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Bu kitabı, iş kazası ve meslek hastalıkları nedeni ile 
hayatını kaybeden çalışanlara ithaf ediyoruz …..
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Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalıkları konularında, kapsamlı Türkçe kitap ihtiyacı bulunmaktadır. Bu saptamadan 
hareketle “İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları” kitabı iki yılı aşkın bir sürede tamamlanmıştır. Mezuniyet öncesi ve sonrası 
eğitimlere, sertifika eğitimlerine, çalışanların sağlıklı ve güvenlikli ortamda çalışmaları hakkına, saha uygulamalarına, araştırmalara 
katkı sağlaması amaçlanmıştır. Kaynak kitap ihtiyacı öncelikle, müfredatlarında konuya ilişkin başlıklar bulunan, Tıp, Mühendislik, 
Hemşirelik, Sağlık Bilimleri ve Fen fakülteleri, ilgili yüksek lisans ve doktora programları, ilgili yüksek okullar olmak üzere yüksek 
öğretim öğrencileri için geçerli iken aynı zamanda iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personeli sertifika eğitimleri, 
çalışanların yasal olarak zorunlu olan eğitimleri için de söz konusudur.

Kitabın, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail TOPUZOĞLU’nun 1980’li 
yıllarda başlattığı, Prof. Dr. Nazmi BİLİR’in emekli olana kadar 30 yılı aşkın süre ile sürdürdüğü mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim, 
araştırma, uygulama ve yayın çalışmaları ile bu alanlarda öncü rolü olan Hacettepe Üniversitesi’nin yayını olması ayrı bir mutluluk 
kaynağıdır, kendilerine şükranlarımızı sunarız.

Kitap, sayfa dağılımları farklılık gösteren, konu başlıkları itibariyle toplam 79 bölümden oluşmaktadır. Meslek hastalıklarına ilişkin 
bazı bölümlerde, yazarlar ikinci baskısı yapılmış olan “Yıldız, A.N., Sandal, A. (Ed.). Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar 
(Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını. ISBN: 978-975-491-460-3.” kitabındaki bölümlerini güncelleyerek 
genişletmişlerdir. 

Kitabın yazarları başlıca, Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanları, Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık 
Eğitimi Programı eğitim kadrosu ile bu kapsamda eğitim almış veya almaya devam eden uzman hekimler, ile T.C. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetici ve uzmanlarıdır. Bütün yazarlara katkıları için teşekkür ederiz. 

Kitabın elektronik kitap olarak yayınlanması, ulaşılabilirliğinin artması, içerik arama ve güncelleme gibi hususlarda kolaylık 
sağlayacağı kanaatindeyiz. Ayrıca kaynakları metin içinde gösterilmiş olması da ileri incelemeler için katkı sağlayacaktır. 

Yoğun çalışma sürecinde gösterdikleri anlayış için ailelerimize, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basım Yayın ve Tanıtım 
Koordinatörlüğü ile Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı yetkilileri ve çalışanlarına, kitabı yayına hazırlamada katkı 
sağlayan Dr. A. Kadir ATLI, Dr. Buhara ÖNAL ve Özge Rojda BENZİL’e teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Bülent ALTUN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ (Editör)
Uzm. Dr. Abdulsamet SANDAL (Editör)
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR

Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN

1

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) temel kavramlar başlığı altında; İş ve 
Sağlık İlişkisi, Tanımlar, Kapsam, Haklar ve Ödevler – Yükümlü-
lükler, Önleme ve Koruma, Tarihsel Süreç alt başlıklarına yer ve-
rilmiştir. Konu kapsamındaki birçok başlık bu kitabın diğer bö-
lümlerinde ayrıntıları ile yer almaktadır.

İnsanlar, tarihin her döneminde, çalışma hayatı içinde 
olmuştur. Çalışma hayatı bütün konuları ile bireylerin, ailelerin, 
toplumların, devletlerin önemli ilgi ve uğraş alanları arasındadır. 
Çalışma ortam koşullarının, çalışma koşullarının ve çalışma iliş-
kilerinin sağlık ve güvenlik etkileri de bunlardandır ve önemli 
başlıklar arasındadır. Konu haklar ve yükümlülükler konusudur, 
çalışanların sağlıklı güvenlikli ortamda çalışma hakları ve işve-
renlerin bunu sağlama yükümlülükleri vardır.

İSG uğraşları, bütün çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik 
durumlarını en üst düzeye çıkarmayı ve bu düzeyde sürdürmeyi 
amaçlar, sadece iş kazaları, meslek hastalıkları, işle ilişkili 
hastalıkların sonuçları ve önlenmesi ile sınırlı değildir. Konunun 
hem tıbbi boyutu (işçi sağlığı), hem teknik boyutu (iş güvenliği) 
hem de iş hijyeni boyutu vardır. Bunlar iş sağlığı bilim alanının 
birbirinden ayrılmaz parçalarıdır ve başarı bu kapsamda farklı 
meslek gruplarının yer aldığı çok disiplinli, ekip çalışması ile 
sağlanabilecektir.

Konu önceleri sanayi işkolları için, başlıca da madenler için, 
gündeme gelse de günümüzde bütün işkollarında çalışanların ve 
ailelerinin sağlığı ile ilgilenmektedir. Gelişmeler özellikle 20. yüz-
yılın ikinci yarısından itibaren koruyucu sağlık ve iş güvenliği ön-
lemleri yönünde olmuştur. Çok sektörlü ve ekip çalışması gerekti-
ren bir uğraş alanı olarak gelişmesini sürdürmektedir.

İSG konusu, aşağıda sıralananların da aralarında olduğu, 
birçok nedenle giderek daha fazla önem kazanmaktadır:

•	 Çalışanların	 toplumun	önemli	bir	kesimini	oluşturması	 ve	
çalışanların ailelerinin sağlığı ile de yakından ilişkili olması, 

•	 Meslek	hastalıklarının	ve	 iş	kazalarının	tamamının	önlene-
bilir olması, önlenebilecek iken önemli düzeyde sağlık hiz-
meti ihtiyacının ve ekonomik kayıpların, ölümlerin, sakat-
lanmaların, geçici ve sürekli iş günü kayıplarının yaşanması,

•	 Meslek	hastalıkları	ve	işle	ilişkili	hastalıkların	türleri	ve	sık-
lığının giderek artması,

•	 İş	yerlerinin	çevre	sağlığına	olumsuz	etkileri,

•	 Çalışma	hayatında	tehlike	ve	risklerin	giderek	artması	ve	çe-
şitlenmesi,

•	 Farklı	 çalışma	şekillerinin,	esnek	çalışma	modellerinin	yay-
gınlaşması,

•	 Hassas	grupların	çalışma	hayatında	daha	fazla	yer	alması.

Dar kapsamda ele alındığında, çoğunlukla çalışmanın olumsuz 
sağlık, güvenlik sonuçları ve bunun ekonomik boyutları ön pla-
na geçebilmektedir. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına yapılan 
harcamalar bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık 
%4’üne denk gelmektedir, küresel ekonomik kaybın yıllık 2,8 tril-
yon Amerikan Doları olduğu tahmin edilmektedir (1, 2). 2008 yı-
lında, 2,02 milyonu hastalık, 321.000’i kaza nedenli olmak üzere 
2,34 milyon kişinin işten kaynaklanan nedenlerle hayatını kaybet-
tiği tahmin edilmektedir. Bu, her gün ortalama 6.300’den fazla 
işle ilgili ölüm anlamına gelmektedir. Araştırmalar, dört gün veya 
daha uzun süreli işe devamsızlıkla sonuçlanan iş kazalarında 317 
milyondan fazla işçinin yaralandığını göstermektedir. Bu durum, 
günde ortalama 850.000 yaralanmaya eşittir. İşle ilgili ölümlerin, 
yaralanmaların ve hastalıkların büyük bir kısmı önlenebilir olma-
sına rağmen; ülkelerin sorunla ilgili farkındalıkları hâlâ çok dü-
şüktür. ILO International Labour Organization (Uluslararası Ça-
lışma Örgütü) üyesi ülkeler, kolay erişilebilen, kaza önleme strateji 
ve uygulamalarını kullanmış olsalardı, yaklaşık 270 milyon kaza-
nın 200 milyonu, 360 bin ölümün 300 bini önlenmiş olurdu (3, 4).

Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre çalışma koşul-
ları nedeniyle her yıl 1,9 ile 2,3 milyon kişi işleri nedeniyle ya-
şamını yitirmekte, 160 milyon ölümcül olmayan işle ilişkili has-
talık saptanmaktadır. Bu hastalıklar için küresel DALY Disabi-
lity-Adjusted Life Years (Hastalıklar İçin Engelliliğe Ayarlan-
mış Yaşam Yılları) nın %2,7’si olduğu, 38 milyon yıl, 1.000 kişi 
için 18,6 DALY olduğu saptanmıştır (5). Ulusal Hastalık Yükü 
Çalışması’nın (2013 yılı) sonuçlarına göre, ülkemizde mesleksel 
etkenler, erkeklerde ilk 10 risk faktörüne atfedilen DALY neden-
leri arasında yer almaktadır, yaklaşık %30’u mesleksel nedenlerle 
ilişkilendirilen bel ve boyun ağrılarına bağlı hastalık yükü, ikin-
ci sırada yer almaktadır (6).

İSG sorunlarının daha belirgin olarak yaşandığı, gelişmekte 
olan ülkelerde başlıca İSG konuları şu şekilde sıralanabilir: Ha-
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kim olan çalışma alanı tarım sektörüdür, çalışanların genel sağ-
lık düzeyi düşüktür, sanayi iş yerleri olarak küçük işletmeler ço-
ğunluktadır, çocuk iş gücü yaygındır, üretim teknolojisi eskidir, iş 
sağlığı ile ilgili göstergeler yetersizdir, iş sağlığının başlıca sorun-
ları iyi bilinmemektedir, iş sağlığı hizmetleri yetersizdir, iş sağlığı 
alanında denetimler yetersizdir, iş sağlığı ile ilgili mevzuatta ye-
tersizlikler vardır, uygulamalarda çok başlılık - eşgüdüm eksik-
liği vardır (7, 8). Bu kapsamda ülkemizde, mevzuat, hizmetlerin 
organizasyonu, insan gücü bakımından önemli gelişmeler yaşansa 
da, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin göstergeler değerlendirildiğinde 
beklenen düzeyde olunmadığı görülmektedir. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ile kapsam, hizmetlerin organizasyonu ve 
sürdürülmesi gibi konularda gelişmeler olmuş, önemli düzeyde 
eğitim, insan gücü ve organizasyon ihtiyacı belirmiş olmasına 
karşın gelişmeler de sağlanmıştır. Mevzuat düzenlemelerine kar-
şın, ekonomik kazanç amacı ile ne pahasına olursa olsun üretim 
yaklaşımı ve kurumlar arası iş ve güç birliğinin beklenen düzey-
de olmaması İSG uygulamalarının başarısı karşısında en önem-
li engellerdendir. İşçiler/ çalışanlar ve örgütleri konuya sahip çık-
madıkça başarı şansı yoktur. Sağlıklı ve güvenlikli ortamda çalış-
ma hakkına herkesin saygı gösterdiği ve gereğini yaptığında, ne 
pahasına olursa olsun, sağlık ve güvenliği önemsemeyen üretim 
anlayışından vaz geçildiğinde, devlet, işveren ve çalışanlar konu-
ya ilişkin uğraşlarda yer aldıklarında, hak ve yükümlülüklerin ön-
leme prensibine öncelik verilerek açıkça tanımlandığı bir sistem 
içerisinde çalışan sağlığı alanında beklenen düzeye ulaşma yolun-
da ilerlenebilecektir.

İŞ ve SAĞLIK İLİŞKİSİ
İş ve sağlık arası ilişki bakımından, sağlığın sosyal belirleyicileri 
yanı sıra çalışanların sağlık düzeyini belirleyen etkenler çok 

sayıdadır ve karşılıklı etkileşim halindedir. Bunlardan bazıları 
sosyal ve ekonomik çevre, fiziksel çevre ile kişinin bireysel özel-
likleri, davranışları olarak sıralanabilir. Genetik özellikler, yaş, 
cinsiyet, genel sağlık durumu, sağlık davranışları, alışkanlıkları, 
beslenme durumu gibi bireysel özellikler sağlık açısından önem-
lidir. Çevre konusunda fiziksel, kimyasal, ergonomik, psikososyal 
vb. çok sayıda etken sıralanabilir. İş yerleri önemli çevre ortam-
lardan biridir. İş yeri ortam koşulları ve çalışma koşulları sağlık 
düzeyinin önemli belirleyicilerindendir (Şekil 1). İş (çalışma) ile 
sağlık arasındaki ilişki iki yönlüdür her iki yönde de olumlu ya 
da olumsuz etkilerden bahsedilebilir. İş ve çalışma, bir çalışanın 
sağlık düzeyini etkilerken, çalışanın sağlık düzeyi de iş üzerinde 
etkili olmaktadır. Çalışmanın olumsuz sağlık ve güvenlik etkileri 
yanı sıra iş ve sağlık arası iki yönlü ilişkinin diğer etkileri de 
dikkate alınmalıdır. Çalışanın sağlığının iş üzerindeki etkisi iş 
verimi ile yakından ilgilidir. Sağlıklı bir kişi sağlıksız kişiye göre 
çalışma hayatında daha verimlidir. Böylelikle çalışan kişinin sağ-
lıklı olması, kendisinin mutlu olmasının yanı sıra, ekonomik açı-
dan da önem taşımaktadır (9). Çalışanlar sağlıklı olduğunda 
üretim miktarı ve kalitesi artmaktadır, tersine çalışanların sağlık 
sorunu olduğunda işgünü kayıpları olmakta üretim miktarı ve 
kalitesi düşmektedir. Ancak bu konu yanlış anlaşılmamalı, İSG 
uygulamalarının gerekçesi değil sonucu olarak gündeme gelme-
lidir.

İş yerinde fiziksel, ergonomik ve kimyasal ortam koşullarına 
bağlı tehlikelere maruz kalma, fiziksel olarak tüketici veya tehli-
keli iş, uzun veya düzensiz çalışma saatleri, kayıt dışı çalışma, iş 
güvencesizliği, sosyal güvenlik kapsamı dışında çalışma, geçici 
sözleşmelerle ve vardiyalı çalışma, esnek olmayan veya stresli iş, 
uzun süren sedanter çalışma gibi çalışma koşulları, çalışanların 
sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İşin sağlık düzeyine 

Şekil 1. Sağlık durumu bireysel ve çevresel faktörlerden etkilenir (10)
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olumsuz etkileri sadece bedensel sağlık sorunları ile sınırlı değil, 
ruhsal ve sosyal sorunları ile de ilgilidir.

İSG konuları arasında meslek hastalıkları, işle ilişkili 
hastalıklar ve iş kazaları önemli başlıklar arasındadır. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nda (6331 Sayılı) meslek hastalığı “Mesleki risk-
lere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık”, iş kazası ise “İşye-
rinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebe-
biyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli 
hâle getiren olay” olarak tanımlanmakta iken işle ilişkili hastalık 
nedenleri arasında birden fazla etkenin rol oynadığı, iş yeri ortam 
koşulları ve çalışma koşullarının bunlar arasında olduğu hastalık-
lar olarak ifade edilmiştir (11). 

Meslek hastalıkları ve işle ilişkili hastalıklar bakımından ça-
lışma ortamlarında bulunan etkenlere maruz kalım farklı yollar-
dan olmaktadır. İş yerlerinde alınacak önlemlerde maruz kalım 
yolları da dikkate alınmalıdır. Kimyasallar ve biyolojik etkenler en 
çok solunum yolu olmak üzere, deri ve ağız yoluyla vücuda girer. 
Burun ve ağızla başlayan solunum sistemi toz, gaz, tütsü gibi za-
rarlı etkenlerden korunmak için farklı savunma mekanizmaları-
na sahiptir. İnsan vücudu soluduğu havadaki normal kirleticilerin 
pek çoğunu filtre etmekle birlikte, bütün türlerini bertaraf ede-
mez. Küçük parçacıklar akciğere ulaşarak çeşitli hedef organlar ve 
akciğerlerde tahribata, alerjik ve toksik reaksiyonlara neden olabi-
lir. Vücudun koruyucu tabakası olan ve çok geniş bir yüzeye sahip 
olan deri, iş yeri ortam faktörlerinden farklı şekillerde etkilenebi-
lir. Kimyasal maddelerden bazıları deriden emilerek kana karışa-
bilir ve hedef organlara taşınarak buralarda hasara yol açabilir ya 
da temas ettiği yerde hasara, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. 
Biyolojik etkenlere de deri yolu ile maruz kalım olabilir. Ultraviyo-
le ışınları gibi fiziksel etkenler de deri yolu ile etki yapabilir. Teh-
likeli maddelerin ağızdan alınarak (yutmak suretiyle) vücuda gir-
mesi çok sık görülen bir durum değildir. Tehlikeli maddelerle bu-
laşmış yiyecek ya da içeceklerin yenmesi ve içilmesi ile maruz ka-
lım yoluyla sindirim sisteminde emilim söz konusu olabilir (10).

Bazı etkenler vücuda girdikleri yerde, bazıları diğer organlarda, 
bazıları ise her ikisinde etkisini gösterir. Bazı maddelerin etkisi vü-
cudun yalnızca bir bölümünde, vücuda temas ettiği ya da vücuda 
girdiği bölgede sınırlı kalır, buna lokal etki denir. Sistemik etkiler 
ise vücuda giren tehlikeli bir etmenin vücut içinde farklı organ ve 
sistemlerde yarattığı sorunlardır. Tehlikeye maruz kalındığında he-
men (dakikalar, saatler içinde) ortaya çıkan etkilere akut etki, za-
man içinde (günler, aylar, yıllar sonra) ortaya çıkan etkilere kronik 
etki denir. Akut ya da kronik etkiler lokal ya da sistemik olabilir (10).

Çalışmanın olumsuz sağlık etkileri ekonomik, sosyal, hu-
kuksal vb. pek çok yönüyle önemlidir, konunun bu yönü sıklıkla 
vurgulanmaktadır ancak unutulmamalıdır ki çalışmak sağlı-
ğı olumlu da etkilemektedir. Çalışmanın sağlık etkileri sadece 
çalışanlar değil ailelerinin sağlıkları ile de ilgilidir, konu pek çok 
yönü ile tartışılabilir bunlardan biri de iş yerlerinden eve taşınan 
etkenlerdir. İş yerindeki risklerin yeterince kontrol altına alınmış 
olduğu ve kişiler arası ilişkilerin de olumlu olduğu bir ortamda 
çalışmak, bir üretim etkinliğinde bulunmak, kişinin sağlığı ile 
ilgili olarak hem bedensel, hem de ruhsal ve sosyal yönden olum-
lu, geliştirici etki yapar. Çalışmak, gelir sağlamak demektir ki ge-
liri olan kişinin de bedensel ve ruhsal sağlık yönünden geliri ol-
mayan kişiye oranla daha iyi durumda olması beklenir. Ayrıca ça-

lışan kişi fizik aktivitesi olan bir kişidir. Fizik aktivitenin de kas-
iskelet sistemi hastalıkları veya koroner kalp hastalığı gibi hasta-
lıklar başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkma-
sı bakımından koruyucu etki yaptığı bilinmektedir. Çalışan kişi 
bir sosyal ortamda bulunan, bir ortamı başkaları ile paylaşan ve 
aynı amaç için birlikte olan kişidir. Bu durum kişinin sosyal iliş-
kilerinin gelişmesi ve sonuç olarak ruhsal ve sosyal sağlığı açısın-
dan olumlu etki yapar (9).

Çalışma yaşamı içinde olmak, ekonomik kazanç sağlamanın 
yanında birçok fayda sağlar. Bir işe sahip olmak, bir kişiye bir amaç 
hissi, rutin ve sabahları yataktan kalkmak için bir sebep verebilir. 
İş yeni insanlarla tanışma ve başkalarıyla bağlantı kurma fırsatı 
sunar. Çalışanlar arasında meydana gelen etkileşimler, güven ve 
sosyal destek de dâhil  olmak üzere çalışanların refahı üzerinde 
olumlu etkisi olan bir dizi faktöre yol açabilir (12). Çalışan bağ-
lılığı ve verimlilik arasındaki ilişki iyi bilinmektedir. Ancak, ka-
tılım ve çalışan refahı arasındaki ilişki hakkında daha az şey bi-
linmektedir. Araştırmalar, çalışan bağlılığının kuruluşlar üzerin-
de olumlu ve önemli bir etkiye sahip olabileceğini, ancak yöneti-
cilerin katılım ve refahın sağlanmasında önemli bir rol oynadığı-
nı öne sürmektedir (13). Kesitsel çalışmalar, iş memnuniyeti, iş ta-
lepleri / kontrolü, çaba / ödül ve genel sağlık ve psikolojik refahın 
çeşitli öznel ölçümleri de dâhil  olmak üzere işin çeşitli psikosos-
yal özellikleri arasında ilişki olduğunu göstermektedir (14).

Olumlu etkileri sağlığın hem bedensel hem ruhsal hem de sos-
yal boyutlarında görmek mümkündür. Asıl konu sağlıklı ve gü-
venlikli çalışma ortamlarının oluşturulması, çalışanların sağlık 
ve güvenliğinin korunması yanı sıra olumlu etkileri ön plana çı-
karacak sağlığı geliştirme uygulamalarının hayata geçirilmesidir. 
Ne pahasına olursa olsun üretim yaklaşımı çağdaş iş sağlığı yak-
laşımı ilkelerine tamamen aykırıdır, öncelik çalışanların sağlığı 
ve güvenliği olmalıdır. Çalışma hayatı ve üretim devam edecek-
tir, ancak iş yerlerinde önlemlerin alınarak çalışanların sağlığı ve 
güvenliği korunmalı ve geliştirilmelidir.

EVE TAŞINAN ETKENLER (İng. Take-
Home / Paraoccupational)
Çalışanların iş yerlerinde geçirdikleri süre yanı sıra iş yeri ortam 
koşullarına bağlı olarak çalışanların ailelerinin etkilenme olasılı-
ğı dikkate alındığında konunun önemi artmaktadır. Bu etkilerden 
biri de kimyasallar, tozlar gibi iş yeri ortam faktörlerinin eve ta-
şınmasıdır.

Mesleki ve çevresel riskler arasındaki öngörülen sınırlar genel-
likle belirsizdir. Bir iş yerinde yayılan bir tehlike, iş yerindeki ça-
lışanları etkilediğinde mesleki etkilenimdir. Bunun yanında aynı 
tehlike iş yerinin sınırlarından çıkıp daha geniş toplulukları et-
kilediğinde çevresel etkilenim haline gelir. Bazı durumlarda ça-
lışanlar, mesleki tehlikeleri ev ortamına taşıyan “araçlar” olabilir-
ler. Eve götürülen risklerinin önemi uzun zamandır bilinmekte-
dir. NIOSH The National Institute for Occupational Safety and 
Health (Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü), 1995 
yılında, çalışanların evlerinin tehlikeli kimyasallar ve iş yerinden 
taşınan maddelerle kirlenmesi ile ilgili maruz kalım ve olumsuz 
sağlık etkilerini kanıtlayan rapor hazırlamıştır. Bu maruz kalım-
lar halen çocuklar da dâhil  olmak üzere aile üyeleri arasında has-
talıklara ve zehirlenmelere neden olmaktadır (15). En sık ‘’eve gö-
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türülen’’ riskler arasında; asbest, kurşun, pestisitler hatta buğday 
unu gibi organik tozlar sayılabilir (16-20). Eve götürülen riskler Jo-
nes ve arkadaşlarının oluşturduğu modele göre, dış kontaminas-
yon, vücuda alınan doz ve davranış değişikliği yoluyla aile ve çev-
redeki kişileri etkileyebilir (Şekil 2).

Eve taşıma, genellikle çalışanların iş yerinde ciltleri, giysileri, 
aletleri, arabaları ve diğer nesneler üzerindeki iş yeri tehlikeleri-
ni eve taşımaları ve aileyle temas halinde bu tehlikeleri çocuğu-
nu kucaklama gibi eylemlerle, vücudundan veya giysisinden kir-
leticilerin aile bireylerinin vücuduna veya giysisine aktarması gibi 
yollarla açıklanır. Ayrıca, vücuda alınan tehlikeli ajanlar iş yerin-
de çalışanların organlarına girebilir ve bu ajanlar çalışanların ai-
lelerini çeşitli şekillerde etkileyebilir. Aile üyelerinin temas ettiği 
veya ağız yoluyla aldıkları vücut sıvılarında (kan, idrar, solunum 
sekresyonları ve anne sütü) tehlikeli ajanlar bulunabilir. Örneğin 
annenin vücuduna aldığı tehlikeli kimyasal ajanlar süte geçerek 
bebeğin maruz kalımına neden olabilir. Bunun yanında vücuda 
alınabilecek biyolojik tehlikeler de evdeki aile bireylerine bulaşa-
rak sağlık riski oluşturabilir. Son yıllarda işteki stresin çalışanlar-
da davranış değişikliğine neden olarak aile içi ilişkileri ve diğer 
aile bireylerini kötü etkilediği yönünde çalışmalar da bulunmak-
tadır (15). İş yerlerindeki bütün tehlikelerin ev ve iş-dışı çevreyi 
de etkileyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli önlemler 
alınmalıdır. Covid-19 pandemisinin yoğun olarak yaşandığı gün-
lerde pek çok sağlık çalışanının biyolojik etkeni evine taşımamak 
için tek kişilik misafirhane odalarında kalması bu konuda olum-
lu örnek olmuşlardır.

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ ve 
ÇALIŞMA HAYATINDA EŞİTSİZLİKLER
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu raporunda (2013 tarih-
li), küresel sağlık eşitsizlikleri konusunda, sağlık ve ölümler ile il-
gili eşitsizliklerin sadece genetik farklılık veya sağlık hizmetleri-
ne erişimden kaynaklanmadığı; bireylerin doğup büyüdüğü, yaşa-
dığı, çalıştığı, yaşlandığı koşullar ile bu koşullara sebep olan güç, 
para ve kaynaklar açısından karşılaştığı eşitsizliklerin de en az bu 
faktörler kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır (21, 22). Sağlığın 
sosyal belirleyicileri, ekonomik politikaların, sosyal normların, po-
litik sistemlerin, kamu politikalarının sonuçlarıdır. Birçok sağlık 
ve güvenlik sorununun temel nedenleri ve nedenlerin nedenleridir.

WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) sağ-
lığın sosyal belirleyicilerini “insanların doğdukları, büyüdükleri, 
yaşadıkları, çalıştıkları ve yaşlandıkları koşullar” olarak tanımla-
maktadır. Sosyal düzenlemeler sonucunda, cinsiyet, etnik köken, 
ırk, sınıf, göçmen olmak sağlığın sosyal belirleyicileri arasındadır 
ve farklılıklara neden olmaktadır (Şekil 3).

Merkezde yaş, cinsiyet ve yapısal faktörlerin; çevredeki hal-
kalarında ise sırasıyla bireysel yaşam tarzı faktörlerinin (sigara 
içme, alkol kullanma alışkınlığı gibi); sosyal ve toplumsal ağla-
rın; yaşam ve çalışma koşullarının (tarım ve yiyecek üretimi, eği-
tim, barınma, su ve sanitasyon, sağlık hizmetleri, çalışma orta-
mı, işsizlik) ve genel sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel faktör-
lerin bulunduğu eşmerkezli halkalar modeli ile sağlığın belirleyi-
cileri tanımlanmaktadır. Temel sağlık koşulları; bireylerin sosyo-
ekonomik, kültürel ve çevresel koşulları, yaşam ve çalışma koşul-

Şekil 2. İş yeri stresörlerinin çalışanlar tarafından üç yoldan eve taşınma yolakları (15)
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ları, sosyal ve topluluk ağları ve bireysel yaşam tarzı olarak özet-
lenebilir. Yaşam ve çalışma koşulları ise uygun gıda, barınma, is-
tihdam, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel kaynaklara erişimi 
içermektedir. Sağlık hizmetlerine erişim düzeyini de belirleyen 
bu koşullar, ülkelerdeki sosyal düzenlemelerden (ekonomik, po-
litik, yasal, dinî ve kültürel) etkilenmekte, para, güç ve kaynak-
ların küresel, ulusal ve yerel düzeyde dağılımı ile şekillenmekte-
dir (23, 24). 

Çalışma hayatında, diğer gruplara kıyasla, çatışma ve kriz 
zamanlarında ayrımcı uygulamalar, şiddet, çevresel felaketler veya 
ekonomik zorluklarla karşılaşma riski daha yüksek olan herhangi 
bir grup veya toplumdaki kesimler “hassas gruplar” olarak tanım-
lanmaktadırlar (25). Bunlar arasında kadınlar, çocuklar, yaşlılar, 
engelliler sayılabilir. Kayıtlı/kayıtsız, güvenceli/güvencesiz çalış-
manın etkilerinin yanı sıra, yüksek taleplere karşın düşük kont-
rol veya harcanan emeğe karşın alınan ödülün dengesizliği (yük-
sek efor karşılığında düşük ücret) ile belirlenen olumsuz psikosos-
yal koşullar da stresle ilişkili sağlık sorunlarında artış ile ilişkili-
dir. Sağlığın sosyal belirleyicileri ve sonuçları çalışanların çocuk-
ları üzerinde de etkili olduğundan, dezavantajların kuşaklar arası 
aktarılması ile sağlık sonuçlarını daha da kötüleştirmektedir (26). 

İşsizlik
İşsizlik sağlığın önemli belirleyicilerindendir, ekonomik koşullar 
istihdam olanaklarını olumsuz şekilde etkilemektedir. İşsizlik, ka-
yıtlı/kayıtsız, güvenceli/güvencesiz çalışma, yüksek rekabet ve ar-
tan iş güvencesizliği, ayrımcılık, taciz ve adaletsizlik, iş yerinde 
stres ve çatışmayı da artırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde çalışma 
çağındakilerin %85’i ücret karşılığı çalışmaktayken Sahra altı Af-
rika ve Güney Asya’da bu değer %25’ten daha azdır (26). Ülkemiz-
de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Ni-
san 2020 İşgücü İstatistikleri’ne göre 15 ve daha yukarı yaştakiler-
de işsiz sayısı 3 milyon 775 bin kişi ve işsizlik sıklığı %12,8 olarak 
saptanmıştır, 15-24 yaş arası kişilerde eğitimde ve istihdamda ol-

mayanların sıklığı %29,1 ve işsizlik sıklığı %24,4; 15-64 yaş arası 
kişilerde işsizlik sıklığı %13,1’dir (28).

İşsizliğin neden olduğu bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık so-
runları ile en önemli İSG konularındandır. İşsizlerde daha yüksek 
uzun süreli sınırlayıcı hastalık, kardiyovasküler hastalık ve ruhsal 
hastalık hızları olduğu saptanmıştır (29, 30). İşsizliğin, tütün 
ürünleri kullanımı ile alkol tüketiminde artış ve fiziksel egzersiz 
yapmada azalma gibi olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır (31).

Özellikle düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde olmak üze-
re, dünya işgücünün büyük kısmı, sıklıkla mevsimlik çalışma gibi 
geçici olmak üzere kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermektedir. 
Geçici işte çalışanlar da kötü çalışma koşulları, düşük ücretlen-
dirme, yetersiz İSG hizmetlerine karşı koruyucu yasal düzenleme 
eksikliği ile karşı karşıya kalmakta, emeklilik gibi haklardan fay-
dalanamamakta ve sosyal güvenceleri yeterli düzeyde olmamak-
tadır (26). Gelir eşitsizlikleri ve haksız ücretlendirme de çalışanlar 
için önemli bir sorundur. Gelişmekte olan 32 ülkede 209 milyon 
ücretli çalışanın 23 milyonu günde 1,25; 64 milyonu ise günde 2,5 
Amerikan Doları’ndan daha düşük ücretle çalışmaktadır (32). Ye-
tersiz gelir, çalışanların sağlıklı yaşama ulaşmalarını engellemek-
te, artmış morbidite ve mortalite hızlarına neden olmaktadır. İş-
sizlik veya düşük gelirli işte çalışmanın sonucu maddi yoksunluk-
ları yanı sıra yüksek statülü işlerde çalışanlar için de organizasyon 
şeması içerisinde yüksek düzeyde gelir eşitsizliklerinin olması gibi 
gelirde adaletsizlik algısına neden olan durumlar bedensel ve ruh-
sal sağlığa etki etmektedir (26).

Çalışma hayatı bütün bireylerin sağlık durumunu aynı düzeyde 
etkilememektedir, eşitsizlikler vardır. Tehlikeli ya da az tehlikeli 
işlerde çalışma bütün İSG alanındaki eşitsizliklerin ve bunların 
sağlık, güvenlik sonuçlarının tamamını açıklamamaktadır. 
İşle ilişkili yaralanmalar ve hastalıklar için ırk, etnik köken, 
cinsiyet ve sosyal sınıf farklılıkları yalnızca iş imkânlarındaki 
farklılıklarla, yoksulluk, işsizlik gibi sağlığın sosyal belirleyicileri 
değil, beraberinde bulunan sosyal, politik ve ekonomik faktörlerle 
de ilişkilidir (33). İş sağlığı eşitsizliklerine katkıda bulunan diğer 
riskler arasında iş güvenliği eksikliği, eğitim eksikliği, yetersiz 
koruyucu donanım, güvenli olmayan koşullarda çalışmaya devam 
etmeye yönelik ekonomik baskı, dil sorunu ve kültürel farklılıklar 
bulunmaktadır (34).

Çalışma hayatında eşitsizliklerin ve ilişkili olumsuz sağlık 
sonuçlarının giderilmesinde, her çocuğun hayata en iyi 
şekilde başlamasının sağlanmasının amaçlanması ve iyi bir 
eğitimin sunulabilmesi, çalışma yaşamındaki sağlığın sosyal 
belirleyicilerinden kaynaklanan eşitsizliklerle mücadelede ilk 
basamak olmalıdır. İşsizliğin önlenmesi ile çalışanları hedefleyen 
eylemler ve politikalar, kendileri kadar aileleri ve çocuklarını 
etkileyen sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlıkta eşitsizliklerin 
önlenmesi konusunda katkı sağlayacaktır. Bu faaliyetler emeklilik 
döneminde de sağlıklı bir yaşamı, sosyal ve ekonomik güvenceyi 
de kapsayacak şekilde sürdürülmelidir. Küreselleşmenin çalışanlar 
ve ailelerinde olumsuz sağlık sonuçlarına neden olan etkilerini 
önleyecek önlemler alınmalıdır. Ekonomik koşullar ve ilgili politi-
kalara ilişkin düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Yoksulluk ve iş-
sizlik dâhil , sağlığın sosyal belirleyicilerine yönelik çalışmalar, top-
lumun bütün üyeleri için olmalıdır, ancak daha fazla ihtiyaç düze-
yinde olanlar daha öncelikli olmalı ve daha fazla korunmalıdır (35). 

Şekil 3. Sağlığın sosyal belirleyicileri (27 numaralı kaynaktan uyarlanmıştır)
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İngiltere ve ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) en yoksul 
gruplar arasında yaşam beklentisi düşmekte ve bazı Avrupa ül-
kelerindeki sağlık eşitsizlikleri salgın öncesi son on yılda gide-
rek artmakta iken 2019 yılının sonlarında ortaya çıktıktan son-
ra dünya geneline yayılan COVID-19 Coronavirus Disease 2019 
(Koronavirüs Hastalığı 2019) pandemisi zaten var olan sosyal, 
ekonomik ve politik eşitsizlikleri daha da belirgin ortaya koymuş-
tur. Sağlığın sosyal belirleyicileri, hassas ve riskli grupları altta 
yatan başka sağlık sorunları olmasa bile COVID-19’a karşı daha 
savunmasız hale getirmektedir. Sağlığın psikososyal belirleyicile-
ri konusunda araştırmalar, maddi ve psikolojik yoksunluğun kro-
nik strese neden olarak immünsupresyona neden olduğunu gös-
termektedir (27). Öte yandan, iş talepleri yüksek olan işçilerde 
üst solunum yolu enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu riski, iş 
talepleri düşük olanlara göre, daha fazladır (36). İngiltere’de ya-
pılan bir çalışmada, standartlaştırılmış COVID-19 tanısı sıklığı, 
100.000 kişi başına, siyah etnik gruplarda en yüksek (kadınlarda 
486 ve erkeklerde 649), beyaz etnik gruplarda ise en düşük (ka-
dınlarda 220 ve erkeklerde 224) saptanmıştır. Önceki yıllara kı-
yasla, bütün ölüm nedenleri bu dönemde Siyah erkeklerde bekle-
nenden neredeyse 4 kat, Asyalı erkeklerde yaklaşık 3 kat, Beyaz 
erkeklerde ise yaklaşık 2 kat daha yüksek saptanmıştır. Azınlık 
grubu kadınlarda ölümler neredeyse 3 kat fazladır. Bu analizler-
de mesleğin, obezitenin ve komorbidite olup olmamasının etkisi-
ninin dikkate alınmamış olması önemli bir eksikliktir (37).

TANIMLAR
Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nda (7 Nisan 1948) sağlık şöy-
le tanımlanmıştır: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı 
değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir”. Bu ta-
nımda bedensel ve ruhsal iyilik hali sağlığın daha iyi bilinen yö-
nüdür. “Sosyal yönden tam iyilik hali” yeni ve açıklanması gere-
ken bir kavramdır. Bu kavramı açıklayabilmek için sağlığın sade-
ce kişisel bir olgu olmadığını, toplumsal yönünün de bulunduğu-
nu belirtmek gerekir. Kişinin sosyal yönden tam iyilik halinde ol-
masının ön koşulu sosyal yaşantısının sağlıklı olmasıdır. Çalışma 
ve yaşam güvenliğinin sağlanamadığı, iş bulma olasılığının bu-
lunmadığı, gelir dağılım dengesizliğinin yarattığı huzursuzluğun 
giderilemediği toplumlarda kişinin tam iyilik halinde olması ola-
naksızdır (38-40).

ILO sözleşmelerine göre işte sağlıklı olmak “Çalışanın çalış-
ma ortamını, koşullarını, ilişkilerini ve çevresini, kendisini güdü-
leyen bir çalışma yürütmesini sağlayacak bir biçimde etkileyerek 
üretilmesine katkı yaptığı sağlıklı ve güvenli bir üretim ortamı-
nın ürünü olan bedensel, ruhsal, toplumsal iyilik halinde olmak-
tır”. 155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 
Sözleşmede sağlık “işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya 
sakatlığın bulunmaması halini değil, aynı zamanda, çalışma sı-
rasındaki hijyen ve güvenlik ile doğrudan ilişkili olarak sağlığı et-
kileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da kapsar” şeklinde açıklan-
maktadır (41).

Güvenlik (İng. Safety):  Yapılan işin ve/veya çalışma şartları-
nın zarar ve/veya tehlike içermeme durumu ya da kabul edilemez 
riskten uzak olma durumu olarak tanımlanabilir (42).

İş sağlığı ve güvenliği (İng. Occupational Health and Sa-
fety): Yapılan işten veya çalışılan iş yerinden kaynaklanan tehlike-

lerin, genel çevre ve toplum üzerindeki etkileri de dikkate alınarak 
öngörülmesi, tanınması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesini, 
iş yeri ortamının iyileştirilmesini hedefleyen sistemli bilimsel ça-
lışmaların bütünüdür (43). İşle ilgili yaralanma ve hastalıkların 
önlenmesi gibi çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi 
ile ilgilenen bir disiplindir (44).

İş Sağlığı (İng. Occupational Health): Çalışanların sağlığı-
nı ve çalışma kapasitesini koruma ve geliştirme, iş yerinde sağlık 
ve güvenliği destekleyen yönde iş organizasyonu ve çalışma kül-
türünü geliştirme hedefi vardır. İş sağlığı, tüm çalışanların en üst 
düzeyde fiziksel, zihinsel ve sosyal refahının teşvik edilmesini ve 
sürdürülmesini amaçlayan; çalışma koşullarından kaynaklanan 
sağlık sorunlarını önlemeye çalışan; çalışanların işlerinde sağlı-
ğa olumsuz faktörlerden kaynaklanan risklerden korunmasına ça-
lışan; çalışanın fizyolojik ve psikolojik yeteneklerine uyarlanmış 
bir mesleki ortama yerleştirilmesi ve bakımı; özetlemek gerekirse: 
işin insana uyarlanması için uğraşan bir disiplindir (45).

İş Hekimliği (İng. Occupational Medicine): Çalışanların 
sağlığının korunması, sağlık sorunlarının incelenmesi, bu sorun-
ların tanı ve tedavisi şeklinde tıbbi çalışmaları içeren, iş sağlığının 
tıbbi boyutu ile ilgilenen alandır (9). Çalışmaya bağlı veya meslek-
lere özel meydana gelen (veya bunlarla ilişkili) hastalık ve yaralan-
maların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır. Ge-
nellikle iş kazaları daha çok iş güvenliği alanının, meslek hastalık-
ları ise iş hekimliğinin alanı olarak görülmektedir (45).

İş Hijyeni (İng. Occupational Hygiene): İş yerinde ola-
sı sağlık ve güvenlik tehlikelerinin değerlendirilmesi, gerekli ön-
leyici uygulamaların planlanması ve uygulanması çalışmala-
rı (9). İş yerinde veya çalışma nedeniyle ortaya çıkan, hastalığa, 
sağlık ve esenliğin bozulmasına veya çalışanlar arasında önemli 
rahatsızlığa neden olabilecek çevresel faktörlerin (kimyasal, fizik-
sel, biyolojik ajanlar) öngörülmesi, tanınması, değerlendirilmesi 
ve kontrolüne adanmış bilim veya sanat dalıdır (46).

İş Güvenliği (İng. Occupational Safety): İş güvenliği, çalı-
şanlar ve iş arasındaki ilişkiyi içerir; malzeme, ekipman, makine-
ler; fiziksel çevre, iş organizasyonu ve tehlikeli koşulları ortadan 
kaldırmayı veya çalışanların yaralanma riskini en aza indirmeyi 
amaçlamaktadır (45).

Ülkemizde, bazen çeviriden de kaynaklanan, kavram 
karmaşası yaşanabilmektedir. Uluslararası ya da ulusal olarak 
bazen iş sağlığı, bazen İSG bazen de iş güvenliği ve sağlığı, çalışan 
sağlığı, gibi kullanılabilmektedir, konu tabi ki işçi-çalışan sağlığı 
ve güvenliğidir. Bu kitap kapsamında mevzuatımızla uyumlu ol-
mak üzere İSG kullanılmıştır.

İş sağlığı (İng. occupational health) uygulamaları, iş sağ-
lığı ve güvenliği (İng. occupational health and safety) ile iş hij-
yeni (İng. occupational hygiene veya industrial hygiene) uy-
gulamalarını kapsar. İş sağlığının amacı, ILO / WHO İş Sağlı-
ğı Ortak Komitesi tarafından 1950’deki ilk oturumunda tanım-
lanmış, 1995’teki 12. oturumunda revize edilmiştir: “İş sağlığı, 
bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik 
durumlarını en üstün düzeye ulaştırmayı, bu düzeyde sürdürmeyi, 
çalışanların çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını 
önlemeyi, çalışmaları sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan 
tehlikelerden korumayı, fizyolojik ve psikolojik durumlarına en 
uygun mesleksel ortama yerleştirmeyi ve bu durumu sürdürmeyi, 
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işin insana ve insanın işine uyumunu sağlamayı amaçlayan bilim 
dalıdır” (43, 47). Bu tanıma, 1995 yılında, Komitenin 12. Toplan-
tısında “çalışanların sağlığını ve çalışma kapasitesini koruma ve 
geliştirme, çalışma ortamını ve yapılan işi geliştirme, iş yerinde 
sağlık ve güvenliği destekleyen yönde iş organizasyonu ve çalışma 
kültürünü geliştirme” de eklenmiştir. Tanımda geçen insanın işi-
ne uyumu konusu yanlış anlaşılmamalıdır, bilgi ve beceri yolu ile 
farkındalığın ve önlemlerin uygulanmasındaki başarının artırıl-
ması vurgulanmaktadır.

Önemli olan hangi tanımın kullanıldığı değil, kapsamı, çağdaş 
yaklaşımın benimsenmesi ve uygulanmasıdır. Bazı temel ilkeler 
aşağıda sıralanmıştır:

•	 Kişi	fiziksel,	biyolojik	ve	sosyal	çevresi	ile	bir	bütündür,	çalış-
ma ortamı bu çevrenin önemli unsurlarından biridir.

•	 Çalışanların sağlığını, güvenliğini ve çalışma kapasitesini 
korumak, geliştirmek ve bunu sürdürmek öncelikli yaklaşım 
olmalıdır. 

•	 Çalışma	 koşulları	 yüzünden	 çalışanların	 sağlığının	 bozul-
ması önlenmeli, çalışanlar çalışma ortamındaki sağlığı bo-
zan etmenlerden korunmalıdır.

•	 Çalışanlar	 bedensel	 ve	 ruhsal	 sağlık	 durumuna	 uygun	 işe	
yerleşmelidir.

•	 Üretim insan içindir. Hiçbir üretim amacı çalışanın sağlık ve 
güvenliğini korumayı ve geliştirmeyi erteletemez.

•	 Çalıştırdığı işçinin sağlığını ve güvenliğini korumak 
işverenin yükümlülüğündedir, bu yükümlülük ertelenemez 
ve devredilemez.

•	 Çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması için, katılım, 
ulusal ve iş yeri düzeyinde örgütlülük gerekir.

•	 Çalışan ile ailesinin sağlığı bir bütün olarak ele alınmalıdır.
•	 Çalışmalar sadece üretim değil hizmet ve yönetim birimlerini 

de içerecek şekilde, bütün çalışanları kapsamalıdır. 
•	 İş yerlerinde sağlık ve güvenliği destekleyen yönde iş 

organizasyonu ve çalışma kültürü geliştirilmelidir. Böylece 
olumlu bir sosyal ortam ve düzgün çalışma yöntemi gelişti-
rilebilecek, işin verimliliği artabilecektir.

•	 Koruma,	tedavi	ve	rehabilitasyon	yanı	sıra	sağlığı	geliştirme-
yi de kapsar.

•	 Sağlık	ve	güvenlik	alanında	hedeflere	ulaşılabilmesi	çalışan-
ların ve işverenlerin katılımı ile mümkün olacaktır.

•	 Toplu	koruma	önlemleri	ve	kaynakta	kontrol	önceliklidir.

KAPSAM
KAPSAM – ÇALIŞANLAR
ILO’nun 155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İliş-
kin Sözleşmesinde işçiler “kamu çalışanları dâhil  olmak üzere is-
tihdam edilen bütün kişileri kapsar” şeklinde açıklanmaktadır (41).

ILO ve WHO uzmanları ortak komitesi tarafından yapılan ta-
nımda da vurgulandığı gibi iş sağlığı ve güvenliği bütün çalışan-
lar içindir. Ameliyat yapan hekim de, masa başında çalışan sek-
reter de, madende çalışan işçi de, mevsimlik çalışan gezici ve ge-
çici tarım işçisi de, işçi, memur, esnaf, zanaatkâr ayrımı olma-
dan İSG uygulamalarının kapsamındadır. Bütün çalışanların İSG 
hizmetleri kapsamında olması çağdaş yaklaşımın gereğidir. Küre-
sel istihdam 3 milyar kişiden fazladır, bunların %80’i riskli işler-
de çalışmaktadır. İSG hizmetlerinden faydalananların sıklığı top-

lamda sadece %15, gelişmekte olan ülkelerde %5-10, gelişmiş ül-
kelerde %15-90’dır, bu sıklık ülkelere göre farklılıklar göstermek-
te, %1 ile %95 arasında değişmektedir. Hizmet kapsamının sınır-
lı kalması, önemli sorunlardan biridir. (48). Kapsam dışında ka-
lanlar ülkemizde de olduğu gibi genellikle küçük, orta ölçekli iş-
letmelerde, tarım ve hayvancılık işlerinde çalışanlar, kendi adına 
çalışanlar (esnaf ve sanatkârlar) ve kayıt dışı çalışanlardır. Bu şe-
kilde çalışanlar için iş sağlığı hizmet modellerinin oluşturulma-
sı da güçtür (49).

Ülkemizde, bazı istisnalar dışında kamu ve özel sektöre 
ait bütün işleri ve iş yerlerini, bu iş yerlerinin işverenleri ile 
işveren vekillerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm 
çalışanları faaliyet konularına bakılmaksızın kapsayan İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu (6331 Sayılı) kapsam konusunda önemli 
gelişme sağlamış, bazı istisnalar dışında bütün çalışanlar kapsa-
ma alınmıştır. Öte yandan Kanun’un bazı önemli maddelerinin 
yürürlük tarihlerinin ve kapsamının erteleniyor olması İSG hiz-
metlerinin hedeflerine ulaşmasında karşılaşılan önemli sorunlar-
dandır. Kanunda 2020 yılı da dâhil olmak üzere her yıl ekleme ya 
da düzenleme (değişiklik) yapılmıştır (50). 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
Kapsam
MADDE 2 
(1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş yerlerine, 

bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve staj-
yerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konula-
rına bakılmaksızın uygulanır. 

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Ka-
nun hükümleri uygulanmaz: 
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerlerinde-

kiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri 
ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. 

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. 
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve 

hizmet üretimi yapanlar. 
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasın-

da, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güven-
lik ve meslek edindirme faaliyetleri

Ülkemizde, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu 4. maddesi kapsamındaki, 2018 yılında, zorunlu sigortalı 
sayılarının cinsiyete göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir (51).

Çalışabilir nüfusun (15-65 yaş) yaklaşık 31 milyon kişi oldu-
ğu 2020 yılında zorunlu sigortalılar dışındakiler arasında kayıt 
dışı çalışanlar, işgücüne dâhil  olmayanlar ve işsizler bulunmak-
tadır. TÜİK tarafından yayınlanan İşgücü İstatistiklerine göre, ül-
kemizde, Nisan 2020’de, istihdam edilenlerin sayısı 25 milyon 614 
bin kişi, istihdam sıklığı %45,5, herhangi bir sosyal güvenlik ku-
ruluşuna bağlı olmadan çalışanların (kayıt dışı çalışanların) sık-
lığı %28,7’dir. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayıları yaklaşık 
olarak sanayi sektöründe 5 milyon 344 bin (%20,9), tarım sektö-
ründe 4 milyon 485 bin (%17,5), inşaat sektöründe 1 milyon 250 
bin (%4,9) kişi iken, hizmet sektöründe 14 milyon 535 bin (%56,7) 
kişidir (28).
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KAPSAM - HİZMETLER 
Kapsamlı iş sağlığı yaklaşımı kavramı çalışanların sağlığının, iş 
yeteneğinin ve refahının korunması ve geliştirilmesi, güvenli ve 
sağlıklı çalışma ortamlarının sürekli iyileştirilmesi ve geliştiril-
mesi, işin psikolojik, psikososyal ve örgütsel yönleri ile sağlık ve 
esenliğe elverişli iş ve yönetim kültürlerinin benimsenmesini kap-
sar. İş sağlığı hizmetlerinin böylesine kapsamlı bir modeli takip 
edebilmesi için bu alanda çalışacak, çok disiplinli uzmanlığı olan 
insangücü, ve hedefleri uygulamak için de işçilerin ve yöneticile-
rin tam katılımı gerekir (47).

Geniş anlamı ile iş sağlığı bir sosyal politika alanıdır ve çalı-
şanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için tutarlı ve ka-
rarlı (sosyal) politikalara gereksinim vardır. Uluslararası düzen-
lemelerin yol gösterici özelliği vardır. Türkiye’nin de imzaladı-
ğı, uluslararası sözleşme ve tavsiye kararları doğrultusunda hiz-
metlerin içeriği ile ilgili bütünsel ve çok disiplinli bir yapı öngö-
rülmektedir. İş sağlığı hizmetleri bütün çalışanları ve iş yerlerini 
kapsamalıdır, altyapısı yasal düzenleme ya da toplu pazarlık 
yöntemleri ile hükümetlerce sağlanmış olmalıdır, giderleri işveren 
tarafından sağlanmalıdır ve koruyucu yaklaşımlar öncelikli 
olmalıdır. Bu temel politikaların yanı sıra yerel gereksinimlere 
ve ülke koşullarına uygun politikalar olması, ulaşılabilir olması, 
multidisipliner yaklaşımla yürütülmesi hizmetlerin işlevselliği 
açısından önemlidir. Bu politikaların yaşama geçirilmesi ve 
bütünselliğin sağlanabilmesi için iş sağlığının bir sistem olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. İş sağlığı hizmetlerinin içeriği 
ile ilgili bütünsel ve çok disiplinli bir yapı öngörülmektedir. Bu 
dokümanlarda hizmet içeriği için aşağıdaki beş ilke belirlenmiştir 
(41, 49, 52, 53).

1. Çalışanların çalışma ortamındaki tehlikelerden korunması 
(koruma ve önleme ilkesi). İşyerlerinde sağlığa zararlı risk-
lerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Sağlık birimleri, 
kantinler, yatakhaneler ve işveren tarafından bu tür hiz-
metlerin sunulduğu yerler dâhil  olmak üzere, işçinin sağ-
lığını etkileyebilecek çalışma ortamında ve iş uygulamala-
rındaki faktörlerin izlemi. İş yerlerinde sağlığa zararlı risk-
lerin tanımlanması ve değerlendirilmesi.

2. İşin işçinin kapasitesine göre düzenlenmesi (uyum ilkesi). 
İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi. İşyerlerinin tasarı-
mı, makine ve diğer gereçlerin durumu, bakımı ve seçimi 
ve çalışma sırasında kullanılan maddeler dâhil  olmak üze-
re işin planlanması ve organizasyonu konusunda öneriler-
de bulunulması. Yeni gereçlerin sağlık açısından değerlen-

dirilmesi ve test edilmesi gibi iş uygulamalarının iyileşti-
rilmesine yönelik programların geliştirilmesine katılım. İş 
sağlığı, güvenliği, hijyen ve ergonomi, kişisel ve ortak koru-
yucu donanım konularında önerilerde bulunulması.

3. Çalışanların, fiziksel, mental ve sosyal iyiliklerinin gelişti-
rilmesi (sağlığı geliştirme ilkesi). İş ile ilişkisi bakımından, 
işçilerin sağlığının gözetimi. Mesleksel esenlendirme ön-
lemlerine katkıda bulunma. İş sağlığı, hijyen ve ergonomi 
alanlarında bilgi, eğitim sağlamada iş birliği.

4. İşle ilgili hastalık ve kazaların zararlarının en aza indiril-
mesi (tedavi ve esenlendirme ilkesi). İş kazaları ve meslek 
hastalıklarının izlemine ve analizine katılma. İlk yardım ve 
kaza ve diğer akut olayların tedavisinin organizasyonu.

5. Çalışanlara ve ailelerine genel sağlık hizmetlerinin sunu-
mu (birincil sağlık hizmetleri ilkesi).

İSG hizmetleri kapsamında yer alan etkinliklerden bazıları 
aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır (54).

Çalışma ortamının gözetimi: Bu etkinlik, tehlikeli mad-
delere maruz kalmanın ve diğer çalışma koşullarının tanımlan-
ması, maruz kalan çalışanların tanımlanması ve farklı çalışan 
gruplar için maruz kalım düzeylerinin değerlendirilmesi için 
yürütülmektedir. Bu gözetim en iyi şekilde, işveren, işçi temsilcileri 
ve çok disiplinli iş sağlığı ekibi tarafından iş yerini düzenli gözden 
geçirme incelemeleri ile yapılmaktadır. Daha küçük işletmelerde 
bu gözetim, yalnızca işveren ve işçi temsilcileri ile birlikte iş 
sağlığı personeli tarafından yapılabilir. Gözetim için birçok 
kontrol listeleri ve rehberler bulunmaktadır ve önerilmektedir. 
İncelemeler aşağıdakileri içerebilir:

•	 Çalışanın	 sağlığını	 etkileyebilecek	 ergonomik	 faktörlerin	
tanımlanması ve değerlendirilmesi,

•	 Çalışanların	sağlığı	için	riskler	yaratabilecek	fiziksel,	kim-
yasal, biyolojik maruz kalımlar gibi faktörler ve iş hijyeni 
koşullarının değerlendirilmesi,

•	 Çalışanların	olumsuz	psikolojik	faktörlere	maruziyeti	ma-
ruz kalımı ve iş organizasyonu ile ilgili hususların değer-
lendirilmesi,

•	 İş	kazaları	riskinin	ve	önemli	tehlikelerin	değerlendirilme-
si,

•	 Toplu	ve	kişisel	koruyucu	donanımın	değerlendirilmesi,
•	 Maruz	kalımı	azaltmak,	önlemek	ve	yok	etmek	için	planla-

nan kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,
•	 Genel	hijyen	ve	sağlık	olanaklarının	değerlendirilmesi.	

Tablo 1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Zorunlu Sigortalıların Cinsiyete Göre Dağılımı, 2018 (51)

Zorunlu Sigortalıların, 2017 Kadın Erkek Toplam

4-1/a zorunlu sigortalı, 5510 İşçi 4.333.469 9.895.701 14.229.170

4-1/b zorunlu sigortalı, 5510 –

Bağımsız çalışanlar 1479 S.K 
455.961 1.658.110 2.114.071

4-1/b zorunlu sigortalı, 5510 – Tarımsal faaliyette bulunanlar 2926 S.K 123.083 573.092 696.175

4-1/c zorunlu sigortalı, 5510 - Memur 1.085.638 1.945.673 3.031.311

TOPLAM 5.998.151 14.072.576 20.070.727
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Çalışan sağlığının gözetimi: Çeşitli tür sağlık muayeneleri yoluy-
la yapılmaktadır. Sağlık muayenelerinin temel amacı; belirli işleri 
yürütecek bir çalışanın işe uygunluğunu değerlendirmek, iş süre-
cinde bulunan zararlı etkenlere maruz kalım ile ilişkili olabilecek 
bir sağlık bozulmasını değerlendirmek ve işteki maruz kalımlardan 
kaynaklanan meslek hastalıkları vakalarını tanımlamaktır. Aynı 
zamanda bu muayeneler, önleyici eylemlerin son etkisini kontrol 
etmek için ve örneğin, çalışanların çalışma becerilerinin değerlen-
dirilmesi için de kullanılmaktadır. Sağlık muayeneleri, ayrıca, he-
nüz bir hastalık oluşturmayan erken etkilerle ilgili gözlemlerin ya-
pılmasına da yardımcı olabilir. Sağlık muayeneleri, muayene yön-
temleri, sonuçlar ve bu sonuçlara dayanan eylemler ile kişisel sağ-
lık verilerinin gizliliğini dikkate alarak çeşitli taraflara bilginin ile-
timi hususları ile ilgili birçok rehber mevcuttur. Sağlık muayeneleri 
daima çalışanların maruz kalım bilgileri ile bir araya getirilmelidir. 
Olumsuz sağlık etkileri gözlendiğinde, önleyici ve kontrol eylemle-
ri acilen başlatılmalıdır. Aşağıdaki sağlık muayeneleri sıralanmıştır:

•	 İşe	giriş	sağlık	muayeneleri,
•	 Periyodik	sağlık	muayeneleri,
•	 İşe	dönüş	sağlık	muayeneleri,
•	 Genel	sağlık	muayeneleri,
•	 İş	 bitiminde	 veya	 hizmet	 bitiminden	 sonraki	 sağlık	mua-

yeneleri. (Bu tür muayeneler için yeni bir sağlık muayenesi 
türü de tanımlanmaktadır.)

Sağlık ve güvenlik risklerinin değerlendirilmesi: Çalışma or-
tamı gözetimi bilgisi, sağlık gözetimi bilgisi ile bir araya getiril-
mektedir ve diğer ilgili verilerle birlikte tüm bu veriler risk değer-
lendirmesi için kullanılmaktadır. Risk değerlendirmesindeki ba-
samaklar şunları içermektedir:

•	 İş	 sağlığı	 tehlikelerinin	 tanımlanması	 (gözetimlerin	sonu-
cu olarak),

•	 Özel	 tehlikelere	 maruz	 kalan	 çalışanların	 veya	 çalışan	
gruplarının tanımlanması,

•	 Bir	tehlikenin	çalışanı	nasıl	etkileyebileceğinin	analizi	(gi-
riş yolları ve maruz kalım türleri, eşik sınır değerleri, mik-
tar, doz/cevap ilişkisi, neden olabileceği olumsuz sağlık et-
kileri vb.),

•	 Riskin	büyüklüğü	ve	yoğunluğunun	belirlenmesi,
•	 Özel	risk	grupları	ve	bireylerin	tanımlanması,
•	 Mevcut	tehlike	önleme	ve	kontrol	tedbirlerinin	değerlendi-

rilmesi,
•	 Risklerin	yönetimi	ve	kontrolü	için	öneriler	ve	çıkarımlar	

yapılması ,
•	 Değerlendirme	bulgularının	belgelendirilmesi,
•	 Periyodik	 gözden	 geçirme	 ve	 gerekirse,	 risklerin	 yeniden	

değerlendirilmesi,
•	 Risk	değerlendirme	sonuçları	belgelendirilmesi.

Çeşitli türlerdeki risklerin değerlendirmesi için özel rehberler bu-
lunmaktadır. Kişisel sağlık riskinin değerlendirmesi; sağlık göze-
timi ve sağlık muayeneleri ile bağlantılı olarak yapılmaktadır.

KAPSAM – BÜTÜNSEL YAKLAŞIM 
İSG konularının kapsamı başlıca iş yeri ortam koşulları, çalışma 
koşulları ve çalışma ilişkileri başlıklarında sıralanabilir. İş yeri 

ortam koşulları, fiziksel etkenler (radyasyon, gürültü, termal 
koşullar, vibrasyon, yüksek basınç vb.), kimyasal etkenler (gazlar, 
canlı kıranlar, ağır metaller, çözücüler vb.), tozlar (pamuk tozu, 
kenevir tozu, mantar sporları vb. organik tozlar, kömür, asbest, 
silis, demir tozları vb inorganik tozlar), ergonomik etkenler (du-
ruş ve oturuş, ağır yük taşıma, aydınlatma vb.), biyolojik etkenler 
(bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler vb.), psikososyal etken-
ler (iş stresi, tekrarlayıcı ve monoton iş, iş yerinde yöneticiler ve 
iş arkadaşları ile ilişkiler vardiyalı - postalar halinde çalışma vb.) 
olarak gruplandırılabilir. İş yerinin yönetim şekli, ücret düzeyi ve 
ödeme biçimi, gençler, yaşlılar, gebe ve emzikli kadınlar, engelli-
ler, göçmen çalışanlar gibi dezavantajlı ve hassas grupların koru-
ma düzeyi, çalışma süresi ve bu sürenin nasıl organize edildiği, ay-
rımcılık, çalışma süreleri, bant tipi, takım, parça başı gibi üretim 
sistemleri çalışma koşulları arasında sıralanabilir.

Geleneksel tanımda kapsam, çalışma ortamıyla (fiziksel, kim-
yasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal tehlike ve riskler) sınırlan-
mıştır. İSG kapsamı ve uygulamaları iş yeri ortam koşulları ile sı-
nırlı kalmamalıdır. Çalışma ortamı öncelikli düzenleme alanı-
dır, tehlike ve riskler çalışma ortamında oluşur ve etkili biçim-
de önlenebilir. İşbirliği ve katılım olanakları, söz ve karar sahibi 
olma düzeyi gibi çalışma ilişkileri çalışanlara çalışma ortamını 
ve koşullarını sağlık ve güvenliğin korunmasına katkı yapacak bir 
biçimde etkileme olanağı sağladığı ölçüde, hem tehlike ve riskleri 
belirlemek, hem de önlem alıp uygulamak kolaylaşacaktır. Mes-
leki teknik eğitim ve istihdam konuları da İSG uğraş alanların-
dandır.

İşe başlarken ve işe başladıktan sonra düzenli aralıklarla, işte, 
iş araç gereçlerinde, teknolojide ve iş örgütlenmesinde değişiklik 
olduğunda eğitim almak; eğitildiği işte çalışmak, işin gerektirdiği 
biçimde istihdam edilmek çalışanların hakkıdır ve bu hakların 
kullanılmasını sağlamak bir işveren yükümlülüğüdür. Bu hakların 
kullanılması sağlıklı ve güvenli çalışmayı doğrudan etkiler ve bu 
nedenle mesleki eğitim ve istihdam başlığı altında incelenen bu 
haklar tanım ve kapsam içinde yer almalıdır. Çalışanların sağlık 
ve güvenliğinin korunmasını çalışma ortamıyla sınırlamayan, bu 
etkinlikleri çalışma koşulları, çalışma ilişkileri ve meslek eğitim 
ve istihdam alanındaki etkinlikler ile ilişkilendiren, bir bütün 
olarak ele alan bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu yaklaşım kısaca 

“iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım” olarak tanımlanır (55).

KAPSAM - TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Temel İş Sağlığı Hizmetleri (TİSH), çalışanların sağlığının 
korunması, sağlıklarının geliştirilmesi, iş yerinde iyilik halinin ve 
iş görme kapasitesinin artırılması, hastalıkların ve iş kazalarının 
önlenmesi amacı ile yapılan temel uygulamalar bütünüdür. Bu 
yaklaşım, 1978 yılında Alma Ata Deklarasyonu’nda ifade edilmiş 
olan Temel Sağlık Hizmetleri kavramından hareketle İSG hizmet-
lerinde, dünya genelinde saptanan eksiklikler ve eşitsizlikler değer-
lendirilerek gündeme gelmiştir. ILO/WHO İş Sağlığı Ortak Komi-
tesi ile ICOH International Commission on Occupational Health 
(Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu) ve FIOH Finnish Institute of 
Occupational Health (Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü) iş birliğinde 
2003 yılında yapılan toplantıda gündeme getirilerek, benimsenmiş, 
sonrasında teknik komite toplantıları (Mısır - 2005, Makedonya - 
2006, Türkiye - 2007, Hindistan 2008, Şili - 2009) yapılmıştır. 
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Yeni İSG yaklaşımı kapsamında iş yerlerinde genel bir önle-
me politikasının geliştirilmesi, İSG koşullarında sürekli iyileşme, 
işin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikele-
rin tespiti ve buna göre alınacak önlemlerin belirlenmesi,  aynı iş 
yerini kullanan farklı işverenlerin İSG ile ilgili konularda iş birli-
ği yapması, iş yeri yönetimi tarafından alınan kararlara çalışan-
ların katılımı, alınacak önlemler konusunda çalışanlara danışma, 
çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri riskler konusunda bil-
gilendirilmesi, iş yerinde sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi bulun-
durulması gibi konuları da içermektedir. Bu yaklaşım bir sistem 
önerisidir, bir taraftan iş sağlığı hizmetlerini belirlerken bir taraf-
tan da bu etkinliklerin çalışanlarının tamamına ulaşmasını ve bu 
amaçla ülkenin sağlık sistemine entegrasyonunu vurgulamakta-
dır. Sunulan hizmet kapsamının geliştirilmesini, hizmetlerin tüm 
çalışanları kapsamasını hizmetlere ulaşmada gereksinimlere göre 
hakkaniyetin gözetilmesini, hizmet sunumunun etkili ve maliyet-
etkin olmasını, çalışanlar tarafından kabul edilmesini ve katılım-
larının sağlanmasını, devlet tarafından garanti altına alınmasını, 
çalışma yaşamı ile ilgili sosyal politikaların entegre bir parçası ol-
masını öngörmektedir (49).

Önemli olan bütün çalışanların İSG hizmetlerinden 
yararlanmasıdır. Çalışanların sektörel dağılımı, bu alanda 
çalışacak profesyonel insan gücü ve olanaklar doğrultusunda 
sıralanan farklı düzeylerdeki hizmetlerden biri ile başlamak, daha 
üst düzey hizmetleri hedeflemek gerekmektedir (56). TİSH’den 
yararlananlar, çoğunlukla Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler 
(KOBİ’ler) ve kendi hesabına çalışanların yanı sıra çiftçiler ve kayıt 
dışı sektörde çalışanlardır. Bu çalışanlar için kamunun birinci ba-
samak sağlık bakım birimleri ile TİSH’ni sunduğu ülkelerde, top-
lam iş sağlığı hizmet sunumunun önemli bir kısmını (%40’a kadar) 
karşılayabilir. TİSH altyapısının bazı özellikleri şunlardır (54):

•	 Sağlık	 ve	 güvenliğin	 bütünsel	 altyapısının	 bir	 bölümünü	
oluşturmaktadır.

•	 Çeşitli	hizmet	birimleri	türleri	tarafından	yürütülebilir.
•	 Birincil	sağlık	bakımı	hizmetlerinden	destek	almakta	ve	iş-

birliği yapmaktadır.
•	 Güvenlik	hizmetleri	ile	işbirliği	yapmaktadır.
•	 Özellikle	küçük	ve	yeterli	hizmet	alamayan	iş	yerlerine	hiz-

met vermek için ayarlanmaktadır. 
TİSH yaklaşımının önerilerinden birisi de bu hizmet sunumu 

altyapısının oluşum sürecinde dört basamaklı bir model yaklaşı-
mı ile, 4 aşamadan oluşan gelişme önerilmektedir (Şekil 4): Baş-
langıç düzeyi; temel hizmetler düzeyi, uluslararası standart hiz-
metler düzeyi, kapsamlı hizmetler düzeyi. Bu birimler sıklıkla, uy-
gulamada kayıt dışı sektörü kapsayan tek seçenektir (54, 57). 

Aşama I: Başlangıç Düzeyi: Bu düzey, herhangi bir hizmet 
almayan çalışanlar ve iş yerlerine yönelik olarak makul bir başlan-
gıç noktasıdır. İş Sağlığı Hizmetleri konusunda kısa bir eğitime sa-
hip olan ve birincil sağlık bakımı biriminde veya kendi tesislerin-
de çalışan İSH çalışanlarını (mümkünse bir hemşire ve güvenlik 
temsilcisi) kullanan bir hizmettir. İçeriği; kaza riskleri, ağır fizik-
sel işler, temel sağlık koşulları ve hijyen, tehlikeli kimyasal, fiziksel 
ve biyolojik faktörler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Aşama II: Temel İş Sağlığı Hizmetleri: İş yerleri ve topluluklar 
ile mümkün olduğunca en yakın şekilde çalışan altyapıya dayalı 
bir hizmettir. Kapsamı yerel koşullar ve ihtiyaçlara bağlı olarak 

değişebilir. Genellikle bir doktor ve bir hemşire olan personelin, 
iş sağlığı konusunda kısa bir eğitimi vardır (10 hafta kadar), kaza 
önleme ve temel güvenlik konusunda yetkili olan bir güvenlik 
uzmanının desteğinden de yararlanılmaktadır. 

I. ve II. aşamalar öncelikle en küçük ve mikro işletmeler, ken-
di hesabına çalışanlar ve Uluslararası Standartta üçüncü dü-
zeyden hemen başlama imkânı olmayan kayıt dışı sektör için  
tasarlanmaktadır.

Aşama III: Uluslararası Standart Hizmet: 161 No’lu ILO 
Sözleşmesinde taahhüt edildiği gibi her ülke için minimum bir 
amacı oluşturmaktadır. Hizmet altyapısı, seçime bağlı birkaç se-
çenekli formlar içermekte ve içerik ise temelde önleyici olmak-
tadır. Özel olarak eğitilmiş bir uzman (genellikle bir iş yeri heki-
mi) bulunmalı ve ekip tercihen çok disiplinli bir yapıdan oluşmalı 
veya söz konusu hizmetin çok disiplinli içeriği, iş sağlığı enstitüsü 
gibi uzmanlaşmış birimlerin destek hizmetleri ile sağlanmalıdır. 
Büyük sanayi kuruluşları ve iyi organize olmuş KOBİ’ler üçüncü 
düzey hizmetlerini oluşturmaktadır. Bu düzey, 161 ve 155 No’lu 
ILO Sözleşmelerinde taahhüt edildiği üzere uzun vadede her ülke 
ve her iş yeri için minimum düzey olmalıdır.

Aşama IV: Kapsamlı İş Sağlığı Hizmetleri: Genellikle sana-
yileşmiş ülkelerin büyük şirketlerinde görülmektedir veya çok sa-
yıda çeşitli tür hizmet alıcı şirketlere bu hizmetleri sunan büyük 
merkezler tarafından sağlanmaktadır. Hekim, iş sağlığı hemşiresi, 
iş hijyeni uzmanı, ergonomist, psikolog, güvenlik mühendisi gibi 
uzmanların dâhil olduğu çok disiplinli bir ekip gibi çalışmaktadır. 
Hizmetlerin içeriği; önleme, tedavi hizmetleri, sağlığı geliştirme, 
çalışma becerisini geliştirme ve sağlıklı çalışma organizasyonları-
nı geliştirme gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.

TİSH sistem yaklaşımı bazı tehdit ve sorun alanlarını da içinde 
barındırmaktadır. Önerilen sisteminin kapsamının belirsizleşme-
si ve giderek yozlaşması olasılığı akılda tutulmalıdır. Küresel reka-
betin baskısı ile sosyal haklarda “dibe doğru yarış” ın yaşandığı bir 
dönemde gündemdedir. Küreselleşme sürecinin çalışma yaşamına 
etkisi kuralsızlaştırma yolu ile serbest piyasa kurallarının tüm sek-
törlere yayılmasıdır. Kamu desteği ile işveren sorumluğunun azal-
tılması ya da sermayenin sonuna kadar kâr amacına katkıda bulu-
nacak bir yaklaşıma doğru gitme tehlikesi vardır. Yumuşak geçişle 
işçinin kendisi tarafından finanse edilen hizmetlere dönüşme ris-
kini de barındırmaktadır. İkinci sorun alanı hizmet kapsamının 
aşamalı planlanması gerekliliğinin yeterince anlaşılamaması ko-
nusudur. Sürecin işlemesi için uzun süreli ve istikrarlı bir politika 
gerektirmektedir, katılım mekanizmasının doğru bir şekilde çalış-
ması kritik öneme sahiptir. Öncelikle TİSH sisteminin işçi ve işve-
ren örgütlerince tartışılması, anlaşılması, kabul edilmesi ve siste-
min oluşum aşamasında katılımlarının sağlanması önemlidir (49).

HAKLAR ve ÖDEVLER - 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
Çalışma hayatının diğer konuları gibi İSG konuları da haklar ve 
yükümlülükler temelinde şekillenmektedir. Çalışanların sağlıklı 
ve güvenli ortamda çalışma hakkı ve işverenlerin bu ortamı oluş-
turma yükümlülüğü uluslararası düzenlemeler yanı sıra ulusal 
mevzuatımızın da temelini oluşturmaktadır. 

Üst düzey profesyonellerin, işveren ve işçi temsilcilerinin, sosyal 
güvenlik temsilcilerinin, politika oluşturucuların ve yöneticilerin 
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katılımlarıyla, ILO, ISSA International Social Security Associati-
on (Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı), ve KOSHA Korea Oc-
cupational Safety and Health Agency (Kore İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Ajansı) tarafından ortaklaşa düzenlenen XVIII. Dünya İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kongresi sebebiyle, 29 Haziran 2008’de Kore 
Cumhuriyeti’nin başkenti Seul’de, bir araya gelmiştir. Kongre ön-
cesi düzenlenen İSG Zirvesi’nde deklerasyon metni düzenlenerek, 
aralarında uluslararası ve ulusal düzeyde İSG yetkilileri, hükümet, 
işçi ve işveren temsilcileri ile özel sektör temsilcilerin bulunduğu 
46 kurum ve kuruluş temsilcisi tarafından imzalanmış, 70 ülkeden 
357 kuruluş ve 2.751 kişi desteklemiştir. Deklerasyonda, ILO’nun 
kuruluş misyonunun ve “İnsana Yaraşır İş Gündeminin” önemi, te-
davi, destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanmasında ve ön-
lemenin geliştirilmesinde hükümetlerin ve sosyal tarafların, pro-
fesyonel sağlık ve güvenlik organizasyonlarının ve sosyal güvenlik 
kuruluşlarının önemli rolü vardır vurgulaması yapılmış, aşağıda 
sıralanan hak ve yükümlülüklere yer verilmiştir (58):

Devletler;
•	 İSG	 ile	 ilgili	 diğer	 ILO	 Sözleşmeleri	 kadar	 ILO’nun	 İş	 Sağlı-

ğı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesinin, 2006’da 
(No.187) onaylanmasını öncelikli olarak düşünmeli ve hü-
kümlerinin uygulanmasını, İSG konusunda ulusal performan-
sın sistematik bir şekilde geliştirilmesi için bir araç olarak sağ-
lamalıdır.

