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İş Sağlığı ve Güvenliği:

İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli 
nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar 
verebilecek koşullardan korunmak amacıyla 
yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

Tanımlar



İşveren:

Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi 
yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve 

kuruluşları,

Tanımlar



İşveren Vekili:

İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin 
yönetiminde görev alan kişilerdir,

Tanımlar



İşyeri:

Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve 
olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, 
işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik 
yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında 
örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, 
beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer 
eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu

Tanımlar



Çalışan:

Kendi özel kanunlarındaki statülerine 
bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde 
istihdam edilen gerçek kişiyi,

Tanımlar



Tehlike:

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

Tanımlar



Risk:

Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya 
da başka zararlı sonuç meydana gelme 
ihtimalini,

Tanımlar



Tehlike Sınıfı:

İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin 
özelliği, işin her safhasında kullanılan veya 
ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim 
yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile 
ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için 
belirlenen tehlike grubunu,

Tanımlar



İş Güvenliği Uzmanı:

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak 
üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği 
uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili 
kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen 
müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi 
veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı

Tanımlar



İşyeri Hekimi:

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak 
üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri 
hekimliği belgesine sahip hekimi,

Tanımlar



Diğer Sağlık Personeli:

Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini 
icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği 
alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine 
sahip hemşire/sağlık memurunu,

Tanımlar



İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu:

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı 
aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 
işyerlerinde işveren tarafından, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere 
oluşturulan kurulu ifade eder.

Tanımlar



Çalışan Temsilcisi:

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara 
katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını 
isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda 
çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı

Tanımlar



Risk Değerlendirme:

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek 
tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske 
dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilerek 
derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 
kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli 
çalışmaları,

Tanımlar



Destek Elamanı:

Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla 
mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel 
olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli 
eğitime sahip kişiyi,

Tanımlar



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAPILANMASI





İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL KURALLARI 
VE 

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ



KURAL 1: 

Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların 
ortadan kaldırılması, önlem alma.



Önlem Alma: Önlem almanın 3 ana gereği vardır;

i- Bu konuda duyarlı olma,

ii- Yapılan işin tehlike arz edebilen noktalarını          
görme,

iii- Gerekli önlemleri alabilecek bilgi ve deneyime 
sahip olabilme.



KURAL 2: 

Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların 
zamanında saptanması,



KURAL 3: 

Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının en 
aza indirilmesi.
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ÇALIŞANLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI



6331 – İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

17. Madde
Çalışanların eğitim alma hakkı

18. Madde
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının 
sağlanması hakkı



6331 – İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

13. Madde
Çalışmaktan kaçınma hakkı

19. Madde
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları 
eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları 
doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden 
veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların 
sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle 
yükümlüdür.



İŞ KAZALARININ 
SEBEPLERİ VE 

KORUNMA PRENSİPLERİ İLE TEKNİKLERİ’NİN 
UYGULANMASI



İş Kazalarının Sebepleri:

Tehlikeli hareketler,
Tehlikeli durumlar.



Korunma Prensipleri ve Teknikleri:

Eğitim,
Risk Değerlendirmesi,
Mühendislik ve Revizyon,
İkna ve Teşvik,



Korunma Prensipleri ve Teknikleri’nin 
Uygulanması:

Tatbikatlar, Talimatlar, Prosedürler,
Uyarı Levhaları,
Afişler,
İş Hijyeni Ölçümleri,
Periyodik Kontroller (Sağlık ve Teknik)





Eski Mısır’da Imhotep’in piramit işçilerinde bel
incinmelerine (M.Ö. 2780),

Pliny tozlu çalışma mekanlarının öksürük ve nefes
darlığıyla ilişkili olduğuna (M.S. 23-79)

Juvenal ayakta durarak çalışanlarda varis
oluşumlarına ve demircilerdeki göz hastalıklarına (M.S.
60-140)

Tarihçe



Georgius Agricola (1494-1555) radon gazı ve akciğer
kanseri ilişkisini, tozlu ortam ve pnömokonyoz ilişkisini
anlamlandırmış ve “madenci hastalığı” adı vermiştir. Ayrıca
korunmaya yönelik tavsiyelerde bulunmuş.

Paracelsus(1493-1541) ise madenden çıkardıklarımız
karşısında madencilerin sağlıklarını ödüyoruz şeklinde iş
sağlığının önemini vurgulamış ve 3 ciltlik bir kitap kaleme
almıştır.



Dr.Bernardino Ramazzini
(1633-1714) iş ile hastalık
arasındaki ilişkinin önemini
kalıcı olarak tıbba
kazandırmıştır.



Türkiye’de ise;

1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi ile kömür

madenlerinde çalışan işçilerin durumlarını düzeltmek için

işçilere ait dinlenme ve barınma yerleri, tatil zamanları ve

çalışma saatleri düzenlenmiştir.

