuz işgücü olması



Bazı beceriler ve



Sorunsuz işçiler olmaları sayılabilir

Çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi amacı ile bütün ülkelerde çocukların çalıştırılması
bakımından en küçük çalışma yaşı belirlenmiştir;
ILO Sözleşmesi No 59
Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırının Belirlenmesi
ILO Kabul Tarihi

: 3 Haziran 1937 Kanun No : 26 Kasım 1992 / 3849

Resmi Gazete : 25 Şubat 1993 / 21507
MADDE 2
15 yaşın altındaki çocuklar kamu ve özel sektör sanayi işletmelerinde ya da
bunların alt birimlerinde istihdam edilemez veya çalıştırılamazlar.
1.

Ancak, tabiatı icabı veya çalışma şartlarından dolayı orada istihdam edilen
kişilerin hayatı, sağlığı veya ahlaki bakımından tehlike arz eden işler hariç olmak üzere,
milli mevzuat bu çocukların sadece işverenin aile üyelerinin çalıştığı işletmelerde
çalışmasına izin verebilir.
2.

ILO Sözleşme No 182
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi (Temel Sözleşme)
ILO Kabul Tarihi

: 17 Haziran 1999 Kanun No : 25 Ocak 2001 / 4623

Resmi Gazete : 27 Haziran 2001 / 24445
MADDE 1
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Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye ülke acil bir sorun olarak en kötü biçimlerdeki
çocuk işçiliğinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını temin edecek ivedi ve etkin
önlemleri alır.
MADDE 2
Bu Sözleşmenin amaçları bakımından “çocuk” terimi 18 yaşın altındaki herkese
uygulanır.
Yürürlükteki mevzuatta;
Türkiye'de en küçük çalışma yaşı 15 olarak belirlenmiştir.
Buna ek olarak;
16 ile 18 yaş arasındaki çocuklar da çalışma hayatı bakımından özellikli bir grup
olarak ifade edilmekte ve bu yaştaki çocukların çalışmalarına bazı kısıtlamalar konmaktadır.
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı- MADDE 71
15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.
Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel,
zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel
olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.
MADDE 73
Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece
çalıştırılması yasaktır.
16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.
14 – 18 yaş çocuk ve genç işçiler 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçirilmeli ve
çalışabilir raporu alınmalıdır.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı Yasanın 71.
maddesine dayanarak çıkartılmıştır
Resmi Gazete tarih ve sayı: 21.02.2013/28566
Bu Yönetmelik, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel,
ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin
esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemek amacıyla çıkartılmıştır.
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Kapsam
4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesi gereğince;
18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler,
15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına
izin verilecek işler,
14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif
işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Tanımlar
Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir.
Çocuk işçi:
tamamlamış kişidir.
göre;

14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini

Hafif iş: Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara

a)
olmayan,

Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali

b)
Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından
onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını
engellemeyen işleri,
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları
Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği,
sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri
dikkate alınır.
Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki
başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili
makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak
işlerde çalıştırılabilirler.
İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler
konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini,
sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin
edeceklerdir.
Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin çalışmasına
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izin verilen işler Ek-2’de ve 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından
yasak olan işler Ek-3’te belirtilmiştir.
“Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin çalışmasına
izin verilen işler Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin
çalıştırılabileceği işler Ek-3’te belirtilmiştir.”
“Çocuk işçiler Ek-1’de, genç işçiler Ek-1 ve Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18
yaşını bitirmemiş genç işçiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan işler dışında çalıştırılamaz.
Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi
hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde,




işlerinde,

Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış

Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış
işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma
ihtimali bulunan her türlü işlerde,




Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde,



Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde,



Sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde,



Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde,



Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde,



Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde,

Eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine
imkân sağlamayan işlerde,




İşyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan



Eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali

işlerde,
olan işlerde,


Para taşıma ve tahsilat işleri ile

4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gece
dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler çalıştırılamaz.”


Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri
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Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi
ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu
süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.
Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde,
kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.
Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri
dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı
olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz.
İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate
kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi
verilmesi zorunludur.
Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller
sıra;

4857 sayılı İş Kanununun 66. maddesine göre çalışma süresinden sayılan hallerin yanı

a)

İşverenin vermesi gereken eğitimlerde geçen süreler,

İşverenin işyeri dışında gönderdiği kurslar ve toplantılarda geçen süreler ile
yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki eğitim programlarında geçen
süreler,
b)

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çalışan çocuk ve gençler
ile ilgili olarak düzenlenen konferans, kongre, komisyon ve benzeri toplantılara temsilci
olarak katılmaları nedeniyle işlerine devam edemedikleri süreler, çalışma süresinden sayılır.
c)

Hafta Tatili
Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca
hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatil
Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar.
Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.
Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması
Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık
ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve
genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir.
Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların
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tatil olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir.
Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler
Çocuk ve genç işçileri;
a)

Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen,

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, işveren veya işveren vekilleri
çalıştıramazlar.
b)

İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü
İşveren;
Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin
çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir.
a)

Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce,
öğrenci olduğuna dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder.
b)

c)

zorundadır.

Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak

İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri
İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler,
işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini verir.
İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında,
çalışma koşullarında değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi için
aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır;
a)

İşyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi,

b)

Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri,

c)

İş organizasyonları,

d)

Çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi.

Değerlendirmeye göre çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile
güvenlikleri yönünden risk tespit edilirse, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin yapılması
gerekmektedir.
Devletin Yükümlülükleri Eğitim
Bakanlık;

211

Çalışan çocuk ve gençlerle ilgili konularda ailelerin, işçi ve işveren
sendikalarının, meslek kuruluşlarının, işverenlerin, toplum ve bireylerin duyarlılaştırılması
ve bilgilendirilmesi amacıyla seminer, toplantı, konferans, sempozyum benzeri eğitim
programları düzenler, bu amaçla kitap, broşür, dergi yayınlar ve eğitim materyali hazırlar.
a)

Çalışan çocuk ve gençlere yönelik olarak çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve
güvenliği, yasal hakları ve benzeri konularda eğitim seminerleri düzenler ve çalışan çocuk ve
gençlerin bu programlara katılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır.
b)

Çocuk ve genç çalıştırılan işyerlerinde ve işlerde, kontrol ve denetim yetkisi
bulunan kurum ve kuruluşlarda konu ile ilgili çalışanlara bu konudaki mevcut yasal
düzenlemeler ve bunların uygulanması ile gerekli diğer hususlarda eğitim semineri verir.
c)

İnceleme-Araştırma
Bakanlık, çocuk çalıştırılan işyerlerinde ve işlerde, çocuk ve genç işçilerin sağlık
durumları, fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki gelişimleri, iş sağlığı ve güvenliği koşulları
ve çalışma ilişkileri konularında inceleme ve araştırmalar yapar. İnceleme ve araştırmalar ile
elde edilen bulguları, sorunları ve çözüm yollarını içeren bilgileri yayınlar.
Koordinasyon ve İşbirliği
Bakanlık, çocuk ve genç işçiler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve
işveren kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapar
ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.

11.2. Kadınlar
Çalışma hayatında kadınlar, statüleri ve çalışma alanları bakımından birçok sorunla
karşı karşıyadırlar ve özelliği olan bir gruptur.
İş piyasasında iş ve mesleklerin cinsiyet temelinde ayrımlaşmış yapısı içinde,
kadınlar daha çok geleneksel kadın mesleklerinde çalışma ve çalıştırılma eğilimindedirler.
Emek-yoğun sanayi dalları için


Kadınlar tercih edilen işgücü durumundadır!



Kadın emeği daha ucuzdur!



Düşük ücretle çalışmaya zorlanmaktadırlar!

Düşük statülü olan bu işler;


Düşük ücret



Geçici çalışma ve

212



Sosyal güvencesizliği de beraberinde getirmektedir.

İşyeri ortam koşullarından etkilenimleri özellikle üreme sağlığı bakımından özel
önem taşımaktadır.


Statüsü bakımından kadının çalışma hayatında yer alması önemlidir.

Kadının ekonomik alandaki katkısı; ekonomi tarihiyle başlamakla birlikte,
ücretli olarak çalışma hayatında yer alması 18. yüzyılın sonlarında İngiltere’de
başlamıştır.


Dünya
değişmektedir.


genelinde

kadının

işgücüne

katılım

oranı

%26–39

arasında

Bu oranlarda yıllar içindeki artış kadının ekonomik hayata katılımı
bakımından iyileşme sayılmakla beraber, yeterli düzeyde değildir.


Ülkemizde, sosyal ve kültürel nedenlerle kadınların çalışma hayatında yer
almaları beklenen düzeyde olmamaktadır.


Türkiye’de 2000 yılında kadınların işgücüne katılımı kırsal kesimde %34,9
iken, bu oran kentsel bölgelerde %15,7’dir.


Kadın ve erkeğin fizyolojik farklılıkları nedeniyle çalışma yaşamında
karşılaştıkları sağlık riskleri de zaman zaman farklılıklar göstermektedir


Bu farklılıkları bilmek ve kavramak; İş koşullarını planlamak ve düzenlemek
açısından sağlık çalışanlarına yardımcı olacaktır




Kadınlar da fizik güç olarak erkeklere göre daha güçsüzdür

Bu nedenle örneğin ağırlık kaldırılması bakımından kadınlarla erkekler arasında
farklılık olmalıdır


Kadınlar bazı kimyasallara erkeklere oranla daha duyarlıdırlar

Kadınlar doğurgandır. Bu özellikleri işyeri ortamında bulunan faktörlerden
olumsuz etkilenebilir.




Gebelik dışındaki etkilenme çeşitli fertilite bozukluklarına yol açabilir



Gebelik sırasındaki bir etkilenme;

o

Gebeliğin düşükle sonlanması

o

Ölü doğumla sonlanması

o

Bebekte düşük doğum ağırlığına, çeşitli malformasyonlara neden olabilir
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Kadın ve erkek arasında fiziksel güç açısından belirgin farklar vardır



20 yaşlarındaki bir kadının kaldırma gücü, aynı yaşlardaki bir erkeğin

gücünün

%65’idir.


İtme-çekme gücü ise, aynı yaştaki erkeğin %75’idir.



55 yaşında bir kadında bu oran % 55’e düşmektedir.

Bu farkların, kadınların işe alınmasında
düzenlenmesinde belirleyici olması gerekliliği unutulmamalıdır.


değil,

iş

koşullarının

Kadın ve erkek arasında anatomik farklılıklar vardır. İşyerlerinde kullanılan
malzemeler ve araçlar, erkeklere göre planlanmıştır. Bu nedenle kadınlarda;


Sırt ağrıları



Kramplar



Skolyoz



Kifoz



Disk fıtığı

gibi rahatsızlıklar özellikle kadın çalışanlarda duruş bozukluklarına bağlı olarak
ortaya çıkmaktadır.
Bazı örnekler;
Kalça çatısı kadınlarda daha geniştir, sonuç;
Uyluk – Bacak arasındaki açıyı küçültmekte, bu da kadınlarda diz çıkıklarını
kolaylaştırmaktadır.
Omurga kadınlarda daha uzundur, sonuç;
Özellikle gebelikte vücut ağırlık dağılımının değişmesi nedeniyle kadınlarda disk
fıtığı riskini artırmaktadır.
Yağ dokusu kadınlarda daha fazladır, sonuç;
Yağda çözünen bazı kanserojenlerin, değişik oranlarda, meme kanserine yol açtığı
ve bazılarının da östrojen benzeri etkileri olduğu bilinmektedir. Yağda çözünen maddelere
(solventler, pestisidler) daha fazla maruz kalmaktadır.
Çalışma yaşamı kadına ekonomik bağımsızlık ve toplumsal değer artışı başta olmak
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üzere pek çok avantaj sağlamaktadır.
Öte yandan geleneksel değer ve tutumların halen süregelmesi; çeşitli sorunları da
beraberinde getirmektedir.


Cinsiyetçi iş bölümünün değişmemesi

Ev işleriyle çocuk bakımının daha çok kadına kalması, kadının bu iki farklı
rolü üstlenmesi sonucunu doğurmaktadır.


Kadın İşten sonra evde de ikinci bir iş günü ve zamanı yaşamaktadır. Kadınlar
işyerlerinde erkeklerden daha fazla tacize uğramaktadırlar.


Ancak sorunun boyutları tam olarak bilinmemektedir. Çünkü tacize uğrayan kişiler,
korku, utanma ya da kanıtlanmasının zor olması nedeniyle bu olaydan kimseye
bahsetmemekte, tekrarlanması durumunda İşlerini bırakmaktadırlar. TCK’nu 105. Maddeye
göre bu durum 3 yıla kadar uzanan hapis cezası gerektirir.
Kadınların
bulunmaktadır

çalışma

hayatında

korunmasına

ilişkin

birçok

düzenleme

CEDAW (C ommittee On The Elimination of Discrimination Against Women)
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 11. maddesi
kadının çalışma yaşamındaki haklarını düzenlemektedir.


Çalışma hakkı



Çeşitli çalışma olanaklarına sahip olma hakkı



Özgürce meslek ve iş seçme



Terfi, iş güvenliği



İleri mesleki eğitim hakkı



Sosyal yardımlar dahil eşit ücret hakkı



Sosyal güvenlik hakkı



Güvenli koşullar içinde çalışma ve sağlığın, doğurganlığın korunması hakkı



Ücretli analık izni veya benzeri sosyal içerikli tazminatlar vermek

Hamilelik-analık izni sebebiyle veya evliliğe bağlı olarak işten çıkarma
ayrımını yasaklamak




Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan işlerde kadınlara özel koruma
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sağlamak
Çocuk bakımevleri ağının kurulması ve geliştirilmesi yoluyla anne ve babanın
aile yükümlülüklerini, görev sorumlulukları ve kamu yaşamına katılma ile birleştirmeyi
mümkün kılan destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını teşvik etmek.
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerinden bazıları;
Philadelphia Bildirgesi (ILO’nun hedef ve amaçlarına ilişkin bildirge)
Avrupa Sosyal Şartı, eşit değerde iş için Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret
Eşitliği Hakkında 100 sayılı ILO Sözleşmesi,
İş ve Meslek Bakımından Ayrımcılık Hakkında 111 sayılı ILO Sözleşmesi İstihdam
Politikasıyla ilgili 122 sayılı ILO Sözleşmesidir.
ILO Sözleşme No:100
Eşit Değerde
Eşitliği Hakkında Sözleşme
ILO Kabul Tarihi

İş
İçin Erkek ve
(TEMEL SÖZLEŞME)

Kadın İşçiler Arasında

Ücret

: 6 Haziran 1951 Kanun No : 13 Aralık 1966 / 810

Resmi Gazete : 13 Haziran 1967 / 12620 EK KARARNAME
Resmi Gazete : 22 Eylül 1967 / 12706
ILO Sözleşme No:111
Ayrımcılık (İş ve Meslek) Hakkında Sözleşme (TEMEL SÖZLEŞME)
ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1958
Kanun No: 13.12.1966 / 811
Resmi Gazete: 21.9.1967 / 12705
Ülkemizde İş Kanunda (22.5.2003, 4857 nolu) konuyla ilgili düzenlemeler
bulunmaktadır.