•	 Ulusal	bir	önleyici	İSG	kültürünün	oluşturulması	ve	geliştiril-
mesi için sürekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır.

•	 İşçilerin	iş	sağlığı	ve	güvenliğinin;	güçlü	ve	etkili	iş	teftiş	siste-
mi dâhil  olmak üzere İSG standartlarının yeterli ve uygun yü-
rütümü vasıtasıyla, korunmasını sağlamalıdır.

İşverenler; 
•	 İş	sağlığı	ve	güvenliğinde	yüksek	standartlar	iyi	iş	performan-

sıyla paralel gittiği için önlemeyi, çalışmalarının bütüncül bir 
parçası olarak sağlamalıdır.

•	 İş	yerinde	sağlık	ve	güvenliği	geliştirmek	için	İSG	yönetim	sis-
temlerinin etkili bir biçimde kurulmasını sağlamalıdır.

•	 İşçiler	ve	 temsilcilerinin,	 İSG	 ile	 ilgili	 tüm	tedbirlerde	yer	al-
masını, bilgilendirilmesini, eğitilmesini ve danışılmasını sağ-
lamalıdır.

•	 İşçilerin	sağlıklı	ve	güvenli	bir	çalışma	ortamı	hakkının	teyidi	
için işçilere sağlık ve güvenlik konularında danışılmalıdır.

İşçiler;
•	 Kişisel	koruyucu	donanımların	kullanımı	da	dâhil	,	sağlık	ve	

güvenlik talimatlarına ve usullerine uymalıdır. İSG eğitimleri 
ile bilinçlendirme faaliyetlerine katılmalı, bu konularda işve-
renleriyle işbirliği yapmalıdır.

Haklar yasalarla koruma altındadır, ertelenemez ve devredilemez 
(56). “Üretime devam edelim, önlemleri sonra alırız” yaklaşımı bu 
yasal yükümlülükler bakımından doğru değildir. Benzer şekilde 
işin alt işverene yaptırılıyor olması İSG konusundaki yükümlü-
lüklerin de devredildiği anlamına gelmez, ana işverenin de yü-
kümlülüğü vardır. İşveren açısından, İSG hizmetlerini Ortak Sağ-
lık Güvenlik Birimlerinden ya da yetkilendirilmiş Toplum Sağlığı 
birimleri gibi harici birimlerden alınması konuya ilişkin yüküm-
lülüklerin devredildiği anlamına gelmez. Çalışanların İSG alanın-
daki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez ve iş-
veren, İSG tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz düzen-
lemeleri özellikle önem taşımaktadır.

Şekil 4. İş sağlığı hizmetlerinin gelişim aşamaları (54). 
MH: Meslek hastalıkları, BSB: Birincil sağlık bakımı, İS: İş sağlığı, İSH: İş sağlığı hizmetleri, KOBİ: Küçük ve orta boy işletme.
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Çalışma hayatının temel yapılarını (sacayağını) oluştu-
ran çalışan (işçi), işveren ve devlet konunun başlıca tarafları-
dır. Bu yaklaşım her üç tarafın da hakları, yükümlülükleri ve 
ödevlerinin olduğunu vurgularken, üçünün de güçlü ve eşit ol-
ması gereğini vurgulamaktadır. Çalışanların sağlıklı ve güvenli 
ortamda çalışmasına ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda 
çalışmaların planlanması ve yürütülmesinde çalışan örgütleri, 
işveren örgütleri ve devlet taraflarının önemli rolleri vardır, etkin 
katılımları gerekir. Diğer taraftan meslek örgütleri, üniversiteler, 
sivil toplum kuruluşları gibi pek çok kurum ve kuruluşun da 
bu alanda önemli katkıları vardır, olmalıdır. Kitabın başka 
bölümünde konu ayrıntıları ile verilmiştir.

Devlet, sağlık ve güvenliğin korunması için kural koymak ve 
kuralları uygulatmak ve bu amaçla taraflara bilimsel ve teknik 
destek sağlamakla görevlidir (55). Ulusal politika, strateji ve ey-
lem planı belirler, iş yerlerine bilimsel teknik destek sunacak ve 
araştırma ve eğitim desteği sağlayacak kurumsal altyapıyı oluştu-
rur. Yaptığı düzenlemelerle, ilgili tarafların görüşlerini de alarak, 
kuralları belirler, bilimsel, teknik gelişmelere ve üretim alanının 
gereksinimlerine uygun olarak yeniler, geliştirir. Bütün çalışan-
ların sağlık ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmalarını sağlaya-
cak hizmet sunulması için gerekli yasal altyapıyı oluşturur. Diğer 
taraftan da kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimleri ya-
par, eşit, adil ve caydırıcı yaptırım uygulanmasını sağlar. Kuralla-
ra uyulmasını sağlamak için iş yeri denetimleri yapılmasını sağlar.

Ülkemizde, konuya ilişkin başlıca faaliyetleri Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürdürmektedir. İş sağlığı ve güven-
liğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma Bakan-
lığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiş, 1983-
2000 yılları arasında İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı olarak hizmet 
vermiş, 2000 yılında KHK ile ve 2003 yılında 4947 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kuruluş Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü adı altında yeniden ya-
pılandırılmıştır. Bakanlığın adı, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Çalışma, Sos-
yal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, 4 Ağustos 2018 tarihli ve 30499 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmuştur. Düzenlemeler İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, denetimler ise Rehberlik ve Teftiş 
Kurulu tarafından yapılmaktadır. Bütün sağlık konuları ile ilgili 
ve yetkili olan Sağlık Bakanlığı’nın bu alandaki çalışmalarında ve 
yetkilerinde 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun önem-
li yeri vardır. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlü-
ğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın bu alandaki çalışmaları 
özellikle son yıllarda giderek artmaktadır. 

Çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı ve buna 
ilişkin ödevleri varken işverenlerin de bu ortamı ve hizmetleri 
sağlama yükümlülüğü vardır. Haklar ve yükümlülükler zaman 
içerisinde yasal düzenlemeler haline getirilmiştir. Her insanın, 
sağlıklı ve güvenli bir işte çalışma, sosyal ve ekonomik açıdan ve-
rimli bir yaşama imkânı veren bir çalışma ortamı hakkı vardır (59). 
Konu uluslararası düzenlemeler yanı sıra ulusal mevzuatımızın da 
temelini oluşturmaktadır, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda hak-
lar ve yükümlülükler açıkça belirtilmiştir, “İşveren, çalışanların 
işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür” (Madde 
4) temel düzenlemelerden biridir (50). Kanun’un sonraki madde-

leri ve ilgili yönetmelikler bu düzenleme çerçevesinde yapılandı-
rılmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – 
(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, ge-
rekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik ted-
birlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mev-
cut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların gideril-
mesini sağlar. 

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yö-

nünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların ha-

yati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli 
tedbirleri alır. 

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

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

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışan-
lara yansıtamaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşverenin yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesinde dikkate alması gereken, çağdaş İSG anlayışı-
nın yansıtıldığı bazı ilkelere de yer verilmiştir (50).

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
MADDE 5- 
(1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki 

ilkeler göz önünde bulundurulur: 
a) Risklerden kaçınmak. 
b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. 
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek. 
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için iş yerlerinin tasarı-

mı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının se-
çiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üre-
tim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini ön-
lemek, önlenemiyor ise en aza indirmek. 

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak. 
e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla de-

ğiştirmek. 
f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişki-

ler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsa-
yan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. 

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine 
göre öncelik vermek. 

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek. 
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Çalışanın, çalışma çevresini etkileyebilmesi, iş yerinde sağlıklı 
ve güvenli koşullar üretilmesine katkı yaparak sağlıklı kalmanın 
ön koşullarındandır. İş yerindeki sağlık ve güvenlik sorunları ve 
çözüm yolları hakkında bilgi edinmek, eğitim almak; bu sayede 
iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularda görüş oluşturmak 
ve talepte bulunmak; karar alma, uygulama ve değerlendirme 
süreçlerine katılmak ve bu süreçleri yürütecek İSG örgütünü 
oluşturmak ve sağlık ve güvenlikten sorumlu çalışan temsilcilerini 
seçmek ve bu çalışmaları sendikal etkinlik alanına taşımak, sağlık 
ve güvenliğin ne ölçüde korunabileceğini doğrudan belirleyecektir. 
Çalışma ilişkileri başlığı altında ele alınan; çalışanlara hak olarak 
tanınan ve işverenlere de destekleme yükümlülüğü getirilen bu 
etkinliklerin ne ölçüde gerçekleştirilebildiği sağlıklı ve güvenli 
koşullarda çalışabilmenin yaşamsal bileşenleridir. Çalışanların 
başlıca hakları arasında, sağlıklı ve güvenlikli ortamda çalışma, 
bilgi alma, çalışmaktan kaçınma, eğitim alma, sağlık izleminden/
gözetiminden yararlanma, görüş bildirme, seçme ve seçilme, ka-
tılma sayılabilir. Çalışanların yükümlülükleri ise, doğru çalış-
ma (kendisinin ve diğerlerinin sağlığını koruyacak biçimde), doğ-
ru kullanma (tesisat/ makine/ tezgâh/ el aleti/malzeme/ kişisel 
koruyucular), tehlike ve riskleri bildirme, işbirliği ve katılımdır. 
Çalışanlar kurallara uymalı ve önlemleri uygulamalıdırlar (50, 55).

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
MADDE 19- 
(1) 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. 

(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar 
doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: 
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşı-

ma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekil-
de kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak 
kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. 

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru 
kullanmak ve korumak. 

c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağ-
lık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı-
laştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördükle-
rinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. 

ç) Teftişe yetkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen 
noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusun-
da, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 

Hak ve yükümlülüklerin hayata geçirilmesinde, diğer ülke 
örneklerinde olduğu gibi, tarafların, ilgili kurum ve kuruluşların 
bir araya geldiği özerk bir yapı gereklidir. Dönemin TTB Merkez 
Konseyi İşçi Sağlığı Kolu üyesi Doç Dr. İsmail Topuzoğlu’nun, 30 
yıl önce, 2. İşçi Sağlığı Kongresi’nde sunduğu çerçeve bildiride 
çözüm önerileri arasında vurguladığı bu konunun hâlen öncelik-
li gündemimizde olduğunu gösteriyor olması bakımından önem-
lidir: “İSAGÜ konusunun sahipleri olan işçi, işveren kuruluşları-

nın, devletin, üniversitelerin bir araya gelip, ulusal düzeyde ku-
rul oluşturarak, çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmesi var 
olan İSAGÜ sorunlarının çözümü için en akılcı yol olarak görül-
mektedir. Gerçekten tüm kesimlerin seslerini duyurabilecekleri, 
katkılar sağlayabilecekleri böyle bir kuruluş tam anlamı ile de-
mokratik bir çözüm olacaktır. Hiç kuşkusuz ancak bu tür güç-
lü bir kuruluş girişimi olarak, kamuoyunda etkinlik ve destek ka-
zanacaktır” (60). Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönet-
meliği (05.02.2013, RG Sayısı: 28550) ile bu kapsamda önemli bir 
adım atılmıştır, ancak Konsey son toplantısını Haziran 2018 yılın-
da yapmıştır, 14 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile, yürürlükteki mev-
zuat doğrultusunda, konuya ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

SENDİKALARIN ROLÜ ve ÖNEMİ
Tarihsel süreç değerlendirildiğinde sağlıklı ve güvenlikli çalış-
ma hakkının elde edilmesi ve kullanılabilmesinin mücadele ala-
nı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda en önemli katkı çalışanla-
rın (işçi, memur gibi) örgütleri tarafından sağlanmıştır ve sağlan-
malıdır. Orta Çağ›dan beri işçiler, belirli bir ticaret veya meslekteki 
haklarını savunmak için lonca adı verilen örgütler kurmuşlardır. 
Sanayi Devrimi sırasında işçilerin yaşamlarını ve haklarını 
savunma ihtiyacı sosyal farkındalığı artırmış ve bir araya gelme 
gereksinimini ortaya çıkarmış, modern sendika kavramı ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Sendikaların üyelerinin İSG koşullarını 
iyileştirmede rolleri çok önemli olmuştur. Özellikle küçük çocuklar 
ve kadınların çalışma saatlerinin azaltılması için büyük mücadele 
verilmiştir. Çalışma saatlerinin makul bir düzeye indirilmesi, iş 
sağlığı ve güvenliğini etkileyen diğer tüm önlemler için temel 
çerçeveyi oluşturmaktadır. Grev veya lokavt pahasına genellikle 
yoğun tartışmalar ve pazarlık ile toplu iş sözleşmelerine gidilmiştir 
(61). Günümüzdeki uluslararası sendika kuruluşları arasında ITUC 
International Trade Union Confederation (Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu) ve ETUC (European Trade Union Confederation 
(Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) sayılabilir (62, 63).

Ülkemizde Ocak 2020 tarihi itibarı ile 13.856.801 işçi-
nin 1.917.893’ü (%13,84) herhangi bir sendikanın üyesi iken 
kamu görevlilerinden herhangi bir sendikaya üye olanların sayı-
sı 2019 Temmuz ayı itibariyle 1.702.644 kişidir. İşçi sendikaları 
konfederasyonları arasında üye sayısına göre ilk üç sırada yer 
alan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu ile memur sendikaları konfederasyonları arasında üye 
sayısına göre ilk üç sırada Memur Sendikaları Konfederasyonu 
(Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederas-
yonu (Türkiye Kamu-Sen) ve  Kamu Emekçileri Sendikaları Kon-
federasyonu (KESK) bulunmaktadır (64, 65). 

Sendikalar, toplu iş sözleşmesi hakkı kullanılmalı güçlü savu-
nuculuk yapılmalıdır. Kazanılan haklar savunulmalı ve geliştiril-
melidir. Toplu pazarlığın önceliği ücret ve çalışma saatleri olmak-
la birlikte, sendikalar üyelerinin yasal sorunları ve sosyal hakları-
nın sağlanması ile de ilgilenmişlerdir. Çalışanların iş kazaları ve 
meslek hastalıkları bu bağlamda kaçınılmaz olarak bu konuları 
sendika faaliyeti alanına sokmaktadır. Öncelerde sendikanın rolü 
yaralı ve malullerin iş kazası ve meslek hastalıkları durumunda 
tazminatlarının alınması ve bu mağduriyetten doğan yasal hakla-
rının elde edilmesine destek olarak görülse de zamanla daha çok 
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önleme ve koruma bakış açısına geçiş sağlanmaktadır. Sendikalar 
işverenlerle anlaşma yoluyla devletin belirlediği yasal zorunluluk 
gereklerine göre İSG önlemlerinin alınması konusunda baskı yap-
maktadır. Bunun yanında sendikacılık ve eylemleri ülkelerin ulu-
sal yasal düzenlemelerine ve tutumlarına göre değişkenlik göster-
mektedir. Sendikaların mesleki risklerin tanımlanması ve iş ye-
rinde önlenmesinde daha aktif olmasının çalışan sağlığının ve gü-
venliğinin korunmasında önemli rolü olduğu gösterilmiştir (66).

Sendikalar; politik eylemler, toplu pazarlık, diğer temsil biçimle-
ri veya eğitim programları yoluyla, sağlık ve güvenlik faaliyetlerinde, 
İSG yaklaşımının temel taşları olan çeşitli temel ilkeleri benimse-
mektedirler. Bu temel ilkeler çalışanın korunma, katılım-eylem ve 
bilme haklarının sağlanmasıdır. Çalışanın korunma hakkı çerçeve-
sinde işverenler çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamak-
tan sorumludur. Çalışanın korunma hakkı nedeniyle iş yerlerinde 
tehlikeleri zamanında tanımlama, yaralanma ve hastalıkları önle-
me programları geliştirme, tüm çalışanların karşılaştıkları potansi-
yel tehlikeler, sağlık ve güvenlik faaliyetlerine katılmak için ihtiyaç 
duydukları beceriler konusunda çalışanların eğitimi, çalışanların 
damgalanma kaygısı olmadan bulgularını, yaralanmaları ve potan-
siyel tehlikeleri bildirmelerine izin veren mekanizmalar kurulma-
sı gereklidir. Sendikalar bu hakkın savunulmasında destekleyici rol 
alırlar. Önleme tedbirleri başarısız olduğunda ve çalışanlar yaralan-
dığında, sendikaların zamanında tıbbi bakım, yeti yitimi gibi kayıp 
ücretleri için tazminat ve uygun işe dönüş politikalarını da savun-
ma ödevleri bulunmaktadır. Çalışanın katılım ve eylem hakkı nede-
niyle sendikalar, çalışanların iş yerinde sağlık ve güvenlik program-
larının tüm yönlerine tam olarak katılma hakkını savunmaktadır-
lar. Ayrıca yerel ve ulusal politikaların geliştirilmesi ve uygulanma-
sında çalışanların katılımını da desteklerler. Bu durum İSG komi-
telerine çalışan ve sendika temsilcilerinin eşit üyelik, gündem kont-
rolü ve liderlik rolüne sahip olması; yeni ekipman ve teknoloji kul-
lanımı, araştırmalar yapma ve verilerin değerlendirilmesi aşamala-
rında katılımlarını da kapsamaktadır. Özet olarak çalışanların ko-
ruma ve önlemede katılım sağlayabilmeleri için endişelerini dile ge-
tirebilecekleri ve değişime olanak sağlayacak bir ortam gereklidir. 
Çalışanın bilme hakkı nedeniyle risk yönetimine tam ve eşit bir te-
melde katılmak için, çalışanların işte karşılaştıkları tehlikelerle ilgi-
li tüm bilgilere erişmeleri gereklidir. Bu nedenle çalışanlara çalışma 
koşulları ve ortamları nedeniyle karşılaşabilecekleri tehlike ve risk-
lerin bilgisi sağlanmalıdır. Sendikalar, çalışanların kendilerine veri-
len bilgileri anlama hakkına da sahip olmaları gerektiğini vurgula-
mış, risk eğitimi verilirken yöntem ve materyallerin dil, okuryazar-
lık, kültür ve teknik uzmanlıktaki farkları göz önünde bulundura-
rak yapılması gerektiğini savunmaktadırlar (67).

Sendikalar iş sağlığına bütünsel yaklaşımı bir sendikal örgüt-
lenme ve etkinlik alanı olarak değerlendirmelidir. Toplu pazarlık 
ve toplu sözleşme görüşmelerinde iş sağlığına bütünsel yaklaşı-
mın yaşama geçirilmesi için çalışanların sağlık ve güvenlik hakla-
rının kullanılmasının sağlanması temel hedeflerden biri olmalıdır. 
Çalışanlar, İSG konularına bütünsel yaklaşmak bu yaklaşımın ge-
reklerinin, iş yerinde sürekli, kararlı, örgütlü ve sistematik bir ça-
lışmayla, gerçekleştirilmesine katkı yapmalıdır. İş yerinde sağlık-
lı ve güvenli çalışma koşullarının üretilmesi için, devletten iş ye-
rinde kurallara uyulup uyulmadığını denetlemesini ve kurallara 
uyulmasını sağlamak için iş yerindeki etkinliklere bilimsel tek-

nik destek sağlamasını; işverenlerden yasal düzenlemelerin ve bi-
limsel teknik gelişmelerin gerektirdiği yükümlülükleri yerine ge-
tirmelerini, isteyebilecek duruma gelmektir (55). Bunun için, ça-
lışanlar:

•	 Üretim	sürecinin	başından	sonuna	kadar,	her	aşamadaki	bü-
tün tehlike ve riskleri saptamalı ve önceliklerine göre sırala-
malıdırlar.

•	 Her	tehlike	ve	risk	için	alınması	gereken	bütün	önlemleri	be-
lirlemeli ve önceliklerine göre sıralamalıdırlar.

•	 Hangi	önlemlerin,	üretim	sürecinin	hangi	bölümünde,	kim	
tarafından, kim ile birlikte, ne zaman uygulanacağını ve bu-
nun maliyetini belirlemelidirler.

•	 Bu	belirlemelerden	yola	çıkarak	 iş	yeri	 sağlık	güvenlik	poli-
tikasını ve eylem planının hazırlamalı, iş yeriyle ilgili sağlık 
güvenlik istemlerini oluşturmalıdırlar. 

•	 Bu	planın	 gereği	 olan	 istemlerini,	 var	 ise	 İSG	kuruluna,	 iş	
yeri hekimine, iş güvenliği uzmanına, işverene, denetim için 
gelen iş müfettişlerine, ölçme ve değerlendirme için gelen 
uzmanlara, eğitim için gelen eğitim uzmanlarına ve elbette 
sendika temsilcisine sunmalıdırlar.

•	 	Bu	istemlerin	var	ise,	İSG	kurulu	raporlarına,	teftiş	raporla-
rına ve toplu iş sözleşmelerine geçmesini sağlamalıdırlar.

•	 İstemlerin	öneriler	doğrultusunda	gerçekleştirilip	gerçekleş-
tirilmediğini ve sonuçlarını izlemelidirler.

ÖNLEME ve KORUMA
İş sağlığı ve güvenliği önleme ve koruma süreci etkinlikler dizisini 
içermektedir (Şekil 5). Tehlikelerin, risklerin, önlemlerin ve önce-
liklerinin saptanması, bunları esas alan bir eylem planının hazır-
lanmasında çalışanların önemli katkısı olacaktır. Bu tür bir ça-
lışma çalışanların alışkın olmadıkları bir çalışmadır ancak iş de-
neyimleri bu güçlüğü aşmakta yardımcı olacaktır. İş deneyimi 
yetersiz kaldığı durumlarda bilme hakkı ve eğitim alma hakkı 
devreye sokulmalıdır (55).

Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını amaçlayan 
İSG uygulamalarında geleneksel yaklaşımda (reaktif, tepkisel yak-
laşım), kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi esastır. 
Olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesine odaklanır. 
Çağdaş sağlık ve güvenlik yaklaşımı (proaktif yaklaşım) ise, sis-
tem bozukluğundan çok, güvenlik yönetim sisteminin incelen-
mesine, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne odaklanır. Olay 
gerçekleşmeden öncesine, çalışanlara ve güvenli olmayan uygula-
malara odaklanır. Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin ön-
ceden saptanması ve gerekli önlemlerin alınması hedeflenmelidir. 
Proaktif yaklaşımın sağlanmasında önemli etkenlerden biri de gü-
venlik kültürüdür. 

Güvenlik kültürü, 1986 yılında meydana gelen Çernobil Nük-
leer Santral Kazası sonrasında, 1987 OECD Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü) Nükleer Ajans Raporu’nda dikkati çeken bir 
kavramdır (68). Sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamında ça-
lışma hakkına herkesin saygı gösterdiği, hak, sorumluluk ve ödev-
lerin önleme prensibine öncelik verilerek açıkça tanımlandığı bir 
sistem içerisinde, devlet, işveren ve çalışanların sağlıklı ve güven-
li bir çalışma ortamı oluşturulmasında aktif olarak yer aldıkları 
bir anlayış ifade etmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini üst seviyelere 
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getirmek tüm toplumun sorumluluğudur. Toplumun bütün üye-
leri, ulusal gündemlerde iş sağlığı ve güvenliğine önceliğin veril-
mesini sağlayarak ve ulusal bir önleyici İSG kültürü oluşturarak 
ve sürdürerek, bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunmalıdır. Ulu-
sal önleyici İSG kültürü; önleme prensibinin öncelikli addedildi-
ği yerlerde ve haklar, sorumluluklar ve görevlerin tanımlandığı bir 
sistem vasıtasıyla hükümetlerin, işverenlerin ve işçilerin sağlıklı 
ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına aktif katıldıkları 
her düzeyde tanınan bir kültürdür (58).

Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması, buna ilişkin 
hak ve yükümlülükler, ulusal mevzuatımızda ve uluslararası 
düzenlemelerde yer almaktadır. Peki bu nasıl gerçekleştirilebilir? 
Konuyu, öncelik önleme ve toplu koruma yöntemleri olmak üzere, 
pek çok etkene uyarlanabilecek farklı sistematiklerle tartışmak 
mümkündür. Bunlardan biri “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama 
İlkeleri” dir. 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ UYGULAMA 
İLKELERİ
İSG uygulama ilkeleri 6 temel başlık içermektedir: uygun işe yer-
leştirme, iş yeri ortam faktörlerinin/ risklerinin saptanması, iş 
yeri risklerinin kontrolü, aralıklı kontrol muayeneleri, sağlık ve 
güvenlik eğitimi, iş yerinde sağlık ve güvenlik hizmeti (10, 69).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ  
UYGULAMA İLKELERİ
1. UYGUN İŞE YERLEŞTİRME

2. İŞ YERİ ORTAM FAKTÖRLERİNİN/ RİSKLERİNİN 
SAPTANMASI

3. İŞ YERİ RİSKLERİNİN KONTROLÜ
4. ARALIKLI KONTROL MUAYENELERİ

5. SAĞLIK ve GÜVENLİK EĞİTİMİ
6. İŞ YERİNDE SAĞLIK ve GÜVENLİK HİZMETİ

1. Uygun İşe Yerleştirme
İşe girişte, çalışacak olan kişinin özellikleri ile yapacağı işin özel-
liklerinin uygun olması sağlanmalıdır. Uygun işe yerleştirme 
amacı ile yapılan muayenelere işe giriş muayenesi denir. Bu uygu-
lama halk sağlığı bakışı ile birincil koruma uygulamasıdır. İşe gi-
riş muayenesinde yaş, cinsiyet, sağlık durumu, alışkanlıklar, önce-
ki sağlık öyküsü, işle ilişkili olabilecek hastalıkları, genel sağlık du-
rumu, gibi bilgiler yanı sıra, boy, vücut ağırlığı, kan basıncı gibi de-
ğerlere yer verilir, fizik muayene yapılır. Muayeneler İşyeri Heki-
mi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eği-
timleri Hakkında Yönetmelik ekinde bulunan İşe Giriş / Periyodik 
Muayene Formu doğrultusunda yapılır. Gerektiğinde ileri muaye-
ne ve tetkikler yapılmalıdır. 

Çalışacak olan kişinin özellikleri açısından hassas ya da 
incinebilir gruplar tanımlanmaktadır. Çalışıyor olmanın yanı 
sıra belli özellikler incinebilirliği artırmaktadır. Çocuklar, gençler, 
kadınlar, yaşlılar, engelliler, kronik hastalığı olanlar bu kapsamda 
sıralanabilir. Bazı hassas grupların belirli işlerde çalıştırılmaları 
yasal düzenlemelere uygun seçme doğrultusunda yasaklanmıştır. 
Konu “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlığı altında Türki-
ye Cumhuriyeti Anayasası’nda da vurgulanmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (Kanun Numa-
rası: 2709, Kabul Tarihi: 18/10/1982, Yayımlandığı Resmî Gaze-
te: Tarih: 9/11/1982)
B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı 
Madde 50 – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işler-
de çalıştırılamaz. 

Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar ça-
lışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. 

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. 
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve 

şartları kanunla düzenlenir.

Şekil 5. İş sağlığı ve güvenliğini koruma süreci (55)
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Hassas gruplar mevzuatımız kapsamında özel politika gerek-
tiren grup olarak yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu’nunda engelliler özel politika gerektiren grup arasında sıralan-
makta risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma başlığı al-
tında (Madde 10) risk değerlendirmesi yapılırken genç, yaşlı, engel-
li, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grup-
lar ile kadın çalışanların dikkate alınması gerektiği belirtilmekte-
dir. Konuya ilişkin ayrıntılar ilgili yönetmeliklerde yer almaktadır.

İşe giriş aşamasında, işin içerdiği tehlike ve riskler, tehlike sınıfı 
gibi özellikleri de dikkate alınmalıdır. İş yerinin tehlikeli olma durumu 
mevzuatımızda tehlike sınıfı olarak şu şekilde tanımlanmaktadır: 
İSG 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 iş 
yeri için belirlenen tehlike grubunu ifade eden tehlike sınıflarına 
göre yapılmaktadır (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 3). 
Aralıklı olarak güncellenen İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 
Tehlike Sınıfları Tebliği ile iş yerleri sınıflanmakta, örneğin maden, 
inşaat, kimya sanayi, hastaneler gibi pek çok iş yeri çok tehlikeli sı-
nıfta yer almaktadır. Bu sınıflamaya göre iş yeri hekimlerinin ve iş 
güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri, periyodik muayenelerin 
sıklığı, İSG eğitimlerinin sıklığı ve süresi, ilk yardım bilen çalışan sa-
yısı gibi değerlendirmeler de yapılmaktadır.

Bununla birlikte, çalışanları fiziksel ve psikolojik olarak zor gö-
revlere ve potansiyel olarak riskli işlere maruz bırakan çok çeşit-
li meslekler vardır. Bu nedenle, her meslek için, bu taleplerin nite-
liğini ve kapsamını ve ayrıca çalışanların bunlarla başa çıkma ka-
pasitesini belirlemek önemlidir. Buna uygun olarak, işe uygunluk 
genel tıbbi gözetim veya sağlığı geliştirme programlarıyla karıştı-
rılmamalıdır. Bunun yerine doğrudan bir soruyla ilgilenir: “Bu kişi 
kendisini, meslektaşlarını, üçüncü taraflar ve işletme için öngörü-
lebilir bir risk olmadan sürekli ve güvenli şekilde verilen görevleri 
yerine getirebilir mi?’’. İşe uygunluk genellikle eldeki göreve özgü 
çok aşamalı bir fizik muayene (fonksiyonel kapasite testleri dâhil) 
ile değerlendirilir. Muayene yöntemleri, çalışan herkese eşit olarak 
uygulanacak ve yeniden test sonrasında tutarlı sonuçlar elde edile-
cek şekilde tasarlanmalıdır. Böyle bir değerlendirmede “doğrudan 
riskler” (çalışma koşulları) ve “dolaylı riskler” (lojistik zorluklardan 
dolayı ortaya çıkan riskler) de dikkate alınmalıdır (70).

Çoğu değerlendirme türünde olduğu gibi, işe uygunluk 
değerlendirmelerinde de özel gereksinimler ya da kısıtlılıklar 
olabilir. Bazı tıbbi ya da iş yeri ile ilgili değerlendirmeler farklı 
uzmanlıklar gerektirdiği için zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Bu 
değerlendirmelerin en önemli kısıtlılığı ise çalışanların gelecekteki 
sağlık durumlarını öngörememesidir. Bu nedenle işe uygunluk 
değerlendirmeleri tek seferlik olarak görülmemeli, gerektiğinde 
tekrarlanmalıdır. Ayrıca çalışanların fiziksel kapasitelerinin 
değerlendirilmesinin yanında psikososyal etmenlerin de işe 
uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınması gerekmektedir (71).

2. İş Yeri Ortam Faktörlerinin / Risklerinin 
Saptanması
Bütün iş yerlerinde iş yeri ortam koşulları ya da çalışma koşulla-
rından kaynaklanan, sağlık ve güvenlik tehlikeleri ve riskler vardır, 
bunların saptanması gerekir.

Tehlike; kişiye, maddeye, cihaza, işe veya işin yürütümüne 

veya çevreye hasar, kayıp ya da zarar verme potansiyeli olan her 
şey olarak tanımlanabilir, genel ve soyut bir kavram olup, herhan-
gi bir kişi için söz konusu olabilen sakıncalı durumlardır. Risk ise 
istenmeyen durumun ortaya çıkma olasılığını ifade eder. Risk teh-
likelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile za-
rar verme derecesinin bir bileşkesidir. Bireysel ve somut bir kav-
ram olup, belirli koşullarda ve belirli kişiler için söz konusu ola-
bilen sakıncalı durumlardır. OHSAS 18001’ de risk; belirlenmiş 
tehlikeli bir olayın olma olasılığı ve sonuçlarının kombinasyonu, 
Uluslararası Çalışma Örgütü kaynaklarında ise belli bir dönemde 
veya koşullar altında istenmeyen olayın ortaya çıkma olasılığı ola-
rak tanımlanmaktadır.

Risk analizi; mevcut tehlikelerin tanımlanması ve bireylere, 
topluma, mallara ya da çevreye karşı oluşabilecek risklerin tah-
min edilmesi amacıyla sistematik biçimde kullanılmasıdır. Tehli-
keyi tanımlamak ve kişi, toplum veya çevre için riski hesaplamak-
tır. Risk değerlendirmesi, risk analizi sonunda yargıya varma sü-
recidir. İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikele-
rin, işçilere, iş yerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunla-
ra karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi çalışmalarıdır. Önlem-
leri iyileştirme ve sürdürmeyi başaracak bütün girişimler yani risk 
yönetimi asıl konudur. Bunun için tehlike ve riskler tanımlanma-
lı, risk analizi ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

İşverenlerin risk değerlendirmesi yapması ya da yaptırması 
yükümlülüğü vardır, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmî Gaze-
te Tarihi 29 Aralık 2012, Resmî Gazete Sayısı: 28512) kapsamın-
da yer almaktadır (50).

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 
MADDE 10 – 
(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi 

yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi 
yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. 
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstah-

zarların seçimi. 
c) İş yerinin tertip ve düzeni. 
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel 

politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. 
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağ-

lığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu 
donanım veya ekipmanı belirler. 

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalış-
ma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve gü-
venlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve iş yerinin 
idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte 
olmalıdır. 

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve 
çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesi-
ne yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların 
yapılmasını sağlar.
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Tehlike ve risklerin önlenmesi, öncelikle öngörülmesi, saptanma-
sı, yani ortam değerlendirmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaç-
la uzman ekiple gözlem (İng. walk-through survey) yapılabilir, bu 
çalışmada iş yerinin planı, kullanılan maddeler ve miktarları, ola-
sı maruz kalma yolları (solunum, deri, sindirim kanalı), hammad-
de, ara ürün ve ürünler, hastalık ve kaza kayıtları gibi veriler kul-
lanılır. Hızlı değerlendirme yöntemleri ile değerlendirme yapıla-
bilse de asıl olan ölçümlerin yapılmasıdır. Örneğin, toz var mı, ne 
tür ve ne miktarda var, kaç kişi etkileniyor, etkilenmenin olası so-
nuçları nelerdir, sorularının yanıtlanması ile önlemlerin alınması 
mümkün olabilecektir.

Çok kişiyi etkileyen, düzeyi yüksek olan ve ciddi sonuçlara ne-
den olabilecek olan etkenlerin öncelikle değerlendirilmesi gere-
kir. Bu çalışmaların her aşamasında ülkemizde beklenen düzey-
de ve yaygınlıkta uygulama olmasa da iş hijyeni uygulamalarının 
önemli ve vazgeçilmez yeri vardır. Etkenin özelliğine göre ortam-
da bulunan miktarı, faklı şekillerde değerlendirilmektedir.

3. İş Yeri Risklerinin Kontrolü
Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasına ilişkin 
uygulamalar tıbbi, teknik ya da yönetsel yöntemleri olarak 
sıralanabilir. Kitap kapsamında her bir etken için önlemler kendi 
başlığı altında belirtilmiştir.

Tıbbi önlemler başlıca işe giriş muayenelerini, aralıklı kontrol 
muayenelerini ve işe dönüş muayenelerini içerir. Teknik önlemler 
ise başlıca kaynakta kontrol, kaynak ile çalışan arasında (ortam-
da) alınacak önlemleri, çalışanda alınacak önlemleri (kişisel ko-
ruyucu donanım) içermektedir. Önlemlerin tehlike/risk kaynağı-
na en yakın noktada alınması önemlidir. Bu uygulama, günümüz 
teknolojisi ve bilgi birikimi ile çoğu zaman mümkündür. Önlem-
ler kaynakta alınmadığında başarı şansı azalmakta, kaynakla ça-
lışan arasında alınacak önlemler sınırlı düzeyde kalabilmektedir. 
Örneğin kimyasal etkenlerden korunma amacı ile “maske kullanı-
mı terletiyor”, “önümü göremiyorum” gibi gerekçelerle kişisel ko-
ruyucular kullanılmayabilmektedir. 

BİRİNCİ ÖNCELİK
ZARARLI ETKENİN KAYNAKTA YOK EDİLMESİDİR.

İKİNCİ ÖNCELİK
ETKENİN KAYNAKLA ÇALIŞAN KİŞİ ARASINDAKİ 

ORTAMDA ÖNLENMESİDİR.
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

SON SEÇENEKTİR.

Kaynakta kontrol uygulamalarının başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:
•	 Tehlikeli	maddeyi	kullanmama,
•	 Kullanılan	miktarı	azaltma,
•	 Tehlikeli	madde	 yerine	 tehlikesiz	 ya	 da	 daha	 az	 tehlikeli	

madde kullanma (ikâme, İng. substitution),
•	 Tehlikeli	işlemi	tehlikesiz	olanla	değiştirme,
•	 Lokal	havalandırma/	aspirasyon,
•	 İşlemin	kapatılması,

•	 Kabul	edilemez	seviyede	risk	taşıyan	çalışmayı	insan	yeri-
ne, makine ile yapmak, otomasyon.

Kaynak ile çalışan arasında (ortamda) kontrol uygulamalarının 
bazıları aşağıda sıralanmıştır:

•	 Havalandırma	-	genel/seyreltme	(dilüsyonel),
•	 Mesafenin	artırılması,
•	 Engel	–	bariyer,
•	 Tertip	–	düzen,	iş	yeri	temizliği	(İng.	house-keeping).

Kişisel koruyucular insan vücudunu koruyan giysi ve benzeri, 
maske, gözlük, baret, yalıtkan ayakkabı, baret, paraşütçü tipi 
emniyet kemeri, eldiven gibi malzemelerdir. Kişisel Koruyu-
cu Donanım Yönetmeliği’nde (Resmî Gazete Tarihi 29 Kasım 
2006, Resmî Gazete Sayısı: 26361) konuya ilişkin ayrıntılara yer 
verilmiştir. Kişisel koruyucular meslek hastalıklarından koru-
mayı ve kaza durumunda kişinin zarar görmemesini amaçlasa 
da ancak belirli düzeyde koruma sağlarlar. Kişisel koruyucu do-
nanım kullanımında iki konu ön plana çıkmaktadır. Etkene özel 
ve kişiye uygun donanım kullanılmalıdır. Gaz olan bir ortam-
da toz maskesi kullanılması beklenen korumayı sağlamaz, aksi-
ne çalışanlarda “ben maskemi taktım bana bir şey olmaz” şek-
lindeki güven duygusu ile maruz kalım düzeyinin artmasına ne-
den olabilir. Çalışanların kullanabileceği donanım tercih edil-
meli, daha ucuz olduğu için kullanılamayacak donanım alın-
mamalıdır.

Yönetsel önlemler arasında vardiya planlaması, rotasyonlu ça-
lışma, üretimi azaltma, çalışma (maruz kalma) süresinin kısaltıl-
ması, çalışan sayısının azaltılması, ortam gözetimi, izlem (tehli-
ke düzeyinin izlenmesi, monitoring), yöntem/ teknoloji değişikli-
ği düzenli bakım ve onarım sayılabilir.

Yukarıda sıralanan uygulamalardan bazılarına ilişkin örnekler  
Şekil 6’da verilmiştir.

4. Aralıklı Kontrol Muayenesi
Alınan önlemlere rağmen bir etkilenme olup olmadığının sap-
tanması, erken tanı ve tedavi amacı ile yapılan muayenelere ara-
lıklı kontrol (periyodik) muayenesi denir. Bu uygulama halk 
sağlığı bakışı ile ikincil koruma uygulamasıdır, amaç erken tanı 
ve tedavidir. Düzenli aralıklarla yapılan muayenelerde görme, 
işitme, reaksiyon zamanı gibi fizyolojik fonksiyonlarda bozul-
ma, meslek hastalıkları, işle ilişkili hastalıklar ve hipertansiyon, 
diyabetes mellitus, koroner kalp hastalığı gibi genel sağlık so-
runları konusunda değerlendirmeler yapılır. Çalışanın bireysel 
özellikleri ve iş yeri ortamında maruz kaldığı etkenlere yöne-
lik yapılması gereken sağlık muayeneleri, maruz kalınan etke-
nin etkilediği sistem, organ vb. üzerindeki sağlık etkileri  dik-
kate alınarak muayeneyi ve muayene sonuçlarına göre tetkikle-
ri içermelidir.

Konu mevzuatımızda başlıca sağlık gözetimi başlığında geç-
mekte, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Sağlık gözetimi” baş-
lıklı 15’inci maddesinde yer almaktadır (50).
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Şekil 6. Yanlış ve doğru uygulama örnekleri (72)
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
MADDE 15 
(1) İşveren; 

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik 
risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmala-
rını sağlar. 

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin ya-
pılmasını sağlamak zorundadır: 
1) İşe girişlerinde. 
2) İş değişikliğinde. 
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrar-

lanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde 
talep etmeleri hâlinde. 

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işye-
rinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzen-
li aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, ya-
pacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olma-
dan işe başlatılamaz. 

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işye-
ri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli 
işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerin-
den de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar ke-
sindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı 
her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. 

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının 
korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların ya-
pacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe 
başlatılamayacağı, alınması gereken sağlık raporlarının iş yeri he-
kiminden alınması, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş 
yerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden 
de alınabileceği, hükmü vardır. Raporlara itirazların Sağlık Ba-
kanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılacağı, veri-
len kararların kesin olduğu, sağlık gözetiminden doğan maliyet ve 
sağlık gözetiminden kaynaklı her türlü ek maliyetin işverence kar-
şılanacağı, çalışana yansıtılamayacağı, çalışanın sağlık bilgilerinin 
gizli tutulacağı belirtilmiştir.

Sağlık gözetimine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler İşyeri Heki-
mi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eği-
timleri Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 20 Temmuz 
2013, Resmî Gazete Sayısı: 28713) kapsamında yer almaktadır. 
Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteli-
ği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası stan-
dartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğ-
rultusunda; az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç beş yılda bir, 
tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sı-
nıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik 
muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi ha-
linde bu süreler kısaltılır.

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK 
PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, 
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK
İşyeri Hekimlerinin Görevleri 

MADDE 9
1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik 

muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendir-
mek ve onların rızasını almak.

2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözeti-
mini yapmak.

3) Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin ni-
teliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası 
standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçla-
rı doğrultusunda;
a) Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç beş yılda bir,
b) Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç üç yılda bir,
c) Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir, defa ol-

mak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri he-
kiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe gi-
riş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuç-
larını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve iş 
yerinde muhafaza etmek.

5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya 
ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden 
fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yer-
leştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor 
düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalı-
şanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer ça-
lışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile iş ye-
rinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup ol-
madığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili öl-
çümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve 
alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendir-
mesini yapmak.

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmala-
rından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dö-
nüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bu-
lunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev veril-
mesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve ba-
ğışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini 
vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağla-
mak.

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş 
güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek has-
talıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tek-
rarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli ön-
leyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içere-
cek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin ona-
yına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve örneğine uy-
gun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.



38 Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN

Ayrıca, aşağıdaki yönetmeliklerde sağlık gözetimine ilişkin ayrın-
tılı düzenlemeler bulunmaktadır:

•	 Biyolojik	Etkenlere	Maruziyet	Risklerinin	Önlenmesi	Hak-
kında Yönetmelik,

•	 Çalışanların	Gürültü	 İle	 İlgili	 Risklerden	Korunmalarına	
Dair Yönetmelik, 

•	 Çalışanların	 Titreşimle	 İlgili	 Risklerden	 Korunmalarına	
Dair Yönetmelik,

•	 Gebe	 veya	 Emziren	 Kadınların	 Çalıştırılma	 Şartlarıyla	
Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönet-
melik, 

•	 Geçici	 Veya	 Belirli	 Süreli	 İşlerde	 İş	 Sağlığı	 ve	 Güvenliği	
Hakkında Yönetmelik, 

•	 Ekranlı	Araçlarla	Çalışmalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlem-
leri Hakkında Yönetmelik,

•	 Elle	Taşıma	İşleri	Yönetmeliği,
•	 İş	Ekipmanlarının	Kullanımında	Sağlık	 ve	Güvenlik	Şart-

ları Yönetmeliği,
•	 Kadın	Çalışanların	Gece	Postalarında	Çalıştırılma	Koşul-

ları Hakkında Yönetmelik, 
•	 Kimyasal	Maddelerle	Çalışmalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Ön-

lemleri Hakkında Yönetmelik, 
•	 Kanserojen	veya	Mutajen	Maddelerle	Çalışmalarda	Sağlık	

ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
•	 Asbestle	Çalışmalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemleri	Hak-

kında Yönetmelik,
•	 Tozla	Mücadele	Yönetmeliği.

Sağlık muayeneleri İSG önlemleri arasındadır, uygun işe yerleştir-
me, hastalıkların erken tanısı ve çalışanların sağlığının geliştiril-
mesi çalışmalarında önemli yer tutmaktadır. Uygulamalarda sek-
tördeki üretim süreçlerine özgü tehlike, riskler ve bu risklere göre 
gerçekleştirilecek muayeneler ve muayene sonuçlarına göre iste-
necek tetkikler ile tetkiklerin yapılması ve değerlendirilmesi hu-
suslarını içeren görsel ağırlıklı ayrıntılı standartlar belirlenmeli, 
rehber vb. yayınlar hazırlanmalıdır.

5. Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
Çalışanların çoğunluğu sağlık hakkı ve bu hak ile bütünleşmiş 
olan sağlıklı ve güvenli çalışma hakkının bilincinde değildirler. 
Bunun sonucu hakkın farkında olmamak, hakkı yanlış veya eksik 
algılamak veya hakkın kullanılabilir olduğuna inanmamak biçim-
lerinde ortaya çıkabilir. Hakların bilinmesi ve hayata geçirilme-
si için en etkili yöntemlerden biri eğitimdir. İşyerlerinde güvenlik 
kültürünün oluşturulması, İSG yönetim sistemlerinin hayata ge-
çirilmesi uğraşları içinde İSG eğitimlerinin önemli bir yeri vardır. 

İSG uygulamaları içinde eğitim, kişiye yönelik koruyucu 
müdahale olarak önemli bir yer tutmaktadır. Konuya ilişkin 
eğitim faaliyetleri sadece çalışanlara yönelik değil, işveren ve 
temsilcilerine, yöneticilere, çalışan temsilcilerine de verilmelidir. 
Eğitimler çalışanların sağlığının geliştirilmesi çalışmalarında 
önemli bir yer tutmaktadır. Gençler, kadınlar, yaşlılar gibi hassas, 
özel politika gerektiren grupların eğitimi ile İSG kurulu üyelerinin, 
çalışan temsilcilerinin, destek elemanlarının, tahliye, kurtarma 
yangına müdahale ekip üyelerinin, ilk yardımcıların eğitimleri ve 

mesleki eğitim özelliği olan eğitimlerdir. Güvenlik kültürü boyu-
tu ile düşünüldüğünde toplumun bütün kesimlerine, her yaş gru-
buna yönelik sağlık ve güvenlik eğitimlerinin sürdürülmesi gerekir.

Çalışanlar, sağlık ve güvenlik eğitimi için ideal gruptur. İş yer-
lerinde, organize bir yapıda, belli sayıda çalışanın eğitimi ve so-
nuçlarının izlenmesi yapılan müdahalenin etkinliğinin değerlen-
dirilmesi bakımından önemli olanaklar sağlar. Eğitim öncesi ve 
sonrası değerlendirmelerle bilgi düzeyindeki değişim saptanabi-
lir. Bunun ötesinde, sigara içme sıklığında değişim, makine ko-
ruyucularının ya da kişisel koruyucu donanımın kullanım sıklı-
ğı gibi değerlendirmelerle asıl amaç olan davranış değişikliği de 
saptanabilir.

İşverenlerin yükümlülükleri kapsamında, İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu kapsamında eğitim ve bilgilendirme konularına iliş-
kin düzenlemeler yer almaktadır (50).

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
MADDE 16- 
(1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürüle-

bilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini iş 
yerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bil-
gilendirir: 
a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koru-

yucu ve önleyici tedbirler. 
b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. 
c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla müca-

dele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler. 
(2) İşveren; 

a) 12’nci maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz 
kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile 
bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbir-
ler hakkında derhal bilgilendirir. 

b) Başka iş yerlerinden çalışmak üzere kendi iş yerine gelen 
çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını 
sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine ge-
rekli bilgileri verir. 

c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koru-
yucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, ka-
yıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek ele-
manları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

Konuya ilişkin ayrıntılar başlıca, Çalışanların İş Sağlığı ve Güven-
liği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Resmî 
Gazete Tarihi: 15.05.2013, Resmî Gazete Sayısı: 28648) ve İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete 
Tarihi: 18.01.2013, Resmî Gazete Sayısı: 28532) kapsamında yer 
almaktadır.

Türk Standartları Enstitüsünün “Sağlık İşçisi Eğitimi” stan-
dartında da (TS 12280 / Nisan 1997) çalıştığı iş yerinin sağlık gü-
venlik hizmetlerinde görev alan, başta ilk yardım olmak üzere te-
mel sağlık, İSG konularında eğitim almış işçilere sağlıkçı işçi den-
mektedir. Sağlıkçı işçiler iş yerinde belli bir planlama ile ilk yar-
dım organizasyonunda görev alırlar ve gerektiğinde ilk yardım uy-
gularlar, sağlık ve güvenlik önlemlerine uyarlar, arkadaşlarının da 
uymalarını sağlarlar. İlgili standartta sağlıkçı işçilerin eğitiminin 
içeriği 10 ders saati genel sağlık bilgisi, 10 ders saati işçi sağlığı, 10 
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ders saati iş güvenliği, 20 ders saati ilk yardım olmak üzere 50 ders 
saati olarak belirlenmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
MADDE 17
(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alma-

sını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma 
yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde 
veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, de-
ğişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, ge-
rektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. 

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. 
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok teh-

likeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim 
aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana 
işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalı-
ğının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemle-
ri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı 
aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılma-
dan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; yapılacak 
işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeter-
li bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge ol-
maksızın, başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar 
işe başlatılamaz. 

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği riskleri-
ne karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. 

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara 
yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayı-
lır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde ol-
ması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalış-
ma olarak değerlendirilir.

6. İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti
İSG hizmetleri iş yerlerini sağlıklı ve güvenli bir ortam haline ge-
tirerek çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile iş 
yeri içinde kurulmuş olan ya da iş yeri dışındaki bir kuruluş ta-
rafından sağlanan tıbbi ve teknik hizmetler bütünüdür. İSG te-
mel politikaları yanı sıra yerel gereksinimlere ve ülke koşulları-
na uygun modeller olması, ulaşılabilir olması, multidisipliner yak-
laşımla yürütülmesi, hizmetlerin işlevselliği açısından önemlidir. 
İş sağlığı hizmetleri bütün çalışanları ve iş yerlerini kapsamalıdır, 
altyapısı yasal düzenleme ya da toplu pazarlık yöntemleri ile hü-
kümetlerce sağlanmış olmalıdır, giderleri işveren tarafından sağ-
lanmalıdır ve koruyucu yaklaşımlar öncelikli olmalıdır. İş yerle-
rinde sürdürülecek hizmetler esas olarak koruyucu İSG hizmet-
leridir. Koruma yükümlüğü işverenindir, işveren bu yükümlülü-
ğü yerine getirmek için iş sağlığı çalışanlarını görevlendirir. Bu 
çalışanlar görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde işverenle-
re, işveren temsilcilerine, çalışanlara ve çalışan temsilcilerine tav-
siyelerde bulunur. İSG hizmeti, iş yerini sağlıklı ve güvenli bir or-
tam haline getirerek çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek 
amacı ile iş yeri içinde kurulmuş olan veya iş yeri dışındaki bir 

kuruluş tarafından sağlanan tıbbi ve teknik hizmetler bütünüdür, 
özelleşmiş ve kapsamlı hizmetlerdir.

İş yeri içinde (dâhili) ve iş yeri dışında (harici) hizmet 
organizasyonunu öngören modeller vardır. Ülkelerin iş sağlığı 
konusundaki ödeme politikaları İSG hizmet metodunu belirler. 
Hizmetler birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre edilerek 
ya da özelleşmiş birimler tarafından sunulabilir. İSG hizmetleri 
ülkelerin ihtiyaçları ve olanakları doğrultusunda farklı 
modellerle sunulmaktadır. Başlıca hizmet modelleri şunlardır: 
İş yeri sağlık birimi (İng. in-plant, in-company model), iş yeri 
ortak sağlık birimi (İng. group or inter-enterprise model), en-
düstri spesifik model (İng. industry-oriented model), hasta-
ne tabanlı (İng. hospital outpatient clinics), özel sağlık kuru-
luşları (İng. private health centres), birinci basamak sağlık bi-
rimleri (İng. primary health care units), sosyal güvenlik mode-
li (İng. social security model) (47, 73, 74). Birincil sağlık hizmet-
leri modeli, şirket içi hizmetlerle birlikte büyük şirket modeli, 
birkaç kobi tarafından ortaklaşa organize edilen grup hizmet-
leri, bir hizmet sağlayıcı olarak sosyal güvenlik kurumu, iş sağ-
lığı konusunda özel uzmanlığı olan serbest çalışan doktor, sa-
dece iş sağlığı hizmetlerini ya da hizmetlerinin bir parçası ola-
rak, iş sağlığını sunan özel sağlık merkezi, yerel veya bölgesel 
hastanelerin ayakta tedavi klinikleri vardır. Bazı ülkelerde, 
sosyal sigorta kurumları hizmetleri organize etmektedir, 
kapsam, sigorta kapsamı ile tanımlanmakta ve sigortasız olanlar 
kapsama girmemektedir. Bazı ülkelerde ayakta tedavi klinikleri, 
KOBİ’ler ve hizmetlerden yeterince faydalanamayan gruplar için 
hizmetleri sağlamaktadır. Bazı ülkelerde, sendikalar kendi üyeleri 
için hizmet sağlamaktadır (52, 54). Dünya genelinde son yıllarda 

“İng. in-company” modelden uzaklaşılmaktadır. Alternatif mo-
dellerden özellikle dışarıdan hizmet alınan özel firmalarda artış  
gözlenmektedir (75).

Hizmetler farklı modellerle sunulabilse de, iş yerinin içinde 
veya iş yerlerinin çoğunluğuna yakın konumda olmayan ya da 
iş yerlerine ve İSG konularına özgü olmayan bir modelin başarı 
olasılığı azdır (56). Özellikle 250’nin altında çalışanı olan küçük 
orta ölçekli işletmeler için uygun iş sağlığı hizmeti verecek 
kurumlara ulaşmakta güçlükler vardır (75). Mikro işletmeler, 
kendi hesabına çalışanlar ve kayıt dışı çalışanlar gibi bu hizme-
tin alınmasında sorun yaşayacak sektörler ve gruplar için kamu 
ve sosyal güvenlik kaynaklarının kullanımı gerekebilmektedir. 
Bu koşullarda hizmetlerin kamu kaynaklarınca %50-100 arasında 
desteklenmesi önerilmektedir (54). Hizmet genel sağlık hizmetle-
ri içinde, kamu birimlerince verildiğinde farklı düzeylerde bu des-
tek sağlanmış olacaktır.

Ülkemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ilgili 
düzenlemeler bulunmaktadır (50).

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde (Resmî Ga-
zete Trihi: 29/12/2012, Resmî Gazete Sayısı: 28512) konuya iliş-
kin düzenlemeler bulunmaktadır. İSG hizmetleri halen üç farklı 
modelle hizmet sunulmaktadır:  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi 
(İSGB), Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), Toplum Sağlığı 
Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri (TSM İSGB). 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
MADDE 6 – 
(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına 

yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metlerinin sunulması için işveren; 
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve 

on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan 
iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanla-
rı arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunma-
ması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak 
sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine geti-
rebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip 
olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alı-
narak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebi-
lir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen nitelikle-
re ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışa-
nı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenle-
ri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eği-
timleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muaye-
neler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yürütebilirler.

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuru-
luşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, 
mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. 

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler ara-
sında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. 

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzu-
ata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine  
getirir. 

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya 
etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri 
kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka iş yer-
lerinden çalışmak üzere kendi iş yerine gelen çalışanları ve 
bunların işverenlerini bilgilendirir. 

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamın-
daki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlar-
dan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde de alabilir. 

(3) Tam süreli iş yeri hekimi görevlendirilen iş yerlerinde, diğer 
sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. 

(4) (Ek: 10/9/2014-6552/16 md.) Birinci fıkranın (a) bendine göre 
yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 
tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 ta-
rihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğ-
renci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının top-
lamına dâhil edilmez.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE ÖNLEME ve 
KONTROL YAKLAŞIMI 
İşletmelerin sosyo-ekonomik gelişimindeki kilit unsurlardan 
biri, işgücünün sağlıklı, üretken ve motive olma zorunluluğudur. 
Yönetim planında çalışan insan gücünün korunması, sağlığın 
geliştirilmesi ve güvenli bir iklimin oluşturulması konularına ağır-

lık vermek sürdürülebilirliğin sağlanmasının temel yoludur. İş ka-
zaları ve meslek hastalıklarının işletmelerin üretkenliği, rekabet 
edebilirliği ve itibarı üzerinde büyük etkisi olmaktadır. İnsan ve fi-
nansal bileşenler dikkate alındığında önleme ve koruma faaliyetle-
rine harcanacak maliyetler, toplam tazminat masraflarına (tazmi-
nat ve tıbbi masraflar dâhil) göre daha maliyet etkindir. Bu neden-
le iş sağlığı ve güvenliğinde önleme ve kontrole yapılan yatırımla-
rın işletmeler için sosyal ve ekonomik faydaları da vardır. İş sağlığı 
ve güvenliğinin gittikçe bir masraftan ziyade bir yatırım olarak gö-
rülmesi ve işletmelerin yönetim ve iş planının önemli bir bileşeni 
olması gerektiği görüşü giderek daha fazla kabul edilmektedir (76).

Birçok mesleki maruz kalım, uygun maliyetli müdahalelerle 
önlenebilir. Birincil korumanın, iş kazaları ve meslek hastalıkları-
nı önleme ve azaltmada oldukça etkili olduğuna dair yeterli kanıt-
lar mevcuttur. Bunun yanında iş yerleri, sağlık eşitsizliğinin azal-
tılmasını destekleyen sağlığın korunması ve sağlığın teşviki ve ge-
liştirilmesi için anahtar bir unsur olarak görülmelidir. Ayrıca, iş 
yerlerindeki mesleki maruz kalımların sağlık etkilerinin erken tes-
piti, değerlendirilmesi ve yönetimi için kapsamlı bir yaklaşım ge-
rekmektedir. Mevcut ve gelecekteki zorluklar arasında en büyük 
sorunlar kayıt dışı istihdam, işgücünün yaşlanması, mesleki zihin-
sel hastalıklar, nanomalzemelerin ve kalıcı organik kirleticiler gibi 
kimyasalların sağlık etkileri olarak görülmektedir. İnsan sağlığına 
yönelik tüm mesleki riskler tam olarak anlaşılmamıştır. Özellik-
le bu alanlarda araştırmalar yapılmaya ve önlemler geliştirilmeye 
devam edilmesi gerekmektedir. Sağlık ve çalışma ortamı hakkın-
da güvenilir bilgiler, insanları iş sağlığı risklerinden korumak için 
mümkün olan en iyi kararın verilmesine olanak sağlayacaktır (77).

İş sağlığı, bireylerin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlık ve 
güvenliğine odaklanan, çalışma ortamlarının ve çalışmaya bağlı 
durumların tüm boyutlarını ele alan bir tıp alanıdır. İş sağlığı alanı, 
çeşitli modern endüstriyel sektörlerde hızla değişen teknolojilerin ve 
yeniliklerin yanı sıra iş yerindeki risklerinin ve iş gereksinimlerinin 
genellikle bilinmediği veya öngörülemediği tamamen yeni 
sektörlerin getirdiği zorluklara da hazırlıklı olmalıdır. Çalışanların 
sağlık ve güvenliğinin korunması için İSG ilkeleri temel olarak 
uygun işe yerleştirme, iş yeri risklerinin değerlendirilmesi, iş yeri 
risklerinin kontrolü, aralıklı kontrol muayenesi, iş yerinde sağlık 
hizmeti ve sağlık eğitimi olarak belirlenmiştir (78).

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 161 Sayılı İş Sağlığı Hizmet-
leri Sözleşmesi’ne göre “iş sağlığı hizmetleri” asıl olarak önleme ve 
korumaya yönelik planlanmalıdır. İşverenler, çalışanlar ve temsil-
cileri güvenli ve sağlıklı bir iş yerinin kurulmasını ve sürdürülme-
sini birlikte yürütmelidir. İş sağlığı hizmetleri işle ilgili fiziksel ve 
zihinsel sağlığı en iyi düzeyde tutmak ve çalışanların kapasiteleri-
ne göre işi çalışana uygun hale getirmeye odaklanmalıdır. İş sağlı-
ğı hizmetlerinin sağlanması, işçilerin güvenliğini, sağlığını ve re-
fahını korumak ve teşvik etmek, çalışma koşullarını ve ortamı-
nı iyileştirmek amacıyla iş yerlerinde faaliyetler yapmak anlamı-
na gelir. Bu hizmetler, bireysel olarak veya iş yerinin özel hizmet 
birimlerinin veya harici hizmetlerin bir parçası olarak çalışan iş 
sağlığı profesyonelleri tarafından sağlanır. İş sağlığı uygulamaları 
daha geniştir ve sadece iş sağlığı hizmetleri tarafından gerçekleş-
tirilen faaliyetlerden ibaret değildir. İSG profesyonellerine ek ola-
rak hem işletme hem de dışarıdaki diğer uzmanların yanı sıra yet-
kili makamlar, işverenler, çalışanlar ve temsilcilerini içeren çok 
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disiplinli ve çok sektörlü bir faaliyettir. Bu tür bir katılım, iş yerin-
de iyi gelişmiş ve iyi koordine edilmiş bir sistem gerektirir. Gerek-
li altyapı, iş sağlığı uygulamasını başarıyla yürütmek ve sistema-
tik gelişimini ve sürekli gelişimini sağlamak için gerekli olan tüm 
idari, organizasyonel ve operasyonel sistemleri içermelidir (52).

Uluslararası ve ulusal İSG politikalarının temel strateji ilkele-
ri şunlardır (59):

•	 Tehlikelerden	kaçınma	(birincil	korunma),
•	 Güvenli	teknoloji,
•	 Çalışma	koşullarının	optimizasyonu,
•	 Üretim	ile	İSG	faaliyetlerinin	entegrasyonu,
•	 Hükümetin	 çalışma	 koşullarının	 geliştirilmesi	 ve	 kontro-

lündeki sorumluluğu, yetkisi ve yeterliliğinin sağlanması,
•	 İş	yerinde	sağlık	ve	güvenlik	konusunda	işveren	birincil	so-

rumluluğu,
•	 Çalışanların	İSG	konusundaki	çıkarlarının	tanınması,
•	 İşverenler	ve	çalışanlar	tarafından	eşit	düzeyde	iş	birliği,	
•	 Kişinin	kendi	işi	ile	ilgili	kararlara	katılma	hakkı,
•	 Kişinin	iş	yerindeki	riskleri	bilme	hakkı	ve	şeffaflık	ilkesi,
•	 İş	sağlığı	ve	güvenliğinin	sürekli	takibi	ve	geliştirilmesi.

Etkin korunma önlemleri çalışanları iş yerindeki tehlikelerinden 
koruyarak yaralanmalara ve hastalıklara yol açacak olayları ön-
lemeye yardımcı olur. Bu korunma önlemlerinin amacı güvenlik 
ve sağlık risklerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirgemektir. 
Bu bölümde anlatılan öneriler, işverenlerin tanımlanan tehlikeleri 
önlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olacaktır. İşveren tehli-
kelerden korunmayı etkin şekilde sağlayabilmek için aşağıdakile-
rin dikkate alınması önemlidir (79):

•	 Büyük	oranda	tehlikelerin	nasıl	kontrol	edilebileceğine	dair	
öngörüsü olan çalışanların sürece dâhil edilmesi. 

•	 Tehlikelerin	kontrol	 edilmesi	 için	 tanımlanması	 ve	kontrol	
hiyerarşisi kullanılarak seçeneklerin değerlendirilmesi.

•	 Kontrollerin	seçimine	ve	uygulanmasına	rehberlik	etmek	ve	
plana göre önlem uygulamak için bir tehlike kontrol planı 
kullanılması.

•	 Acil	durumlar	ve	rutin	olmayan	faaliyetler	sırasında	çalışan-
ları korumak için önlem planlarının geliştirilmesi.

•	 Önlemlerin	 koruma	 sağlamaya	 devam	 edip	 etmediklerini	
veya farklı önlemlerin daha etkili olup olmadığını belirlemek 
için mevcut olanın etkinliğinin değerlendirilmesi. Yeni tek-
nolojilerin, daha koruyucu, daha güvenilir veya daha az ma-
liyetli olma potansiyeli için gözden geçirilmesi.

Tehlikelerin ve Risklerin Önlenmesi İçin  
Altı Basamaklı Eylem Yaklaşımı
İş yerlerinde tehlikelerin ve risklerin önlenmesi için OSHA Oc-
cupational Safety and Health Administration (Amerikan İş Sağ-
lığı ve Güvenliği İdaresi) aşağıda açıklanan 6 basamaklı eylem 
aşamalarının uygulanmasını önermektedir (79).

Eylem aşaması 1: Tehlike kontrol seçeneklerini belirleme

İşverenlerin belirlenen tehlikeleri kontrol etme seçeneklerini 
araştırmasına yardımcı olmak için çok sayıda bilgi mevcuttur. 
Herhangi bir tehlike kontrol seçeneği seçmeden önce, çalışanla-
rın uygulanabilirlik ve etkinliklerine ilişkin girdilerinin istenme-

si önemlidir. Bunun için iş yerinde hangi tür tehlikelerin olabile-
ceğini ve hangi çalışanların bu tehlikelere maruz kalabileceğini 
belirlemek için çalışanlardan bilgi toplanması gereklidir. İş yerin-
de bu konuda yararlı olabilecek mevcut bilgiler şunları içerebilir:

•	 Olası	kontrol	önlemlerini	tanımlamak	için	ulusal	ve	ulusla-
rarası düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

•	 Diğer	 iş	 yerlerinde	 kullanılan	 kontrol	 önlemleri	 araştırıl-
malı ve mevcut iş yerinde etkili olup olmayacakları belir-
lenmelidir.

•	 Tesis,	ekipman	ve	iş	süreçleri	hakkındaki	bilgilerine	daya-
lı çözümler önerebilecek ve değerlendirebilecek çalışanlar-
dan bilgi alınmalıdır.

•	 Karmaşık	tehlikeler	için	konuya	özel	güvenlik	ve	sağlık	uz-
manlarına danışılmalıdır. 

Eylem aşaması 2: Tehlike kontrol önlemlerini seçme

İşverenler en uygun, etkili ve kalıcı kontrolleri seçmelidir (Şekil 
7). Bunun için: 

•	 Tüm	ciddi	 tehlikeler	 (ölüme	veya	ciddi	 fiziksel	 zarara	ne-
den olan veya neden olması olası olan tehlikeleri) derhal or-
tadan kaldırılmalı veya kontrol edilmelidir.

•	 Daha	uzun	vadeli	 çözümler	 geliştirme	ve	uygulama	 süre-
cinde geçici kontrol önlemleri de kullanılmalıdır.

•	 Kontrol	 önlemleri	 seçilirken	önce	 ortadan	 kaldırma	 veya	
ikâme, ardından mühendislik önlemleri ile güvenli çalışma 
uygulamaları, yönetsel önlemleri ve son olarak kişisel ko-
ruyucu donanım kullanımını vurgulayan bir hiyerarşi dik-
kate alınmalıdır.

•	 Doğrudan	 veya	 dolaylı	 olarak	 yeni	 tehlikeler	 doğurabile-
cek kontrol önlemlerini seçmekten kaçınılmalıdır. Örne-
ğin, kirli havayı dolu çalışma alanlarına boşaltmak veya ye-
dek alarmları duymayı zorlaştıran işitme koruması kullan-
mak gibi.

•	 Kontrol	 önlemlerinin	 uygulanabilir	 ve	 etkili	 olduğundan	
emin olmak için çalışanlarla gözden geçirilmeli ve tartışıl-
malıdır. 

Şekil 7. Tehlike kontrol hiyerarşisi (79)
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•	 Hiçbir	yöntem	çalışanı	tam	olarak	korumayacaksa,	kontrol	
önlemlerinin kombinasyonu kullanılmalıdır.

Eylem aşaması 3: Bir tehlike kontrol planı geliştirme ve 

güncelleme

Bir tehlike kontrol planı, seçilen kontrollerin nasıl uygulanacağını 
açıklamalıdır. Etkili bir planda öncelikle daha yüksek riskli tehli-
kelerin ele alınması gereklidir. Ara kontroller gerekli olabilir, an-
cak genel amaç tehlikelerin etkili ve uzun vadeli kontrolünü sağla-
maktır. Kontrol planının tamamlanmasına yönelik ilerlemeyi iz-
lemek ve periyodik olarak (en az yıllık olarak ve koşullar, süreçler 
veya ekipman değiştiğinde) kontrollerin etkili olduğunu doğrula-
mak önemlidir. Bunun için: 

•	 Kontrol	önlemine	ihtiyaç	duyan	tehlikeler	öncelik	sırasına	
göre listelenmelidir.

•	 Denetimler	 belirli	 bir	 kişiye	 veya	 denetimleri	 uygulama	
yetkisine ve yeteneğine sahip kişilere delege edilmelidir. 

•	 Bir	hedef	tamamlama	tarihi	belirlenmelidir.
•	 Tamamlanma	yolundaki	 ilerlemenin	nasıl	 izleyeceği	plan-

lanmalıdır.
•	 Uygulandıktan	 sonra	 kontrol	 önlemlerinin	 etkinliğinin	

nasıl kanıtlanacağı planlanmalıdır. 

Eylem aşaması 4: Rutin olmayan operasyonlar ve acil 

durumlar sırasında çalışanları korumak için kontrol 

önlemlerini seçme

Tehlike kontrol planı, rutin olmayan operasyonlar ve öngörüle-
bilir acil durumlar sırasında çalışanları korumak için hükümler 
içermelidir. İş yerine bağlı olarak bu tehlikeler yangın ve patla-
maları, kimyasal salınımları, tehlikeli madde dökülmelerini, plan-
sız ekipman kapanmalarını, nadir bakım faaliyetlerini, doğal ve 
hava durumu felaketlerini, iş yerinde şiddet; veya terörist saldırı-
ları, salgınları (örneğin, pandemik influenza, COVID-19 vb.) veya 
tıbbi acil durumları içerebilir. Rutin olmayan görevlere veya çalı-
şanların normalde yapmadığı görevlere özel olarak dikkat edilme-
lidir. Bu tür bir işe başlamadan önce, ilgili herhangi bir çalışanla 
iş tehlike analizlerini ve iş güvenliği analizleri gözden geçirilmeli 
ve çalışacak kişi işin niteliği, çalışma programı ve gerekli önlemler 
hakkında bilgilendirilmelidir. Bunun için:

•	 Rutin	olmayan	 işlemler	 sırasında	ortaya	 çıkabilecek	 tehli-
keleri kontrol etmek için prosedürler geliştirilmelidir.

•	 Acil	 durumlarda	 ortaya	 çıkabilecek	 tehlikeleri	 kontrol	 et-
mek için planlar geliştirilmelidir.

•	 Acil	 durumla	 ilgili	 tehlikeleri	 kontrol	 etmek	 için	 gerekli	
ekipmanlar temin edilmelidir.

•	 Acil	durum	planının	uygulanması	için	kişilere	sorumluluk	
atanmalıdır.

•	 Prosedürlerin	 ve	 ekipmanın	 acil	 durumlarda	 yeterli	 koru-
ma sağladığından emin olmak için acil durum tatbikatları 
yapılmalıdır.

Not: Bulunulan yere, işletme türüne ve sahada depolanan veya 
kullanılan malzemelere bağlı olarak, yerel yangın ve acil durum 
müdahale birimleri veya devlet kurumlarının gerekliliğine uygun 
olunduğundan emin olunmalıdır.

Eylem aşaması 5: Seçilen kontrol önlemlerini iş yerinde 

uygulama

Tehlike önleme ve kontrol önlemleri belirlendikten sonra, tehlike 
kontrol planına göre uygulanmalıdır. Bunun için:

•	 Tehlike	kontrol	önlemleri,	tehlike	kontrol	planında	belirle-
nen önceliklere göre uygulanmalıdır.

•	 Kaynaklar	sınırlı	olduğunda,	tehlike	tanımlaması	ve	değer-
lendirmesi sırasında belirlenen tehlike sıralaması risk ön-
celiklerine göre “en kötü ilk” ölçütlerine göre önlem alın-
malıdır. Bununla birlikte, sınırlı kaynaklara bakılmaksı-
zın, işverenlerin çalışanları bilenen diğer ciddi tehlikeler-
den korumakla yükümlü olduğu unutulmamalıdır.

•	 Bunun	yanında	kolay	ve	ucuz	olan	önlemler	derhal	uygu-
lanmalıdır. Örneğin, genel temizlik, içerdikleri tehlike dü-
zeyine bakılmaksızın, elektrik kabloları, temel aydınlatma 
gibi belirgin tehlikelerinin ortadan kaldırılması önemlidir.

Eylem aşaması 6: Kontrol önlemlerinin etkili olduğunu 

onaylamak için takip etme

Kontrol önlemlerinin etkili olmasını ve sürdürülmesinin sağlan-
ması için uygulamadaki ilerleme izlenmeli ve değerlendirmelidir. 
Rutin önleyici kontrol uygulamaları takip edilmelidir. Bunun için:

•	 Aşağıdaki	soruları	sorarak	ilerleme	takip	edilmeli	ve	uygu-
lama doğrulanmalıdır:

•	 Tüm	kontrol	önlemleri	tehlike	kontrol	planına	göre	uygu-
landı mı?

•	 Mühendislik	 kontrolleri	 doğru	 şekilde	 kurulmuş	 ve	 test	
edilmiş mi?

•	 Çalışanlar,	mühendislik	 kontrollerinin,	 güvenli	 iş	 uygula-
malarının ve KKD kullanım gereksinimlerinin nasıl çalış-
tırılacağı da dâhil olmak üzere kontrolleri anlamaları için 
uygun şekilde eğitilmiş mi?

•	 Kontroller	doğru	ve	tutarlı	bir	şekilde	kullanılıyor	mu?
•	 Mühendislik	 kontrollerinin	 tasarlandığı	 gibi	 çalıştığını	

doğrulamak için düzenli denetimler ve iş hijyeni izlemi ya-
pılmalıdır.

•	 Etkili	 olup	 olmadıklarını	 veya	 değiştirilmeleri	 gerekip	 ge-
rekmediğini belirlemek için kontrol önlemlerini değerlen-
dirilmelidir. Çalışanlar kontrollerin değerlendirilmesine 
dâhil edilmelidir. Kontroller etkili değilse, yeterli koruma 
sağlayacak ilave kontrol önlemleri tanımlanmalı, seçilmeli 
ve uygulanmalıdır.

•	 İş	uygulamalarının,	 idari	kontrollerin	ve	kişisel	koruyucu	
ekipman kullanım politikalarının uygulandığından emin 
olunmalıdır.

•	 Ekipman	 arızasından	 kaynaklanan	 olayları	 önlemeye	 yar-
dımcı olmak için ekipman, tesis ve kontrollerin rutin önle-
yici bakımı yapılmalıdır.

TARİHSEL SÜREÇ 
İSG alanında gelişmeler toplumsal gelişmelere paralel olarak, 
bir yandan kavramsal çerçevede diğer yandan kurumsal geliş-
meler şeklinde olmuştur. Sağlıklı çalışma hakkının içeriği, gün-
deme gelmesi, yaygınlaşması ve kullanılması konusundaki kav-
ramsal gelişme süreci yanı sıra altyapıyı oluşturan iş hukuku, 
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iş denetimi, iş güvenliği hizmetleri, işçi sendikaları, iş yeri he-
kimliği hizmetleri, sosyal güvenlik hizmetleri, iş sağlığı hizmet-
leri, işletme konularında kurumsal gelişmeler yaşanmıştır. Alt-
yapıyı ve çevresel sistemleri oluşturan diğer kurumlarla ve üre-
tim alanının yeni ve farklı sorunlarıyla etkileşerek gelişme-
ye devam etmiş, aralarında eklemlenerek, “iş sağlığı sistemini”  
oluşturmuştur (80).