1869 yılında Maadin Nizamnamesi ile madenlerde Maden

Mühendisi, bir eczane ve hekim bulundurmak zorunluluğu

getirilmiştir.



ILO verilerine göre; dünyada her yıl yaklaşık 250 milyon kişi iş
kazaları, 160 milyon kişi meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan
zararlara maruz kalmaktadır.

Yaklaşık 1.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle
hayatını kaybetmektedir.



Ülkemizde SGK  İstatistiklerine Göre;

1.325.749 işyerinde toplam 10.030.810 çalışan istihdam
edilmektedir. Söz konusu çalışanların 62.903’ünün iş kazası,
533’nün meslek hastalığı geçirdiği ve iş kazaları/meslek
hastalıkları sonucu 2085 kişinin sürekli iş göremez hale geldiği,
1444 ölüm vakasının saptandığı gösterilmiştir.

Ülkeler arasında değişmekle birlikte, bir yılda her 1000 işçi için 4-12
meslek hastalığı beklenirken bu oran ülkemizde 100.000 de 5
civarındadır.



Halen ülkemizde bulunan üç meslek hastalıkları hastanesi’nin
(Ankara,İstanbul ve Zonguldak) yanı sıra

2008 yılından bu yana devlet üniversiteleri hastaneleri ile

2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma
Hastaneleri,

sigortalının çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı
oranlarının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını
düzenlemek üzere yetkilendirilmişlerdir.





Meslek 

Hastalıklarının 

Genel Özellikleri

• Kendine özgü bir klinik tablosu vardır.

• Hastalık etkeni bellidir.

• Hastalık etkeni veya metaboliti biyolojik ortamda tespit
edilebilir.

• Hastalık deneysel ortamda oluşturulabilir.

• Hastalık, o meslekte çalışanlarında yüksek oranda
görülmektedir.

• Hastalığın nedeni işyerinde olup, iş ile hastalık arasında
nedensel bir bağ vardır.

• İşyerinde alınacak teknik ve tıbbi önlemlerle meslek
hastalıklarından korunulabilir.



Etkenlerin vücuda giriş yolları;

1. Akciğerler  (solunum)

2. Deri (emilim)

3. Ağız (sindirim)

Meslek hastalıklarından etkilenme 
lokal ya da sistemik olabilir. 



Tanı İlkeleri

• 1.Klinik Değerlendirmeler,

• 2.Laboratuar Değerlendirmeleri,

• 3.Meslek İle İlişkinin Kurulması.



Klinik Değerlendirmeler 

(Ayrıntılı Çalışma Öyküsü)

1-Kişinin şu ana kadar çalıştığı tüm işlerin ayrıntlı sorgulanması

2-İşyeri maruziyetleri

3-Belirtilerin zamanla ilişkisi

4-Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı

5-İş dışı etkilenmeler



Laboratuvar 

Değerlendirmeleri

1.Radyolojik yöntemler

2.Biyokimyasal yöntemler

3.Patolojik incelemeler



Hastalığın Meslekle İlişkisinin Kurulması

İşyeri ortam ölçümleri



Mesleksel deri hastalıkları, en sık görülen

meslek hastalıklarıdır.

Bildirimi en çok yapılan ise mesleki akciğer

hastalıklarıdır.
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Mesleki Bulaşıcı 

Hastalıklar
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PSİKOSOSYAL



ETKENLER MESLEK HASTALIKLARI





Meslek 

Hastalığı

Önlenebilir mi?



Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri:

1.Tıbbi korunma önlemleri,

2.İşyerindeki çalışma çevresine ait korunma önlemleri,

3.Çalışana ait korunma önlemleri.



1. Tıbbi Korunma Önlemleri

a- İşe giriş muayeneleri

b- Periyodik tıbbi kontroller

c- Çalışanların eğitimi



a- Kullanılan zararlı maddenin değiştirilmesi

b- Kapalı çalışma yöntemi

c- Ayırma

d- Nemli (ıslak) çalışma yöntemi

e- Sürekli temizlik ve bakım

f- Hijyen kurallarına uyulması

g- Havalandırma

h- İşyeri üretim ve planlaması

ı-İşyeri ortamında zaman zaman analizler yapmak

2. İşyerinde Çalışma Çevresine Ait Korunma Önlemleri



3. Çalışana ait korunma önlemleri.

a-Kişinin işyeri ortamından uzaklaştırılması

b-Etkenin vücuttan atılımını artıracak veya etkisini azaltacak yöntem kullanımı

c-Genel destekleyici ve semptomatik tedavi



TEŞEKKÜRLER

Öğr. Gör. Deniz ARIKAN (PhD)
darikan@hacettepe.edu.tr