Maden ocakları ile kablo döşemesi



Kanalizasyon ve tünel inşaatı

gibi yer altında veya su altında çalışılacak İşlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve
her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.
İş Kanunu’na göre kadın işçilerin;


Doğumdan önce 8



Doğumdan sonra 8

hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır
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Çoğul gebelik h â l i n d e doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta
süre eklenir.
Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse
doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı
süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih ve Sayı:09.08.2004/25548
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve
Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete:14.07.2004/25522
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (yürürlükten kalktı)
Resmi gazete tarih ve sayı: 16.06.2004/25494
Gebe ve Emzikliler Hakkında Yönetmelikten;
Gebe işçi: İşverenini, durumu hakkında herhangi bir sağlık kurumundan
alacağı belge ile bilgilendiren gebe işçiyi,


Yeni doğum yapmış işçi: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu
hakkında bilgilendiren işçiyi,


Emziren işçi: 0-1 yaş arası çocuğunu emzirmekte olan ve işverenini
durumu hakkında bilgilendiren işçiyi,


Emzirme odaları: Bir yaşından küçük çocukların bırakılması, bakılması ve
işçilerin çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları,


Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-6 yaş (6 yaşını tamamlamayan) arasındaki
çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri ifade eder.
Biyolojik etkenler ile ilgili olarak;


Çalıştırma yasağı;

o

Grup 2

o

Grup 3

o

Grup 4



Ancak işçinin bağışıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak çalışmasına
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izin verilebilir
Kimyasal etkenler ile ilgili olarak;


Kanserojen



Mutajen



Çok toksik



Toksik



Zararlı



Alerjik



Üreme için toksik



Emzirilen çocuğa zararlı olabilen

kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve
emziren işçinin çalıştırılması esas olarak yasaktır


Ancak, işçinin çalıştırılmasında zorunluluk varsa ve



Teknik olarak bu maddeler daha az zararlı olanlarla değiştirilemiyorsa;



Gebe işçi;

o

Mutajen ve üreme için toksik maddelerle,



Emziren ve yeni doğum yapmış işçi;

o

Emzirilen çocuğa zararlı olabilen

kimyasalların dışındaki maddelerle, ancak her türlü önlem alınarak ve sağlık durumları
ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak çalıştırılabilir
Çalışma koşulları ile ilgili olarak;


Elle yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır



Gebelik süresi boyunca hiçbir surette elle taşıma işi yaptırılmaz

KKD tam koruyacak şekilde vücuduna uygun olmalı, bu kişilerin
hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiştikçe yenileri temin edilmelidir.
Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda işçi bu işlerde çalıştırılamaz.


Gece Çalışması (Madde 9)
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Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır



Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen 8 haftalık süre sonunda



Emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra

gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim
raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır
Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma
kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar


Çalışma Saatleri (Madde 10)


Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz

Gebe İşçinin Muayene İzni


Gebe işçilere gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Analık İzni (Madde 11)


Gebe işçinin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere

toplam
16 haftalık süre için çalıştırılmaması esastır
Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2
hafta süre eklenir


Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, hekimin onayı ile gebe işçi isterse
doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir Ancak bu durumda gece çalışması
yaptırılmaz ve gebe işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir




Bu süreler hekim raporu ile artırılabilir

İsteği h â l i n d e kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya
çoğul gebelik hâlinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre
yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmaz.


Emzirme İzni
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam
1,5 saat süt izni verilir


Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi
kendisi belirler
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Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır

Oda ve Yurt Açma Yükümlülüğü
Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın işçi çalıştırılan
işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin
çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok
250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur


Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın işçi
çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren
işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine
yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt açma yükümlülüğünde olan işverenler yurt içinde
anaokulu da açmak zorundadırlar




yükümlüdür

Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla

Oda ve Yurtlardan Faydalanma

Oda ve yurtlardan kadın işçilerin çocukları ile erkek işçilerin annesi ölmüş
veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar.


Odalara 0-1, yurtlara 0-6 yaşındaki çocuklar alınır

Oda ve yurtlarda çocuklarla görevlilerden başkasının bulunması ve bunların
amaç dışında kullanılması yasaktır




Yurtlarda 0-2, 3-4, 5-6 yaş çocukları birbirinden ayrı bulundurulur



Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır, işin bitiminde alınır.

Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara
uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler.


Oda ve Yurtlarda Bulunacak Nitelikler
Oda ve yurtlar bodrum katında, doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde
olmamalı, pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olmalıdır.


Oda ve yurtlar ayrıca şu nitelikleri de taşımalıdır;
Buralarda, kadın ve velayet hakkına sahip erkek işçi sayısının en az % 10
u oranında yatak, yeteri kadar gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunmalıdır


Odaların;


Taban alanlarının her çocuk için en az 3 m2 olmalıdır
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Her çocuğa en az 8 m3 hava düşmelidir



Bol ışık almalıdır



Taban, duvar ve bölmeler sağlığa uygun olmalıdır

Yeterli büyüklükte bir bahçe ve burada dinlenme ve oyun için uygun araç
ve gereçler bulunmalıdır


Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her
10 yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların
kullanabileceği lavabolar, yurtlarda ise, ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet
bulunmalıdır


Mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, dağıtılması, yedirilmesi,
kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler bulunmalıdır




Yatak odalarından ayrı bez değiştirme odaları olmalıdır

Çocuklar emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından
getirilir, emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak temizlik ve bakımları
yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır.


Personel, Yönetim ve Gözetim


Yönetici:

Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim,
psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde
yüksekö ğ r e n i m görmüş olmak,
Eğitim fakültelerinden veya benzeri yükseköğretim kurumlarından mezun olup okul
öncesi öğretmeni unvanını almış olmak.


Öğretmen:

Çocuk gelişimi ve eğitimi veya okul öncesi eğitim alanında yüksekö ğ r e n i m
görmüş, öğretmenlik formasyonuna sahip kişiler anaokulu öğretmeni olarak görevlendirilir.
Personel, Yönetim ve Gözetim Sağlık personeli:
Çocukların sağlık durumları en az gün aşırı bir hekim tarafından kontrol edilir ve
gereği yapılır.
Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak,
salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, sağlık ve
temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmak üzere işyeri hekimi ile hemşire
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görevlendirilir.
Personel, Yönetim ve Gözetim Diğer personel:
Odalarla yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk
bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunludur.


Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısıyla Kız Meslek Lisesi Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur.


Oda ve yurtlardaki çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve
diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul
diploması veya okuryazarlık belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır.


Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde,
sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar
görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili çalışma programları çerçevesinde
faaliyet gösterirler.


Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda
çalıştırılacak tüm personel işe girişte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve
bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık kontrolünden geçirilecek, çocukların sağlık ve
gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek personel bu işlerde çalıştırılmayacaktır.


Çocukların Beslenmesi


Çocuklara, yaşlarına göre mamaları, kahvaltıları ve yemekleri verilir.

Çocuklara, ayrıca, günde 250 şer
bulunmadığı takdirde kaynamış süt veya yoğurt verilir.


gram

dayanıklı

veya

pastörize,

11.3. Özürlüler
Özürlülük:

İnsan yapı ve biçiminin fizikî yönlerinde herhangi bir bozukluk veya eksiklik
oluşturarak yine onun bedensel yeteneklerini engelleyen veya bütünüyle kaldıran durum
veya durumlardır
Özür grupları:


Ortopedik



Zihinsel



Görme
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İşitme



Dil ve Konuşma



Ruhsal veya Duygusal



Kronik Hastalık

ILO 99 Nolu tavsiye kararına göre sakat;
“Fiziksel veya ruhsal bir bozukluk nedeniyle sakat olup, uygun bir iş bulmayı veya
elde etmeyi ümit eden kimsedir”
ILO’nun 159 nolu Mesleki Rehabilitasyon ve Istihdam Sözleşmesinde (1983)
özürlü;
“Bedensel veya ruhsal bozukluk nedeniyle uygun bir işi edinme veya bu işi
sürdürme şansını önemli ölçüde yitirmiş kişi” olarak tanımlanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO) özürlülüğü;
“Özürlülük, Engellilik ve Handikaplılığın Uluslararası Sınıflandırılması” (ICIDH;
International Code of Impairments, Disabilities, and Handicaps) yayınında dört ana
kategoriden oluşan bir çerçevede tanımlamaktadır: Hastalık, noksanlık, sakatlık ve malullük
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik (25 Mart
2004 tarih, 25412 sayılı RG) özürlülüğü


Bedensel



Zihinsel



Ruhsal



Duygusal



Sosyal

yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az %40ından yoksun
olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş kişiler olarak tanımlamaktadır.

kişidir.



DSÖ’nün saptadığı ölçülere göre;



Gelişmiş ülkelerde nüfusun % 10'u



Gelişmekte olan ülkelerde ise %12’si her hangi bir özürlülüğe sahiptir.



Türkiye nüfusu 2000 yılı nüfus sayımı geçici sonuçlarına göre 67.844.903
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Buna göre, Türkiye’de yaklaşık 8 milyon özürlü birey bulunmaktadır.

Özürlüler çalışma hayatı içinde yer alması gereken bir gruptur. Bununla birlikte
özürlülük çalışma yaşamı açısından risk grubu olarak tanımlanmaktadır.
Bunun nedeni özürlülerin çalışma kapasitelerinin diğerlerine göre düşük olması
değil özürleri nedeni ile karşılaşabilecekleri risklerin farklı ve daha fazla olmasındandır.
Çalışma hayatında özürlülerle ilgili politikalar üç grupta ele alınabilir:


İş ayrımcılığı yasaklanarak istihdamları sağlanabilir,



Rehabilitasyonları ve eğitimleri sağlanarak istihdamları sağlanabilir,



Çalışma kabiliyetini artık yitirmiş olanlara gelir sağlanabilir.

Özürlülerin çalışma hayatında
uygulanmaktadır. Bu yöntemler;


İşe girmede öncelik tanıma



Korumalı işyerleri



Eve iş verme ve



Kota yöntemidir

korunmaları

ile

ilgili

çeşitli

yöntemler

Ülkemizde İş Kanunda konuyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır


50 ve daha fazla çalışanı bulunan özel sektörde özürlü çalıştırma oranı %3

Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda
çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır




mağduru)

Kamu sektöründe %4 özürlü ve %2 eski hükümlü (veya terör

çalıştırma zorunludur
Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler
uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba
katılmaz


11.4. Yaşlılar

Yaşlılık bir yandan yaşam ve iş deneyiminin getirdiği olumlu yanları diğer yandan
yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerin olumsuz yansımaları ile çalışma hayatı
bakımından önem taşımaktadır.
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“Gençler bilseydi, yaşlıların gücü yetseydi” (Fransız Atasözü )
Demografik anlamda 65 yaşın üzerindeki kişiler için yaşlı nitelemesi kullanılmakla
birlikte çalışma hayatı bakımından 50 veya 55 yaşın üzerindeki kişiler yaşlı olarak kabul
edilir.
Yaşın pek çok sağlık sorununda risk oluşturduğu bilinmektedir.
Yaşlanma ile birlikte;


Görme



İşitme

gibi bir takım fizyolojik fonksiyonlarda ve


Hareket yeteneğinde zayıflama olur.

Yaşlıların sağlık sorunları ve fizyolojik fonksiyonlarındaki zayıflama


Hem çalışanın kendisi



Hem de birlikte çalıştığı iş arkadaşları için güvenlik riski oluşturabilir.



Yaşlılık tanımı için belli bir yaş sınırı vermek güçtür



DSÖ yaşlılık sınırını 65 yaş olarak kabul etmektedir



Çoğunlukla 60-69 yaş grubu “young old” “erken yaşlı”



70-79 yaş grubu “old old” “yaşlı” ve



80 yaş ve üzeri “oldest old” “ileri yaşlı” olarak tanımlanmaktadır

Son 50 yılda, dünya genelinde kadınlarda yaşam beklentisi 48 yıldan 67 yıla,
erkeklerde 45 yıldan 63 yıla çıkmıştır.
Dünya nüfusunun yaklaşık altı milyar olduğu ve bunun 385 milyonunu (%6,5) 65 yaş
ve üstü kişilerin oluşturduğu belirtilmektedir.
Ülkemizdeki 65 yaş ve üzeri nüfus 1950 yılında tüm nüfusun %2,0’ını oluştururken
1990 yılında tüm nüfusun %4,3’ünü oluşturmaktadır.
1990 Türkiye İstatistik Yıllığı verilerine göre, Türkiye’de 65 yaş ve üstü yaklaşık
2,4 milyon kişi bulunmaktadır. Bu sayı 1998 yılında 3,5 milyon olmuştur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İSG’de risk gruplarının önemini,
Risk gruplarının sağlık gözetimi ve sağlıklarının geliştirilmesini,
Özel korunma yöntemlerini,
İlgili mevzuatı

229

Bölüm Soruları
1. Çalışan annelerin çocukları için yapılması gereken oda ve yurtların özellikleri nasıl
olmalıdır?
2. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam kaç
saat izin verilmelidir?
A) 30 dakika
B) 1 saat
C) 1,5 saat
D) 2 saat
E) 2,5 saat
3. Doğumdan önce ve doğumdan sonra annelik izni süreleri kaç haftadır?
4. 18 yaşını doldurmamış işçilerin kesinlikle çalıştırılamayacağı iş alanları nelerdir?
5. Çocuk işçilerin günlük çalışma süreleri nasıl olmalıdır?
CEVAPLAR:
2.C
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12. ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İSG
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Elektrik enerjisi tanımı ve elektrikle ilgili risk etmenleri,



Elektrikle çalışmalarda alınması gereken önlemler,



Statik elektrik, topraklama,



Yıldırımdan korunma,


Sağlık ve güvenlik açısından gerekli olan kontrolleri ve korunma yöntemleri,
İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Elektrik enerjisi tanımı ve elektrikle ilgili risk etmenleri nelerdir?

2.

Elektrikle çalışmalarda alınması gereken önlemler nelerdir?

3.

Yıldırımdan korunmada hangi önlemler alınmalıdır?

4.
Sağlık ve güvenlik açısından gerekli olan kontrolleri ve korunma yöntemleri
açısında ilgili mevzuatta nelere değinilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Elektrikle çalışmalarda İSG

Elektrik enerjisi tanımı ve
elektrikle ilgili risk
etmenleri, Elektrikle
çalışmalarda alınması
gereken önlemler, Statik
elektrik, topraklama,

Elektrikle çalışmalarda İSG

Yıldırımdan korunma,

Elektrikle çalışmalarda İSG

Sağlık ve güvenlik açısından
gerekli olan kontrolleri ve
korunma yöntemleri, İlgili
mevzuat hakkında bilgi
sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Elektrik enerjisi ve tanımlar Elektrik tesislerinde güvenlik Elektrik işlerinde
bakım onarım


Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar Statik elektrik



Topraklama tesisatı Elektrik tesisatının kontrolü



İlgili mevzuat
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Giriş
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12.1.1. Elektriğin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Elektrik, hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Onsuz hiçbir şey yapılamaz.
Yemek yerken, televizyon seyrederken, yolda giderken, temizlik yaparken tüm hayatımız
elektrikle iç içedir.
Dünyadaki kalkınmışlık düzeyi ve teknolojik gelişim, elektrikle çalışan aygıtlar ve
tükettiğimiz elektrik enerjisi ile doğru orantılı olarak kabul edilir.
Elektriğin hayatımızın her anında kullandığımız bu hâl ine elektrik akımı denir.
Elektrik enerjisini oluşturan akımı sağlayanlar ise elektronlardır. Elektrik, (-) negatif yü k
sah i bi elektronların ve iyonların hareketi sonucu oluşan yük akımıdır.