Gelişme hızını belirleyen etkenlerden başlıcaları; sağlık hak-
kı, sağlıklı ve güvenlikli ortamda çalışma hakkının gelişimi, sana-
yinin gelişmesi, üretim ilişkilerinde ve emek sermaye ilişkilerin-
de değişiklikler, üretim, verim ve kalite kaygıları, bilim ve tekno-
loji alanındaki gelişmeler, toplumsal barış ve sosyal adalet kaygı-
ları, çalışanların özelliklerinin değişmesi, işçi sınıfının mücadele-
si, işçilerin ve işçi örgütlerinin konuya ilişkin tutumları ve uğraş-
ları, uluslararası ticarete ilişkin düzenlemeler, insan haklarına ve-
rilen değer, işten kaynaklanan sağlık sorunlarının çeşitlenmesi ve 
artması, İSG çalışanlarının bilgi ve becerilerinin artması şeklinde 
sıralanabilir (7).

DÜNYADA TARİHSEL SÜREÇ
Dünyada tarihsel süreç üç dönem başlığında incelenebilir (47). 
Çağdaş İSG yaklaşımının ve uygulamalarının temeli ilk olarak 
İtalya'da Bernardino Ramazzini (1633-1714) tarafından (Şekil 8), 
daha sonra da İngiltere’de Percival Pott (1713-1788) ve Charles 
Turner Thackrah (1795-1833) tarafından dökümante edilmiştir. 
Bu dönem, büyük bir öğretmen ve bilgin olarak ün yapmış olan 
Bernardino Ramazzini’nin yazdığı kitapla başlamıştır. Başlıca il-
keleri, mesleki tehlikelerin etkilerini en aza indirmek için bakım 
ve iyileştirici tedbirlerin alınması olan bu yaklaşım yavaş yavaş 
bütün sanayileşmiş ülkelere yayılmıştır.

İkinci dönem; biyomedikal, özellikle mikrobiyoloji ve hücre 
patolojisindeki gelişmelerle birlikte yaklaşık 100 yıl önce başlamış 
ve 70-80 yıl sürmüştür. Tekil nedensel faktörleri ve bunların tek 
hastalık sonuçlarıyla ilişkilerini araştırmıştır. Sanayileşmiş ülke-
lerde, önleme ve kontrol, özellikle İSG mevzuatı ve çalışma orta-
mı kaynaklı yaralanma ve hastalıklardan dolayı tazmin konula-
rı önemli gündem haline gelmiştir. Bu faaliyetler spesifik önleme 
uygulamalarını teşvik etmiştir. Çalışma ortamındaki en önemli 
ilgi odakları, makine güvenliği, düşme ve kayma nedeniyle yara-
lanmaların önlenmesi, basınçlı kap ve kazanların patlamalarının 

önlenmesi, takım güvenliği, tehlikeli maddeler ve patlayıcıların 
güvenliği olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, iş sağlığı hiz-
metleri belirli önleyici faaliyetlere, önleyici sağlık muayenelerine 
ve çalışma ortamındaki tehlikeleri en aza indirmek için ölçümlere 
yönlenmiştir. Teknik bir alan olarak mesleki veya endüstriyel 
hijyen, iş yerindeki tehlikeleri ölçmek ve değerlendirmek, önleyici 
ve kontrol eylemleri için hedeflere öncelik vermek, kontrol 
teknolojileri ve koruyucu ekipman tasarlamak konularında 
gelişmesini sürdürmüştür.

Üçüncü iş sağlığı dalgası, İskandinav bilim adamlarının işin 
psikolojik ve psikososyal yönlerini ilk kez ele aldığı 1980’lerde baş-
lamıştır. İş stresi, psikolojik tehlikeler, iş yükü, bireysel ve grup dü-
zeyinde psikososyoloji, iş organizasyonu, iş doyumu ve iş motivas-
yonu aktif tartışma ve araştırma konusu olmuş, önleyici kontrol 
eylemleri için konu başlıkları haline gelmiştir. Çalışma hayatın-
daki kas gücüne dayalı el işçiliğinden, geçen yüzyıldaki imalat sa-
nayilerinde tipik olan makine gücüne dayalı teknolojiden, yüksek 
bilgi içeriğinin hâkim olduğu günümüz iş yaşamına ve bilgisayar 
tabanlı teknolojiye dönüşüm ilgi alanlarının çeşitlenmesinde et-
ken olmuştur. Yukarıda sıralanan üç dönemin yaklaşımları, çeşitli 
gelişim aşamalarında çalışma hayatının ihtiyaçlarına yanıt olarak 
gelişmiştir ve günümüzde de halen geçerlidir (47). 

Geleneksel; fiziksel, kimyasal, psikolojik etmenler, enfeksi-
yonlar, ağır iş yükü, iş kazası, meslek hastalıkları ön planda iken 
geçiş dönemi olarak belirtilen iki binli yılların başlangıcı ile yeni 
tehlike ve riskler gündeme gelmiştir. Çoklu maruz kalımlar, bil-
giye dayalı ve yoğun iş, alerjiler vb. konular gündeme gelmeye 
başlamış, İSG profesyonelleri için de profesyonel beceri talebi ve 
ekip hizmeti ihtiyacı artmıştır (Şekil 9) (82). Dünya genelinde ya-
şanan salgın hastalıklar, özellikle COVID-19 pandemisi ve küre-
sel iklim krizi sonucu yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler ça-
lışma hayatını derinden etkilemekte, İSG alanında da uğraş ve 
ilgi alanları çeşitlenmekte, yeni bir dönemin başlangıcının işa-
retlerini vermektedir. 

Sanayi Devrimi ve sanayi iş yerlerinden çok önce de insanlar 
günlük yaşamlarında tehlikelere maruz kaldılar. Önceleri yiyecek 
ve barınak temini için çalışan insanlar balıkçılık, avcılık, toplayı-
cılık yapmış sonradan tarımla uğraşmaya başlamıştır. Vahşi hay-
van saldırıları, iklim koşulları, yiyecek tedarikinde yaşanan so-
runlar ilk insanların önemli riskleri arasındaydı. Silikozisten öl-
mek için yeterince uzun yaşamış olmaları mümkün görülmese de, 
taş devrinde taşların kırılması, toplanması ve yontulması ile, si-
lika tozuna maruz kalıma, sonraları madencilik, eritme, metalle-
rin şekillendirilmesi gibi işlerde kimyasallara maruz kalımlar ger-
çek mesleki tehlikeler arasında sayılabilir (73). O dönemlerde, ça-
lışanların sağlığının bozulması, ölmesi önemsenmemiş, en ağır ve 
tehlikeli işlerde, çoğunlukla cezalandırmak amacı ile esirler, köle-
ler ve mahkûmlar çalıştırılmıştır. En eski işkollarından ve her za-
man riskli iş olan madencilik, eski Mısır’da, o kadar tehlikeli ola-
rak kabul edilmiştir ki köleler ve suçlular çalıştırılmıştır. Bu şekil-
de, hastalanan, ölen ya da yaralananların yerine geçecek başkala-
rı bulunmuştur (7, 73).

Bununla birlikte, o dönemler için bazı bilim adamlarının sap-
tamaları önemlidir. Hipokrat (M.Ö. 460 - 370) kurşun zehirlenme-
sinin başlıca belirtilerine işaret etmiştir. Aristo (M.Ö. 384 - 222) 
koşucuların hastalıklarından söz etmiş, gladyatörler için diyet ta-

Şekil 8. Dr. Bernardino Ramazzini’nin (1633-1714) De Morbis Artificum 
Diatriba isimli kitabı (81)
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rif etmiştir. Pliny (M.S. 23-79) tozlu yerlerde çalışmanın risklerine, 
Juvenal (M.S. 60-140) ayakta durarak çalışanlarda varis oluşumu-
na, demircilerdeki göz rahatsızlıklarına, Galen (M.S. 130-201) ma-
denciler, kimyacılar, terziler, balıkçılar, çiftçiler ile metalürji ala-
nında, dericilikte ve imalat işlerinde çalışanlarda görülen hasta-
lıklara işaret etmiştir (9, 73).

Japonya’nın ilk büyük, uluslararası şehri olan Heijo-kyo’da 
(Antik Nara) sekizinci yüzyılda yaşanan (750 yıllarında) ağır me-
tal kirliliğinin bugün bile dünyanın en büyüğü olan, bronz Buda 
heykelinin, 738 yılında yapımından kaynaklandığı, tarihsel veya 
bilimsel kanıtlar çok az desteklemesine rağmen popüler kültür 
kaynaklı olarak gündeme getirilmektedir. 2014 yılında yayınla-
nan, nicel ölçümlerle yapılan bir araştırma kirliliğin başlıca şeh-
rin yakınlarında, Yamaguchi’deki Naganobori bakır madeninden 
kaynaklandığını, topraktaki cıva, bakır ve kurşun seviyelerini art-
tırdığı, birkaç bölgede toprağın insan sağlığına zarar verecek ka-
dar kurşun ile kirlendiğini, değerlerden özellikle kurşunun günü-
müz Japon güvenlik standartlarının üzerinde olduğu gösterilmiş-
tir. Cıva ve bakır kirliliğinin heykelin inşası ile olabilse de kur-
şun kirliliğinin esas olarak Naganobori madeninden kaynaklandı-
ğı gösterilmiştir (83).

Yeraltı madenciliğinin başlaması ile iş sağlığı konuları daha 
fazla gündeme gelmeye ve ilgi çekmeye başlamıştır. Gelişmeler 
başlangıçta kurumsal olmamış, çalışanların sağlığı konusu ön-
celikle dönemin bilim insanlarının gündemine gelmiştir. On al-
tıncı yüzyılda, madencilik beceri gerektiren bir meslek olarak bi-
lim insanlarının daha fazla ilgi alanı haline gelmiştir. Avrupa ma-
denlerinde çalışanların akciğer hastalıklarının sıklığına ilişkin 
bilgiler ilk olarak Agricola (1494-1555) ve Paracelsus’un  (1493-
1541) katkıları ile yayılmaya ve kaydedilmeye başlamıştır. Agri-

cola, Bohemia’da zengin bir maden merkezinde doktor olarak ça-
lıştığı dönemde, madencilerde sık görülen akciğer hastalıklarına 

“madenci hastalığı” (İng. miner’s disease) adını vermiştir. O tari-
he kadar bu hastalıkların mortalitesi bilinmediğinden tanımladı-
ğı olguların silikozis, akciğer tüberkülozu ve akciğer kanseri olgu-
larını içerdiği düşünülmektedir. Karpat dağlarında, madencilerin 
erken yaşta ölmesi sonucu kadınların 7 kez evlendiğini, işçilerin 
kendi aralarında hastalık ve cenaze masraflarını karşılamak, sos-
yal sefaleti önlemek ve güvenlik için dernekler kurduklarını vur-
gulamıştır. Madenlerdeki şaşırtıcı düzeyde yüksek olan ölüm sık-
lığını azaltmak için havalandırma ve tozlu ortamda çalışan ma-
dencilerin ağız ve burunlarını bir bez ile kapamalarını önermiş-
tir. Agricola, “De Re Metallica” adlı 12 ciltlik kitabında bu konu-
lara işaret etmiştir. Kimyacı ve hekim olan Paracelsus, Avusturya, 
Villach’da hekim olarak çalışmış, deneyimlerini “On Miners’ Sick-
ness and Other Miners’ Diseases” adlı 3 ciltlik kitabında derlemiş, 
madencilerdeki akciğer hastalıklarına, madenlerin eritilmesi işle-
rinde çalışanların, dökümhane çalışanlarının sorunlarına ve cıva-
ya bağlı sağlık sorunlarına yer vermiştir. “Altın, gümüş ve demir, 
bakır, kurşun, cıva gibi diğer metallere sahip olmalıyız. Bunları is-
tiyorsak, birçok sorunla mücadelede hem yaşamı hem de bedeni 
riske atmalıyız.” diyerek bir anlamda risklerin artmasının, sağlık 
ve güvenlik sonuçlarının sanayileşmenin doğal sonucu olduğunu 
vurgulamıştır (7, 9, 73).

İtalya’da, 16. ve 17. yüzyıllarda feodalizmden kapitalizme ge-
çişi teşvik eden, madencilik, metal işleri ticareti gelişti. Yukarıda 
da vurgulandığı gibi, özellikle işle ilişkili hastalıklara yer verdiği 

“De Morbis Artificum Diatriba” (İng. Diseases of Workmen, Çalı-
şanların Hastalıkları) adlı kitabı ve koruyucu hekimliği, önlemeyi 
öncelikleyen, kaynakta kontrolü vurgulayan görüşleri ve uygula-

Şekil 9. İş sağlığı hizmetlerinin gelişme aşamaları (82 numaralı kaynaktan uyarlanmıştır)
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maları ile doktor Bernardino Ramazzini iş sağlığının kurucusu, 
babası (İng. father of occupational health, founder of occupatio-
nal health) olarak anılmaktadır (Şekil 4). Kitabın ilk basım tari-
hi 1700’dür, meslek hastalıkları alanındaki önemi ve çağdaş İSG 
prensiplerini içermesi nedeniyle 2000 yılı, meslek hastalıkları ala-
nının üçüncü yüzyılı olarak değerlendirilebilir. 

Ramazzini, İtalya’nın değişik yerlerinde uzun yıllar iş yeri 
hekimliği yapmış, Modena ve Padua Üniversitelerinde öğretim 
üyesi olarak çalışmıştır. Bu çalışmaları sırasında çok sayıda iş 
yerini dolaşmış, çalışanları ve onların sağlık sorunlarını incelemiş 
ve bu sorunların incelenmesi konusunda sistematik yaklaşım 
geliştirmiştir. Zengin ve yüksek statülüdür, olağandışı hoşgörülü 
yaklaşımları ile düşük sosyal statülü yoksullar ve çalışanlar, emek-
çiler için adanmış çalışmalar sürdürmüştür. Çoğunlukla kişisel 
gözlem yoluyla, meslek hastalığı ile ilgili gerçekleri saptamış ve 
günümüz uygulama ilkelerine, korunma hakkında görüşlere yer 
vermiştir. Saptamaları sadece iş sağlığının bilimsel gözlemlerini 
değil genel olarak halk sağlığının da prensiplerini içerir. Uzun ça-
lışma süreleri içinde dinlenmeye zaman ayrılmasını, iş yerlerin-
de havalandırma düzenekleri olmasını önermiş, çalışma koşulla-
rının uygun hale getirilmesini öğütlemiştir. Kitabı, elliden fazla 
meslek dalına özel sorunları içermektedir. İşitme kayıplarından 
ergonomi ilkelerine kadar birçok konuyu sistematik olarak ince-
lemiş, bu konuları yetkin bir şekilde ele almış ilk kitaptır. Eserleri 
tıp literatürünün klasiklerinden kabul edilir. Ramazzini’nin, mes-
lektaşlarına da öğütleri olmuştur. Hastalara ne iş yaptığınının so-
rulmasını, hastalığının, işi ile ilişkili olabileceği düşünüldüğünde 

“ayrıntılı meslek öyküsü” alınmasını önermiştir. Doktorların “tar-
çın kokulu” muayenehanelerinden çıkarak iş yerlerini dolaşmala-
rını, insanları iş yerlerinde çalışırken izlemelerini ve onların çalış-
ma koşullarını görmelerini tavsiye etmiştir (7, 9, 47, 73).

Percival Pott (1714-1788), “Pott hastalığı” olarak bilinen omur-
ga tüberkülozu, katarakt, burun polipi gibi pekçok hastalığın tanı 
ve tedavisi konularına katkı sağlamıştır. İngiltere’de, Pott, puberte 
döneminin altında skrotum kanseri vaka görmediğini belirtse de, 
Sir James Earle bir notunda baca temizleme işinde çalışan 8 yaşın-
da bir çırakta skrotum kanseri gördüğünü bildirmiştir. Skrotum 
kanserinin (bildirilen ilk mesleki kanser, o dönemde “kurum si-
ğili” denmektedir) bu işi yapanlarda sık görüldüğüne, işaret et-
miştir. Bu saptama, meslek hastalıkları alanında olduğu kadar, 
kanser epidemiyolojisi tarihçesinde de önemli bir gelişme olmuş-
tur (84). 1892 yılında Butlin, yine gençlerde skrotum ve cilt kanse-
rinin nedeni olarak kömür katranı ve madeni yağları tanımlamış-
tır. 1895 Rohen boya sanayinde mesane kanserine dikkat çekmiş 
ve hastalığı tanımlamıştır. Dr. Yamagiwa ve Dr. Ichikawa, 1915’de, 
epitelyal tümörlerin patogenezi üzerine deneysel çalışma sonucu 
tavşan kulağına kömür katranı sürülmesi ile tümör oluşumunu 
göstermişlerdir. 1922 de Litch fare derisine shale oil sürerek kan-
ser oluşturmuştur (85, 86). Kömürün yanması sonucunda oluşan 
polisiklik aromatik hidrokarbonların bu hastalığa yol açtığı bilin-
mektedir, 1932 yılında, 1,2 dibenz antrasen ilk tanımlanan kim-
yasal kanserojen madde olmuştur (69). Charles Turner Thackrah 
(1795 – 1833), mesleki tıp ve halk sağlığı alanında öncülerinden ve 
Leeds Tıp Okulu’nun kurucu üyelerinden biriydi, İngiltere’nin ilk 
meslek hastalıkları çalışmasını yayınlamış, 38 yaşında tüberküloz 
nedeni ile hayatını kaybetmiştir (7).

Kapitalist üretim ilişkileri, sömürgecilikten elde edilen gelirler 
gibi etkenlerle birlikte orta sınıfın zenginleşmesi ve sermaye biri-
kimi yanısıra, buharın güç kaynağı olduğunun anlaşılması ve 1763 
yılında James Watt’ın İskoçyada buharlı makineyi bulması ile 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında (1760 ve 1840), önce İngiltere’de 
olmak üzere Avrupa ve Kuzey Amerika’da Sanayi Devrimi dö-
nemi başlamıştır. Maden ve tekstil işlerinde; köprü, demiryo-
lu gibi inşaat işlerinde buhar gücü ile çalışan makineler kullanıl-
maya başlanmış, önemli gelişmeler yaşanmıştır. Üretim, köyler-
den sanayi yerleşimlerine, fabrikalara taşınmış, fabrikaların oldu-
ğu kentlere göç başlamıştır. Sanayi Devrimi’nden sonra ortaya çı-
kan ciddi sağlık sorunları temelde iş kaynaklı değildir. Sanayileş-
menin ilk dönemlerinde, kentsel sanayi bölgelerinde yaşayan işçi-
lerin çalışma, çevre, barınma, beslenme ve sosyal yaşam koşulla-
rına ilişkin önemli sorunlar, bulaşıcı hastalık salgınları yaşanmış-
tır. Erkekler ailelerini bırakarak sanayi merkezlerine göç etmiş, bu 
da alkolizmi ve fuhuşu teşvik etmiş, sağlıksız koşullar ve kalabalık 
yaşam nedeniyle epidemiler omuş, bunlar malnütrisyon ve yok-
sulluğu körüklemiştir. Evlerin sağlıksız olması, kalabalık yaşam, 
sanitasyon yokluğu, hastalıkların kontrolü ve toplumun sağlığını 
korumak amacıyla halk sağlığı servislerinin kurulması zorunlulu-
ğu doğmuştur. Thomas Percival (1740-1804), kötü koşullara uzun 
çalışma saatleri boyunca maruz kalan işçilerde epidemik tifüsün 
yaygınlığına ilişkin bir rapor hazırlamıştır. Fabrikaların kurulma-
sı ile işçinin üretim kapasitesi artarken, işe bağlı fiziksel ve psiko-
sosyal zorlanmalar da artmıştır (7, 47, 87). 

Yeni oluşan fabrikalarında ekonomik koşullarla zorlanan iş-
çiler, tek endişesi kâr maksimizasyonu olan patronlar tarafından 
kontrol edilmiştir. Daha önce başlıca tarım ve hayvancılık faaliye-
terinde bulunan çalışanlar, büyük ölçekli tesislerde çalışan ve mo-
dern endüstrinin yeni teknolojisini kullanan yepyeni bir dizi ko-
şulla karşı karşıya kalmışlardır. Güçsüz ve hizmet ettikleri maki-
nenin hızına bağlı, konveyör bantları ve hız tezgâhlarında mey-
dana gelen yaralanma tehlikeleriyle karşı karşıya kalmış, bir dizi 
boya, ağartıcı ve gaza maruz bırakılmışlardır. Çalışma ortamla-
rında çok sayıda tehlike ve genellikle ölümcül veya ciddi hastalık 
ve yaralanmalara yol açan yüksek kaza riskleri mevcuttur, ağır ve 
tehlikeli işler nedeni ile önemli İSG sorunları yaşanmış, makine-
leşme ile iş kazaları artmış, meslek hastalıkları çeşitlenmiştir. Ça-
lışma saatleri günde 12 saatin üzerinde ve özel koruma olmadan 
çocukların çalıştırılması yaygındır (7, 47, 87). Sanayi Devrimi’nin 
başlarında İngiltere’nin Manchester kentinde işçi sınıfı için yaşam 
beklentisi 17 yıl, malikânelerde yaşayan zenginler için yaşam bek-
lentisi 35 yıl şeklindedir (88).

Fabrikaların kurulması ile sonuçlanan, kentleşmeyi ilerleten 
sanayileşme süreci hayatın her alanında köklü değişikliklere neden 
olmuştur. Emek ve sermaye arasındaki feodal üretim ilişkileri ye-
rine ücret karşılığı çalışan işçi sınıfı, yaşam ve çok düşük ücretlerle 
uzun vardiyalarda çalışma gibi İSG koşullarının kötü olmasının da 
etkisi ile, işçiler haklarını savunmak için biraraya gelmiş, örgütlen-
miş, sosyal reformcuların ve profesyonellerin katkıları ile bu koşul-
ları iyileştirmek için mücadele etmişlerdir (61, 87).

Sonraki yıllarda uluslararası ve ulusal birçok kurum ve kuru-
luşun geliştirdiği düzenlemeler ve meslek örgütlerinin katkıları ile 
İSG alanında gelişmeler hızlanmıştır. Baca temizleme işinde en 
küçük çalışma yaşı, 1788 yılında 8 olarak belirlenmiştir. İş sağlığı 
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alanında, özellikle haklar ve yükümlülüklere ilişkin ilk yasal 
düzenlemelerin öncelikle sanayi devrimininde başladığı İngiltere 
kaynaklı olduğu görülmektedir. İskoçya’daki fabrikasında on 
yaşının altında kimseyi çalıştırmadan, çalışma saatini azaltarak, 
gençler ve yetişkinler için eğitim programları düzenleyen, bu ko-
nulara ilişkin olarak İngiltere Parlementosu’nda da uğraş veren, 
çalışanları için iyi yaşam ve çalışma koşulları oluşturan Robert 
Owen (1771-1858) ve Michael Sadler (1780-1833) gibi işverenle-
rin konuya yaklaşımı, iş sağlığı alanındaki gelişmeler bakımından 
önemli olmuştur (7). Günümüzde de iş sağlığı ve güvenliği uygu-
lamalarının ve sonuçlarının beklenen düzeye gelmesi için işçi ör-
gütlerinin mücadelesi, kurumsal katkılar yanı sıra bireysel uğraş-
lar tüm zorluklara rağmen sürmektedir.

Çalışmanın insan hakları bakımından düzenlenmesi ancak 19. 
yüzyılda ele alınmıştır. Çırakların Sağlık ve Ahlakı Kanunu (1802, 
Health and Morals of Apprentices Act) ile günlük çalışma süresi-
nin 12 saat ile sınırlandırılması, havalandırma sistemlerinin ol-
ması, çalışma odalarının kireçle yıkanması, gibi önemli düzen-
lemeler getirilmiş, ancak Parlamento’daki değişiklikler nedeniy-
le büyük ölçüde zayıflatılmıştır. Fakat, fabrikalarda kadın ve ço-
cukların çalışma sürelerini haftada 58 saat ile sınırlandıran “Ten 
Hour Act” ın (1847) öncüsü olmuştur. Michel Sadler, 1832 yılın-
da parlamentoya yeni bir yasa önerisi getirmiş, Fabrikalar Kanunu 
(1833, Factory Act) yürürlüğe girmişitr. Özellikle kadın ve küçük 
çocukların çalışma saatleri azaltılmış, fabrika müfettişliği kurul-
muş, tüm ülkeyi kapsayacak dört müfettiş atanmıştır. En küçük 
çalışma yaşı 10 olarak sınırlandırılmıştır, doğum kayıtlarının ol-
madığı o yıllarda müfettişlere, çocukların yaşlarına karar vermek 
için her bir bölgede sertifika verecek doktor atama yetkisi verildi, 
1837’de doğum belgesi çıkarılma zorunluluğu ile bu şekilde yaş 
belirleme gereği ortadan kalktı. Doktorlara, 1855’de hastalık veya 
fizik nedenlerle kişilerin çalışıp çalışamayacağına karar verme ve 
sanayi kazalarını araştırma, daha sonra tehlikeli işlerde çalışan-
lar için periyodik muayene yapılması, 1895’de kurşun, fosfor, arse-
nik zehirlenmesi ve şarbon gibi önemli hastalıkların ihbarı, hasta 
işçilerin çalışmalarını erteleme yetkisi verildi. 1897’de işverenler 
iş yeri hekimi çalıştırmaya başladılar (7, 73). Bu düzenlemeler, iş 
sağlığı alanında ilk yasal düzenlemeler olarak kabul edilmektedir.

Sanayi Devrimi döneminde, Avrupa’da olduğu gibi ABD’de de 
sorunlar yaşanmıştır. 1835’te ilk “Çocuk İşçi Yasası” ile 10 yaş al-
tındaki çocukların çalışması yasaklanmıştır (7). Massachusetts’te, 
1867 yılında ilk fabrika denetim birimi kurulmış ve sonraki yıl-
larda tekstil endüstrisindeki ilk iş güvenliği yasaları çıkarılmış-
tır. İlk işçi sendikaları, 1870 ve 1880’lerde güvenlik yasalarının çı-
karılmasında etkili olmuştur. Sosyal reformcular ve artan sendi-
ka gücü, 1900 yılına kadar, en ağır sanayi bölgelerinde iş sağlığı 
ve güvenliğini geliştirmek için asgari mevzuat düzenlemelerine 
katkı sağlamıştır. Ancak, düzenlemeler ve denetim sistemi yeter-
sizdir. İşçileri iş yerinde artan sayıda kimyasal maddeye maruz 
kalmaktan koruma, hava ve su kirliliği gibi konularda çok az şey 
yapılmıştır. 1900’den sonra, çalışanların tazminat hakları günde-
me gelmiş, 1920’lere gelindiğinde, ABD’de neredeyse tüm eyalet-
lerde İşçilerin Mesleki Tazminat Yasası kabul edilmiştir (87).

Sağlıklı ve güvenlikli ortamda çalışma hakkının gelişmesi gibi 
kavramsal alandaki gelişmeler ve buna eşlik eden kurumsal geliş-
meler haklar ve yükümlülükler temelinde olmuş, bu doğrultuda ge-

lişen kurallar yasal düzenlemeler haline gelmiştir. Hakların elde 
edilmesi, çalışanların haklarına ilişkin düzenlemelerin yapılması 
kolay olmamıştır, mücadele gerekmiştir. Haklarını savunmak için 
örgütlenerek mücadele veren, çalışanlar İSG alanındaki gelişmelere 
önemli katkı sağlamıştır. İngiltere’de yasalarla (1800) işçi sendika-
larının illegal olduğu ilan edilmiş, bu düzenleme 1824’e kadar yü-
rürlükten kaldırılmamıştır (7). Uluslararası Emekçiler Birliği (Birin-
ci Enternasyonal), işçilerin yaşam şartlarını savunma vurgusu ile 28 
Eylül 1864’de Londra’da, kurulmuştur. ABD’de, 1857 yılında, doku-
ma ve tütün işçisi 40.000 kadın, daha iyi çalışma koşulları, günlük 
çalışma süresinin 12 saat değil 8 saat olması, aynı işi yapan erkek-
lerle aynı ücreti alma gibi hak talepleri ile greve başlamış grev sıra-
sında çıkan yangında çoğu kadın 129 işçi hayatını kaybetmiştir. II. 
Enternasyonal Kadın Konferansı’nda (1910) Clara Zetkin’in öneri-
si ile tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın 

“Internationaler Frauentag” (İng. International Women’s Day, Dün-
ya Kadınlar Günü) olarak anılması kabul edilmiştir. Birleşmiş Mil-
letler Örgütü, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ı tüm kadınlar için 
Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır. Ülke-
mizde ise 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak gündeme gel-
miştir. Halen ulusal ve uluslararası düzenlemelerde, iş yerlerinde ırk, 
din, dil ayrımcılığı yanı sıra cinsiyet ayrımcılığının yapılamayacağı 
gibi düzenlemeler yer almaktadır. ABD’nin Chicago kentinde, 1 Ma-
yıs 1886 yılında, işçiler 8 saatlik iş günü için genel greve gitmiştir, 1 
Mayıs, 1889 yılında işçilerin ortak bayramı olarak kabul edilmiştir. 

Özellikle Dünya Savaşları yıllarında olduğu gibi, savaş dö-
nemlerinde, ne pahasına olursa olsun üretimin artırılması amaç-
lanmış, kadın ve çocuk çalışanların sayısı artmış İSG standart-
larında düşme eğilimi görülmüştür, ergonomik düzenleme-
ler açısından ise önemli gelişmeler olmuştur. Birinci Dünya Sa-
vaşı (1914-1918), İngiltere’de çalışan sağlığına yönelik önem-
li değişimlere neden olmuştur, mühimmat sıkıntısı çalışanların 
uzun saatler ve yoğun çalışmalarını gerektirmiştir. Bu durum, 
çalışmanın sağlık ve verimlilik üzerindeki etkilerine dair 
bilimsel araştırmalara sponsor olan Mühimmat İşçileri Sağlık 
Komitesi'nin oluşturulmasını sağlamıştır. Trinitrotoluen gibi pat-
layıcıların ve uçak yapımında kullanılan çözücülerin taşınmasın-
dan kaynaklanan yeni toksik tehlikeleri araştırılmıştır. Ancak iş 
yeri hekimliği, mesleki tıp, iş yeri hemşireliği ve iş hijyeni için sis-
tematik eğitim programları ve uygulamaları neredeyse hiç yoktu, 
bu hizmetlerin başarıları sınırlıydı. 1917 Ekim Devrimi öncesinde 
Çarlık Rusyasında İSG konularına ilgi, hijyen biliminin kurucula-
rından biri olan F.F. Erisman (1842-1915) gibi tıp bilim insanları 
dışında hemen hemen hiç yoktu. Devrim sonrasında, Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birliği ilk Sağlık Bakanı Alexander Semash-
ko bağımsız sağlık örgütleri kurulması, koruyucu sağlık hizmet-
lerinde yoğunlaşılması konusunda önemli çalışmalar yapmıştır, 
1923 yılında, İSG Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. İkinci Dünya 
Savaşı döneminde gelişmeler kurumların ve çalışanlarının sağlı-
ğının önemine dikkat çekilmesini sağlamış ve iş sağlığı hizmetle-
rinin ekonomik olarak değerli olduğunun ve çalışanların daha iyi 
şartlarda çalışması gerektiğinin önemini ortaya koymuştur. Sa-
vaş ve ekonomik gelişmelerle birlikte oluşan çalışma biçimlerinin 
kötü sağlık etkileri görülmüş, bu durum iş yerinde sağlık hizmeti 
verilmesi konusunda gelişmeleri hızlandırmıştır. Ulusal ve ulusla-
rarası kuruluşlar tarafından hizmet standartlarının geliştirilmesi, 
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profesyonel olarak eğitilmiş sağlık çalışanlarının sayısının artırıl-
ması, sağlık ve çevre izlemi için sağlık tekniklerindeki büyük iler-
lemelerin sağlanması, tehlikeleri ve bunların kontrolü hakkında 
bilgi toplama ve dağıtma yöntemlerinin geliştirilmesi bu dönem-
deki önemli gelişmelerdir (7).

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) sonrasında, hızlı ve kapsamlı 
gelişmeler yaşanmıştır. Küçük ve orta ölçekli iş yerleri için ortak 
sağlık güvenlik birimleri yaygınlaşmış, ağır sanayi kuruluşları İSG 
hizmet birimleri kurmuş, eğitim, sağlık gibi hizmet işkolları da 
dâhil olmak üzere kapsam hem içerik hem de faaliyet alanları ola-
rak genişlemiş, işin sağlık üzerindeki etkilerine doğrudan bağlı ol-
mayan sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını da karşılamak üzere faaliyet-
leri arttırılmıştır. Ancak bu olumlu değişimler evrensel olmamıştır, 
gelişmekte olan ülkelerde sorunlar devam etmektedir, sanayileşmiş 
ülkelerde de iyi ve kötü örnekler görmek mümkündür (7). İngiltere 
ve Almanya gibi ülkeler, 19. yüzyılın ortalarından itibaren yasal dü-
zenlemeler ile çalışma koşulları bir miktar iyileştirmiştir. 20. yüz-
yılda işçiler, sendikalar ve sosyal reformcular siyasi temsil olanak-
larına kavuşmuş, kısmen reform talep etme güçleri olmuş, bu du-
rum çalışmayı geliştirmek için yasalar oluşturmada önemli bir fak-
tör olmuştur. Çalışma saatlerini, kadınların ve çocukların istihda-
mını kısıtlayan, güvenlik tehlikelerine, bazı tehlikeli kimyasal ma-
ruz kalımlara karşı korumayı ön gören yasalar çıkarılmıştır (87).

ABD’de, Dr. Alice Hamilton’un (1869-1970), çalışmaları büyük 
katkı sağlamış halk sağlığı ve koruyucu tıp alanı olarak iş sağlığı-
na öncülük etmiş, kurşun sanayinde görülen zehirlenmeleri ince-
lemiş çalışma koşullarının düzeltilmesi için uygulanacak kontrol 
yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır  (73). Prof. Dr. Ir-
ving J. Selikoff (1915-1992) asbestle ilgili hastalıklar konusunda 
önde gelen bilim insanlarındandır. Tüberküloz tedavisinde izo-
niyazidin etkinliğine yönelik çalışmaları ile adını bilim dünya-
sında duyurmuş olan Selikoff, bir asbest fabrikasının da bulun-
duğu New Jersey eyaletinde çalışmaya başladıktan sonra hasta-
larındaki gözlemleri ve yaptığı çalışmalar ile Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, akciğer kanseri ve mezotelyomaya neden olan as-
beste ilişkin tehlikeleri ortaya koymuş, alınması zorunlu tedbir 
ve kuralları en ince ayrıntılarına kadar önermiştir. Asbest epide-
miyolojisinde öncü olarak, yalıtım işinde çalışanlar, asbest tema-
sı olan diğer işçiler, ev ve okulların inşaatında asbest kullanımı so-
nucundaki çevresel asbest teması ile ilgili çalışmalarıyla modern 
bir iş ve halk sağlığı trajedisinin ciddiyetini göstermiştir. Asbestin 
tümüyle yasaklanmasından ziyade kullanımının sınırlandırılma-
sı ve kontrol edilmesini, yeterli kontrol tedbirlerinin alınamadı-
ğı durumlarda kullanımının engellenmesini savunsa da endüstri 
tarafından asbest risklerini abartan ve böylece bir endüstriyi yok 
eden sorumsuz bir kişi, bir demagog olarak tasvir edilmiştir. New 
York’taki Mount Sinai Hastanesi’ndeki Selikoff arşivinden yarar-
lanan bir makalede, daha önce Selikoff ile ilgili bu makaledeki ka-
dar kapsamlı bir inceleme yapılmamış olduğu halde, Selikoff ’a yö-
neltilmiş olan eleştirilerin ya temelsiz ya da yanlış olduğu vurgu-
lanmıştır (89). Gerçekleri vurgulayan, toplumsal sorumlulukları-
nı yerine getiren, emekten yana olan bilim insanları tarihin her 
döneminde olduğu gibi günümüzde de çok farklı kanallardan sal-
dırıya uğrayabilmektedir.

Son yıllarda, özellikle bilimsel çevrelerde ve yayınlarda, iş ve 
çevre sağlığı konuları birlikte değerlendirilmektedir. Birçok iş ve 

çevre sağlığı sorununun doğası benzer olmakla birlikte, işçiler ge-
nel toplumdan daha çeşitli ve fazla tehlikelere maruz kalmakta-
dır. 1980 li yıllardaki gelişmeler çevre sağlığı ve iş sağlığı profes-
yonellerinin birlikte çalışma gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu-
nunla birlikte, ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede yasal düzenle-
melerde, kurumsal yapılarda  iş sağlığı güvenliği ile ve çevre sağ-
lığı ayrılmıştır. Örneğin, ABD’de ayrı federal düzenleyici kurum-
lar, iş sağlığı için OSHA Occupational Safety and Health Admi-
nistration (Amerikan İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi), çevre sağlı-
ğı için EPA United States Environmental Protection Agency (Bir-
leşik Devletler Çevre Koruma Ajansı) bulunmaktadır (73). Ça-
lışanları fizik, biyolojik, sosyal çevresi ile bir bütün olarak gö-
ren, iş yerlerini bu çevresel ortamlardan biri olarak değerlendi-
ren çağdaş iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı dikkate alındığında iş 
ve çevre sağlığının birlikte değerlendirilmesi kaçınılmazdır, insan 
gücü, bilgi birikimi gibi birçok konuda önemli katkı sağlayacaktır. 
Ancak haklar ve yükümlülükler, tarafların olması ve rolleri gibi 
konular özenle dikkate alınmalı, çalışmalar bu ve benzeri ayrım-
lar dikkate alınarak önceliklendirilmeli ve sürdürülmelidir.

Bazı Uluslararası Düzenlemeler 
Çerçevesinde Tarihsel Süreç
Fransız Devrimi (1789) sonrasında, insan haklarını korumak 
amacıyla İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Fra. La Déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen) yayımlanmış, Fransız 
Anayasası’na (1791) ön söz olarak eklenmiştir. Bildiri; insanların 
özgür doğduğunu ve eşit yaşamaları gerektiğini, insanların zulme 
karşı direnme hakkı olduğunu, her türlü egemenliğin esasının 
millete dayalı olduğunu ve mutlak egemenliğin bir kişi ya da 
grubun elinde bulunamayacağını, devleti idare edenlerin esas 
olarak millete karşı sorumlu olduğunu, hiç kimsenin dini ve 
sosyal inançları yüzünden kınanamayacağını ortaya koymaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih 
ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilen İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi ülkemizde 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanmıştır. İSG ile ilgili aşağıdaki maddeleri içer-
mektedir (90):

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
“Madde 23- 
•	 Herkesin	çalışma,	işini	serbestçe	seçme,	adaletli	ve	elverişli	ko-

şullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
•	 Herkesin,	herhangi	bir	ayrım	gözetmeksizin,	eşit	iş	için	eşit	üc-

rete hakkı vardır.
•	 Herkesin	kendisi	ve	ailesi	için	insan	onuruna	yaraşır	ve	gerekir-

se her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam 
sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

•	 Herkesin	çıkarını	korumak	için	sendika	kurma	veya	sendikaya	
üye olma hakkı vardır.

Madde 24- 
•	 Herkesin	 dinlenmeye,	 eğlenmeye,	 özellikle	 çalışma	 süresinin	

makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli 
izne çıkmaya hakkı vardır.”

Bu kitabın sonraki bölümünde ayrıntıları ile yer alan Avru-
pa Birliği Direktifleri ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleş-
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me ve Tavsiye Kararları yanı sıra çalışma hayatına ilişkin ulus-
lararası standartlar iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli ulus-
lararası düzenlemeler arasındadır ve dünya genelinde benzer 
uygulama olanakları sağlar. Özellikle öncelikli konularda bu 
düzenlemelerin önemi vardır, örneğin 1919’daki ilk Uluslarara-
sı Çalışma Konferansı’nda 39 devletten temsilciler sanayide çalı-
şacak çocukların yaşı için alt sınırı 14 olarak belirlemiş, ilgili dü-
zenlemelerin onaylanması 1973’e kadar yavaş biçimde ilerlemiştir. 
O yıl 138 No’lu İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme 
kabul edilmiş, 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin 
Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Söz-
leşmesi, 1990’larda önceliğin bu konuya verilmesi gerektiğine dair 
uzlaşı sonucu, nihai metinde üzerinde 2 yıl süren tartışmalardan 
sonra 1999’da kabul edilmiştir (91).

Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya 
arasında imzalanan barış antlaşması olan Versay Antlaşması’nda 
(1919) yer alan, çalışma yaşamı ile ilgili aşağıdaki hükümler, İşçi 
Hakları Bildirgesi olarak benimsenmiştir. Emek salt bir meta ya 
da mal olarak kabul edilmemelidir, çalışanların sendika kurma 
hakkı olmalıdır, makul bir yaşam düzeyini sürdürebilmek için el-
verişli ücret ödenmelidir, çalışma süresi günlük 8, haftalık 48 sa-
atten fazla olmamalıdır, haftada en az 24 saatlik dinlenme süre-
si olmalıdır, çocuk yaşta işçi çalıştırma kaldırılmalıdır, eşit işe eşit 
ücret ödenmelidir, ülkede tüm işçiler ekonomik olarak eşit mu-
ameleye tabi tutulmalıdır, işçileri korumayı amaçlayan yasa hü-
kümlerinin uygulanmasını temin edecek bir denetim sistemi ku-
rulmalıdır gibi temel kurallar vurgulanmıştır.

İSG alanında öncelikli uluslararası kuruluşlardan ILO’nun 
Birinci Dünya Savaşı’ndan, WHO’nun İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra kurulmuş olması dikkat çekmektedir. Bunun nedenleri ara-
sında ILO Anayasası’nın başlangıç bölümünde vurgulandığı gibi 

“evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temeline dayalı 
olması ve insancıl koşullara sahip bir çalışma düzeninin herhan-
gi bir ulus tarafından kabul edilmemesi kendi ülkelerinde çalı-
şanların durumlarını iyileştirmeyi arzu eden diğer ulusların ça-
balarına engel oluşturmasının” daha iyi anlaşılmış olması, ulusla-
rararası düzenlemelere ihtiyaç duyulması olabilir (92).

Üçlü yapısıyla özgün bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olan ILO, 

Versay Anlaşması kapsamında 1919 yılında kurulmuştur (Şekil 
10). Anayasası, çalışma yaşamında standartların, temel ilkelerin ve 
hakların yaygınlaştırılması ve yaşama geçirilmesini, kadınların ve 
erkeklerin insana yakışır işlerde çalışıp insana yakışır kazanç sağ-
layabilmeleri için gerekli fırsatların artırılmasını, herkes için sosyal 
korumanın kapsamının genişletilmesi ve etkililiğinin artırılması-
nı, üçlü yapının ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesini vurgular. İlk 
oturum, umut atmosferinde, Ekim-Kasım 1919’da Washington’da 
gerçekleştirilmiş, temel sorular arasında olan sanayide çalışma sa-
atleri, işsizlik, annelerin korunması, kadınlar ve gençlerin gece ça-
lışması; sanayide asgari çalışma yaşı konularında altı sözleşme ve 
6 tavsiye kararı, 19 önerge kabul edilmiştir. ILO’nun yüzüncü yı-
lında (2019) düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansında, iki 
hafta süren çalışma oturumları sonunda, şiddet ve taciz hakkın-
da dönüm noktası teşkil eden hukuk belgeleri ve çalışma yaşamı-
nın geleceği hakkında bir Bildirge kabul edilmiştir. Halen 186 ülke 
ILO’nun üyesidir, merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir. Çalış-
ma standartlarını belirlemek için hükümet, işçi ve işverenleri bir 
araya getiren üçlü yapısı özgün bir yapıya sahiptir. Öyle ki, 1926’da 
Cenevre’de ILO için özel inşa edilen binanın Resmî Giriş kapıları 
bile ILO’nun bu özgün yapısını yansıtacak şekilde tasarlanmıştır; 
çünkü kapıyı açmak için, bu üç ortağın eşit katkılarını temsil eden 
üç anahtar gerekmektedir (91, 93).

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1944 yılın-
da 26. toplantısında kabul edilen Philadelphia Bildirgesi’nde vur-
gulanan ilkelerden bazıları şunlardır: Emek bir mal (meta) değil-
dir, söz ve dernekleşme özgürlüğü ilerlemenin temel koşuludur, 
herhangi bir yerdeki yoksulluk, başka yerlerdeki refah için de teh-
likedir, bütün insanlar, ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, 
özgürlük ve onur, ekonomik güvenlik ve fırsat eşitliği ilkelerine 
uygun olarak, maddi olanaklarını artırma ve manevi gelişme yo-
lunda ilerleme hakkına sahiptir (95, 96).

İSG Konusunda Uluslararası (Küresel) Stratejisi 2004 yılında 
ILO tarafından yayımlanmış koruyucu sağlık ve güvenlik kültü-
rü; devletin, işverenlerin ve çalışanların saygı göstereceği sağlık-
lı ve güvenli çalışma ortamını oluşturan kültür olarak tanımlan-
mıştır. Sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulması için, tehlike 
ve risk kavramlarını algılayıcı yöntemler uygulanmalı, genel İSG 

Şekil 10. Uluslararası Çalışma Konferansı (1919, 1. Oturum, Washington DC) ve  - 100. yılında Uluslararası Çalışma Konferansı (108. Oturum, 10-21 
Haziran 2019, Cenevre) (91, 94)
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algısı artırılmalı, iş kazalarını önleyici yaklaşım izlenmeli öneri-
leri yapılmıştır. ILO’nun 1999 tarihli raporunda ilk kez dile ge-
tirilen ve 2008 yılında, “Adil bir Küreselleşme için Sosyal Adalet 
Bildirgesi”nin bir unsuru olarak resmen benimsenen İnsana Ya-
kışır İş Gündemi dört stratejik hedefe (istihdam, sosyal koruma, 
sosyal diyalog ve çalışma hakları) odaklanmaktadır (91).

WHO, iş sağlığı konusunda uzun bir geleneğe sahiptir. Alma 
Ata Bildirgesi (1978) sağlık hizmetlerinin insanların yaşadığı yer-
lerde verilmesini vurgulamaktadır. Herkese İş Sağlığı İçin Küre-
sel Strateji (1995) ile iş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, kap-
samının genişletilmesi, içerik ve faaliyetlerinin geliştirilmesi öne-
rilmiş, araçlar olarak iş sağlığı çalışanlarının eğitimi, destek hiz-
metlerin organizasyonu, İSG için araştırma temeli ve standartla-
rı sağlama olarak belirlenmiştir, Söz konusu hizmetlerin dünya-
daki bütün çalışanlar için organize edilmesi vurgulanmıştır. 49. 
Dünya Sağlık Asamblesin’de (1996) kapsamlı ve iddialı hedefler 
içeren Herkes İçin İş Sağlığı Küresel Stratejisi kabul edilmiş, bü-
tün işçiler ve özellikle yüksek risk taşıyan sektörler, savunmasız 
gruplar ve yeterince hizmet almayanlar için iş sağlığı hizmetleri 
temin edilmesi vurgulanmıştır (47, 97). Çalışanların Sağlığı Küre-
sel Eylem Planı (2008-2017), amaçları çalışanların sağlığı için po-
litika araçlarını tasarlamak ve uygulamak, iş yerinde sağlığı koru-
mak ve geliştirmek, iş sağlığı hizmetlerinin performansını ve ula-
şılabilirliğini arttırmak, eylem ve uygulama için kanıt sağlamak ve 
iletmek, çalışanların sağlığını diğer politikalara dâhil  etmek ola-
rak belirlenmiştir. 

Avrupa Konseyi üyeleri tarafından 1961 yılında onaylanan “Av-
rupa Sosyal Şartı” ile İSG alanında Birlik düzeyinde temel kurallar 
belirlenmiş ve tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşul-
larına sahip olma hakkı olduğu belirtilmiştir. Avrupa Tek Senedi 
1987 İşçileri koruyucu hükümlere sahip ülkelerle işçileri yeterin-
ce korumayan mevzuata sahip ülkeler arasındaki farkı kapatma-
ya ve sosyal dampinge engel olma düşüncesi Tek Senet’le birlikte 
önem kazanmıştır. İşyerindeki Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Eylem 
Programı (1978-1982) işe ilişkin kaza ve hastalıkları önleme, işçi-
leri tehlikeli maddelere karşı koruma, makinelerin tehlikeli ve za-
rarlı etkilerine karşı önlem alma ve iş yerindeki İSG yaklaşımla-
rını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. İşçilerin iş yerindeki kimyasal, 
fiziksel, biyolojik etkenlere karşı koruma ölçütlerinin uyumlaştı-
rılmasını amaçlayan 80/1107/EEC sayılı Çerçeve Direktif 1980 yı-
lında kabul edilmiştir.

EU-OSHA European Agency for Safety & Health at Work (Av-
rupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı), Avrupa Birliğinde iş yerleri-
nin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulun-
mak, İSG konusunda üye ülkelerin gelişimini ve konuyla ilgili bil-
gi paylaşımını sağlamak amacı ile kurulmuştur, bilgi ağları oluş-
turulmuştur: ENETOSH The European Network Education and 
Training in Occupational Safety and Health (Avrupa İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitim ve Öğretim Bilgi Ağı) ile İSG alanındaki tec-
rübeler kolaylıkla paylaşılabilmektedir, eğitim ve uzmanlık faali-
yetlerine dair deneyim paylaşımı sağlanmaktadır, AB ülkelerinin 
yanı sıra ABD, Rusya, Güney Kore ve Türkiye’de bulunmaktadır. 
ENSHPO The European Network of Safety and Health Professio-
nal Organisations (Avrupa İSG Profesyonelleri Organizasyonları 
Ağı) standart belirleme, test işlemleri ve sertifikalandırma alanın-
da çalışan kurumları ve uzmanları bir araya getirmektedir. EU-

ROSTAT Statistical Office of the European Union (Avrupa Birli-
ği İstatistik Ofisi) geçmişi çok eskiye dayanan bir kurumdur, 1953 
yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) tarafından ku-
rulmuştur, görevi  karşılaştırılabilir bilgi sağlamaktır.

İnsana yakışır iş yaklaşımı, Birleşmiş Milletler’in küresel kal-
kınma ağı oluşturmak için kurduğu UNDP United Nations Deve-
lopment Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ta-
rafından açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (İng. Sus-
tainable Development Goals) arasında yer almıştır. 2030 yılına ka-
dar yoksulluğun yok edilmesini, eşitsizliklerle mücadeleyi, çevre-
nin korunmasını ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan 2030 Sür-
dürülebilir Kalkınma Gündemi’nde ve 17 Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefinden “3. sağlık ve refah”, “8. insana yakışır iş ve ekono-
mik büyüme” ve “16. etkin, şeffaf ve hesap verebilir kurumsallaş-
ma” hedefleri İSG alanındaki uygulamalarla da ilgilidir. Hedef 8 
içinde “Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin, tam ve 
üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklen-
mesi” yer almaktadır (91).

Bir arada derleyebilmek amacı ile dünyada, İSG ve meslek 
hastalıkları alanlarında, başka önemli gelişmeler yaşanmış olsa da, 
bazı önemli gelişmeler ve tarihlerine ilişkin zaman çizelgesi Tablo 
2 (1900-1979) ve Tablo 3’te (1980-2020) verilmiştir.

Ramazzini’nin vurguladığı çalışma koşulları ve sağlık güvenlik 
sorunları, aradan geçen 300 yıl içinde ortadan kaldırılmış olma-
lıyken bu sorunların çoğu hâlen çözülememiştir. Birçok işçi ha-
len o dönemde olduğu gibi gelir kaybı ve güvenli çalışma koşul-
ları arasında seçim yapmak zorunda kalmakta, onun çalışmaları 
beklenen düzeyde ilerlemediğimizi de göstermektedir (47). Günü-
müzde İSG çok sektörlü ve ekip çalışması gerektiren bir uğraş ala-
nı olarak gelişmesini sürdürmektedir, tarihsel süreçten alınacak 
çok dersler vardır. Silikozis, halen en önemli İSG sorunlarından 
biri, en yaygın, muhtemelen tarihin en ölümcül meslek hastalığı, 
tarihsel süreç açısından emsal niteliğindedir. WHO ve ILO dünya 
çapında milyonlarca işçinin risk altında olduğunu vurgulamakla 
birlikte hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik programları da 
başarıya ulaşmamıştır. Meslek hastalıklarından olan kristalin sili-
kaya mesleki maruziyet maruz kalım ile ilişkili solunum yolu has-
talıkları tarih boyunca tanımlanmıştır. Silikozis, yakın gelecekte 
de ölümlere neden olacak büyük bir sorun olmaya devam etmek-
tedir. Hipokrat madencilerde solunum sıkıntısından bahsetmiş, 
1690’da Lohneiss, “toz ve taşların akciğerlere düştüğü zaman er-
keklerin akciğer hastalığına neden olduğunu, nefes almakta güç-
lük çektiklerini belirtmiştir. Bernardo Ramazzini’de, madencile-
rin ve diğer bazı meslek gruplarının tozla ilişkili hastalıklarından 
bahsetmiştir. Günümüzde silikozis olarak adlandırılan, tozla iliş-
kili rahatsızlıklar, geçmişte “miners’ phthisis,” “dust consumpti-
on,” “mason’s disease,” “grinders’ asthma,” “potters’ rot,”, “stone-
cutters’ disease.” “madenci tüberkülozu”, “toz tüberkülozu”, “ma-
son hastalığı”, “öğütücülerin astımı”, “çömlekçinin çürümesi” ve 

“taş kesiciler hastalığı” gibi farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Pea-
cock ve Greenhow 1860'lı yıllarda madencilerin akciğerlerinde si-
lis tozu bulduklarını bildirdiler, 10 yıl sonra Visconti, çakmaktaşı 
(silex) tozunun inhalasyonun neden olduğu hastalığı tanımlamak 
için “silicosis” terimini kullanmıştır. Sonrasında, epidemiyolojik 
çalışmalar hastalığı anlamada önemli bilgiler sağlamıştır. Bunun-
la birlikte 1930’ların başlarında Hawks Nest Tüneli felaketine ka-
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dar, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmemiştir (98). Bü-
yük bir hidroelektrik projesi kapsamında Batı Virginia, Gauley 
Köprüsü yakınlarındaki Hawks Nest Tüneli’nin yapımında işçile-
rin birçoğu Afrikalı-Amerikalılardır. Silikozis nedeni ile ölenlerin 
sayısı konusunda kesin bir istatistik yoktu, kabul edilen 109 ölüm 
varken, ABD Kongresi duruşmasında, sayı 476 olarak açıklanmış-
tır, diğer kaynaklarda, 3.000 işçi arasında 700 ila 1.000’den faz-
la olduğuna ilişkin bilgiler vardır. Tanı konmadan eve dönen iş-
çiler nedeni ile gerçek sayılar saptanamamıştır (99-101). Yirmin-
ci yüzyılın sonunda, asbest iş yerindeki sağlık tehlikelerinin sem-
bolü olarak silisin önüne geçmiştir, birçok ülkede, her iki hasta-
lık uzun zamandır aynı yasal düzenlemelere dâhil  edilmiştir. Bu-
nunla birlikte, silikozis sadece tarihçiler için değil, aynı zamanda 
halk sağlığı için de önemli bir konudur. Birçok yönüyle küresel öl-
çekte yirmi birinci yüzyılda sorun olmaya devam edecek gibi gö-
rünmektedir. Silikozis, dünya genelinde halen en sık görülen mes-
lek hastalıklarındandır, ancak çalışanların silika maruz kalımı-
nı ortadan kaldırmaya yönelik girişimler halen son derece yeter-
sizdir. Özellikle sanayileşmekte olan ülkelerde sorun sanayileşme 
hızlarıyla aynı hızda artmaktadır. Yerli kömür üretimine büyük 
ölçüde bağımlı olan Çin, muhtemelen en az yüz binlerce potansi-
yel kurbanın bulunduğu en yüksek risk altındaki ülke gibi görün-
mektedir (102).

TÜRKİYE’DE TARİHSEL SÜREÇ
Ülkemizde İSG alanındaki gelişmelerin Cumhuriyet Öncesi Dönem 
ve Cumhuriyet Dönemi başlıkları ile incelenmesi uygun olacaktır.

Cumhuriyet Öncesi Dönem
Tarihi boyunca köklü bir sanayi kuramayan Osmanlı İmparator-
luğu, ekonomik ve toplumsal yapısı bakımından bir tarım ülkesi-
dir. Osmanlı İmparatorluğu 15. ve 16. yüzyılda Avrupa ülkelerin-
den daha ileri düzeyde el sanatları ve küçük sanayiye sahiptir. 17. 
Yüzyılda daha çok askeri ihtiyaçların karşılanmasına yönelik top-
hane, baruthane, tersane, fişekhane kurulmuştur. Çalışma hayatı-
na ilişkin birkaç düzenleme dışında yeterli mevzuat yoktur. 

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (Mecelle), Borçlar Kanunu ve Me-
deni Kanun 1926 yılında yürürlüğe girinceye değin uygulanmıştır. 
Gelenek hukukundan pozitif hukuka geçişi simgeler, lonca düze-
ninin sonunu ifade eder. İş sözleşmesinin türlerine ilişkin hüküm-
ler yanısıra çalışma saatleri ve ücretle ilgili hükümlere de yer ve-
rilmiş, 413. maddesinde ecir (işçi), nefsini kiraya veren kimse ola-
rak tanımlanmıştır, ücretle iş gören kimse olarak yorumlanmak-
tadır. İş Kanunu (Resmî Gazete Tarih: 25.5.2003, Resmî Gazete 
Sayı: 4857, Md. 2) ise işçiyi bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan 
gerçek kişi olarak tanımlamıştır. Mecelle’nin tanımı daha geniş-
tir, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışma kıstası yoktur. (103, 104).

Osmanlı İmparatorluğu döneminde çalışma koşulları ile ilişki-
li bilgilere konuya duyarlı mebusların konuşmalarında rastlamak 
mümkündür. Meclisi Mebusan’da, Mehmed Cavid Bey’in 1909 da 
emek ile sermaye arasındaki ilişkilerin Avrupa parlamentolarını 
en çok uğraştıran sorun olduğunu belirten konuşması ile bu ko-
nuda genel bir kanun ihtiyacını vurgulayan konuşması sonucun-
da İş Kanunu gündeme gelmiştir. Selanik mebusu Dalçef Efendi, 
öncelikle işçilerin haklarını koruyacak ve çalışma koşullarını 
belirleyecek yasaya ihtiyaç olduğunu, Erzurum mebusu Varteks 

Efendi bir konuşmasında günlük çalışma sürelerinin, gebelerin, 
kadın ve çocukların çalışma koşulları gibi konuları ve ücretlerin 
önemini gündeme getirmiştir. Sermayedar ile Amelenin Hukuk 
ve Vezaifi ve Yekdiğeriyle Münasebatına Mübeyyin Kanunu 15 
Temmuz 1909 da kabul edilmiştir. Artin Efendi’nin, işçilerin sa-
bahleyin güneş doğmadan ve akşam güneş battıktan sonra çalış-
tırılmaması, 12 yaşından küçüklerin fabrikalarda çalıştırılmama-
sı gibi hükümler içeren Kanun önerisi (1910) Sadrazam İbrahim 
Hakkı Paşa’nın “Sermayedaran tarafından ezilmiş, mahvedilmiş 
ameleler nerede?” şeklindeki itirazı üzerine reddedilmiştir. Si-
vas mebusu Dr. Ömer Şevki Bey’in “Bilumum Müessesat-ı Sına-
iyye ve Taş ve Maden Ocaklarında Müstahdem Kadınların Suret-i 
İstihdamı Hakkındaki Kanun” teklifi (1910) Nafia Encümeni’ 
ne sevk edilmişse de görüşülmemiştir. Bu öneri, on yedi yaşın-
dan küçük olan erkek çocuklarla kız çocukların ve tüm kadınla-
rın geceleri ve haftada 6 günden çok çalıştırılmaması; kadınlarla 
erkek ve kız çocukların sağlığa zararlı, maddi ve manevi yönden 
tehlikeli ve güçlerinin üstünde işlerde çalıştırılmaması, yasanın 
uygulanmasının “İştigalat Müfettişliği” sağlanması gibi hüküm-
ler içermekteydi (104).

Meşrutiyet yıllarında işçiler gerek ücret ve çalışma süresi, ge-
rekse işçi sağlığı ve iş güvenliği yönlerinden son derece elverişsiz 
koşullarda çalışmıştır. Günlük çalışma süresi 16 saati bulmakta-
dır. Acemi ya da geçici işçilerin ücreti 6-7 kuruş, tarım işçilerinin 
ücreti ise 1-2 kuruştu. Tatil-i Eşgal Yasası’nı (1909) izleyen yıllarda 
çalışma yaşamında çocuklar ve kadınların sayısı artmıştır. Genç 
kız ve kadınlar ağırlıklı olarak dokuma sanayii olmak üzere diğer 
işkollarında da çalışmıştır. İstanbul Kibrit ve Beykoz Bez Fabri-
kalarında çalışanların çoğu çocuktur. Pamuk ipliği imalatı ve pa-
muk dokumacılığında çalışanların % 55’i kadın ve % 15’i çocuktur. 
Bunların ücretleri yetişkin erkeklerin yarısından azdır. Savaş yıl-
larında devlet kendi fabrikalarında zor koşullarda ve düşük ücret-
le işçi çalıştırmıştır. Askerlik yaşındaki erkekler silah altına alın-
mıştır. Sanayi sayımları (1913 ve 1915) sonuçlarına göre  ücretler 
iş kollarına göre farklılık göstermektedir. Dokuma sanayiinde or-
talama ücret 6,1-6,8 kuruş iken ağaç sanayiinde 13,0 – 16,9 kuruş-
tur. Kadın işçilerin çoğunlukta olduğu şekercilik, konservecilik, 
dokumacılık, sigara kağıdı üretimi gibi işlerde ortalama ücret 10 
kuruşun altındaydı. Ücret olarak yapılan bu ödemeler ise, işçinin 
borca yazdırarak aldığı ihtiyaçlarını ancak karşılamaktaydı (104).

İSG konularını içeren ilk yasal düzenlemelerin başlıca maden-
ciliğe ilişkin olduğu görülmektedir. Zonguldak kömür madenle-
rinin işletildiği ilk yıllarda günlük çalışma, her biri 12 saat olan 2 
vardiya halindedir. Kazmacı ve kürekçiler ilk dört saattte belirle-
nen kömürü hazır ettikten sonra, dinlenmek üzere iki saatliğine 
dışarıya çıkar, sonra tekrar ocağa inerler. Mükellefiyetin uygulan-
dığı bu dönemlerde işten kaçan işçiler iki misli fazla çalıştırılır-
lar, işçiyi firara ya da işi yapmamaya teşvik edenler de aynı ceza-
ya çarptırılırlardı. İSG alanındaki ilk yazılı düzenleme olan Ereğ-
li Madeni Hümayun Teamülnamesi (1865) Dilaver Paşa Nizam-
namesi olarak da bilinir. Ereğli sancağındaki kömür havzasında 
on dört köy halkı için on iki günlük nöbetler halinde madende ça-
lışma zorunluluğu “mükellefiyet” öngörmektedir. Amacı, işçilere 
bazı haklar vererek üretimi artırmaktır. Bununla birlikte, bu ka-
nun Padişah tarafından onaylanmamıştır. Birkaç yıl sonra, Tan-
zimat döneminde, yine kömür madenlerine ilişkin olan Maaddin 
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Nizamnamesi (1869) yayınlanmıştır. Zorunlu çalışmanın (mü-
kellefiyet) kaldırılması ve işçilerin “ücret-i layıka ve kendi rızasıy-
la” çalıştırılmaları, maden mühendislerinin madendeki tehlikeleri 
saptayarak maden sahibini uyarması, tehlikelere karşı gerekli ön-
lemlerin alınması, kaza olduğunda maden sahiplerinin hükümete 
derhal haber vermesi, kaza durumunda maden sahipleri tarafın-
dan bütün masraflar ve maden işçisi ile ailesine verilecek mahke-
melerce saptanan tazminatın ödenmesi, kaza kötü idareden kay-
naklandıysa maden sahibinden 5 ila 20 altın ceza alınması, havza-
da her işverenin bir eczane ile diplomalı bir hekim bulundurması 
gibi düzenlemeleri içermektedir (104-106).

Türkiye Millet Meclisi döneminde (1920-1923) 2 Mayıs 1920 
tarihinde 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Ve-
kaleti kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanına kadar geçen dönemde 
iş sağlığı alanında, maden işletmelerine ilişkin iki Kanun dikka-
ti çekmektedir. Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mev-
cut Kömür Tozlarının Amele Menafi-i Umumiyesine Olarak Fü-
ruhtuna Dair Kanun (Kömür Tozlarını İşçi Yararına Satma Yasa-
sı, 11.5.1921 tarih, 114 sayılı kanun):  “biçare ameleler” için çıkar-
tıldığı ifade edilen 4 maddelik bir yasadır. Ereğli Havza-i Fahmiye-
si Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun, (Ereğli Kömür 
Havzası İşçilerinin Hukuku Yasası, 23.9.1921 tarih, 151 sayılı ka-
nun): Bu kanunda amaç, gerekçe bölümünde “emeği ile geçinme-
ye çalışan ve işverenlerine pek önemli servet kazandıran, daima 
ezilmiş ve ezilmeye mahkum bulunmuş, hiçbir taraftan yardım 
görmemiş olan maden işçilerinin, maden sahiplerine karşı hakla-
rını korumak ve olabildiğince daha insani bir hayat geçirebilmele-
rini sağlamak” olarak belirtilmektedir. Başlıca düzenlemeler şun-
lardır: Zorunlu çalışma ve angarya yasaktır, on sekiz yaşından kü-
çükler madende çalıştırılamaz, günlük iş süresi sekiz saattir, ame-
le birliği müfettişleri işçi ücretlerini denetleyebilir, hastalanan ve 
iş kazasına uğrayan işçiler parasız tedavi ettirilecektir, maden do-
laylarında hastane, eczane ve diplomalı doktorlar bulundurula-
caktır, kuralları yerine getirmeyen işletmecilerin yetkileri ellerin-
den alınacaktır, yevmiyelere bir taban tayin edilecektir (104).

Tersane işçileri yevmiyelerinin verilmemesi üzerine 1872 yılın-
da grev yapmış, 1921 yılında işgal altındaki İstanbul’da 1 Mayıs’ı 
kutlamış işçiler Kasımpaşa’dan Şişli Hürriyet-i Ebediye Tepesi’ne 
kadar yürümüşlerdir (107).

Cumhuriyet Dönemi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile diğer alanlarda olduğu gibi 
sağlık alanındaki çalışmalara hız verilmiş ve önemli atılımlar yap-
mıştır. İşçi sağlığı hizmetlerinin kömür iş yerleri dışında bütün 
iş kollarında uygulanmasına ilişkin ilk düzenleme, 1926 tarihli 
Borçlar Kanunu 332.maddesinde yer alan; “İş sahipleri, tehlikelere 
karşı icap eden tedbirleri ittihaz ve münasip ve sıhhi çalışma 
mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte ise sıhhi bir yatacak yer 
tedarikine mecburdur” hükmü ile düzenlenmiş, ancak bu hükmün 
yaygın olarak uygulanması mümkün olmamıştır. İş yerlerinde 
sağlık koşullarının teftişi ile ilgili ilk olarak 1930 yılındaki Beledi-
yeler Kanunu ile yapılmış, belediyelerin imkânsızlıkları nedeniy-
le amacına uygun uygulanamamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
iş yerlerinde sağlık hizmetlerine ilişkin olarak yapılan ilk ve başlı-
ca düzenleme, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’dur (6.5.1930, Kanun 
numarası: 1593, 5. Bölüm, M. 173-180). Kanunun 180. maddesin-

de iş yerinde hekim bulundurulması uygulaması getirilmiş ve 50 
işçi sınırı belirlenmiştir. Ayrıca hastanesi olmayan veya şehir ha-
ricindeki yerler için hasta odası ve ilk yardım vasıtaları bulundu-
rulması, 100-500 işçi varsa revir kurulması, 500 den fazla işçi var-
sa her 100 kişiye 1 yatak hesabıyla hastane yapılması gibi farklı dü-
zenlemeler de öngörülmüştür.

İş Kanunları’nda (1936 - 3008 sayılı, 1967 - 931 sayılı, 1971 - 
1475 sayılı, 2003 - 4857 sayılı kapsamında İSG konularına yer veril-
miştir ve 50 işçi sınırı korunmuştur. İş Kanunu’nda (Resmî Gazete 
Tarih: 25.5.2003, Resmî Gazete Sayı: 4857) 5 Bölüm, 77-81. Mad-
deler arasında İSG konularına yer verilmiş (Mülga: 20/6/2012-
6331/37 md.), 81. Maddede “Devamlı olarak en az elli işçi çalıştı-
ran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hiz-
metleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması ge-
reken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım 
ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere iş 
yerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha 
fazla iş yeri hekimi çalıştırmak ve bir iş yeri sağlık birimi oluştur-
makla yükümlüdür” düzenlemesi varken İş Kanunu ve Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Resmî Gazete 
Tarih: 15/5/2008- Resmî Gazete Sayı: 5763) ile bu yükümlülüğün 
işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hiz-
met alarak da yerine getirebileceği, bu şekilde hizmet alınması iş-
verenin sorumluklarını ortadan kaldırmayacağı şeklinde değişik-
lik yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, 1924 Anayasasında in-
sanların sosyal haklarından söz edilmiştir. O dönemde, emekli-
lik sandıkları kanunu yürürlüğe konmuştur. İş Kanunu (1936) ile 
Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuş, sonrasında sosyal güven-
lik uygulamalarına ilişkin kanunlar yayımlanmıştır: İş Kazala-
rı, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu (1945), İşçi 
Sigortaları Kurumu Kanunu (1945), İhtiyarlık Sigortası Kanunu 
(1950), Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu (1951), Maluliyet, İh-
tiyarlık ve Ölüm Sigortası Kanunu (1957), Sosyal Sigortalar Kanu-
nu (1964), Esnaf ve Sanatkârlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos-
yal Sigortalar Kurumunu (BAĞ-KUR) kuran kanun (1971); Tarım 
İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu (1983) (105).

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. İmren 
Aykut’un, Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen 2. İşçi Sağ-
lığı Kongresi’nde (4-7 Nisan 988, Ankara) yaptığı açılış konuşma-
sında, İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü’nün çalışmalarından 
verdiği örnekler o dönemde yapılan önemli çalışmaları ve meslek 
hastalıklarının arandığında bulunduğunu vurgulaması bakımın-
dan önemlidir: “Akü ve matbaa işkollarında 1557 işçinin kurşun 
taramasında, etkilenme saptanan 2289 işçiden 64’ü tedaviye alın-
mıştır. Polyester atölyelerinde çalışan 578 işçide benzen taraması 
yapılmıştır. Kömür işçisi 5000 kişide pnömokonyoz taraması 
yapılmış, hastalık tespit edilen 675 işçi tedaviye alınmıştır. İlaç 
fabrikalarında 235 işçi taramadan geçirilmiş 20 işçi tedaviye alın-
mıştır, sigara fabrikalarında çalışan 768 işçi nikotin taramasından 
geçirilmiş, 32 işçide etkilenme tespit edilmiştir. Çay fabrikaların-
da çalışan 328 işçi gürültüye bağlı işitme kaybı taramasından ge-
çirilmiş, bunlardan sadece 49 kişinin işitme düzeyinin normal ol-
duğu diğerlerinin ise hafif ve ileri dercede işitme kaybına uğradı-
ğı saptanmıştır, hekzan, pamuk tozu taramaları ve inşaat işkolun-
da kaza nedenlerinin araştırılması çalışmaları sürmektedir” (108).
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İSG, meslek hastalıkları alanındaki gelişmeler, uğraşlar 
kapsamında, devlet kurum ve kuruluşlarının, işçi ve işveren 
örgütlerinin, meslek örgütlerinin, iş yeri hekimlerinin, teknik 
emniyet sorumlularının, iş yeri hemşirelerinin, iş güvenliği 
uzmanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin katkısı 
olmuştur. Türk Tabipleri Birliği iş yeri hekimliğine ilişkin faaliyet-
lerine dönemin Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek’in 
öncülüğünde 1980’li yıllarda ağırlık vermiş, günümüze kadar işçi 
sağlığı ve güvenliği alanına önemli katkılar sağlamıştır. Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği’de konunun özellikle teknik bo-
yutu ile ilgili önemli çalışmalar sürdürmektedir. Süreç içinde sivil 
toplum kuruluşlarının da değerli katkıları olmuştur. Bu kuruluş-
ların önde gelenlerinden biri olan Fişek Enstitüsü, Prof. Dr. Gür-
han Fişek yönetiminde özellikle çalışan çocuklar, küçük ve orta 
ölçekli iş yerlerine İSG hizmet sunumu modeli ile öncü ve örnek 
faaliyetler sürdürmüştür. Bu çalışmalara değerli bilim insanları-
nın katkısı unutulmamalıdır, bu alanın emektarı, değerli hocala-
rımızdan Uzm. Dr. Haldun Sirer, Prof. Dr. Turhan Akbulut, Uzm. 
Dr. Engin Tonguç, Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu’nun bir araya geldi-
ği fotoğraf Şekil 11’de verilmiştir. Bilimsel ve kurumsallaşma ça-
lışmalarına katkıları, emekçiler için verdikleri uğraşlar her zaman 
saygıyla hatırlanacaktır.

Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, 1960 yılından itibaren büyük bir 
grup lösemi hastasının ayakkabı sayacısı (tutkal sürücüsü) ola-
rak çalışan işçiler olduğunu gözlemlemiştir. O dönemde ben-
zen, deri endüstrisinde yoğun kullanılan bir çözücüydü. Gedik-
paşa ve Beyazıt’ın ara sokaklarındaki ayakkabı imalathanelerin-
de çalışmalarını sürdürmüş, saha çalışması ile, iş yerlerinde gaz 
dedektörü ile, benzen konsantrasyonunun nadiren 150-210 ppm 
ve 650 ppm’ye kadar olduğunu saptamış, 1967-1974 yılları ara-
sında 28.500 ayakkabı, terlik ve el çantası çalışanı ile sağlık tara-
malarını da içeren epidemiyolojik çalışmalar ve sağlık eğitimleri 
yapmış, benzenin üretildiği Zonguldak Kok Fabrikasında, Ereğ-
li ve Karabük’teki fabrikalarda incelemelerde bulunmuştur. Ben-
zen ve lösemi arasında ilişki kuran çalışmalarını 1974’de Blood 
dergisinde çıkan “Leukemia in Shoeworkers Exposed Chroni-
cally to Benzene” başlıklı yazısı ile bilim camiasına duyurmuştur. 
Washington’da kurulan mahkemeye, bilimsel tanık olarak çağrıl-
mış, uzun tartışmalar sonucunda, 1977’de, ABD’de benzenin ya-
sal sınır değeri 1 ppm’e düşürülmüştür. Çalışmaları 1988 yılında 

ABD’de CRC Benzene Carcinogenecity adıyla yayınlanmıştır. Ra-
mazzini Bilim Ödülünü 1984 yılında almıştır. 150 den fazla, ulus-
lararası ve ulusal bilimsel makalesi yanı sıra kitapları da vardır, 
bunlardan biri de TÜBİTAK yayını olan Benzen, Sağlığa Etkile-
ri ve Önleme Yolları (1980) kitabıdır (Şekil 12) (109-111). Bu çalış-
malar ve sonuçları birçok yönü ile değer taşımaktadır, çalışanla-
rın, emekçilerin sağlığına ilişkin bilimsel çalışmanın önemi, na-
sıl sürdürüleceği, iş yerlerinde çalışma sürdürülmesi, koruyucu 
hekimlik, eğitim müdahaleleri, Türk bilim insanının İSG ile mes-
lek hastalıkları ve tıp literatürüne katkı sağlamış olması, epide-
miyolojik yaklaşımı, sahada tarama ve işçi eğitimleri yapılmış ol-
ması, koruma ve önleme yöntemlerine de yer vermesi örnek ola-
cak niteliktedir.

Bir arada derleyebilmek amacı ile Türkiye’de, İSG ve meslek 
hastalıkları alanlarında, başka önemli gelişmeler yaşanmış olsa da, 
bazı önemli gelişmeler ve tarihlerine ilişkin zaman çizelgesi Tablo 
2 (1900-1979) ve Tablo 3’de (1980-2020) verilmiştir.