12.1.2. Elektrik Akımı

İletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron)
miktarına akım denir. Akım, elektronların hareketiyle ortaya çıkar. Ancak eskiden akımın
artı (+) yüklü oyuklar tarafından taşındığı sanıldığından, bugün de eski (klâsik) teorem
kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, bir pilde akım, artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider
deriz. Ancak gerçekte akım eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akar.
Metallerin atomlarındaki elektron sayıları metalin cinsine göre değişir. İletken
maddelerin atomlarının son yörüngelerinde 4 'den az elektron bulunur. Atomlar bu
elektronları 8 'e tamamlayamadıkları için serbest bırakırlar. Bu yüzden bir İletken maddede
milyonlarca serbest elektron bulunur. Bu maddelere elektrik alanı uygulandığında elektronlar
negatif (-)'den pozitif (+) yönüne doğru hareket eder. Bu harekete "Elektrik Akımı" denir.
Birimi ise "Amper" 'dir.
Günlük hayatta kullandığımız birçok cihaz 1-2 amper elektrik çeker. İletkenin
herhangi bir noktasından 1 saniyede 6,25x1018 elektron geçmesi 1 Amperlik akıma eşittir.
Saniyede 1 Amper'lik akım demek, bir kesitten saniyede 6 milyon kere milyar elektron
geçişi demektir. Yıldırımda ise bu sayı 1 milyon kat daha fazladır.
Akımlar "Doğru Akım" (DC) ve "Alternatif Akım" (AC) olarak ikiye ayrılır.
Doğru akım: Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım
denir. Doğru akım genelde elektronik devrelerde kullanılır. En ideal doğru akım en sabit
olanıdır. En sabit doğru akım kaynakları da pillerdir. Birde evimizdeki alternatif akımı doğru
akıma dönüştüren doğrultmaçlar vardır. Bunların da daha sabit olması için DC kaynağa
Regüle Devresi eklenir.
Alternatif (değişken) Akım: Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akıma
alternatif akım denir. Alternatif akım büyük elektrik devrelerinde ve yüksek güçlü
elektrik motorlarında kullanılır. Evlerimizdeki elektrik alternatif akım sınıfına girer.
Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, aspiratör ve vantilatörler direk alternatif
akımla çalışırlar. Televizyon, müzik seti ve video gibi cihazlar ise bu alternatif akımı
doğru akıma çevirerek kullanırlar.
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12.1.3. Ohm Kanunu
Bir elektrik devresinde; Akım, Voltaj ve Direnç arasında bir bağlantı mevcuttur. Bu
bağlantıyı veren kanuna Ohm kanunu adı verilir. 1827 yılında George Simon Ohm şu
tanımı yapmıştır:
“Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, iletkenden geçen akım
şiddetine oranı sabittir.”
R = V / İ ( 1) V = İ x R ( 2 ) İ = V / R ( 3 )

şeklinde ifade edilir. Burada R dirençtir. Bu direnç rezistans veya empedans
(frekansa bağlı olarak değişen direnç) olabilir. V volttur. İ de akım yani Amperdir.
Direnç, akım ve gerilim arasındaki ilişkiye örnek verecek olursak;
Su dolu bir deponun dibine 5 mm çapında bir delik açalım, bir de 10 mm çapında
bir delik açalım. Büyük delikten daha çok suyun aktığını yani bu deliğin suyu daha az
engellediğini görürüz. Burada deliğin engellemesi dirence, akan suyun miktarı akıma,
depodaki suyun yüksekliği voltaja karşılık gelir.
Elektrik devrelerinde de, bir gerilimin karşısına bir direnç koyarsanız, direncin
müsaade ettiği kadar elektron geçebilir, yani akım akabilir. Geçemeyen itişip duran bir
kısım elektron ise sürtünme sonucu ısı enerjisine dönüşür ve sıcaklık olarak karşımıza çıkar.
Direnç birimi “Ohm“dur bu değer ne kadar büyük ise o kadar çok direnç var
anlamına gelir.

12.1.4. Elektrik Akımının İnsan Vücudundaki Etkileri

Vücut üzerinden topraklanan iletim yolu gerilim değerine göre farklılık gösterir.
Alçak gerilim değerlerinde bu yol dolaşım sistemi yani kalp üzerinden meydana gelir. Bu
nedenle alçak gerilimlerin öldürücü etkisi kalp fibrilasyonundan kaynaklanmaktadır. Yüksek
gerilimlerde vücuda uygulanan elektriksel alan şiddetinin daha fazla olması nedeniyle dolaşım
sistemi dışındaki birçok organ da iletken hâle gelir. Özellikle iletim yolunda bulunan deri
dokusunun direnç etkisi nedeniyle oluşan aşırı ısı doku yanmasına neden olur. Genellikle
alçak gerilime maruz kalan vücutta şok, yüksek gerilime maruz kalan vücutta ise ağır yanıklar
meydana gelir.
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İnsan bedeninden geçen akımın büyüklüğü, kişinin vücut direncine, temas
noktalarının özelliklerine ve alternatif akımda frekansa bağlıdır. İnsan vücut direnci, vücut
iç direnci, temas noktalarındaki geçiş dirençleri ve genel olarak akım yolu üzerindeki
diğer dirençlerden oluşur. Bu değerler kişilere göre çok farklı değerler alabilirler.
İnsan vücudu toplam direnci 2500 ohm alınıp, insan için tehlikesiz akım 20 mA
alınırsa 50 voltluk bir temas gerilimi sınır değer olarak kabul edilebilir. Bu nedenle 50
voltun üzerindeki şebeke (50 Hz) gerilimi tehlikeli gerilim olarak kabul edilir. Yüksek
frekanslı akımlarda vücut direncinin artması sebebi ile tehlikenin azaldığı söylenebilir.
Canlılar üzerinden elektrik akımı geçmesi sonucu bunlar üzerinde meydana gelen
etkiler akım büyüklüğüne ve etki süresine göre aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt’a kadar olan gerilim değeridir.
Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt’ un doğru akımda 120
Voltun üstünde olan, yüksek gerilimde ise, hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir
Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 Volt ya da 1000 Volt’ un altında olan fazlar
arası gerilimdir.
Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 Volt’ un üzerindeki fazlar arası gerilimdir.
Frekans(Hz): Birim zamandaki salınım sayısıdır.
Elektrik kuvvetli
durumlarda (yaklaşma,
üretilmesini, özelliğinin
mekanik enerjiye, ışığa,
sağlayan tesislerdir.

akım tesisleri: İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı
dokunma vb.) tehlikeli olabilmeli ve elektrik enerjisinin
değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve
kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını

Elektrik iç tesisleri: Yapıların içinde veya bu yapılara ek olarak kurulmuş
tesisler dışındaki her türlü alçak gerilim tesisleri, evlere ait, bağ, bahçe tesisleri, sürekli
tesislerin işletemeye açılmasına kadar kurulmuş geçici tesisler.
Dokunma gerilimi: İletken kısımlarla toprak arasında ortaya çıkan bir toprak hatası
esnasında topraklama geriliminin insan tarafından elden ele veya elden ayağa köprülenen
bölümüdür.
Adım gerilimi: Topraklama geriliminin insanın 1 metrelik adım açıklığı ile
köprüleyebildiği bölümdür. Bu durumda akım yolu ayaktan ayağadır.
Koruma topraklaması: Gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin
topraklayıcılara veya topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır.
Koruma iletkeni: İşletme araçlarının gövdesini koruma topraklama sisteminde
topraklayıcıya, sıfırlama sisteminde sıfır iletkenine, koruma hattı sisteminde birbirlerine ve
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topraklayıcıya, hata gerilim koruma bağlaması sisteminde hata gerilim koruma anahtarına,
hata akımı koruma bağlaması sisteminde topraklayıcıya bağlayan iletkendir. Sıfırlama
sisteminde sıfır iletkeni de koruma iletkenidir.
Sıfır iletkeni: Doğrudan doğruya topraklanmış bir iletken olup, genellikle sıfırlamada
koruma iletkeni olarak kullanabilen orta iletkendir.
Sıfırlama: Gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin sıfır iletkenine veya
buna iletken olarak bağlanmış olan bir koruma iletkenine bağlanmasıdır.
Topraklayıcının yayılma direnci: Bir topraklayıcı ile referans toprağı arasındaki
toprağın direncidir.
Topraklama direnci: Topraklayıcının yayılma direnci ile topraklama iletkeninin
direncinin toplamıdır.
Gövde: İşletme araçlarının her an dokunulabilen, aktif bölüm olmayan fakat bir
arıza durumunda gerilim altına girebilen iletken bölümleridir.
Gövde teması: Bir hata sonucunda bir elektrik işletme aracının gövdesi ile aktif
bölümler arasında meydana gelen iletken bağlantıdır.
Kısa devre: İşletme bakımından birbirine karşı gerilim altında olan iletkenler ya
da aktif bölümler arasında bir arıza sonucunda meydana gelen iletken bağlantıdır.
Hata Gerilimi: İnsanlar tarafından dokunulabilen ve işletme akım devresine ait
olmayan iletken bölümler arasında veya böyle bir bölüm ile toprak arasında oluşan
gerilimdir.
Hata Akımı: Bir yalıtkanlık hatası sonucu oluşan kısa devre akımı ya da toprak
teması akımıdır.
Koruyucu ayırma: Bir yalıtım hatasında dokunma gerilimi meydana gelmemesi
için bir takım tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığı ile besleme
şebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzenidir.
Kaçak akım: Gerilim altında bulunmayan iletken bölümler, akım sisteminin orta
noktasına, doğrudan doğruya topraklamış bir şebeke noktasına ya da toprağa iletken olarak
bağlı ise, gerilim altında olan tesis bölümlerinde bu bölümlere yalıtkan madde üzerinden
işletme gereği geçen akımdır.
Aşırı gerilim: Genellikle kısa süreli olarak iletkenler arasında ya da iletkenlerle
toprak arasında oluşan, işletme geriliminin izin verilen en büyük sürekli değerini aşan, fakat
işletme frekansında olmayan bir gerilimdir.
İç aşırı gerilim: Toprak temasları, kısa devreler gibi istenilen ya da istenilmeyen
bağlama olayları ya da rezonans etkileriyle oluşan bir aşırı gerilimdir.
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Dış aşırı gerilim: Yıldırımlı havaların etkisiyle oluşan bir aşırı gerilimdir.
Başka şebekelerin etkisi ile oluşan aşırı gerilim: Başka şebekelerin, sözü edilen
şebekeye etkisi sonucunda oluşan gerilimdir.
İşletme elemanı: Elektrik enerji tesislerini oluşturan jeneratör, motor, kesici, ayırıcı,
anahtarlama (bağlama) hücresi vb. cihazlardır.
El ulaşma Uzaklığı: Normal olarak girilip çıkılan yerlerde insan elinin, yardımcı bir
araç kullanmadan her yönde ulaşabileceği uzaklıklardır.
Bu uzaklıklar basılan yüzeyden başlayarak yukarıya doğru el ulaşma uzaklığı: 2.50
metre
Aşağı ve yanlara doğru el ulaşma uzaklığı: 1.25 metre varsayılır.

12.2. Elektrik Tesislerinde Güvenlik
12.2.1.Genel Güvenlik

Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis
edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının
Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. Bu Yönetmelik;
1.

Grup: En az 3 veya 4 yıl yüksek teknik öğrenim görenler.

2.
Grup: En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra en
az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.
3.
Grup: En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu
olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış
olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu’nun öngördüğü eğitim sonucu
ustalık belgesi alanlar. (Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları
Hak. Yönetmelik Madde:3)

12.2.2. Yetkiler
Yeterli elektrik bilgisi olmayan kimseler yardımcı olarak çalıştırıldığında, bunlara
önceden gerekli bilgiler ve talimatlar verilmeli, açıklamalar yapılmalıdır.
İnsanların dikkatsizlikle yaklaşabilecekleri uzaklıkta bulunan elektrik tesislerinin
gerilim altındaki bölümlerine doğrudan doğruya ya da günlük hayatta kullanılan aygıtlarla
dokunulmasını önleyici teknik tedbirler alınmalıdır.
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12.2.3. Güvenlik Mesafeleri
Hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı
durumunda üzerinden geçtikleri yerlere olan en
küçük düşey uzaklıkları
İletkenlerin üzerinden geçtiği yer

Hattın izin verilen en yüksek sürekli
işletme gerilimi (kV)
0-1 (1 dahil) 1-17,5 36 72,5 170

Üzerinde trafik olmayan sular (suların en kabarık
yüzeyine göre)

4,5*

küçük düşey uzaklıklar
5
5
5
6

8,5

Araç geçmesine elverişli çayır, tarla, otlak vb.
5*

6

6

6

7

9,5

Araç geçmesine elverişli köy |ve şehir içi yolları
5,5*

7

7

7

8

12

Şehirlerarası karayolları

7

7

7

7

9

12

Ağaçlar

1,5

2,5

2,5

3

3

5

2,5

3,5

3,5

4

5

8,7

2,5

3,5

3,5

3,5

5

8,7

2

2

2

2

2,5

4,5

9

9

9

9

9

9

4,5

4,5

5

5

6

9

Üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı
yapılar
Üzerine herkes tarafından çıkılmayan eğik damlı
yapılar
Elektrik hatları

Petrol ve doğal gaz boru hatları

Üzerinde trafik olan sular ve kanallar (bu
uzaklıklar suların en kabarık düzeyinden
geçebilmeli taşıtların en yüksek noktasından
ölçülmelidir.)
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İletişim (haberleşme) hatları
1
Elektriksiz demiryolları (ray demirinden
ölçülmelidir)

7

Otoyollar

14

2,5

2,5

2,5

3,5

4,5

8
7

7

7

14

14

14

10,5

14

14

HAVA HATTI ILETKENLERININ AĞAÇLARA OLAN EN KÜÇÜK YATAY
UZAKLIKLARI
Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme
gerilimi

Yatay uzaklık m

KV
0-1
1-170

(1 dahil)
(170 hariç)

170
170-420

1
2,5
3,0

(420 dahil)

4,5

Hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay
uzaklıkları

Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi

Yatay uzaklık m

0-1

KV
(1 dahil)

1

1-36

(36 dahil)

2

36-72,5

(72,5 dahil)

3

72,5-170

(170 dahil)

4

170-420

(420 dahil)

5
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Gerilim altındaki iletkenlere mutlak yaklaşma mesafesi;

Volt

Volt

Santimetre

650

1.500

30

1.500

50.000

50

50.000

150.000

120

150.000

250.000

200

250.000

420.000

350

12.2.4.Elektrik Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik Tedbirleri

Elektrik tesisatının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerinin daima gerilim altında
bulunduğu kabul edilmeli ve teknik bir zorunluluk olmadıkça gerilim altında elektrik
onarımı yapılmamalıdır.
Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında bunları devreden çıkaracak
bir devre kesme tertibatı bulunmalı, devreden çıkarıldıktan sonra bunların topraklı olması
hali devam etmelidir.
Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmelidir.
Ancak zorunluluk hallerinde, çalışma müsaadesi veya hizmet talimatında sayılan şartlar
dahilinde ve aşağıdaki hususlara uyularak çalışma yapılması gerekir.
a-Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem bahis konusu
olmadıkça yalıtkan bir eşya üzerinde durulmalı,
b

-İyi durumda bulunan yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmalı,

-Çıplak iletkenler civarında çalışırken baret, yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve
iş elbisesi giyilmeli,
c

d-Nötr teli dahil işyerine yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden çalışanın
kendisini önceden izole etmesi sağlanmalıdır.
Gerilim altındaki elektrik devrelerinin, elektrik makinelerinin veya cihazlarının
bakım ve onarımı, bu işle görevlendirilen yetkili ve ehliyetli teknik elemanlar
tarafından veya bunların gözetimi ve sorumluluğu altında diğer şahıslar tarafından
yapılmalıdır.
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12.3. Elektrik İç Tesislerinde Güvenlik
12.3.1.Aydınlatma Tesisleri

İşyerlerindeki aydınlatma tesisatı Türk Standartlarına ve Elektrik İç Tesisler
Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere, teknik usul ve koşullara uygun şekilde yapılmalı ve
işletilmelidir.
Aydınlatma araçları işçilerin sağlığına zarar vermemeli, keskin, göz kamaştırıcı ve
titrek ışık meydana getirmeyecek özellikte olmalıdır.
Makinelerin hareketli parçalarının ve bunların bulunduğu
aydınlatılmasında görüntü yanılmalarını önleyecek teknik tedbirler alınmalıdır.

mekânların

İşyerlerinde herhangi bir arıza sebebiyle ışıkların sönmesi ihtimaline karşı yeteri
kadar yedek aydınlatma araçları bulundurulmalı, gece çalışması yapılan yerlerin gerekli
mahallerinde aydınlatma
yetersizliği
nedeniyle
gerektiğinde otomatik
olarak yanabilecek yedek aydınlatma tesisatı bulundurulmalıdır. Yangından zarar
görebilecek Yerlerdeki yedek aydınlatma cihazlarının bulunduğu yerlerde acil
durumlarda kaçış istikametini gösteren fosforesan boyalı işaretler bulundurulmalıdır.

12.3.2. Fiş-Priz Sistemleri

Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak
yapı ve özellikte olmalıdır.
Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalıdır. Kırık ve
çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır.
Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından
önce bağlantıyı sağlamalıdır.

12.3.3. Elektrikli Makinelerin Bağlantıları

Elektrikli makinelerin koruma tipi, yerleştirildikleri yerlerdeki şartlara uygun
seçilmeli, fazla nem, buhar bulunan yerler ile yağlı yerlerdeki elektrik motorlarının gerilim
altındaki kısımlarıyla bağlantıları uygun şekilde korunmuş olmalıdır.
Elektrik makinelerine ilişkin bağlantılar çalışma sırasında meydana gelebilecek
titreşimlere dayanıklı biçimde seçilmeli ve yapılmalıdır.

12.3.4. Sigortalar
Alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine
monte edilmeli, değeri 32 amper’ in üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya
anahtarla kontrol altına alınmalıdır. Bu şalter ve anahtarla akım kesilmeden tablo kutusu
kapağı açılmayacak ve bu kapak kapanmadan akım verilmeyecek şekilde olmalıdır. Yüksek
kesme güçlü şalterle enerji verilmesi sırasında şalter patlaması riskine karşı gerekli tedbirler
alınmalıdır.
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Sigortalar değiştirilmeden önce gerilim dışı bırakılmalı ve gerilim yokluğu kontrol
edilmelidir. Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı,
tesisatın tekrar servise konulmasında sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne
alınarak sigortayı değiştiren kişinin kendine zarar gelmeyecek şekilde elleri ve yüzünün
korunması için gerekli kişisel koruyucular kullandırılmalıdır.
Elektrik tesislerinde orijinal olmayan, yamanmış ve tel sarılarak köprülenmiş
sigortalar kullanılmamalıdır.

12.3.5. Gerilim Altındaki Bölümler

Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi 50 Volt’tan yukarı olan
alternatif veya 120 Volt’ tan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı
ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.
Elektrik kabloları gerilim değerine uygun olarak yalıtılmalı ve bu kablolarla
bunların bağlantı ve kontrol tertibatı dış etkilere karşı uygun şekilde korunmalıdır.
Vinçlere akım sağlayan hava iletkenleri uygun şekilde yerleştirilmiş ve korunmuş
olmalı ve bunların altına veya yakınına malzeme istifi ve yığını yapılmamalıdır.
İletkenler mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olarak yerleştirilmelidir.
Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makine ve elektrik devrelerinin, tesisatının,
motor veya teçhizatın enerji kaynağı ile bağlantısı kesilmeli, akımı kesen şalter veya
anahtarların açık durumda olmaları ve bu şekilde kalmaları sağlanmalı, onarım bitirilmeden
devreye akım verilmemelidir. Akım kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı
bulunmalı veya şalter ve anahtarların üzerine, çalışma yapıldığını gösteren ikaz levhaları
asılmalıdır. Çalışma yerinde gerilim yokluğu tespit edildikten sonra bakım onarım
çalışmalarına başlanmalıdır.

12.3.6 Tevzi Tabloları
İşyerinde çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ve
kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalıdır. Saç
malzemeden yapılmış ana kuvvet panolarının ön ve arka çalışma tabanları, elektrik
akımını geçirmeyen, uygulama gerilimine dayanıklı izole malzeme ile kaplanmış
olmalıdır. Bu malzemenin eni el ulaşma mesafesi dikkate alınarak seçilmelidir. Tevzi
tablolarının üretim ve kullanımında Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine
uyulmalıdır. Tevzi tablo ve pano yanına ve altına malzeme istif edilmemelidir.
Tevzi tablosu veya benzeri tertibat üzerinde bulunan sigortalar, şalterler, ilgili
standartlara ve Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmış ve korunmuş
olmalıdır. Tablo veya pano üzerindeki sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda
ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalıdır.
Tozlu ve nemli yerlerde kullanılan tablolar tamamen sızdırmaz biçimde kapalı
dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalıdır.
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Tevzi tabloları, panolarının metal gövdesi ile gerilim altında olmayan bütün metal
bölümleri topraklanmalıdır.
Gerilimi 1000 Volt’ u geçmeyen ana dağıtım tabloları, bakımı ve ayarı gerektiren
her kısmı kolayca erişilebilecek, iletkenler kolayca izlenebilecek, şalter veya kumanda
cihazları tablonun önünden idare edilebilecek ve bütün ölçü ve kontrol aletleri ile
sinyalizasyon cihazları tablonun ön cephesinden kolayca görünebilecek şekilde
düzenlenmelidir.
Gerilimi 1000 Volt’ tan fazla olan ana dağıtım tabloları, hücreler ve yüksek
gerilimle çalışan bütün aletlerin metal koruyucuları topraklanmış olmalı veya bunlar uygun
şekilde izole edilmeli ve bütün metal kollar ile diğer bütün metal bağlantılar
topraklanmalıdır. Bunların kontrolünde, bakım ve onarımında akım kesilmeli ve kontrol
bakım veya onarımı yapılan tablo veya hücre diğerlerinden bir paravana veya bölme ile
ayrılmalıdır.

12.3.7. Transformatörler ve Kondansatörler

Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinin yeteri kadar
havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalıdır.
Transformatör, kondansatör ve benzerleri, şarj kalıntılarını önleyecek şekilde
bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı ve bu teçhizatın bulunduğunu bildiren ve bunlara
dokunulmadan önce alınması gereken tedbirleri açıklayan levhalar uygun yerlere konmalıdır.
İşyerine konacak hava soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar
uzakta bulunmalı veya yanabilir maddelerden, ısı geçirmeyen ve yanmayan bir bölme ile
ayrılmış ya da uygun şekilde kapatılmış olmalıdır.
Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları,
parmaklıklı veya kafes telli kapılar ile kapalı özel hücrelere yerleştirilmiş olmalıdır. Yüksek
gerilim hücrelerinde yalıtılmış tabure, kauçuk eldivenler, neon lambalı istekalar, manevra
çubuğu, yangın söndürme cihazları, topraklama- kısa devre teçhizatı ve manevra talimatı
haiz tabela vb. bulundurulmalıdır.

12.3.8. Akümülatör Tesisleri

Kurşun-asitli sabit akümülatör tesisleri, tabanı aside dayanıklı malzemeden
yapılmış, iyi havalandırılmış ve özel yapılmış odalarda veya hücrelerde bulundurulmalıdır.
Akümülatör odaları kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değişmelerinden
korunmalıdır.
Akümülatörlerin bulunduğu
olabileceği biçimde yapılmalıdır.

yerler

tercihen

doğal

havalandırmanın

yeterli

Pencere, kapı vs. ile havalandırma için gerekli hava sağlanamazsa, akümülatör
tesislerinin büyüklüğüne göre kıvılcım yapmayan aspiratör, havalandırma boruları ya da
kanalları gibi yapay havalandırma düzenleri kullanılmalıdır. Bu boru ve kanallar elektrolit
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etkisine dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı, duman bacalarına veya ateşli yerlere
açılmamalıdır.
Akümülatör bataryalarının kutuları cam, sert kauçuk, plastik ve benzeri akım
geçirmeyen malzemeden yapılmış olmalı ve bunlar akım geçirmeyen sağlam ayaklar
üzerine oturtulmalıdır. Kurşun asitli akülerin tespit edildiği yalıtkan gereçler elektrolitlere
dayanıklı olmalıdır.
Akümülatör odalarına açık alevli araçlarla girilmemeli ve sigara içilmemelidir.
Bataryalar kolayca ulaşılabilecek ve denetlenebilecek şekilde
yerleştirme konusunda havalandırma durumu da dikkate alınmalıdır.

yerleştirilmeli,

Akümülatör bataryalarında asit hazırlama işinde hiç suretle asit üzerine su ilave
edilmemelidir. Suya yavaş yavaş ve azar azar asit ilave edilmelidir. Çalışanlara işe uygun
yüz siperi, muşamba önlük, lastik eldiven ve benzeri kişisel koruyucular verilmeli ve
kullandırılmalıdır.
Akümülatör odaları açık ateş veya kızgın cisimlerle ısıtılmamalı, kapılar dışarı
doğru açılacak şekilde yapılmalıdır. Kapılar pencereler, duvarlar, tavanlar, döşemeler
elektrolit etkisine dayanıklı olmalıdır.
Akümülatör odalarındaki elektrik tesislerinde, nemli ve benzeri yerler için seçilen
iletken, kablo ve gereçler kullanılmalıdır. Bu yerlerde akkor telli lamba ve sızdırmaz tip
armatür kullanılmalı, kıvılcım yapabilen kolektörlü aspiratörler kullanılmamalıdır.
Anahtar, priz vs. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım
çıkaran elektrik araçları akü odalarının dışına konulmalıdır.

12.3.9.Seyyar İletkenler

İşyerlerinde sürekli olarak taşınabilir veya çekme iletkenler kullanılmamalıdır.
Ancak işin gereği olarak geçici olarak kullanılacağında gerekli iş güvenliği tedbirleri
alınmalıdır.
Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere yeteri sayıda ve uygun
şekilde topraklanmış elektrik prizleri tesis edilmelidir.
Taşınabilir elektrik kablo iletkenlerin çok damarlı, dayanıklı kauçuk veya plastik
malzeme ile kaplanmış olmalı, gerektiğinde eğilip bükülebilmeli bir metalle dayanıklılığı
artırılmalı ve bunların kaplamaları bozulmamalı, bağlantıları iyi durumda tutulmalıdır.
Seyyar uzatma kabloları kullanılmadığı zamanlarda prize bağlı tutulmamalı, yerde
serili hâlde bırakılmamalıdır. Bu kablolara ekleme yapılmamalıdır. Ezilmiş ve izolasyonu
hasar görmüş kablolar kullanılmamalıdır.
Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak
yerlerde alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde, küçük gerilim veya
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koruyucu ayırma sağlayan aygıtlar (güvenlik tranformatörü) çalışma yerinin dışında tutulmalıdır.

12.3.10. El aletleri
Elektrik işlerinde kullanılan penseler, kargaburunları, tornavidalar ve benzeri el
aletleri uygun şekilde yalıtılmış ve yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer
temizlik araçlarının sapları akım geçirmeyen malzemeden yapılmış olmalıdır.
Elektrikli el aletleri iyi bir şekilde muhafaza edilmeli ve her an işe hazır şekilde
bakımlı bulundurulmalıdır. Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve
kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalıdır.
Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım
geçirmeyen maddeyle kaplanmalı veya bu gibi malzemeden yapılmış olmalı ve bu
aletlerin üzerlerinde devreyi kapalı tutmak için sürekli basılması gereken yaylı devre
kesicileri bulunmalıdır.
Asılı olarak kullanılması gereken taşınabilir elektrikli aletler, yay veya bir kablo ya
da bir zincir ucuna asılarak uygun ağırlıklarla dengede tutulmalıdır.
Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan
veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılar çalışma sırasında kullanılmamalıdır.
Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar,
giymemeliler, işe uygun izole eldiven takmalıdırlar.

bol ve etekleri geniş elbiseler

Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol
edilmeli, topraklaması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiş, anahtar ve bağlantı kablosu
bozuk olanlar kullanılmamalıdır.
Elektrikli el aletleri kullanılmadığı zamanlar, kablosu prizden çekilip toplanarak
uygun yerlerde muhafaza edilmelidir.

12.3.11.Elektrik Kaynak Makinelerinde Güvenlik


Elektrik kaynak işlerinde ehil kaynakçılar çalıştırılmalıdır.

Elektrik kaynağı işlerinde çalışan işçilere, işin özelliğine uygun kaynak
maskesi, deri eldiven, yanmaz önlük, iş ayakkabısı gibi kişisel korunma araçları
verilmelidir.


Elektrik kaynağı yapılan yerler, başka işçilerin çalıştığı yerlerden ayrı
olmalı veya işçilerin çalışmasına engel olmamalı şekilde ışık geçirmeyen taşınmaz veya
taşınabilir uygun paravanlarla ayrılmış olmalıdır.


Elektrik kaynağı sırasında ortama yayılan kaynak gaz ve dumanlarının
intişar ettiği yerden emilerek dışarı atılması için alttan veya yandan çeken uygun aspirasyon
sistemi kurulmalıdır.
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Elektrik kaynak makineleri ve teçhizatı yalıtılmış veya topraklanmış,
kaynak penseleri kabzalı ve dış yüzleri yalıtılmış ve kaynak ısısına karşı elektrot pensleri
uygun şekilde korunmuş olmalıdır.