Son yıllarda ülkemizdeki gelişmelere ilişkin olarak aşağıda 
örnekler verilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ile Eylem Planla-
rı yayınlamaktadır, 2006-2008, 2009-2013 ve 2014-2018 yıllarını 
kapsayacak şekilde 3 kez yayınlanmıştır. Üçüncüsü 10. Kalkınma 
Planı dönemi hedefleri ile paralel olarak, 2014 – 2018 yılları ara-
sında gerçekleştirilmesi planlanan ve aşağıda sıralanan hedefleri 
kapsamaktadır (114):

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi Hedefleri  
(2014 – 2018)

1. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılan faaliyetlerin niteli-
ğinin artırılması ve standart hale getirilmesi,

2. İş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin ve kayıt siste-
minin geliştirilmesi,

3. Metal, maden ve inşaat sektörlerinin her biri için iş kazası 
oranının azaltılması,

4. Karşılaştırılması muhtemel meslek hastalıklarının belirle-
nerek ön tanılarının toplanması,

5. Kamu ve tarım sektörlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliş-
tirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması,

6. Toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması,
7. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK Mesleki Yeterlilik Bel-

gelerinin zorunlu hale getirilmesi.

Şekil 11. Uzm. Dr. Haldun Sirer, Prof. Dr. Turhan Akbulut, Uzm. Dr. En-
gin Tonguç, Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu (Soldan sağa) (109).

Şekil 12. Prof. Dr. Muzaffer Aksoy (1915 – 2001), Benzen, Sağlığa Etkile-
ri ve Önleme Yolları (1980) kitabı (109-112)
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Tablo 2. Dünyada ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında bazı önemli gelişmeler ve tarihlerine ilişkin iki paralel zaman çizelgesi (1900-1979) 
(95,104 ve 113 numaralı kaynaklardan uyarlanmıştır)

Dünya Türkiye

ICOH’un kuruluşu

Uluslararası Kongre (ICOH, Milan)
1906

Dünya Kadınlar Günü 1910

Meslek Hastalıkları Kliniği, Milano 1911

ILO’nun kuruluşu 1919

1921

-Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii 

Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun 

-Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun

- Emekçi Kadınlar Günü

1923 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak ilanı

18. nolu Meslek Hastalıkları Sözleşmesi 1925

1930 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1932 ILO üyeliği

1936 3008 Sayılı İş Kanunu

Philadelphia Bildirgesi 1944

WHO’nu kuruluşu

ILO’ nun WHO uzmanlık kuruluşu olması
1945

- Çalışma Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun (ilk Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. Sadi Irmak)

-İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü (ilk genel müdür Dr. Halil Uzel) (1983-2000 İşçi Sağlığı 

Daire Başkanlığı)

-İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu

- İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Kanunu

1947 İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun

87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının 

Korunması Sözleşmesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
1948

ILO/WHO iş sağlığı ortak komitesi 1950 81 sayılı ILO Sözleşmesi onayı

1951

1952 Türk – İş’in  kuruluşu 

1955
Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi’nin kuruluşu, (YODÇEM), halen  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

Avrupa Sosyal Şartı (AK) 1961

1962 TİSK’in kuruluşu

Irk Ayrımcılığı Bildirgesi (ILO)

Uluslararası Eğitim Merkezi (ILO)
1964 Sosyal Sigortalar Kanunu

ILO’ya Nobel Barış Ödülü 1969
İşçi Sağlığı Iş Güvenliği Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin kuruluşu (İSGÜM), halen İş 

Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

1971 1475 sayılı İş Kanunu

1972 - Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

138 No’lu Sözleşme 1973

1974 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (mülga)

1976 ILO Ankara Ofisi (İstanbul’da  Yakın ve Orta Doğu İnsan Gücü Saha Ofisi, 1952)

1977 Ankara ve İstanbul Meslek Hastalıkları Hastaneleri

Alma Ata Bildirgesi (WHO)

İşyerindeki Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Eylem Programı (AK, 

1978-1982)

1978

-1. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi (TTB)

-Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu’nun yönetiminde İş Sağlığı yüksek lisans ve doktora 

eğitimi ilk mezunu (Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD)
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Tablo 3. Dünyada ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında bazı önemli gelişmeler ve tarihlerine ilişkin iki paralel zaman çizelgesi (1980-2020) (95, 
104 ve113 numaralı kaynaklardan uyarlanmıştır)

Dünya Türkiye

80/1107/EEC sayılı Çerçeve Direktif (AB) 1980 İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları İle Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik

155 No’lu ILO Sözleşmesi 1981

1983
184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilatı ve Görevleri Hakkında 

Kanun

1984 Prof. Dr. Muzaffer Aksoy’a Ramazzini Bilim Onur Ödülü

161 No’lu ILO Sözleşmesi 1985

Avrupa Tek Senedi 1987
-TTB İşçi Sağlığı Kolu, İlk işyeri hekimliği kursu (İstanbul, 38 hekim)

 İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs), 11 il

AB İSG Çerçeve Direktifi 1989

Avrupa İSG yılı 1992

AB İşte Güvenlik, Hijyen ve Sağlığın Korunması Alanındaki 

Topluluk Eylemlerinin Genel Çerçevesi (1994-2000)
1993

1994 Zonguldak Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi 

Herkes için İş Sağlığı  Küresel Deklarasyonu (WHO)

İşte Güvenlik, Hijyen ve Sağlık Hakkında Topluluk Stratejisi 

(1996-2000, AB)

1995 155 ve 161 numaralı ILO Sözleşmelerinin onayı

Herkes için İş Sağlığı  Küresel Stratejisi (WHO) 1996

Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi 1998

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisi (2002-2006, AB)

- 194 sayılı Meslek Hastalıkları Listesi Tavsiye Kararı (No. 

194)

- 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü

2002

ILO Küresel Stratejisi

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

-Avrupa Meslek Hastalıkları Listesiyle İlgili Tavsiye Kararı 

(AB)

-TİSH (ILO; WHO; ICOH; FIOH)

2003

İş Kanunu (4857 sayılı)

Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluş Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İSG Strateji 2007-2012 (AK)

Uluslararası (Küresel) Strateji (ILO)
2004

187 No’lu Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2008-2017 Küresel Eylem Planı (WHO) 2007 Avrupa Sosyal Şartı

Seul Deklerasyonu 

Adil Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi (ILO)
2008 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Yeni meslek hastalıkları listesi (ILO) 2010

2011 XIXth World Congress on Safety and Health at Work- İstanbul

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU OSHA) 2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk 

ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

2013
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik

2014 Soma maden faciası

Sürüdürülebilir Kalkınma Hedefleri (BM) 2015 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

Herkes İçin Sosyal Koruma Programı 2016

2018 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Çalışmanın Geleceği Küresel Komisyonu 2019 I. Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi (TMMOB)
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Devlet Planlama Teşkilatı (1960, 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı, 
daha sonra da Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından 1963 yılın-
dan itibaren “10 Yıllık Kalkınma Planları” hazırlanmaktadır, 2019 
ve 2023 yıllarını kapsayan ve 2020 yılında yayımlanan 11. Kalkın-
ma Planı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu raporunda belir-
lenen amaçlar ve politikalar aşağıda sıralanmıştır (115):

Amaç 1: İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Yaygınlaştırılma-
sı ve Farkındalığın Artırılması

•	 İSG’nin	önemi	başta	çalışanlar	ve	işverenler	olmak	üzere	
toplumun tüm kesimlerine anlatılarak İSG farkındalığı-
nın artırılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

•	 Eğitim	hayatında	 iş	 sağlığı	 ve	 güvenliği	 eğitimleri	müfre-
datta daha fazla yer bulacaktır.

•	 Sivil	Toplum	Kuruluşlarının	 toplumda	İSG	kültürü	oluş-
turulması hedefli etkinliklerinin artırılması sağlanacaktır.

•	 İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	konusunda	çalışmalar	yapan	kurum	
ve kuruluşlar arasında iş ve güç birlikleri sağlanacaktır.

Amaç 2: İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sisteminin Ge-
liştirilmesi

•	 İSG	 ile	 ilgili	 her	 türlü	 verinin	 tek	bir	platformda	 toplan-
masına olanak sağlayan bir veri tabanı oluşturulacaktır.

•	 İSG	 ile	 ilgili	 veri	üretme	potansiyeli	 olan	 tüm	 tarafların	
çalışmalarını merkezi veri sistemi üzerinden gerçekleşti-
rilmesi sağlanacaktır.

Amaç 3: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yürütülen Hizmet-
lerin Niteliğinin ve Verimliliğinin Artırılması, İnsan Kaynağının 
Geliştirilmesi

•	 İş	 Sağlığı	 ve	Güvenliği	 alanında	 lisans	 ve	 lisansüstü	 eği-
timlerin kontenjanı ve niteliği başta sanayi yoğun bölgeler 
olmak üzere arttırılacak ve geliştirilecektir.

•	 İSG	profesyonellerinin	bilgi	ve	deneyimlerini	geliştirilmesi-
ni ve güncellenmesini sağlayacak bir sistem geliştirilecektir.

•	 İSG	 profesyonellerini	 sınava	 hazırlayan	 yetkilendirilmiş	
eğitim kurumlarının hizmet yeterlilikleri geliştirilecektir.

•	 Kurumsal	veya	bireysel	İSG	hizmetlerinde	standardlar	be-
lirlenerek hizmetin yeterliliği geliştirilecektir.

Amaç 4: Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet-
lerinin Uygulanması

•	 Kamuda	 İSG	 farkındalığı	 arttırılarak	 etkinlik	 sağlana-
caktır.

•	 Kamu	kurumlarında	İSG	hizmet	modeli	geliştirilecektir.

Amaç 5: İş Sağlığı ve Güvenliği Teşvik, Ceza ve Denetim Siste-
minin Etkin Olarak Uygulanması ve İSG Alanında Yararlanılan 
Cihaz ve Donanımların Yerli Üretimin Desteklenmesi

•	 İSG	alanında	iyi	uygulama	yapan	iş	yerleri	desteklenecektir.
•	 İş	sağlığı	ve	güvenliği	konusunda	işverenin	cezai	yükümlü-

lüğü uygulamalarının etkinleştirilmesi.
•	 İSG	alanında	üretim	yapan	 firmaların	 teşvik	edilmesi	yo-

luyla bu alanda yerli üretim desteklenecektir.

Amaç 6: Meslek Hastalıkları ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 
Sektörler Başta Olmak Üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergeleri-
nin İyileştirilmesi

•	 İSG	ile	ilgili	bildirimler	standart	hale	getirilecektir.
•	 İş	kazası	bildirimleri	daha	etkin	veri	toplamaya	uygun	şe-

kilde sınıflandırılacak ve kısıtlanacaktır.
•	 İş	kazası	ve	meslek	hastalıklarının	önlenmesi,	saptanması,	

bildirilmesi ile ilgili süreçlerin aksayan kısımlarında iyileş-
tirmeler yapılacaktır.

Ülkemizde, İSG ve meslek hastalıkları konularında tarihsel öne-
mi de olan, çok değerli çalışmalar sürdürülmüştür, bunlar ara-
sında önceliği olabilecek, uygulamaların başarısı için vazgeçil-
mez pek çok konu sayılabilir. Gelişme sürecindeki önemleri ve 
hizmetlerin başarısında önemli yeri olan Toplum Sağlığı Mer-
kezi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri ile İş Yeri Hemşireliği / İş 
Sağlığı Hemşireliği konularına, aşağıda ayrı başlıklarda yer verile-
rek, kısmen ayrıntılandırılmıştır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı 
Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri 
(TSM İSG)
İSG hizmetlerinin sağlanmasındaki eşitsizlikler, tüm çalışanlar 
tarafından artarak hissedilmektedir. İSG hizmet sunumuna kamu 
desteği başarının temel koşullarındandır. Bu destek ülkemizde 
Destek Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen ilkelere ve-
rilen ekonomik destek olabileceği gibi kamu sağlık kuruluşları ta-
rafından sunulacak harici İSG hizmet modelleri şeklinde de ola-
bilir. Bu hizmetler özellikle hizmet açığı olan alanlar için gerekli-
dir, TİSH yaklaşımı bakımından da önemli uygulama alanıdır ve 
yaygınlaştırılmalıdır. Kamu eliyle sunulacak hizmetlerin öncelikli 
alanları küçük ve orta ölçekli işletmeler, tarımda çalışanlar, kayıt 
dışı çalışanlar, günlük kazançla yaşamlarını sürdürenler ve ev işçi-
leri gibi önemli hizmet ihtiyacının ve açığının olduğu alanlar olma-
lıdır (116). Ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehli-
keli sınıfta yer alan iş yerlerine destek sağlanan kamu desteği, hiz-
metlerin finansmanı bakımından da önem taşımaktadır. 

T. C. Sağlık Bakanlığı’nın İSG alanında çalışmaları son yıl-
larda giderek artmaktadır, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü, Çevre Sağlığı Dairesi bünyesinde Çalışan Sağlığı Şube-
si olarak hizmetler yürütülmekteyken aynı zamanda 2011 yılın-
da Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi bünyesinde İSG ile ilgi-
li hizmetleri yürütmek üzere “Çalışan Güvenliği ve İş Sağlığı Bi-
rimi” kurulmuştur. T. C. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me (02/11/2011 tarih, 663 sayılı) ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
bünyesinde, 2012 Mart ayı itibarıyla, Tüketici ve Çalışan Güven-
liği Başkan Yardımcılığına bağlı Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Dai-
re Başkanlığı kurulmuştur, başkanlığın görev tanımında iş sağlığı 
hizmeti sunması için gerekli çalışmaları yapmak da bulunmakta-
dır. 03.10.2017 tarihli “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hizmet Bi-
rimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge” ile Çalışan Sağlığı Dairesi 
Başkanlığı olarak görevleri yeniden tanzim edilmiştir. Bu görevler 
içerisinde “işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek, toplum 
sağlığı merkezlerinin işyeri hekimliği hizmeti yapması için gerek-
li çalışmaları yapmak” da yer almaktadır. 
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Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin öneminin gündeme geldiği ve 
tartışıldığı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin de katılı-
mı ile, Mayıs-Ağustos 2009 tarihleri arasında T. C. Sağlık Bakanlı-
ğı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire 
Başkanlığı Çalışanların Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından 5 top-
lantı yapılmıştır. Toplantılarda İSG alanında hizmet ihtiyacı (açı-
ğı) olduğu ve Sağlık Bakanlığı’nın bu alanda sürdürülecek çalışma-
larda daha etkin yer alması gerekliliği, TSM (Toplum Sağlığı Mer-
kezleri) hizmetleri kapsamında iş sağlığı hizmetlerinin de bulun-
ması gerektiği vurgulanmıştır. Bu hizmet modeli birinci basamak 
sağlık birimleri (primary health care units) modeli ile uyumludur. 

Her ilçede Sağlık Bakanlığı birimi olan TSM’lerde İSG Hiz-
metleri ilk kez mülga İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumlu-
luk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (27/11/2010 tarihli, 27768 
sayılı Resmî Gazete) kapsamında yer almıştır. TSM’ler gerekli ko-
şulları sağlayıp Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 
yetkilendirildiğinde İSG hizmetleri verebilir. Halen, Toplum 
Sağlığı Merkezi Birimi (TSMB) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet-
leri Yönetmeliği (Resmî Gazte Tarih: 29/12/2012, Resmî Gazete 
Sayı: 28512) hükümlerine göre “Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerle-
rine İSG hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve 
personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimler” ola-
rak tanımlanmaktadır. Sonrasında Temel İş Sağlığı Hizmetleri-
nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge (16/06/2011 ta-
rihli ve 20065 sayılı) yayımlanmış, TSM’lerde gerek görülenlerin-
de 2011 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi oluşturu-
larak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetinin veril-
mesine başlanmıştır. Hizmet sunmak üzere birim oluşturulma-
sı ile ilgili 2013/11 sayılı Genelge yayımlanmış ve TSM’lerde İSG 
hizmeti yaygınlaştırılmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nun’unun yayınlanmasından sonra hizmetin yürütülmesi usul ve 
esasları revize edilerek 31/01/2014 tarihinde Toplum Sağlığı Mer-
kezlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uy-
gulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlanmıştır, İller-
de Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışanların İSG hizmetinin de 
bu birimler üzerinden yürütülmesi kararına varılmıştır. (117). 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 
arasında, konuya ilişkin düzenlemeleri de içeren İş Sağlığı ve 
Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolleri (2010 ve 2013 tarihlerin-
de) imzalanmıştır (56). 2013 yılında imzalanan  protokol ile TSM 
İSG Birimlerinin hizmet önceliği küçük ve orta ölçekli işletme-
ler, tarım sektörü gibi, önemli hizmet ihtiyacının ve açığının oldu-
ğu alanlar, ondan az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sı-
nıfta yer alan iş yerleri olarak tasarlanmıştır. TSM İSG Birimi sa-
yısı 2012 yılında 12, 2013 yılında 31, 2015 yılında 63 ilde, 80 TSM 
olmuştur. 2016 tarihi itibari ile 67 ilde 84 TSM’de iş yeri hekim-
liği hizmeti, bunların 50’sinde aynı zamanda iş güvenliği hizme-
ti sunulmaktadır.  234 iş yeri hekimi, 166 iş güvenliği uzmanı ve 
99 diğer sağlık personeli görev yapmaktadır, toplamda 1251 iş ye-
rine, 19.806 çalışana hizmet sunulmuştur (116). Sonrasında yetki-
lendirilmiş TSM sayıları azalmıştır, 2017 yılında 308 az tehlikeli, 
677 tehlikeli ve 50 çok tehlikeli iş yerine, toplam 12.2423 çalışana 
hizmet sunulmuştur. Yetkilendirilmiş TSM sayıları 2018 yılında 
63 ilde 76, 2019 yılında ise 53 ilde 60’dır.

Şubat 2014 de, e-anket yöntemi ile yapılan bir araştırmanın so-
nuçlarına göre, TSM sorumlu hekimlerinin %71,6’sı “TSM’lerde 

İSG hizmeti sunulmalıdır” önermesine tamamen ya da kısmen 
katıldığını belirtmiş, dörtte üçü (%75,4) İSG hizmetlerinin diğer 
hizmetleri aksatacağını belirtmiştir. Öneriler arasında insan gücü 
ve fizik mekân olanaklarının arttırılması ve özlük hakları konu-
sunda düzenlemelerin yapılması ilk sıralarda yer almaktadır. (118).

Bu birimlerde çalışan iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzman-
ları faaliyetlerini, merkez teşkilat çalışanlarının desteği ve kat-
kıları ile heyecanla ve özveri ile sürdürmüşlerdir, halen sürdür-
mektedirler. Giderek arttırılması, yaygınlaştırılması beklenirken 
hizmet sunan birimlerin sayılarının azalması istenmedik bir du-
rumdur. Hizmetlerin planlanmasında ve sürdürülmesinde kanı-
ta dayalı yaklaşım, etkinliği ve verimliliği artıracaktır. Konuya 
ilişkin hizmet modeli önerileri geliştirecek araştırmalara ve uy-
gulamaların sürdürüleceği projelere ihtiyaç vardır. İnsan gücü, 
donanım, finans modeli, öncelikli hizmet alanları gibi konula-
ra ilişkin çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda ilgili kurumlar-
la, meslek örgütleri ile işbirliği yapılmalı, üniversitelerin desteği 
sağlanmalıdır. TSM’lerde etkin İSG hizmeti sunumu ancak in-
san gücü sayısı ve niteliğinin arttırılması, özlük haklarının sağ-
lanması, fizik olanakların ve donanımın artırılması ile mümkün 
olacaktır (116). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, kamu 
kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok 
tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine İSG hizmetlerinin 
yerine getirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
destek sağlanabileceği belirtilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (24 Aralık 
2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete) konuya ilişkin düzenle-
meleri içermektedir. Bu destek TSM’lerde sürdürülecek hizmetle-
rin finansmanı bakımından da önem taşımaktadır. 

Sağlık gözetimi amaçlı tıbbi tetkikler ve röntgen hizmetlerinin 
gezici İSG araçları kullanılarak yapılmaktadır. 29.04.2016 tarihin-
de 2016/7 sayılı Gezici İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Genelge-
si yürürlüğe girmiştir. Bu genelge ile illerde Gezici İSG hizmetle-
rinin standardizasyonun sağlanması, illerde gezici İSG hizmetle-
rinin yetkilendirilmesi ve denetlenmesinin İl Sağlık Müdürlükleri 
tarafından verilmesi hedeflenmiştir. 

İş Yeri Hemşireliği / İş Sağlığı Hemşireliği
İş yeri hemşireliği, dünya genelinde çok önemli çalışmaların yer 
aldığı bir uygulama alanıdır, genellikle tam gün çalışma gerekti-
rir, iş yeri sağlık ve güvenlik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası-
dır. Bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmelerden etkilenerek 
büyük bir gelişme göstermiş, böylece çalışanların sağlığının ko-
runması ve geliştirilmesinde hemşirenin rolü ve yeri kabul edil-
miştir, etkinlikleri sonucunda işe devamsızlığın azaldığı, kişisel 
koruyucu kullanan, danışmanlık hizmeti alan ve olumlu dav-
ranış değişikliği gösteren işçilerin sayısının arttığı saptanmıştır. 
Çalışmaları sadece çalışanların sağlıklı olmasına katkı sağla-
makla kalmaz, aynı zamanda üretkenliğe, ürünlerin kalitesine, 
iş motivasyonuna, iş doyumuna ve bireylerin ve toplumun ge-
nel yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunur (119). Günümüz-
de iş sağlığı hemşirelerinin görevleri çeşitlidir ve farklı ülkeler-
de hatta iş yerlerinde pozisyon ve sorumlulukları değişebilmek-
tedir. Mevcut uygulama kapsamında iş yerinde risk değerlendir-
mesi, sağlık eğitimi ve tanıtımı, hastalık yönetimi, mevzuatın 
gerekliliklerinin karşılanması için çalışan izlemi, acil durumla-
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ra hazırlık, araştırma ve sağlığı geliştirme programlarının uygu-
lanması gibi görevleri vardır. Avrupa’da farklı ülkelerde çalışan 
iş sağlığı hemşirelerinin rolü, sorumlulukları ve mesleki statü-
lerinde belirgin farklılıklar bulunmaktadır, büyük ölçüde farklı 
ülkelerdeki farklı eğitim ve öğretim düzeyleri, hemşirelerin 
sosyal ve mesleki statüsü, akademik yeterlilikler, uzmanlık, fark-
lı yasal gereklilikler ve sağlık kültürleri arasındaki farklılıktan, 
kurum içerisindeki farklı ihtiyaçlardan, taleplerden, yönetimin 
farklı beklentileri olmasından kaynaklanmaktadır. Avrupa’da 
son 20 yıldaki eğilim hekime yardımcı yapmaktan ziyade ken-
di mesleki uygulamasından sorumlu ve hesap verebilir olan ba-
ğımsız, özerk bir profesyonel olarak çalışan hemşirelik uygula-
ması şeklindedir. Bununla birlikte, tüm sağlık ve güvenlik uz-
manları birbirine bağımlıdır ve iş sağlığı hemşiresi ile iş sağlı-
ğı hekimi arasındaki işbirliği, ortak tıbbi geçmişleri nedeniyle 
önemlidir. Bu, hemşirelerin profesyonel bir ekibin üyesi olarak 
çalışmasını engellemez, aksine kendi uygulamalarından sorum-
lu olan diğer profesyonellerin yanı sıra bu ekip içindeki perfor-
manslarını artırır. Aynı ülkedeki farklı kuruluşlarda bile, iş sağ-
lığı yönetiminde iş sağlığı hemşiresinin rolü genellikle farklılık-
lar gösterir. Bu varyasyon, kurum içerisindeki farklı ihtiyaç ve 
taleplerden ya da yönetimden farklı beklentiler olmasından kay-
naklanabilir. (120).

İlk iş yeri hemşiresi Ada Stewart, 1895 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Vermont şirketinde görev almış, birinci basamak 
tedavi edici hizmetlerin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetleri de 
sunmuştur. İş sağlığı hizmetlerinin giderek önem kazanması ile 
önceleri sanayileşmiş ülkelerde olmak üzere 19. yüzyılda iş yeri 
hemşireliği uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Boston 
Üniversitesi 1917 yılında ilk özel eğitim programı başlatmış, 
1920’lerde birçok üniversitede sanayi hijyeni programları içinde 
sanayi hemşireliği programları başlatılmıştır (121, 122).

Amerika Birleşik Devletlerinde, 2012 tarihinde, iş sağlığı hem-
şireliği alanında çalışan yaklaşık 19000 hemşire bulunmaktadır, 
yaklaşık 5000’i AAOHN American Association of Occupational 
Health Nurses (Amerikan İş Sağlığı Hemşireleri Birliği) üyesidir, 
12000’den fazlası iş sağlığı hemşireliği sertifikası almıştır. ABD’de 
iş sağlığı hemşireliğinin iş sağlığı alanındaki gelişmeler doğrul-
tusunda, İSG departmanına, hekimler, güvenlik mühendisleri ve 
endüstriyel hijyenistlerden daha çok katkı sağlayabileceği, ancak 
hemşirelerin bu alana gelmelerinin desteklenmesi, iş yerlerinde ve 
sanayide eğitim ve deneyimlerini en üst düzeyde uygulamalarına 
izin verilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır (123).

AB (Avrupa Birliği) Çerçeve Direktifleri iş sağlığı hemşireler-
inin iş yerinde sağlık ve güvenliğe katkıları için temel oluşturur. 
FOHNEU Federation of Occupational Health Nurses with in 
European Union (Avrupa İş Sağlığı Hemşireleri Federasyonu) 
iş sağlığı hemşirelerinin birleştiği ve alanın geliştirildiği bir 
platformdur, ülkeler arasında eğitim programları ve krediler 
arasındaki ilişkiyi geliştirmeye çalışmaktadır. Temel uğraşları 
üyeleri arttırmak, iş sağlığı hemşirelerinin rolünü ve statüsünü 
artırmak ve sürdürmek, iş sağlığı hemşireleri ve politika yapıcılar 
arasında siyasi farkındalığın ve siyasi ortaklıkların artırılması, 
eğitiminin standartlaştırılmasını sağlamaktır (119).

Ülkemizde, halen iş sağlığı hemşireliği, tanımı, eğitim 
standartları, rolleri ve görevleri ile ilgili olarak iş sağlığı 

mevzuatında hak ettiği yeri alamamıştır (124). Bununla bir-
likte ülkemizde iş yeri hemşireliği ile ilgili çok sayıda çalışma 
sürdürülmüş ve araştırma yapılmıştır. Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu tarafından İş Sağlığı İşyeri 
Hemşireliği konulu sempozyumlar (28-30 Haziran 2001, 22-27 
Eylül 2003, uluslararası) düzenlenmiştir. İşyeri hemşireliğine özel 
ilk eğitim 2001 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği 
(HASAK) tarafından gerçekleştirilmiş (Ankara, 2001), ikinci kurs 
HASAK ve İş Sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞHEMDER) ile bir-
likte gerçekleştirilmiştir (Kocaeli, 2002), ancak sonrasında sadece 
birkaç güncelleme eğitimi yapılabilmiştir. 

İŞHEMDER, 2003 yılında kurulmuştur, 2010 yılında Avru-
pa Birliği bünyesindeki FOHNEU’un üyesi olmuştur, gözlemci 
statüsündedir. Mevcut iş sağlığı hemşirelerinin sayısı net değildir, 
ancak 4.000’den fazla olduğu tahmin edilmektedir (124). İş yeri 
hemşireliği sertifika eğitimleri HASAK tarafından açılan iki eği-
tim yanı sıra ilgili Yönetmelik sonrası ÇASGEM (Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) tarafından açılan az 
sayıda eğitimle sınırlıdır. Mayıs 2020 tarihi itibarı ile ülkemizde 
diğer sağlık personeli sayısı 18.177 dir (125).

Konuya ilişkin yasal düzenlemeler yıllar içinde değişiklik gös-
termiş, çoğu zaman belirsiz kalmıştır, konunun önemi nedeni ile 
gelişmeleri özetlemekte fayda vardır. İşyeri Hekimlerinin Görev 
Yetki ve Sorumlukları Hakkında Yönetmelik’te (1980) tam süre-
li olmak üzere, 50-200 işçinin çalıştığı iş yerlerinde bir hemşire 
ya da sağlık memuru, 200-1.000 işçinin çalıştığı iş yerlerinde 2 
hemşire ya da sağlık memuru, daha fazla işçinin çalıştığı iş yer-
lerinde her bin işçi için bir hemşire eklenir düzenlemesi vardır. İş 
yerlerinde hemşirelik hizmetlerine ilişkin ilk düzenlemedir, ancak 
eğitimleri ve görevlerine ilişkin düzenlemeler içermemektedir. İş 
sağlığı alanında çalışan hemşire sayısı, 2002 yılında, 2.000-2.500 
olarak tahmin edilmiştir (122).

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te (Aralık 2003) 

“sağlık biriminde tam gün çalışacak en az bir, ilave olarak; I inci, 
II inci ve III üncü Risk Gruplarında yer alan ve 500 ve daha faz-
la işçi çalıştırılan iş yerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak 
bir, dördüncü ve beşinci risk gruplarında yer alan ve 350 ve daha 
fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde her 350 işçi için tam gün ça-
lışacak bir iş yeri hemşiresi veya sağlık memuru görevlendiri-
lir” düzenlemesi vardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından sertifikalandırılmış olmalarını ve eğitim programının, 
ÇASGEM tarafından yürütülmesi ön görülmüştür (121). Bu Yö-
netmelik iş yeri hemşireliğinin görev, yetki ve eğitimlerinin ay-
rıntıları ile tanımlandığı ilk düzenleme olmuştur. Sonraki yıllar-
da, 2012 yılı Aralık ayına kadar yapılan düzenlemelerde iş yeri 
hemşireliği eğitimine ilişkin hükümler bulunmamaktadır.

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimle-
ri Hakkında Yönetmelik ile (Resmî Gazete Tarih: 27 Kasım 2010, 
Resmî Gazete Sayı: 27768, mülga) kapsamında “Diğer sağlık per-
soneli: Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağ-
lık teknisyeni” tanımı getirilmiştir. Toplum Sağlığı Merkezlerinde 
sürdürülecek iş yeri hekimliği hizmetleri için ve Ortak Sağlık Gü-
venlik Birimlerinde en az bir diğer sağlık personeli çalıştırılması, 
İşyeri Sağlık Güvenlik biriminde ise gereğinde diğer sağlık perso-
neli çalışması öngörülmüştür (121). Görevleri ayrıntılı olarak sıra-
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lanmıştır. Sonraki düzenlemelerde de bu meslek grupları içeriği 
devam etmiştir. Eğitimleri, bilgi ve becerileri farklı meslek grup-
larına aynı görevlerin tanımlanmış olması, uygulamalarda soruna 
neden olabilecek bir düzenlemedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işyeri hemşiresi “25/2/1954 
tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesle-
ğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yap-
mak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri hemşireliği belgesi-
ne sahip hemşire/sağlık memuru” olarak tanımlanmıştır (50). Bu 
Kanunda bulunan “tam süreli iş yeri hekimi görevlendirilen iş 
yerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değil-
dir” hükmü, çağdaş sağlık ve güvenlik hizmetlerinde ekip hizmeti 
ilkesi ile uyumlu değildir . Kanunda tanımı yapılmasına karşın ilgi-
li Yönetmelik düzenlemelerinde iş yeri hemşiresi geçmemesi dik-
kat çekmektedir. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (Resmî Ga-
zete Tarihi: 20.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28713) kapsamın-
da diğer sağlık personeli, “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 
görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık 
memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına 
sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen iş yeri hemşireliği belgesine 
sahip kişiler” olarak tanımlanmaktadır.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Hemşire-
lik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmî 
Gazte Tarihi: 19 Nisan 2011, Resmî Gazete Sayısı: 27910) kapsamın-
da İş Sağlığı Hemşiresine ilişkin oldukça kapsamlı ve çağdaş, görev 
yetki ve sorumluluklar sıralanmıştır: Hemşirelerin genel görev, yet-
ki ve sorumluluklarının yanı sıra; çalışma ortamı ile ilgili sorunla-
rın saptanması ve önceliklerin belirlenmesinde iş sağlığı hizmet eki-
bi üyeleri ile birlikte çalışmalar yürütür. Sağlıklı ve güvenli bir iş yeri 
sağlamak için gözlem yapar, riskleri saptar. İşçi ve ailelerinin sağlık 
sorunlarını çözmede, gereksinimlerini karşılamada onlara rehber-
lik eder. Çalışanlara ilişkin ilgili kayıtları tutar. Tehlike ve riskleri 
belirler. İşe giriş ve periyodik muayeneleri iş yeri hekimi ile birlikte 
planlar ve yapar. Sağlık sorunlarında alınacak önlemler konusunda 
öneride bulunur ve bu önerilerin uygulanmasını sağlar. Çalışanların 
hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon 
hizmetlerine katılır. İş yeri sağlık birimine başvuranların sağlık mua-
yenelerinin yapılmasına yardım eder, hekim tarafından reçete edilen 
ilaçları uygular. İşe bağlı olan ya da olmayan kazaların önlenmesi için 
diğer iş sağlığı hizmet ekibi üyeleri ile birlikte koordineli çalışır. Mes-
lek hastalıklarının önlenmesi, tedavisi ve izlemi ile ilgili hemşirelik 
girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir. Çalışanların ruh 
sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik sağlık programları düzenler, 
Beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi, sigara bırakma gibi sağ-
lık davranışlarını geliştirmeye yönelik olarak sağlığı geliştirme prog-
ramları planlar, uygular ve değerlendirir. İş yerinin özelliğine göre 
uygun ilk yardım ünitesini ve malzemelerinin teminini ve kullanıma 
hazır olmasını sağlar. İş yerinde çalışanlardan ilk yardım grubu 
oluşturur ve bu gruba ilk yardım anında yapılacaklar konusunda 
eğitim verir. Çevre koşullarının düzeltilmesi için ekip üyeleri ile 
işbirliği yapar, çevrede zararlı olabilecek maddelerden numune alır, 
çalışma çevresinde sağlığı bozan faktörleri saptar ve gerekli önlemleri 
alır. Kronik hastalığı olan çalışanların bakımı ile ilgili hemşirelik gi-
rişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir, İş sağlığı ve iş güvenli-
ği bilincinin geliştirilmesi konusunda ilgili birimlerle iş birliği halin-

de çalışmalar yapar. İş yerine bağlı kreş ve anaokulunun sağlık kont-
rolünü yapar. İş yeri yemekhanesinde görev alan personele kişisel hij-
yen, mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları, saklanmaları, işle-
me, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini plan-
lar, yürütür ve denetler. İş yeri sağlık güvenlik kurullarının etkin 
üyesi olarak toplantılara katılır. İş yeri sağlık biriminin çalışmaları ile 
ilgili istatistikleri oluşturur ve ilgili birimlere rapor eder. Çalışanların 
sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesine 
yönelik konularda araştırmalar planlar, sonuçlarını raporlandı-
rır. Sağlık merkezinde kütüphane oluşturulmasını destekler. Gebe 
ve emzikli kadınların izlenmesi ve zararlı maddelerden korunması 
için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Çalışmalarında etik ilkeleri 
gözetir ve çalışanın haklarını korur. İş sağlığı hemşiresi olmak iste-
yen öğrenci hemşirelerin uygulama eğitimlerini destekler. Sertifika 
eğitimi programları, bu kadar kapsamlı ve önemli içerik dikkate alı-
narak sürdürülmelidir.

Türkiye’de Güncel Duruma İlişkin Öneriler
Türkiye’nin İSG alanında bulunduğu durumun olması gerektiği 
yerin uzağında olması ve çalışanların sağlık ve güvenlik gereksi-
nimlerinin yeterince karşılanamaması gerekçesi ile 11 Kasım 2019 
tarihi itibarı ile aşağıdaki öneriler sıralanmıştır. Belirtilen önerile-
rin konuları dışında da önemli konular olduğu muhakkaktır. Öne-
riler arasında öncelik sıralaması yapılmamıştır.

•	 Çalışanların	sağlıklı	ve	güvenlikli	ortamda	çalışma,	işveren-
lerin bunu sağlama, devletin düzenleme ve denetimine iliş-
kin yasal hak ve yükümlülükleri yazılı olmakla sınırlı kal-
mamalı ve uygulamaya geçirilmesi konusunda ilgili tarafla-
rın işbirliği ile çalışmalar yapılmalıdır. Bu amaçla Ulusal İş 
Sağlığı ve Güvenliği Konseyi hayata geçirilmeli, etkin ça-
lışmalı, kararları bütün taraflarca uygulamaya sokulmalıdır.

•	 İşçi sağlığı, iş güvenliği ve iş hijyeni, iş sağlığı sisteminin 
ayrılmaz parçaları olduğu anlayışı benimsenmeli, iş yeri 
düzeyinde ekip çalışmasının yerleştirilmesi için hizmet su-
numuna ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.

•	 Ortak	Sağlık	Güvenlik	Birimlerinin	işverenlerin	bir	araya	
gelerek oluşturdukları ya da kamu kurumlarınca oluşturu-
lan, kâr amacı gütmeyen birimler olarak tanımlanıp, yapı-
landırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Özel kuruluşlarca su-
nulan hizmet modeli Özel Sağlık Güvenlik Birimleri olarak 
tanımlanmalı ve yapılandırılmalıdır.

•	 İSG hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ulaşılabilir 
olması, kalite ve etkinliğinin artırılmasında kamu 
desteği artırılarak sürdürülmelidir. Destek Hizmetleri 
Yönetmeliği uygulamaları yaygınlaştırılarak, tanıtılmalıdır. 
Yetkilendirilmiş Sağlık Bakanlığı TSM uygulamaları 
desteklenerek yaygınlaştırılmalı, örnek uygulamaları  
desteklenmelidir.

•	 İSG profesyonellerinin (iş güvenliği uzmanları, iş yeri he-
kimleri, iş yeri hemşireleri, iş yeri hekim dışı sağlık perso-
neli, iş hijyenistleri vd) görev tanımları mesleklerine göre 
yapılmalıdır. İSG profesyonellerinin başta iş güvencesi ol-
mak üzere özlük hakları korunmalı, özerklikleri sağlan-
malı ve meslek örgütleri desteklenmelidir. Temel eğitim-
leri alanlarına göre standardize edilmeli, kurumsallaş-
malı, yaygınlaştırılmalıdır. Bilgi kazandırma amaçlı te-
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orik ve beceri kazandırma amaçlı uygulama içerikli hiz-
met içi eğitimleri, ileri eğitimleri planlanarak yaygın şe-
kilde uygulanmalıdır. Görevlendirmelerde alınan sektörel 
eğitimler dikkate alınmalıdır. İSG kanununda yer alan an-
cak yönetmeliklerde olmayan iş yeri hemşireliğinin görev 
tanımının yapılarak mevzuattaki boşluklar giderilmelidir. 
Halen, Diğer Sağlık Personeli olarak tanımlanan meslek 
grupları, iş yeri hekim dışı sağlık personeli olarak tanım-
lanmalı ve meslek gruplarına uygun görev tanımları yapıl-
malıdır.

•	 Üniversitelerde,	uygulama	ve	akademik	çalışmaları	sürdür-
mek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüleri kurulmalı-
dır. Konu Yüksek Öğretim Kurulu düzeyinde desteklen-
melidir. Ulusal İSG Enstitüsü özerk yapıda oluşturularak  
güçlendirilmelidir.

•	 İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimleri 
yaygınlaştırılmalı, uzman sayısı artırılmalı, uzmanlıklarını 
kullanabilecekleri, öncelikli, uygun akademik ve uygulama 
alanlarında istihdamları sağlanmalıdır.

•	 Meslek	Hastalıklarının	 tanım,	 tanı	 (teşhis),	 kayıt	 ve	bildi-
rimine ilişkin olarak kurumlar arası işbirliği çalışmaları 
doğrultusunda ilerleme sağlanmalıdır. Sigorta bildirimle-
ri dışında, koruma ve önlemeyi önceleyen bildirim sistemi 
oluşturulmalıdır.

•	 Sendikalaşma	teşvik	edilmeli,	iş	yerlerinde	sendika	temsil-
cilerinin, çalışan temsilcilerinin İSG alanında etkinliği ar-
tırılmalı, çalışanların katılımı, görüş ve önerilerinin alın-
ması teşvik edilmelidir.

•	 Toplum	genelinde	güvenlik	kültürü,	işverenlere	ve	çalışan-
lara çalışmaktan kaçınma hakkı ve kullanımı gibi konular 
öncelikli olmak üzere, duyarlılık, farkındalık çalışmaları 
yapılmalı, bu çalışmalar bilgi ve tutum kadar davranış ge-
liştirmeyi de amaçlamalıdır.

•	 İş kazası ve meslek hastalıklarının tanı, kayıt, bildirim, 
sigorta işlemlerine ilişkin yasal uygulamalar nedeni ile 
çalışanların ve İSG profesyonellerinin özlük haklarını, iş 
güvencelerini garanti altına alacak güçlü düzenleme ve uy-
gulamalar yapılmalıdır.

•	 İSG Kanunun öngördüğü kapsayıcılık, tanımlar 
ve düzenlemeler sosyal sigortalar mevzuatında da 
uygulanmalıdır.

•	 Özellikle iş sağlığı ve güvenliği kapsamı dışında kalan 
sektörler ve çalışanlar için İSG hizmetleri organize 
edilmelidir. Tarım sektörü, inşaat gibi dönemsel işlerin 
yapıldığı işler, işçi değişiminin çok olduğu işler, Küçük ve 
Orta Boy İşletmeler (KOBİ ler), Sanayi Siteleri gibi İş Sağlığı 
ve Güvenliği hizmet açığı olan ya da hizmete ulaşmada so-
run yaşayan iş yerleri ve çalışanlar için yerel yönetimler 
(belediyeler) tarafından Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 
oluşturulabilir. Bu birimlerce Destek Hizmetleri Yönetme-
liği kapsamında hizmet sunumu yanı sıra ücretli ya da üc-
retsiz hizmetler sunulmalıdır.

•	 İSG Kanununun öngördüğü kapsayıcılık hayata geçirilmeli, 
yürürlülük tarihlerine ilişkin ertelemeler, ötelemeler olma-
malıdır.

21. YÜZYILDA İŞ SAĞLIĞI ve  
GÜVENLİĞİ / MESLEK HASTALIKLARI
İSG ve meslek hastalıkları alanındaki gelişmeler farklı 
dinamiklerin etkisi ile olmuştur. Yirmibirinci yüzyılda bu 
konulara ilişkin değerlendirmeler yapılırken unutulmamalıdır 
ki tarihsel süreçte yaşanan sorunların birçoğu halen çözülmüş 
değildir.  Küreselleşme süreci, 21. yüzyılda, çalışma hayatında-
ki dönüşümün belirleyicisidir. Dünya ticaretinin küreselleşme-
si, yeni bilgi ve telekomünikasyon teknolojisinin gelişmesi ve 
yaygınlaşması, ulaşım ve iletişimde yaşanan gelişmeler, nüfus 
hareketleri ve demografik değişimlerle birlikte, sanayi devri-
mi sırasında yaşananlarla karşılaştırılabilir şekilde, belirgin de-
ğişiklikler yaşanmaktadır. Son 35-40 yıldır uygulanan yeni li-
beral politikalar ve yaşanan siyasal ve ekonomik değişim, böy-
lesi bir dönüşümün ürünüdür. Toplumsal yaşamın bütün alan-
larını etkileyen yansımaları vardır, sosyal güvenlikte, sağlık-
ta, İSG alanında değişiklikler yaşanmaktadır. İstihdam koşul-
ları, işe alma ve işten çıkarma ile ilgili düzenlemeler, çalışma 
süresi ve ücret esnekleştirilmiştir, işsizlik ve işgücü hareketli-
liğinin artmasının yanı sıra taşeronlaştırma ve geçici sözleş-
meler gibi esnek çalışma modelleri yaygınlaşmış, sendikalı ça-
lışma azalmıştır. Kayıt dışı istihdama, artan iş yüküne ve göç 
ile ilişkili zayıf çalışma koşullarına zemin hazırlamıştır. Bu so-
runlar halen ve gelecekte en önemli İSG konuları arasındadır. 
İşletmelerde büyüklük ve yapısal değişiklikler yaşanmaktadır. 
Biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi yeni teknolojik üretim sü-
reçleri gündemdedir. Bu değişiklikler, bir taraftan iş yerlerin-
deki geleneksel birçok tehlikenin ve riskin azalmasını ya da ta-
mamıyla ortadan kalkmasını sağlarken, bir taraftan da yeni ve 
bazıları tanımlanmayan birçok mesleki riskin de ortaya çık-
masına neden olmuştur. İş kazaları, işle ilişkili hastalıklar yanı 
sıra meslek hastalıklarına ilişkin önemli sorunlar yaşanmak-
tadır. İş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı da bu sosyal, politik, 
teknolojik ve ekonomik değişimlere cevap olarak kademeli ve 
sürekli olarak gelişmektedir. Ülkeler için en büyük zorluk, yeni 
duruma uyum sağlamada karşılaşılan zorlukların gelecekteki iş 
sağlığı ve güvenliği gelişim fırsatlarına dönüştürülmesidir (43, 
126-128). Küreselleşme, üretim süreçlerinin gelişmekte olan 
ülkelere aktarılmasına yol açan ve buna bağlı olarak gelişmiş 
ekonomilerde düşük vasıflı işçilere olan talebi azaltan küresel 
işgücünün genişlemesine katkıda bulunmuştur (129). Gelişmek-
te olan ülkelerin ucuz işgücü istihdamı, finansal kaynakların ve 
uzman sayılarının yetersizliği, yetersiz yasal düzenlemelerin de 
etkisi ile tehlikeli maddeler ve tehlikeli endüstriyel faaliyetler ge-
lişmiş ülkelerden bu ülkelere ihraç edilmektedir (130).

Ekonomik entegrasyonun ve uluslararası ticaretin serbest-
leştirilmesinin İSG konularına en önemli etkilerinden biri 
standartların uyumlaştırılmasıdır. İSG koşullarını tanımlayan, 
işgücü ile ilgili standartlar, düşük çalışma koşulları pahasına 
düşük üretim maliyetleri elde edilmesini, ne pahasına olursa ol-
sun üretim yaklaşımını önleyecek kapsamda olmalı, ekonomik 
büyümeye sosyal ilerlemenin de eşlik edeceği şekilde sosyal en-
tegrasyon sağlanmalıdır. Ürün güvenliği ile ilgili teknik stan-
dartların da uyumlaştırılması gerekmektedir. Tarife engelleri-
nin kaldırılması, ekonomik konulara devletin daha az müdaha-
lesi ve ekonominin küreselleşmesi ile pazarda kalmak isteyen iş-
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letmeler yenilik kapasitesi, ürün kalitesi ve verimlilik ile reka-
bet gücünü sürekli olarak artırmak zorunda kalmaktadır. Bun-
lar güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarını gerektirir, İSG, bir-
çok işletme tarafından sadece yasal bir gereklilik olarak değil, 
aynı zamanda verimliliği artırmanın bir aracı olarak görülme-
ye başlamıştır. Öte yandan, çevresel veya sosyal duyarlılığı ol-
mayan girişimlere karşı tüketici tepkileri büyümekte, sadece fi-
yat ve kalite değil, aynı zamanda çevre, işçiler ve genel olarak 
topluma ilişkin kurallar, sosyal sorumluluk uygulamaları talep  
edilmektedir (127).

21. yüzyılda çalışma yaşamındaki değişimin İSG ve meslek 
hastalıkları alanlarına bazı etkileri Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Esnek Çalışma Modelleri 
Yaygınlaşmaktadır
Esneklik, ekonomik rekabet için bir ön koşul ve yüksek işsizlik 
oranlarına bir çözüm olarak önerilmiştir, ne anlama geldiği konu-
sunda belirsizlikler olsa da, işverenlerin çalışan sayısını azaltmaya 
adapte olma kapasitesi, düşük ücretler, zorlu çalışma koşulları veya 
iş kaybı gibi sorunlarla yeni teknolojilerle yer değiştirme, çoğu 
tanımda vurgulanmaktadır (131). Esnek çalışmanın farklı model-
leri vardır, ülkemizde belirli süreli sözleşme ile çalışma, kısmi sü-
reli çalışma, çağrı üzerine çalışma, geçici (ödünç) iş ilişkisi, telafi 
çalışması ve alt işveren uygulamalarına İş Kanunu’nda da yer ve-
rilmiştir (Resmî Gazete Tarih: 25.5.2003, Resmî Gazete Sayı: 4857).

Mal ve hizmetlerin dünya çapındaki hareketi, birçok şirketin 
verimlilik seviyelerini korumak ve daha etkin bir şekilde rekabet 

Tablo 4. Çalışma yaşamında değişim ve iş sağlığı güvenliğine olası etkileri (126)

Çalışma yaşamındaki değişim İş sağlığı ve güvenliğine olası etkileri

Küçük ve orta ölçekli işletme sayısının artması
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde kaza hızı artışı. Resmi yönetsel yapılarda eksiklik olabilir. İSG konusunda 
kaynağın ve farkındalığın yetersizliği. İş teftişin denetleyeceği işyeri sayısında artış. Doğrudan müdahaleler 
teftişten daha yararlıdır.

Büyük ölçekli işletmelerde yapısal dönüşüm: 
Yatay yönetsel yapılar
Parçalanma ve karmaşıklaşma
Verimsiz örgütlenmeler

Merkezi yönetim denetimi yetersizliği. İSG ile ilgili sorumluluk ve kararlarda belirsizlik. İSG dâhil 
sorumlulukların ara yöneticilere aktarılması.
İSG sorumlulukları için yöneticilerin sınırlı zaman, kaynak ve eğitimleri. Doğrudan güvenlik uzmanı vb. 
istihdamında azalma. Güvenlik yöneticilerinin rolü uygulamacıdan kolaylaştırıcıya dönüşmesi. Zayıf 
örgütlenmelerin İSG ile ilgili beklenmedik olaylarla başa çıkma kapasitesi azalacaktır. Karmaşık örgütlerde 
İSG’yi  yönetsel ve finansal işlevler ile bütünleştirme gereği artar.

Modern iş hayatının bir özelliği olarak değişim 
ve yeniden örgütlenme

Bazı büyük kazaların oluşmasına katkı yapabilir. Sözleşme ilişkilerini yönetme becerisi üzerinde olası 
olumsuz etki. Olası stres etmeni. İyi planlanır ve kaynak sağlanırsa İSG başarımı artabilir.

Alt işveren ve dış kaynak kullanımı
Pek çok alt işveren birlikte çalışabilir. İSG sorumlulukları konusunda alt işverenler ve onlar ile asıl işveren 
arasında belirsizlikler ve yanlış anlamalar.Taraflar arası etkili işbirliği ve eşgüdüm yaşamsaldır. İSG ve 
güvenlik yöneticilerini teklif verme ve sözleşme süreçlerine katmalı.

Sendikalaşmanın güç kaybetmesi
Sendikalı işyerlerinde kaza hızları düşüktür. Sendikalı olmayanlarda işçilerin görüşlerini almak için etkili 
yöntemler geliştirilmeli.

Hizmet sektöründe istihdamın artması
İSG sistemleri ve gelenekleri az gelişmiş olabilir. Küçük işletme ve geçici işçi sayısı yüksektir. Şiddet ve 
stres riski yüksek olan halk ile iç içe çalışmalar gerektirebilir. Hizmet üretim merkezinden uzakta çalışanlar 
a daha çok toplumsal bakım hizmeti gerekebilir.

İş örgütlenmelerinde değişimler: Tele-çalışma. 
İş yoğunluğunun ve hızının artması. Görevlerin 
karmaşıklaşması ve hızla değişmesi.

İşyeri olarak tasarlanmamış evler. Olası sosyal yalıtlanma. Risk değerlendirmesi yapmakta zorluk. İSG 
sorumlulukları ile ilgili belirsizlik oluşabilir. Vardiya sayısı ve asosyal çalışma süresi artabilir. Stres, yorgunluk 
ve kas iskelet hastalıkları artabilir. Stres artabilir.

İstihdam biçimlerinin değişmesi: Kısmi süreli 
çalışmanın artması. Geçici çalışmanın artması. 
Kendi hesabına çalışmanın artması.

Sosyal soyutlanmaya yol açabilir. İSG eğitimlerine katılamayabilir. Vasıf gerektirmeyen, tekdüze işler 
yaygındır. Güvencesizlik stres yaratabilir. İSG eğitimlerinden yararlanamaz. İSG sistemleri tarafından 
kapsanmaz.

Riskli işlerin yaygınlaşması
Aslında asıl işveren için çalışıyordur. Tehlikelere karşı savunmasızdırlar. Eğitim alamazlar. Kendini 
güvenliksiz hissedebilirler (stres). İSG hizmetlerine ulaşamayabilir.

Enformasyon ve iletişim teknolojisi sektöründe 
istihdam artışı

Bilişsel yükü ağır olan çalışma çok yoğun olabilir. Ekranlı araçlar ile çalışmada kas iskelet sistemi hastalığı 
riski ve göz yorgunluğu. Kullanıcı arabirimleri ve teçhizatı kullanıcı dostu değil ise, olası stres artışı. Önemli 
olan, ama sık uygulanmayan yeni iş eğitimi. Hızı makine ile belirlenen ve makine ile denetlenen iş. Büro 
çalışmasıyla ilgili riskler hakkında bilgisizlik.

Elektronik ticaret, sanal şirketler artışı. İSG’den kimin sorumlu olduğuyla ilgili belirsizlik

İşgücünde değişim:
Yaşlı çalışanların artması

Bu sorunun deneyim ile telafi edilebileceğinin göz ardı edilmesi. Yeni beceriler edinirken ve iş değişiklikleriyle 
başa çıkarken güçlük yaşayabilirler. Özel destek ve eğitim gereklidir

İşgücünde değişim:
Kadın istihdamının artması

Kas iskelet sistemi hastalıklarının ve şiddet riskinin yoğun olduğu işlerde yoğunlaşırlar. Görevler ve teçhizat 
erkeklere göre tasarlanmış olabilir. Geleneksel çalışma saatleri aile sorumluluğu olan kadınlar için uygun 
olmayabilir. Cinsiyete (gender) duyarlı yaklaşım gereklidir.

İşgücünde değişim:
Göçmen çalışanların artması

İş örgütlenmesi farklı kültürlere uyarlanmaz ise, strese yol açabilir. Pek çok göçmen işçi çalışma koşullarının 
kötü olduğu işlerde istihdam edilir. Bazıları İSG talimatları ve eğitimlerinde dil sorunu yaşayabilir.
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etmek için tam zamanında depolama ve üretim gibi düşük mali-
yetli üretim modellerini ve düşük üretim dönemlerinde çalışan 
sayısını azaltma, alt işverenler ve iş acenteleri aracılığıyla ya da 
belirli süreli iş sözleşmeleriyle ya da herhangi bir iş sözleşmesi ol-
madan geçici işçiler tedarik etme gibi daha esnek çalışma model-
lerini benimsemelerine neden olmuştur (87). Avrupa’da, “esnek 
istihdam” (yarı zamanlı çalışma, geçici sözleşmeler veya serbest 
meslek içeren işler olarak tanımlanır) 1985’ten 1995’e kadar %15  
artmıştır (87, 132).

Çalışanların sağlık sigortası ve emekli aylıkları gibi sosyal 
haklarının ödeme maliyetleri azaltılmaktadır. Bu tarz güvencesiz 
istihdamların işçilerin sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek iş 
organizasyonu üzerinde önemli etkileri olmuştur. Güvencesiz 
istihdam; daha yüksek yoksulluk oranları, ücretlerin kısıtlanması, 
fazla mesailerin ödenmemesi ve sağlık veya istihdam 
yardımlarının olmaması ile ilişkilidir. İşe alma ve işten çıkartma 
ile ilgili düzenlemeler esnetilmiş, işçi sayısının piyasadaki talebe 
göre artırılıp azaltılmasına olanak sağlanmıştır. Bu esneklik 
biçimi, işletmedeki işlerin bir bölümünü alt işverenlere, kendi he-
sabına çalışanlara, evde çalışanlara ya da o işi yapan başka işlet-
melere aktarılarak desteklenirken atipik ve korunmasız istihdam 
biçimlerini yaygınlaştırmış, korunmasız bir işgücü yaratmış ve 
işçilerin kazanılmış haklarını kullanılamaz duruma getirmiştir. 
Çalışma süresi ve ücretler de esnetilmiştir, talebe göre belirlen-
meye başlamıştır. Ortalama çalışma süreleri artmış ve düzensiz-
leşmiş, süre örgütlenmesi esnekleşmiştir, işçilerin toplam ücreti 
azalmıştır  (87, 126, 30, 133).

Esnek çalışma modelleri çalışanların sağlığını ve güvenliğini 
olumsuz yönde etkilemekte, çalışanlar işle ilgili hastalıklar ve iş 
kazaları açısından yüksek riske maruz kalmaktadırlar. Geçici işçi-
lerde, daimi işçilere göre, ölümcül olmayan mesleki yaralanmalar 
2,94 kat (% 95 GA 2.40 ila 3.61) ve ölümcül mesleki yaralanmalar 
2,54 kat (% 95 GA 1.88-3.42) kat fazla saptanmıştır, ancak cinsiyet, 
yaş, meslek ve özellikle çalışma süresi değişkenleri kontrol edildi-
ğinde istatistiksel önemlilik düzeyinde farklılık ortadan kalkmak-
tadır, ölümcül olmayanlar için 1,05 (% 95 GA 0,97-1,12) ve ölüm-
cül olanlar için 1,07 (% 95 GA 0,91 ila 1,26) (134). Çalışanların 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelere önem verilmesi, iş 
yeri denetimlerinin yapılması, çağrı üzerine çalışma, uzaktan ça-
lışma, evde çalışma gibi esnek çalışma modelleri için de gerek-
li düzenlemeler yapılmalıdır. Uygulamada sorun yaratan çalışma 

biçimlerine izin verilmemeli, uzun süreli istihdam biçimleri teş-
vik edilmelidir. Çalışanların ücret, sosyal haklar ve iş güvencele-
rine ilişkin koruyucu politikalar geliştirilmeli ve tüm çalışanların 
iyilik hali sağlanmalıdır. (135).

Küreselleşme, çalışma hayatında eşitsizliklerin artmasına ve 
olumsuz sağlık sonuçlarına neden olmaktadır. İşle ilişkili yaralan-
ma ve meslek hastalıkları sıklıkları ırk, etnik köken, azınlık gru-
bu mensubu olma, cinsiyet, yaş, daimi veya geçici çalışma, mev-
simlik çalışma, engelli olma ve sosyal sınıf farklılıkları ile değiş-
mekte, sağlığın sosyal belirleyicileri ile ulusal ve uluslararası sos-
yal, politik ve ekonomik faktörler belirleyici olmaktadır (35). Has-
sas, dezavantajlı gruplar arasında olan ve kitabın ilerleyen bölüm-
lerinde ayrıntıları ile yer alan çalışanların sıklığı artmaktadır. Sa-
nayi de dâhil  olmak üzere birçok işkolunda kadın çalışanlar daha 
fazla çalışmaya başlamıştır (129). Bununla birlikte halen, çalışma 
hayatında kadınların erkeklere göre kayıt dışı istihdam açısından 
daha çok tercih edilmesi, bunun sonucu olarak kadın çalışanla-
rın, daha tehlikeli koşullarda ve sosyal güvencesiz çalışmaları er-
keklere göre daha yaygındır. Ulusal ve uluslararası düzenlemele-
re ve uğraşlara karşın çocuk çalıştırılması 21. Yüzyılda da önem-
li sorunlar arasında olmaya devam etmektedir. Yaşlı çalışanlar ile 
göçmen çalışanlar konuları aşağıda kısmen ayrıntılandırılmıştır.

Çalışanların Yaş Ortalaması Artmaktadır
Sanayileşmiş birçok ülke yaşlanan nüfusun ve işgücünün zorluk-
larıyla karşı karşıyadır. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 
belirlenen 15-64 yaş işgücü projeksiyonları Tablo 5’te verilmiştir. 
Türkiye ve pekçok Avrupa ülkesinde çalışanların çoğunluğu 45-
64 yaş arasındadır, 2030 yılında çoğu ülkede bu sıklığın artacağı 
hesaplanmaktadır (136). 

Yaşlanma ile birlikte, bulaşıcı olmayan hastalıkların, işle iliş-
kili hastalıkların artması söz konusudur, kanser ve kardiyovaskü-
ler hastalıklar gibi kronik hastalıkların tedavisine ilişkin sağlık 
harcamaları artmaktadır (137). İş yerlerinde aralıklı kontrol 
muayenelerinin planlanması önem taşımaktadır. Toplumun yaş-
lanması, sağlık ve sosyal bakım hizmet ihtiyacını ve bu alanlarda 
çalışanların sayısını artırmaktadır (129). 

Göçmen Çalışanların Sayısı Artmaktadır
Dünya’da her yıl milyonlarca insan, zulüm ve felaket gibi zorlayıcı 
nedenler ya da aile ve çalışma ile ilgili nedenlerden dolayı evlerini 

Tablo 5. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından belirlenen 15-64 yaş işgücü projeksiyonları (1.000 kişi) (136)

Ülke 2020 2030

 
Sayı 

(15-64 yaş)
45-64 yaş* (%)

Sayı

(15-64 yaş)
45-64 yaş* (%)

Türkiye 32 930 54.0 34 715 61.3

İngiltere 33 670 51.6 34 134 54.4

Almanya 42 410 57.8 39 410 55.7

Fransa 29 907 58.6 29 924 56.8

Güney Afrika 23 425 42.4 26 298 49.6

Avustralya 12 859 48.2 13 838 48.3

İspanya 22 660 61.4 21 221 68.7

*45-64 yaş grubunun 15-64 yaş grubu içindeki payını vermektedir.
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ve ülkelerini terk etmektedirler. Dünya nüfusunun %3,4’üne (2017 
yılında) karşılık gelen, 258 milyon uluslararası göçmen kendi ül-
kelerinin dışında bir ülkede ikamet etmiştir, %48’i kadın, %14’ü 
20 yaş altındadır ve 164 milyon göçmen işçi, küresel işgücünün 
%4,7’sini oluşturmaktadır, neredeyse yarısı kadındır. Göçmen sa-
yılarındaki zaman içindeki değişimlere bağlı olarak, küresel dü-
zeyde her 5 yılda bir 35-40 milyon insanın göç ettiği tahmin edil-
mektedir. (138, 139).

Türkiye’de, 2020 Mayıs ayında geçici koruma kapsamına alı-
nan Suriyeli sayısı ise 3.579.318 kişidir ve %46,1’i kadın, %39,8’i ise 
15 yaş altı çocuktur (140). Göçmenler, ailelerine yiyecek, barın-
ma ve diğer temel ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla işgücüne katı-
labilmek için İSG önlemlerinin alınmadığı kötü çalışma koşulla-
rında rağmen, düşük bir ücretle uzun saatler çalışmakta ve yerli 
işçilere göre iş kazasına, meslek hastalığına ve işle ilgili hastalık-
lara daha fazla maruz kalmaktadırlar (141). Göçmenlerin çoğu en 
yoksullar dışındakilerin çalışmadığı işlerde ve/veya kirli, tehlikeli 
ve zahmetli/aşağılayıcı ya da alçaltıcı işlerde (İng. dirty, dangerous 
and demanding/ degrading or demeaning, 3D) istihdam edilmek-
tedirler (142). İş güvencesizliği, yoksulluk, yetersiz barınma, yeter-
siz beslenme ve stres gibi sosyal belirleyiciler de göçmen işçilerin 
sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir (34).

Teknoloji Hızla Değişmekte Yeni 
Teknolojiler Yaygınlaşmaktadır
Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerden kaynaklanan riskler, örne-
ğin, nanoteknoloji ve nanomalzemelerin çalışan ve çevre sağlığı-
na etkileri halen tartışılmaktadır. Nanoteknoloji, sağlık, biyotek-
noloji, temiz enerji üretimi, bilgi ve iletişim, kimya, elektronik ve 
askeri endüstriler, tarım ve inşaat gibi çeşitli alanlarda uygulama-
lara sahiptir. Dünyada üretilen tüm malların yaklaşık yüzde 20’si-
nin bir dereceye kadar nanoteknoloji kullanımı ile ilişkili olduğu 
vurgulanmaktadır. Nanoteknolojinin uygulanmasındaki gelişme-
ler ve sağlık üzerindeki etkisi arasında büyük bir bilgi boşluğu var-
dır, riskler büyük ölçüde bilinmemektedir. Nanomalzemelerin en-
düstride yaygın ve oldukça çeşitlendirilmiş kullanımı nedeniyle, 
maruz kalan işçi sayısının da tahmin edilmesi zordur. Halen, ko-
nuya ilişkin çok sayıda araştırma devam etmektedir. (3).

Çevre Sağlığı Sorunları Artmaktadır
Önemli bir kısmı iş yerlerinden kaynaklanan hava, toprak, su kir-
liliği şeklinde, yaşamın her alanını olduğu gibi çalışma hayatını da 
etkileyen önemli çevre sağlığı sorunları yaşanmaktadır. 21. Yüz-
yılda yaşanan belirleyici zorlukların başında küresel iklim deği-
şikliği/ krizi mevcut ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini ciddi şe-
kilde tehlikeye atacak olan doğal kaynakların bozulması gelmek-
tedir. İş yeri ve iş dışı maruz kalımları arasındaki tarihsel ayrım, 
büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Kimyasalların güvenli kulla-
nımı konusu giderek artan bir şekilde İSG ve çevre sağlığı konu-
larının ortaklaştığı konulardan biridir. Kimyasal güvenliğin karşı-
laştığı sorunlar, yalnızca çevrenin korunması açısından değil, aynı 
zamanda mesleki risklerin önlenmesi açısından da çok büyüktür. 
Kimyasalların çevreye duyarlı yönetimi için standartlar ve kulla-
nım gereklilikleri, iş yerinde kimyasalların güvenli kullanımı için 
gerekli İSG uygulamalarıyla benzerdir. Kimyasalların, tehlikeleri-
nin türüne ve derecesine göre sınıflandırılması, herhangi bir kim-

yasal güvenlik politikasının anahtar unsurudur. Başka bir önemli 
unsur, doğru kullanmama ile ilişkili riskleri azaltmak için doğru 
etiketlemedir. Uluslararası ticaretle ilgili önemli bir endişe, ihra-
catçı ülkede kullanımı yasaklanmış veya ciddi şekilde kısıtlanmış 
tehlikeli kimyasalların ihracatıdır. İthalatçı ülkenin, bu tür ürün-
lerin nihai olarak satın alınması konusunda sağlam bir karar ve-
rebilmesini sağlamak için uluslararası standartlar uygulamaya so-
kulmalıdır (127). Yeşil işler ve yeşil ekonominin teşviki, aynı za-
manda çevresel olarak sürdürülebilir olan ekonomik ve sosyal kal-
kınmanın temel itici gücü haline gelmiştir. Çevre dostu tekno-
lojiye yapılan yatırımlar, bu tür işlerde mesleki risklere yeterince 
önem verilmemesi ilgili endişeleri artırmıştır (3). 

Meslek Hastalıklarının ve İşle İlişkili 
Hastalıkların Dağılımı Farklılaşmaktadır
Psikososyal, ergonomik sorunlar, biyolojik, kimyasal etken kay-
naklı hastalıklar bu yüzyılda ön plana çıkan sorunlar olarak gö-
rülmektedir. Seçilen risk faktörlerinin incelediği, 2000 yılında ya-
pılan bir çalışmada, dünya genelinde hastalıkların ne kadarının 
işle ilişkili olduğu saptanmıştır: sırt ağrılarının %37’si, işitme kay-
bının %16’sı, kronik obstrüktif akciğer hastalığının %13’ü, astı-
mın %11’i, yaralanmaların %8’i, akciğer kanserinin %9’u, lösemi-
nin %2’si. Bu riskler 850.000 ölüme, yaklaşık 24 milyon yıllık sağ-
lıklı yaşamın kaybına neden olmuştur. Sırasıyla mesleki kanserler, 
mesleki dolaşım sistemi hastalıkları, iş kazaları ve işe bağlı bulaşı-
cı hastalıklar başta gelen mesleki ölüm nedenleri olmuştur. Bun-
lar altyapısal nitelikli, tümüyle önlenebilir birden çok etmenden 
kaynaklanmaktadır. Mesleki zehirlenmeler azaltılamamakta, yeni 
bir hastalık grubu olarak mesleki ruh sağlığı sorunları yaygınlaş-
maktadır (143). İşsizlik, kayıt dışı çalışma, esnek ve istikrarsız is-
tihdam şekilleri, iş güvencesinin olmaması yarattığı psikososyal 
sorunlarla kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıkların ve 
ruh sağlığı sorunlarının artışında etkili olmaktadır. Güvencesiz 
çalışmanın depresyon ve anksiyete atakları ile ilişkili olduğu sap-
tanmıştır (144, 145).

Mesleki kontakt dermatit, mesleki astım ve mesleki rinit gibi 
mesleki alerjik hastalıklar, sanayileşmiş ülkelerde en yaygın mes-
lek hastalıkları olmuştur. Mesleki astım ve mesleki kontakt der-
matit için 400 den fazla, mesleki rinit için yüzlerce etken tanım-
lanmıştır. Metaller ve çözücüler, esas olarak duyarlılaştırıcılar ve/
veya tahriş edici olarak davranan iki büyük nedensel etken grubu-
dur. Birçok çalışma önlemlerle mesleki alerjik hastalıkların sıklı-
ğında azalma olduğunu gösterse de sürekli yeni ürünlerin gelişti-
rilmesi, kullanımının yaygınlaşması bilinmeyen pekçok potansi-
yel solunum tehlikelerini gündeme getirmektedir (146). Bu has-
talıklar sanayileşmemiş ülkelerde de önemli sorunlar arasında-
dır, ancak pnömokonyozlar, mesleki işitme kayıpları gibi meslek 
hastalıklarının halen sıklıkla görülmesi, daha da önemlisi sapta-
namamaları, kayıt ve bildirimlerinin yapılmaması gibi nedenlerle 
sıklık dağılımında ilk sıralarda yer almamaktadır. 

Biyolojik Etkenler: 20. yüzyılda biyolojik etkenlerle mücadele-
de önemli gelişmeler yaşanmıştır, bununla birlikte yeniden yay-
gınlaşan ya da yeni bulaşıcı hastalıklar önem kazanmaktadır. Sal-
gın hastalıklar, özellikle pandemiler çalışma hayatını pek çok yö-
nüyle etkilemektedir. Sağlık krizinin yanında işgücü ve üretkenlik 
boyutunda küçülme, iş devamsızlığında artış gibi ekonomik ak-
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tiviteyi bozan sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin 2009 H1N1 
salgınının ABD’nde işgücü verimliliğinde yaklaşık 2 milyar ABD 
doları kayba yol açtığı tahmin edilmektedir. 2015’te Orta Doğu 
Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) salgını nedeniy-
le Kore Cumhuriyeti’nde yaklaşık 2,6 milyar ABD doları turizm 
geliri kaybı yaşanmıştır. Benzer şekilde, Ağır Akut Solunum Ye-
tersizliği Sendromunun (SARS) iç turizm kazanç kayıpları üzerin-
deki etkisinin Çin’de 3,5 milyar ABD dolarına ve Malezya’da 1,7 
milyar ABD dolarına ulaştığı tahmin edilmektedir (147). Aralık 
2019 da başladığı belirtilen Covid-19 pandemisinde, ILO tahmin-
lerine göre, çalışma saatlerinde 2019’un son çeyreğine göre %10,7 
civarında düşüş olduğu görülmektedir. Krizden en ağır darbeyi 
alan ekonomik sektörler olarak toptan ve perakende ticaret (232 
milyon), imalat (111 milyon), konaklama ve yiyecek hizmetlerin-
de (51 milyon), gayrimenkul ve diğer iş faaliyetlerinde (42 milyon) 
tam zamanlı (48 saatlik çalışma haftası olduğu ve güncellenen re-
ferans hattının kullanıldığı) iş kaybı yaşanmıştır (148). 

Salgın hastalıkların önemli bir boyutu da sağlık çalışanları-
nın hastalanmasıdır. Sağlık çalışanlarında delici kesici alet yara-
lanmaları (iğne batması vb.) toplam Hepatit B ve Hepatit C enfek-
siyonlarının yaklaşık% 40’ını ve HIV enfeksiyonlarının % 4,4’ünü 
oluşturmaktadır. (144). COVID-19 pandemisi sırasında ABD’de 
çalışanların yaklaşık %10’u (14,4 milyon) haftada en az bir kez, 
%18,4’ü (26,7 milyon) en az ayda bir kez SARS-CoV-2’ye maruz 
kalma riski olan işlerde çalışmaktadırlar. Çoğunluğu sağlık ça-
lışanlarından oluşmakla birlikte, kamu hizmetlerinde (polis me-
murları, ıslah memurları, itfaiye çalışanları gibi), büro ve idari 
destek hizmetlerinde (kuryeler ve postacılar gibi), eğitim sektö-
ründe (okul öncesi ve kreşler gibi), toplum ve sosyal hizmetlerde 
(toplum sağlığı çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, danışman-
lar), inşaat ve ekstraksiyon işlerinde (tesisatçılar, fosseptik çalışan-
ları gibi) çalışanlar da risk altındadır (149).

Kimyasalların Sayısı ve Çoklu Maruz Kalımlar Artmaktadır: 
Çoklu maruz kalımlar, birden fazla etkene maruz kalma, 21 yüz-
yılın önemli ilgi alanı ve araştırma konusudur, çoğunlukla kimya-
sal kaynaklıdır. Son yıllarda birçoğu yeterince test edilmemiş olan 
endüstriyel kimyasalların sayısında muazzam bir artış olmuştur. 
Kimyasalların yönetimine ilişkin uluslararası ve ulusal düzenle-
melere rağmen, alerjik, duyarlılaştırıcı, kanserojen ve mutajenik 
olabilecek yeni maddelerin giderek artan kullanımı, endişe kayna-
ğı olmaya devam etmektedir. Bütün yeni malzemelerin sistematik 
olarak test edilmemesi, insan sağlığı veya çevre için kanıtlanabi-
lir bir tehdit oluncaya kadar birçok riskin tespit edilmesine neden 
olmaktadır. Küresel pazardaki kimyasallara ilişkin düzenlemeler 
için uluslararası işbirliğine ihtiyaç vardır (3). Bilinen çoklu maruz 
kalım etkilerine ilişkin örnekler başlıca kapalı ortam hava kirliliği 
şeklinde karşılaşılmaktadır.

İşkollarının çeşitlenmesi, bilimsel ve teknik ilerlemeler, iş 
hijyeni uygulamalarının ve risk değerlendirme yöntemlerinin 
gelişmesi; yeni risklerin eklenmesi, risklerin tek etmenli değil, çok 
etmenli olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. Bilinen çoklu ma-
ruz kalım etkisine ilişkin çoklu pestisitler, dizel dumanları ve di-
ğer yakıtlar ve karışık çözücüler gibi birçok örnek vardır. Karı-
şık kimyasal maruz kalımının potansiyel etkilerini ve sigara iç-
mek gibi iş dışı maruz kalımlarla nasıl etkileşime girebileceklerini 
anlamak konusunda büyük bir boşluk vardır (3). Ayrıca, boyun ve 

sırt ağrılarında, ergonomik faktörler, fiziksel zorlanmalar yanısı-
ra psikososyal etkenlerin etkisi, işyerlerinde gürültü maruz kalımı 
yanısıra toluen gibi kimyasal maruz kalımının işitme kaybı düze-
yine etkisi gibi çoklu maruz kalım örneklerinden de bahsedilebilir.

Sonuç olarak, küreselleşme, ucuz işgücü, düzenleyici gözetim 
ve çalışanların hakları için olumsuz gidişi hızlandırmıştır. 
İşgücünün demografik özellikleri değişiyor ve çalışanlar arasındaki 
ekonomik farklılıkları artıyor. İş organizasyonundaki değişiklikler 
ve bunun sonucunda ortaya çıkan güvensizlik ve güvencesiz 
istihdam düzenlemeleri, riskin doğasını değiştirmektedir. İklim 
değişikliği, düzenleyici mekanizmalardaki sınırlamalar, gözetim 
sistemlerindeki değişiklikler, İSG uygulamalarını zorlaştırıyor. 
Öte yandan yeni biyomedikal ve bilgi teknolojileri işçi sağlığını 
geliştirmek ve müdahale etmek için fırsatlar yaratıyor. Araştırma 
ve eğitim olanaklarının artırılması gerekmektedir (150). Küresel-
leşme ile birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konuları iş yeri ortamı ve 
bu ortamda kontrol faaliyetleri, bireysel faktörler, sağlık sorunla-
rı ve İSG servisleri, sosyal çevre ve refah düzeyini öncelikleyen üç 
aşamalı gelişimini 21. yüzyılda da sürdürmektedir (151).  