Elektrik kaynak makinelerinin şalteri, makine üzerinde bulunmalı, kablolar
sağlam şekilde tespit edilmiş olmalıdır.


Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinelerinde
operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılmalıdır.


Besleme ve kaynak kabloları, üzerinden
zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunmalıdır.


yakınında

taşıt

geçmesi



Yanıcı maddeler



Elektrik kaynak makinelerinin temizlenmesi, tamir ve bakımı veya

hâlinde

elektrik kaynağı yapılmamalıdır.

yerinin değiştirilmesi sırasında makineler şebekeden ayrılıp elektriği kesilmelidir.
Kaynak makinelerinin bakım ve onarımı yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.

12.4. Statik Elektrik
Günlük yaşantımızda. Saçlarınızı tararken veya yünlü kazağınızı çıkarırken çıtırtı
sesi çıkar. Evinizde en çok tozlanan yerlerden birinin televizyon camı olduğunu biliriz.
Arabanın kapısını açarken kapı ile elimiz arasında çıtırtı oluştuğu ve hafifçe
elektrik çarptığı olmuştur. Buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz.

12.5.1.Cisimlerin Elektriklenmesi
Elektrik yüklü cisimler etkileşerek birbirini itip, çekebilir. Bunu görmek için, plastik
bir kalemi yün kumaşa sürtün. Daha sonra küçük kâğıt parçalarına yaklaştırın
Kalemin kâğıt parçalarını çektiğini gözleriz. Bazı cisimler sürtünmeden dolayı
elektrik yükü kazanır. Kalemi yünlü kumaşa sürtmekle elektrik yüklemiş oluruz.

12.5.2. Elektriğin Kaynağı

Maddenin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük birimine atom denir. Atom, bir
çekirdek ve onun çevresinde dönen elektronlardan oluşur. Çekirdekte proton ve nötronlar
bulunur. Protonlar artı (+) yüklü taneciklerdir. Nötronlar ise
yüksüzdür.
Elektronlar,
eksi (-) yüklü taneciklerdir. Proton ve elektron sayıları birbirine eşit olan atomlara nötr
(yüksüz) atom denir. Çekirdekteki protonlar yerlerini terk edemezler. Fakat çekirdek
çevresindeki elektronlar bulundukları cisimden diğer cisimlere kolayca geçebilirler. Bir
cisim sürtünme ile elektron vermişse, verdiği elektron kadar artı (+) yük kazanır. Örneğin; cam
çubuğu ipek kumaşa sürdüğümüzde, cam çubuk ipek kumaşa elektron verdiği için artı (+) yük
kazanır. Artı (+) yüklü hâle gelir.
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12.5.3. Dokunma ve Etki İle Elektriklenme

Elektrikle yüklü bir cisimle, yüksüz bir cisim birbirine dokundurulursa, yüksüz
cisimde yüklü h â l e gelir. Buna dokunma ile elektriklenme denir. Dokunmayla
elektriklenmede elektrik yükleri cisimler tarafından paylaşılır.
Yüklü bir cisim iletken bir telle toprağa dokundurulduğunda, bütün yükünü
kaybederek nötr hâle geçer. Bu olaya, topraklama denir. Prizlerde toprak hattı olmasının
nedeni, elektrik kaçağı olduğu zaman fazla elektriğin topraklamayla yere akmasını
sağlamaktır.
Biri yüklü diğeri yüksüz iki cisim birbirine yaklaştırıldığında, yüklü cisim, nötr
cismin içindeki elektrik yüklerinin yerini değiştirir. Yüklerin ayrılmasıyla oluşan bu
şekildeki elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir. Yüklü cisim çekildiğinde, hareket
hâlindeki eksi (-) yükler tekrar yerine döner ve cisim tekrar nötr olur.

12.5.4. İletken ve Yalıtkan Maddeler

Bir demir çiviyi çıplak elle tutup yünlü ya da ipekli kumaşa sürterek
elektriklendirmeye çalışın. Demir çivinin cam ya da plastik çubuk gibi sürterek
elektriklenmediğini gözlersiniz.
Cam ve plâstik çubuk gibi maddeler elektrik yükünü olduğu gibi tutarak
iletemezler. Bu tür maddelere yalıtkan maddeler denir. Demir gibi elektrik yükünü olduğu
yerde tutamayarak ileten maddelere de iletken maddeler denir. Demir, bakır, gümüş, altın
ve diğer metaller; asit baz, tuz çözeltileri, toprak, insan vücudu iletken maddelerdir. Cam,
porselen, plâstik, kauçuk, kuru hava, kuru tahta yalıtkan maddelerdir. İletken maddeler,
üzerleri yalıtkan madde ile kaplanarak yalıtkan hâle getirilebilir.

12.5.5. Atmosferde Doğal Elektriklenme

Havadaki bulutlar birbirine sürtünerek elektrik yükü kazanırlar. Elektriklenmiş su
zerreciklerinden oluşan bulut, yakında bulunan başka bir bulutu, etki ile elektrikler. Zıt
yüklü bulutlar birbirine yeterince yaklaşırsa elektrik yükleri bir buluttan diğerine akar. Bu
olaya şimşek denir. Bazen, yük miktarı fazla olan bulut yeryüzüne yakın bir yerden geçer
İşte o zaman yeryüzünü de etki ile elektrikler. Sonuçta bulutla yer arasında bir elektrik
boşalması olur. Bu olaya yıldırım denir. Bu elektrik boşalması yerden buluta doğru da
olabilir. Şimşek, bulutlar arasında; yıldırım ise, bulutla yer arasındaki elektrik boşalmasından
kaynaklanır. Şimşeğin ya da yıldırımın oluşumunda meydana gelen elektrik boşalması
sırasında hava ısınır. Isınan hava genleşerek soğuk havanın olduğu yere doğru hareket eder
ve sıkışır. Isınan havanın hareketi sırasında bir ses oluşur. Bu sese de gök gürültüsü denir.
Minareler, kuleler, fabrika bacaları, tepeler, yüksek binalar ve ağaçlara yıldırım düşme
olasılığı daha fazladır. Bulutta oluşan büyük miktardaki elektrik yükü bir iletkenle
toprağa akıtılırsa, yıldırımın zararından korunulmuş olur. Bunu sağlamak için kullanılan
araca yıldırımsavar (paratoner) denir.
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12.6. Parlayıcı Patlayıcı Ortamlar
12.6.1. Elektrik Motorları
Parlayıcı, patlayıcı maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya da elden geçirildiği yerlerle,
çalışmalar sırasında parlayabilen ve patlayabilen gaz, buhar, toz veya benzerlerinin çıktığı
yerlerde bulunan elektrik motorlarının besleme kablolarının başlıca kumanda tertibatı ile
termik starterleri, akım kesicileri, komütatörleri, röleleri, dirençleri ve benzeri tertibatı ateşe
dayanıklı ve izole edilmiş oda veya hücreler içine yerleştirilmelidir.Transmisyon tertibatındaki
miller ve yataklar statik elektriğe karşı topraklanmalı, kayışla kasnak arasına ve kayışın
kasnağı terk ettiği kısmın her iki tarafına topraklanmış metal taraklar uygun şekilde
konmalıdır.
Ark veya kıvılcım çıkaran elektrik motorları parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde
bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır.

12.6.2.Statik Elektrik
Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki
yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı nemlendirme, topraklama,
iyonizasyon, vb. gibi uygun tedbirler alınmalıdır. Statik elektriği iletmeyen malzemelerin
kullanılmasından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.
Sıvı parlayıcı ve patlayıcı maddelerin çok büyük akma hızları ile doldurulup
boşaltılmasından, sıçramalı ve yüksek basınçla doldurulmalarından kaçınılmalıdır.
Parlayıcı sıvıların konulduğu bütün depolar ve boru donanımları, boru bağlantıları
statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanmalıdır. Depoların parlayıcı sıvılarla
doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmalı
statik elektriğe karşı tedbirler alınmalıdır.
Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerler yüklü
elektrikten tamamen arındırılmadıkça dolum yerlerine sokulmamalıdır.

oldukları

statik

Öğütülerek toz h â l i n e getirilmiş maddelerin pnömatik konveyörlerle taşındığı
hallerde, statik elektriğe karşı konveyörün metal boruları bütün hat boyunca birbirine
iletken bağlantılı olmalı ve topraklanmalı, Titan, Alüminyum ve Magnezyum ince tozlarının
taşındığı yerlere statik elektrik detektörleri veya benzeri uygun tertibat konulmalıdır.
Statik elektik birikmelerine karşı, gerekli yerlere statik elektrik yük gidericileri ve
nötralizatörler konulmalı veya uygun diğer tedbirler alınmalıdır.
Tabanca boyası yapılan tesislerde boyanacak veya verniklenecek metal parçalar,
boyama hücrelerinin bütün metal kısımları ile davlumbazlar, kaplar, emme tertibatı ve
boya tabancaları uygun şekilde topraklanmış olmalıdır.

da

Sentetik akaryakıt kapları iletken maddelerle kaplanmalı, metal boyalarla boyama ya
iletken ağ geçirme işlemleri uygulanmalı yahut bu cins kaplar toprak içine
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yerleştirilmelidir. Sentetik kaplara iletken yüzeyler kazandırılması h â l i n d e bu yüzeyler
doldurma ve boşaltmadan önce topraklanmalıdır.
Akaryakıt depolama tankları akaryakıt doldurulduktan sonra ilgili standartlara
uygun olarak gerekli bir süre dinlendirilmelidir.

12.6.3.Alev Sızdırmaz Teçhizat

Parlayıcı maddelerin bulunduğu işyerlerindeki elektrik motorları alev sızdırmaz tam
kapalı tipten olmalıdır. Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi
bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı tehlikeli alanın dışına kurulmalı veya bu alet
ve teçhizat alev sızdırmaz tipte olmalıdır.
Alev geçirmez cihazların kullanılmasından önce imalatçı ve satıcı müesseselerden
bu cihazların gerektiği gibi olduklarına dair belgeler alınmalıdır. Alev geçirmez
cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik bu cihazların ilk
güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalıdır.
Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı
veya madeni kılıflı, zırhlı yahut mineral tecritli kablolar kullanılmalıdır. Bu gibi aletlere
iletkenlerin bağlantısı, tesisatın alev geçirmez özelliğini bozmayacak şekilde yapılmalıdır.
Tehlikeli bir ortama giren elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada
alev sızdırmaz buatlarla donatılmalıdır.

12.6.4.Teçhizatın Korunması

Mekanik bir etkiye maruz kalması muhtemel olan yerlerdeki kablolar zırhlı olmalıdır.

Alev sızdırmaz cihaz veya teçhizatın madeni gövdesi ile kabloların madeni
kılıfları ve boruları arasındaki elektrik bağlantısı lehim kaynağı veya uygun manşonlar
kullanılarak yapılmalıdır.
Kablo uçları neme karşı bu tip iletkenlere özgü alev sızdırmaz özel kapaklarla
tecrit edilmeli ve boruları veya kabloların madeni kılıfları iletken olarak kullanılmamalıdır.
Güvenlikli oldukları yetkili makamlar tarafından onaylanmış aletler ve tesislerin
üzerinde güvenlik durumlarını bozacak hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.
Besleme hattının tehlikeli bölgeye zırhlı veya madeni kılıflı kablolarla uzatılması
gerektiği hallerde bütün madeni kılıflar birbirleriyle irtibatlanmalı ve etkili şekilde
topraklanmalıdır. Parlayıcı bir ortamda akım kesici tertibat, kumanda ettiği makine veya
cihazın hemen bitişiğinde
bulunmadığı hallerde bunların kontrol, bakım veya onarım
sırasında beklenmedik bir anda gerilim altında kalmasını önlemek için gerekli tedbirler
önceden alınmalıdır. Akım kesicilerde, kontrol ettikleri cihazları belirten uygun etiketler
bulundurulmalıdır.
Parlayıcı, patlayıcı ortamlarda sigortalar daima tehlike bölgesi dışına konmalıdır.
Ancak bunun sağlanamadığı hallerde bunlar alev geçirmez kutular içinde bulunmalı ve
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bu kutular gerilim kesilmeden açılmamalıdır. Bu gibi kutular üzerinde bu hususu belirten ikaz
yazıları bulunmalıdır.
Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi
de dahil olmak üzere elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman ehliyetli
elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır.
Parlayıcı, patlayıcı ortamlarda suni aydınlatma tesisleri ancak alev sızdırmaz
armatürlerle yapılmalı, aksi hâlde ortam dışına yerleştirilmiş lambalardan yararlanılmalıdır.
Parlayıcı, patlayıcı ortamlardaki bütün madeni bölme ve çatı kısımları ile makine
ve teçhizat uygun şekilde topraklanmalıdır.
Motorların durdurulup çalıştırılmasına uzaktan kumanda eden tesisat da diğer
bütün elektrik tesisatı gibi, tozlara karşı korunmuş olmalıdır.
Aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı korunmak üzere faz iletkeni ile toprak arasında
bir kaçak olması hâlinde devreye otomatik olarak akım kesen bir cihaz konulmalı ve bu cihaz
akımın %10 artması hâlinde harekete geçmelidir.
Parlama ve patlama tehlikesi oluşturabilen organik tozun meydana geldiği,
taşındığı, aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez etanş
tipten olmalı veya devamlı olarak temiz hava basılan tecritli hücrelerde
bulundurulmalıdır. Motorların uzaktan kumanda edildiği hallerde kumanda düğmeleri toz
geçirmez tipten imal edilmiş olmalı veya toz geçirmeyen ayrı bir odada bulunmalıdır.
Parlama ve patlama tehlikesi oluşturan organik tozların meydana geldiği,
taşındığı, aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde sigortalar tehlikeli ortam dışında kurulmalıdır.
Buna olanak bulunmayan hallerde sigortalar toz geçirmez etanş kutular içinde bulunmalı,
bu kutular ancak akım kesildikten sonra açılabilmeli ve bu gibi kutular üzerine de bu
hususu belirten uyarma levha ve yazılar bulundurulmalıdır.
Parlama ve patlama tehlikesi oluşturan organik tozların işlendiği, taşındığı veya
aktarıldığı konveyörler, elevatörler, silolar veya benzeri tertibatın içini aydınlatmakta
kullanılacak elektrik lambaları toz geçirmez etanş globların içine alınmalı ve elektrik
tesisatı ayrıca çarpma, düşme gibi mekanik tehlikelere karşı uygun tarzda korunmuş ve
buralarda dışarıya tesis edilmiş olan toz geçirmez etanş anahtarlar kullanılmalıdır.

12.6.5.Yıldırımdan Korunma
Çıplak hava hatları tehlike alanına girmeden son bulmalı ve bu uçlarda dış aşırı
gerilim yükselmelerine karşı uygun koruyucu parafudr gibi cihazlar bulundurulmalıdır.
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve
depolandığı yerler, yağ, boya veya diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar, yüksek
bacalar, yüksek binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi
yüksek yerler bulunan binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü
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sistemlerle donatılmalıdır. Hava hatları ise uygun kapasitedeki parafudrlar ile korunmalıdır.
Tamamen çelik konstrüksiyon binalarla saç ve borulardan imal edilmiş tank ve benzeri
çelik depoların yeterli bir topraklamaya tabi tutulması bu hususun yetkili teknik eleman
tarafından kontrol edilerek yeterliliğinin belgelendirilmesi zorunludur. Paratonerler ve
yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az yılda 1 defa ehliyetli elektrikçiye
kontrol ettirilmeli, düzenlenen belge işyerinde bulundurulmalıdır.