Ülkemizde, işçi sağlığı ve meslek hastalıkları alanının önem-
li isimlerinden, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardım-
cılığı, Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, iş yeri hekim-
liği de yapmış olan Uzm. Dr. Engin Tonguç’un bir söyleşisinde 
(Petrol-iş sayı 53-54, Mart-Nisan 965) vurguladığı hususlar halen 
geçerliliğini korumaktadır: “Sendikalar ve işçilere çok önemli gö-
revler düşmektedir. Her şeyden önce, işçiler işçi sağlığı konusun-
da bu işe gönül vermiş birkaç kişinin değil, kendilerinin konusu 
ve sorunu olduğu bilincine varmalıdırlar. Konunun önemini an-
lamalı benimsemeli ve sahip çıkmalıdırlar. Üst düzey yöneticile-
ri hep şu soru ile karşımıza çıkarlardı: İşçi bu konuda hiçbir istek-
te bulunmazken, siz ne için başımıza iş açıyorsunuz? İtici gücün 
eksikliği sürüp gitmiş ve yavaş, sınırlı gelişmenin başlıca nedeni  
olmuştur.” (152).

Yaşanan sorunlara karşın, birçok konuda olduğu gibi İSG ko-
nularında da beklenen düzeye ulaşılması olanaklıdır. Çalışanlar, 
işverenler ve devlet başta olmak üzere bütün taraflar temel hakla-
ra saygı duymalı, çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda yaşama 
ve çalışma hakları için, herkes için sosyal gelişim ve insana yakışır 
iş için uğraş vermelidir (126).
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AVRUPA BİRLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
MEVZUATININ OLUŞTURULMASINDAN 
ÖNCEKİ SÜREÇ
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusundaki ilk Avrupa yönergeleri, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu pazar uyumu temelinde ele alınmış-
tır. Bu durum, 1980’lerin ortalarına kadar Avrupa Birliği’nin İş-
leyişine İlişkin Antlaşma’da İSG ile ilgili açık bir yasama yetkisi-
nin bulunmamasından kaynaklanmıştır. Dolayısıyla bu süreçte iş 
sağlığı ve güvenliği, Avrupa Ekonomik Topluluğunun pazar uyu-
mu ve ekonomi politikaları için bir girdi olarak görülmüştür. Ör-
neğin, vinil klorür monomerleri için mesleki maruz kalım limitle-
rinin uyumu hakkındaki 78/610/EEC sayılı Direktif de bu temel-
de benimsenmiştir (1).

Avrupa Yasası (1987), Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Ant-
laşmaya sosyal politika ile ilgili yeni yasal hükümler (çalışanla-
rın iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra çalışma or-
tamlarının iyileştirilmesi gibi) getirmesi bakımından önemli bir 
adımdır. Bu hükmün Antlaşmaya eklenmesiyle, sağlıklı ve güven-
li çalışma koşullarının önemi ortaya konmuştur. Ayrıca, bu yeni 
sosyal politika alanı, Avrupa Komisyonu’na, işverenler ve çalış-
ma hayatının temsilcileri arasında sosyal diyaloğu teşvik yetkisi  
vermiştir (1). 

Amsterdam Antlaşması (1997) ile Avrupa sosyal politikaları 
alanındaki yasal yeterlilik, sosyal anlaşmanın Avrupa Birliği’nin 
İşleyişine İlişkin Antlaşmaya dahil edilmesiyle daha da güçlen-
miştir. Son olarak Lizbon Antlaşması yoluyla, Avrupa Birliği’nin 
İşleyişine İlişkin Antlaşmada yer alan ve İSG düzenlemelerinin 
dayanağı olan hükümler bugünkü halini almıştır (1).

Lizbon Stratejisi uyarınca, Üye Devletler, iş yerinde kalite ve 
verimliliği garanti etmenin ekonomik kalkınmaya ve istihdama 
yapabileceği büyük katkıyı kabul etmiştir. İş sağlığı ve güvenliği-
ni sağlamak için gereken etkili korumanın eksik olması halinde, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının yanında, işe devamsızlık ve sü-
rekli iş göremezlikler ortaya çıkabilir ki bunun hatırı sayılır de-

recedeki insani boyutunun yanında, ekonomi üzerinde de büyük 
bir olumsuz etkisi vardır. Önleme, bu nedenle Avrupa Birliğin-
deki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı için kılavuz ilke niteliğinde-
dir. Önceleri, her devlet, İSG’yi düzenlemek için kendi sistemini 
oluşturmuşken Avrupa Birliği (AB) mevzuatı, tüm AB Üye Ülke-
lerinde geçerli olmak üzere temel İSG yönetim ilkeleri için homo-
jen bir sistem kurmuştur (2). İş kazalarının ve meslek hastalıkla-
rının meydana gelmesinden kaçınmak amacıyla, AB, yayımladığı 
direktifler yoluyla iş yerlerindeki sağlık ve güvenliği korumak için 
minimum gereklilikleri kabul etmiştir (3).

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
MEVZUATININ ÇERÇEVESİ
Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 153. maddesin-
de belirtilen yasal temele dayanarak, Avrupa Birliği yasama or-
ganı tarafından direktifler yayımlanmaktadır. AB yasama orga-
nı, Üye devletler tarafından ulusal yasalara dönüştürülmesi gere-
ken temel iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini oluşturmuştur. Böyle-
ce ilkeler, Avrupa Birliği’nin tüm Üye Devletlerinde uygulanabilir 
(2). Direktifler, izlenmesi gereken iç hukuka aktarma prosedürüy-
le ilgili olarak Üye Devletler üzerine herhangi bir zorunluluk yük-
lemez, fakat elde edilmesi gereken sonuçla, yani direktifteki hü-
kümlerin uygulanması ve yürütülmesiyle ilgili olarak bir zorun-
luluk yükler (3). İSG ile ilgili AB Direktifleri, çalışanları korumak 
için asgari standartları belirlemiş olup Üye Devletler, Direktifle-
ri, iç hukuklarına aktarırken bu standartları aşabilir yani daha sıkı 
tedbirler uygulamaya koyabilir, ancak mevcut olanların seviyesini 
düşüremezler (2). Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ya-
sal gereklilikler Üye Devletler arasında ulusal düzeyde farklılık 
gösterir (1).

Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının çer-
çevesini; AB Direktifleri, AB Rehberleri ve AB Standartları  
oluşturmaktadır (4).

Çoğu AB ülkesinde, 1980’lerde başlayan bir süreç ile kural ko-
yan nitelikteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı terkedilerek gerek-
lilik sürecine bir geçiş gerçekleşmiştir. Mevzuatta, kural koyucu 
olmaktan ziyade “kendi kendini yönetme” modeline geçilmiştir. 
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Kendi kendini yönetme hususuna daha fazla vurgu yapılarak işve-
renlerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda sorum-
luluk alması zorunlu kılınmış, ancak bu sorumluluğu nasıl yük-
lenecekleri konusunda daha az talimat verilmiştir. Kendi kendini 
yönetme gerekliliğine bir cevap olarak, birbirinden farklı sistema-
tik İSG yönetim sistemi modelleri geliştirilmiştir (5).

İSG Çerçeve Direktifi (İşyerinde, 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
İyileştirilmesine Yönelik Tedbirlerin 
Teşvikine İlişkin 12 Haziran 1989 tarihli ve 
89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi)
Avrupa Birliğinde İSG ile ilgili çalışmaların en önemli kayna-
ğı olarak gösterilen yasama girişimi; İşyerinde, Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesine Yönelik Tedbirlerin Teş-
vikine İlişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey 
Direktifi (İSG Çerçeve Direktifi)’dir. 

Avrupa Parlamentosu, 1988 yılında iç pazar ve çalışanların ko-
runmasına ilişkin dört önerge hazırlamıştır. Bu önergelerle Ko-
misyondan, özel direktiflere temel teşkil edecek ve iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda tüm riskleri içerecek bir çerçeve direktif çıkar-
masını istemiştir (6).

Üye ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal 
düzenlemelerinin birbirinden oldukça farklı ve geliştirilmeye 
muhtaç olması, değişik düzeydeki koruma seviyelerinin çalışan-
ların sağlık ve güvenlikleri hilafına rekabet doğuracağından ve iş 
yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının görülme sıklığının 
çok yüksek olması vb. nedenler gerekçe tutularak, gecikilmeden 
çalışanların sağlık ve güvenliklerinin daha iyi bir korumaya alın-
ması talimatlandırılmıştır (6).

Çerçeve Direktif, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önleme ve 
korumayla ilgili anahtar ilkeleri tanımlar ve sonraki bireysel 
Direktiflerin tümü için temel teşkil eder (3). Çerçeve Direktife 
göre, işletmelerde İSG yönetiminin temel amacı, çalışanların 
sağlık ve güvenliklerinin sürekli olarak iyileşmesini sağlamaktır. 
Bunun için teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma 
koşullarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamının doğurduğu 
risklerin göz önüne alınmasını şart koşmaktadır. Direktif, bütün 
AB ülkelerinde yürürlüğe girmiş olup Direktifin uygulanması, 
ulusal strateji ve politikalarla desteklenmektedir (5, 7). 

Çerçeve Direktifin ana unsurlarını (kılavuz ilkelerini) oluştu-
ran hususlar şunlardır: 
•	 Önleyici yaklaşım: Risk değerlendirmesi ve yönetimi, önle-

yici yaklaşımın özünü oluşturmaktadır (4). İş yerlerinde, satın 
alımdan tasarım ve planlamaya, üretime ve mal kabule kadar, 
iş başı, iş sırası, iş bitimi, bakım ve temizlik işleri ile mal gön-
derim süreçleri gibi farklı aşamaların tamamında tehlikelerin 
belirlenmesi, tedbirlerin öncelik sırasına konulması ve riskle-
rin önlenmesi veya asgari seviyeye çekilerek kaynağında kont-
rol altına alınması faaliyetlerinin yürütülmesi ve işin bireye 
uygun hale getirilmesi gereklidir (5, 7). 

•	 Kapsayıcılık: Tüm sektör ya da sanayilerin ve her boyuttaki 
istihdamın kapsanması, hiçbir çalışanın iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili haklardan mahrum kalmaması gerekir. Ancak Direk-

tif, kendine has özellikleri olan silahlı kuvvetleri, polis teşkila-
tını ve sivil savunmayı kapsam dışında tutmuştur. Tüm çalı-
şanların iş yerinde önleyici sağlık ve güvenlik hizmetlerine eri-
şimi sağlanmalıdır (4,6,7). 

•	 İşverenin sorumluluğu: İş organizasyonu da dahil işle ilgili 
her unsurda çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanma-
sı işverenin sorumluluğudur. İşletme içinde istihdam edilen/
dışardan hizmet alınan iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, 
koruyucu ve önleyici hizmetler bakımından iş yerinde bulun-
durulabilir. Ancak bu profesyonellerin bulundurulması işvere-
nin sorumluluğunu etkilemez. Diğer taraftan üye ülkeler, işlet-
menin büyüklüğü ve yapılan faaliyetlerin doğası ışığında, yet-
kin olması koşuluyla, işverenin, iş yerinde koruyucu ve önleyi-
ci hizmetler için sorumluluğu kendisinin alabileceği kategori-
leri belirleyebilir (4, 7).

•	 Katılım: İşverenler, çalışanlar ve/veya çalışan temsilcileri ile 
iş sağlığı ve güvenliği konularında istişarede bulunacaklardır. 
İş sağlığı ve güvenliği kurulları da iş yerlerinde bu amaç doğ-
rultusunda çalışır. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
konularda teklif getirme ve önlem alınmasını isteme hakkına 
sahiptir (7).

 Çalışanların yeniliklere katkılarının teşviki ile çalışanlara bir 
kontrol ve özerklik duygusunun verilmesi, İSG yönetiminin 
başarıya ulaşması açısından önemli etkenlerdir (8). Ancak iş-
letme düzeyinde aktif katılımın sağlanması için, çalışanlara 
yeterli eğitim verilmesi ve bilgilendirme yapılması, sorunları 
araştırma ve diğer çalışanlarla iletişim kurma fırsatının tanın-
ması, yönetim kadrosuyla diyalog kanallarının oluşturulması 
gerekir (5).

•	 Sürekli iyileştirme: Sürekli olarak iyileştirme, işletmelerde 
İSG yönetiminin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi ile 
sağlanır. İSG yönetimi bir şekilde izleme ve değerlendirmeye 
tabi tutulmazsa yapılan düzenlemelerin etkin olup olmadığı-
nın belirlenmesi, sistemdeki zayıflıkların ele alınması ve güçlü 
yanların ortaya konulması için bir temel bulunamaz (5).

Çerçeve Direktifin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında 
yayımlanan sonraki tüm Direktifler bu ortak ilkeleri takip eder (2).

Çerçeve Direktifin amacı, iş yerlerinde çalışanların sağlık ve 
güvenliğinde iyileştirmeler yapmayı teşvik etmek için önlemler 
getirmektir. Silahlı kuvvetler, polis veya belirli sivil savunma 
hizmetleri gibi spesifik kamu hizmeti faaliyetleri ile ev hizmetle-
rinde çalışanlar ve kendi nam ve hesabına çalışanlar hariç olmak 
üzere, hem kamu sektöründeki, hem de özel sektördeki tüm faali-
yet alanlarına uygulanır (7).

Çerçeve Direktif, işverenin, çalışanların, işleriyle ilgili her 
konuda sağlık ve güvenliği sağlama görevinin olduğu yönündeki 
ilkeyi tesis eder. İşverenler, aşağıdaki yollarla, iş yerinde baştan 
sona bir sağlık ve güvenlik politikası geliştirmek zorundadır:
•	 İş	 yerindeki	 sağlık	 ve	 güvenlik	 risklerini	 değerlendirmek,	 bu	

değerlendirmeleri değişen koşullar ışığında güncellemek ve 
uygun önleyici ve koruyucu tedbirleri almak
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•	 Risk	değerlendirmesi,	meslek	hastalıkları	ve	iş	kazalarının	kay-
dını tutmak

•	 Çalışanları	ve/veya	 temsilcilerini	potansiyel	 riskler	ve	alınan	
önleyici tedbirler hakkında bilgilendirmek

•	 Çalışanlara	 ve/veya	 temsilcilerine	 sağlık	 ve	 güvenlik	 konula-
rında danışmak ve katılımlarını sağlamak

•	 Çalışanlarına,	işe	özgü	sağlık	ve	güvenlik	eğitimi	vermek
•	 Mesleki	risklerin	önlenmesiyle	ilgili	faaliyetler	yapmak	üzere	

çalışanları atamak
•	 İlkyardım,	yangın	söndürme	ve	çalışanların	 tahliyesi	konula-

rında önlemler almak

Çerçeve Direktif, çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin teklifler 
yapma, yetkili makama başvuruda bulunma ve Direktifin şart 
koştuğu katılımcı yaklaşım çerçevesinde, iş yerinde ciddi tehlike 
meydana gelmesi veya muhtemel olması durumunda çalışmaktan 
kaçınma hakkını da destekler (1, 7).

Direktifin ekinde, bireysel direktiflerin geliştirilmesi gereken 
alanların listesi yer almaktadır. Çerçeve Direktif, genel ilkeleriy-
le birlikte, bireysel (kardeş) direktiflerin kapsadığı alanların tü-
münde geçerli olmaya devam etmektedir, fakat bireysel direktifle-
rin daha spesifik hükümler içerdiği yerlerde, bu spesifik hüküm-
ler geçerlidir (2, 3).

Bireysel (Kardeş) Direktifler
Çerçeve Direktifin 16. maddesinin birinci paragrafına dayanarak, 
on dokuz bireysel (kardeş) direktif yayımlanmıştır. Bununla bir-
likte Çerçeve Direktife dayanmayan, ancak İSG üzerinde doğru-
dan ve dolaylı bir etkiye sahip olan diğer belirli alanlardaki AB Di-
rektifleri de bulunmaktadır (2).

Çerçeve Direktife bağlı olarak yürürlüğe konulan kardeş direk-
tifler arasında, maden iş yerlerinde veya balıkçı teknelerinde alın-
ması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerini içeren sektör/iş yeri 
odaklı mevzuatın yanı sıra iş yerlerinde iş ekipmanlarının ve ekran-
lı araçların güvenli kullanımı; elle taşıma işlerinde sağlık ve güven-
lik; iş yeri bina ve eklentilerinde alınacak tedbirler; biyolojik ve kim-
yasal etkenlere maruz kalım riskinin bulunduğu ve/veya asbest ve 
patlayıcı ortamların bulunduğu iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli ça-
lışma için alınacak tedbirler ile acil durumlarda tahliye vs. hususla-
rın düzenlendiği alt mevzuat mevcuttur. Özellikle iş yerinde karşı-
laşılan belirli tehlikelerin ele alındığı direktiflerde risklerin nasıl de-
ğerlendirileceği, ölçümler ve sınır değerler de belirtilmiştir (2).

Çerçeve Direktif uyarınca yayımlanan kardeş Direktifler aşa-
ğıdaki şekilde gruplandırılır:
•	 Belirli	görevler	(örn.	elle	ağırlık	kaldırma)	
•	 İş	yerinde	karşılaşılan	belirli	tehlikeler	(örn.	tehlikeli	maddele-

re ya da fiziksel risklere maruz kalım)
•	 Belirli	iş	yerleri	veya	sektörler	(örn.	geçici	çalışma	alanları,	ma-

den işletmeleri, balıkçı tekneleri) 
•	 Belirli	işçi	grupları	(örn.	hamile	kadınlar,	genç	işçiler,	belirli	bir	

süre için sözleşme yapılan işçiler) 
•	 İşle	ilgili	bazı	unsurlar	(örn.	çalışma	süresinin	organizasyonu)	

(4).

Çerçeve Direktife bağlı olarak yayımlanan kardeş Direktifler, 
yayımlanma sırasıyla şu şekildedir:

•	 İşyeri	bina	ve	eklentilerinde	alınacak	sağlık	ve	güvenlik	önlem-
leri (89/654/EEC sayılı ilk bireysel direktif),

•	 İş	ekipmanlarının	kullanımı	(2009/104/EC	sayılı	Direktifle	de-
ğiştirilen 89/655/EEC sayılı ikinci bireysel Direktif),

•	 Kişisel	 koruyucu	 ekipmanların	 kullanımı	 (89/656/EEC	 sayılı	
üçüncü bireysel Direktif),

•	 Elle	taşıma	işleri	 (90/269/EEC	sayılı	dördüncü	bireysel	Direk-
tif), 

•	 Ekranlı	araçlar	ile	çalışma	(90/270/EEC	sayılı	beşinci	bireysel	
Direktif), 

•	 Çalışanların	iş	yerindeki	kanserojenlere	ya	da	mutajenlere	ma-
ruz kalımı ile ilgili risklerden korunması (2004/37/EC sayılı al-
tıncı bireysel Direktif),

•	 Çalışanların	 iş	 yerindeki	 biyolojik	maddelere	maruz	 kaklımı	
ile ilgili risklerden korunması (2000/54/EC sayılı yedinci bi-
reysel Direktif),

•	 Geçici	ya	da	mobil	inşaat	sahaları	(92/57/EEC	sayılı	sekizinci	
bireysel Direktif),

•	 İşyerinde	 sağlık	 ve	 güvenlik	 işaretlerinin	 kullanımı	 (92/58/
EEC sayılı dokuzuncu bireysel Direktif),

•	 Gebe	çalışanlar	(92/85/EEC	sayılı	onuncu	bireysel	Direktif),
•	 Maden	çıkarma	endüstrileri	 (sondaj)	 (92/91/EEC	sayılı	on	bi-

rinci bireysel Direktif),
•	 Maden	 çıkarma	 endüstrileri	 (92/104/EEC	 sayılı	 on	 ikinci	 bi-

reysel Direktif),
•	 Balıkçı	gemileri	(93/103/EC	sayılı	on	üçüncü	bireysel	Direktif),
•	 Kimyasal	maddeler	 ile	 çalışma	 (2000/39/EC	 sayılı	Direktifle	

değiştirilen 98/24/EC sayılı on dördüncü bireysel Direktif),
•	 Patlayıcı	ortamlarda	potansiyel	risk	altındaki	çalışanların	sağ-

lık ve güvenliklerinin korunması (99/92/EC sayılı on beşinci 
bireysel Direktif),

•	 Mekanik	titreşim	(2002/44/EC	sayılı	on	altıncı	bireysel	Direk-
tif),

•	 Gürültü	(2003/10/EC	sayılı	on	yedinci	bireysel	Direktif),
•	 Yapay	optik	radyasyon	(2006/25/EC	sayılı	on	sekizinci	bireysel	

Direktif),
•	 Elektromanyetik	alanlar	(2004/40/EC	sayılı	on	dokuzuncu	bi-

reysel Direktif) (2).

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin, 30 Kasım 1989 Tarihli ve 89/654/

EEC Sayılı İlk Bireysel Direktif

Bu Direktifin amacı, daha iyi bir sağlık ve güvenlik koruma 
standardı sağlamak için çalışma ortamını iyileştirmek üze-
re asgari önlemler ile bu konuda işverenlerin yükümlülüklerini  
belirlemektir. 

Çerçeve Direktif; bu Direktifte yer alan daha kısıtlayıcı ve/veya 
özel hükümlere halel getirmeksizin tamamen uygulanabilir.

Düzenleme kapsamında “iş yeri” terimi tanımlanmıştır. Di-
rektif hükümleri; iş yeri dışında kullanılan taşımacılık veya 
nakliye araçlarında, geçici veya gezici iş sahalarında, maden 
endüstrilerinde, balıkçı tekneleri ile tarım veya orman işletmesi-
nin bir parçasını oluşturan ancak teşebbüs yerleşkesinden uzakta 
bulunan ormanlar ve diğer toprak alanlar üzerine uygulanamaz. 

Yeni açılacak iş yerleri, Direktifin Ek-1’inde belirtilen asgari 
sağlık ve güvenlik şartlarını; halihazırda kullanımda olan iş yerle-
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ri ise Ek-2’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını sağlama-
lıdır. Bu Direktif kapsamında, işverenler için genel yükümlülükler:
•	 Acil	çıkışlar	ile	bu	güzergahtaki	diğer	trafik	yolları	her	zaman	

açık tutulur,
•	 İş	yerinin,	ekipmanın	ve	cihazların	teknik	bakımı	mümkün	ol-

duğunca çabuk gerçekleştirilir,
•	 İş	yeri,	ekipman	ve	cihazlar	düzenli	olarak	temizlenir,
•	 Tehlikeleri	önleme	veya	ortadan	kaldırma	amacıyla	kurulmuş	

olan güvenlik ekipman ve donanımları düzenli olarak kontrol 
edilir ve bakıma tabi tutulur. 

Direktifin eklerinde; dayanıklılık ve güvenilirlik, elektrik tesisatı, 
trafik yolları, acil çıkış ve kaçış yolları, yangın algılama ve yangın-
la mücadele, kapalı alanlarda havalandırma, ortam sıcaklığı, doğal 
ve yapay aydınlatma, zemin, duvar, tavan ve odalar ile çatı, kapılar 
ve pencereler, yürüyen merdivenler, yükleme koyları ve rampala-
rı, iş istasyonunda hareket özgürlüğü, çalışılacak alanın boyutla-
rı, dinlenme alanları, sıhhi teçhizat, ilkyardım odası, açık iş yer-
leri için özel hükümler, yayalar ve taşıtların hareketi gibi hususlar 
için asgari şartlar belirlenmiştir (1, 2, 9). 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartlarına İlişkin, 16 Eylül 2009 Tarihli ve 2009/104/

EC Sayılı İkinci Bireysel Direktif (Değiştirilen Direktif: 

89/655/EEC) 

Bu Direktif, iş yerinde kullanılan iş ekipmanları için asgari sağlık 
ve güvenlik gereksinimleri ile bu konuda işverenlerin yükümlü-
lüklerini ortaya koymaktadır.

Çerçeve Direktif; bu Direktifte yer alan daha kısıtlayıcı ve/veya 
özel hükümlere halel getirmeksizin tamamen uygulanabilir.

Direktifte; iş ekipmanı, iş ekipmanının kullanımı, tehlike-
li alan, maruz kalan çalışan ile operatör, tanımı yapılan terimler 
arasındadır. 

İşverenler, çalışanlarca kullanılan iş ekipmanlarının 
güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacaktır. Bu kapsamda 
işverenler, iş ekipmanını sürekli olarak kontrol edecek ve ekipma-
nın yeterli bakıma tabi tutulmasını sağlayacaklardır. Bunun için, 
iş ekipmanının doğru bir şekilde kurulması ve iş ekipmanının 
(montaj sırasında, periyodik olarak ve özel şartlarda) yetkili kişi-
ler tarafından denetlenmesi/test edilmesi gerekmektedir. Bu de-
netimlerin sonuçları kaydedilmeli ve saklanmalıdır. İş ekipmanı-
nın seçimi sırasında işverenler, iş yerinde çalışanların sağlık ve 
güvenliği ile ilgili özel çalışma koşullarını da dikkate almalıdır. İş 
ekipmanının çalışması sırasında riskler tamamen ortadan kaldı-
rılamazsa, işveren bunları en aza indirmek için uygun önlemle-
ri alacaktır. Ayrıca iş ekipmanları, Direktifin Ek-1’inde belirtilen 
asgari şartlara uygun olmalıdır. Bu konuda ergonomi ve iş sağlığı 
ile ilgili konular, işveren tarafından bütünüyle dikkate alınmalıdır.

İş ekipmanının kullanımı sırasında belirli riskler ortaya çık-
ması halinde, işverenler kullanımı kısıtlayarak sadece uzman per-
sonel tarafından bakım, onarım veya modifikasyon yapılmasına 
izin vermelidir.

Ayrıca işverenler, ekipmanların kullanım koşulları, öngörüle-
bilir anormal durumlar konusunda, yeterli ve anlaşılır bilgiler (ya-
zılı talimatlar gibi) sağlayacak, böylece çalışanların kendileriyle il-
gili tehlikelerin farkında olması sağlanacaktır. İşveren, işçilerin; 

özel riskli ekipmanlara yönelik riskler ve özel eğitim dahil olmak 
üzere yeterli eğitimi almasını sağlamalıdır.

İşverenler, çalışanlarına, yazılı talimatlar yoluyla iş ekipmanı 
hakkında yeterli ve anlaşılır bilgi vermelidir. Yazılı talimatlarda, iş 
ekipmanı ile ilgili; kullanım koşulları, öngörülebilir anormal du-
rumlar, deneyimlerden elde edilen sonuçlar detaylandırılmalıdır. 
Böylece çalışanlar, bu ekipmanların kullanımında kendileriyle il-
gili tehlikelerin farkında olurlar.

Düzenlemenin Ek 1’inde iş ekipmanları için genel asgari ge-
reklilikler; Ek 2’sinde iş ekipmanlarının kullanımına ilişkin hü-
kümler (mobil ekipmanlar, yükleri kaldırmak için kullanılan ekip-
manlar vs.), Ek 3’ünde ardışık değişikliklerle yürürlükten kaldırı-
lan 89/655/EEC sayılı Direktife ilişkin bilgiler ile Ek 4’ünde ise ko-
relasyon tablosu yer almaktadır (1, 2, 10)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 

Kullanılmasına İlişkin, 30 Kasım 1989 Tarihli ve 89/656/

EEC Sayılı Üçüncü Bireysel Direktif

Bu Direktif, kişisel koruyucu ekipmanların değerlendirilmesi, se-
çimi ve doğru kullanımı için asgari şartları ortaya koymaktadır. 

Çerçeve Direktif; bu Direktifte yer alan daha kısıtlayıcı ve/veya 
özel hükümlere halel getirmeksizin tamamen uygulanabilir.

Direktifte, kişisel koruyucu donanım (KKD) teriminin tanımı 
yapılmış olup kişisel koruyucu donanımların, risklerin önleneme-
diği veya teknik korunma araçları veya iş organizasyonu prose-
dürleri ile yeterince sınırlandırılamadığında kullanılacağı belirtil-
miştir. Bu donanımların kullanımının, iş yerinde başka ilave risk-
lere yol açmaması gerektiği ve ergonomi ile ilgili şartlara uygun 
olması gerektiği de vurgulanmıştır.

İşverenler, çalışanları için temin edecekleri kişisel koruyucu 
donanımları seçerken, bu Direktifin gerekliliklerini karşılayıp 
karşılamadığını değerlendirmelidir. Ayrıca bu donanımların 
temin edilmesindeki maliyet çalışanlara yansıtılamaz.

İşverenler, iş yerinde çalışanlarca kullanılacak kişisel koru-
yucu donanımlar ile ilgili eğitim vermeli ve çalışanlara KKD’nin 
kullanımını göstermelidir. Bu Direktifin kapsadığı konularda 
(KKD’nin seçimi vb.) taraflara danışma ve çalışanların katılımı 
sağlanmalıdır.

Düzenlemenin Ek 1’inde vücudun belirli bölümlerini belirli 
risklere karşı koruması öngörülen KKD örnek tablosu, Ek 2’sin-
de koruma türüne göre KKD listesi, Ek 3’ünde ise koruma türü-
ne göre KKD kullanılması gereken işlerin listesi yer almaktadır 
(1, 2, 11).

Elle Taşıma İşlerine İlişkin 29 Mayıs 1990 Tarihli ve 

90/269/EEC Sayılı Dördüncü Bireysel Direktif

Bu Direktif, ağır yüklerin çalışanlar tarafından elle taşınması sı-
rasında ortaya çıkan risklere karşı korunmaları ve özellikle de kas 
iskelet sistemi bozukluklarının önlenmesine yönelik asgari şartla-
rı içermektedir.  

Çerçeve Direktif; bu Direktifte yer alan daha kısıtlayıcı ve/veya 
özel hükümlere halel getirmeksizin tamamen uygulanabilir.

Direktifte, yüklerin elle taşınması teriminin tanımı yapılmış 
olup işverenler, çalışanlarca ağır yüklerin taşınmasına duyulan 
ihtiyacı ortadan kaldırmak için uygun organizasyonel önlemle-
ri alacak veya uygun araçları, özellikle mekanik teçhizatı sağla-
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yacaktır. Ancak yüklerin taşınmasının zaruri olduğu durumlar-
da, işin ve yükün özelliklerini dikkate alarak işveren, bu tür yük-
lerin taşınmasının neden olacağı riskleri azaltmak için uygun or-
ganizasyonel önlemleri alacak, uygun araçları sağlayacak veya ça-
lışanlara özellikle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından korunma 
konusunda eğitim verecektir. 

Düzenlemenin Ek 1’inde yükün özellikleri, Ek 2’sinde ise bi-
reysel risk faktörleri yer almaktadır (1, 2, 12).

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin, 29 Mayıs 1990 Tarihli ve 90/270/

EEC Sayılı Beşinci Bireysel Direktif

Bu Direktifin amacı, ekranlı araçlar ile çalışanların sağlık ve gü-
venliğini sağlamak için belirli asgari önlemleri uygulamaktır. 

Çerçeve Direktif; bu Direktifte yer alan daha kısıtlayıcı ve/veya 
özel hükümlere halel getirmeksizin tamamen uygulanabilir.

Direktifte, ekranlı araç, çalışan ve iş istasyonu terimlerinin ta-
nımı yapılmış olup işverenler, çalışma alanlarındaki ekranlı araçla-
rın veya bu araçlar ile çalışmanın, Direktifin ekinde belirtilen asga-
ri gereklilikleri karşıladığından emin olmalıdır. İşverenler, çalışan-
ların ekranlı araçlar kullanmasından kaynaklanacak risklerin en 
aza indirilmesi için gerekli organizasyonel tedbirleri alacak ve çalı-
şanların göz muayenelerine tabi tutulmasını sağlayacaktır.

Düzenlemenin eki, iş istasyonları ile ilgili asgari şartları orta-
ya koymaktadır (1, 2, 13).

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin, 29 Nisan 2004 

Tarihli ve 2004/37/EC Sayılı Altıncı Bireysel Konsey 

Direktifi 

Bu Direktif, kanserojenlere ve mutajenlere maruz kalan çalı-
şanların korunması için asgari şartları ortaya koymakta olup 
çalışanların sağlık ve güvenliğine karşı bu tür bir maruz kalım-
la ilişkili riskleri azaltmak amacıyla, maruz kalım sınırlarını ve 
ayrıca önleyici tedbirleri şart koşar (1-3, 14).

İşyerlerinde Çalışanların Biyolojik Etkenlere Maruziyet 

Risklerinin Önlenmesine İlişkin, 18 Eylül 2000 Tarihli ve 

2000/54/EC Sayılı Yedinci Bireysel Direktif (Değiştirilen 

Direktif: 90/679/EEC)

Bu Direktif, iş yerinde biyolojik ajanlara maruz kalan çalışanlara 
daha iyi bir sağlık ve güvenlik standardı sağlamak üzere belirli as-
gari gereklilikleri belirlemek için yürürlüğe konulmuştur. 

Çerçeve Direktif; bu Direktifte yer alan daha kısıtlayıcı ve/veya 
özel hükümlere halel getirmeksizin tamamen uygulanabilir.

Direktifte, biyolojik ajanlar, mikroorganizmalar ve hücre kül-
türü terimlerinin tanımı yapılmış olup biyolojik ajanlar, enfeksi-
yon riski düzeylerine göre dört risk grubuna ayrılmıştır. Biyolo-
jik ajan sınıflandırmalarına yönelik düzenlemeler; teknik ilerle-
meler, uluslararası düzenlemelerdeki değişiklikler ve yeni bilim-
sel bulgular ışığında güncellenir. İşverenler, biyolojik risklere ma-
ruz kalım olmayacak şekilde iş planlaması yapmalı, maruz kalma-
nın önlenemediği durumlarda ise çalışanın sağlığı açısından teh-
likeli olmayan veya daha az tehlikeli olan bir biyolojik etken ile ça-
lışma sağlanmalıdır. İş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendir-
mesinin sonuçlarının, çalışanların sağlığı ve güvenliği için bir risk 

ortaya koyması halinde, işverenler talep edildiğinde yetkili ma-
kamlara uygun bilgileri sunacaktır. Direktifte yer verilen grup 2, 3 
veya 4 biyolojik ajanlarla yapılacak çalışmalarda, işe başlamadan 
en az 30 gün önce yetkili makama bildirimde bulunulmalıdır. Ay-
rıca işverenler, maruz kalım sonlandıktan sonra en az 10 yıl sürey-
le (veya maruz kalım, bir enfeksiyon ile sonuçlanmışsa bu halde de 
maruzyeti takiben 40 yıl), grup 3 ve/veya 4 biyolojik ajana maruz 
kalan çalışanların listesini tutmalıdır. 

İşverenler, biyolojik ajanlara maruz kalım risklerinin bulundu-
ğu alanlarda bireysel korumayı sağlamalıdır (yeme-içmenin yasak-
lanması, koruyucu giysiler sağlanması, uygun tuvalet ve yıkanma 
tesislerinin kurulumu, kişisel koruyucu donanımların hijyenik or-
tamlarda muhafaza edilmesi vb.). Maruz kalım öncesinde ve son-
rasında çalışanların sağlık gözetimi düzenli aralıklar ile gerçek-
leştirilmeli, çalışanların biyolojik alanlara maruz kalımın olduğu 
veya muhtemel bulunduğu hallerde çalışanlara bağışıklama (aşı-
lama) sağlanmalıdır. Bağışıklama işleminden kaynaklanan maliyet 
çalışanlara yansıtılamaz. Herhangi bir çalışanın biyolojik ajanla-
ra maruz kalması nedeniyle iş yerinde bir hastalık veya enfeksi-
yon görüldüğünde diğer çalışanlar da tekrar sağlık gözetimine tabi 
tutulmalıdır. İş yerinde kontamine (mikrop bulaşma ihtimali olan) 
atıkların ele alınması ve bertaraf edilmesi için uygun dekontami-
nasyon ve dezenfeksiyon prosedürleri uygulanmalıdır.

Düzenlemenin Ek 1’inde çalışanların, biyolojik ajanlara maruz 
kalabileceği belirli faaliyetlerin listesi, Ek 2’sinde biyolojik tehlike 
işareti, Ek 3’ünde insanları enfekte ettiği bilinen biyolojik ajanla-
rın listesi, Ek 4’ünde çalışanların sağlık gözetimi için pratik öne-
riler, Ek 5’inde grup 2, 3 ve 4 biyolojik ajanların kullanımını içe-
ren çalışmalar için sınırlayıcı önlemler, Ek 6’sında grup 2, 3 veya 
4 biyolojik ajanları içeren endüstriyel prosesler için sınırlama il-
keleri, Ek 7’sinde aşılama ile ilgili tavsiye edilen uygulama kural-
ları, Ek 8’inde yürürlükten kaldırılan 90/679/EEC sayılı Direktif, 
Ek 9’unda ise yürürlükten kaldırılan direktif ile mevcut direktifin 
maddeler bazında karşılaştırma tablosu bulunmaktadır (1, 2, 15). 

Geçici veya Mobil İnşaat Sahalarında Minimum Sağlık 

ve Güvenlik Gerekliliklerinin Uygulanmasına İlişkin, 

24 Haziran 1992 Tarihli ve 92/57/EEC Sayılı Sekizinci 

Bireysel Konsey Direktif

Bu Direktif, inşaat sektöründe daha iyi çalışma koşullarını teşvik 
etmeyi amaçlamakta olup geçici ya da mobil inşaat sahaları için 
minimum sağlık ve güvenlik gerekliliklerini şart koşar. Direktif, 
çalışanları özellikle yüksek risklere maruz bırakan bu sektörde ça-
lışma koşullarının daha iyi hale getirilmesini desteklemeyi amaç-
lar. Sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirlerin, projelerin tasarımı ve or-
ganizasyonundan itibaren göz önüne alınmasını gerektirir. Riskle-
ri önlemek amacıyla, ilgili tüm taraflar arasında bağlantı kurarak 
bir sorumluluklar zincirinin oluşturulmasını hesaba katar. 

Çerçeve Direktif; bu Direktifte yer alan daha kısıtlayıcı ve/
veya özel hükümlere halel getirmeksizin tamamen uygulanabilir. 
İş yeri için asgari sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ilişkin 89/654/
EEC sayılı Direktifte (iş yeri bina ve eklentileri) yer alanlar hariç 
olmak üzere, diğer spesifik direktiflerin hükümleri de geçerlidir. 

Direktifte, geçici veya hareketli şantiyeler, müşteri, proje so-
rumlusu, kendi hesabına çalışanlar, İSG proje koordinatörü te-
rimlerinin tanımı yapılmıştır. 
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Birden fazla yapı firmasının bulunduğu alanlarda yüklenici 
veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik koordinasyonundan so-
rumlu olacak kişileri aday gösterir. Koordinasyondan sorumlu bir 
kişi görevlendirilse dahi, proje sorumlusu veya yüklenici iş sağlığı 
ve güvenliğinden her zaman sorumludur. Yüklenici veya proje so-
rumlusu ayrıca, iş yerinde çalışmaya başlanmadan önce bir sağlık 
ve güvenlik planı hazırlar.

Çalışma alanının 30 iş gününden daha uzun süre açık kalacak 
olması, aynı anda 20’den fazla çalışanın olması veya 500’den fazla 
işgünü gerektiren bir iş hacmine sahip olması durumunda, yükle-
nici veya proje sorumlusu, Direktifin Ek 3’ü uyarınca iş başlama-
dan önce yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır. 

Proje sorumluları ve uygun olduğu hallerde yükleniciler, Çer-
çeve Direktifte belirtilen genel önleme ilkeleri ile mimari ve/veya 
organizasyonel konularda karar verirken ve çalışmaların tahmini 
tamamlanma süresini hesaplarken sağlık ve güvenlik planını dik-
kate almalıdır. 

Sahadaki koordinasyondan sorumlu kişiler; kendi hesabına 
çalışanların da, genel önleme ilkelerini uygulamalarını ve gerekti-
ğinde sağlık ve güvenlik planını dikkate almalarını sağlayacaktır. 
Ayrıca, işverenler arasında sağlık ve güvenlik konularında iş birli-
ğini organize edecekler ve çalışma prosedürlerinin doğru bir şe-
kilde uygulandığını, sahaya yetkisiz kişilerin girmediğini kontrol 
edeceklerdir.

Direktif kapsamında işverenlerin; enerji dağıtım sistemleri, 
acil kaçış yolları ve çıkışlar, havalandırma, sıcaklık, trafik yolları 
ve sıhhi tesisatlar ile sosyal tesisler dahil düzenlemenin Ek 4’ünde 
belirtilen iş yerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik şartla-
rına uyma, sağlık ve güvenlik koordinatörünün görüşlerine baş-
vurma gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin yükümlülükleri ise, 
çalışma alanındaki tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamak 
amacıyla Çerçeve Direktifin 6. ve 13. maddelerinde belirtilen 
sağlık ve güvenlik ilkelerine uygun hareket etmek, düzenleme-
nin Ek 4’ünün ilgili hükümleri ile iş ekipmanlarının kullanımında 
sağlık ve güvenlik şartları direktifi ve kişisel koruyucu donanım-
ların iş yerinde kullanımıyla ilgili direktifin emredici hükümlerini 
uygulamaktır. 

Düzenlemenin Ek 1’inde Direktifin 2 (a) maddesinde belirtilen 
yapı ve inşaat mühendisliği işlerinin listesi, Ek 2’sinde Direktifin 3 
(2) maddesinin ikinci paragrafında belirtilen ve çalışanların sağlık 
ve güvenliği için özel riskler içeren faaliyetlerin listesi, Ek 3’ünde 
Direktifin 3 (3) maddesinin birinci paragrafında belirtilen bildi-
rim içeriği, Ek 4’ünde Direktifin 9 (a) maddesi ile 10 (1) (a) madde-
sinin (i) paragrafında belirtilen şantiyeler için asgari sağlık ve gü-
venlik gereklilikleri yer almaktadır (1-3,16). 

Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin İşyerinde Kullanımına 

İlişkin, 24 Haziran 1992 Tarihli ve 92/58/EEC Sayılı 

Dokuzuncu Bireysel Direktif

Bu Direktif, iş yerindeki kazaları ve meslek hastalıklarını azaltma-
ya yardımcı olacak nitelikte bir işaretleme sistemi getirmektedir. 

Çerçeve Direktif; bu Direktifte yer alan daha kısıtlayıcı ve/veya 
özel hükümlere halel getirmeksizin tamamen uygulanabilir.

Direktif kapsamında, güvenlik işaretleri, sağlık işaretleri, ya-
sak işareti, uyarı işareti, acil kaçış işareti, ilk yardım işareti, bil-

gi işareti, tabela, sembol, piktogram, ışıklı işaret, akustik sinyal, 
sözlü uyarı tanımlanmış terimlerdendir. 

İşverenler, tehlikelerin önlenemediği veya azaltılamadığı du-
rumlarda, iş yerinde sağlık ve güvenlik işaretlerinin mevcut olma-
sını sağlamalıdır. Çalışanlar ve temsilcileri, iş yerinde sağlık ve gü-
venlik işaretleri ile ilgili alınan tüm önlemler hakkında bilgilendi-
rilmeli ve onlara bu işaretlerin anlamı, çalışma sahasında gereken 
genel ve özel davranışlar hususunda eğitim verilmelidir.  

Üye Devletler, belirli sınırlar dahilinde, aynı koruma düzeyini 
sağlayan işaret ve sinyallerin yerini alacak alternatif tedbirleri be-
lirleyebilirler.

Direktifin Ek 1’inde iş yerinde sağlık ve güvenlik işaretleri ile 
ilgili genel asgari gereklilikler, Ek 2’sinde levhalarla ilgili asgari ge-
nel şartlar, Ek 3’ünde konteynerler ve hatlar üzerindeki işaretler 
ile ilgili asgari gereklilikler, Ek 4’ünde yangınla mücadele ekip-
manlarının görünürlüğü ve yeri ile ilgili asgari şartlar, Ek 5’inde 
engeller ve tehlikeli alanlar için kullanılan işaretler ve trafik ro-
talarının işaretlenmesi için gerekli asgari şartlar, Ek 6’sında ışıklı 
işaretler için asgari şartlar, Ek 7’sinde akustik işaretler için mini-
mum gereklilikler, Ek 8’inde sözlü iletişim için asgari şartlar, Ek 
9’unda ise el işaretleri için minimum gereklilikler yer almaktadır 
(1, 2, 17). 

Yeni Doğum Yapmış veya Gebe ve Emzikli Çalışanların 

İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Geliştirilmesine 

İlişkin, 19 Ocak 1992 Tarihli ve 92/85/EEC Sayılı Onuncu 

Bireysel Direktif

Bu direktif; hamile, yakın zamanda doğum yapmış veya emziren 
kadınların, fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere maruz kalımı ile 
ağır kaldırma, gece çalışması vb. belirli görevler sırasında çalışan-
ların sağlık ve güvenliğinin korunmasını amaçlamaktadır. 

Çerçeve Direktif; bu Direktifte yer alan daha kısıtlayıcı ve/veya 
özel hükümlere halel getirmeksizin tamamen uygulanabilir.

Direktif kapsamında, hamile kadınlar, yeni doğum yapmış 
veya emziren kadınların sağlık ve güvenliği için tehlikeli olabile-
cek iş yerindeki kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanlar ile endüstri-
yel proseslerin değerlendirilmesine ilişkin hükümler bulunmak-
tadır. Direktif ayrıca fiziksel zorlayıcı hareketler ve postür (duruş) 
bozuklukları, zihinsel ve fiziksel yorgunluk ile ilgili hükümler de 
içermektedir.

İşverenler, çalışma ortamlarında hamile kadınlar, yeni doğum 
yapmış veya emziren kadınların sağlık ve güvenliği için tehlikeli 
olabilecek tüm risk faktörlerini değerlendirmek, bunlara ilişkin 
uygun kontrol önlemlerini uygulamaya koymak ve bu çalışanları 
alınan tedbirler hakkında bilgilendirmek ile yükümlüdür. 
Çalışma ortamında bu çalışanların sağlık ve güvenliğini garanti 
altına alacak tedbirler, teknik nedenler ile alınamıyor ve riskler 
önlenemiyor ise, bu çalışanlar için işverenler, risklerden uzak başka 
bir çalışma yeri göstermeli, bu da yapılamıyorsa çalışanın doğum 
iznine erken ayrılmasının sağlanması gerekmektedir. İş yerinde 
gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, hamile ve emziren 
kadın çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilemesi mevcut veya 
muhtemel risklerin tespit edilmesi halinde bu çalışanlar hiçbir 
koşulda ilgili çalışma ortamlarında bulunamazlar. 

Üye Devletler, sağlık raporu ile gece çalışmasının uygun olma-
dığı belirtildiğinde hamile çalışanların iş yerlerinde gece saatle-
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rinde veya gece vardiyasında çalıştırmayacağına ilişkin düzenle-
me yapmalıdır. Hamileliğin başlangıcından işten ayrılma süresi-
nin sonuna kadar olan dönemdeki kadınlar, hamilelik ve annelik 
nedeniyle işten çıkarılmamalıdır.

Direktif, 2 haftası doğumdan önce kullanılmak kaydıyla 14 
hafta doğum/analık izni vermektedir.

Düzenlemenin Ek 1’inde, Direktifin 4. maddesinde belirtilen 
risk faktörleri ve çalışma koşullarına ilişkin liste (bilgilendirme ve 
değerlendirme aşaması); Ek 2’sinde ise, Direktifin 6. maddesinde 
belirtilen risk faktörleri ve çalışma koşullarına ilişkin liste (maruz 
kalımın yasak olduğu durumlar) yer almaktadır (1, 2, 18). 

Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve 

Güvenlik Şartlarına İlişkin, 3 Kasım 1992 Tarihli ve 92/91/

EEC Sayılı On Birinci Bireysel Direktif

Bu Direktifin amacı, kıyı veya denizden madenlerin sondaj ile çı-
karılması veya çıkarılan madenlerin satış için hazırlanması gibi 
süreçlerde, maden çıkarma endüstrilerindeki çalışanların sağlık 
ve güvenliğinin korunmasını iyileştirmek için minimum gerekli-
likleri ortaya koymaktır.

Çerçeve Direktif; bu Direktifte yer alan daha kısıtlayıcı ve/veya 
özel hükümlere halel getirmeksizin tamamen uygulanabilir.

Direktif kapsamında, sondaj yoluyla maden çıkarma endüstri-
si ve iş yeri terimlerinin tanımı yapılmıştır. 

Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için, işverenler şu 
konularda gerekli önlemleri alır:
•	 İş	 yerleri,	 tüm	 bileşenleri	 ile	 birlikte,	 çevredeki	 diğer	 insan-

lar da göz önünde bulundurularak çalışanların sağlık ve gü-
venliğini tehdit etmeden işlerini yapabilmeleri için tasarlan-
mış, inşa edilmiş, donatılmış, işletilmiş ve bakımı yapılmış  
olmalıdır.

•	 İş,	sorumlu	bir	kişinin	gözetimi	altında	sürdürülmelidir.
•	 Özel	riskler	içeren	çalışmalar	yalnızca	yetkili	personeller	tara-

fından ve işverenlerin talimatlarına göre yürütülmelidir.
•	 İş	yerindeki	güvenlik	talimatları	tüm	çalışanlar	tarafından	an-

laşılabilir olmalıdır.
•	 İş	yerinde	güvenlik	tatbikatları	düzenli	aralıklar	ile	gerçekleş-

tirilmelidir.
•	 İş	yerinde	yardım,	kaçış	ve	kurtarma	için	gerekli	uyarı	ve	ha-

berleşme sistemleri kurulmalıdır.
•	 İş	yerinde	uygun	ilkyardım	olanakları	sağlanmalıdır.

İşverenler, iş yerinde yangın ve patlamaların oluşması veya yayıl-
masının önlemek amacıyla, bunları harekete geçirebilecek tehli-
keleri tespit ederek iş yerinde tehlike yaratan atmosferlerin oluş-
masını önlemek için tedbirler almalıdır. İşverenler, çalışanların 
herhangi bir tehlike durumunda derhal ve güvenli bir şekilde iş 
yerinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla uygun bir kaçış ve kur-
tarma planı yapmalı ve bu çalışmaları sürdürmelidir. Ayrıca aşa-
ğıdaki hususları gösteren bir sağlık ve güvenlik dokümanı işveren-
lerce hazırlanmalı, belirli aralıklar ile güncellenmelidir:
•	 İş	yerinde,	çalışanların	sağlık	ve	güvenliğine	yönelik	riskler	be-

lirlenmeli ve değerlendirilmelidir.
•	 Bu	Direktifin	gereklerini	karşılamak	için	yeterli	önlemler	alın-

malı ve alınmaya devam etmelidir.

•	 İş	yerinin	ve	iş	ekipmanlarının	tasarımı,	kullanımı	ve	bakımı	
güvenlidir.

Aynı çalışma alanında birden fazla işverene ait çalışanların bulun-
ması halinde, iş yerinden sorumlu olan işveren, iş sağlığı ve güven-
liği önlemlerinin uygulanmasını koordine etmelidir. Ancak yine 
de her işveren kendi kontrolü altındaki alanlar kapsamında İSG 
ile ilgili tüm hususlardan sorumludur. Herhangi bir ciddi veya 
ölümlü iş kazası ile ciddi tehlikeli durumlar, işveren tarafından 
yetkili makamlara bildirilmelidir.

Ulusal yasalara uygun olarak çalışanlar için sağlık gözetimi 
yapılmalıdır. Her çalışan, işe başlamadan önce ve çalışmayı ta-
kip eden düzenli aralıklar ile sağlık gözetimine tabi tutulmalıdır. 

Üye Devletler, bu Direktifi ulusal düzeyde uyumlaştırmak 
amacıyla yasal düzenlemelerini ve idari hükümleri yürürlüğe 
koymalı, bu Direktifin uygulanmasını izlemek amacıyla her beş 
yılda bir Komisyona rapor vermelidir.

Düzenlemenin Ek 1’inde kıyı ve denizde yürütülen sondaj faa-
liyetleri için ortak asgari gereklilikler, Ek 2’sinde kıyıda yürütülen 
sondaj faaliyetleri için özel asgari gereklilikler, Ek 3’ünde ise de-
nizde yürütülen sondaj faaliyetleri için özel asgari gereklilikler yer 
almaktadır (1, 2, 19).

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve 

Güvenlik Şartlarına İlişkin, 3 Aralık 1992 Tarihli ve 

92/104/EEC Sayılı On İkinci Bireysel Direktif

Bu Direktif, iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli sektörlerden biri 
olan maden sektöründe yeraltı ve yerüstü maden endüstrinde ça-
lışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını geliştirmeyi amaç-
lamaktadır. Sondajla maden çıkarılan iş yerleri bu Direktif kapsa-
mında bulunmamaktadır.

Direktif kapsamında yeraltı ve yerüstü maden çıkarma en-
düstrileri ile iş yeri terimlerinin tanımı yapılmıştır. 

İşverenler, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için aşa-
ğıdaki tedbirleri almalıdır:
•	 İş	 yerleri,	 tüm	 bileşenleri	 ile	 birlikte,	 çevredeki	 diğer	 insan-

lar da göz önünde bulundurularak çalışanların sağlık ve gü-
venliğini tehdit etmeden işlerini yapabilmeleri için tasarlan-
mış, inşa edilmiş, donatılmış, işletilmiş ve bakımı yapılmış  
olmalıdır.

•	 İş,	sorumlu	bir	kişinin	gözetimi	altında	sürdürülmelidir.
•	 Özel	riskler	içeren	çalışmalar	yalnızca	yetkili	personeller	tara-

fından ve işverenlerin talimatlarına göre yürütülmelidir.
•	 İş	yerindeki	güvenlik	talimatları	tüm	çalışanlar	tarafından	an-

laşılabilir olmalıdır.
•	 İş	yerinde	güvenlik	tatbikatları	düzenli	aralıklar	ile	gerçekleş-

tirilmelidir.
•	 İş	yerinde	yardım,	kaçış	ve	kurtarma	için	gerekli	uyarı	ve	ha-

berleşme sistemleri kurulmalıdır.
•	 İş	yerinde	uygun	ilkyardım	olanakları	sağlanmalıdır.

İşverenler, iş yerinde yangın ve patlamaların oluşması veya yayıl-
masının önlemek amacıyla, bunları harekete geçirebilecek tehli-
keleri tespit ederek iş yerinde tehlike yaratan atmosferlerin oluş-
masını önlemek için tedbirler almalıdır. İşverenler, çalışanların 
herhangi bir tehlike durumunda derhal ve güvenli bir şekilde iş 



76 İsmail GÜLTEKİN, F. Gülay GEDİKLİ, Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

yerinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla uygun bir kaçış ve kur-
tarma planı yapmalı ve bu çalışmaları sürdürmelidir. Ayrıca aşa-
ğıdaki hususları gösteren bir sağlık ve güvenlik dokümanı işveren-
lerce hazırlanmalı, belirli aralıklar ile güncellenmelidir:
•	 İş	yerinde,	çalışanların	sağlık	ve	güvenliğine	yönelik	riskler	be-

lirlenmeli ve değerlendirilmelidir.
•	 Bu	Direktifin	gereklerini	karşılamak	için	yeterli	önlemler	alın-

malı ve alınmaya devam etmelidir.
•	 İş	yerinin	ve	iş	ekipmanlarının	tasarımı,	kullanımı	ve	bakımı	

güvenlidir.

Aynı çalışma alanında birden fazla işverene ait çalışanların bulun-
ması halinde, iş yerinden sorumlu olan işveren, iş sağlığı ve güven-
liği önlemlerinin uygulanmasını koordine etmelidir. Ancak yine 
de her işveren kendi kontrolü altındaki alanlar kapsamında İSG 
ile ilgili tüm hususlardan sorumludur. Herhangi bir ciddi veya 
ölümlü iş kazası ile ciddi tehlikeli durumlar, işveren tarafından 
yetkili makamlara bildirilmelidir. 

Ulusal yasalara uygun olarak çalışanlar için sağlık gözetimi 
yapılmalıdır. Her çalışan, işe başlamadan önce ve çalışmayı ta-
kip eden düzenli aralıklar ile sağlık gözetimine tabi tutulmalıdır. 

Üye Devletler, bu Direktifi ulusal düzeyde uyumlaştırmak 
amacıyla yasal düzenlemelerini ve idari hükümleri yürürlüğe 
koymalı, bu Direktifin uygulanmasını izlemek amacıyla her beş 
yılda bir Komisyona rapor vermelidir.

Düzenlemenin Ek 1’inde yeraltı ve yerüstü maden çıkarma en-
düstrileri ve yardımcı tesisler için geçerli olan ortak asgari gerek-
lilikler, Ek 2’sinde yerüstü maden çıkarma endüstrileri için geçer-
li özel asgari gereklilikler, Ek 3’ünde ise yeraltı maden çıkarma en-
düstrileri için geçerli özel asgari şartlar yer almaktadır (1, 2, 20). 

Balıkçı Teknelerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin, 23 Kasım 1993 Tarihli ve 

93/103/EC Sayılı On Üçüncü Bireysel Direktif

Direktif, balıkçı teknelerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin 
geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla asgari önlemleri belirle-
mektedir. 

Direktif kapsamında, balıkçı gemisi, yeni balıkçı gemisi, mev-
cut balıkçı gemisi, gemi, çalışan ve kaptan terimleri tanımlanmıştır. 

Üye Devletler, şu hususları sağlamak için gerekli önlemleri 
almalıdır:
•	 Gemi	sahipleri,	gemilerinin,	çalışanların	sağlık	ve	güvenliğini	

tehlikeye atmadan kullanmasını sağlarlar.
•	 Çalışanların	 sağlık	 ve	 güvenliğini	 etkileyen	 veya	 etkileyebi-

lecek denizdeki olaylar, yetkili makamlara verilmesi gereken 
gemi kütüğüne kaydedilir.

•	 Gemiler,	yetkililer	tarafından	düzenli	kontrollere	tabidir.
•	 Geminin	 bağlantı	 parçalarının	 ve	 ekipmanlarının	 teknik	 ba-

kımlarının yapılması ve bulunan kusurların mümkün oldu-
ğunca çabuk bir şekilde giderilmesi sağlanmalıdır.

•	 Geminin,	tüm	bağlantılarının,	ekipmanlarının	düzenli	olarak	
temizlendiğinden emin olunmalıdır.

•	 Gemide,	 çalışma	 koşullarına	 uygun	 ve	 yeterli	 miktarda	 acil	
durum ve hayatta kalma ekipmanı bulundurulmalıdır.

•	 Ail	durum	ve	hayatta	kalma	ekipmanları	ile	ilgili	Ek	III’te	be-
lirtilen asgari sağlık ve güvenlik koşulları dikkate alınmalıdır.

•	 Ek	IV’te	belirtilen	kişisel	koruyucu	donanımların	teknik	özel-
likleri dikkate alınmalıdır. 

Yeni ve mevcut balıkçı gemileri, Direktifin eklerinde belirtilen as-
gari sağlık ve güvenlik şartlarına uymalıdır. Bir geminin kapsam-
lı onarımlar, dönüşümler veya değişimler geçirmesi halinde, bun-
lar da ayrıca ilgili asgari gerekliliklere uyum sağlamak zorundadır.

Gemi kaptanı, bu Direktifin getirdiği yükümlülükleri yerine 
getirmek amacıyla gerekli olan tüm araçlar temin etmelidir. Ça-
lışanlar ve temsilcileri, gemilerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
alınacak her türlü önlemden haberdar olmalı ve bu bilgiler çalı-
şanlarca anlaşılabilir olmalıdır. Çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği 
ve kazaların önlenmesi ile ilgili eğitimler verilmelidir. Bu eğitim-
ler, yangınla mücadele, acil durum ve hayatta kalma ekipmanları-
nın kullanımı, taşıma ekipmanlarının kullanımı ile işaretçiler ve 
el işaretlerinin kullanımını da kapsamalıdır. 

Üye Devletler, bu Direktifin uygulanmasını takip eden her beş 
yılda bir Komisyona rapor vermelidir.

Düzenlemenin Ek 1’inde yeni balıkçı gemileri için asgari sağlık 
ve güvenlik gereksinimleri, Ek 2’sinde mevcut balıkçı gemileri için 
asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri, Ek 3’ünde acil durum ve 
hayatta kalma ekipmanı ile ilgili asgari sağlık ve güvenlik gereksi-
nimleri, Ek 4’ünde ise kişisel koruyucu donanımlarla ilgili asgari 
sağlık ve güvenlik gereksinimleri yer almaktadır (1, 2, 21). 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin, 8 Haziran 2000 Tarihli ve 2000/39/

EC Sayılı Direktifle Değiştirilen 98/24/EC Sayılı On 

Dördüncü Bireysel Direktif

Bu Direktifin amacı, iş yerinde mevcut olan veya herhangi bir 
iş faaliyeti sonucunda ortaya çıkan kimyasal ajanların etkilerin-
den doğan veya ortaya çıkma ihtimali olan risklerden çalışanların 
sağlık ve güvenliğinin korunması için asgari gereklilikleri ortaya  
koymaktır (1, 2, 22).

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların 

Korunmasına İlişkin, 16 Aralık 1999 Tarihli ve 99/92/EC 

Sayılı On Beşinci Bireysel Direktif

Bu Direktif, potansiyel olarak patlama tehlikesi olan ortamlarda 
çalışanların sağlık ve güvenliklerinin iyileştirilmesi için asgari ge-
reklilikleri tesis etmektedir. 

Direktif kapsamında patlayıcı ortam terimi tanımlamıştır. 
İşverenler, Çerçeve Direktifte belirtilen genel hüküm uyarınca, iş 
yerinde patlayıcı ortam meydana gelme olasılığını ve bunların sü-
rekliliğini, ateşleyici kaynakların (elektrostatik deşarjlar dahil) et-
kili olma olasılığını, tesisatlar, kullanılan maddeler, süreçler ve 
olası etkileşimler ile beklenen etkilerin ölçeğini göz önünde bu-
lundurarak risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

İşverenler, patlayıcı ortamların oluşumunun önlenmesi için 
uygun teknik ve/veya organizasyonel önlemleri alacaktır. İş yerin-
de yürütülen faaliyetin niteliği gereği patlayıcı ortam oluşması ön-
lenemiyor ise bu durumda patlayıcı ortamın tutuşması önlenecek 
veya çalışanlar risk altında bulunmayacak şekilde patlamanın et-
kisi azaltılacaktır.

Patlayıcı ortam oluşabilecek iş yerleri, bu Direktifin Ek III’ü-
ne göre sınıflandırılmalıdır. İşverenlerce, bu Direktif ile Çerçeve 
Direktif hükümlerine uygun olarak iş yerinde sağlık ve güvenlik 
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tedbirlerinin alındığını gösteren bir patlamadan korunma dokü-
manı hazırlanacak ve belirli aralıklar ile güncellenecektir. İşveren, 
çalışanları ve temsilcilerini iş yerinde alınacak tüm sağlık ve gü-
venlik tedbirleri hakkında bilgilendirmelidir. Ayrıca işverenler, 
potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan iş yerlerinde çalışan-
ların uygun eğitim almasını sağlar. 

Patlayıcı ortamların meydana gelebileceği yerlerde kullanılan 
iş ekipmanları, Direktifin ekinde belirtilen asgari şartlara uygun 
olmalıdır (1, 2, 23).

Çalışanların, İşyerinde Mekanik Titreşime 

Maruziyetinden Kaynaklanan Sağlık ve Güvenlik 

Risklerinin Önlenmesine İlişkin, 25 Haziran 2002 Tarihli 

ve 2002/44/EC Sayılı On Altıncı Bireysel Direktif

Bu Direktif, her bir çalışanın sağlık ve güvenliğini sağlamayı ve 
mekanik titreşime, özellikle kas-iskelet rahatsızlıklarına bağlı or-
taya çıkan veya ortaya çıkabilecek olumsuz sağlık etkilerini zama-
nında tespit ederek tüm Topluluk çalışanları için asgari bir koru-
ma esası oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Direktif kapsamında el-kol titreşimi ve tüm vücut titreşimi bir-
birinden ayrı olarak tanımlanmış olup bir çalışma gününü temsil 
eden, standartlaştırılmış sekiz saatlik referans periyodu süresinde, 
el-kol titreşimleri ve tüm vücut titreşimleri için maruz kalım sınır 
değerleri ve eylem değerleri de tanımlanmıştır. 

İşverenler, iş yerinde çalışanların titreşime bağlı sağlık ve gü-
venlik risklerinden korunmaları amacıyla gerektiği hallerde öl-
çümler de yapılmasını sağlayarak çalışma ortamlarındaki titre-
şim seviyelerini değerlendirmelidir. Çalışanların maruz kalımı 
değerlendirilirken, işverenler, iş süreçlerini, sınır ve eylem değer-
lerini, çalışanların hassasiyetlerini, olağan dışı çalışma koşulları-
nı göz önünde bulundurarak iş ekipmanları için üretici tarafından 
sunulan belge ve bilgileri de dikkate almalıdır. Ölçümler, yeterli 
teknik aparat ve uygun metodoloji kullanılarak gerçekleştiril-
melidir. İş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinin so-
nuçları ışığında, risklerin ortadan kaldırılması, kaldırılamıyor 
ise kaynağında azaltılması sağlanmalı, sonuçlar uygun bir orta-
ma kaydedilmeli ve düzenli olarak güncel tutulmalıdır. Risk de-
ğerlendirmesi, özellikle, iş yerinde önemli değişiklikler olduğunda 
veya sağlık gözetiminin sonuçları zaruri kıldığında düzenli olarak 
güncellenmelidir.

İş yerinde maruziyet eylem değerleri bir kez aşıldığında, işve-
renler, maruziyet sınır değerlerinin aşmasını önlemek amacıyla 
bir eylem planı oluşturmalı ve uygulamaya koymalıdır. Eylem 
planı, mekaniÖk titreşime maruz kalımı ortadan kaldırmak veya 
en aza indirmek için yeterli teknik ve/veya organizasyonel önlem-
leri içermelidir. Maruziyet sınır değeri aşıldığında ise işverenler, 
maruziyeti sınır değerlerin altına düşürmek için derhal harekete 
geçmelidir.

İşverenler, iş yerinde mekanik titreşime maruz kalma konu-
sunda çalışanları ve temsilcilerini Direktifin 4. maddesinde öngö-
rülen risk değerlendirmesinin sonucuyla ilgili bilgilendirmeli ve 
eğitim almalarını sağlamalıdır.

Üye devletler, çalışanların uygun sağlık gözetimini almaları 
için düzenlemeler yapmalıdır. Sağlık gözetimi, mekanik titreşim 
maruz kalımının neden olduğu herhangi bir sağlık etkisinin hızlı 
bir şekilde teşhis edilmesini hedeflemelidir. Üye Devletler, bu Di-

rektifin uygulanması konusunda beş yılda bir Komisyona rapor 
sunmalıdır. Üye Devletlere, bu Direktife uyum sağlamaları ama-
cıyla 6 Temmuz 2005 tarihine kadar süre tanınmış olup tarım ve 
ormancılık sektöründe kullanılan ekipmanların bu Direktif hü-
kümlerine uygun hale getirilmesi için ilave maksimum 9 yıl süre 
tanınmıştır (1, 2, 24). 

Çalışanların, İşyerinde Gürültüye Maruziyetinden 

Kaynaklanan Sağlık ve Güvenlik Risklerinin 

Önlenmesine İlişkin, 6 Şubat 2003 Tarihli ve 2003/10/

EC Sayılı On Yedinci Bireysel Direktif

Bu Direktif, gürültüden kaynaklanan risklere ve işitme risklerine 
karşı çalışanların korunması için asgari şartları ortaya koymaktadır. 

Direktif kapsamında, tepe ses basıncı, günlük gürültü ma-
ruz kalım düzeyi ve haftalık gürültü maruz kalım düzeyi 
gibi riski belirlemeye yönelik kullanılan fiziksel parametreler 
tanımlanmıştır.

Günlük ve haftalık gürültü maruz kalım düzeylerinin yanı 
sıra tepe ses basıncı dikkate alınarak maruziyet sınır değerleri 
ile eylem değerleri belirlenmiştir. 87 desibel olan maruziyet sınır 
değerinin ölçümünde, çalışanlarca kullanılan kişisel koruyucu 
donanımların (kulak koruyucuları) azaltıcı etkisi de dikkate alı-
nacaktır. Maruziyet eylem değerler ise 80 desibel (düşük değer) ve 
85 desibel (üst değer) olarak belirlenmiştir.

İşverenler, iş yerinde çalışanların gürültüye bağlı sağlık ve gü-
venlik risklerinden korunmaları amacıyla gerektiği hallerde ölçüm-
ler de yapılmasını sağlayarak çalışma ortamlarındaki gürültü sevi-
yelerini değerlendirmelidir. Buna göre, gürültü oluşturmayan veya 
daha az gürültü düzeyine sahip çalışma yöntemleri veya ekipman-
ları seçilmeli, ekipmanın doğru kullanımıyla ilgili talimatlar sağ-
lanmalı, teknik önlemler (kalkan, gürültü emici kaplamalar) veya 
maruz kalma süresini ve yoğunluğunu azaltmak için organizas-
yonel önlemler işverenlerce alınmalıdır. Çalışanların maruz kalı-
mı değerlendirilirken, işverenler, iş süreçlerini, sınır ve eylem de-
ğerlerini, çalışanların hassasiyetlerini, olağan dışı çalışma koşulla-
rını göz önünde bulundurarak iş ekipmanları için üretici tarafından 
sunulan belge ve bilgileri de dikkate almalıdır. Ölçümler, yeterli 
teknik aparat ve uygun metodoloji kullanılarak gerçekleştirilmeli-
dir. İş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinin sonuçları ışı-
ğında, risklerin ortadan kaldırılması, kaldırılamıyor ise kaynağında 
azaltılması sağlanmalı, sonuçlar uygun bir ortama kaydedilmeli ve 
düzenli olarak güncel tutulmalıdır. Risk değerlendirmesi, özellikle, 
iş yerinde önemli değişiklikler olduğunda veya sağlık gözetiminin 
sonuçları zaruri kıldığında düzenli olarak güncellenmelidir. 

İş yerinde hiçbir şartta maruziyet sınır değerleri aşılmamalıdır. 
Aşıldığında, işverenin maruz kalımı önlemek veya azaltmak için 
derhal gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

İşverenler, iş yerinde gürültüye maruz kalım konusunda çalı-
şanları ve temsilcilerini Direktifin 4. maddesinde öngörülen risk 
değerlendirmesinin sonucuyla ilgili bilgilendirmeli ve eğitim al-
malarını sağlamalıdır. Riskin azaltılamadığı hallerde çalışanların 
kullanımı için 89/656/EEC sayılı Direktif uyarınca uygun kişisel 
koruyucu donanımlar (kulak koruyucuları) sağlanmalıdır.

Üye Devletler, çalışanların uygun sağlık gözetimini almaları 
için düzenlemeler yapmalıdır. Sağlık gözetimi, işitme fonksiyonu-
nun korunmasını hedeflemelidir (1, 2, 25). 
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Çalışanların, İşyerinde Yapay Optik Radyasyon 

Maruziyetinden Kaynaklanan Sağlık ve Güvenlik 

Risklerinin Önlenmesine İlişkin, 5 Nisan 2006 Tarihli ve 

2006/25/EC Sayılı On Sekizinci Bireysel Direktif

Direktif, çalışanların, yapay optik radyasyona (ultraviyole, lazer 
vb.) maruz kalmaktan kaynaklanan risklere karşı korunması için 
asgari gereklilikleri ortaya koymaktadır. 

Direktif, çalışanların, gözler ve cilt üzerinde etkisi bakımın-
dan yapay optik radyasyon maruz kalıma ilişkin sınır değerler ge-
tirmiş olup doğal optik radyasyona (güneş ışığı) maruz kalım ve 
bunun olası sağlık sonuçları Direktif kapsamında değildir.

Direktif kapsamında, optik radyasyon, dalga boyu aralıkla-
rı (görünür, ultraviyole, kızılötesi), yapay optik radyasyon (la-
zer radyasyon ve koherent olmayan radyasyon) terimleri tanım-
lanmış olup işverenler, çalışanların iş yerinde maruz kalabilece-
ği yapay optik radyasyon düzeylerini aşağıda yer alan hususları da 
hesaba katarak değerlendirmek ve gerektiğinde ölçüm yapmak ile 
yükümlüdür. 
•	 Optik	 radyasyonun	 düzeyi,	 dalga	 boyu	 aralığı,	maruz	 kalım	

süresi ve bu Direktifin eklerinde belirtilen maruziyet sınır  
değerleri

•	 Çoklu	 kaynaklar,	 patlama	 ve	 yangın	 dolaylı	 etkiler,	 özellikle	
hassas risk grupları ve optik radyasyon ile kimyasal maddeler 
arasındaki iş yeri etkileşimlerinden kaynaklanan olası etkiler

•	 Uluslararası	Elektroteknik	Komisyonunun	(IEC)	lazer	radyas-
yonu ile ilgili standartları, Uluslararası Aydınlatma Komisyo-
nunun (CIE) ve Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) 
tavsiye kararları.

•	 Çerçeve	Direktifte	belirtilen	önleme	prensipleri.

İş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, çalışanların 
optik radyasyona maruz kalımları değerlendirilmelidir. Risklerin 
azaltılması, Çerçeve Direktifte belirtilen önleme ilkelerine dayan-
malıdır. Teknik ilerlemeyi ve kaynağında riskin kontrolüne yöne-
lik tedbirlerin bulunup bulunmadığı dikkate alınarak, yapay optik 
radyasyona maruz kalımdan kaynaklanan riskler ortadan kaldırı-
lacak veya en aza indirilecektir.

Risk değerlendirmesinin sonuçları uygun bir ortama kayde-
dilmeli ve düzenli olarak güncel tutulmalıdır. Risk değerlendir-
mesi, özellikle, iş yerinde önemli değişiklikler olduğunda veya 
sağlık gözetiminin sonuçları zaruri kıldığında düzenli olarak  
güncellenmelidir. 

Risk değerlendirmesinin sonuçları maruziyet sınır değerlerinin 
aşıldığını gösteriyorsa, işveren, sınır değerlerin aşılmasını önle-
mek için teknik ve organizasyonel önlemleri içeren bir eylem pla-
nı tasarlamalı ve uygulamaya koymalıdır.

İşveren, yapay optik radyasyon riskine maruz kalan çalışanların 
ve temsilcilerinin risk değerlendirmesinin sonucuyla ilgili gerekli 
bilgi ve eğitimi almasını sağlamalıdır.

Üye Devletler, işyerlerinde yapay optik radyasyona maruz ka-
lımdan kaynaklanan herhangi bir sağlık problemini, uzun vadede 
ortaya çıkan sağlık risklerini ve kronik hastalık risklerini zama-
nında önlemek ve tespit etmek için çalışanlara uygun sağlık göze-
timi sağlamak üzere düzenlemeler yapacaktır. Sağlık gözetiminin 
sonuçları, bireysel sağlık kayıtları halinde tutulacaktır.

Üye Devletlere, bu Direktifin ulusal düzeyde uyumlaştırılması 
amacıyla 27 Nisan 2010’a kadar süre verilmiştir. 

Üye Devletler, bu Direktif uyarınca yapılacak ulusal düzenle-
meler kapsamında mevzuat hükümlerinin ihlali durumunda uy-
gulanabilecek cezaları belirleyecektir. Bu cezalar etkili, orantılı ve 
caydırıcı olmalıdır (1, 2, 26).

Çalışanların, İşyerinde Elektromanyetik Alanlara 

Maruziyetinden Kaynaklanan Sağlık ve Güvenlik 

Risklerinin Önlenmesine İlişkin, 26 Haziran 2013 Tarihli 

ve 2013/35/EC Sayılı Direktif İle Değiştirilen 2004/40/EC 

Sayılı On Dokuzuncu Bireysel Direktif

2004/40/EC sayılı Direktif kapsamında tarafların yükümlülük-
lerinin yerine getirilmesi ile ilgili ciddi endişeler taraflarca dile 
getirildiğinden, Komisyon sorunları daha iyi ele almak amacıy-
la 2004/40/EC sayılı Direktif yerine yeni bir düzenleme yaparak 
2013/35/EC sayılı Direktifi yürürlüğe koymuştur.

Bu Direktif, elektromanyetik alanlara ve dalgalara maruz kal-
maktan kaynaklanan risklerden çalışanların korunmasına ilişkin 
asgari şartları belirler. 

Bu Direktif, elektromanyetik alanların neden olduğu tüm bili-
nen doğrudan biyofiziksel etkileri ve diğer dolaylı etkileri kapsar. 
Bununla birlikte, Direktif şu anda sadece kısa vadeli etkileri ele al-
makta ve olası uzun vadeli etkileri dikkate almamaktadır.

Direktif kapsamında, elektromanyetik alan, doğrudan biyo-
fiziksel etkiler, dolaylı etkiler, maruziyet sınırı değerleri (ELV), 
sağlık etkili ELV, duyusal etkili ELV, eylem değeri (AL) terimle-
ri tanımlanmıştır.

İş yerinde elektromanyetik alanlara ilişkin risk değerlendirme-
si (gerektiğinde ölçüm ve hesaplamalar dahil olmak üzere) Çerçe-
ve Direktife uygun olarak yapılmalıdır. İşveren, Çerçeve Direktifin 
ilkeleri doğrultusunda iş yerindeki elektromanyetik alanlardan 
kaynaklanan riskleri asgari düzeye indirecek veya azaltacaktır. 
Halkın etkilenimiyle ilgili değerlendirme halihazırda yapılmışsa 
ve maruz kalıma neden olan ekipman kamuya açık kullanımda ise 
mesleki maruz kalım değerlendirmesi yapılmayabilir. İş yerinde 
duyusal etkili veya sinir sistemini etkileyen geçici semptomlara 
sahip hastalıkların görülmesi halinde risk değerlendirmesi gün-
cellenmeli, alınan önleme tedbirleri de bu kapsamda gözden geçi-
rilmelidir. Maruziyet eylem değeri ve sınır değerinin aşıldığı hal-
lerde, diğer değerlerin aşılmasının önlenmesi için işverenlerce bir 
eylem planı uygulamaya konulmalıdır.

Özel riskleri nedeniyle elektromanyetik alanlardan daha faz-
la etkilenmesi muhtemel çalışanlar (gebe çalışanlar, kalp pili gibi 
vücut içine implante edilmiş tıbbi cihazları bulunanlar), risk de-
ğerlendirmesinde özel olarak ele alınmalıdır. 

İş yerlerinde elektromanyetik alan maruz kalımı bulunan 
alanlar, uygun işaretler ile işaretlenecek ve erişim kısıtlamaları 
belirlenecektir. Çalışanlara gerekli eğitimler verilecek ve İSG ile 
ilgili tüm süreçler kapsamında bilgilendirileceklerdir. Bu Direk-
tifte yer alan hususlar ile ilgili çalışanların sağlık gözetimi yapıl-
malı ve bulguları kayıt altına alınmalıdır.

Bu Direktifin yürürlüğe girmesiyle, 2004/40/EC sayılı Direktif 
yürürlükten kaldırılmıştır. Direktifin eklerinde yer verilen değer-
ler, İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Ko-
misyonu (ICNIRP) tavsiyelerine dayanmaktadır.
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Düzenlemenin Ek 1’inde elektromanyetik alanlara maruz kal-
ma ile ilgili fiziksel büyüklükler, Ek 2’sinde termal olmayan etki-
ler bakımından 0 Hz ile 10 MHz arasındaki frekanslarda maruzi-
yet sınır değerleri ve eylem değerleri, Ek 3’ünde ise termal etkiler 
bakımından 100 kHz ila 300 GHz arasındaki frekanslarda maruz 
maruziyet sınır değerleri ve eylem değerleri, Ek 4’ünde ise korelas-
yon tablosu yer almaktadır (1, 2, 27).

Diğer Düzenlemeler
Yukarıda yer verilen mevzuatın dayanağı Çerçeve Direktifin 16. 
maddesinin birinci paragrafıdır. Ancak dayanağı bu paragraf ol-
maksızın çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tamamlayı-
cı teknik hususlar içeren ve Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin 
Antlaşma’nın 153. maddesi uyarınca çıkarılan Direktifler de mev-
cuttur. Bunlar; 
•	 Geçici veya Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanlar: 

1991/383/EEC sayılı Direktif, belirli veya geçici süreli iş sözleş-
mesi ile çalışanlar için İSG iyileştirmelerini teşvik eden tedbir-
ler içermektedir.

•	 Genç Çalışanlar: İş yerindeki gençlerin korunmasıyla ilgili 
1994/33/EC sayılı Direktif, 18 yaşın altındaki çalışanların etki-
li korunması için daha sıkı kurallar koymaktadırlar.

•	 Çalışma Süresi: İş organizasyonunun belirli yönleri ile ilgi-
li 2003/88/EC sayılı Direktif. Denizcilerin ve sürücülerin ça-
lışma süreleriyle ilgili 1999/63/EC sayılı, 2002/15/EC sayılı ve 
2005/47/EC sayılı Direktifler.

•	 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri: 
Çalışanların asbest maruz kalımına bağlı risklerden korun-
masına ilişkin 2009/148/EC sayılı Direktif.

•	 Kesici Aletler İle Yaralanmaların Önlenmesi: Hastane ve 
sağlık sektöründeki kesici ve sivri uçlu nesne yaralanmalarının 
önlenmesi için 2010/32/EU sayılı Direktif.

•	 İyonize Radyasyon: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu ku-
ran Antlaşma’ya dayanan ve çalışanları ve halkı iyonlaştırı-
cı radyasyondan kaynaklanan tehlikelere karşı korumak için 
temel standartları ortaya koymak üzere düzenlenen direk-
tiflerdir. 2018 yılında 2013/59/Euratom sayılı yeni Direkti-
fin yürürlüğe girmesiyle birlikte eski Direktifler (89/618/Eu-
ratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 
2003/122/Euratom) uygulamadan kalkmıştır (1,2).

AB’nin pazar uyumu nedeniyle yürürlüğe koyduğu İSG ile dolay-
lı ilgili diğer Direktifler ve düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu 
Direktifler, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 114. 
maddesi uyarınca düzenlenmiş olup esas olarak ürünlerin genel 
teknik güvenliğini hedefler. Bu ürünlerin çalışanlarca kullanılma-
sı sırasında maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik riskleri, tüketici-
nin korunmasının yanında ürün güvenliği ile ilgili direktiflerin sa-
dece bir yönüdür. Özellikle 1998/37/EC sayılı Direktif ve 2006/42/
EC sayılı Direktifin yanı sıra 2016/425/EU Sayılı Direktif ile değişik 
89/686/EEC sayılı kişisel koruyucu ekipman (PPE) Direktifi de çok-

ça uygulananlardan biridir. Diğer taraftan, basınçlı ekipmanlar ile 
ilgili Direktifler (2010/35/EC, 2009/105/EC ve 1997/23/EC) ve in-
şaat ürünleri hakkındaki 305/2011 sayılı Direktif de mevcuttur (2). 

Ayrıca iş yerindeki tehlikeli maddelerle ilgili olarak, REACH 
ve CLP Yönetmeliklerinde, işverenlerin göz önünde bulundurma-
sı hususlar bulunmaktadır. 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliği, 
kimyasalın gümrük kaydından itibaren, maddenin kullanımında-
ki riskler ile ilgili bilgileri içeren bir güvenlik bilgi formunu sun-
maktadır. Bu bilgi formunda, kimyasal maddenin özellikleri, gü-
venli kullanımı ve risk yönetimi hakkında bilgiler bulunmaktadır. 
Bu formlar, ithalatçılar, üreticiler ve maddelerin tedarikçileri ta-
rafından temin edilmektedir. Güvenlik bilgi formları, işverenler-
ce, çalışanların bu malzemeler ile çalışmaları sırasında, iş yerinde 
gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ve çalışan eğitimlerinde 
göz önünde bulundurulmalı ve bu çalışmalar için bir girdi olarak 
kullanılmalıdır. 1272/2008 sayılı CLP Yönetmeliği (EC) ise, küre-
sel olarak uyumlaştırılmış BM standardını (GHS) aktarmakta ve 
maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve pa-
ketlenmesi ile ilgili yeni kurallar getirmektedir. Maddeler ve karı-
şımlar tehlike kategorilerine ayrılır. İçerdiği hükümler, güvenlik 
bilgi formları, risklerin yönetimi ve iş yerindeki tehlikeli maddele-
rin güvenli kullanımı için doğrudan etkilere sahiptir (2).

AB MEVZUATININ ORTAK HÜKÜM ve 
İLKELERİ 
AB İSG mevzuatı ‘çalışma ortamı’ ve ‘sağlık’ terimleri etrafında 
inşa edilmiştir. Her iki terim de mevzuatta tanımlanmamıştır an-
cak düzenlemelerin kapsamı ve çerçevesinin anlaşılması bakı-
mından önemlidir (2).

“Çalışma ortamı” terimi, İskandinavya İSG geleneğinden türe-
miştir ve Danimarka delegasyonu tarafından Avrupa Sosyal Poli-
tikası müzakerelerinde ortaya konmuştur. Çalışma ortamı terimi, 
iş kazası ve meslek hastalıkların önlenmesinin de ötesine geçerek 
insani iş süreçlerinin tasarımı ile iş organizasyonu ve iş sağlığının 
teşviki ve geliştirilmesinin unsurlarını içerir. Avrupa Adalet Diva-
nı (ECJ) bu geniş yorumu 12 Kasım 1999 tarihli C-84/94 kararın-
da kabul etmiştir. Aynı kararda, “sağlık” terimi için, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) tanımı kabul edilmiş, “sadece hastalık ya da 
sakatlığın olmaması değil, tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal esen-
lik durumu” şeklinde tanımlanmıştır (2).

Terminoloji olarak ise Çerçeve Direktifin 3. maddesi, temel te-
rimleri tanımlar. 
•	 İşçi,	stajyerler	ve	çıraklar	da	dahil	olmak	üzere,	ev	işçileri	ve	

serbest meslek sahipleri hariç olmak üzere, istihdam edilen 
herhangi bir kişidir.

•	 İşveren:	İşveren,	işçi	ile	iş	ilişkisinde	olan	ve	teşebbüs	ve/veya	
kuruluştan sorumlu olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir.

•	 İSG	çalışan	 temsilcisi:	Ulusal	 yasalara	ve/veya	uygulamalara	
uygun olarak çalışanları temsil etmek üzere seçilen, işçilerin 
sağlık ve güvenliği için özel sorumluluk sahibi bir çalışandır. 

•	 Önleme:	Önleme,	iş	yerindeki	riskleri	önlemek	veya	azaltmak	
için teşebbüsün tüm aşamalarında alınan veya planlanan tüm 
adımlar veya önlemlerdir (2, 7).

“Risk değerlendirmesi” mevzuat kapsamında yer alan diğer bir or-
tak ilkedir. Çerçeve Direktifin 6. maddesinin birinci paragrafı ile 9. 
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maddesinin üçüncü paragrafı uyarınca risk değerlendirmesi, işlet-
melerdeki İSG yönetim sürecinin temelini oluşturur. İşverenler-
ce, sadece belirli kurallar ve sınır değerlere uymak yeterli olmak-
sızın işletmedeki tüm süreçler ve iş yerinin risk profilini en iyi şe-
kilde karşılayan iyileştirme tedbirleri alınmalıdır. Risk değerlen-
dirmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, işverenlerin sorumlulu-
ğu ile birlikte iş yerinde İSG'yi iyileştirme olanakları da artmıştır. 
İş yerlerinde risk değerlendirmesinin periyodik olarak gerçekleş-
tirilmesi, önleyici tedbirlerin yerindeliğinin kontrolünü sağladığı 
gibi işletmenin sürekli olarak iyileştirilmesi sürecini beraberinde 
getirir. Amaç her seferinde daha iyi olmaktır. Bunu sağlamak için 
Direktif, risk değerlendirmesini yaparken gözetilmesi gereken il-
keleri belirmiştir (2,7).

Avrupa mevzuatı, işletmedeki İSG ile ilgili hususlar yö-
nünden işvereni sorumlu tutmaktadır. Belirli görevler iş yeri 
içinden görevlendirilen veya harici uzmanlara devredilebilirken, 
genel sorumluluk asla devredilemez, işverendedir. İşverenler, 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini her yönüyle sağlama görevini 
üstleneceklerdir (2).

Risk değerlendirmesi, iş yerindeki tehlikelerden kaynaklanan 
ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyerek onlar üzerinde 
oluşturdukları veya oluşturabilecekleri risklerin değerlendirmesi 
sürecidir. Bu çalışma, iş yerlerinde tanımlanmış süreçler ve dü-
zenlilik gerektirir. Bu süreç, tehlikelerin giderilip giderilemeyece-
ği, risklerin kontrol altına alınması için hangi önleyici veya koru-
yucu önlemlerin alınabileceği, nelerin yaralanma veya zarara ne-
den olabileceği gibi işin tüm yönleriyle ilgili sistematik bir ince-
lemedir. Bu süreç, planla-uygula-kontrol et metodolojisini takip 
eden sürekli bir iyileştirme döngüsüne yerleştirilmiş olup sürekli-
lik ve tekrar kontrol gerektiren bir yaklaşımdır (2).

Risk değerlendirmesi aşağıdaki durumlarda yeniden ele alın-
malı ve kontrol edilmelidir: 
•	 Önceki	 önlemlerin	 yetersiz	 olduğunun	 tespiti	 halinde	 yeni	

tedbirlerin yerindelik incelemesi
•	 Yeni	bir	mevzuatın	yayımlanmış	olması	veya	yeni	kontrol	ön-

lemleri mevcut olduğunda
•	 İş	yerinde	değişikliğe	neden	olacak	tarzda	yeni	teknoloji	veya	

organizasyon getirilmesi, yeni iş süreçleri veya görevlerin ek-
lenmesi

•	 Ramak	kala	olaylar	da	dahil	 iş	yerinde	bir	kaza	veya	hastalık	
meydana gelmesi

•	 Çalışanlar	veya	temsilcileri	tarafından	yapılan	şikayetler
•	 İş	 yerini	 denetime	 yetkili	merciler	 tarafından	 yapılan	 açıkla-

malar

Çerçeve Direktifte ayrıca risk değerlendirmesi sonucu alınması ge-
rektiği ortaya çıkan tedbirlerin sıralaması üzerinde durulur ve buna, 
önleme tedbirlerinin hiyerarşisi denir. Hiyerarşi şu şekildedir:

1. Risklerden kaçınmak,
2. Önlenemeyen riskleri değerlendirmek,
3. Riskler ile kaynağında mücadele etmek,
4. İş ortamının çalışanlara uygun hale getirilmesi, (özellikle 

iş yeri tasarımı, iş ekipmanı seçimi ve çalışma/üretim yön-
temleri ile ilgili) 

5. Teknik ilerlemelere uyum sağlamak,

6. Tehlikeli faaliyetlerin daha az tehlikeli olanlarla  

değiştirilmesi,
7. Teknolojiyi, çalışma düzenini, çalışma koşullarını, sosyal 

ilişkileri ve çalışma ortamını kapsayan tutarlı bir genel ön-
leme politikası geliştirmek,

8. Bireysel koruma önlemlerinden ziyade toplu koruma ön-
lemlerini önceliklendirmek,

9. Çalışanlara uygun talimatlar vermek (2, 7).

Bu nedenle işverenler, riskin, öncelikle kaynağında nasıl 
önleneceği veya ortadan kaldırılacağına odaklanmalı, bu müm-
kün değilse, bireysel önlemler almadan önce (örneğin kişisel ko-
ruyucu donanımlar veya çalışanların eğitimi gibi) riski sınırlan-
dırmak için teknik veya organizasyonel araçlar kullanılmalıdır (2).

Çerçeve Direktifin 6 ncı maddesinin ikinci paragrafında yer 
alan işverenlerin genel yükümlülükleri ile ilgili hükümler içeri-
sinde, çalışanların eğitimi yükümlülüğüne de yer verilmiştir. Bu 
kapsamda işverenlerin sorumlulukları kapsamında, gerekli orga-
nizasyon ve araçların sağlanması da dahil olmak üzere mesleki 
risklerin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınma-
sı, çalışanların sağlıklarının korunması, çalışanların eğitiminin 
ve bilgilendirilmelerinin sağlanması bulunmaktadır. Çerçeve Di-
rektifin 12. maddesinde, bu eğitimlerin nasıl ve ne zaman düzen-
leneceği ile eğitimlere kimlerin dahil edilmesi gerektiği hakkında 
ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Genel önleme ilkeleri hiyerarşisine 
göre eğitimler, iş yerlerindeki genel tedbirleri tamamlayıcı bir yan 
unsur olarak görülmektedir (2, 7).

Eğitimler hususunda çalışanların da yükümlülükleri bulun-
maktadır. Nitekim Çerçeve Direktifin 13. maddesinde, kendileri 
ile çalışmalarından/ihmallerinden etkilenen diğer kişilerin (çalış-
ma arkadaşlarının) sağlık ve güvenliklerini koruyarak ve işverenin 
verdiği eğitim ve talimatlara uygun olarak çalışmalarını sürdür-
mek ile yükümlü oldukları belirtilmiştir. Bu yükümlülükler, işçi-
lerin, işveren tarafından belirlenen kurallara, uygulamalara ve ön-
leme tedbirlerine riayet ederek kendi güvenliklerine ve iş arkadaş-
larının güvenliğine katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. İş teftiş 
kurulu, ulusal mevzuata aykırı davranışları nedeniyle işçilere de 
para cezası verebilir (örneğin Avusturya uygulaması) (2, 7).

Çalışanlar, aşağıda yer verilen hususlarda işveren tarafından 
verilen İSG eğitimlerine veya talimatlara uymak ile yükümlüdür:
•	 İşleri	 ile	 ilgili	 ekipman,	 araç	veya	gereçleri	doğru	bir	 şekilde	

kullanmak, 
•	 Kişisel	koruyucu	ekipmanlarını	çalışma	sırasında	kullanmak,	
•	 Güvenlik	cihazlarını	keyfi	olarak	değiştirmemek	veya	sökme-

mek,
•	 İşvereni,	iş	yerinde	tehlike	arz	eden	durum	veya	olaylar	ile	il-

gili bilgilendirmek, İş yerinde, İSG profesyonelleri ile iş birliği 
yapmak (2).

Çerçeve Direktifin 14. maddesine uyarınca işverenlerin, iş yerin-
de bulunan İSG riskleri ile uyumlu şekilde tüm çalışanların sağ-
lık gözetimi almasını sağlama yükümlülüğü vardır. Yeterli bir sağ-
lık gözetimi sisteminin kurulması, uyumlaştırma sırasında ulu-
sal mevzuata bırakılmıştır. Düzenli kontrollere ek olarak, Direk-
tif, çalışanlara sağlık gözetimini talep etme hakkını da vermekte-
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dir. Diğer taraftan sağlık gözetiminin genel hususları her ne kadar 
Üye Devletlere bırakılmış olsa da bazı kardeş direktifler, sağlık gö-
zetimi için gerekli olan sınır değerleri ve önlemleri belirlemiştir. 
(Örneğin biyolojik tehlikelere maruz kalan çalışanların aşılanma-
sını gerektiren 2000/54/EC sayılı Direktifin 14. maddesi) 

Çerçeve Direktif, çalışanların İSG'ye katılmaları için çeşitli 
yollar ortaya koymakta olup iki katılım şekli açıklanmıştır:
•	 11.	maddenin	birinci	paragrafında	geçen,	işçilerin	veya	temsil-

cilerinin istişaresi,
•	 11.	maddenin	ikinci	paragrafında	geçen,	İSG	çalışan	temsilci-

lerinin istişaresi.

Çerçeve Direktif temsil biçimini tanımlamamakta olup bu hu-
sus, genellikle toplu pazarlık hükümlerine bırakılır. İşçilerin ya 
da temsilcilerinin bilgilendirilmeleri gerekip gerekmediğine karar 
vermek ulusal yasalara bağlıdır. Bu nedenle, 11. maddenin birinci 
paragrafı bağlamında katılımın ayrıntıları AB Üye Devletleri ara-
sında önemli ölçüde farklıdır. 

11. maddenin birinci paragrafı ayrıca işverenlerin çalışan tem-
silcilerine danışmasını,  temsilci bulunmaması durumunda ise 
doğrudan işçilere danışmasını zorunlu kılar. Ayrıca çalışanların 
İSG ile ilgili süreçlere katılmalarını da gerektirir. İşçiler ve temsil-
cileri de bu anlamda teklif getirme hakkına sahiptir.

Çerçeve Direktifin üçüncü maddesi, İSG çalışan temsilcisinin 
işlevini tanımlamaktadır. Bu temsilci, ulusal yasalara uygun ola-
rak seçilebilir, görevlendirilebilir veya atanabilir. Sonuç olarak, 
11. maddenin ikinci paragrafı bağlamındaki katılım da AB Üye 
Devletleri arasında farklılıklar gösterir.

Yukarıda yer verilen katılım şekilleri, Çerçeve Direktifin 16ncı 
maddesi kapsamında yayımlanan bireysel direktifler için de ge-
çerlidir.

Çerçeve Direktifin onuncu maddesi uyarınca işverenler, çalı-
şanlarını, iş yerindeki riskler ve koruma ve önleme tedbirleri hak-
kında bilgilendirmekle ve onlara risk değerlendirmesinin sonuçla-
rını açıklamak yükümlüdür (2,7).

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ 
SÖZLEŞMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve 
GÜVENLİĞİ 
Ülkemizdeki çalışma hayatının gelişmesinde Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO International Labour Organization) 
sözleşmelerinin katkısı tartışmasız birinci derece önemlidir. 
Özellikle çalışma hayatında sosyal tarafların yerinin belirlen-
mesi, yetkileri ve düzenleme yetkisi bulunan kamu otoritesi nez-
dinde danışma mekanizmalarındaki rolleri gibi pek çok konu bu 
sözleşmelerin sayesinde güvenceye kavuşmuştur.

Hatta ülkelerin çalışma hayatı ve çalışma şartlarının gelişti-
rilmesinde ILO’nun teknik ve uzman desteği yadsınamaz. Aynı 
şekilde ILO ülkeler bazında çeşitli programlarıyla da destek 
vermektedir.

ILO SÖZLEŞMELERİ ve 
TAVSİYE KARARLARI
ILO’nun temel ve en önemli fonksiyonlarından biri, Uluslarara-
sı Çalışma Konferansı’nın uluslararası standartları belirleyen Söz-
leşme ve Tavsiye Kararlarının üçlü yapı (işçi-işveren-hükümet) ta-

rafından kabul edilmesidir. Bu Sözleşmeler, üye ülkelerin yasama 
organlarındaki onaylarıyla birlikte, öngördükleri koşulların uygu-
lanması konusunda bağlayıcı hükümler içermektedirler. Tavsiye 
kararları ise, politika geliştirme, yasama ve uygulama konularında 
rehberlik görevi görmektedir.

Sözleşme ve Tavsiye Kararları, 1919’dan bu yana, çalışma dün-
yası ile ilgili hemen her konuyu kapsamıştır. Bunlar arasında, bazı 
temel insan hakları, endüstriyel ilişkiler, istihdam politikası, çalış-
ma koşulları, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, kadınların is-
tihdamı ile göçmen işçiler ve gemi adamları gibi bazı özel katego-
rilerin istihdamı yer almaktadır.

Her üye ülke, karar alma konumunda olan ulusal yetkililerin 
de yer aldıkları Konferans tarafından belirlenen Sözleşme ve Tav-
siye Kararlarına uymakla yükümlüdür. ILO, sözleşmelerin yasal 
olarak uygulamada geçerliliğinin denetimi ile ilgili etkin bir yön-
tem geliştirmiştir. Denetim, sözleşmelerle gelen yükümlülüklere 
ne ölçüde uyulduğunu nesnel temeller bazında değerlendiren ba-
ğımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

ILO Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararlarının Kabulü
ILO Anayasası bilindiği üzere 1919 tarihinde kabul edilmiş ve be-
lirli zaman dilimlerinde de bir kısım değişikliklere uğramıştır. Sü-
rekli bir dünya barışının sağlanması çalışma hayatını ilgilendiren 
bir kısım sorunların aşılması ve ülkelerin çalışma standartlarının 
belli bir seviyeye getirilmesi ile mümkün olacağı fikri ve arzusun-
dan hareketle ILO Genel Kurulu üçlü bir yapıda (Devlet, işçi ve iş-
veren) toplanarak (konferans) karar alınmaktadır. Belirlenen gün-
dem çerçevesinde önerilerin sözleşme şeklinde mi yoksa tavsiye 
kararı mı olacağı belirlenmekte ve delegelerin üçte iki çoğunluğu 
ile kabul edilmektedir (28). 

Bir sözleşme veya tavsiye kararı hazırlanırken dünyadaki üye 
ülkelerin özel durumları da dikkate alınarak ülkelerin durumuna 
cevap verebilecek seviye ve değişiklikleri içermiş olacaktır. 

Yeri gelmişken uluslararası sözleşmeler ile bölgesel birlikler 
veya toplulukların kuralları arasındaki farka da değinmek gere-
kir. Çünkü uluslararası sözleşmeler ile kararların uygulanabilir-
liği tabi ki üye veya onaylayan ülkelerin yeterliliği veya yetkinli-
ği göz önünde bulundurularak önerilmekte ve kabul edilmekte-
dir. Ancak Avrupa Birliği gibi bölgesel birliklerin üyelerinden is-
tediği normlar her zaman için daha iyi önlemleri içerebilmekte ve 
üyelerin yeterliliğinin bir üst sınıfa çıkarılması amacını gütmek-
tedir. Buradaki tezat, bağlayıcılık açısından aynı konuda ILO söz-
leşmesi ile örneğin AB direktiflerinin hükümleri arasında farklı-
lık bulunması halinde uygulayıcı ülkenin hangisine uyacağı soru-
nu ortaya çıkmaktadır. ILO uzmanlarına göre ise ILO sözleşmele-
rinin uluslararası niteliğinden dolayı uygulamada öncelikli oldu-
ğu yönündendir. 

Sözleşmeler Açısından Ülkelerin Yükümlülükleri
Konferans tarafından kabul edilen sözleşme ILO’nun ilgili birimi 
tarafından tüm üye ülkelere gönderilir. Üye ülkeler 1 yıl ile istisnai 
koşullarda 18 ayı geçmeyecek şekilde sözleşmenin uygulanması 
açısından mevzuat haline getirmek için yetkili makam veya ma-
kamlara sunar. Üye ülkeler açısından yetkili makamlar tarafından 
imzalanması halinde resmi onay için Uluslararası Çalışma Büro-
su Genel Müdüre iletilecek ve tescil edilecektir. Onaylayan ülke-
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ler açısından sözleşmenin uygulanma zorunluluğu tescil tarihin-
den itibaren 12 ay veya sözleşmede belirtilen süre sonunda başla-
yacaktır. Sözleşmeler üye ülkeler tarafından kabul edildikten son-
ra ülkelerin kanun, tüzük, yönetmelik veya diğer idari düzenleyici 
işlemlerle uygulamaya konulabilmektedir. 

Ancak üye ülkeler yetkili makam veya makamların olurunu 
alamamış ise, Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin mev-
zuat, idari önlemler, toplu sözleşme veya diğer şekillerle ne de-
receye kadar yürürlüğe konulduğunu ya da konulmasının öneril-
diğini göstermek zorunluluğu dışında bir yükümlülüğü bulun-
mamaktadır. Onaylanmasını engelleyen ya da geciktiren güç-
lükleri belirlemek suretiyle Uluslararası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürü’ne rapor göndermek dışında herhangi bir zorunluluk  
yüklenmeyecektir (28). 

Tavsiye Kararları Açısından Ülkelerin Yükümlülükleri
Konferans tarafından tavsiye kararları kabul edildiğinde de üye 
ülkelere gönderilmektedir. Üye ülkeler sözleşmelerde olduğu gibi 
1 yıllık sürede veya istisnai durumlarda 18 aylık süre içerisinde 
mevzuat haline getirmek veya başka bir idari düzenleyici işlem 
olarak yetkili makam veya makamlara sunulması gerekir. Yetki-
li makama sunulan bu mevzuat veya başka türlü önlem hakkında 
ayrıntılı bilgiler ve bu makamlar tarafından alınan uygulama ka-
rarları hakkında Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü’ne 
bilgi verecektir.

Tavsiye kararları yetkili makam veya makamlara sunulma-
sından dolayı üye ülkeler için ILO tarafından istenilen uygun dö-
nemlerde Tavsiye Kararını ilgilendiren konulara ilişkin ülkeler-
deki mevzuat ve uygulama hakkında Tavsiye Kararı hükümleri-
nin ne dereceye kadar yürürlüğe konulduğunu ya da konulması-
nın önerildiğini göstermek yeterlidir. Ancak,  varsa tavsiye karar-
larının kabul edilmesi ve uygulanması için gerekli görülen veya 
görülebilecek olan değişiklikleri Uluslararası Çalışma Bürosu Ge-
nel Müdürü’ne rapor göndermek dışında herhangi bir zorunlulu-
ğu da bulunmamaktadır (28).

Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Ülkelerdeki İyi 
Uygulamalara Etkisi
Bir sözleşmenin veya tavsiye kararının kabulü veya herhangi bir 
Sözleşmenin onaylanması durumunda üye ülkedeki aynı alan-
da veya aynı konuda uygulamada olan çalışanlar lehine olan yasa, 
teamül veya anlaşmayı hiçbir şekilde etkilemez. Çünkü daha iyi 
şartlar ve çalışanlar lehine olan uygulamalar sözleşme veya karar-
ların hükümleri ile uygulamadan kaldırılamaz.  Örnek vermek ge-
rekirse emziren veya doğum yapmış bir anne için ulusal mevzu-
atla belirlenen emzirme izni veya doğum izni sürelerinin fazla ol-
ması onaylanan veya kabul edilen Sözleşme ve/veya Tavsiye Ka-
rarı doğrultusunda daha az izin sürelerinin uygulanmasını meş-
ru kılmaz (28).

Yıllık Raporlar
Üye Ülkeler her biri taraf olduğu sözleşmeleri yürürlüğe koymak 
için aldığı önlemler hakkında Uluslararası Çalışma Bürosuna 
yıllık bir rapor sunar. Bu raporlar, ILO tarafından belirtilen şekil-
de yazılacak ve onun istediği açık bilgileri içerecektir (28). 

ILO’nun dört stratejik hedefi

•	 Çalışma	yaşamında	standartların,	temel	ilkelerin	ve	hakların	
yaygınlaştırılması ve yaşama geçirilmesi,

•	 Kadınların	ve	erkeklerin	 insana	yakışır	 işlerde	çalışıp	 insana	
yakışır kazanç sağlayabilmeleri için gerekli fırsatların artırıl-
ması,

•	 Herkes	için	sosyal	korumanın	kapsamının	genişletilmesi	ve	et-
kililiğinin artırılması,

•	 Üç	taraflılığın	ve	sosyal	diyaloğun	güçlendirilmesi

olarak belirlenmiştir. 

ÜLKEMİZİN İMZALADIĞI 
ILO SÖZLEŞMELERİ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesine göre; usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hük-
mündedir. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayımlanan 
toplam 59 sözleşme ülkemizce onaylanmıştır, bu sözleşmeler Tab-
lo 1’de gösterilmiştir. Bunlar, 8 Temel Sözleşme, 3 Yönetişim Söz-
leşme, 48’i ise Teknik Sözleşmedir.

Bu Sözleşmeler, üye ülkelerin yasama organlarındaki onayla-
rıyla birlikte, öngördükleri koşullarının uygulanması konusunda 
bağlayıcı hükümler içermektedirler. Tavsiye kararları ise, politi-
ka geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik görevi 
görmektedir.

Ülkemizin imzaladığı İSG açısından önemli olan 3 ILO söz-
leşmesinin (155 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Or-
tamına İlişkin Sözleşme,  161 Numaralı Sağlık Hizmetlerine İliş-
kin Sözleşme ve 187 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştir-
me Çerçeve Sözleşme)   düzenleme kapsamlarına, amaçlarına ve 
ülkemizdeki uyarlanması aşağıda açıklanmıştır.

ILO SÖZLEŞMELERİNDE ÖNLEYİCİ 
SAĞLIK ve GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ve 
ULUSAL POLİTİKA GEREKLİLİĞİ
Ulusal Politikanın Temel Prensipleri
İş kazaları ve meslek hastalıkları, kültürel maliyetlerin yanında 
insani ve ekonomik bir yük yaratmakta, bu zorlukla mücadele 
edebilmenin yolu, önleyici bir sağlık ve güvenlik kültürünün 
oluşturulması, uygulanması ve sürekli olarak güçlendirilmesi için 
kamunun, işverenlerin ve işçilerin ortak bir çaba ortaya koyma-
sından geçmektedir.

155 Sayılı Sözleşme, İSG yönetiminde yapılacak iyileştirme-
ler için gereken temel ilkeleri ve yöntemi ortaya koymaktadır. Bu-
nun yanında ulusal politika, ulusal eylem ve iş yeri düzeyindeki 
eylemlere ilişkin temel İSG kurallarına da yer vermektedir. 
Sırasıyla sözleşmelerin getirdikleri ve Ülkemizdeki uygulamaları 
konusuna da değinilecektir. 

187 Sayılı Sözleşme, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının 
teşvik edilmesi gerekliliğini güçlendirmekte, özellikle ulusal poli-
tika sürecinin devamlı yapısını detaylı bir şekilde ortaya koymak-
tadır. Bu tarz politikaların, ulusal programlar aracılığıyla, önleyici 
sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesine 
nasıl katkıda bulunduğunu da göstermektedir. İSG politikasının 
sadece geliştirilmesi ve uygulanması değil, esasen periyodik ola-
rak gözden geçirilmesi de gerekmektedir. Bu gözden geçirmenin 
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Tablo 1. Ülkemizin imzaladığı ILO Sözleşmeleri (Haziran, 2020)

TEMEL SÖZLEŞMELER

Sözleşme
Yürürlüğe Girdiği Tarih ile Yayımlandığı 

RG Tarih ve Sayısı

1 29 Sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
30 Ekim 1998

(23 Haziran 1998 / 23381)

2 87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 
12 Temmuz 1993

(25 Şubat 1993 / 21507)

3 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
23 Ocak 1952

(14 Ağustos 1951 / 7884)

4 100 Sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi
19 Temmuz 1967

(13 Haziran 1967 / 12620)

5 105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 
29 Mart 1961

(21.12.1960 / 10686)

6 111 Sayılı Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 
19 Temmuz 1967

(21.9.1967 / 12705)

7 138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi
30 Ekim 1998

(21 Haziran 1998 / 23379)

8
182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil 

Eylem Sözleşmesi 

02 Ağustos 2001

(27 Haziran 2001 / 24445)

YÖNETİŞİM SÖZLEŞMELERİ

1 81 Sayılı İş Teftişi Sözleşmesi
05 Mart 1951

(I22.12.1950 / 17689)

2 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi
13 Aralık 1977

(23.10.1977 / 16093)

3 144 Sayılı Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 
12 Temmuz 1993

(25 Şubat 1993 / 21507)

TEKNİK SÖZLEŞMELER

1 2 Sayılı İşsizlik Sözleşmesi
14 Temmuz 1950

(18.02.1950/7346)

2 11 Sayılı Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
29 Mart 1961

(28.10.1960 / 10641)

3- 14 Sayılı Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi 
27 Aralık 1946

(16 Şubat 1946 / 4634 )

4 15 Sayılı Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi*
29 Eylül 1959

(2 Haziran 1959 / 10220)

5 26 Sayılı Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
29 Ocak 1975

2 Eylül 1974 / 14994

6 34 Sayılı Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi** 
27 Aralık 1946

16 Şubat 1946 / 6234

7 42 Sayılı İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 
27 Aralık 1946

16 Şubat 1946 / 6234

8 45 Sayılı Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
21 Nisan 1938

23 Haziran 1937 / 3638

9
53 Sayılı Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari 

İcaplarına İlişkin Sözleşme 

22 Nisan 2005,

12.12.2003/25314

10
55 Sayılı Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna 

İlişkin Sözleşme

17 Mart 2005

17.12.2003/25319

11 58 Sayılı Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)***
29 Eylül 1959

2 Haziran 1959 / 10220
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TEKNİK SÖZLEŞMELER

12 59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)**** 
12 Temmuz 1993

25 Şubat 1993 / 21507

13 68 No’lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
17 Mart 2005

12.12.2003/25314

14 69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
17 Mart 2005

17.12.2003/25319

15 73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
17 Mart 2005

17.12.2003/25319

16 77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
02 Kasım 1984

15.08.1984 / 18490

17 80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
13 Temmuz 1949

28.05.1949 / 7218

18 88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
14 Temmuz 1950

7.12.1949 / 7373

19 92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
17 Mart 2005

25.01.2004/25357

20 94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
29 Mart 1961

21.12.1960 / 10686

21 95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
29 Mart 1961

28.10.1960 / 10641

22 96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
23 Ocak 1952

14.8.1951 / 7884

23 99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
23 Haziran 1970

26 Mart 1970 / 13455

24 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
29 Ocak 1975

15 Ekim 1974 / 15037

25 108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme 
07 Şubat 2005

15.12.2003/25317

26 115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
15 Kasım 1968

25.7.1968/12959

28 118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
25 Haziran 1974

9.6.1973/14559

29 119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
13 Kasım 1967

22.8.1967/12680

30 123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
08 Aralık 1992

2.10.1991/21009

31 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
13 Kasım 1975

14.11.1974 / 15062

32 133 No’lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
17 Mart 2005

9 Ekim 2003 / 25254

33 134 No’lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
17 Mart 2005

12.12.2003/25314

34 135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
12 Temmuz 1993

25. 2. 1993 / 21507

35
142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 12 Temmuz 1993

25.2.1993 / 21507

36 146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
28 Temmuz 2005

02.12.2003/25304

37 151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
12 Temmuz 1993

25 Şubat 1993 / 21507
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TEKNİK SÖZLEŞMELER

38 152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
17 Mart 2005

15.12.2003/25317

39 153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
17 Mart 2005

02.11.2003/25277

40 155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
22 Nisan 2005

13.01.2004 / 25345

41 158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
04 Ocak 1995

12 Ekim 1994 / 22079

42 159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 26 Haziran 2000

43 161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
22 Nisan 2005

13.01.2004 / 25345

44 164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
17 Mart 2005

02.12.2003/25304

45 166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme 17 Mart 2005

46 167 No’lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988
23 Mart 2015

06.02.2015/29259

47 176 No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995
23 Mart 2015

09.02.2015 / 29262

48 187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi
16 Ocak 2014

08.10.2013/28789

* Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 106. oturumunda fesholmuştur. (2017) 

** 22.01.1953 tarihinde 96 No’lu Sözleşme’nin kabul edilmesiyle fesholmuştur. 

*** 30.10.1999 tarihinde 138 No’lu Sözleşme’nin kabul edilmesiyle fesholmuştur. 

**** 30.10.1999 tarihinde 138 No’lu Sözleşme’nin kabul edilmesiyle fesholmuştur.

“temel sorunların tespiti, bunların çözümüne yönelik etkin 
metotların geliştirilmesi ve öncelikli eylemlerin belirlenme-
si amacıyla” yapılması gerektiğini eklemektedir. Dolayısıyla İSG 
politika gerekliliği dinamik ve devamlı bir süreçtir. Bu ister ülke 
düzeyinde olsun ister iş yeri ve işletme düzeyinde olsun.

Öngörülen periyodik olarak gözden geçirme gerekliliği, bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerin ve/veya çalışma ortamlarında meyda-
na gelen değişimlerin ulusal politikaya yansıtılmasını sağlamalıdır.

Ulusal İSG politikası, çalışma ortamında bulunan tehlikele-
rin sebeplerinin mümkün ve makul ölçüde en aza indirilme-
sini sağlamayı amaçlayan eylemler için bir çerçeve sunmayı 
amaçlar. Bunun şeklen değil, işlevine göre tanımlandığının 
da belirtilmesi gerekir.  Şekli bir süreç olmaması, sürekli olarak 
iyileştirilmesinin sağlanmasıyla mümkündür.  Özü itibariyle de-
vamlılık unsuru bu politikanın ayrılmaz bir parçası kabul edilme-
li ve vazgeçilmez bir süreç olmalıdır. Tüm bunların siyasi bir he-
def ve kararlılık olarak ele alınması, tüm tarafların (işçi, işveren 
ve kamu otoritesi) ortak çabası olarak hayata geçirilmesi beklenen 
faydanın elde edilmesinde vazgeçilmezlerdendir (29).

Sözleşmelerde ana unsur sürekli üç mekanizmanın ortak çalış-
masını vurgulamasıdır. Örneğin; 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenli-
ği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmenin 6. maddesinde: “Ulu-
sal politikanın geliştirilmesi ve oluşturulmasında görev ve sorum-
lulukların; Kamu makamlarının, işverenlerin, işçilerin ve diğer ku-
ruluşların iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin gö-
rev ve sorumlulukları, ulusal şartları ve uygulamaların tamamla-
yıcı karakterleri göz önüne alınarak belirtileceği” (30); 187 Sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesinin 2. mad-
desinde de İSG’nin sürekli geliştirilmesinde; “… en fazla temsil ka-
biliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarının temsilcilerine da-
nışarak, ulusal politika, ulusal sistem ve ulusal program geliştir-
me yoluyla iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve ölümleri önlemek 
için iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli geliştirilmesine katkıda bulu-
nacağı…” (31) sürekli vurgulanmaktadır. Görülmektedir ki sözleş-
melerde; ulusal politikaların oluşturulması, görev ve sorumluluk-
larının belirlenmesi üçlü bir yapıyla beraber hareket edilmesini ön-
görmektedir. Burada Kamu makamlarının, işverenlerin, işçilerin 
ve diğer kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi zo-
runlu olup, ulusal İSG durumunun uygun aralıklarla gözden geçi-
rilerek sonuçların değerlendirilmesi de zorunluluktur. 

Önleyici Sağlık ve Güvenlik Kültürü
Güvenlik kültürü terimi; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı 
hakkına her kademede saygı duyulan; hükümet, işveren ve iş-
çilerin, hak, görev ve sorumluluklarının tanımlandığı bir sistem 
sayesinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasına 
aktif olarak katıldığı ve en yüksek önceliğin önleme ilkesine ve-
rildiği bir kültürü ifade eder (29). 

Esas itibariyle önleme; 6331 sayılı Kanunda da tanımlandığı 
gibi iş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için 
planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ifade eder (32). 

Burada önleme mi - koruma mı öncelenmelidir? Tabi ki 
önleme esas olmalıdır. Önlemede maliyet daha katlanılabilir ve 
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kalıcı olmakla birlikte, önce insan felsefesinin hayata geçmesinde 
de birinci derece role sahiptir. 

Güvenlik kültürünün aşılanmasında ve yerleşmesinde koru-
maya dayalı kazanımlardan daha çok önlemeyi temel gaye edinen 
politikaların benimsenmesi çalışmalarına yer verilmelidir. 

Uygulanacak İSG politikalarında gerek çocuklarda gerekse ça-
lışanlarda önleme ve koruma seçenek olarak verilmemelidir. İSG 
alanında bir sistem yaklaşımının uygulanması suretiyle önleyici 
sağlık ve güvenlik kültürünün teşvik edilmesi temel hedef olma-
lıdır. Koruma, sistem yaklaşımında risklerin ortadan kaldırıla-
madığı veya önlenemediği durumlarda bir zorunluluk olarak ele  
alınmalıdır. 

Güvenlik kültürünün oluşturulmasında toplumun her kade-
mesiyle iletişim ve iş birliğinin sağlanması ortak hedefler olarak 
benimsetilmesi esas gaye olmalıdır. İş yeri veya işletme içinde de 
güvenlik kültürünün geliştirilmesinde işçi ve işçi temsilcilerinin, 
iş yeri İSG politikasına uygun olan eylemlerinin sonucunda di-
siplin cezası almamalarına yönelik koruma sağlanmasıdır. Bu ve 
benzeri eylemlerin korunması ulusal yasalarla korunabileceği gibi, 
toplu iş sözleşmeleri ile de korunmalıdır. 6331 sayılı Kanunun 13. 
maddesi (çalışmaktan kaçınma hakkı) bu amaca matuftur. 

Bir diğer uygulama ise iş yeri veya işletme içi İSG politikaları-
nın benimsenmesinde ödül veya ceza sistemidir. 

155 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ve 
ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME
155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Söz-
leşme ILO’ nun 22 Haziran 1981 günkü toplantısında kararlaş-
tırılmıştır. Ülkemizde ise TBMM Genel Kurulunun 07.01.2004 
günü birleşiminde kabul edilmiş ve 13.01.2004 tarihli ve 25345 
sayılı Resmî Gazete’de 5038 sayılı Kanun olarak yayımlanmıştır. 

Burada kapsam bakımından dikkat çeken, sözleşmenin 1 ve 3. 
maddelerinde “bütün ekonomik faaliyet kollarına” uygulanacağı, 

“Ekonomik faaliyet kolları” teriminin de “kamu hizmetleri dâhil 
olmak üzere, işçi çalıştırılan bütün kolları” kapsadığı açıkça ifa-
de edilmesidir. Bunun yanında kapsamı pekiştirmek amacıyla “İş-
çiler” terimi, kamu çalışanları dâhil olmak üzere istihdam edilen 
bütün kişileri kapsadığı şeklinde tanımlanmıştır. 

Buna göre sözleşmeyi imzalayan üye ülkeler sözleşme hüküm-
lerini kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların yanında kamu-
da çalışanlara yönelik de uygulamadan yükümlü olacaktır.

Ancak sözleşme bazı faaliyet kolları hakkında istisnayı da dü-
zenlemektedir. Buna göre işin gereği olarak önemli özel sorunlar 
yaratan deniz taşımacılığı veya balıkçılık gibi belirli ekonomik fa-
aliyet kollarını ve/veya uygulanmasında özel güçlüklerin bulun-
duğu sınırlı işçi kategorilerini tamamen veya kısmen uygulama 
alanı dışında tutabilecektir. (Madde/1 ve 2) Sözleşmeye göre bu 
istisna üye ülkede işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara 
danıştıktan sonra kararlaştırılacaktır. 

İstisna hakkında ise Üye ülke, Uluslararası Çalışma 
Örgütü Anayasası’nın 22 inci maddesi uyarınca, Sözleşmenin 
uygulanmasına ilişkin vereceği ilk uygulama raporunda, bu 
maddenin 2 inci fıkrası gereği, uygulama alanı dışında tutulan her 
bir ekonomik faaliyet kolunu, kapsam dışında tutulma nedenleri 
verilerek ve bu kollarda çalışanların yeterli şekilde korunması için 
alınan önlemler tanımlanarak bir liste halinde verilecek ve daha 

sonraki raporlarda uygulama kapsamının genişletilmesi yolunda 
kaydedilmiş gelişmeleri belirtecektir.

Burada şu hususu belirtmekte fayda görüyoruz. Bu istisnalar 
geçici olup zaman içinde istisna tutulan faaliyet kolları ve/veya işçi 
kategorilerinin uyumu yönünden ülkelerin ilk raporuna ait olup 
müteakip raporlarda uyum konusunda uygulamaya ilişkin geliş-
menin sağlanması konusunda bilgi verilecektir. Bize göre ulusla-
rarası deniz taşımacılığı için farklı bir uygulama gerekçelendiri-
lebilecektir. Çünkü uluslararası deniz taşımacılığı kendi özelinde 
bir kısım sorunları barındırmaktadır. Denizyolu taşımacılığı 
yapan araçların seyrüsefer halleri sırasında mevzuatın zorunlu 
tuttuğu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması, işin 
durdurulması, çalışmaktan kaçınma hakkı ve denetim vb. gibi 
hususların uygulanmasında yaşanan güçlükler bunlardan bir kaçı 
olarak sayılabilir. 

Sözleşmeyle üye ülkelere teknik olarak uygulamaya dönük 
“ulusal politika ilkeleri”, “ulusal düzeyde eylem” ve “işletme düze-
yinde eylem” üç bölüm şeklinde düzenleme alanı önerilmektedir. 

Sözleşmeye göre ülkeler ikinci bölümde yer alan hususları ulu-
sal düzeyde ele alarak düzenlemeye gidecektir. Ulusal düzeyde 
politika belirlenirken en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve iş-
veren kuruluşlarına danışmak zorundadır.  Buradaki amaç ülke 
şartlarına uygunluk ve çalışan ve çalıştıran kesimlerin sahiplen-
me potansiyelinin de göz ardı edilmemesidir.   

Ulusal Politika İlkeleri
Sözleşmenin 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri ulusal düzeydeki politika 
ilkelerini düzenlemektedir. Ulusal düzeyde politika geliştirilme-
si, ulusal şartları ve uygulamaların tamamlayıcı karakterleri göz 
önüne alınarak belirlenmelidir. Burada esas olarak tek tip bir ulu-
sal politikadan ziyade ülke ihtiyaçları ve o ülkenin şartları değer-
lendirilerek geliştirilecek politikanın belirlenmesidir. Ancak ilke-
ler göz ardı edilemez (33).

Bu ilkeler:
•	 İş	 sağlığı	 ve	çalışma	ortamına	 ilişkin	 tutarlı	bir	ulusal	politi-

ka geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçire-
cektir.

•	 İşin	düzenlenmesi	ve	iş	usullerinin	işçilerin	fiziksel	ve	zihinsel	
kapasitelerine uyarlanması;

•	 Çalışanların	ileri	düzeyde	eğitimini,	kalifiyesini	ve	motivasyo-
nunu kapsayan eğitimi;

•	 Sorunların	tespiti,	bunların	çözümü	için	etkin	metotların	ge-
liştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değerlendirilmesi amacıy-
la, ya top yekûn, ya da belirli alanlar itibariyle belirli aralıklar-
la gözden geçirilecektir. 

Bu ilkeler doğrultusunda uygulamaya yansıyacak önlemler ise 
yine ILO’nun 22 Haziran 1981 yılında kabul edilen 164 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Tavsiye Kararının (İş Sağlığı ve Güvenliği ve 
Çalışma Ortamına ilişkin Tavsiye Kararı) 3. paragrafında gö-
rülmektedir. Buna göre; iş yerlerinin tasarımı, konumu, yapısal 
özellikleri, montajı, bakımı, onarımı ve değiştirilmesi ve bunla-
ra erişim yolları ve bunlardan çıkış, iş yerlerinin aydınlatılması, 
havalandırılması, düzen ve temizliği, iş yerinde havanın sıcaklı-
ğı, nemi ve hareketi, tehlike ortaya çıkarabilecek makine ve teç-
hizatın tasarım, yapım, kullanım, bakım, test ve muayenesi, za-
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rarlı fiziksel ya da zihinsel stresin önlenmesi, yüklerin ve malze-
melerin elle veya mekanik olarak taşınması, istiflenmesi ve depo-
lanması, elektrik kullanımı, tehlikeli maddeleri imal etme, paket-
leme, etiketleme, taşıma, depolama ve kullanma, atıklarını ve ar-
tıklarını elden çıkarma, radyasyondan korunma, gürültü ve tit-
reşimden kaynaklanan mesleki tehlikelerin önlenmesi ve kontro-
lü ve bunlara karşı korunma, atmosferin ve iş yerlerindeki diğer 
çevre faktörlerinin kontrolü, yüksek ve düşük barometrik basınç-
lardan kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi ve kontrolü, yangın ve 
patlamaların önlenmesi ve yangın veya patlama durumunda alı-
nacak önlemler, kişisel koruyucu donanımların ve koruyucu giy-
silerin tasarımı, üretimi, tedariki, kullanımı, bakımı ve testi, sıh-
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sözleşmelerini feshedebilir denilerek çalışanların hakları garanti 
altına alınmıştır.

Ulusal düzeydeki eylemlerden bir başkası ise tüm çalışan-
ların eğitim ihtiyacını karşılayacak şekilde tüm seviyelerde eği-
tim ve öğretimin geliştirilmesi için önlemlerin alınmasıdır. Yine 
6331 sayılı Kanunun 17. maddesinde bu konuda ayrıntılı bir dü-
zenlemeye gidilmiş ve ayrıca iki ayrı yönetmelik öngörülmüştür. 
Madde ile çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin işve-
ren tarafından verilmesi zorunluluğu getirilmiş, bunun yanında 
bu eğitimin özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş 
değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni tek-
noloji uygulanması hâlinde verileceğine hükmedilmiştir. Ayrı-
ca çalışan temsilcilerinin özel olarak eğitileceği işverenin görev-
leri arasında sayılmıştır. Önemli olan bir başka işveren yüküm-
lülüğü olarak ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işler-
de, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler 
çalıştırılamaz denilerek mesleki eğitim almayan çalışanın istih-
dam edilemeyeceğine yer verilmiştir. Eğitim verme yükümlülü-
ğüne geçici veya devamlı istihdam edilen çalışanlar da dâhildir. 
Mesleki eğitimlerle ilgili bir yönetmelik ve çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimleri için ise ayrı bir yönetmelik yürürlüğe ko-
nulmuştur (34, 35).

Sözleşmenin bir diğer ulusal eylem düzeyinde kuralı ise iş ye-
rinde kullanılacak makine, teçhizat ve maddeleri tasarlayan, üre-
ten, ithal eden, sağlayan veya transfer edenlerin Sözleşmenin 12. 
maddesinde sayılan hususlarda ülkelerce bir kısım düzenleme ve 
uygulamaya dönük tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bunlar kısaca makine, teçhizat ve maddelerin, doğru bir şekil-
de kullanıldığında, kullananların sağlığı ve güvenliği için tehlike 
içermediğine kanaat getirmelerinin sağlanması açısından makine 
ve teçhizatın doğru bir şekilde montajı ve kullanımı, maddelerin 
doğru kullanımı, makine ve teçhizatın arz ettiği tehlikeler ve kim-
yasal maddeler ve fiziksel ve biyolojik etkenler ve ürünlerin teh-
likeli özellikleri ile bu tehlikelerin nasıl bertaraf edileceğine dair 
bilgileri içeren talimatları hazırlamaları sözleşmede ülkeler için 
temel gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Maddede dikkat çeken ve bizce açıklanması gereken makine, 
teçhizat ve maddelerin kullanım aşamasında İSG açısından teh-
like içermemesi kuralıdır. Bunların doğru kullanıldığında kulla-
nıcıya yönelik tehlike içermemesi sağlanmasıdır. Gerek imalat ge-
rekse ithalat yoluyla temin edilen makine ve ekipmanların yanın-
da teçhizat ve maddeler de bu kapsamdadır. Teçhizat, kişisel koru-
yucular olarak da anlaşılacağı gibi maddelere ise iş yerlerinde kul-
lanılan bütün maddeler ve/veya kimyasallar da dahildir.  

Sözleşmenin 12. maddesindeki bu düzenleme ile kamu gücü 
ile teçhizat, makine (bunun yanında iş ekipmanları da dahil) tasa-
rım ve üretimde İSG açısından kullanıcılara tehlike içermeyecek 
şekilde üretici ve tedarikçilere sorumlulukların getirilmesi zorun-
luluğu bulunmaktadır. Maddeler (kimyasal maddeler, fiziksel ve 
biyolojik etkenler vb.) için ise kullanımda ve bertarafında da tehli-
ke oluşturmayacak kuralları ve düzenlemeleri getirmek ülkelerin 
sorumluluğundadır. 

Bu madde karşılığı ulusal düzenlemeler olarak daha çok AB 
teknik mevzuatı kapsamında değerlendirilmiş ve bir kısım AB 
mevzuatına da uyumlu düzenlemeler Bakanlıklar ve diğer kamu 
kurumları tarafından yürürlüğe konmuştur. Esas itibariyle maki-

ne ve teçhizatın üretiminde standardizasyonu zorunlu kılan bir 
yaklaşım benimsenmiştir. Ülkemizde AB mevzuatı çerçevesinde 
makinelerin piyasaya arzından önce denetim ve uygunluk prose-
dürleri yürürlüğe girmiştir. Piyasaya arzı ve kullanımı düzenleyen 
Makine Emniyeti Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımlar 
Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kı-
sıtlanması Hakkında Yönetmelik, Atıkların Düzenli Depolanma-
sına Dair Yönetmelik, (atıklara ait tıbbi atıklar, ambalaj atıkları, 
atıkların yakılması ve gemilerden atıkların alınması ve kontro-
lü gibi birden fazla düzenleme mevcuttur.) ve benzeri düzenleme-
ler yürürlüktedir. Kullanım sırasında da makine veya ekipman-
lar, kimyasal maddeler, fiziksel ve biyolojik etkenlerin iş yerlerin-
de kullanımı sırasında İSG açısından önleme ve/veya korumaya 
dönük AB mevzuatı uyum kapsamında uygulamaya konulmuştur 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemle-
ri Hakkında Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Kanserojen veya Mutajen Mad-
delerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yö-
netmelik ve Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi 
Hakkında Yönetmelik).

Maddenin getirdiği diğer bir yükümlülük ise bu tehlikelerin 
nasıl bertaraf edileceğine dair bilgileri içeren talimatları hazırla-
malarıdır. Görüldüğü üzere sadece üretim ve tedarik boyutu ile ele 
alınmamış, kullanım ve kullanım sonrası sürece dair de talimat-
lar hazırlanmasının yanında teknik ve bilimsel bilginin izlenme-
si ya da çalışma ve araştırmaların üstlenilmesini de içermektedir. 

Kısaca ulusal düzeyde eylemde, ülkeler; Sözleşmenin 4. mad-
desindeki politikayı etkili hale getirmek için her üye ülke en faz-
la 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 ge-
çirecektir. Bu politikanın amacı işle bağlantılı olan veya işin yürü-
tümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma orta-
mında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asga-
riye indirerek önlemek olacaktır (30). 

Ulusal düzeydeki eylemlerde Kamu makamları ile işveren ve 
işçi örgütleri temsilcileri arasında ve ayrıca işletme düzeyinde 
veya bir ekonomik faaliyet dalında görüş, bilgi ve deneyim alışve-
rişini teşvik edecektir. Belirtilen politikanın oluşturulması ve uy-
gulanmasına yönelik tedbirlerle ilgili diğer organlar arasında ya-
kın iş birliği olacaktır (36). 

İşletme Düzeyinde Eylem/Faaliyet
İşletme düzeyindeki eylemlerde ise farklı ekonomik faaliyet dalları 
ve farklı iş türleri için işverenlere getirilen yükümlülüklerde 
üye ülkeler; makine, teçhizat ve usullerin güvenlik ve sağlık 
bakımından riskli olmamasını, kimyasal, fiziksel ve biyolojik madde 
ve etkenlerin, gerekli uygun önlemler alındığında, sağlık için risk 
oluşturmamasını, makine, teçhizat ve usullerin güvenlik ve sağlık 
bakımından riskli olmamasını sağlayacak düzeyde düzenlemeler 
yapacaktır. Bunların yanında iki veya daha fazla işletmenin aynı iş 
yerinde aynı anda faaliyette bulunduğu hallerde, söz konusu işlet-
meler, İSG açısından üye ülkeler tarafından getirilen yükümlülük-
lerini yerine getirmek için iş birliği yapacaklardır (36). 

Ayrıca iş yeri düzeyinde getirilen yükümlülükleri de kısaca 
belirtmek gerekirse;
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(a) Makine ve teçhizatın güvenli kullanımı ve bakımı,  
(b) Kapasitelerini de dikkate alarak çalışanlara gerekli talimat-

ları ve eğitimleri vermek, 
(c) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanması hakkında 

yeterli denetim sağlamak, 
(d) Organizasyonel düzenlemeler yapmak, 
(e) Zorunluluk halinde yeterli miktarda gerekli kişisel koruyu-

cu donanımı sağlamak, 
(f) İş sağlığı ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek şe-

kilde çalışma organizasyonunun, özellikle çalışma saatleri 
ve dinlenme molalarını düzenlemek ve benzeri hususlarda 
düzenleme yapma üye ülkelerin yükümlülüğündedir (36). 

Çalışanlar için şunların da ilave edilmesi gerekir ki İSG kurulla-
rında temsil, çalışan temsilciliği, İSG alanında çalışanlara danış-
ma ve öneriler getirme hakkı sözleşmelerin ve tavsiye kararlarının 
esas unsurlarındandır. Gerek 89/391/EEC sayılı AB Çerçeve Di-
rektifinde, gerekse 6331 Sayılı Kanunda da KKD’lerin en son seçe-
nek olduğu bu sözleşmenin de kurallarındandır.  

155 sayılı Sözleşmeyi kabul eden ülkemiz mevzuatında tam bir 
uyumdan bahsedilebiliriz. Bu hususların ülke mevzuatına aktarı-
mı bu gün 6331 Sayılı Kanun ve buna bağlı alt düzenlemelerle ye-
rine getirilmiştir. 

161 SAYILI İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE 
İLİŞKİN ILO SÖZLEŞMESİ
Diğer Sözleşmelerde de olduğu gibi bölümler halinde yetkili kamu 
otoritesine, işverenlere, çalışanlara ve iş sağlığı görevini yürü-
ten profesyonellere yönelik hükümler ihtiva eden yetki ve görev-
ler düzenlenmiştir. Sözleşmenin 1. maddesinde tanımlandığı gibi 
İş Sağlığı Hizmetleri; İşle ilgili en uygun fiziksel ve zihinsel sağ-
lık koşullarını karşılayacak düzeyde, güvenli ve sağlıklı bir çalış-
ma ortamı oluşturmak ve bunu sürdürmek için gereksinimler, işin, 
çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlık durumlarını dikkate alacak 
şekilde, onların yeteneklerine uygun biçimde uyarlanması konu-
larında tavsiyede bulunma sorumluluğu olan hizmetler olarak ta-
nımlanmaktadır (37). 

Bir başka şekilde ise 112 sayılı tavsiye kararında da iş sağlı-
ğı hizmetleri; İş yerinde ya da çevresinde çalışanları işlerinden ya 
da işin yapıldığı koşullardan kaynaklanabilecek her türlü zarar-
dan korumak özellikle işin işçiye uygun hale getirilmesi ve çalı-
şanları uygun oldukları işlerde çalıştırılmaları ile fiziksel ve men-
tal uyumuna katkıda bulunmak ve çalışanların olası en yüksek 
düzeyde fizik ve mental iyilik durumlarını oluşturmak ve sürdür-
mede katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulan hizmet olarak ifade  
edilmektedir. 

Ülkemizde ise bunun karşılığı 6331 sayılı Kanunun 6. madde-
sinde düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmetin aktör-
leri de iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık persone-
linden oluşmaktadır. 

Ulusal Politikanın Prensipleri
161 sayılı Sözleşmenin 2. maddesine göre imzacı ülkeler; en faz-
la temsil yetkisine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışmak 

suretiyle, iş sağlığı hizmetleri konusunda uygun bir ulusal poli-
tika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçire-
cektir (37). 

Sözleşmeyi kabul eden ülkeler bütün ekonomik faaliyet dalla-
rında ve tüm işletmelerde, kamu sektörü ve üretim kooperatifle-
ri üyelerini de kapsayacak şekilde uygulanmasını da üslenecektir.

Görevler
161 sayılı Sözleşmenin 5. maddesinde iş sağlığı hizmetlerinin 
verilmesinde, çalışanlar da dahil edilip katılımları göz önüne  
alınarak; 

•	 İş	yerlerinde	sağlığa	zararlı	risklerin	tanımlanması	ve	değer-
lendirilmesi,

•	 İş	ile	ilişkisi	bakımından,	işçilerin	sağlığının	gözetimi,
•	 İşin	işçiye	uygunluğunun	geliştirilmesi,
•	 Mesleki	rehabilitasyon	önlemlerine	katkıda	bulunma,
•	 İş	sağlığı,	hijyen	ve	ergonomi	alanlarında	bilgi,	eğitim	ve	öğ-

retim sağlamada iş birliği,
•	 İlk	yardım	ve	acil	durum	tedavi	hizmetlerini	örgütleme,
•	 İş	 yerlerinin	 tasarımı,	makine	 ve	 diğer	 teçhizatın	 durumu,	

bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler da-
hil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusun-
da tavsiyede bulunma,

•	 Yeni	 teçhizatın	 sağlık	 açısından	 değerlendirilmesi	 ve	 test	
edilmesi gibi iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik 
programların geliştirilmesine katılım,

•	 İş	sağlığı,	güvenliği,	hijyen	ve	ergonomi,	kişisel	ve	müşterek	
koruyucu donanım konularında tavsiyede bulunma,

•	 İş	kazaları	ve	meslek	hastalıklarının	analizine	katılma	

olacak şekilde esas görevi önlemeye dönük, koruyucu olacaktır 
(37). 

İş sağlığı birimlerine ülkemizdeki tanımı ile iş sağlığı ve 
güvenliği birimlerine, hastalık nedeniyle istirahat raporu verme 
yükümlülüğünde olabilecek şekilde hastalık nedeniyle işe 
devamsızlığın nedenlerinin araştırılması ve işe devamsızlığa 
yol açabilen şartları incelemekten, nedenleri konusunda da bilgi 
toplamaktan alıkonulmayacak şekilde imkân tanınacaktır. 

Buna dayanarak iş yeri içinde çalışanların sağlığını azami 
etkileyebilecek tüm etmenlerin incelenmesi hijyen koşulları, fiz-
yolojik ve psikolojik koşulların ışığında iş analizi yapımı ya da 
bunlara katılma, iş yeri içindeki diğer uygun bölüm ve organlarla, 
kazalardan korunma, meslek hastalıkları ve kişisel koruyucuların 
ve kullanımlarının denetimi amacıyla iş birliği yapılması, iş yerin-
de mutfak, kantin, kreş, dinlenme evi gibi kuruluşların denetlen-
mesi ve gerektiğinde işçilerin beslenme düzeninin denetlenmesi 
gibi faaliyetleri yapabilme yetkisi ve bağımsızlığı sağlanacak, yap-
tığı bu inceleme, araştırma ve denetimler sonucunda işverene, ça-
lışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine önerilerde bulunması ko-
nusunda kısıtlanmayacaktır (38). 

Burada bahsedilmesi gereken önemli bir konuda İSGB’ de gö-
revli olanların uyması gereken etik ilkelerdir. Bu konuda en ön-
celiklisi ise birimde görevli tüm kişilerin görevleri ve faaliyetleri 
kapsamında iş yeri özelinde edindikleri mesleksel ve teknik bilgi-
lerin tümünü meslek sırrı niteliğinde tutmalarıdır (38).  
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Örgütlenme
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin örgütlenmesi Ülkemizde 
mevzuatla belirlenmiştir. Sözleşmenin 7. maddesinde de zikredil-
diği gibi (tek bir işletmeye hizmet biçiminde olabileceği gibi, çok 
sayıda işletme için genel bir hizmet biçiminde de)  Kanunun 6 ve 
8. maddelerinde örgütlenme biçimleri belirlenmiş ve İSG Hizmet-
leri Yönetmeliğinde ise bunların çalışma şartları ve nitelikler yü-
rürlüğe konmuştur. Ülkemiz örneğinde iş yeri hekimi ve iş gü-
venliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durum-
larda; işverene, iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlü-
lüğü getirilmiştir. Tam süreli İH ve İGU çalıştırma/görevlendir-
me zorunluluğu bulunan işletmelerde tam İSGB kurma işveren 
yükümlülüğüdür. 

Peki, çok sayıda iş yeri için hizmet biçiminde de kurulabileceği 
sözleşmede yer almaktadır. Kimler kurabilir sorusunun cevabı ise 
7. maddede verilmiştir.  Buna göre; 

•	 Kamu	otoriteleri	veya	resmi	servisler;
•	 Sosyal	güvenlik	kurumları;
•	 Yetkili	makamın	görevlendirdiği	diğer	organlar;
•	 Yukarıdakilerin	bir	birleşimi;

şeklinde hizmet sunmak için örgütlenebilir. 
Bu madde gereğince 6331 sayılı Kanundaki düzenlemeler dik-

kate alındığında iş yeri düzeyinde, kamu otoriteleri tarafından 
(burada kamu otoriteleri Sağlık Bakanlığı olarak anlaşılmalıdır.) ve 
ticari şirket kurmak şartıyla ortak sağlık ve güvenlik birimlerince 
İSG hizmetleri verilebilmektedir. 

Bu birimlerde hizmet verecek İSG profesyonellerinin Sözleş-
menin 11. maddesine uygun olarak iş sağlığı hizmetlerini sağla-
makla görevli (iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli, iş yeri hem-
şiresi ve iş güvenliği uzmanı) personelde aranan nitelikleri de be-
lirlenmiştir. İş sağlığı hizmetlerinin yanında ülkemizde iş güven-
liğine yönelik olarak iş güvenliği uzmanı kavramı geliştirilmiştir. 
İş sağlığı hizmetleri kavramı yerine iş sağlığı ve güvenliği hizmet-
leri şeklinde kabul görmüş ve mevzuatımızda yerleşmiştir (39,40).

Çalışma Şartları
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunan personel, mesleki an-
lamda tam bir bağımsızlığa sahip olarak çalışacaklardır. İSG hiz-
meti verenler tarafından bütün çalışanlar yaptıkları işin ihtiva et-
tiği sağlık tehlikeleri hakkında bilgilendirilecektir (37). 

İşveren ve işçiler, çalışma ortamında bulunan ve işçilerin sağ-
lığını etkilediği bilinen ve etkileyebileceğinden şüphe edilen et-
kenler hakkında iş sağlığı hizmetlerini verenleri haberdar edecek-
lerdir (37).  

İSG profesyonellerinin mesleki bağımsızlığı 6331 sayılı Kanu-
nun 8. maddesiyle sağlanmış yine mesleki bağımsızlığın ihlali için 
ise 26. maddesiyle idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır. Ül-
kemizde mesleki bağımsızlıktan genelde Sözleşme ve tavsiye ka-
rarının aksine idari bağımsızlık olarak da anlaşılmaktadır. Oysa 
Sözleşmede mesleki anlamda tam bağımsızlıktan söz edilmekte-
dir. Kimlere karşı bağımsız olacağı da yine Sözleşmenin 10. mad-
desinde (işveren, işçi ve bulunmaları durumunda bunların tem-
silcilerinden) zikredilmiştir. Daha açık ifadesi ise 112 sayılı Tavsi-
ye Kararının 15. maddesinde hem işverenden hem işçiden meslek-
sel ve moral açıdan, tam bağımsız olması ve ulusal yasa ve yönet-

meliklerle de atama, işten ayrılma olmak üzere iş tanımı ve şartla-
rının belirlenmesi istenmektedir. İSG profesyonelleri için Sözleş-
menin 5. maddesi ile Tavsiye Kararının 4. Bölümünde sayılan gö-
revlerin ve işlevlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere mes-
leki bağımsızlığın mahiyetinin anlaşılacağı açıktır. 

Bizce Sözleşmenin 15. maddesinde mesleki bağımsızlığın sı-
nırı çizilmiştir. Bu sınır işverenin veya temsilcisinin çalışanla-
rın sağlık sorunları nedeniyle işe gelmeme durumları hakkında 
iş sağlığı hizmetlerine bilgi verme zorunluluğu bulunurken, işve-
renin iş sağlığı hizmeti veren personele işe gelmeme nedenleri-
nin incelenmesi talebinde bulunamayacağı hüküm altına alına-
rak mesleki anlamda bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. İşveren 
veya temsilcilerin iş sağlığı hizmeti verenlere işe gelmeme duru-
munun bildirilmesinin mahiyeti ise aynı madde de belirtildiği gibi 
sağlık sorunları ile işe gelmeme nedenlerinin iş yerinde var olabi-
lecek sağlık tehlikeleri arasında herhangi bir ilişkinin olup olma-
dığının tespiti içindir. Bu tespiti ise tabi ki iş sağlığı hizmeti veren 
profesyoneller yapacaktır. 

Sözleşme ile garanti altına alınan diğer bir husus ise tüm bu 
hizmetlerin ücreti çalışanlara yansıtılmayacaktır (37). 

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİ 
GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
187 sayılı Sözleşmenin amacı ulusal politika, ulusal sistem ve ulu-
sal program geliştirme yoluyla iş kazaları, meslek hastalıklarını ve 
ölümleri önlemek için iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli geliştiril-
mesine katkıda bulunmaktır (31). 

İSG alanında bir sistem yaklaşımının uygulanması suretiyle 
önleyici sağlık ve güvenlik kültürünün teşvik edilmesi, İSG 
alanında sürekli iyileştirmelerin teşvik edilebilmesi için ulusal 
sistem ve ulusal programların nasıl tasarlanması gerektiğini de 
ortaya koymaktadır (41). 

Ulusal Politika
İş kazalarını, meslek hastalıklarını ve ölümleri önlemek için im-
zacı ülkeler en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuru-
luşlarına danışarak ulusal politika geliştirerek iş sağlığı ve güven-
liği ulusal sistemi kurularak hedefler ve eylem planları da belirle-
nerek ulusal programlar vasıtasıyla iş kazası, işe bağlı hastalıklar 
ve ölümlerin önlenmesi amacıyla uygun önlemlerin alınması sağ-
lanacaktır. 

Ulusal politika durağan ve kendini tekrarlayan şekilde değil, 
dinamik ve iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli geliştirilmesine kat-
kıda bulunacak şekilde oluşturulacaktır. Bizce bunun sürekli gün-
cel tutulması da anlaşılmalıdır (31). 

Ulusal politika belirlenirken, esasen 155 Numaralı İş Sağlığı 
ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmesinin II. Bölü-
münde belirlenen ulusal politika ilkeleri ve bu sözleşmedeki işçile-
rin, işverenlerin ve hükümetlerin ilgili haklarını, görevlerini ve so-
rumlulukları göz önünde bulundurulacaktır (41). 

İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Sistemi
Ulusal sistem terimi iş sağlığı ve güvenliği ulusal politika ve ulusal 
programları yürütmek için ana çerçeveyi sağlayan altyapıyı ifade 
eder denilerek Sözleşmenin 1. maddesinde tanımlanmıştır. 
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Ülkeler açısından İSG ulusal sisteminin oluşturulması 
sırasında çalışan ve çalıştıran (işveren) temsilcilerine danışılarak 
hayata geçirilecektir. Her durumda ulusal sistem;
•	 Kanunlar	ve	yönetmelikler	veya	toplu	sözleşmeler	ve	 ilgili	di-

ğer her türlü belgeleri, 
•	 İSG’den	sorumlu	bir	makam	ya	da	kuruluş	veya	makamlar	ya	

da kuruluşlar, 
•	 Denetim	ve	teftiş	sistemleri,	
•	 İş	yerinde	esas	sorumlu	olan	yönetim,	çalışanlar	ve/veya	tem-

silcileri arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik düzenleme-
ler,

gibi unsurları kapsayacaktır. 

Bunlara ilave gerekli görülmesi halinde;
•	 Ülke	düzeyinde	üçlü	danışma	organı	veya	organları,	
•	 İSG	bilgilendirme	ve	danışmanlık	hizmetleri,	
•	 İSG	 eğitimleri,	mesleki	 eğitim	de	 dahil	 yeterliliklerin	 tanıtıl-

ması,
•	 İş	sağlığı	ve	güvenliği	hizmetleri,	
•	 İSG	alanında	araştırma,		
•	 İşverenler,	 işçiler	 ve	 temsilcileri	 arasında	 iş	kazası	 ve	meslek	

hastalıkları verilerinin alınıp verilmesini kolaylaştırmak için 
bir mekanizma, 

•	 Küçük	ve	orta	ölçekli	işletmelerde	iş	sağlığı	ve	güvenliğine	iliş-
kin koşulların sürekli gelişimi için destek mekanizmaları,

kapsayacaktır (31,41). 

Ulusal sistemin periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sosyal 
tarafların bu sürece sürekli olarak katılımı, başarılı bir uygulama 
için son derece önem arz etmektedir.  

Ulusal Program
Sözleşmenin 1. maddesinde de tanımlandığı gibi ulusal program; 
önceden belirlenmiş bir takvime göre gerçekleştirilecek hedefle-
ri, öncelikleri ve iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek için hazır-
lanan eylem planlarını ve bu konuda kaydedilen gelişmeleri de-
ğerlendirecek vasıtaları içeren ulusal programı ifade eder. Ulu-
sal program, özellikle iş yeri düzeyinde, tehlikelerin ve risklerin 
değerlendirilmesi ve yönetimi ilkelerine dayanmalıdır. Program, 
eylem için öncelikleri tanımlamalı ve periyodik olarak gözden 
geçirilmeli ve güncellenmelidir (41).