12.7. Topraklama
Alternatif ve doğru akımlı çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları uygun
şekilde topraklanmalıdır. Topraklama tesisatı, yürürlükteki Topraklamalar Yönetmeliği ve
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmalı ve işletilmelidir.
Topraklama devresi bir hata gerilimi sonucu cihaz gövdesinde tehlikeli gerilim
oluşturmayacak şekilde ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelebilecek en büyük
kaçağı toprağa iletecek kapasitede olmalıdır.
Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının
metal koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları uygun şekilde
topraklanmalıdır.

12.7.1.Topraklama Kontrolü
Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda bir, yer değiştirebilen işletme
elemanları için altı ayda bir defa yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri
yapılmalıdır. Yapılan muayene, ölçüm ve kontrol sonucu düzenlenecek belge, işyerinde
bulundurulmalıdır. Kontrol, ölçüm ve muayenelerde ölçüm noktaları, motor güçleri, çalışma
gerilimi, motor nominal akımı, sigorta açma akımı, iletken tertibi, ölçülen topraklama
direnci, hesaplanan topraklama direnci ve sonuçlar belgede açıkça belirtilmelidir. Kontrol,
ölçüm ve muayeneler, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği’nin Madde 7/Ek-P
hükümleri çerçevesinde yapılmalıdır.
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç 2 yılda
bir, enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları ise en geç 5 yılda bir muayene, ölçme ve
denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir.
Toprak hatları kolay muayene edilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Toprak bağlantı
hatları açık çekildiği takdirde mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olmalıdır.

12.7.2.Koruma İletkeni

Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin topraklanması, topraklama
elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalı, yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir
şalter bulundurulmalı, bunlara akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmamalı,
geçitlerde yüksekten geçirilmelidir. Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama
iletkeni ile topraklanmalıdır.
Koruma iletkenlerinin bağlantısı tam bir iletkenlik sağlayacak biçimde yapılmalıdır.
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Koruma iletkenli bir korumasisteminde kullanılan elektrikli araçlar topraksız prizlerden ve
koruma düzeni olmayan tesisattan beslenmemelidir.
Koruma iletkeni olarak kullanılan yalıtılmış iletkenler ve sıfır iletkeni bütün
uzunlukları boyunca özel olarak belli renklerde işaretlenmiş olmalıdır. Bu işaret başka
iletkenler için kullanılamamalıdır.
Koruma iletkeni özenle döşenmiş olmalı, toprak işareti ile belirtilmiş olan bağlantı
noktalarına bağlanmalıdır. Koruma iletkeninin ve bağlama yerlerinin kendiliğinden
gevşemesi önlenmelidir.

12.7.3.Kaçak Akım Rölesi

Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların tehlikeli gerilim
seviyesine gelmeden önce alete gelen elektrik devresini kesen kaçak akım röleleri de
uygun bir iş güvenliği tedbiridir. Topraklamalı aletlerde topraklama devresindeki kesinti
hâlinde aletin elektrik devresini kesen bir kontaktörün bulunması şekli de geçerli sayılır.
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Uygulamalar

257

Uygulama Soruları

258

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, iş yeri hekiminin işyerlerinde uyguladığı işlere kısa bir bakış attık.
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Bölüm Soruları
1.

Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akıma ne denir?

2.

Etkin değeri 1000 Volt ya da 1000 Volt’ un altında olan fazlar arası gerilime ne

denir?
3.
Topraklama geriliminin insanın 1 metrelik adım açıklığı ile köprüleyebildiği
bölüme ne denir?
4.
Gerilim altında bulunmayan iletken bölümler, akım sisteminin orta noktasına,
doğrudan doğruya topraklamış bir şebeke noktasına ya da toprağa iletken olarak bağlı ise,
gerilim altında olan tesis bölümlerinde bu bölümlere yalıtkan madde üzerinden işletme gereği
geçen akıma ne denir?
5.
Toprak temasları, kısa devreler gibi istenilen ya da istenilmeyen bağlama
olayları ya da rezonans etkileriyle oluşan bir aşırı gerilime ne denir?
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13. KİMYASALLAR YENİ KODLARI

261

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

262

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Kimyasal kodlar hakkında neler biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kimyasallar yeni kodları

Kimyasal kodlar hakkında
genel bilgi sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Kimyasal kodlar
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Giriş
Küresel Uyumluluk Düzeni (GHS) uygulaması ile yeni kodlar
Bu uygulama ile Güvenlik bilgi Formlarında yer alan R ve S kodları aşağıdaki
şekilde değişmiştir.
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13.1.Fiziksel Zararlar
H200: Kararsız Patlayıcı
H201: Kütle hâlinde patlama tehlikesi
H202: Ciddi düzeyde (fırlatıcı tarzda) patlama tehlikesi
H203: Patlayıcı; Yangın, (fırlatıcı, yıkıcı, üfürücü tarzda) patlama tehlikesi
H204: Yangın ya da (fırlatıcı tarzda) patlama tehlikesi
H205: Ateşle kütle hâlinde patlayabilir
H220: Çok yanıcı gaz
H221: Yanıcı gaz
H222: Çok yanıcı malzeme H223: Yanıcı malzeme
H224: Kolaylıkla yanabilen buhar ve sıvı
H225: Çok yanıcı buhar ve sıvı
H226: Yanıcı buhar ve sıvı H227: Yanıcı sıvı
H228: Yanıcı katı
H240: Isıtmayla patlamaya neden olabilir
H241: Isıtmayla yangın veya patlamaya neden olabilir H242: Isıtmayla yangına neden
olabilir
H250: Havaya karışırsa kendiliğinden yangına neden olabilir H251: Kendiliğinden
ısınarak alevlenir.
H252: Büyük miktarlarla kendiliğinden ısınarak alevlenir
H260: Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen gaz çıkartır
H261: Su ile temas ettiğinde yanıcı gaz çıkarır
H270: Oksitleyicidir, yangına neden olabilir veya yangını güçlendirir
H271: Güçlü oksitleyicidir, yangına ya da patlamaya neden olabilir
H272: Oksitleyicidir, yangını güçlendirebilir
H280: Basınç altında gaz içerir, ısıtılırsa patlayabilir
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H281: Dondurulmuş gaz içerir, soğuk yanıkları veya yaralanmaya neden olabilir H290:
Metaller için aşındırıcı olabilir

13.2. Sağlık Zararları

H300: Yutulursa ölümcüldür H301: Yutulursa toksiktir
H302: Yutulursa zararlıdır H303: Yutulursa zararlı olabilir
H304: Yutulursa veya solunum yollarına girerse ölümcül olabilir H305: Yutulursa veya
solunum yollarına girerse zararlı olabilir H310: Cilde teması ölümcüldür
H311: Cilde temasta zehirlidir
H312: Cilde temasta zararlıdır H313: Cilde temasta zararlı olabilir
H314: Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına neden olur
H315: Cildi tahriş eder
H316: Hafif derecede cilt tahrişi yapar
H317: Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir H318: Ciddi göz hasarı yapar
H319: Ciddi göz tahrişine neden olur H320: Göz tahrişine neden olur
H330: Solunursa ölümcüldür
H331: Solunursa toksiktir
H332: Solunursa zararlıdır H333: Solunursa zararlı olabilir
H334: Solunursa alerjiye, astım gibi nefes zorluğuna neden olabilir H335: Solunum
tahrişine neden olabilir
H336: Uyuşukluk veya baş dönmesine neden olabilir
H340: Genetik bozukluklara neden olabilir
H341: Genetik bozukluklara neden olabileceği kuşkusu H350: Kansere neden olabilir
H351: Kansere neden olabileceği kuşkusu
H360: Doğurganlık yeteneğine veya doğmamış bebeğe hasar verebilir
H361: Doğurganlık yeteneğine veya doğmamış bebeğe hasar verebileceği kuşkusu
H362: Emen bebeklere zarar verebilir
H370: Organlarda hasara neden olur
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H371: Organlarda hasara neden olabilir
H372: Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma ile organlarda hasara neden olur
H373: Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma ile organlarda hasara neden olabilir

13.3. Çevre Zararları

H400: Su yaşamı için çok zehirlidir H401: Su yaşamı için zehirlidir
H402: Su yaşamı için zararlıdır
H410: Uzun süreli etkileri ile su yaşamı için çok zehirlidir H411: Uzun süreli etkileri
ile su yaşamı için zehirlidir
H412: Uzun süreli etkileri ile su yaşamı için zararlıdır
H413: Uzun süreli etkileri ile su yaşamı için zararlı olabilir H421: Toprak çevre için
çok zehirlidir
H422: Toprak çevre için zehirlidir H423: Toprak çevre için zararlıdır
H431: Kara omurgalıları için çok zehirlidir H432: Kara omurgalıları için zehirlidir
H433: Kara omurgalıları için zararlıdır

13.4. Koruma Önlemleri Kodları
P102: Çocuklardan uzak tutunuz

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyunuz
P202: Bütün uyarıları okuyup anlamadan taşımayınız
P210: Açık alevden, kıvılcımlardan, sıcak yüzeylerden ve ısıdan koruyunuz
P211: Açık aleve ve tutuşturucu kaynaklara püskürtmeyiniz
P220: Giysilerden, kolay tutuşan malzemeden uzak tutun, buralarda depolamayın
P221: Kolay tutuşabilen malzemelerle karışmaması için uyarıları dikkate alın
P222: Havayla temasına izin vermeyin
P223: İstenmeyen ciddi reaksiyonlar ve parlamaya karşı su ile temasından kaçının
P230: …. İle ıslak tutun
P231: İnert gaz altında taşıyın
P232: Nemden koruyun
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P233: Taşıma kabını sıkıca kapatın P234: Orijinal kabında saklayın
P235: Serin tutun
P240: Topraklayın, topraklama yapılmalıdır
P241: Patlamaya karşı korumalı aydınlatma, havalandırma, elektrik vb yapın
P242: Yalnızca kıvılcım çıkartmayan aletler kullanın
P243: Statik boşalmaya karşı uyarı önlemlerine uyun
P244: Kapakları gresten ve yağdan temizleyin
P250: Sürtmeyin, öğütmeyin, darbelemeyin
P251: Spreyleri kullandıktan sonra delmeyin, ateşe atmayın
P260: Spreyleri, tozları, dumanları, buharları ve gazları solumayın
P261: Spreyleri, tozları, dumanları, buharları ve gazları solumaktan kaçının
P262: Göze, cilde ve kıyafetlere sürmeyin
P263: Emziklilik ve hamilelikte temastan kaçının
P264: Taşıma sonrasında, temas eden yerlerinizi yıkayın P270: Kullanırken yemeyin,
içmeyin, sigara içmeyin
P271: İyi havalandırılmış alanlarda veya açık havada kullanım içindir
P272: Bulaşmış iş elbisesinin işyeri dışına çıkartılmasına izin vermeyin
P273: Çevreye yayılmasına izin vermeyin
P280: El, yüz, göz ve vücut koruyucu KKD kullanın
P281: Gerekli görülen KKD kullanın
P282: Yüz ve göz koruması için siperlik, soğuktan koruyan eldiven kullanın
P283: Yanmaz, ısıya dayanıklı elbise kullanın
P284: Solunum koruyucu kullanın
P285: Yetersiz havalandırma durumunda solunum koruyucu kullanın
P231 + P232: İnert gaz altında taşıyın, nemden koruyun
P235 + P410: Serin tutun ve güneş ışığından koruyun
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13.5. Başa Çıkma Önlemleri Kodları

P101: Tıbbi tavsiye gerektiğinde, kutuda veya eldeki etikette
P301: Yutulursa
P302: Cide değerse
P303: cilde veya saça değerse
P304: Solunursa
P305: göze kaçarsa
P306: Kıyafete temas ederse
P307: Maruz kalınırsa
P308: Maruz kalınırsa veya ilgilenilirse
P309: Maruz kalınırsa veya iyi hissetmezseniz
P310: Acilen doktorunuzu veya zehir danışma merkezini arayın
P311: Doktorunuzu veya zehir danışma merkezini arayın
P312: İyi hissetmezseniz, doktorunuzu veya zehir danışma merkezini arayın
P313: Tıbbi yardım alın
P314: İyi hissetmezseniz tıbbi yardım alın
P315: Acilen tıbbi yardım alın
P320: Acilen özgün tedavi gerekir
P321: Özgün tedavi gerekir
P330: Ağzınızı çalkalayın
P331: Sakın kusturmayın
P332: Cilt tahrişi oluşursa:
P333: Cilt tahrişi veya döküntüleri oluşursa:
P334: Ilık suya batırın veya soğuk bandaj uygulayın
P335: Cilde dökülen parçacıkları fırçalayın
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P336: Donan bölgeyi ovalamayın; ılık suyla çözmeye çalışın.
P337: İnatçı göz tahrişi varsa:
P338: Kolay ise ve varsa kontak lensleri çıkarın, gözleri yıkamaya devam edin
P340: Solunumu rahatlatmak için temiz havaya çıkarın ve uygun bir pozisyon verin
P341: Solunum güçlüğü varsa, temiz havaya çıkarın ve rahat bir pozisyonda
dinlendirin
P342: Solunum sistemine ait belirtiler varsa P350: Nazikçe bol su ve sabunla yıkayın
P351: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın
P352: Bol su ve sabunla yıkayın
P353: Cildi duşun altında (veya su ile) yıkayın.
P360: Bulaşan kıyafetleri ve cildi; Elbiseleri çıkarmadan, bol su ile acilen yıkayın
P361: Bulaşan kıyafetleri acilen çıkartın veya uzaklaştırın
P362: Bulaşan kıyafetleri çıkartın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın
P363: Kullanmadan önce bulaşık kıyafetleri yıkayın
P370: Yangın nedeniyle:
P371: Büyük çaplı yangın nedeniyle:
P372: Yangın nedeniyle patlama riski
P373: Patlayıncaya kadar yangınla mücadele etmeyin
P374: Normal önlemlerle uygun bir mesafeden yangına müdahale et
P375: Patlama riskine dikkat ederek yangına müdahale et
P376: (Yapmak) Güvenliyse sızıntıları önle (durdur)
P377: Gaz sızıntısı yangını: Sızıntı güvenli olarak durdurulmadan müdahale etme
P378: Söndürmek için …… kullanın
P380: Tahliye edin
P381: Yapması güvenliyse tutuşabilecek kaynakları uzaklaştırın
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P390: Malzeme zararını önlemek için döküntüleri absorban ile emdirin P391:
Döküntüleri toplayın
P301 + P310: Yutulursa; Acilen doktorunuzu veya zehir danışma merkezini arayın
P301 + P312: Yutulursa;
merkezini arayın

İyi hissetmediğinizde doktorunuzu veya zehir danışma

P301 + P330 + P331: Yutulursa; Ağzınızı çalkalayın, kusturmayın
P302 + P334: Cilde temas ederse ılık suya daldırın veya soğuk bandaj uygulayın
P302 + P350: Cilde temas ederse; Bol sabunlu suyla yavaşça yıkayın
P302 + P352: Cilde temas ederse; Bol sabunlu suyla yavaşça yıkayın
P303 + P361 + P353: Cide temas ederse; bulaşık kıyafetleri çıkarın/uzaklaştırın,
duşun altında veya bol suyla (temas eden yerleri) yıkayın
P304 + P312: Solunursa; İyi hissetmiyorsanız, doktorunuzu veya zehir danışma
merkezini arayın
P304 + P340: Solunursa; Temiz havaya çıkarın ve rahat bir pozisyonda solumasını
sağlayın
P304 + P341: Solunursa; Solunum güçlüğü varsa, temiz havaya çıkarın ve rahat bir
pozisyonda solumasını sağlayın
P305 + P351 + P338: Göze kaçarsa; Kontak lensleri çıkarın, gözleri defalarca yıkayın
P306 + P360: Kıyafetlere bulaşırsa; Kıyafetleri çıkarmadan cildi ve kıyafetleri bol su
ile yıkayın,
P307 + P311: Maruz kalınırsa; Doktorunuzu veya zehir danışma merkezini arayın
P308 + P313: Maruz kalınırsa veya ilgilenilirse; Tıbbi destek isteyin
P309 + P311: Maruz kalınırsa ve iyi hissetmezseniz; Doktorunuzu veya zehir danışma
merkezini arayın
P332 + P313: Cilt tahrişi olursa; Tıbbi destek isteyin
P333 + P313: Cilt tahrişi ve döküntü oluşursa; Tıbbi destek isteyin
P335 + P334: Ciltten döküntüleri fırçalayın, ılık suya batırın veya soğuk bandaj
uygulayın
P337 + P313: Göz tahrişi olursa; Tıbbi destek isteyin
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P342 + P311: Solunum sistemi bulguları oluşursa, zehir danışma merkezini veya
doktorunuzu arayın
P370 + P376: Yangına neden olursa; yapması güvenli ise sızıntıyı durdurun
P370 + P378: Yangına neden olursa; Söndürmek için …… kullanın
P370 + P380: Yangına neden olursa; Tahliye edin
P370 + P380 + P375: Yangına neden olursa; Tahliye edin. Patlama riski nedeniyle
yangına müdahale edin
P371 + P380 + P375: Büyük ve geniş bir yangına neden olursa; Tahliye edin. Patlama
riski nedeniyle yangına müdahale edin

13.6.Depolama Önlemleri Kodları
P401: ….. ile depolayın

P402: Kuru yerde depolayın
P403: İyi havalandırılmış yerde depolayın
P404: Kapalı kapta depolayın
P405: Kilitli saklayın
P406: İçi aşındırmaya dirençli kaplarda depolayın
P407: Palet ve yığın arasında hava boşluğu bırakın
P410: Güneş ışığından koruyun
P411: ….°C yi aşmadan depolayın
P412: 50 °C yi aşmadan depolayın
P413: ….. kg dan daha büyük kitleleri …..°C den fazla sıcakta depolamayın
P420: Diğer malzemelerden ayrı depolayın
P422: ….. içeriği altında depolayın
P402 + P404: Kuru yerde ve kapalı kutuda depolayın
P403 + P233: İyi havalandırılmış yerde depolayın. Kabı kapalı tutun
P403 + P235: İyi havalandırılmış yerde ve serin olarak depolayın
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P410 + P403: Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış yerde depolayın P410 +
P412: Güneş ışığından koruyun. : 50 °C yi aşmadan depolayın
P411 + P235: ….°C yi aşmadan depolayın. Serin tutun

13.7.Yok Etme Önlemleri Kodları

P501: Maddenin yok edilme metotlarının açıklandığı bir etiketin tedarik edilmesi
gereklidir. Bu etiket; mevzuata uygun ve güvenilir bir ya da birden fazla yok etme
metodundan söz edebilir. Burada ayrıca, kaçınılması gerekli olan bir yok edilme
metodundan da bahsedilebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kimyasallaryenikodlar hakkında genel bilgi
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Bölüm Soruları
1.

H202 kimyasal kodunun anlamı nedir?

2.

H227 kimyasal kodunun anlamı nedir?

3.

H300 kimyasal kodunun anlamı nedir?

4.

H330 kimyasal kodunun anlamı nedir?

5.

H350 kimyasal kodunun anlamı nedir?
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14. KİMYASALLAR VE TETKİKLER

280

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kimyasal maddelerin saptanmasında tapılan tetkikler hakkında kısaca bahsediniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kimyasallar ve tetkikler

Kimyasal maddelerin
saptanmasında tapılan
tetkiklerin anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

283

Anahtar Kavramlar


Kimyasallar



Tetkikler
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Giriş
Meslek Hastalıkları listesinde yer alan kimyasal maddelerin kullanıldığı ortamlarda
çalışanların söz konusu kimyasal maddelerden ne denli etkilendiğini ortaya koymak
gerekir. Bu bakımdan aşağıdaki tablodan yararlanarak gerekli tetkikleri yaptırabilirsiniz.

Kimyasal madde

CAS No

Yapılması önerilen tıbbi incelemeler

Akrilamid

00079-06-1

Nörolojik muayene/elektromiyografi, Eritrosit sayımı,

Akrilonitril

00107-13-1

AC Grafisi, Gaitada gizli kan, Kanda siyanid, Plazmada bikarbonat,

Akrolein

00107-02-8

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Aldrin

00309-00-2

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Rutin kan,
SGOT, SGPT, Retikülosit sayımı, Rutin idrar,

Allil klorit

00107-05-1

Rutin kan, AC Grafisi, -GT, SGOT, SGPT, Spirometri, Rutin idrar,

Aluminyum metal/toz

07429-90-5

AC Grafisi, Sputum sitolojisi, Tüberkülin testi, İdrarda kimyasal
maddenin kendisi / metaboliti,

Aminodifenil

00092-67-1

Sistoskopi, İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Rutin
idrar,

Amonyak

07664-41-7

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Anilin

00062-53-3

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

-GT,

Anisidin (o-,pizomerleri)

Rutin kan, Retikülosit sayımı, Rutin idrar,

Antimon ve bileşikleri

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri,

Arsenik, inorganik ve
bileşikleri

AC Grafisi, Burun muayenesi, Cilt muayenesi, Saçlı deri muayenesi,
Spirometri, Tırnak muayenesi, Kanda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, Rutin kan,

Arsin

07784-42-1

Rutin kan, -GT, SGOT, SGPT, Spirometri, Retikülosit sayımı,
AC Grafisi, Spirometri, Sputum sitolojisi, Tüberkülin testi,

Asbestoz

İdrarda kimyasal maddenin kendisi /metaboliti,

Asetilaminofluoren

00053-96-3

Asetilen tetrabromit

00079-27-6

Aseton

00067-64-1

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Spirometri,

Asetonitril

00075-05-8

Kanda siyanid, plazmada bikarbonat, idrarda

-GT, SGOT, SGPT,
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kimyasal maddenin kendisi /metaboliti,
Azinfos-methil

00086-50-0

Kolinesteraz, Eritrosit sayımı,

Bakır

07440-50-8

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi

Baryum ve bileşikleri

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, AC Grafisi,
E.K.G. Spirometri,

Benomil

17804-35-2

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Benzen

00071-43-2

Rutin kan, Spirometri, Kanda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti,

Benzidin

00092-87-5

Sistoskopi, Spirometri, İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, Rutin idrar,

Benzil klorit

00100-44-7

AC Grafisi, Spirometri,

Berilyum ve bileşikleri

Kan gazları analizi, Doku biyopsisi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri,
Sputum sitolojisi, İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,
Lökosit sayımı,

Bis(klormetil)eter

00542-88-1

Spirometri, Sputum sitolojisi,

Boron trifluorit

07637-07-2

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Bromine

07726-95-6

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Butadien

00106-99-0

Rutin kan, İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Butil alkol

00071-36-3

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Butil glisidil eter

02426-08-6

Spirometri,

Butil kromat

01189-85-1

AC Grafisi, İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Butil merkaptan

00109-79-5

Kan gazları analizi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi, Lökosit
sayımı,

Butiltoluen

00098-51-1

Rutin kan, E.K.G.

Butoksietanol

00111-76-2

Rutin kan,

Cıva, inorganik ve
bileşikleri

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku biyopsisi,
Kanda üre, Nörolojik muayene/elektromiyografi, Tiroid fonksiyon
testi,

Cıva, organo alkil
bileşikleri

Saçlı deri muayenesi, Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, Nörolojik muayene/elektromiyografi, Rutin idrar,

Çinko klorit duman

07646-85-7

Kan gazları analizi, Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, Doku biyopsisi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum
sitolojisi, Lökosit sayımı,

Çinko oksit duman

01314-13-2

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi, AC Grafisi, Spirometri, Lökosit sayımı,

Demeton

08065-48-3

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Eritrosit
sayımı

Demir oksit

01309-37-1

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
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dumanı

metaboliti, Doku biyopsisi, AC Grafisi, Spirometri,

Diaseton alkol

00123-42-2

Spirometri,

Diazometan

00334-88-3

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Diboran

19287-45-7

AC Grafisi, Spirometri,

Dibromo-3- klorpropan 00096-12-8

Serumda FSH, LH ve Total östrojen, Test Spermiogram, Testosteron

Dieldrin

00060-57-1

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi,

Difenil (Bifenil)

00092-52-4

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Diglisidil eter (DGE)

02238-07-5

Rutin kan, AC Grafisi, Spirometri,

Diizobutil keton

00108-83-8

Spirometri,

Diklorobenzen, o-

00095-50-1

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Diklorobenzen, p-

00106-46-7

-GT, SGOT, SGPT, İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti,

Diklorobenzidin

00091-94-1

Spirometri,

Diklorodifeniltriklo
roetane(DDT)

00050-29-3

Yağ dokusu muayenesi, Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, Doku biyopsisi,

Dikloroetil eter

00111-44-4

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Diklorofenoksiaset ik
asit

00094-75-7

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Diklorvos (DDVP)

00062-73-7

Eritrosit sayımı, Kolinesteraz, İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti,

Dimetil asetamid

00127-19-5

-GT, SGOT, SGPT, İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti,

Dimetil sulfate

00077-78-1

Kan gazları analizi, Kanda üre, AC Grafisi, E.K.G. - GT, SGOT,
SGPT, Spirometri, Sputum sitolojisi, İdrar sedimenti, Rutin idrar,
Lökosit sayımı,

Dimetil-1,2- dibromo2,2- dikloroetil fosfat
(Naled)

Kolinesteraz, Eritrosit sayımı,
00300-76-5

Dimetilaminoazob
enzen

00060-11-7

Hamilelik ve sigara içenlerde risk artışı

Dimetilanilin (N,NDimetilaniline)

00121-69-7

Kanda methemoglobin, Rutin kan,

Dimetilformamid (DMF) 00068-12-2

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, -GT,
SGOT, SGPT,

Dimetilhidrazin

Kanda; Üre, Kalsiyum, Karbondioksit, Glukoz, Rutin kan, -GT,
SGOT, SGPT, Spirometri, İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti,

00057-14-7
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Dinitrobenzen (bütün
izomerleri)

Kanda methemoglobin, Rutin kan, -GT, SGOT, SGPT,

Dinitro-o-krezol

00534-52-1

Haftada bir hemogram,

Dinitrotoluen

00121-14-2

Kanda methemoglobin, Rutin kan, -GT, SGOT, SGPT, İdrarda
kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

00123-91-1

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Kanda üre,
AC Grafisi, Böbrek fonksiyon testleri, -GT, SGOT, SGPT,
Spirometri, İdrar sedimenti,

Endrin

00072-20-8

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Epiklorohidrin

00106-89-8

AC Grafisi,

EPN

02104-64-5

Kolinesteraz, Eritrosit sayımı,

Etil alkol (Etanol)

00064-17-5

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Etil benzen

00100-41-4

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Etil eter (Eter)

00060-29-7

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Etil merkaptan

00075-08-1

Kan gazları analizi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi, Lökosit
sayımı,

Etilen dibromit

00106-93-4

Kanda üre, AC Grafisi, E.K.G. -GT, SGOT, SGPT, Spirometri,
İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, İdrar sedimenti,

Etilen diklorit

00107-06-2

Etilen glikol dinitrat

00628-96-6

Etilen klorohidrin

00107-07-3

Etilen oksit

00075-21-8

Rutin kan, Kan gazları analizi, Kanda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri,

Etilenimin

00151-56-4

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Etoksietanol, 2- (etil
cellosolve)

00110-80-5

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Dioxan (Dietilen
dioksit)

-GT, SGOT, SGPT, Spirometri, Rutin idrar,

-GT, SGOT, SGPT, Spirometri,
Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, E.K.G.
Rutin kan,
-GT, SGOT, SGPT, Rutin idrar,

Fenil glisidil eter (PGE) 00122-60-1

Spirometri,

Fenilhidrazin

00100-63-0

Rutin kan,

Fenol

00108-95-2

-GT, SGOT, SGPT, İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, Rutin idrar,

Ferrovanadyum toz

12604-58-9

AC Grafisi,

Fluorin

07782-41-4

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum
sitolojisi, Lökosit sayımı,

-GT, SGOT, SGPT, Spirometri, Rutin idrar,

Spirometri,
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Fluorit, inorganik

16984-48-8

AC Grafisi, Spirometri, Pelvic grafi, İdrarda kimyasal maddenin
kendisi / metaboliti,

Formaldehit

00050-00-0

Spirometri, Kanda / İdrarda kimyasal maddenin
kendisi / metaboliti, AC Grafisi, Spirometri, Protrombin zamanı,

Fosdrin

07786-34-7

Eritrosit sayımı, Kolinesteraz,

Fosfin

07803-51-2

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Fosfor(Yellow)

07723-14-0

Rutin kan, Diş röntgeni,

Fosforpentaklorit

10026-13-8

AC Grafisi, Spirometri,

Fosforpentasulfit

01314-80-3

AC Grafisi, Spirometri,

Fosfortriklorit

07719-12-2

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Fosgen (Karbonil klorit) 00075-44-5

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Ftalik anhidrit

00085-44-9

AC Grafisi, Spirometri, İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti,

Furfural

00098-01-1

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Furfuril alkol

00098-00-0

Spirometri, İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Grafit, doğal

07782-42-5

AC Grafisi, Spirometri,

Gümüş, metal ve
bileşikleri

-GT, SGOT, SGPT,

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi,
Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Nörolojik
muayene / elektromiyografi,

Hegzan, n-

00110-54-3

Hegzkloronaftalen
(Halowax 1014)

01335-87-1

-GT, SGOT, SGPT,

Hidrazin

00302-01-2

AC Grafisi, Spirometri,

Hidrojen fluoride
(Hidrofluoric acid)

07664-39-3

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Pelvic grafi,
Sputum sitolojisi, İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,
Rutin idrar, Lökosit sayımı,

Hidrojen klorit
(Hidroklorik asit)

07647-01-0

AC Grafisi, Spirometri,

Hidrojen siyanit
(Hidrosianik asit)

00074-90-8

Karboksihemoglobin, Plazmada bikarbonat, E.K.G. Kan pH,

Hidrojen sulfide

07783-06-4

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, karboksihemoglobin,
AC Grafisi, Spirometri,

Hidrokinon

00123-31-9

Göz muayenesi, Spirometri,

İyot

07553-56-2

AC Grafisi, Spirometri,

İzoforon

00078-59-1

AC Grafisi,

İzopropil alkol
(Isopropanol)

00067-63-0

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, İdrarda kimyasal
maddenin kendisi / metaboliti,

İzopropil glisidil eter
(IGE)

04016-14-2

Spirometri,

Spirometri,
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Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Rutin idrar, İdrarda
-2 mikroglobulin, Kan gazları analizi, Doku biyopsisi, Rutin kan,
AC Grafisi, E.K.G. -GT,

Kadmiyum toz ve
dumanları

SGOT, SGPT,
Karbaril

00063-25-2

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, kolinesteraz,
Rutin idrar,

Karbon disulfid

00075-15-0

Kanda üre, E.K.G. -GT, SGOT, SGPT, Göz muayenesi, İdrarda
kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, İdrar sedimenti,

Karbon monoksit

00630-08-0

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, karboksihemoglobin,

Karbon siyah

01333-86-4

Spirometri,

Ketene

00463-51-4

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Kinon

00106-51-4

Göz muayenesi,
Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Kanda üre, Kalsiyum,
Karbondioksit, Glukoz, Doku biyopsisi, Rutin idrar,

Klordan

00057-74-9

Klorin

07782-50-5

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Klorin dioksit

10049-04-4

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Klorin trifluorit

07790-91-2

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Klorobenzen

00108-90-7

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Kloroform
(Triklorometan)

00067-66-3

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, -GT, SGOT, SGPT,
Rutin idrar,

Klorometil metil eter

00107-30-2

AC Grafisi, Spirometri, Sputum sitolojisi,

Kloropikrin

00076-06-2

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Kloropren

00126-99-8

AC Grafisi, Spirometri,

Kobalt metal, toz ve
dumanı

07440-48-4

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku biyopsisi, AC
Grafisi,

Kömür katranı

65996-93-2

Rutin kan, AC Grafisi, Spirometri, Sputum sitolojisi, Rutin idrar,

Kömür toz

68131-74-8

AC Grafisi, Spirometri, Sputum sitolojisi, Tüberkülin testi,

Krezol

00106-44-5

У-GT, SGOT, SGPT, Spirometri, İdrarda kimyasal maddenin
kendisi / metaboliti,

Kromik asit ve
kromatlar

Kan gazları analizi, Rutin kan, AC Grafisi, E.K.G. -GT, SGOT,
SGPT, Spirometri, Sputum sitolojisi, İdrarda kimyasal maddenin
kendisi / metaboliti, Rutin idrar,
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Kromium ve metal
bileşikleri

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi, AC Grafisi, Spirometri, Eritrosit sayımı,

Ksilen (bütün
izomerleri)

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Rutin kan,
-GT, SGOT, SGPT,

Ksilidin

01300-73-8

Kanda methemoglobin, Rutin kan,

Kumen

00098-82-8

Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti,
LH, kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Kanda üre,
Kanda / İdrarda
Kalsiyum, Karbondioksit, Glukoz, Rutin idrar,

Kurşun Tetraetil

00078-00-2

Kurşun Tetrametil

00075-74-1

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Rutin idrar,

Kurşun, inorganik

07439-92-1

Kanda kurşun, Hgb, Hct, Kurşun protoporfirin, Kanda üre,
Kreatinin, T.A. Rutin idrar, Kanda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, Doku biyopsisi,

Lindan

00058-89-9

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Rutin kan,

Lityum hidrit

07580-67-8

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi,

Magnezyum oksit
duman

01309-48-4

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,
Eritrosit sayımı, Kolinesteraz, AC Grafisi, -GT, SGOT, SGPT,
Spirometri, İdrarda kimyasal maddenin kendisi

Malation

00121-75-5
/ metaboliti,
Kan gazları analizi, E.K.G. Sputum sitolojisi, İdrarda kimyasal
maddenin kendisi / metaboliti, Lökosit sayımı,

Maleik anhidrit

00108-31-6

Manganez ve bileşikleri

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi, Rutin kan, AC Grafisi, Spirometri, Rutin idrar,

Metil alkol (Metanol)

00067-56-1

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Plazmada
bikarbonat, -GT, SGOT, SGPT,

Metil bromit

00074-83-9

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, AC Grafisi,
Spirometri,

Metil etil keton (MEK) 00078-93-3

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Spirometri,

Metil hidrazin

00060-34-4

Kanda methemoglobin, Spirometri,

Metil izobutil keton
(MIBK)

00108-10-1

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Spirometri,

Metil izosiyanat

00624-83-9

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Metil klorit

00074-87-3

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Metil kloroform

00071-55-6

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,
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Metil merkaptan

00074-93-1

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Nörolojik
muayene/elektromiyografi, Spirometri, Sputum sitolojisi, Lökosit
sayımı,

Metil n-amil keton

00110-43-0

Spirometri,

Metil n-butil keton
(MBK)

00591-78-6

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Nörolojik
muayene/ elektromiyografi,
Spirometri,

Metil propil keton

00107-87-9

AC Grafisi, Spirometri,

Metil stiren, alfa-

00098-83-9

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

00101-68-8

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Eritrosit sayımı,
Sputum sitolojisi, İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,
Lökosit sayımı,

Metilen bisfenil
izosiyanat(MDI)
Metilen dianilin, 4,4'-

00101-77-9

-GT, SGOT, SGPT, Rutin idrar, Cilt muayenesi, İdrarda kimyasal
maddenin kendisi / metaboliti,
E.K.G. Hct, -GT, SGOT, SGPT, Kolesterol, Kanda kimyasal
maddenin kendisi / metaboliti, Karboksihemoglobin,

Metilen klorit

00075-09-2

Metoksietanol, 2- (Metil 00109-86-4
cellosolve)

Rutin kan, İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Mika

AC Grafisi, Spirometri,

12001-26-2

Molibden ve bileşikleri

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi,

Monometil anilin

00100-61-8

Kanda methemoglobin, Rutin kan, Rutin idrar,

Nafthalen

00091-20-3

Rutin kan, -GT, SGOT, SGPT, İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, Rutin idrar,

Naftilamin, alfa-

00134-32-7

Sistoskopi, Rutin idrar,

Naftilamin, beta-

00091-59-8

Sistoskopi, Rutin idrar,
Kan gazları analizi, Kanda kimyasal maddenin kendisi

Nikel, metal ve
bileşikleri

Nikkel karbonil

13463-39-3

/ metaboliti, Doku biyopsisi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum
sitolojisi,
Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Rutin idrar, Lökosit
sayımı,

Nikotin

00054-11-5

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Nitrik asit

07697-37-2

AC Grafisi, Spirometri,

Nitrik oksit

10102-43-9

AC Grafisi, E.K.G. Spirometri,

Nitroanilin, p-

00100-01-6

Kanda methemoglobin, Rutin kan, -GT, SGOT, SGPT,
Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,
Karboksihemoglobin, Kanda methemoglobin, Rutin kan,

Nitrobenzen

00098-95-3

Nitrobifenil, 4-

00092-93-3

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Nitrogliserin

00055-63-0

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Rutin kan, E.K.G.

Nitrojen dioksit

10102-44-0

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,
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Nitrojen trifluorit

07783-54-2

Kanda methemoglobin, Rutin kan,

Nitroklorobenzen, p-

00100-00-5

Kanda methemoglobin, Rutin kan,

Nitropropan, 2-

00079-46-9

Spirometri,

Nitrotoluen (bütün

Kanda methemoglobin, Rutin kan, İdrarda kimyasal

izomerleri)

maddenin kendisi / metaboliti,

Nitrozodimetilami n, N- 00062-75-9

-GT, SGOT, SGPT, Spirometri,
Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Oksijen difluorit

07783-41-7

Oktakloronaftalen

02234-13-1

Okzalik asit

00144-62-7

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Ozon

10028-15-6

Kan gazları analizi, Lökosit formülü, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri,
Sputum sitolojisi, Lökosit sayımı,

Pamuk tozu

—

AC Grafisi, Spirometri,

Parakuat

04685-14-7

AC Grafisi, -GT, SGOT, SGPT, Spirometri, İdrarda kimyasal
maddenin kendisi / metaboliti, Rutin idrar,

Parathion

00056-38-2

Eritrosit sayımı, Kolinesteraz,

Pentaklorofenol

00087-86-5

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Pentakloronaftale n

01321-64-8

Kan gazları analizi, Kanda methemoglobin, Rutin kan, AC Grafisi,
Spirometri, E.K.G. Sputum sitolojisi, İdrarda kimyasal maddenin
kendisi / metaboliti,

00127-18-4

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Perklorometil merkaptan 00594-42-3

Pikrik asit

00088-89-1

Pindone (2-pivalil- 1,3- 00083-26-1
indandione)
Piridin

-GT, SGOT, SGPT,

07616-94-6
Perkloril fluorit
Perkloroetilen
(Tetrakloroetilen)

-GT, SGOT, SGPT,

00110-86-1

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. -GT, SGOT, SGPT,
Spirometri, Sputum sitolojisi, Rutin idrar, Lökosit sayımı,
-GT, SGOT, SGPT, Rutin idrar,
Protrombin zamanı, Rutin kan, Rutin idrar,
-GT, SGOT, SGPT, Rutin idrar,
Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi

Platin, metal ve
bileşikleri
53469-21-9

Yağ dokusu muayenesi, Kanda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, -GT, SGOT, SGPT,

11097-69-1

Yağ dokusu muayenesi, Kanda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, -GT, SGOT, SGPT,

Portland Çimentosu

65997-15-1

AC Grafisi, Spirometri,

Propil nitrat, n-

00627-13-4

Kanda methemoglobin, Rutin kan, Rutin idrar,

Poliklorobifenil (%42
Klorine)(PCB)
Poliklorodifenil (%54
Klorine)(PCB)
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Propileneimin

00075-55-8

Rutin kan,

Propiolakton, beta-

00057-57-8

Spirometri,

Selenyum hegzafluorit
(SeF6)

07783-79-1

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Rutin idrar, Lökosit sayımı,

Selenyum ve bileşikleri,
SeF6 hariç

Saçlı deri muayenesi, Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, -GT, SGOT, SGPT, Rutin idrar, Lökosit sayımı,

Siklohegzan

00110-82-7

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Siklohegzanon

00108-94-1

Spirometri, İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Silika, amorf

61790-53-2

AC Grafisi, Spirometri, Sputum sitolojisi, Tüberkülin testi,

Silika, kristalin
kristobalit

14464-46-1

AC Grafisi, Spirometri, Sputum sitolojisi, Tüberkülin testi,

Silikatlar

—

AC Grafisi, Spirometri,

Silikatlar — Talk
(asbestsiz)

14807-96-6

AC Grafisi, Spirometri, Sputum sitolojisi, Tüberkülin testi,
Kanda / idrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Kanda
siyanit, Plazmada bikarbonat, AC Grafisi, Spirometri,

Siyanit

00057-12-5

Sodyum fluoroasetat

00062-74-8

E.K.G. Rutin idrar,

Sodyum Hidroksit

01310-73-2

AC Grafisi, Spirometri,

Stibin

07803-52-3

Hemoglobin, Rutin kan, -GT, SGOT, SGPT, Rutin idrar,

Stiren

00100-42-5

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti

Stoddard solventi

08052-41-3

Rutin kan,

Sulfotep (TEDP)

03689-24-5

Eritrosit sayımı, Kolinesteraz,

Sülfür dioksit

07446-09-5

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Sülfür monoklorit

10025-67-9

AC Grafisi, Spirometri,

Sülfür pentafluorit

05714-22-7

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Sülfürik asit

07664-93-9

AC Grafisi, Spirometri,

Talyum ve bileşikleri

-GT, SGOT, SGPT, Rutin idrar,

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi, Rutin idrar,

Telluryum hehzafluorit

07783-80-4

AC Grafisi, Spirometri,

Tetraetil pirofosfat
(TEPP)

00107-49-3

Eritrosit sayımı, Kolinesteraz,

Tetrahidrofuran

00109-99-9

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku
biyopsisi,
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Tetrakloroetan, 1,1,2,2- 00079-34-5

Kanda üre,

-GT, SGOT, SGPT, Rutin idrar,

Tetrakloronafthale n

01335-88-2

Tetranitrometane

00509-14-8

Kanda methemoglobin, Rutin kan, AC Grafisi, Spirometri,

Tetril

00479-45-8

Rutin kan,

Toluen

00108-88-3

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

00584-84-9

Kan gazları analizi, AC Grafisi, E.K.G. Spirometri, Spirometri,
Sputum sitolojisi, İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,
Lökosit sayımı,

Toluen, 2,4diizosiyanat (TDI)

-GT, SGOT, SGPT,

-GT, SGOT, SGPT,

Kanda methemoglobin, Rutin kan, İdrarda kimyasal maddenin
kendisi / metaboliti, Rutin idrar,

Toluidin, o-

00095-53-4

Trikloroetan, 1,1,2-

00079-00-5

Trikloroetilen

00079-01-6

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti

Triklorofenoksiase tik
asit (2,4,5-T)

00093-76-5

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Triklorofluorometa n

00075-69-4

İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti,

Trikloronaftalen

01321-65-9

Trikloropropan, 1,2,3-

00096-18-4

Trinitrotoluen, 2,4,6(TNT)

00118-96-7

-GT, SGOT, SGPT,

Rutin kan, -GT, SGOT, SGPT, İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, Rutin idrar,

Uranyum ve bileşikleri 07440-61-1

Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Rutin kan,
AC Grafisi, Rutin idrar,

Vanadyum duman
(pentoksit)
01314-62-1

Kan gazları analizi, Kanda / İdrarda kimyasal maddenin kendisi /
metaboliti, AC Grafisi,
E.K.G. Spirometri, Sputum sitolojisi,
Lökosit sayımı,

Varfarin

00081-81-2

Rutin kan, Rutin idrar,

Vinil klorit

00075-01-4

Alkalen fosfataz, Bilirubin, -GT, SGOT, SGPT, LDH, AC Grafisi,

Zirkonyum ve
bileşikleri, ZrCl4 hariç

Kanda kimyasal maddenin kendisi / metaboliti, Doku biyopsisi,
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Uygulamalar

296

Uygulama Soruları

297

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde meslek hastalıklarında tıbbi ve hukuki tanı koyma süreçlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Amonyak hangi tıbbi incelemeler ile saptanabilir?

2.

İnorganik arsenik ve bileşikleri hangi tıbbi incelemeler ile saptanabilir?

3.

Asbestoz hangi tıbbi incelemeler ile saptanabilir?

4.

İnorganik civa ve bileşikleri hangi tıbbi incelemeler ile saptanabilir?

5.

Akrolein hangi tıbbi incelemeler ile saptanabilir?
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