Ulusal politika ile ulusal programın nihai hedefleri aynı ol-
makla birlikte, ulusal program ulusal politikaya kıyasla daha spe-
sifik olabilir. Ulusal program belirli bir alanı hedef alabilir ya da 
belirli bir zamanla sınırlı olabilir. Ulusal politikanın uygulamaya 
geçirilmesi esnasında, örneğin hedef olarak seçilen sektörlere bağ-
lı olarak, birkaç farklı ya da birbirini takip eden ulusal programın 
uygulanması söz konusu olabilir (29). Program esas anlamda Ül-
kenin İSG alanında sürekli iyileştirmeleri teşvik edilebilmesi için 
ulusal sistem ve ulusal programların nasıl tasarlanması gerektiği-
ni ortaya koymaktadır. 

Ulusal program Sözleşmenin 5. maddesinede de yer aldığı üze-
re tanıtımının yapılması ve ulusal makamlarca da onaylanması 
gerekmektedir. Buna göre ulusal program:
•	 Önleyici	kültürün	gelişmesini	teşvik	edecek,	iş	kazası	ve	mes-

lek hastalıklarını önlemek ve İSG’yi geliştirmek için tehlikele-

ri ve riskleri ortan kaldırarak ya da en aza indirerek çalışanla-
rı korunmasına katkıda bulunacak,

•	 Ulusal	program,	mümkün	olduğunda	halk	sağlığı	ve	ekonomik	
kalkınmayla ilgili olanlar gibi diğer ulusal program ve planlar-
la koordine edilecek,

•	 Ulusal	sistemin	analizini	de	kapsayacak	şekilde	ulusal	durum	
analizi yapılacak ve gözden geçirilecek.

Ulusal program iş yerinde işverenlerin, çalışanların ve temsilcile-
rinin katılımını içeren önleme tedbirleri ve faaliyetlerini teşvik et-
melidir (41). 

Ülkemizde uygulamaya baktığımızda 6331 sayılı Kanun öncesi 
155 sayılı Sözleşme 4. maddesi uyarınca ulusal politikanın belir-
lenmesi için 2005 yılında Bakanlık Oluru ile Ulusal İSG Konseyi 
kurulmuştur. Ulusal Konseyde kamu kurumlarının yanı sıra ya-
nında çalışan temsilcileri, işveren temsilcileri ve meslek odaları 
yer almıştır. 2012 yılına gelindiğinde ise 6331 sayılı Kanun ile Ulu-
sal Konsey yasal zemine kavuşmuştur (32). Yılda iki kez toplanan 
Konsey tarafından her 4 yılda bir ulusal politikalar belirlenerek 
ulusal programlar hayata geçirilmiştir.  155 sayılı Sözleşme gere-
ğince ve 187 sayılı Sözleşmeye uygun ilk defa 2006-2008 ve ikinci 
olarak ise 2009-2013 yıllarını kapsayan iki Ulusal İSG Politika Bel-
gesi hazırlanmıştır. En son 3’üncüsü 2014-2018 yıllarını kapsayan 
Ulusal İSG Politika Belgesi’dir (42).

1996 TARİHLİ (GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) 
AVRUPA SOSYAL ŞARTINDA  
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliğine dair önemli hükümler barındıran ve AB 
Konsey Üyesi olarak Ülkemizce 27/9/2006 tarihli ve 5547 sayılı 
Kanunla onaylanması uygun bulunan (Gözden Geçirilmiş) Avru-
pa Sosyal Şartı 9.4.2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır (43).

AB Sosyal Şartının önemli bir özelliği, Sosyal Şartın tamamı 
yerine belli kurallar çerçevesinde bölüm, madde veya ilgili mad-
deye ait fıkraların kabul edildiğinin beyanının da yeterli olmasıdır. 
Bu husus III. Bölümün (A) maddesinde düzenlenmiştir. Söz ko-
nusu madde uyarınca Ülkemiz; Şart’ın II. Bölümünün 1 inci mad-
desini, 2 nci maddesinin 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkralarını, 3 üncü 
maddesini, 4 üncü maddesinin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkralarını, 7 ilâ 
31 inci maddelerini kabul ettiğini beyan etmiştir. Ülkemiz kabul 
edildiği beyan edilen maddeler ve fıkralar çerçevesinde taahhüt 
altındadır. Şart; çalışma hayatına dair hükümlerin yanında, 
yaşlıların korunma hakkı, konut edinme hakkı, yoksulluğa 
karşı korunma ve fırsat eşitliği gibi pek çok konu ve alanda 
yükümlülükler içermektedir. Ancak biz burada Sosyal Şart’ın Ül-
kemizce kabul edildiği beyan edilen iş sağlığı ve güvenliği ile doğ-
rudan ilgili maddeleri ve/veya fıkralarını ele alacağız.

Adil çalışma koşulları hakkı Şart’ın 2 nci maddesinde yer al-
maktadır. Akit tarafları, buna göre çalışma ortamında tehlikeli ve 
sağlığa zararlı işlerdeki riski ortadan kaldırmayı taahhüt eder. An-
cak bu risklerin henüz yeterince azaltılamadığı ya da kaldırılama-
dığı durumlarda bu işlerde çalışanlara ücretli ek izin verilmesini 
veya bunların çalışma saatlerinin azaltılmasını sağlama yüküm-
lülüğü altındadır (43). Görüldüğü üzere bu yükümlülük 6331 Sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Risklerden korunma ilke-
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leri” başlığı altında yer alan 5 inci madde de yer almıştır (32). Di-
ğer yandan çalışma sürelerinin azaltılması ise Sağlık Kuralları Ba-
kımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışıl-
ması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir (44). 
Ücretli ek izin konusuna örnek ise Radyoloji, Radiyom ve Elektrik-
le Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun gös-
terilebilir (45).

Ayrıca akit tarafları adil çalışma koşulları hakkı çerçevesinde 
gece çalışmasında işin özellikleri göz önünde tutularak ayrımcı 
bir tutum içinde olmadan çalışanların, alınacak önlemlerden ya-
rarlanmalarını sağlamakla yükümlüdür. Kısaca iş sağlığı ve gü-
venliği açısından gündüz çalışanlar veya gece çalışanlar için fark-
lı bir düzenleme yapılamayacağı gibi çalışanların yaptıkları işlerin 
özellikleri dikkate alınarak önleme konusunda her türlü önlem-
lerden yararlanmalarını sağlayacaktır (43).

İSG açısından Sosyal Şartın en önemli maddelerinden biri 
ise II. Bölümün üçüncü maddesidir. Kabul ettiğimiz söz konusu 
madde ile Ülke olarak “sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları 
hakkını” taahhüt etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bu konuda 
ulusal politika oluşturma, uygulama, belirli aralıklarla gözden 
geçirme de kabul edilmiştir. Politika oluşturmanın temel amacı 
işe bağlı hastalıkları ve iş kazalarını önlemektir. Tabi ki politikanın 
oluşturulması, uygulanması ve gözden geçirilmesi çalışanlar ve 
işverenlere danışarak olacaktır. Bu maddeye göre akit tarafı ülkeler, 
sağlık ve güvenlik alanında yönetmelikler (idari düzenleyici 
işlemler) hazırlayacak, uygulamayı denetleyecektir. Dikkat çeken 
diğer bir hüküm ise akit taraflarını bağlayıcı aslen koruma ve 
danışmanlık olarak iş sağlığı hizmetlerinin desteklenmesidir. 
Bizim mevzuatımızda da iş sağlığı ve güvenliği hizmeti “rehberlik 
ve danışmanlık” olarak yer almaktadır (32). Bu madde irdelendi-
ğinde; 155 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına 
İlişkin Sözleşme, 161 Numaralı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Söz-
leşme ve 187 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çer-
çeve Sözleşmesi ve 81 Numaralı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hak-
kındaki ILO Sözleşmesini hatırlatmaktadır. 

81 Numaralı Sözleşme ile ilgili kısaca değinmekte fayda vardır. 
Ülkemizce 13.12.1950 tarihli ve 5690 sayılı Kanunla kabul edilen 
Sözleşme gereği önce İş Teftiş Kurulu Başkanlığı adı altında ku-
rumsal yapı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 1979 yılın-
da 28/8/1979 tarih ve 16738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş 
Teftişi Tüzüğü ile kurulmuş ve iş teftişi anlamında daha önce var 
olan iş müfettiş kadroları bu çatı altında kurumsallaştırılmıştır 
(46). Halen Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı kurumsal yapı 
olarak 6331 sayılı Kanunun 24. maddesinden alınan yetki ile iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanması bu Başkanlığa bağ-
lı olarak iş müfettişlerince yapılmaktadır (47) .

Şart’ın, iş sağlığı ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren diğer 
hususları ise 7 ve 22 nci maddeleridir. 7 nci madde çocukların ve 
gençlerin korunmasını, 22 nci madde ise çalışma koşullarının ve 
çalışma ortamının düzenlenmesine ve iyileştirilmesine katılma 
hakkı olarak taahhüdümüz altındaki konulardır. 7 nci madde akit 
taraflarına, asgari çalışma yaşı olarak 15 yaş sınırı getirirken, teh-
likeli veya sağlığa zararlı olduğu öngörülen işlerde 18 yaş sınırını, 
aynı yaş altındakilerin gece çalışmalarının yasaklanmasını ve 18 
yaş altı çalışanların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılma-
sının sağlanmasını zorunlu kılmaktadır (43).

Ülke olarak 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesi ile çocuk 
ve genç çalıştırma yasağı ve onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve 
genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını tamamla-
mış ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışması-
na izin verilecek işler, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğ-
retim çağını tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif iş-
ler, onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç 
işçilerin hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşul-
larının yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı 
madde kapsamında Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelikte;
•	 Çocuk	ve	Genç	İşçilerin	Çalıştırılma	Esasları,
•	 Çalışma	Süreleri	ve	Ara	Dinlenme	Süreleri,
•	 Çocuk	İşçilerin	Çalıştırılabilecekleri	Hafif	İşler,
•	 Genç	İşçilerin	Çalıştırılabilecekleri	İşler,
•	 16	Yaşını	Doldurmuş	Fakat	18	Yaşını	Bitirmemiş	Genç	İşçile-

rin Çalıştırılabilecekleri İşler

ayrı ayrı düzenlenmiştir. Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak mü-
saade edilen işlerde dahi alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan mad-
delerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zarar-
lı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi 
maddelerin imali, işlenmesi, depolanması ve benzeri işleri ile gece 
dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını doldurma-
yan işçilerin çalıştırılması aynı Yönetmelikle yasaklanmıştır (48).

Aynı Yönetmelikte “Genç ve Çocuk İşçi” kavramları ayrı ayrı 
tanımlanmış olup 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını ta-
mamlamamış kişi genç işçi; 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldur-
mamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi de çocuk işçi olarak  
tanımlanmıştır (48).

Yukarıda değinilen ve doğrudan İSG ile ilgili görülen 22 nci 
maddede ise “Çalışma koşullarının ve çalışma ortamının düzen-
lenmesine ve iyileştirilmesine katılma hakkı” düzenlenmiştir. Bu 
madde ile akit tarafı ülkelerce ulusal mevzuat ve uygulama uya-
rınca çalışanların çalışma koşullarının ve çalışma ortamının dü-
zenlenmesine ve iyileştirilmesine katılma haklarını etkili bir bi-
çimde kullanmalarını sağlamak amacıyla, çalışanların ya da tem-
silcilerine danışma, görüş alma ve katılım sağlamayı taahhüt altı-
na almaktadır. 

Özellikle akit tarafı ülkelerce, çalışanlara; çalışma koşullarının, 
işin örgütlenmesinin ve çalışma ortamının düzenlenmesi ve 
iyileştirilmesine, işletmede sağlığın ve güvenliğin korunmasına, 
iş yerinde veya işletmede sosyal ve sosyo-kültürel hizmetlerin ve 
olanakların örgütlenmesine katılma haklarını garanti altına alın-
masını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu hakların garanti edilmesi 
veya taahhüt edilmesi ile yetinilmemiş olup 22 nci madde kapsa-
mında yapılacak düzenlemelere ilişkin uyumun denetimine katıl-
ma olanağı veren önlemler almayı ya da bunları özendirmeyi de 
taahhüt edilmiş olarak kabul eder. 

Ülkemizde bu maddeye uyum konusunda daha geniş bir katılım 
ve danışma hakları düzenlemiştir. Keza 6331 sayılı Kanunun 18 
inci maddesi “Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının 
sağlanması” başlığı altında işverenlere bir kısım yükümlülükler 
getirilmiştir. İlgili maddeyi özetlemek gerekirse; çalışanlar veya 
temsilcilerinin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
konusunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin 
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alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki 
görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması için imkân 
sağlamak işverenin yükümlülüğüdür. Bunun yanında çalışan ve/
veya temsilcilerinin iş yerinde yeni teknolojilerin uygulanma-
sı, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışan-
ların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alın-
ması bu haklardandır. Gerek iş yerinden görevlendirilecek gerek-
se iş yeri dışından hizmet alınacak İSG profesyonelleri ve destek 
elemanları, risk değerlendirmesi sonucu koruyucu ve önleyici 
tedbirlerin, KKD (kişisel koruyucu donanım) ve ekipmanların 
belirlenmesi de bu konular arasında sayılmaktadır. Bunlara ilave 
olarak sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hiz-
metlerin yürütülmesi, çalışanların bilgilendirilmesinde de çalı-
şan temsilcilerinin görüşlerinin alınması zorunludur. Çalışanla-
ra verilecek eğitimlerin planlanması aşamasında da görüş alınma-
sı aynı hükme tabidir. 

Aynı maddede iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan ön-
lemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, çalışan-
ların veya çalışan temsilcilerinin, yetkili makama başvurmaların-
dan dolayı haklarının kısıtlanamayacağı da garanti altına alınarak 
Sosyal Şart’ın 22 inci maddesindeki taahhütten daha geniş ve so-
mut hak ve yetkiler düzenleme konusudur. Bu maddeye aykırılık 
halinde ise aynı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında idari yaptı-
rım uygulanması mümkün hale getirilmiştir (32).
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ULUSAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
MEVZUATININ OLUŞTURULMASINDAN 
ÖNCEKİ SÜREÇ
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili ilk düzenleme-
ler, tozlu ve riskli çalışma ortamları içeren madenlere yönelik ya-
pılmıştır. Kömür ocaklarındaki çalışma şartlarına ilişkin olarak, 
1865 yılında, Dilaver Paşa Nizamnamesi hazırlanmış ancak yü-
rürlüğe konulmamıştır. Nizamname, maden işyerlerinde hekim 
bulundurulması hükmü ile iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ilk yasal 
belgelerden olması açısından önemlidir. Ardından, Maadin Ni-
zamnamesi (1869) hazırlanmış ve işverenlerce iş güvenliğinin sağ-
lanması, havzada hekim ve eczane bulundurulması ve kaza sonra-
sında tazminat ödenmesi gibi hükümler içermiştir (1, 2).

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kurulmasından iti-
baren, üretimde kullanılan tek enerji kaynağı olan kömürün üre-
timi önem kazanmış, maden işçileri açısından ağır çalışma koşul-
ları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun sonucunda Zonguldak ve 
Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele 
Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun (1921) ve 
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteal-
lik Kanun (1921) hazırlanarak yardım sandıkları kurulmuş, has-
talık ve iş kazası durumunda tazminatlar sağlanmış, kayıt siste-
mi oluşturulmuş, çalışma süreleri ve mesleki eğitimler düzenlen-
miş, prim ve sigorta sistemine ilişkin hükümler getirilmiştir. Bu 
dönemdeki diğer önemli düzenlemeler ise; Tersane-i Amiriye ve 
Mensip İşçilerin Emeklilikleri Hakkında Tüzük, Hicaz Demiryolu 
Memur ve Hizmetlerine Hastalık Kaza Hallerinde Yardım Tüzüğü 
ve Askeri Fabrikalar Tüzüğüdür (3, 4).

İlerleyen yıllarda çalışanların sağlık ve güvenlikleriyle ilgili 
birçok hüküm içeren ve günümüz düzenlemelerine temel oluşturan 
Hafta Tatili Kanunu (1924), Borçlar Kanunu (1926), Umumi Hıfzıs-
sıhha Kanunu (1930) ve Belediyeler Kanunu (1930) ile çalışma ha-
yatı düzenlenmeye çalışılmıştır. Borçlar Kanununun 332. madde-
si ile işverenin iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki 
sorumluluğu düzenlenmiştir. Belediyeler Kanunu’na göre işyerleri-
nin İSG yönünden bazı açılardan denetlenmesi görevi belediyelere 
verilmiştir. Yine 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun yedinci kısmı İSG yönünden önemli olan 
hükümler getirmiştir. İşyerlerine sağlık hizmetinin götürülmesi 
görüşü bu düzenleme ile başlamıştır. Kanun’un 173-178. madde-
leri ile endüstriyel kuruluşlarda, çocuk ve kadınların çalıştırılma 
koşulları, işçiler için gece hizmetleri, gebe kadınların doğumdan 
önce ve sonra çalıştırılma koşulları, işyerlerindeki işçi yasağı ko-
nuları hükme bağlanmıştır. Kanunun 179. maddesi işçilerin iş ye-
rinde çalıştırıldıkları sürece sağlık ve güvenliklerinin korunması 
amacıyla tüzükler çıkarılmasını öngörmüştür. 180. maddesinde 
ise işyerlerine sağlık hizmeti götürecek iş yeri hekiminin çalıştı-
rılması ve sağlık birimlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 
Tüm bu düzenlemelere rağmen sanayileşmenin de etkisiyle iş ka-
nunu eksikliği hissedilir olmuştur (1, 2, 4, 5).

1936 yılında kabul edilen ve 1967 yılına kadar uygulanan 
3008 sayılı İş Kanunu hükümleriyle çalışma hayatı açısından 
yeni bir anlayış getirilmiş ancak İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 
sekteye uğramıştır. Çalışma hayatı ile ilgili çalışmalar 3008 sa-
yılı Kanun ile başlamış olup daha sonra 1945 yılında Çalışma 
Bakanlığı’nın kurulması ve görevleri arasında bu konunun da yer 
almasıyla devam etmiştir. Bakanlığın teşkilatlanması sonrasın-
da İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmuş ve 1950’de 81 sayılı 
ILO Sözleşmesi’nin kabulünün ardından 1960’lı yıllarda iş mü-
fettişleri görevlendirilmeye başlanmıştır.  Diğer taraftan 1947 ta-
rih ve 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikle-
ri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesi ile sendikalaşma konu-
sunda gelişmeler olmuştur. Daha sonra 1950 tarih ve 5521 sayılı 
İş Mahkemeleri Kanunu, 5837 sayılı İşçilere Hafta Tatili ve Genel 
Tatil Günlerinde Ücret Ödenmesi Hakkında Kanun ve 7467 sa-
yılı Yıllık Ücretli İzin Kanunu gibi çalışma hayatı ile ilgili diğer 
bazı kanunlar çıkarılmıştır. 1950’li yıllardan itibaren, 4772 sayı-
lı İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Kanunu, 4792 sayı-
lı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu, 5502 sayılı Hastalık ve Ana-
lık Sigortası Kanunu ve 6700 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunla-
rı çıkarılmıştır (4).

Ancak ilerleyen dönemlerde, teknolojik ve ekonomik gelişme-
lere de bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunlar tüm 
dünyada artmış ve her ülke bu duruma yönelik farklı koruyucu ve 

Bu bölümde yürürlükte olduğu belirtilen düzenlemeler Eylül 2020 tarihi itibarı ile geçerlidir. Güncel mevzuat bilgilerine 
http://www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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iyileştirici politikalar geliştirmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
sorunlardan kaynaklanan insani ve ekonomik kayıplar tüm ülke-
leri olumsuz etkilemiştir.

İş hukukunun gelişimi hiç şüphesiz 1961 tarihli Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının yürürlüğe girmesiyle çıkarılan 
kanunlar sayesinde gerçekleşmiştir. İş hukuku; 275 sayılı Top-
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka-
nununun yürürlüğe girmesiyle büyük bir gelişme kaydetmiştir. 
Sosyal sigorta uygulamalarının sadeleştirilmesi amacıyla iş ka-
zası ve meslek hastalığı konularındaki düzenlemeleri de içeren 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 1964 yılında yürürlüğe gir-
miştir. Bunlara ek olarak; aynı dönemde hazırlanmış olan 5953 
sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranların Arasında-
ki İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (1952), 6309 sayı-
lı Maden Kanunu (1954), 854 Sayılı Deniz İş Kanunu (1967) gibi 
kanunlarda da iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çeşitli hükümler yer 
almıştır (3, 4).

1960’ların sonunda hazırlanan 931 sayılı İş Kanunu’nun Ana-
yasa Mahkemesi’nce iptali üzerine 1971’de 1475 sayılı İş Kanunu 
yürürlüğe girmiş, o günkü kavramıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği 
yönünden ayrıntılı düzenlemeler getirilmiş ve Kanunun beşinci 
bölümünde yer alan 10 madde bu konuya münhasıran düzenlen-
miştir (3, 6). Bu Kanun uyarınca hazırlanan İSG ile ilgili tüzükler 
Tablo 1’de verilmiştir.

Ülkemiz 2000 yılından bu yana, çalışma hayatı ile ilgili olarak 
önemli değişimlerin ve gelişmelerin olduğu bir süreçten geçmiştir. 
2003 yılında 24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kuruluş Kanunu’nun 12 nci maddesi uyarınca İşçi Sağlığı Daire 
Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak yeni-
den yapılandırılmıştır (4).

2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun beşinci 
bölümü altında (madde 77-89) İSG ile ilgili 13 maddelik münhasır 
bir bölüm derlenmiştir. Bu bölüm “işveren ve işçilerin yükümlü-
lükleri, sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri, işin durdurul-
ması veya iş yerinin kapatılması, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işçilerin hakları, içki veya uyuştu-
rucu madde kullanma yasağı, ağır ve tehlikeli işler, ağır ve tehlike-
li işlerde rapor, on sekiz yaşından küçük işçiler için rapor ve gebe 

veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik ve çeşitli yönetme-
likler” başlıklı maddelerden oluşmaktadır (2, 7).

4857 sayılı İş Kanununun 77 nci maddesi çerçevesinde “işve-
renler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerek-
li her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundur-
mak, işçiler de İSG konusunda alınan her türlü önleme uymakla 
yükümlüdürler. İşverenler iş yerinde alınan İSG önlemlerine uyu-
lup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları 
mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlu-
lukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimini vermek zorundadırlar” (7).

4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanun uyarınca hazırlanan Yö-
netmelikler kapsamında yeni düzenlemeler yapılması nedeniyle 
2006/10330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tablo 1.’de verilen 
Tüzüklerden ilk 7 tanesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu dönemde, 
4857 sayılı İş Kanununun beşinci bölümünde yer alan hükümler 
kapsamında 29 yönetmelik ile 2 tebliğ ve 1475 sayılı İş Kanunu’na 
göre hazırlanmış 4 tüzük yürürlüktedir (4). Bu Kanuna göre yü-
rürlüğe konulan İSG ile ilgili Yönetmelikler Tablo 2’de verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesindeki “1475 sa-
yılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmelik-
lerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yö-
netmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” ibaresi gereğin-
ce yürürlükte olan ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 74 üncü madde-
sine dayanılarak hazırlanmış İSG ile ilgili Yönetmeliklerin listesi 
Tablo 3’te yer almaktadır (7).

İş Kanununun, 15 Mayıs 2008 tarih ve 5763 sayılı İş Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değişik 
81. maddesi, iş yeri İSG profesyonelleri ve İSG örgütlenmesi 
konusunda en önemli düzenlemeyi oluşturmuştur. Buna göre iş-
verenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde 
alınması gereken İSG önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması-
nın izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçi-
lerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hiz-
metlerinin yürütülmesi amacıyla, iş yerindeki işçi sayısı, iş yerinin 
niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, 
b) Bir veya birden fazla iş yeri hekimi ile gereğinde diğer sağ-

lık personelini görevlendirmekle,

Tablo 1. 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca hazırlanan İSG ile ilgili tüzükler (4, 6)

No Tüzük Adı

1 Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü

2 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzük

3 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük

4 Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri Tüzüğü

5 Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük

6 Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzük

7 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük

8 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

9 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşlerde ve İşyerlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Hakkında Tüzük

10 Yapı İşlerinde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri Tüzüğü

11 Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük 
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Tablo 2. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yürürlüğe konulan İSG ile ilgili Yönetmelikler (4)

No Yönetmelik Adı

1 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hak. Yön.

2 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yön.

3 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esas ve Usulleri Hakkında Yön.

4 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yön.

5 Çalışanların İSG Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esasları Hak. Yön.

6 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yön.

7 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.

8 Gürültü Yön.

9 Titreşim Yön.

10 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yön.

11 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hak.Yön.

12 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yön.

13 Kanserojen ve Mutajen Mad.Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önlemleri Hak. Yön.

14 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.

15 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağ. ve Güv. Önlemlerine İlişkin Yön.

16 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yön.

17 Elle Taşıma İşleri Hakkında Yön.

18 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yön.

19 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağ. ve Güv. Şartları Hak. Yön.

20 Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hak.Yön.

21 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yön.

22 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yön.

23 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önlemleri Hak. Yön.

24 İşletme Belgesi Hakkında Yön.

25 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yön.

26 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yön.

27 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Bir. ile Ortak Sağ. ve Güv. Birimleri Hak. Yön.

28 Ağır ve Tehlikeli İşler Yön.

29 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yön.

Tablo 3. 4857 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi gereği yürürlükte kalan Yönetmelikler (4)

Yönetmelik Adı R.G. Tarih-Sayı

*Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yön. 28/05/1997-23002

*Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yön. 13/04/1997-22963

*Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yön. 11/03/1997-22930

*Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Müc. İlgili Yön. 14/09/1990-20635

Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin 

Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli ve Esasları Hak. Yön.
11/01/1989-20046

Makine Koruyucuları Yön. 17/05/1983-18050

(*Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük kapsamındaki 

Yönetmeliklerdir.)

c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya 
birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendir-
mekle yükümlüdürler. 

İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, 
bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine 

getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik 
birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Anılan maddede 
belirtilen yönetmelik ise, 15 Ağustos 2009 tarihli Resmî Gazete’de 

“İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik 
Birimleri Hakkında Yönetmelik” adıyla yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yönetmelik, iş yeri düzeyinde İSG örgütlenmesiyle ilgili 
pek çok konuyu (iş yeri sağlık ve güvenlik birimleri, ortak sağlık ve 
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güvenlik birimlerinin çalışma usul ve esasları, buralardan hizmet 
alımının koşulları, bunların belgelendirilmeleri, iş yeri hekimleri 
ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, 
yetki ve sorumlulukları, eğitimleri verecek kuruluşlar vb.) ayrıntı-
larıyla düzenlemektedir. Bu kapsamdaki önemli bir diğer konu da, 
işletmelerde çalışan uzman, mühendis ya da teknik elemanların, 
konusunda yeterli eğitim sahibi ve yetkili kurumlarca belgelendi-
rilmiş olmalarıdır. İSG kurul üyelerine de, gerekli İSG eğitimleri 
aldırılmalıdır. Bu, karar alma sürecini kolaylaştıran ve İSG yöne-
timinin başarısını arttıran bir unsurdur.

5763 sayılı Kanun ile getirilen en önemli yeniliklerinden biri de 
risk değerlendirme kavramı ile en az 50 işçi çalıştıran işverenlere 
mühendis veya teknik eleman bulundurma zorunluluğudur. Risk 
değerlendirmesi ile çalışma koşullarından kaynaklanan risklerin 
azaltılması amaçlanmış, ayrıca İSG hizmetlerinin iş yeri hekimi 
ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilmesi esas alınmıştır. Bu ko-
nudaki yaklaşımlardan birisi iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı-
nın iş yeri bünyesinde birlikte çalışması diğeri ise İSG hizmetlerini 
işverenin dışarıdan yetkili kurumlardan sağlayabilmesidir. Daha 
sonra İş Kanununun ‘iş yeri hekimleri’ başlıklı 81 inci maddesin-
de 2010 yılında 6009 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe dayana-
rak “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik”, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönet-
meliği”, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 27.11.2010 tarihli ve 27768 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulmuştur (7, 
8, 9). Ancak bu uygulamalar söz konusu düzenlemelerin kapsamı 
gereği İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak en az elli 
işçi çalıştırılan işyerleri ile sınırlı kalmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer verilen İSG ile ilgili dü-
zenlemeler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa aktarıla-
rak bu kanun kapsamından çıkarılmıştır. Yine bu dönemde, Yeni 
Borçlar Kanunu ile iş yerinde mobbing ile ilgili düzenlemeler geti-
rilmiştir. İş kazası ve meslek hastalığının yasal tanımı ise 1964 ta-
rih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11. maddesinde ve-
rilmiştir (10, 11). Söz konusu bu tanımlar zaman içinde ortaya ko-
nulan yargı kararları da dikkate alınarak 31/5/2006 tarih ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 ve 
14 üncü maddelerine aktarılmıştır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUATINA 
TEMEL OLUŞTURAN HUSUSLAR 
T.C. Anayasasının 49, 50, 56'ncı maddelerinde iş sağlığı ve güven-
liğinin sağlanması ile ilgili hükümler yer almaktadır. Anayasanın 
49 uncu maddesine göre “Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Dev-
let, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını ge-
liştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsiz-
liği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam için gerekli tedbirleri 
alır. Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanması-
nı kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır.” 50 inci maddesine göre 

“Kimse yaşına, cinsine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırı-
lamaz. Dinlenmek çalışanların hakkıdır.” Böylece devlet, çalışan-
ların sağlık ve güvenlik yönünden korunması ile görevlidir (4, 12).

Türkiye’nin 6.10.2004’te imzaladığı ve 3.10.2006 tarihli ve 
26308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5547 sayılı yasa ile 
onaylanarak 9 Nisan 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlana-

rak yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartını imzalayan hükümetler; 
özellikle insan hakları ve temel özgürlüklerin gerçekleştirilmesi 
ve sürdürülmesi yoluyla sosyal ve ekonomik gelişmenin 
kolaylaştırılması amacıyla ortak çalışmalar yürütmeyi taahhüt 
etmişlerdir. Şartın, “güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip 
olma hakkı” başlıklı II. Bölüm 3. Maddesi uyarınca akit taraflar, 
güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkının etki-
li bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere, işverenlerin ve çalı-
şanların örgütlerine danışarak şu hususları taahhüt ederler:  

1. İş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamı hakkında tutar-
lı bir ulusal politika oluşturmak, uygulamak ve bunu bel-
li aralıklarla gözden geçirmek. Bu politikanın temel hede-
fi, iş güvenliği ve iş sağlığını iyileştirmek ve özellikle çalış-
ma ortamının doğasından kaynaklanan tehlike sebeplerini 
en aza indirmek yoluyla, çalışma sırasında ortaya çıkan ya 
da bununla bağlantılı olan hastalıkları ve kazaları önlemek 
olacaktır.  

2. İş sağlığı ve güvenliği alanlarında yönetmelikler hazırla-
mak.  

3. Denetim yoluyla bu yönetmeliklerin uygulanmasını sağla-
mak.  

4. Tüm çalışanlar için, aslen koruma ve danışmanlık işlevle-
rine sahip iş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesini destekle-
mek (13).

Bununla birlikte, Uluslararası Çalışma Örgütünün:
•	 İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	ve	Çalışma	Ortamına	İlişkin	155	Sayılı	

Sözleşmesi 07.01.2004 tarihli ve 5038 sayılı Kanun ile onaylan-
mış ve 13.01.2004 tarihli ve 25345 sayılı Resmî Gazete ile yü-
rürlüğe girmiştir.

•	 İş	Sağlığı	Hizmetlerine	İlişkin	161	Sayılı	Sözleşmesi	07.01.2004	
tarihli ve 5039 sayılı Kanun ile onaylanmış ve 13.01.2004 ta-
rihli ve 25345 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

•	 187	sayılı	İş	Sağlığı	ve	Güvenliğini	Geliştirme	Çerçeve	Sözleş-
mesi 15.05.2013 tarihli ve 6485 sayılı Kanun ile onaylanmış ve 
07.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe 
girmiştir (1, 14).

Onaylanan bu sözleşmelerde, çalışma hayatına ilişkin milli mev-
zuatımızda yer alan hükümlerden daha kapsamlı olarak; söz-
leşmelerin kamu hizmetleri de dahil bütün ekonomik faaliyet 
kollarına uygulanacağı, çalışanlar teriminin istihdam edilen 
bütün kişileri kapsaması, işyerlerinde sağlığa zararlı risklerin 
tanımlanması ve değerlendirilmesi zorunluluğu gibi birçok husus 
mevcut mevzuatımızın güncellenmesini gerektirmiştir. Diğer 
yandan Avrupa Birliği üyelik sürecinde ulusal taahhütlerimiz 
doğrultusunda yürüttüğümüz Avrupa Birliği müktesebatının 
uyumlaştırılması çalışmaları da ülkemizde İSG konusunda daha 
kapsamlı bir yasanın hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Bilindiği üzere; 1999 tarihinde Türkiye Avrupa Birliğine aday 
ülke olarak ilan edilmiştir. Adaylık süresinde müktesebata uyum 
çalışmaları çerçevesinde, 14 Nisan 2003 tarihinde kabul edilen, 
Katılım Ortaklığı Belgesinin (KOB), Sosyal Politika ve İstihdam 
başlığı altında İSG konusu kısa vadeli tedbirler olarak yer almıştır. 
Bu kapsamda, AB mevzuatının iç hukuka aktarımı için bir progra-
mın kabul edilmesi ve orta vadede de bu mevzuatın iç hukuka ak-
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tarımı ve uygulanması beklenmiştir. AB’nin sosyal politika uygu-
lamalarında önemli bir yer tutan bu mevzuat uyumunun diğer bir 
maddesini de İSG mevzuatının uygulanması teşkil etmektedir. Bu 
kapsamda 2001 yılında başlanan AB İSG mevzuatı uyum çalışma-
ları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
sadece İSG ile ilgili 28 AB Direktifine karşılık gelen 21 yönetme-
lik yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetmelikler; İSG koşullarında 
sürekli iyileşme, işyerlerinde genel bir önleme politikasının ge-
liştirilmesi, risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti 
ve buna göre alınacak önlemlerin belirlenmesi, aynı iş yerini kul-
lanan farklı işverenlerin İSG ile ilgili konularda işbirliği yapması, 
iş yeri yönetimi tarafından alınan kararlara çalışanların katılımı, 
alınacak önlemler konusunda çalışanlara danışma, çalışanların 
iş yerinde karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirilmesi 
şeklinde özetleyebileceğimiz yeni bir bakış açısı getirmiştir (3, 15).

Diğer taraftan 2011 yılı genel seçimlerini müteakip hükümet 
tarafından açıklanan 61. Hükümet Programında iş sağlığı ve gü-
venliğine ilişkin hedefler ele alınmış ve hükümetin bu konuya ver-
diği önem ortaya konulmuştur. Bu programda, 
•	 İş	kazaları	ve	meslek	hastalıklarının	azaltılması	 için	İSG	kül-

türünün yaygınlaştırılması ile çalışan ve işverenlerin bilinç-
lendirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği,

•	 İş	 sağlığı	 ve	 güvenliği	 alanında	 hazırlanacak	 strateji	 çerçeve-
sinde AB ve ILO düzenlemelerine uygun memur ve işçi ayrı-
mı olmaksızın bütün çalışanları, kamu-özel ayrımı olmaksı-
zın bütün işverenleri ve işçi sayısını dikkate almaksızın bütün 
iş yerlerini kapsayan ayrı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çı-
karılacağı,

•	 Belirli	bir	dönem	boyunca	çalışma	ve	sosyal	güvenlik	mevzua-
tına uyduğu tespit edilen, İSG tedbirlerini alan ve kayıt dışı işçi 
çalıştırmayan işverenler için bu durumlarını gösteren ve ödül-
lendiren düzenlemeler yapılacağı

kayda alınmıştır (16).

Bu süreçte, 2003 yılı Ulusal Programında yer alan taahhütlere uy-
gun olarak AB’nin 89/391/EEC sayılı “İşyerinde, Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesine Yönelik Tedbirlerin Teş-
vikine İlişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey 
Direktifine (İSG Çerçeve Direktifi)” karşılık gelen İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunun 78 inci maddesi kap-
samında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazır-
lanarak 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanmıştır. Ancak; Danıştay 24.5.2004 tarihinde söz konusu yönet-
melik hakkında yürütmenin durdurulması kararı vermiştir (17).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Danıştay 10 uncu Dai-
resinin iptal kararı üzerine 89/391/EEC sayılı Direktifi esas alarak 
bir İSG Tüzük taslağı hazırlamış, diğer Bakanlıkların ve sosyal ta-
rafların görüşlerinin alınmasını takiben 18/3/2005 tarihinde Baş-
bakanlığa sunmuştur. Başbakanlıkta gerekli hazırlıkları tamam-
lanarak Danıştay incelemesine gönderilen tüzük tasarısı, Danış-
tay 1 inci Dairesinin 2006/174 sayılı kararı ile soyut ve genel dü-
zenlemeler içerdiği gerekçesi ile incelenmesi reddedilmiştir (18).

Hukuki süreçte yaşanan tıkanıklığı aşmak ve AB’nin İSG mev-
zuatı ile uyumu sağlamak amacıyla, İSG alanında genel prensiple-
rin yer aldığı ve bütün çalışanları kapsayacak bir İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu hazırlıkları başlatılmıştır. 

Çalışanların bir kısmının İSG ile ilgili hizmetlerden yarar-
lanamaması ise ikili bir yapının ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur. 2006 yılında başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Taslağı 
çalışmaları neticesinde, 2008 yılında kamu kurum ve kuruluşla-
rı ile meslek örgütleri ve işçi, işveren temsilcilerinden görüş alı-
narak taslak düzenleme olgunlaştırılmış ve Başbakanlığa gönde-
rilmiştir. Ancak işçi ve işveren temsilcileri ile sosyal tarafların 
talepleri doğrultusunda çalışma yeniden ele alınmıştır. 2010 yı-
lında yeniden düzenlenen Kanun Taslağı üzerine tekrar görüş-
ler alınmış, ardından 2011 yılında 2 kere Üçlü Danışma Kuru-
lu Toplantısı yapılmış ve Alt Teknik Komite çalışmaları devam 
etmiştir. Görüşlerin değerlendirilmesi sürecinin tamamlanması-
nı müteakiben taslak çalışma ikinci kez Başbakanlığa gönderil-
miştir. 20/6/2012 tarihinde kabul edilen tasarı, 30/6/2012 tarih-
li ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve kademeli ola-
rak yürürlüğe girmiştir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUATININ 
ÇERÇEVESİ
Ülkemiz, ulusal ve uluslararası belgeler çerçevesindeki taahhütle-
rini yerine getirmiş ve İSG ile ilgili mevzuat alt yapısını oluştur-
muştur. Ulusal düzeyde, çalışma hayatının İSG ile ilgili çerçevesi-
ni öncelikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Ka-
nun uyarınca yayımlanan yönetmelikler ve tebliğler ile 4857 sayı-
lı İş Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan alt düzenleme-
ler oluşturmaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda hükümler 
içeren diğer hukuki düzenlemeler, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
Türk Ceza Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu, Borçlar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Deniz İş Kanu-
nu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Mü-
nasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Belediyeler Kanunu’dur. 
Özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta-
sı Kanununda iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda birçok 
hüküm bulunmaktadır. Bu Kanun kapsamında yayımlanan bir-
çok SGK genelgesi ile Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ve Fiili Hizmet Süresi 
Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
önemli hükümler içermektedir. Aşağıda bu düzenlemelere detay-
lı olarak yer verilecektir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU 
(20/6/2012 Tarihli ve 6331 Sayılı)
Ülkemizde İSG koşullarını düzenleyen müstakil İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu; 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Kanunu; bu alanda Avrupa Birliğinin 1989 yılın-
da kabul ettiği 89/391/EEC sayılı çerçeve Direktifi ile; gerek kap-
sam (tüm çalışanları içerecek şekilde) ve istisnalar gerekse sü-
rekli iyileştirme ve önleyici yaklaşımın benimsenmesi anlamın-
da uyumludur.

Söz konusu Kanunun ne gibi yenilikler getirdiği incelendiğin-
de; sadece İş Kanunu kapsamındaki işçilerle sınırlı olmadığı ve 
tüm çalışanları kapsadığı, tespit bazlı düzeltici yaklaşımdan ziyade 
önleyici yaklaşımı esas aldığı, İSG faaliyetlerine yeterli düzeyde ça-
lışan katılımının sağlanabildiği ve çalışan sayısı sınırlaması olma-
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ması ile profesyonel İSG hizmetlerinden mikro ve küçük işletmele-
rin de yararlanabildiği düzenlemeleri içerdiği görülebilir.

Kanunun temelini oluşturan önleyici yaklaşım; risk değer-
lendirmesi, çalışanın iş ile ilgili eğitimi ve bilgilendirilmesi, ferdi 
koruma yerine toplu koruma tedbirlerine öncelik verilmesi, İSG 
ile ilgili çalışmalarda çalışanların görüşlerinin alınması ve karar 
alma sürecine katılımlarının sağlanması gibi ilkeler üzerine inşa 
edilmiştir. İşverenlerimiz önleyici İSG yaklaşımı ile işyerlerinde 
işgücü kalitesi, sürekliliği ve verim artışını sağlayabilecek, iş ka-
zası ve meslek hastalığı sebepli maddi kayıpların da önüne geçe-
bileceklerdir.

Bütün çalışanlar, sayı sınırlaması ve iş yeri türüne bakılmaksızın 
İSG hizmetlerinden yararlanacaktır. İş sağlığı ve güvenliği konu-
larında işverene en büyük desteği sağlayacak İSG profesyonelleri-
nin mesleki yeterlilikleri güvence altına alınmış ve tüm iş yerlerin-
de bu alanda yetkin kişilerin hizmet sunması sağlanmıştır.

Esas olarak İSG hizmetlerinin belirlenen sürelerle öncelikle iş 
yeri bünyesindeki personelce sağlanması amaçlanmakla beraber, 
iş yerinde uygun vasıflara sahip personel bulunmaması halinde 
bu yükümlülük ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet 
alınarak da yerine getirilebilecektir. Gerek iş yeri bünyesinden 
görevlendirildiğinde ve gerekse OSGB’lerden hizmet alındığında; 
İSG profesyonellerinin belirlenen sürelerde görev yapması sağla-
narak, işletmelerin bu konularda ihtiyaçları karşılanmaktadır. İş 
güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin tam süreli görevlendiril-
mesi gereken iş yerlerinde, işveren iş yeri sağlık ve güvenlik birimi 
kurmakla yükümlü kılınmıştır. İşverene ise gerekli şartları taşı-
ması durumunda İSG hizmetlerinin sunumunun bir kısmını üst-
lenebilme hakkı tanınmıştır. Pek çok AB ülkesinde de olduğu gibi 
mikro işletmelerin İSG hizmetlerine erişiminde yaşanan zorluk-
lar ve maliyet dikkate alınarak önce 10’dan az çalışanı bulunan 
az tehlikeli işyerlerinde İSG hizmetlerinin işveren veya işveren 
vekillerince verilebilmesine imkân tanınmış, daha sonra çalışan 
sayısı sınırı 50’den az az tehlikeli işyerlerine yaygınlaştırılmıştır. 
Bunun yanında yine mikro işletme olarak tehlikeli ve çok tehlikeli 
işletmelere/iş yerlerine de 6331 sayılı Kanunun 7. maddesi ile İSG 
hizmeti desteği sağlanmıştır.

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin be-
lirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak olumsuz etkilerin 
bertaraf edilmesi için tedbirlerin alınmasını içeren iş yerlerine 
özgü uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Genç, yaş-
lı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerekti-
ren gruplar ile kadın çalışanların durumunun da risk değerlendir-
mesinde özellikle dikkate alınması sağlanarak alınan önlemlerin 
çalışanlara uygunluğu ön plana çıkarılmıştır. Bu konunun önemi-
ne binaen çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işle-
ri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler veya büyük endüst-
riyel kazaların olabileceği iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapıl-
maması işi durdurma sebebi sayılacaktır.

İSG önlemlerinin uygunluğunu saptamak, etkinliğini artırmak 
ve çalışanların çalışma ortamı ile ilgili risklere karşı sağlıklarını ko-
rumak amacıyla çalışanların tamamının sağlık gözetimine tabi tu-
tulmaları sağlanmış ve bu yükümlülüğün maliyetinin işverence 
karşılanması öngörülmüştür. Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf-
ta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun oldukla-
rını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacaklardır.

İş yerlerinde ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliye-
si, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için ön-
ceden planlama ve hazırlık yapılması şartı getirilmiştir. Bu saye-
de oluşabilecek istenmeyen durumlara karşı işyerlerinin hazırlıklı 
olmaları güvence altına alınmıştır. Bununla beraber hayati ve özel 
tehlike bulunan yerlere yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki 
çalışanların girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış 
ve oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiştir.

Ayrıca Kanunla, iş yerlerinde gerçekleşen iş kazası ve meslek 
hastalıklarının kayıt altına alınması, incelenmesi ve raporlanma-
sı şartı getirilmiştir. Bu inceleme ve raporlamalar ile problemlerin 
iş yeri ortamı kaynaklı mı yoksa çalışan ihmallerinden dolayı mı 
gerçekleştiği belirlenebilecek ve belirlenen öncelikler dikkate alı-
narak daha etkin mücadele metotları geliştirilebilecektir.

Diğer taraftan 6331 sayılı Kanunda çalışanlara yönelik de yü-
kümlülükler getirilmiştir. 19 uncu madde uyarınca çalışanlar, İSG 
ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğ-
rultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten 
etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye dü-
şürmemekle yükümlüdür.

Bunların yanı sıra, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-
nun yayımlanmasını müteakip 4857 sayılı Kanun kapsamında çı-
karılan ve yürürlükte bulunan alt düzenlemelerin de kapsamı ve 
içerdiği yaklaşım 6331 sayılı Kanun ile uyumlaştırılmış ve yeni-
den düzenlenmiştir.

4/4/2015 tarihinde 6645 sayılı Kanunun üçüncü maddesi ile 
6331 sayılı Kanuna eklenen 25/A maddesinde, iş yerinde ölümlü iş 
kazası meydana gelen işverenlerin, kamu ihalelerine katılmaktan 
men edilmesine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. Buna göre,  ölüm-
lü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı 
ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu 
ihalelerine katılmaktan 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sa-
yılanlarla birlikte yasaklanır. Kararın bir örneği işverenin siciline 
işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilir ve Kurumun in-
ternet sayfasında ilan edilir.

6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde, mevzuata aykırılık 
halinde düzenlenecek idari para cezalarına yer verilmiş olmakla 
birlikte iş yerlerinde İSG tedbirlerinin alınması ve çalışma ortam-
larının geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla çeşitli mevzuat dü-
zenlemeleri de yapılmıştır. Bunlardan ilki; 6331 sayılı Kanunun 7 
nci maddesi gereğince 10’dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok teh-
likeli sınıfta yer alan işyerlerinin İSG hizmet bedellerinin devlet 
tarafından karşılanmasıdır. Diğeri ise 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanununun Ek-4 üncü maddesi gereğince 10’un üzerinde çalışanı 
bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, son 3 yıl içe-
risinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası 
meydana gelmemesi halinde işsizlik sigortası işveren payının teş-
vik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç 
yıl süreyle %2 yerine %1 olarak alınmasıdır (19, 20).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNUNA 
GÖRE YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER
6331 sayılı Kanun uyarınca yayımlanan 36 yönetmeliğin birçoğun-
da AB ülkeleri ile paralellik gösteren mevzuat ve politikalar benim-
senmiştir. Yayımlanan ikincil düzenlemeler şu şekilde gruplanabilir:
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•	 Belirli	görevler	(Örn.	elle	ağırlık	kaldırma)	
•	 İşyerinde	karşılaşılan	belirli	tehlikeler	(Örn.	tehlikeli	maddele-

re ya da fiziksel risklere maruziyet)
•	 Belirli	 iş	 yerleri	 veya	 sektörler	 (Örn.	 geçici	 çalışma	 alanları,	

maden işletmeleri, balıkçı tekneleri) 
•	 Belirli	 işçi	grupları	(Örn.	hamile	kadınlar,	genç	işçiler,	belirli	

bir süre için sözleşme yapılan işçiler) 
•	 İşle	ilgili	bazı	unsurlar	(Örn.	çalışma	süresinin	organizasyonu)	

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 
uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 29/12/2012 tarih 
ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
olan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile 
Kanun kapsamındaki işyerlerinde İSG yönünden yapılacak risk 
değerlendirmesinin usul ve esasları düzenlenmektedir.

Söz konusu Yönetmelik özetle; 
•	 Risk	değerlendirmesini	gerçekleştirecek	ekibin	kimlerden	olu-

şacağı, görev ve sorumlulukları, 
•	 Risk	değerlendirmesinin;	tüm	işyerleri	için	tasarım	veya	kuru-

luş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskle-
ri belirleme ve analiz etme,

•	 Risk	kontrol	tedbirlerinin	kararlaştırılması,
•	 Dokümantasyon,
•	 Risk	 değerlendirmesi	 çalışmasının	 güncellenmesi	 ve	 gerekti-

ğinde yenilenmesi,
•	 Çalışanların	risk	değerlendirmesi	çalışmalarına	katılımı

ve benzeri konularda işverenlerin yükümlülüklerini yerine getir-
mesi için rehber niteliği taşımaktadır (21).

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak hazırla-
nan ve 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönet-
meliği; İSG hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak iş yeri sağlık ve 
güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birim-
lerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir (22).

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk 
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak hazırla-
nan ve 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiş olan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik; İSG hiz-
metlerini yürütmek üzere kurulacak iş yeri sağlık ve güvenlik bi-
rimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yet-
kilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlu-
lukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir (23).

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 
Yönetmelik
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu mad-
delerine göre düzenlenen ve 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ile; elli ve daha faz-
la çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin ya-
pıldığı işyerlerinde İSG ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere İSG 
kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşu-
mu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok ku-
rul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği 
yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır (24).

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik
25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan As-
bestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yö-
netmelik ile çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzak-
laştırma çalışmalarında asbest tozuna maruz kalımlarının önlen-
mesi ve bu maruz kalımdan doğacak sağlık risklerinden korun-
ması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesi amaç-
lanmıştır. 19/9/1983 tarihli ve 83/477/EEC sayılı, 25/6/1991 tarih-
li ve 91/382/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifleri ile 27/3/2003 
tarihli ve 2003/18/EC sayılı ve 30/11/2009 tarihli ve 2009/148/EC 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel ola-
rak hazırlanmıştır (25).

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluş amacını, oluşu-
munu, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Ulusal 
İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 05.02.2013 tarihli ve 
28550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır (26).

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliğin amacı, iş ye-
rindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş 
ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus 
tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, me-
tal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı 
veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk de-
ğerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında iş yerinin bir bö-
lümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin dur-
durulması ile bu Yönetmeliğe göre durdurma kararı uygulanmış 
iş yerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul 
ve esaslarını belirlemektir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale 
ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırıl-
ması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlan-
madan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı 
hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluştu-
racak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır. 
İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı ver-
meye yetkili heyet, üç müfettişten oluşur. İşin durdurulması ka-
rarı, mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 
saat içinde yerine getirtilir (27).

Ayrıca 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesine, 2015 yılında 
6645 sayılı Kanun ile eklenen sekizinci fıkrasında, iş yerinde dur-
durulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekil-
lerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceğine ilişkin dü-
zenleme yapılmıştır. 
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Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik
16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek-
ranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hak-
kında Yönetmelik ile 6331 sayılı Kanun kapsamına giren ve ekran-
lı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde ekranlı araçlar-
la çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine iliş-
kin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. Avrupa Birliği-
nin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine pa-
ralel olarak hazırlanmıştır (28).

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliği
25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde, iş yerinde iş ekipmanlarının 
kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerek-
li asgari şartlar belirlenmektedir. Buna göre işverenler, iş yerin-
de kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu 
ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar verme-
mesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Ayrıca, iş ekipmanı seçi-
lirken iş yerindeki özel çalışma şartları, sağlık ve güvenlik yönün-
den tehlikeler de göz önünde bulundurulacak, ekipmanın kullanı-
mının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edilecektir. İş ekip-
manının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen teh-
likesiz olması sağlanamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indi-
rilerek uygun önlemler alınacaktır. Bu Yönetmelik, 3/10/2009 ta-
rihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel ola-
rak hazırlanmıştır (29).

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 
Korunması Hakkında Yönetmelik
30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlike-
lerinden Korunması Hakkında Yönetmelikte, çalışanları sağlık ve 
güvenlik yönünden iş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamla-
rın tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere iliş-
kin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Buna göre işverenler; pat-
lamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıy-
la, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizas-
yona yönelik önlemler alacaktır. Bu önlemler alınırken, iş yerin-
de patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, yapılan işlemlerin doğa-
sı gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse 
patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve gü-
venliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azal-
tacak önlemleri almak ilkelerine sırasıyla uyulacaktır. Bu Yönet-
melik, 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamen-
tosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır (30).
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eği-
timlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile çalışanla-
ra verilecek İSG eğitimlerinin usul ve esasları düzenlenmektedir. 
Buna göre çalışanların İSG eğitimleri; çalışanların işe girişlerinde 
ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; az tehlikeli 

işyerleri için en az sekiz saat, tehlikeli işyerleri için en az on iki 
saat, çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan 
için düzenlenecektir. Eğitim sürelerinin Yönetmeliğin Ek-1’inde 
yer alan konulara göre dağıtımında iş yerinde yürütülen faaliyet-
ler esas alınacaktır (31).

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi 
Hakkında Yönetmelik
15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik ile çalışanların iş yerindeki bi-
yolojik etkenlere maruz kalımlarından kaynaklanan veya kaynak-
lanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risk-
lerden korunmasına dair asgari hükümleri düzenlemek amaçlan-
mıştır. Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk gru-
bunda sınıflandırılmıştır. Biyolojik etkenlere maruz kalma ris-
ki bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık ve güvenli-
ğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gere-
ken önlemleri belirlemek için, çalışanın maruz kalımlarının türü, 
düzeyi ve süresi belirlenecektir. Avrupa Birliğinin 18/9/2000 ta-
rihli ve 2000/54/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak  
hazırlanmıştır (32).

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yö-
netmelik, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önle-
me, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri ko-
nularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli 
olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların 
belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir (33).

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik
02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerin-
de Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin amacı, iş yerindeki risk-
lerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik 
tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalış-
ma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel 
koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hu-
suslarla ilgili usul ve esasları belirlemektir. 30/11/1989 tarihli ve 
89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi ve 21/12/1989 
tarihli ve 89/686/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine pa-
ralel olarak hazırlanmıştır (34).

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanuna göre yayımlanmıştır. 01.05.2019 ta-
rihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemenin 
amacı, piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların 
tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin 
korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir. “CE” işareti, imalatçı 
tarafından kişisel koruyucu donanımın “CE” işaretinin iliştiril-
mesini öngören mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğu-
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nu gösteren işaretini, uygunluk değerlendirmesi ise KKD’nin bu 
Yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini yeri-
ne getirip getirmediğini gösteren süreci ifade etmektedir. Piya-
sada yalnızca bu Yönetmeliğe uygun olan, amacına uygun ola-
rak kullanıldığında ve bakımı yapıldığında insan sağlığını, can 
ve mal güvenliğini, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığını tehlike-
ye atmayan KKD’ler bulundurulur. Bu Yönetmelik kapsamında-
ki KKD’ler, bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen temel sağlık ve 
güvenlik gereklerini karşılar (35).

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde 
Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair 
Yönetmelik 
13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
yönetmeliğin amacı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa 
göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 
çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Yönetmeliğin Ek-1’indeki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, 
işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. 
İş yerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli iş-
ler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş Ek-1 çi-
zelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamın-
da mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz (36).

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi 
Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler 
Hakkında Yönetmelik
AB Sosyal Şartında da yer alan “adil çalışma koşulları hakkı” 
çerçevesinde zikredilen çalışma ortamında tehlikeli ve sağlığa 
zararlı işlerdeki risklerin ortadan kaldırılması 6331 sayılı Kanu-
na göre de bir zorunluluktur. Ancak bu risklerin henüz yeterince 
azaltılamadığı ya da kaldırılamadığı durumlarda, bu işlerde, Ülke-
miz çalışanlara ücretli ek izin verilmesini veya bunların çalışma 
saatlerinin azaltılmasını sağlama yükümlülüğü altındadır (37).

Bu bağlamda 16.07.2013 tarihli ve 28709 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı, Yönetme-
likte belirtilen işlerde çalışanların sağlık kuralları bakımından ça-
lışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir. Söz konu-
su Yönetmelikte, sağlık kuralları bakımından günde azami yedi 
buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler listelenmiş olup 
bu yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar, günlük azami iş 
sürelerinden sonra başka herhangi bir işte çalıştırılamazlar ve faz-
la çalışma yapamazlar.

Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya bir-
kaçının sürekli olarak yapıldığı iş yeri işverenleri, bu işlerin çeşit 
ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalışanların 
erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe 
başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle 
yükümlüdürler.

İş yerlerinde yapılan işlerin Yönetmelikte sayılan işlerden olup 
olmadığına ilişkin itirazlar ile bu Yönetmelikte yer almayan iş-
lere ilişkin başvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygula-
nan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de 

göz önünde bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüşü alın-
mak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
karara bağlanır (38).

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı, iş yeri bina ve eklentile-
rinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını be-
lirlemektir. Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açık-
layıcı bir hüküm bulunmaması halinde sırasıyla; ilgili Türk stan-
dartları, Avrupa standartları, Uluslararası geçerliliği kabul edilen 
standartlar dikkate alınır. Yönetmeliğin Ek-1’inde İşyeri Bina ve 
Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları yer 
almaktadır. 

Bu Yönetmelik; yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanları 
ile maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde uygulanmaz.

Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/
EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır (39). 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin 
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik
20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; İSG hizmetlerinde görev-
li iş yeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, bel-
gelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile ça-
lışma usul ve esaslarını düzenlemektir (40).

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
24.07.2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden 
kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve 
bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için as-
gari gereklilikleri belirlemektir. Elle taşıma işi; bir veya daha faz-
la çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşı-
ması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya 
uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya 
sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme 
veya destekleme işlerini ifade eder. Avrupa Birliğinin 29/5/1990 
tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak  
hazırlanmıştır (41).

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma 
Koşulları Hakkında Yönetmelik
24.07.2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; on sekiz yaşını doldur-
muş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına iliş-
kin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik hükümlerinin 
uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu ilgili mevzuat hü-
kümleri dikkate alınır.

6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında 
hüküm bulunmaması halinde çalışanlar açısından bu Yönetme-
lik hükümleri uygulanır. Kadın çalışanlar gece postalarında yedi 
buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik 
ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş-
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yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işler-
de kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk sa-
atin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Kadın çalışanlar, gebe 
olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, 
emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere 
kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl 
süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar (42).

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen 
veya mutajen maddelere maruz kalımından kaynaklanabilecek 
sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere ma-
ruz kalımın önlenmesi ve sınır değerler de dâhil olmak üzere as-
gari gerekliliklerin belirlenmesidir. Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve çalışanların kanserojen ve 
mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı iş-
yerlerinde uygulanır. Asbest ile çalışmalarda, 25/1/2013 tarihli ve 
28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen 
hükümlerle birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Rad-
yasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddelere maruz 
kalımın olduğu işlerde, radyasyonla ilgili özel mevzuatla birlikte 
bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Yalnızca radyasyona ma-
ruz kalımın söz konusu olduğu işlerde bu Yönetmelik hükümleri 
uygulanmaz. Bu düzenleme çerçevesinde işverenler; çalışanların 
sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik olarak mümkün 
olduğu hâllerde, tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, müstah-
zar veya işlem kullanarak iş yerindeki kanserojen veya mutajen 
maddelerin kullanımını azaltırlar (43).

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik
28.07.2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların gürültüye 
maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerin-
den, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari 
gereklilikleri belirlemektir. İşverenler, çalışanların maruz kaldığı 
gürültü düzeyini, iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirme-
sinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken du-
rumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruz kalımı belirler. İş-
verenler, maruz kalımın önlenmesi veya azaltılmasında, özellik-
le; gürültüye maruz kalımın daha az olduğu başka çalışma yön-
temlerinin seçilmesi, yapılan işe göre mümkün olan en düşük dü-
zeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi, iş yerinin ve 
çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi, iş 
ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışan-
lara gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi, gürültünün teknik yollarla 
azaltılması ve bu amaçla; hava yoluyla yayılan gürültünün; perde-
leme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azal-
tılması, yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sö-
nümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması, iş yeri, iş yeri sistem-
leri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulan-
ması, maruz kalım süresi ve düzeyinin sınırlandırılması ve yeterli 
dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi yoluyla gü-

rültünün, iş organizasyonu ile azaltılması hususlarını göz önün-
de bulundurur. İşverenler, çalışanların maruz kaldığı gürültü dü-
zeyini, iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, 
gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruz kalı-
mı belirler. Bu ölçümler, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan 
Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır. Yönetmelik, 
6/2/2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır (44).

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; iş yerinde bulunan, kul-
lanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddele-
rin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muh-
temel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir ça-
lışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir. Sağlık ve 
güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal mad-
delerle çalışmalarda, radyoaktif maddelerle çalışmalarda, zarar-
lı kimyasal maddelerin iş yeri dışında taşınmasında, sözü edilen 
özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu Yönetmeliğin 
uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır. İşverenler, iş ye-
rinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit et-
mek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların 
sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hüküm-
lerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. 
Çalışanların, Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen kimyasal madde-
lerden veya bu maddelerin kullanıldığı işlemlerden kaynaklanan 
sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelerin be-
lirtilen oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretil-
mesi, kullanılması ve işlemlerin yapılması yasaktır. Ancak, tam 
kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanla-
rın bu maddelere maruz kalımlarının önlenmesi şartı ile Bakan-
lıktan izin alınarak Ek-3’te belirtilen maddelerle sadece bilimsel 
araştırma ve deneylerde, yan ürünlerde veya atık maddelerde bu-
lunan bu maddelerin ayrılması işlerinde, teknoloji gereği ara mad-
de olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde çalışma yapılır. 
Yönetmelik, 7/4/1998 tarihli ve 1998/24/EC sayılı, 29/5/1991 ta-
rihli ve 1991/322/EEC sayılı, 8/6/2000 tarihli ve 2000/39/EC sa-
yılı, 7/2/2006 tarihli ve 2006/15/EC sayılı, 17/12/2009 tarihli ve 
2009/161/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifleri-
ne paralel olarak hazırlanmıştır (45).

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli 
Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi 
ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında 
Yönetmelik
16.08.2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; askerî işyerleri ile yurt 
güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin çalışma haya-
tına ilişkin denetim ve teftişi ile sonuçlarına dair usul ve esasla-
rı düzenlemektir. Askerî işyerleri; Millî Savunma Bakanlığı kadro 
ve kuruluşunda yer alan kurumlar tarafından doğrudan doğruya 
işletilen askerî işyerleri ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Ano-
nim Şirketi (ASFAT A.Ş.) ve yönetim hakkı yetkisi bu şirkette olan 
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işyerlerini, diğer askerî işyerleri; ikili veya çok taraflı uluslararası 
anlaşmalar ile Türkiye’de kurulan askerî işyerlerini, yurt güvenli-
ği için gerekli maddeler üretilen işyerleri ise 29/6/2004 tarihli ve 
5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patla-
yıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Ka-
nunun 4 üncü maddesine göre tespit ve ilan edilen denetime tabi 
harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek 
parçalar ve patlayıcı maddeler üreten işyerlerinden askeri işyerle-
ri ve diğer askeri işyerleri kapsamı dışında kalan işyerlerini ifade 
eder. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan ku-
rumlar ise Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Ge-
nelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savun-
ma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğüdür. Askerî işyerleri 
tanımı kapsamındaki yerlerin, çalışma hayatına ilişkin denetim 
ve teftişi Millî Savunma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılır. 
Millî Savunma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetim 
ve teftişler, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın işyerlerinin denetim 
ve teftişi ile ilgili hükümlerine göre yürütülür (46).

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma 
Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım 
Yurtlarına Dair Yönetmelik
16.08.2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; gebe, yeni doğum yapmış 
veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağ-
lanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve 
bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmaları-
nın yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usul-
lere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtları-
nın nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemektir. 
Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın 
tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. 6331 sayılı Ka-
nun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunma-
ması halinde çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır. Bu Yönetmeliğin oda ve yurtlarla ilgili dördüncü bölümün-
de yer alan hükümlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1 
inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren çalışanlar için uy-
gulanmasında, 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Ba-
kımevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. Oda ve yurt 
açma yükümlülüğü için çalışan sayısı bakımından statü ayrımı ya-
pılmaksızın 6331 sayılı Kanuna tabi bütün çalışanlar hesaba katı-
lır. Ancak bu çalışanların kendi özel mevzuatlarına göre kurulmuş 
oda, yurt, kreş veya çocuk bakımevinin bulunması halinde söz ko-
nusu yükümlülük yerine getirilmiş sayılır.

Bu düzenlemenin “Oda ve yurt açma yükümlülüğü” başlıklı 13 
üncü maddesi uyarınca; yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 
150’den çok kadın çalışanı olan (işverenin, belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların 
toplam sayısı dikkate alınarak) işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocuk-
ların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını em-
zirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve iş ye-
rine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulma-
sı zorunludur. Yurt, iş yerine 250 metreden daha uzaksa işveren ta-
şıt sağlamakla yükümlüdür. İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kura-

bilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumla-
rınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine 
getirebilirler. Yönetmelik, 92/85/EEC sayılı Avrupa Parlamentosu 
ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır (47).

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
20.08.2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; balıkçı gemilerinde yapı-
lan işlerde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için alın-
ması gereken önlemleri belirlemektir. Balıkçı gemisi, ticari amaç-
la denizden balık veya diğer canlıları avlamakta veya avlayıp iş-
lemekte kullanılan Türk Bayrağı taşıyan gemiyi ifade eder. Gemi 
sahipleri; kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile geminin, 
özellikle öngörülebilir meteorolojik koşullarda çalışanların sağlık 
ve güvenliğini tehlikeye atmadan kullanılmasını sağlar.

Kaptanın dışında kalan diğer çalışanların karşı karşıya kaldık-
ları ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda çalışma ye-
rini, tehlikeli bölgeyi veya gemiyi terk eden çalışanların bu hare-
ketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecekleri ve herhan-
gi bir zarar görmeyecekleri tedbirleri gemi sahipleri alır. Deniz-
de çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkileyebile-
cek herhangi bir olayın meydana geldiği durumlarda, bu olayı ay-
rıntılı olarak bir rapor halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve ola-
yın meydana geldiği mahallin bağlı bulunduğu liman başkanlığı-
na bildirir. Olay, gemi jurnaline yazılır, jurnal tutma mecburiye-
ti olmayan gemilerde ise raporun bir örneği saklanır. Çalışanla-
ra, gemilerde sağlık ve güvenlik, özellikle kazaların önlenmesi ko-
nusunda uygun eğitim verilir. Eğitim, özellikle yangınla mücade-
le, can kurtarma ekipmanının kullanılması, balık avlama ve çek-
me ekipmanının kullanılması ve el işaretleri dâhil çeşitli işaretle-
rin kullanılması hususlarını kapsar. Gemideki çalışmalarda deği-
şiklik yapılması halinde, çalışanlara verilecek eğitim güncellenir. 
Yönetmelik, 23/11/1993 tarihli ve 93/103/EC sayılı Avrupa Birliği 
Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır (48).

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları 
Hakkında Yönetmelik
24.01.2017 tarihli ve 29958 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; İSG mevzuatı kapsamın-
da çalışma ortamındaki kişisel maruz kalımlar ile çalışma orta-
mına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hij-
yeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendiril-
mesine ilişkin usul ve esaslar ile işverenin iş yeri ortamında çalı-
şanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijye-
ni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemek-
tir. Bu yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer 
alan işyerleri ile bu işyerlerindeki iş hijyeni ölçüm, test ve analizi-
ni yapan özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşları kapsar. Ken-
di iş yerine ve çalışanlarına yönelik iç kontrol amacıyla iş hijyeni 
ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlarda bu yönetmelik hü-
kümleri uygulanmaz. Ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 
kendi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirdiği iş hijyeni ölçüm, test 
ve analiz faaliyetleri, çalışanın sağlık durumunu belirlemek üzere 
yapılan ölçüm, test ve analiz faaliyetleri ile çalışandan alınan bi-
yolojik numuneler üzerinde yapılan ölçüm, test ve analiz faaliyet-
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leri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. İş hijyeni ölçüm, test ve 
analizleri, bu konuda ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip la-
boratuvar tarafından yapılır. Laboratuvar, ön yeterlik veya yeterlik 
belgesinde yer alan parametreler dışında ölçüm, test ve analiz ya-
pamaz. Laboratuvar, yetki alacağı parametrelerle ilgili konularda 
akreditasyon standardına uygun kalite yönetim sistemi kurar, uy-
gular ve iyileştirir. Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yet-
ki alan laboratuvarların listesine http://www.isgum.gov.tr/labyet-
ki.aspx adresinden ulaşılabilir (49,50). 

Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik 
22.08.2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların meka-
nik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve gü-
venlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilik-
leri belirlemektir. İşverenler, çalışanların maruz kaldığı mekanik 
titreşim düzeyini, iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirme-
sinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşi-
me maruz kalımı belirler. Bu ölçümler, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve 
Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır. 
25/6/2002 tarihli ve 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır (51).

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hakkında Yönetmelik
23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; geçici veya belirli süreli iş 
sözleşmesi ile çalışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından iş ye-
rindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamak-
tır. Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına gi-
ren; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da be-
lirli bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleşme süresinin sona er-
mesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde ve bu işlerde çalı-
şanlara veya geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait iş yerinde geçici 
iş sözleşmesi ile çalışanlara uygulanır. 

İşverenler, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde, 
özellikle kişisel koruyucu donanımlara erişim dâhil olmak üzere iş 
yerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren 
çalışma koşulları bakımından farklı uygulamalarda bulunamaz. 
İşverenler, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 
6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme 
yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile çalışanlara; işe başlamadan 
önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları risk-
ler hakkında gerekli bilgiler ile özellikle yapılacak işin gerektirdi-
ği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin ne-
ler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar. Ayrıca iş nedeniy-
le ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir. 6331 sayı-
lı Kanunun 17 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, belirli sü-
reli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışan-
ların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin ni-
teliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar. Sağlık ve güvenlik 
yönünden özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde; işverenler, belir-
li süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalı-
şanların, işin gerektirdiği özel sağlık gözetimine tabi tutulmaları-
nı sağlar. 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre iş yerinde İSG 

hizmetlerinin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişiler; belir-
li süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edilecek ça-
lışanlarla ilgili olarak geçici iş ilişkisi kurulan veya belirli süreli işi 
üstlenen işveren tarafından bilgilendirilir. Söz konusu çalışanla-
rın da diğer çalışanlarla birlikte sağlık ve güvenliklerinin sağlan-
ması için gerekli çalışmalar yapılır. Yönetmelik, 25/6/1991 tarih-
li ve 91/383/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel 
olarak hazırlanmıştır (52).

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; işyerlerinde kullanılacak sağ-
lık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikle-
ri belirlemektir. Bu Yönetmelik hükümleri; diğer bir mevzuatla özel 
olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, preparatların, 
ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretle-
meler ile kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının dü-
zenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde uygulanmaz. İşverenler, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin 
birinci fıkrası gereğince iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendir-
mesi sonuçlarına göre; iş yerindeki risklerin ortadan kaldırılamadı-
ğı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonun-
da kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadı-
ğı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güven-
lik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar. 
24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu 
ve Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır (53).

Maden İşyerlerinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan 
işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin ya-
pıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması 
için uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu kapsamdaki 
işyerlerinde, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve en geç 6 ayda 
bir olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır. İşveren-
ler, Kanunun 4, 10, 14 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hüküm-
ler doğrultusunda sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanmasını ve 
güncellenmesini sağlar. İşverenler, yeraltı ve yerüstü maden işle-
ri ile sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerlerinde Yö-
netmeliğin Ek-1’inde, yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerin-
de Ek-2’sinde, yeraltı maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde Ek-3’te 
ve sondajla maden çıkarılan işyerlerinde ise Ek-4’te belirtilen sağ-
lık ve güvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadır. Yönetmelik, 
3/12/1992 tarihli ve 92/104/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile 
3/11/1992 tarihli ve sayılı 92/91/EEC Avrupa Birliği Direktifine 
paralel olarak hazırlanmıştır (54).

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlana-
rak yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; yapı işlerinde alına-
cak asgari İSG şartlarını belirlemektir. Bu Yönetmelik hükümleri, 
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamına 
giren işyerlerinde uygulanmaz. İşverenler, yapı işlerinde, özellikle; 
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yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını, 
yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın 
nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya 
yolların belirlenmesini, malzemenin kullanım ve taşıma şartları-
nın düzenlenmesini, tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan 
önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılma-
sını, çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve madde-
ler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınır-
larının belirlenmesini, tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzak-
laştırılma koşullarının düzenlenmesini, atık ve artıkların uygun 
yöntem ve ekipmanlarla depolanmasını, atılmasını veya uzaklaş-
tırılmasını, çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen süre-
lerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesi-
ni, alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında iş-
birliğini, yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler 
ile etkileşimin dikkate alınmasını, Kişisel Koruyucu Donanımla-
rın İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaş-
tırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların 
bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar.

İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri bizzat 
yerine getirebileceği gibi, kendi adına hareket etmek üzere, gerek-
li fenni yeterliliğe sahip olan bir veya daha fazla proje sorumlusu 
tayin edebilir. Ancak, İSG konularında, bir veya birden fazla sağ-
lık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmesi proje sorumlusu-
nun veya işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu Yö-
netmeliğe göre sağlık ve güvenlik koordinatörleri atanmış olması 
ve sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin kendi görevlerini yapma-
ları, alt işverenlerin sorumluluğunu etkilemez. İşveren veya proje 
sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşama-
sında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağ-
lar. Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC 
sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır (55).

Tozla Mücadele Yönetmeliği
05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; iş yerlerinde tozdan kaynaklı 
ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla İSG yönünden 
tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden 
korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve 
esasları belirlemektir. Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri, 
Yönetmeliğin Ek-1›inde yer alan tabloda belirtilen değerlerin 
üstünde olamaz. Tozlu işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi, 
tozun çalışma ortamına yayılmadan kaynağında yok edilmesi veya 
tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile toz yoğunluğunun Ek-
1›deki değerlerin altına düşürülmesi için çalışmalar yapılır. Bu 
çalışmalar sonucunda toz ölçümü yenilenir ve toz yoğunluğunun 
uyulması gereken değerde olduğu veya altına düştüğü tespit 
edildiğinde çalışma izni verilir (56).

Bu Yönetmelik ilk yayımlandığı tarihte, 22.10.1984 tarihli ve 
18553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden ve Taş Ocakları 
İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve  İş Gü-
venliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün 380. maddesi uyarınca ya-
yımlanmış olduğundan maden ve taş ocakları işletmelerinde uy-
gulanmaktaydı. Yönetmeliğin bugün yürürlükte bulunan güncel 
hükümleri, tozlu çalışma ortamlarının bulunduğu bütün iş yerle-
rinde uygulanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik
24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuru-
luşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, teh-
likeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, İSG hizmetleri-
nin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını 
belirlemektir. Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Ku-
rum tarafından tescil edilmiş iş yeri kayıtları esas alınır. Destek-
ten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenleri faydalanır. Ça-
lışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki 
şartlar aranır:

a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli iş ye-
rinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 31/5/2006 
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalıştırılan toplam si-
gortalı sayısı esas alınır.

b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar 
toplam çalışan sayısına dahil edilir.

c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunma-
yan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısı-
na dahil edilir.

ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık 
prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, ip-
tal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı si-
gortalı sayısı düşülür.

d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı 
sayısına dahil edilir.

e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun-
da belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eği-
tim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate  
alınmaz.

İş yerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG-KATİP’e 
kayıtlı onaylanmış ve devam eden İSG hizmetlerinin verilmesi-
ne ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olma-
sı şarttır.

Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak İSG hizmet 
bedelleri iş yerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sa-
yısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir 
iş yeri için ayrı ayrı tespit edilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf-
ta yer alan işyerleri için sağlanacak İSG hizmet bedelinin sigor-
talı başına günlük miktarı kısa vadeli sigorta primi işveren hisse-
si olan %2’nin 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime 
esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 (tehlikeli 
iş yeri) ve %1,6’sıdır (çok tehlikeli iş yeri). Sağlanacak İSG hizmet 
bedelinin tutarı, bu yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bil-
dirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edi-
lecektir (57). Böylelikle asgari ücret ödeyen bir işveren kısa vadeli 
sigorta primi hissesi olan %2’nin %1.4 veya %1.6’sını tekrar mah-
sup edebilecektir. 
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Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
02.03.2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddeler bu-
lunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve 
muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza 
indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli koruma-
yı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasla-
rı belirlemektir.

Bu Yönetmelik, Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sı-
nır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda olmak üzere; Bölüm 
1 ve Bölüm 2’ye konu olan tehlikeli maddeleri bulunduran, bulun-
durması muhtemel olan veya içerisindeki endüstriyel bir kimyasal 
prosesin kontrol kaybı esnasında bu miktarlarda tehlikeli madde 
oluşması beklenen, alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır. Yö-
netmelik, 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi 
dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde 
hazırlanmıştır.

Alt seviyeli kuruluş; Ek-1’in Notlar bölümünün 4 üncü mad-
desinde tanımlanan toplama kuralı dikkate alınmak şartıyla, Ek-1 
Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sü-
tun 2’deki eşik değerlere eşit veya bunların üzerindeki, ancak Sü-
tun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bu-
lunduran veya bulundurması muhtemel kuruluşu ifade eder. Üst 
seviyeli kuruluş ise Ek-1’in Notlar bölümünün 4 üncü maddesinde 
tanımlanan toplama kuralı dikkate alınmak şartıyla Ek-1 Bölüm 
1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki 
eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde 
bulunduran veya bulundurması muhtemel kuruluşu ifade eder. 
Büyük endüstriyel kaza ise bu Yönetmelik kapsamındaki herhan-
gi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden 
kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında insan ve/veya çevre 
sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir 
veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir yayı-
lım, yangın veya patlama olayını tanımlar. 

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın 
meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini insana ve 
çevreye en az zarar verecek şekilde sınırlamak için güvenlik 
yönetim sistemi ile ilgili asgari olarak Ek-3’te ve ilgili mevzuatta 
belirtilen yükümlülüklere ilişkin gerekli tüm tedbirleri almakla 
yükümlüdür (58).

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından 
Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine 
İlişkin Yönetmelik
29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren bu Yönetmeliğin amacı; elliden az çalışanı bulu-
nan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, İSG hizmetleri-
nin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine iliş-
kin usul ve esasları belirlemektir. Çalışan sayısının elliden az olup 
olmadığının tespitinde; aynı işverenin Türkiye genelinde birden 
fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinin olması ha-
linde, İSG hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesin-
de Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınır. İşve-
renden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar çalışan sayı-
sına dâhil edilmez. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-
nu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalı-
şan sayısının tespitinde dikkate alınmaz. 

Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda ba-
şarılı olan işveren veya işveren vekilleri, İSG mevzuatında iş gü-
venliği uzmanı veya iş yeri hekimine verilen görevleri, işe giriş 
ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürüte-
bilir. İşveren veya işveren vekilleri, İSG hizmetlerini yerine getir-
mek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır. 
Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi 
halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir. Ancak 6331 sa-
yılı Kanun ve alt düzenlemelerinin gerektirdiği diğer belge ve ka-
yıt düzenleme yükümlülüğü devam eder (59).

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve 
İaşelerine Dair Yönetmelik
854 sayılı Deniz İş Kanununa göre yayımlanmıştır. 20.12.1989 ta-
rihli ve 20378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup Yönetme-
liğin amacı, 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi gemilerde; gemi 
adamlarına tahsis edilen yatma, dinlenme ve yemek yerleriyle ge-
mide bulundurulması zaruri olan ilaç, tıbbi alet ve malzeme ve re-
virlerde bulunması gerekli şartları, gemi adamlarına verilecek iaşe 
maddelerinin ölçü ve nitelikleri, bu şart ve özelliklerden hangile-
rinin önemleri bakımından esasa dair ve birinci derecede mecbu-
ri, mecburi olmayan veya zaruri sebeplerle tatbik edilemeyen ia-
şenin işveren veya vekili tarafından nakden ödenmesini sağlamak 
maksadı ile İaşe Bedeli Tespit Kurulunun kurulması ve bu Kuru-
lun görev ve yetkilerini belirlemektir (60).

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 
Sınıfları Tebliği
26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış-
tır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarın-
ca iş yerlerinin İSG açısından yer aldığı tehlike sınıfları Tebliğin 
Ek-1’inde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. 
Tehlike sınıfının tespitinde bir iş yerinde yürütülen asıl işin teh-
like sınıfı dikkate alınır. Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi 
halinde iş yerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden faz-
la asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işler-
den tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. İş yeri tehlike sınıfına 
yapılan itirazlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 
değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden 
ve iş yerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlan-
dırılır. İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehli-
ke sınıfına ait itirazlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlü-
ğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak karar sonucun-
da, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi ha-
linde bu Tebliğ’de gerekli değişiklik yapılır.

İşyerleri için tehlike sınıfı iş yeri SGK sicil numarasına göre 
belirlenmektedir. İşyeri SGK sicil numarasının en başından 2, 3, 
4 ve 5. rakamı iş yeri faaliyet kodunu/işkolu kodunu göstermekte-
dir. Anılan Tebliğde dörtlü kodlara karşılık gelen bu kod içeriğine 
göre bir veya daha fazla altılı koda ayrıştırılmıştır.  Bu dörtlü kod-
lar için tehlike sınıfı, iş yerinin esas faaliyetini tanımlayan, tescil 
kodu /iş kolu kodunun altındaki altılı faaliyet kodunun karşısında-
ki tehlike sınıfıdır (61, 62). 
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Bazı faaliyet kodlarının tehlike sınıfları örnek olarak Tablo 4’te 
verilmiştir.

Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin 
Tebliğ
29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış-
tır. Bu Tebliğin amacı, asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eği-
timleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar 
ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve 
bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Asbest söküm uzmanlığı eğitimine katılmak için iş güvenliği 
uzmanlığı belgesine sahip olunması zorunludur.

Asbest söküm uzmanlığı için başvurular, İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının (İSGÜM) in-
ternet sayfasında bulunan başvuru formu doldurularak elektronik 
ortamda ya da posta yolu ile yapılır. Asbest söküm uzmanlığı için 
başvuruda bulunan adayların eğitimleri EK-1’de verilmiş olan eği-
tim programına uygun olarak İSGÜM tarafından gerçekleştirilir. 
Adaylar, günde altı saat olmak üzere beş günlük toplam 30 saatlik 
yüz yüze yapılan eğitime katılırlar ve eğitim sonunda düzenlenen 
sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayı-
lırlar. İlk sınavda başarısız olanlara son bir sınav hakkı verilir. Bu 
sınavlarda başarısız olanlar tekrar eğitim almadan sınava katıla-
mazlar. Eğitimler 45 dakikalık ders süresi ve 15 dakikalık dinlen-
me süresi şeklinde düzenlenir. Sınavda başarılı olanlara Bakan-
lıkça EK-2’deki örneğine uygun olarak Asbest Söküm Uzmanlı-
ğı Belgesi verilir. Asbest söküm uzmanı, her 5 yılın bitiminde EK-
5’ teki programa uygun olarak İSGÜM tarafından düzenlenecek 1 
günlük (6 saatlik) yenileme eğitimine katılır ve belgesi vize edilir. 
Bu eğitime bir yıl içinde katılmayanların belgesi iptal edilir (63,64).

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin 
Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin 
Tebliğ
29.08.2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlan-
mıştır. Bu Tebliğin amacı; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, 
seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. İş-
verenler; iş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sa-
yılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen gös-
termek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya se-
çimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda ça-
lışan temsilcisini görevlendirir. Bir çalışanın çalışan temsilci-
si olabilmesi için iş yerinin tam süreli daimi çalışanı olması, en 
az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması ve en az ortaokul düzeyin-
de öğrenim görmüş olması zorunludur. Ancak yetkili sendika 
temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde bu  
nitelikler aranmaz.

İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir, elli bir 
ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki, yüz bir ile beş 
yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç, beş yüz bir ile bin 
arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört, bin bir ile iki bin 
arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş, iki bin bir ve üzeri 
çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi görevlendirilir. 
Seçim, iş yerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katı-
lacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En 
fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcile-
ri olarak ilân edilir. 

Çalışan temsilcisi; İSG ile ilgili çalışmalara katılma, çalışma-
ları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kay-
naklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, teklif-

Tablo 4. Bazı faaliyet kodlarının tehlike sınıfları 

18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler

18.13.01
Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, 

dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler
Çok Tehlikeli

23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi

23.12.04

Levha veya tabaka halinde işlenmiş cam imalatı (kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, delinmiş, 

emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş olanlar) (optik 

camlar dahil)

Çok Tehlikeli

14.11 Deri giyim eşyası imalatı

14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç) Tehlikeli

17.12 Kağıt ve mukavva imalatı

17.12.07
Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka halinde) (ziftli, lamine, kaplanmış ve emprenye 

edilmiş olanlar ile krepon ve kırışık kağıtlar dahil)
Tehlikeli

10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı

10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.) Az Tehlikeli

33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı

33.13.01 Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarının bakım ve onarımı Az Tehlikeli
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lerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yet-
kilidir. Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakla-
rı kısıtlanamaz. Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya iş 
yerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışan-
lara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür (65). 

135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi ülkemizce kabul edilmiş 
olup 25 Şubat 1993 tarihli ve 21507 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanarak 12 Temmuz 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kap-
samda, işletmelerdeki işçi temsilcileri, kanunlara toplu sözleşme-
lere veya yürürlükteki sözleşmelere dayalı diğer düzenlemelere 
uygun hareket etmeleri koşulu ile işten çıkarma dahil kendileri-
ne zarar verebilecek ve işçi temsilcisi sıfatını taşımalarından veya 
bu sıfatla faaliyetlerde bulunmalarından, sendika üyesi olmaların-
dan veya sendika faaliyetlerine katılmalarından ileri gelecek her 
nevi işleme karşı etkili bir korumadan yararlanmaları garanti al-
tına alınmıştır (66).

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ
03.05.2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlan-
mıştır. Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç ol-
mak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlike-
li sınıfta yer alan işyerlerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
7 nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve 
esaslarını düzenlemektir. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesle-
ki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan aday çı-
rak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile iş 
yeri dışından hizmet alınan kısmi süreli İSG profesyonelleri, iş 
yerindeki sigortalı sayısı belirlenirken toplam çalışan sayısında 
dikkate alınmaz.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işve-
renler, İSG desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edil-
diği ünitelere yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen başvuru formu ile 
müracaat ederler. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden faz-
la tescilli iş yerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı be-
lirtilmek suretiyle işverenin merkez iş yerinin tescilli olduğu üni-
telere yapılır (67).

Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. 
Bu Tebliğin amacı; pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak 
okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz de-
ğerlendirmedeki süreçleri ve buna bağlı işveren yükümlülükleri ile 
pnömokonyoz yönünden değerlendirilecek akciğer radyografileri 
ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. ILO Uluslararası Pnömo-
konyoz Radyografi Sınıflandırılması okuyucu eğitimi İSGÜM ta-
rafından düzenlenir. Okuyucu olmak isteyen hekimler için baş-
vuru ile ilgili hususlar İSGÜM resmi internet adresinden duyuru-
lur. Eğitimi başarı ile bitiren hekimlere Yönetmeliğin Ek-4’ündeki 
örneğe uygun sertifika düzenlenir. Çalışanların pnömokonyoz 
yönünden akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi, en az iki 
okuyucu tarafından yapılır. Okuyucu listeleri, Genel Müdürlük 
veya İSGÜM’ün internet sayfasında ilân edilir (68).

Büyük Endüstriyel Kazalarla ile İlgili Hazırlanacak 
Güvenlik Raporu Tebliği
19.04.2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. 
Tebliğin amacı, üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin aynı Yönetme-
liğin 11 inci maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları ge-
reken güvenlik raporuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir (69).

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak 
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
19.04.2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış-
tır. Tebliğin amacı; alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, Yönetme-
liğin 10 uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları ge-
reken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir. Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi (BKÖP belgesi), 
büyük endüstriyel kazaları önlemek ve iş yerinde yüksek seviyede 
koruma önlemi almak amacıyla, Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirti-
len güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir bel-
geyi ifade eder. Alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi bu Tebliğde 
belirtilen bilgileri ve formatı dikkate alarak bir BKÖP belgesi ha-
zırlar veya hazırlatır (70).

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak 
Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği
30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış tır. 
Tebliğin amacı;  2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkileri-
nin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği alt 
ve üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya hazır-
latmaları gereken büyük kaza senaryo dokümanına ilişkin usul 
ve esasları belirlemektir. Büyük kaza senaryosu, tehlikelere iliş-
kin kök neden/nedenlerden, istenmeyen olayın meydana gelmesi-
ne kadar olan süreci; büyük kaza senaryo dokümanı ise kuruluş-
ta büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehli-
kelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla ha-
zırlanan dokümanı ifade etmektedir. Alt veya üst seviyeli bir ku-
ruluşun işletmecisi, Tebliğin Ek-1’inde yer alan biçim ve genel ku-
rallara uyarak ve Ek-2’sinde yer alan asgari gerekleri yerine getire-
rek büyük kaza senaryo dokümanı hazırlar veya hazırlatır. Tebliğ, 
1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir (71).

Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma 
Odaları Hakkında Tebliğ
08.04.2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlan-
mıştır. Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen ye-
raltı maden işyerlerinde kurulacak sığınma odalarına ilişkin usul 
ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ, 6331 sayılı Kanun kapsamı-
na giren yeraltı metal maden işyerlerini kapsar. Sığınma odala-
rının maden işyerlerinde kurulup kurulmayacağı ile konumlan-
dırılması hususlarında işverenler; sığınma odalarını, Yönetmeli-
ğin 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince gerçekleştirilen muh-
temel acil durum senaryosunu göz önünde bulundurmak şartıy-
la Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-
3’ünün 14 üncü maddesi gereğince çalışanlarda kişisel solunum 
koruma cihazları bulundurarak kurar veya inşa eder. İşverenler, 
sığınma odalarını; yangın, patlama, göçük, zehirli veya boğucu 
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gazların açığa çıkması gibi durumlarda kullanılmak üzere her 
zaman kullanıma hazır vaziyette bulundurur. Sığınma odaları 
hayat hattı ile erişime mümkün hale getirilir. Sığınma odalarının 
teknik özelliklerine de düzenleme içerisinde yer verilmiştir (72).

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya 
Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
01.10.2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış-
tır. Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının 
periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitim-
lerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ hükümle-
ri; 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarın-
ca insan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrollerini ger-
çekleştirenler ile tezgâhların bakım ve muayenesini gerçekleşti-
renler hakkında uygulanmaz. İş ekipmanlarının periyodik kont-
rollerini yaptırmakla yükümlü işverenler; periyodik kontrol yap-
maya yetkili kişilerin, Yönetmeliğin EK-III’ünde yer alan ilgili 
branşlardan olduğunu ve EKİPNET sisteminde geçerli kayıt nu-
marasının bulunduğunu kontrol etmek zorundadır. 

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, asgari EK-1’de be-
lirtilen konuları içeren temel eğitimi almakla yükümlüdür. Eğitim 
almayanlara ya da eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı ola-
mayanlara kayıt numarası verilmez. Eğitimler; örgün olarak, çalı-
şanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve/veya uygulama-
lı olarak düzenlenir. 

Eğitimler; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Ens-
titüsü Başkanlığı tarafından veya Bakanlık ile protokol yapmak 
suretiyle; makine, inşaat ve elektrik (elektrik–elektronik) mühen-
disliği bölümlerini bünyesinde bulunduran üniversiteler ile örgün 
olarak eğitim vermede yetkin, personel belgelendirme konusun-
da en az beş yıl akredite olan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilir (73).

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla 
Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi 
İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
İSG tedbirlerinin etkin uygulandığı işyerlerine yönelik bazı uygu-
lamaların hayata geçirilerek İSG koşullarının iyileştirilmesi için 
işverenlerin teşvik edilmesi/ödüllendirilmesi yönünde düzenleme 
hayata geçirilmiştir. 6645 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna Ek 
Madde getirilmiş olup 10’dan fazla çalışanı bulunan ve çok tehli-
keli sınıfta yer alan işyerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlik-
le sonuçlanan iş kazalarının azaltılabilmesi amacıyla teşvik siste-
mi oluşturulmuştur. Bu işyerlerinde 3 yıl boyunca ölümlü veya sü-
rekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi ha-
linde, %2 olarak uygulanan işsizlik sigortası işveren prim payı bir 
sonraki takvim yılından başlayarak üç yıl süre ile %1 olarak uygu-
lanacaktır. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş ka-
zası meydana gelmesi halinde ise takip eden aydan itibaren teşvik 
uygulamasına son verilecektir. 

Söz konusu Tebliğ, 31.12.2018 tarihli ve 30642 4.Mükerrer sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğin amacı, 25/8/1999 
tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek-4’üncü 

maddesi gereğince üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle 
sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, çok tehlikeli sınıfta 
yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine sağlanacak 
işsizlik sigortası primi işveren payı teşvikinin usul ve esaslarını 
belirlemektir. Bu Tebliğin uygulanması bakımından iş kazası ve 
sürekli iş göremezliğe ilişkin kavramlar 5510 sayılı Kanunda yer 
aldığı şekilde kabul edilir. Teşvikten yararlanma süresi, iş yerinin 
teşvikten yararlanmaya esas şartları sağladığı üç yıllık süreyi takip 
eden takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıldır. 

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç 
yıllık süre ile teşvikten yararlanılacak üç yıllık süre boyunca işve-
ren, aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla teşvikten yararlanabilir:

a) İşyerinin 6331 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında 
çok tehlikeli sınıfta yer alması gerekmektedir.

b) İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş-
yerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması 
gerekmektedir.

c) Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası 
meydana gelmemesi şarttır.

ç) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş 
güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ya da 29/12/2012 tarih-
li ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yet-
kilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleş-
mesinin bulunması şarttır.

Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, teşvikten ya-
rarlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre ile teş-
vikten yararlanılacak üç yıllık süre boyunca alt işverenlere ait iş-
yerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kaza-
sı meydana gelmemesi şarttır.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi, 24/5/1983 tarih-
li ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek-1’inci maddesi 
kapsamında prim desteğinden veya işsizlik sigortası primini kap-
sayan diğer sigorta prim teşviki, destek veya indirimlerden yarar-
lanan işverenler aynı ayda aynı sigortalı için bu kapsamdaki teş-
vikten yararlanamaz.

Çalışan sayısının toplamda ondan fazla olup olmadığının 
tespitinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Çalışan sayısının hesabında, aynı işveren tarafından Türkiye 
genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 5510 sa-
yılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

b) Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde alt işve-
renin çalışanları asıl işverenin toplam çalışan sayısına veya 
asıl işverenin çalışanları alt işverenin toplam çalışan sayı-
sına dahil edilmez. 

c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda 
belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükse-
köğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesle-
ki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya 
da alan eğitimi gören öğrenciler,  kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler 
ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
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uyarınca üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğren-
cilerden aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük 
kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar, Türki-
ye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler 
ile toplum yararına programlara katılanlar, ceza infaz ku-
rumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atöl-
ye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular 
çalışan sayısının hesabında dikkate alınmaz.

ç) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunma-
yan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısı-
na dahil edilir.

d) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık 
prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, ip-
tal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı si-
gortalı sayısı düşülür.

e) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar, toplam si-
gortalı sayısına dahil edilir.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinde, sadece 5510 sayılı Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirilen 
sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

Bu Tebliğin 4. maddesinde belirtilen şartlardan birinin sağlanma-
ması nedeniyle teşvik uygulamasına son verilmiş işverenler dışın-
da teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bu-
lunmamaktadır. Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik 
Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur (74).

Piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili diğer tebliğler Tablo 5’te 
verilmiştir (4).

İŞ KANUNU  
(22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı)
Çalışma hayatını düzenleyen temel kanun niteliğindeki, şu an yü-
rürlükte bulunan, 4857 sayılı İş Kanunu, 22.05.2003 tarihinde ka-
bul edilmiş ve 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı işveren-
ler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalış-
ma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını  
düzenlemektir.

Kanunun İSG ile ilişkili hükümleri bulunmakta olup bunlar; 2. 
Madde (asıl işveren – alt işveren, iş sözleşmesi, iş yeri, işçi, işveren 
tanımları), 5. Madde (eşit davranma ilkesi), 8 ila 31. Maddeleri (iş 
sözleşmesi ile ilgili hususlar), 24-25. Madde (işçi ve işverenin hak-
lı nedenle derhal fesih hakkı), 30. Madde (engelli ve eski hüküm-
lü çalıştırma zorunluluğu), 63 ila 76. maddeleri (çalışma süresinde 
yürütülen faaliyetler, dinlenme süreleri, gece çalışma, yeraltında 
çalışma, doğum veya gebelik hallerinde çalışma süreleri), Madde 
71 (asgari çalıştırma yaşı), Madde 91-96 (Devletin yetkisi) (1,5,7).

İŞ KANUNU’NA GÖRE YAYIMLANAN 
YÖNETMELİKLER
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik 
4857 sayılı İş Kanununa göre yayımlanmıştır. 06.04.2004 tarihli ve 
25425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin 
Çalıştırılma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin amacı, çocuk 
ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve 
sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma 
şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önle-
mektir. Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71 inci maddesi 
gereğince, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından 
yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamam-
lamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bi-
tirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecek-
leri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Genç işçi, 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlama-
mış kişiyi, çocuk işçi ise 14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış 
ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi ifade eder.

Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması 
süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikosos-
yal 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 Millî Eğitim Bakanlığı 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 

Tablo 5. Piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili diğer tebliğler (4)

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
28.12.2004 tarihli ve 

25684 sayılı Resmî Gazete.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas 

Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

19.02.2008 tarihli ve 

26792 sayılı Resmî Gazete

Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 

Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

03.09.2009 tarihli ve 

27338 sayılı Resmi Gazete

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 11.03.2012 tarihli ve 28230 sayılı Resmi Gazete

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

11.06.2015 tarihli ve 

29383 sayılı Resmî Gazete

(Değ. 26.04.2017 -30049 s.R.G.)

Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanan Türk Standardları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 

Kapsamında Bulunan Koruyucu Donanımlar Konusunda Faaliyet Alanının Güncellenmesine Dair Tebliğ

22.03.2017 tarihli 

ve 30015 sayılı Resmî Gazete
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gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güven-
liklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmala-
rını temin edeceklerdir.

Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler yönetmeliğin 
Ek-1’inde, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler Ek-2’de ve 
16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin 
çalıştırılabileceği işler ise 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. Ancak, 5/6/1986 tarihli 
ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve tek-
nik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 ya-
şını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam ola-
rak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirti-
len sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun 
işlerde çalıştırılabilirler. Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaa-
de edilen işlerden olsalar dahi hazırlama, tamamlama ve temizle-
me işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üre-
timi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlike-
li maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddele-
rin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kal-
ma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun 
yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk or-
tamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalı-
ğına 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 bi-
timinde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan 
işlerde, iş yeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin 
üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda 
dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, para taşıma ve tahsi-
lat işleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan iş-
lerde 18 yaşını doldurmayan işçiler çalıştırılamaz.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine veri-
len; işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin, uygu-
lama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler Millî Eğitim 
Bakanlığınca belirlenir.

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten 
az olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 
Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 
çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı 
olmaksızın ödenir. 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 tatil olduğu, kursa ve diğer 
eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir (75).

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri 
Yönetmeliği
4857 sayılı İş Kanununa göre yayımlanmıştır. 28.04.2004 tarihli 
ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Hazırlama, Tamam-
lama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği ile bir iş yerinde yürütülen 

asıl işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi 
için yapılması zorunlu olan hazırlama, tamamlama ve temizleme 
işlerindeki çalışma koşulları düzenlenmiştir.

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri, görevleri yalnız 
bu işleri yapmakla sınırlı olan işçilere yaptırılmayarak, iş yerinin 
asıl işçilerine yürüttükleri işlere ek olarak yaptırıldığı takdirde, bu 
Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu işler, iş yerinin asıl işçilerin-
den ayrı olarak ve yalnızca bu işleri yapmak üzere işe alınmış işçi-
lere yaptırıldığı takdirde, bu işçiler hakkında 4857 sayılı İş Kanu-
nunun genel hükümleri uygulanır.

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin, asıl işe iliş-
kin günlük çalışma sürelerinden önce veya sonra yaptırılabilme-
si, teknik bir zorunluluğun bulunmasına veya bu işlerin, asıl işin 
yürütümü sırasında yapılmasının sağlık ve güvenlik yönünden sa-
kıncalı olmasına bağlıdır.

4857 sayılı İş Kanununa göre, asıl iş için belirlenmiş olan gün-
lük çalışma sürelerine ek olarak, bu sürelerin başlama saatlerin-
den önce veya bitme saatlerinden sonra, hazırlama, tamamlama 
ve temizleme işlerini yapacak olan işçiler, bu işlerde günde en çok 
iki saat daha çalıştırılabilir.

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak 
işçilerin sayısı; 1-15 çalışanı bulunan işyerlerinde 3 işçiden, 16-30 
çalışanı bulunan işyerlerinde 4 işçiden, 31-60 çalışanı bulunan iş-
yerlerinde 6 işçiden, 61-80 çalışanı bulunan işyerlerinde 8 işçiden, 
81-100 çalışanı bulunan işyerlerinde 10 işçiden ve 100’den fazla 
çalışanı bulunan işyerlerinde ise, çalışan sayısı toplamının yüzde 
onundan fazla olamaz.

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yapılmasının 
özel riskler yaratması ve özel bilgi, beceri ve deneyim gerektirme-
si halinde, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştıkları bölümle-
ri ve mesleki eğitimleri göz önüne alınarak uygun nitelikte olan-
lar seçilecektir.

İşverenler, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin 
yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız 
bulundurmak ve işçilerin gerekli İSG eğitimini almalarını 
sağlamakla yükümlüdürler. İşçiler de İSG konusunda alınan her 
türlü önleme uymak zorundadırlar.

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri de dahil olmak 
üzere, günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Günlük normal ça-
lışma süresi dışında yapılan hazırlama, tamamlama ve temizle-
me işleri ile yapılan fazla çalışma sürelerinin toplamı yılda iki yüz 
yetmiş saati geçemez. Bir iş yerinde, bu Yönetmelik hükümlerine 
göre, hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri yaptırılmak üze-
re ayrılmış olan işçilerin, bu işlere ayrılan saatlerde, herhangi bir 
başka işte çalıştırılmaları yasaktır (76).

SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI KANUNU  
(31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı)
Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası ba-
kımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yarar-
lanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma 
şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sos-
yal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl 
ve esasları düzenlemektir. Kanunun üçüncü maddesi kapsamında 
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kısa vadeli sigorta kolları; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını 
da kapsar. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, kapsamı 
tazminat ile sınırlı olduğu için, iş kazası ve meslek hastalığı ta-
nımlarını İSG Kanunu’ndan farklı bir biçimde yapar. Meslek has-
talıklarının tanı usulleri ile bildirimleri, ayrıca işçilerin iş kaza-
sı veya meslek hastalığına bağlı kalıcı iş göremezlik halinde men-
faat ve tazminat hakları da bu düzenlemede ayrıntılı bir biçimde 
tarif edilmiştir (1).

Bu düzenleme çerçevesinde, kısa vadeli sigorta kollarından iş 
kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulananlar şu şekildedir:
•	 Kanunun	4	üncü	maddesinin	(a)	ve	(b)	fıkraları	kapsamında	si-

gortalı sayılanlar yani hizmet akdi ile bir veya birden fazla iş-
veren tarafından çalıştırılanlar ile muhtarlar, ticari ya da ta-
rımsal faaliyetlerde bulunanlar, esnaf ve sanatkâr siciline ka-
yıtlı olanlar, şirket ortakları olarak sıralayabileceğimiz kendi 
adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar,

•	 Hizmet	 akdi	 ile	 çalışmamakla	 birlikte,	 ceza	 infaz	 kurumları	
ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri 
ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, 

•	 5/6/1986	tarihli	ve	3308	sayılı	Meslekî	Eğitim	Kanununda	be-
lirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören 
öğrenciler,

•	 Harp	malulleri	 ile	 2330	 sayılı	Nakdi	Tazminat	 ve	Aylık	 Bağ-
lanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümle-
ri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi 
uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre va-
zife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar 

•	 Meslekî	 ve	 teknik	 ortaöğretim	 ile	 yükseköğrenimleri	 sırasın-
da staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim 
sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğren-
ciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen pro-
jelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-
nunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan 
öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye 
göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz ka-
tından fazla olmayanlar,

•	 Türkiye	İş	Kurumu	tarafından	düzenlenen	meslek	edindirme,	
geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 

•	 Ülkemiz	 ile	 sosyal	 güvenlik	 sözleşmesi	 olmayan	ülkelerde	 iş	
üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak 
üzere götürülen Türk işçileri,

•	 Tarım	veya	orman	işlerinde	hizmet	akdiyle	süreksiz	olarak	ça-
lışanlar

•	 Vazife	malullüğü,	malullük,	yaşlılık	veya	emekli	aylığı	bağlan-
dıktan sonraki dönemde sosyal güvenlik destek primine tabi 
çalışanlar 

Kanunun “Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Ba-
ğımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta 
Hükümleri” başlıklı üçüncü bölümü altında yer alan 13. madde-
sinde iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulmasına iliş-
kin hükümlere yer verilmiş olup 14. maddesinde ise meslek has-
talığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması hüküm altı-
na alınmıştır. 16. maddesinde iş kazası, meslek hastalığı, hasta-

lık ve analık sigortasından sağlanan haklar, 21. maddesinde ise iş 
kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve 
üçüncü kişilerin sorumluluğuna ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 
İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate 
alınmaktadır. Yani iş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı 
veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına ay-
kırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya 
veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride ya-
pılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki 
ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin 
işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurum-
ca işverene ödettirilir.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar; 
geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi, kendisine sürekli iş 
göremezlik geliri bağlanması, ölen sigortalının hak sahiplerine 
gelir bağlanması, gelir bağlanmış olanın kız çocuklarına evlenme 
ödeneği verilmesi, ölen sigortalı için cenaze ödeneği ödenmesi 
şeklindedir.

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek 
hastalığına tutulması veyahut hastalık ve analık hâllerinde Ku-
rumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında be-
lirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir. İş 
kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik 
nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının 
sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum 
Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında 
azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik 
gelirine hak kazanır.

Düzenleme kapsamındaki önemli hususlardan biri de fiili hiz-
met süresi zammı uygulamalarına ilişkindir. Kanunun 40. Madde-
sinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde, hizmet akdi ile bir veya bir-
den fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile Kamu idarelerinde; 
•	 Dördüncü	maddenin	birinci	fıkrasının	(a)	bendine	tabi	olma-

yanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili 
kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olma-
sı öngörülmemiş olanlar,

•	 Dördüncü	 maddenin	 birinci	 fıkrasının	 (a)	 ve	 (b)	 bentlerine	
tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunla-
rında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngö-
rülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar yararlanır. Bu 
sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve iş-
lerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşıların-
da gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak ek-
lenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 
360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belir-
lenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değer-
lendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı sıraların-
da belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerle-
ri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu iş-
lerin risklerine maruz kalması şarttır. Bu maddeye dayanılarak 
çıkarılan ve 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik öngörülen fiili hizmet süresi 
zammı uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir (77, 
78, 79).
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SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL 
SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 
YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
11.10.2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-
lışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İş-
lemleri Yönetmeliği, 5510 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hük-
müne dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelik, 5510 sayılı Kanu-
nuna göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü ol-
dukları veya hak sahibi çocuklarının çalışma gücü veya meslekte 
kazanma gücü kayıp oranlarının tespitine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektedir.

Düzenlemenin 18 inci maddesinde Ek-2’deki meslek hastalık-
ları listesine atıf yapılmış olup meslek hastalıkları;

a) A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, 
b) B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları, 
c) C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum siste-

mi hastalıkları, 
ç) D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar, 
d) E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları, 

olmak üzere beş grupta toplanmıştır.
Bu listenin sol sütununda zararlı ajanın meydana getirdiği 

başlıca hastalıklar ve belirtileri, orta sütununda yükümlülük süre-
leri, sağ sütununda hastalık tehlikesi olan başlıca işler yer almıştır.

Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalı-
nın, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz 
bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az üç 
yıl çalışmış olması şarttır.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen 
arızalar sonucunda, sigortalının meslekte kazanma gücünün ne 
oranda azalacağına ilişkin hesaplama, Meslekte Kazanma Gücü 
Kayıp Oranı Tespit Cetvellerinde (Ek-3) yer alan A, B, C, D ve E 
cetvellerine göre yapılır.

Sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ile 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentle-
ri kapsamındaki sigortalıların iş kazası sonucu meslekte kazanma 
gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu rapor-
larını düzenlemeye;

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
b) Devlet üniversitesi hastaneleri,
(…)
ç) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) bentlerinde 

belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık 
Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri,

yetkilidir (80).

DİĞER İLGİLİ KANUNLAR
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU 
(21.09.2006 Tarihli ve 5544 Sayılı)
5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile kurulan Meslekî 
Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Meslek Standart-
larının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönet-
melik 19.10.2015 tarih ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası 
ile yasalaşmış olup bu çerçevede, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş 
dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen 
meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli 
işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı ya-
yımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak 
tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden iti-
baren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda dü-
zenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan 
kişiler çalıştırılamayacaktır.” Bununla birlikte  5/6/1986  tarihli ve 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış 
olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim 
okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren 
okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık 
belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için 
belge şartı aranmaz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015 ta-
rihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 ta-
rihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 
tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 mes lekte, 
11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile de 36, 
3/10/2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile 26 olmak 
üzere toplam 143 meslekte belge zorunluluğu bulun maktadır. Be-
şinci tebliğ ile 26 meslekte tebliğin yayım tarihin den itibaren on 
iki ay sonra (3/10/2020’den itibaren) MYK Mesle ki Yeterlilik Bel-
gesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğlerinde yer alan 143 meslekte başlayan belge 
zorunluluğunun ilk aşamada Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlar 
Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesindeki 226 meslekte de-
vam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır (81,82).

TÜRK BORÇLAR KANUNU 
(11/1/2011 Tarihli ve 6098 Sayılı)
Kanunun, “Hizmet Sözleşmeleri” başlıklı altıncı bölümü altında 
yer alan 417. maddesi; “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini 
korumak ve saygı göstermek ve iş yerinde dürüstlük ilkelerine uy-
gun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel 
tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha 
fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlü-
dür. İşveren, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 
gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bu-
lundurmak; işçiler de İSG konusunda alınan her türlü önleme uy-
makla yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanu-
na ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut 
bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağ-
lı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk 
hükümlerine tabidir.” düzenlemesi ile işverene, işçinin kişiliğinin 
korunması yönünde yükümlülük atfedilirken işçilere de sorum-
luluk, özen ve sadakat borcu gibi hususları düzenleyen hüküm-
ler getirilmiştir.



116 F. Gülay GEDİKLİ, İsmail GÜLTEKİN, Ali Naci YILDIZ

“Özen ve sadakat borcu” başlıklı 396. Madde; “İşçi, yüklendi-
ği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasın-
da sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, işverene ait makinele-
ri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne 
uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için 
kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yü-
kümlüdür. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat bor-
cuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette 
bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. İşçi, 
iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bil-
gileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kulla-
namaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaa-
tinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisi-
nin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür.” hük-
müne haiz olup “İşçinin sorumluluğu” başlıklı 400. Madde ise 

“İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur. 
Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, 
uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren 
tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri 
göz önünde tutulur.” hükmünü içermektedir (83).

TÜRK CEZA KANUNU 
(26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı)
Mevzuat uyarınca kendilerine yüklenen sorumlulukları yerine ge-
tirmeyen işveren/işveren vekilleri veya üçüncü şahıslar hakkında 
6331 sayılı Kanun kapsamında idari para cezaları düzenlenebilmek-
te, 5510 sayılı Kanun kapsamında rücu davaları ile 6098 sayılı Ka-
nun kapsamında tazminat davaları açılabilmekte ve 5237 sayılı Ka-
nun kapsamında da ceza davaları açılmaktadır. 6331 sayılı Kanun 
çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uy-
gulanacak idari para cezalarının her yıl yeniden değerleme oranı-
na göre arttırılmış listesi https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/
hizmetlerimiz/idari-para-cezalari/ adresinde yayımlanmaktadır. 

Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dola-
yı sorumlu tutulamaz. Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. 
Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek 
gerçekleştirilmesidir. Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsur-
ların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi ha-
linde olası kast vardır.

Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde ce-
zalandırılır. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık do-
layısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neti-
cesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin öngördüğü ne-
ticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde 
bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte bir-
den yarısına kadar artırılır. Taksirle işlenen suçtan dolayı verile-
cek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. Birden fazla kişinin 
taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorum-
lu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. 

Bu kanun kapsamındaki suç karşılığında uygulanan yaptı-
rım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. Taksirle bir in-
sanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır. Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir 
veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla 
kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Taksirle başkasının vücuduna 
acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına 
neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
ile cezalandırılır. Düzenlemenin 176 ncı maddesi uyarınca inşaat 
veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü 
açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla ka-
dar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır (84, 85).

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 
(5/6/1986 Tarihli ve 3308 Sayılı)
Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullar-
da, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mes-
leki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.  İşletmelerde mesleki 
eğitim, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin 
beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve 
teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca 
tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını 
ifade etmektedir. Bu Kanun kapsamında mesleki ve teknik eğitim 
okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin 
planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar 
almak ve valiliğe görüş ve tavsiyelerde bulunmak üzere illerde il 
mesleki eğitim kurulu kurulur. İşletmelerde uygulanacak ağır ve 
tehlikeli işlerde yapılacak eğitim dahil meslek eğitimi programları 
Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edi-
lir. İşletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim gören 
öğrenciler, işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak zo-
rundadırlar (86).

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 
(4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı)
Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belir-
lemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşları-
nın teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim 

- öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve di-
ğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir. 
Kanunun 5 inci maddesinin (ı) fıkrasında yükseköğretim kurum-
larında okutulması zorunlu olan derslere ilişkin hükme yer veril-
miş olup 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 11 inci madde-
siyle söz konusu fıkraya “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş 
güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş 
sağlığı ve güvenliği” ibaresi eklenmiştir. Buna göre iş güvenliği uz-
manı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İSG de okutul-
ması zorunlu dersler arasına girmiştir (87).

DEVLET MEMURLARI KANUNU 
(14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı)
Söz konusu düzenleme kapsamında devlet memurlarının çalışma 
süreleri, görev kazası hallerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 
Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Dü-
zenlemenin 105. maddesi uyarınca görevi sırasında veya görevin-
den dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hasta-
lığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. 188. madde-
sinde yer alan hüküm çerçevesinde ise devlet memurlarının has-
talık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık hallerin-
de gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır (88).
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TABABET ve ŞUABATI SAN’ATLARININ 
TARZI İCRASINA DAİR KANUN 
(11/4/1928 Tarihli ve 1219 Sayılı)
1219 sayılı Kanunun on ikinci maddesi üçüncü fıkrasında 2/1/2014 
tarihinde değişiklik yapılmış olup “Kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimle-
ri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumla-
rının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapa-
bilir. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak iş yeri 
hekimliği hizmeti verebilir.” hükmü getirilmiş ve ayrıca yine aynı 
tarihte söz konusu fıkraya “Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma 
ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan 
az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini 
yapabilirler. Bu maddenin uygulamasına ve iş yeri hekimliğine iliş-
kin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.” cümlesi eklenmiştir (89).

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 
(5/1/2002 Tarihli ve 4735 Sayılı)
Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere 
ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas 
ve usulleri belirlemektir.

Kanunun 7 nci maddesinde sözleşmede yer alması zorunlu hu-
suslar düzenlenmiş olmakla birlikte 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı 
Kanunun 33 üncü maddesiyle söz konusu maddeye (z) fıkrası ekle-
nerek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler de sözleşmede 
yer alması zorunlu tutulan hususlar arasına girmiştir (90).

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 
(29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı)
Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, 
fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı 
yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı deneti-
mine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kanunun 2 nci maddesinde yapı denetim kuruluşları ve bun-
ların görevleri düzenlenmiş olup dördüncü fıkranın (f) bendi 
4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle değiş-
tirilerek yapı denetçilerinin yükümlülükleri arasına “iş yerinde, 
çalışmaların, İSG mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık 
güvenlik planına uygun olarak yapıldığını kontrol etmek ve gerek-
li tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyar-
mak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Ku-
rumu il müdürlüğüne bildirmek” hususu eklenmiştir (91).

İLGİLİ DİĞER DÜZENLEMELER
Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik
27/11/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 19/12/2007 tarihli 
ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 
amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek ki-
şilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarı-
mı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek 
yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabile-
cek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesi-
ni sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbir-
lerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını be-
lirlemektir. Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis 

edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. Kaçış merdivenle-
rinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya 
iş yeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.  Birden çok bölümü bu-
lunan iş yeri binalarında bölümlerden her birinin, biri doğrudan 
doğruya dışarıya, diğeri ana koridora açılan en az 2 kapısının bu-
lunması şarttır. İç bölmelerin, meydana gelebilecek en yüksek ba-
sınca dayanıklı, çatlaksız düz yüzeyli, yanmaz malzemeden yapıl-
mış, açık renkte boyanmış veya badanalanmış, kolayca yıkanabilir 
şekilde olması gerekir. Hafif eğimli yapılan tabanlar bir drenaj sis-
temiyle beraber bir depoya veya dinlendirme kuyusuna bağlanır. 
Tehlikeli maddelere uygun özellikteki atık su arıtma tesisleri de bu 
amaçla kullanılabilir. Binaların tavanlarının ve tabanlarının yan-
maz, sızdırmaz, çarpma ile kıvılcım çıkarmaz ve kolay temizlenir 
malzemeden, hafif eğimli olarak, pencerelerin ise, büyük parçalar 
hâlinde, etrafa dağılmayacak ve zarar vermeyecek telli cam veya 
kırılmaz cam gibi maddelerden yapılması gerekir (92).

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik
10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 

“İşyerlerinde aranacak genel şartlar” başlıklı 5 inci maddesi birinci 
fıkrasının (a) bendinde “İSG ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen 
tedbirlerin alınmış olması” ve 23 üncü maddesinde “Yetkili ida-
reler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak 
beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre 
kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş gü-
venliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve do-
ğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.” düzenlemele-
rine yer verilmiştir.  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde ise 

“Gayrisıhhî müesseseler, çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili 
idareler tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya 
görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak veya aldırmakla so-
rumludur.” hükmünü haizdir. Yetkili idare ise aynı düzenlemenin 
4 üncü maddesinde “Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile 
kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda 
il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alan-
lar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda bü-
yükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyük-
şehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mü-
cavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırla-
rı içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği” şeklinde tanımlan-
mıştır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Belediye ve yetkili ida-
relerinin işyerlerinin ruhsatlandırılması sürecinde İSG açısından 
denetim yetkisinin bulunduğu görülmektedir (93).

Asansör Yönetmeliği ve Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği
29.06.2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Asansör Yönetmeliği ve 04.05.2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği; 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütümünde olan dü-
zenlemelerdir. Asansör Yönetmeliği, binalarda ve inşaatlarda sü-
rekli olarak kullanılan asansörleri ve bu asansörlerde kullanıla-
cak, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek IV’te) listelenmiş olan 
güvenlik aksamlarını ve sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, 
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sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri kapsamaktadır. 
Ancak, inşaat şantiyelerinde kurulan kaldırma tertibatlarını, üze-
rinden iş yapılabilen kaldırma tertibatlarını, maden ocağı vinçle-
rini, makinalara bağlı olan ve makina üzerindeki bakım ve mua-
yene noktaları dâhil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına 
erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını kapsamamak-
tadır. Söz konusu asansörlerin ilgili yönetmelik kapsamında peri-
yodik muayene ve bakımları yetkilendirilmiş muayene kuruluşla-
rı tarafından yürütülmektedir (94, 95).

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 
Hakkında Yönetmelik
24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlike-
li madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı var-
lıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şe-
kilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alı-
cıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, 
tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve teh-
likeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve 
yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  ADR, Tehli-
keli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avru-
pa Anlaşmasını; ADR Uygunluk Belgesi ise model yılına bakılmak-
sızın ADR’ye taraf olan ülkelere yönelik olarak tehlikeli madde taşı-
macılık faaliyetinde bulunacak taşıtlar ve/veya yurt içinde tehlikeli 
madde taşımacılık faaliyetinde bulunacak 2015 ve sonrası model yı-
lına sahip taşıtlar için ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümler kapsa-
mında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlediği/düzenlettir-
diği belgeyi ifade eder. Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, 
bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak kontrollü, emni-
yetli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az 
olacak şekilde taşınır. ADR’de taşınması yasaklanan tehlikeli mad-
deler taşınamaz. Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, 
hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini 
en aza indirebilmek için öngörülebilen risklerin yapısını ve boyutu-
nu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine 
uygun tedbirleri almak zorundadırlar (96).

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 
Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
23.06.2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek 
düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlen-
dirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve 
yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni 
ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenle-
mektir. İmalatçılar, ithalatçılar ve alt kullanıcılar, insan sağlığını ya 
da çevreyi olumsuz etkilemeden maddelerin üretilmesini, piyasaya 
arzını ya da kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür (97).

Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer 
Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun 
(19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı)
Düzenlemeye 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesiyle eklenen ek madde 1 uyarınca; iyonlaştırıcı radyasyon-
la teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya iş-

lemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu 
süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte be-
lirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz li-
mitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı 
takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağ-
lık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Söz konusu Kanuna dayanarak Radyoloji, Radyom ve Elektrik-
le Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname de oluşturulmuş 
olup 6/5/1939 tarihli ve 4201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir (98).

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak çı-
karılan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü, 7/9/1985 tarihli ve 18861 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İyon-
laştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, it-
hal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan, resmi özel 
kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce uyulması gereken ku-
rallar bu Tüzükte gösterilmiştir. Düzenlemenin altıncı maddesi 
gereğince 18 yaşından küçükler, bu Tüzük kapsamına giren 
işlerde çalıştırılamazlar.

Düzenlemenin beşinci maddesinde radyasyon güvenliği temel 
standartları belirlenmiş olup görevi gereği, radyasyon kaynakla-
rıyla çalışan veya radyasyona maruz kalan kişilerin, iç ve dış rad-
yasyon kaynaklarından bütün vücutlarının alacağı yıllık dozun 5 
remi geçmeyeceği ve radyasyon görevlisi sayılmayan kişilerin ve 
toplumdaki diğer kişilerin maruz kalacakları iç ve dış radyasyo-
nun dozları toplamının ise bütün vücut için yılda 0,5 remi geçme-
yeceği hüküm altına alınmıştır (99).

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak çı-
karılan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 24.03.2000 tarihli ve 
23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına kar-
şı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır. Yönet-
melik; nükleer tesisler, nükleer yakıtlar, nükleer tesislerden çıkan 
radyoaktif atıklar ve nükleer maddelere ilişkin faaliyetleri kapsa-
maz. Nükleer tesislerde iyonlaştırıcı radyasyondan korunmaya 
ilişkin usul ve esasları düzenleyen ayrı bir Nükleer Tesislerde Rad-
yasyondan Korunma Yönetmeliği mevcuttur. 

Düzenlemenin yedinci maddesinde radyasyondan korunmada 
kullanılan, doz sınırlama sisteminin temel ilkelerine yer verilmiştir. 
Buna göre, ışınlanmanın zararlı sonuçları göz önünde bulunduru-
larak, net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin 
verilemez. Radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, 
olası tüm ışınlanmalar için bireysel dozların büyüklüğü, ışınlana-
cak kişilerin sayısı, ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulun-
durularak mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanır. Tıbbi 
ışınlamalar hariç, izin verilen tüm ışınlamaların neden olduğu ilgi-
li organ veya dokudaki eşdeğer doz ve etkin doz, Yönetmeliğin 10 
uncu maddesinde belirtilen yıllık doz sınırlarını aşamaz.

Düzenleme kapsamında, yıllık doz sınırları sağlığa zarar ver-
meyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak radyas-
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yon görevlileri ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı belirlenmiş-
tir. Buna göre, radyasyon görevlileri için etkin doz ardışık beş yı-
lın ortalaması 20 mSv’i, herhangi bir yılda ise 50 mSv’i geçemez. 
El ve ayak veya cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500  mSv, göz 
merceği için 150  mSv’dir. Cilt için en yüksek radyasyon dozu-
na maruz kalan 1 cm2’lik alanın eşdeğer dozu, diğer alanların al-
dığı doza bakılmaksızın ortalama cilt eşdeğer dozu olarak kabul 
edilir. Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda 1 mSv’i geçemez. 
Özel durumlarda; ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olmak üzere 
yılda 5 mSv’e kadar izin verilir. Cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 
50 mSv, göz merceği için 15 mSv’dir. 18 yaşından küçükler Rad-
yasyon Güvenliği Tüzüğünün 6 ncı maddesine göre radyasyon uy-
gulaması işinde çalıştırılamazlar. 16-18 yaşları arasındaki öğren-
ci ve stajyerlere sadece gözetimli alanlarda eğitim izni verilebilir. 
Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen alanlar-
da, eğitim amaçlı olmak koşuluyla, eğitimleri radyasyon kaynak-
larının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arasındaki stajyerler 
ve öğrenciler için etkin doz, herhangi bir yılda 6 mSv’i geçemez. 
Ancak el, ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz sınırı 150 mSv, göz 
merceği için 50  mSv’dir. Emzirme dönemindeki kadın çalışan-
lar, radyoaktif kontaminasyon riski taşıyan işlerde çalıştırılmaz. 
Ziyaretçiler denetimli alanlara kesinlikle, gözetimli alanlara 
ise  radyasyondan korunma sorumlusundan izin almadan gire-
mezler. İzin verilen ziyaretçilerin giriş ve çıkış saatlerinin kayıt-
larının tutulması radyasyondan korunma sorumlusu tarafından 
sağlanır (100).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
MEVZUATINDAKİ ORTAK İLKELER
Ulusal mevzuatın temelini risk değerlendirmesi yaklaşımı, dolayı-
sıyla önleme ve sürekli iyileştirme oluşturmaktadır. “Çalışma or-
tamı” terimi, İskandinavya İSG geleneğinden türemiş olup iş ka-
zası ve meslek hastalıkların önlenmesinin de ötesine geçerek insa-
ni iş süreçlerinin tasarımı ile iş organizasyonu ve iş sağlığının teş-
viki ve geliştirilmesinin unsurlarını içerir. 

Ulusal İSG mevzuatı, hüküm bazında incelendiğinde özellik-
le 6331 sayılı Kanun ve buna bağlı yayımlanan alt düzenlemeler-
de işverenin yükümlülükleri, çalışanların eğitimi, çalışanlara da-
nışma ve bilgilendirilmeleri, sağlık gözetimi, risk değerlendirme-
si, maruz kalımın önlenmesi ve azaltılması, çalışanların görüşle-
rinin alınması ve katılımlarının sağlanması konularında ortak hü-
kümler içerdiği görülecektir.

Terminoloji olarak ise 6331 sayılı Kanunun 3. maddesi, temel 
terimleri tanımlar. 
•	 Çalışan;	Kendi	özel	kanunlarındaki	statülerine	bakılmaksızın	

kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir.
•	 İşveren:	Çalışan	istihdam	eden	gerçek	veya	tüzel	kişi	yahut	tü-

zel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır.
•	 Çalışan	temsilcisi:	İş	sağlığı	ve	güvenliği	 ile	 ilgili	çalışmalara	

katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, teklif-
lerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye 
yetkili çalışandır. 

•	 İşyeri	sağlık	ve	güvenlik	birimi:	İşyerinde	iş	sağlığı	ve	güvenliği	
hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve per-
sonele sahip olan birimdir.

Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında İSG ile 
ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve 
alınan tedbirlerin tümüdür (19).

“Risk değerlendirmesi” mevzuat kapsamında yer alan diğer bir 
ortak ilkedir. 6331 sayılı Kanunun 4üncü maddesi birinci fıkra-
sının (c) bendi uyarınca risk değerlendirmesi, işletmelerdeki İSG 
yönetim sürecinin temelini oluşturur. İşverenlerce, sadece belir-
li kurallar ve sınır değerlere uymak yeterli olmaksızın işletme-
deki tüm süreçler ve iş yerinin risk profilini en iyi şekilde kar-
şılayan iyileştirme tedbirleri alınmalıdır. Risk değerlendirmesi-
nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, işverenlerin sorumluluğu ile 
birlikte iş yerinde İSG›yi iyileştirme olanakları da artmıştır. İş-
yerlerinde risk değerlendirmesinin periyodik olarak gerçekleşti-
rilmesi, önleyici tedbirlerin yerindeliğinin kontrolünü sağladığı 
gibi işletmenin sürekli olarak iyileştirilmesi sürecini beraberin-
de getirir. Amaç her seferinde daha iyi olmaktır. Bunu sağlamak 
için İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği de 
yayımlanmış ve bu süreçte izlenecek adımları ortaya koymuştur 
(19,21).

Yürürlükteki mevzuat, işletmedeki İSG ile ilgili hususlar yö-
nünden işvereni sorumlu tutmaktadır. Belirli görevler iş yeri 
içinden görevlendirilen veya dışarıdan hizmet alınan uzmanlara 
devredilebilirken, genel sorumluluk asla devredilemez, işveren-
dedir. İşverenler, çalışanların İSGni her yönüyle sağlama görevini 
üstleneceklerdir (19).

Risk değerlendirmesi, iş yerindeki tehlikelerden kaynaklanan 
ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyerek onlar üzerinde 
oluşturdukları veya oluşturabilecekleri risklerin değerlendirme-
si sürecidir. Bu çalışma, işyerlerinde tanımlanmış süreçler ve dü-
zenlilik gerektirir. Bu süreç, tehlikelerin giderilip giderilemeyece-
ği, risklerin kontrol altına alınması için hangi önleyici veya koru-
yucu önlemlerin alınabileceği, nelerin yaralanma veya zarara ne-
den olabileceği gibi işin tüm yönleriyle ilgili sistematik bir ince-
lemedir. Bu süreç, planla-uygula-kontrol et metodolojisini takip 
eden sürekli bir iyileştirme döngüsüne yerleştirilmiş olup sürekli-
lik ve tekrar kontrol gerektiren bir yaklaşımdır. 

6331 sayılı Kanunun beşinci maddesinde risklerden korunma 
ilkelerine yer verilmiş olup önleme tedbirlerinin hiyerarşisi ortaya 
konulmuştur. Hiyerarşi şu şekildedir:

1. Risklerden kaçınmak,
2. Önlenemeyen riskleri değerlendirmek,
3. Riskler ile kaynağında mücadele etmek,
4. İş ortamının çalışanlara uygun hale getirilmesi, (özellikle 

iş yeri tasarımı, iş ekipmanı seçimi ve çalışma/üretim yön-
temleri ile ilgili) 

5. Teknik ilerlemelere uyum sağlamak,
6. Tehlikeli faaliyetlerin daha az tehlikeli olanlarla değiştiril-

mesi,
7. Teknolojiyi, çalışma düzenini, çalışma koşullarını, sosyal 

ilişkileri ve çalışma ortamını kapsayan tutarlı bir genel ön-
leme politikası geliştirmek,

8. Bireysel koruma önlemlerinden ziyade toplu koruma ön-
lemlerini önceliklendirmek,

9. Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
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Bu nedenle işverenler, riskin, öncelikle kaynağında nasıl 
önleneceği veya ortadan kaldırılacağına odaklanmalı, bu müm-
kün değilse, bireysel önlemler almadan önce (örneğin kişisel koru-
yucu donanımlar veya çalışanların eğitimi gibi) riski sınırlandır-
mak için teknik veya organizasyonel araçlar kullanılmalıdır.

6331 sayılı Kanunun 14. Maddesi uyarınca işverenler bütün iş 
kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incele-
meleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

6331 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca işverenlerin, iş ye-
rinde bulunan İSG riskleri ile uyumlu şekilde tüm çalışanların 
sağlık gözetimi almasını sağlama yükümlülüğü vardır. 

Yine Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında çalışanların bilgi-
lendirilmesi yükümlülüğü tanımlanmış olup iş yerinde iş sağlığı 
ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren-
ler, çalışanları ve çalışan temsilcilerini iş yerinin özelliklerini de 
dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, ko-
ruyucu ve önleyici tedbirler.

b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla müca-

dele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

Eğitimler hususunda çalışanların da yükümlülükleri bulunmak-
tadır. Nitekim 6331 sayılı Kanunun 19. maddesinde, kendileri ile 
çalışmalarından/ihmallerinden etkilenen diğer kişilerin (çalışma 
arkadaşlarının) sağlık ve güvenliklerini koruyarak ve işverenin 
verdiği eğitim ve talimatlara uygun olarak çalışmalarını sürdür-
mek ile yükümlü oldukları belirtilmiştir. Bu yükümlülükler, işçi-
lerin, işveren tarafından belirlenen kurallara, uygulamalara ve ön-
leme tedbirlerine riayet ederek kendi güvenliklerine ve iş arkadaş-
larının güvenliğine katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. 

Çalışanlar, aşağıda yer verilen hususlarda işveren tarafından 
verilen İSG eğitimlerine veya talimatlara uymak ile yükümlüdür:
•	 İşleri	 ile	 ilgili	 ekipman,	 araç	veya	gereçleri	doğru	bir	 şekilde	

kullanmak, 
•	 Kişisel	koruyucu	ekipmanlarını	çalışma	sırasında	kullanmak,	
•	 Güvenlik	cihazlarını	keyfi	olarak	değiştirmemek	veya	sökmemek,
•	 İşvereni,	iş	yerinde	tehlike	arz	eden	durum	veya	olaylar	ile	il-

gili bilgilendirmek, İşyerinde, İSG profesyonelleri ile işbirliği 
yapmak (19).

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat Tablo 6’da verilmiştir (101-112).

Tablo 6. Yürürlükten kaldırılan mevzuat (101-112)

Yürürlükten Kaldırılan Tüzükler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 23.07.2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmî Gazete.

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde 

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
17.07.2014 tarihli ve 29063 sayılı Resmî Gazete.

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
25.07.2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmî Gazete.

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 

Tüzük
26.07.2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 08.02.2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmî Gazete.

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2013 tarihli ve 28555 sayılı Resmî Gazete.

Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.03.1997 - 

22930  s. R.G.)

19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile 

yürürlükten kaldırılmıştır.

Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında 

Yönetmelik (13.04.1997 - 22963 s. R.G.)

19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile 

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik (28.05.1997 - 23002 s. R.G.)

19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile 

yürürlükten kaldırılmıştır.

Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili 

Yönetmelik (14.09.1990 - 20635 s. R.G.)

05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 

Tozla Mücadele Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
03.09.2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete.

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında 

Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
26.12.2013 tarihli ve 28863 sayılı Resmî Gazete.
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Çalışanların korunması ve çalışma hayatının desteklenmesi sağ-
lıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması ile mümkündür. 
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili sorunlar ülkeler için önem 
arz etmekte ve buna bağlı olarak küresel çözümler üretilmektedir. 
Elverişli çalışma koşullarının sağlanması küreselleşme sürecinde 
sürdürülebilir kalkınmanın temel yapı taşı olarak görülmektedir.

Çalışma hayatının temel unsurlarından olan İSG, iş yerlerinde 
işin yürütümü nedeni ile oluşabilecek tehlikeleri ve riskleri orta-
dan kaldırmayı veya azaltmayı, çalışanların sağlığını bedensel ve 
ruhsal yönden en üst düzeyde tutmayı amaç edinen önleme ve ko-
ruma nitelikli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır (1).

İSG örgütlenmesi ve hizmetlerin sunumu, iş yerinde ya da işin 
yürütümü nedeni ile ortaya çıkabilecek risk faktörlerinden kay-
naklanan ve çalışanların sağlık ve/veya güvenliğine etki edebile-
cek koşullardan çalışanları korumak amacı ile yürütülen sistemli 
ve bilimsel çalışmalardır.

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 2003 yılında gerçek-
leştirilen 91 inci oturumu sonrası yayınlanan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hakkında Küresel Strateji Dokümanında uluslararası 
alanda önleyici sağlık ve güvenlik kültürü temelinde teşvik edici 
yaklaşımlarından bahsedilmiştir. Strateji ve faaliyet planının 
amacı İSG bilincinin oluşturulması, ulusal sistem ve yapıların 
belirlenmesi olarak belirtilmiştir (2).

ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalış-
ma Örgütü) tarafından hazırlanan Dünyada İstihdam ve Sosyal 
Görünüm: Eğilimler 2019 Raporu’nda “2018 yılında çalışma ça-
ğındaki nüfusun %58,4’ünün işgücüne katılım sağladığı ve istih-
dam edilen kişilerin çoğunluğunun yeterli düzeyde ekonomik gü-
vence, maddi refah ve fırsat eşitliğinin olmadığı” belirtilmiştir (3). 
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede sosyoekonomik fak-
törlerin etkisi oldukça fazladır. Sosyoekonomik gelişme, kişi ba-
şına milli gelirin artmasının yanında, yapısal ve insani gelişmeyi 
de içine alan ve ölçülebilen; istihdam, eğitim, sağlık, altyapı gös-
tergelerini kapsayan sosyal ve ekonomik değişkenleri içermekte-
dir (4). Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) art-
ması ve makroekonomik göstergelerle birlikte ulusal ekonomi öl-
çeğinin genişlemesi, ekonomik büyümenin gerçekleştiği anlamı-
na gelmektedir (5). Kişi başına reel hasıla, üretim ölçeğinin ve po-
tansiyelinin değişmesi veya daha üretken kullanımı ile kişi başına 

verimlilik artışı sonucu artmaktadır (6). ILO verilerine göre her 
yıl yaklaşık 2,78 milyon çalışan işe bağlı kaza ve hastalıklar nedeni 
ile hayatını kaybetmektedir (7). İş kazası ya da meslek hastalıkları 
kişisel, sosyal ve ekonomik maliyetleri de beraberinde getirmek-
tedir. İş kazalarının ekonomik etkisi ulusal ekonomiyi de etkileye-
cek boyuttadır, İSG önlemlerinin alınmamasının ulusal ekonomi-
ye maliyeti GSYH’nin %1-4’ü arasındadır (8).

İSG hizmetleri ile meslek hastalıklarının ve iş kazalarının 
önlenmesi yanı sıra, işgücüne katılım oranlarının artacağı, yüksek 
iş motivasyonu ve mesleki tatmin ile çalışanların sosyal refah se-
viyelerinde artış gözlenebileceği, bununda üretim potansiyelini 
artıracağı söylenebilir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 
İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER
İSG ile ilgili gelişmeler çalışma ilişkilerinin arttığı ve ağırlaştığı 
sanayi devrimini takip eden yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Sa-
nayi devrimi ile İSG kavramı çalışanın yaşama ve sağlıklı kalma 
hakkının çalışma hayatındaki uzantısı olarak ulusal ve uluslarara-
sı hukuk alanında yer bulmuştur.

Çalışma hakkı, herkesin arzu ettiği bir iş ve insan onurunu 
koruyacak bir gelir ile yaşamını sürdürmeyi güvence altına alan 
bir temel insan hakkıdır (9). Çalışma hakkı evrensel insan hakları 
metinlerinde ve ulusal anayasalarda düzenlenmiştir. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sa-
yılı kararı ile ilan edilen ve Bakanlar Kurulu kararı ile ülkemizde 
27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23 üncü maddesi çalış-
ma hakkı ile ilgili olup birinci fıkrasında “Her bireyin çalışmaya, 
işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına, işsiz-
likten korunmaya hakkı vardır.” hususu belirtilmiştir (10).

Birleşmiş Milletler’in, 1946 yılında, ilk uzman kuruluşu konu-
muna gelen ILO’nun oluşturduğu standartların yaklaşık %80’i doğ-
rudan ya da dolaylı olarak İSG ile ilgilidir (1). ILO Anayasası’nın 
başlangıç metninde “…işçilerin genel ve mesleki hastalıklara ve iş 
sırasında meydana gelen kazalara karşı korunması, … hedefleri-
ne ulaşmak amacı ile taraflarca anayasanın onaylandığı” husu-
su yer almaktadır. Onaylanan sözleşmeleri ve kuruluşun tavsiye 
kararları doğrultusunda İSG konularında farkındalığın oluşturul-
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ması ve taraf ülkelerde sağlık ve güvenlik kültürünün hayata geçi-
rilmesi yönünde adımlar atılması sağlanmıştır (11).

Avrupa Birliği ülkelerinde ILO’nun 155 No.’lu İş Sağlığı ve 
Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme ve 161 No.’lu 
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme, 164 sayılı tavsiye kararı ve 
89/391 sayılı çerçeve yönergesi temel alınarak İSG ile ilgili mev-
zuatın oluşturulduğu ve uygulandığı görülmektedir. Uluslararası 
düzenlemelerde iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği ve hari-
ci iş sağlığı hizmetleri ile ilgili temel normlara yer verilmiş olma-
sı, üye ülkelerin bu normlar ışığında kendi mevzuatında bu kav-
ramlara yer vermesini ve harici iş sağlığı servislerinin kurulması-
nı sağlamıştır (12).

Türkiye tarafından da onaylanan 155 No.’lu Sözleşme’nin 4 
üncü maddesinin birinci fıkrası “Her üye, ulusal koşullar ve uy-
gulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren 
kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamı-
na ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve 
periyodik olarak gözden geçirecektir.” gereği sözleşmenin yürürlü-
ğe girdiği ülkelerde ulusal İSG politikasının belirlenerek çalışan-
ların sağlık ve güvenliklerinin korunması maksadı ile tutarlı, sis-
tematik ve uygulanabilir iş sağlığı hizmet modellerinin uygulan-
ması amaçlanmıştır (13, 14). Türkiye tarafından da onaylanan 161 
No.’lu Sözleşme çalışanların çalışma koşullarından kaynaklanan 
hastalık ve yaralanmalara karşı korunmasını amaç edinmiştir. 
Sözleşme’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “Her 
üye, …bütün işçiler için, iş sağlığı hizmetlerini sürekli bir şekilde 
geliştirmeyi üstlenir.” gereği sözleşmenin yürürlüğe girdiği ülke-
lerde çalışanların sağlıklarının çalışma koşullarından kaynakla-
nan risk etmenlerinden korunmasının sağlanması amacı ile de-
vamlılık arz eden hizmet modellerinin geliştirilmesi gerektiği hu-
susu belirtilmiştir (15).

Türkiye’de onaylanan uluslararası sözleşmeler yanı sıra ulu-
sal mevzuat düzenlemeleri ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri-
nin örgütlenmesine ilişkin olarak, öngörülen koşulların uygu-
lanması konusunda, bağlayıcı hükümler içeren yasal düzenleme-
ler yapılmıştır. Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun (6 Mayıs 1930 ta-
rih ve 1489 sayılı Resmî Gazete) Yedinci Babı “İşçilerin Hıfzısıh-
hası” 173-179 maddelerinde; çalışma yaşı, gece çalışması ile gebe 
ve emziren kadın çalışanlar için çalışma koşulları düzenlenmiştir. 
Ek olarak; çalışanların iş yeri mahallinde yer alan alet, edevatın 
kullanımından ya da kullanılan hammaddeden kaynaklanan kaza 
veya mesleki hastalıkların engellenmesine yönelik Sağlık Bakanlı-
ğı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müşterek hazırlanacak 
yasal bir düzenlemenin gerekli olduğu hususu belirtilmiştir (16).

Çalışma hayatına yönelik hak ve ödevlerin dayanağı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasıdır (17). Anayasa’nın 49 uncu maddesi 
ikinci fıkrasında “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, 
çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, 
çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir 
ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli ted-
birleri alır.” hususu belirtilmiştir. Anılan madde, devlet tarafın-
dan çalışma hakkının desteklenmesi ve gerekli şartların sağlan-
ması gerekliliğini vurgulamıştır. T.C. Anayasa metninde çalışma 
hakkı “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlığı altında yer 
almaktadır. Sosyal haklar, sosyal devletin önemli unsurlarından 
birini oluşturmaktadır (18). Sosyal haklar; sosyal adaleti sağlama-

ya, sosyal eşitsizlikleri azaltmaya, toplum içinde ekonomik bakım-
dan zayıf olan sınıf ve grupları korumaya yönelik haklardır (19).

Türk Borçlar Kanunu’nun (4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı 
Resmî Gazete) 417 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İşveren, 
işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her tür-
lü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler 
de İSG konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.” 
gereği, işveren ve çalışanların İSG konusundaki sorumlulukları  
belirtilmiştir (20).

İş Kanunu (10 Haziran 2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete) 
ile işçilerin çalışma koşulları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve 
sorumluluklarına yönelik hususlar düzenlenmiştir (21). Kanun’un 
Beşinci Bölümü’nde İSG’ye yönelik hususlar yer almakta iken 30 
Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
kademeli olarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile ilgili maddeler mülga olmuş ancak Kanun’un çalışma 
hayatına yönelik diğer maddeleri yürürlükte kalmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde İSG’nin sağlan-
ması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için 
işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yüküm-
lülüklerini düzenleyen İSG alanındaki ilk müstakil kanundur. 
Kanunu’nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ve alt bentlerinde mes-
leki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik 
çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı hizmetlerinin sunulması 
için işverenin yükümlülükleri belirtilmiştir (22). “Çalışanları 
arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve on ve daha fazla 
çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık 
personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere 
sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya 
bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak 
yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye 
sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate 
alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 
Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 
50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri 
işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen 
eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler 
ve tetkikler hariç İSG hizmetlerini yürütebilirler.”

İş yerinde İSG hizmetinin sağlanması amacı ile iş yerinin çalışan 
sayısı ve tehlike sınıfı dikkate alınarak, sayısı ve çalışma süresi 
belirlenecek olan ve İSG profesyonelleri olarak da adlandırılan 
iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli 
görevlendirmesinin yapılması gerekliliği hususu belirtilmiştir. Ek 
olarak; çalışanları arasında belirlenen niteliklere uygun iş güvenliği 
uzmanı, iş yeri hekimi ya da diğer sağlık personeli bulunmaması 
durumunda ise bu hizmeti ortak sağlık güvenlik birimi (OSGB) adı 
verilen kuruluşlardan temin edebileceği açıklanmıştır. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde (29 Aralık 2012 tarih ve 
28512 sayılı Resmî Gazete) hizmetleri yürütmek üzere kurulacak iş 
yeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve gü-
venlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

İş yerlerinde iş sağlığı hizmetinin sunulmasına yönelik örgüt-
lenmenin önemli EKİP üyelerinden iş yeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanının işverene rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere gö-
revlendirildiği, görevi ile ilgili yasal düzenleme ve teknolojik geliş-
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meleri de dikkate alarak iş yerinde tespit edilen İSG konularındaki 
eksikliklerin giderilmesine yönelik alınması gereken tedbir ve tav-
siyelerin belirlenmesi ve işverene iletilmesi gerektiği hususu 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8 inci maddesi ikinci fık-
rasında belirtilmiştir.

Uygulamaların başarıya ulaşmasında, rehber niteliğinde olan 
yönetim standartlarına uygun planlama ve uygulamalar önem ta-
şımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili rehber niteliği taşıyan 
ilk standart BSI British Standarts Institute (İngiliz Standartları 
Enstitüsü) tarafından 1996 yılında yayımlanan BS 8800 Mesleki 
Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi’dir. BS 8800, İSG’ye 
yönelik şartları içermeyen ancak kılavuz bilgiler ve tavsiyeler 
içeren bir standart olarak hazırlanmıştır. Takip eden yıllarda farklı 
kuruluşlar tarafından İSG ile ilgili standartlar yayımlanmıştır 
ancak, standartların içerik ve uygulama alanlarında benzerlik 
teşkil etmemesi nedeni ile uluslararası kabul görecek nitelikte İSG 
standardı hazırlanması kararlaştırılmıştır. BSI bünyesinde birçok 
kuruluşun katılımı ile bir komisyon kurulmuştur ve ISO Interna-
tional Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar 
Örgütü) tarafından yayınlanmış ISO 9000 Kalite Yönetim Stan-
dartları ve ISO 14000 Çevre Yönetimi Standartları gibi İSG ala-
nında başvurulabilecek standartlar da değerlendirilerek yürütü-
len çalışmalar 1999 yılında OHSAS Occupational Health and Sa-
fety Assesment Series (İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Seri-
leri) 18001 standardının oluşturulması ile neticelenmiştir.

OHSAS 18001-1999 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Siste-
mi ile OHSAS 18002-2000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Siste-
mi Uygulama Kılavuzu’ndan oluşmaktadır.

OHSAS 18001, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Genel 
Sekreterliği’ne bağlı Akreditasyon ve Belgelendirme Özel Daimi 
Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Tetkik Kurulu’nun 9 Ni-
san 2001 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edi-
lerek TS 18001:2001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-
Şartlar olarak yayımlanmıştır.

ISO tarafından Mart 2018 tarihinde yayınlanmış olan ISO 
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, TSE ta-
rafından TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri — Şart-
lar ve kullanım kılavuzu olarak 27 Nisan 2018 tarihinde kabul 
edilerek TS 18001 ve TS 18001 standartlarının yerini almıştır. TS 
ISO 45001; kuruluşlara güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlanması-
na imkan verilmesi, kuruluşta iş kazalarının ve meslek hastalık-
larının önlenmesi, yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırıl-
ması, organizasyonel yapının güçlendirilmesi ve oluşturulan sis-
temin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır (23).

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, işletmelerin sağlık ve 
güvenlik yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirme ihti-
yaçlarına cevap verecek nitelikte geliştirilmelidir. İSG yönetim 
standartlarının işletmelerde uygulanması ile iş kazalarının önlen-
mesi ve işletmelerin iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerini 
yerine getirmesinin kolaylaşacağı düşünülmektedir (24).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ  
HİZMET MODELLERİ
İş sağlığı hizmetleri incelediğinde temellerinin halk sağlığı 
çalışma prensipleri içerisinde yer aldığını söylemek mümkündür. 
Geleneksel yaklaşımda amaç tıpkı iş sağlığının tanımında olduğu 

gibi çalışanın sağlık açısından zararlı madde ya da ortam ile 
temasını engellemek ve zararlı etkilerinden korumaktır. Bu 
yaklaşım biyolojik etkenler ya da fiziksel ve kimyasal etkenlerden 
kaynaklı sorunların çözümünde hala etkilidir (25). Geleneksel 
yaklaşımda, iş sağlığı hizmetlerinin hekimler tarafından beraber-
lerinde hemşire, psikolog gibi yardımcı bir sağlık personeli ile bir-
likte yürütülmesi ve ihtiyaç duyulması halinde teknik konularda 
danışmana başvurulması planlanmıştır. İSG kapsamında yürütü-
lecek faaliyetlere iş sağlığı hizmetleri, iş sağlığı uygulamaları baş-
lıklarında ağırlıklı olarak hekimler tarafından, kitap, makale ben-
zeri çalışmalarda, iş sağlığı ve halk sağlığı disiplini içinde ele alın-
mıştır. Bu yaklaşım İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ivme-
lenmeye başlamış, 1980’li yıllarda da devam etmiştir (26).

Son yirmi yılda, İSG alanındaki etkenler çok faktörlü olarak 
daha karmaşık hale gelmiştir. Birçok mekanizması olan, çoklu ne-
den ve sonuçlara sebep olan tehlikelerle karşı karşıya kalınmıştır. 
Çalışanların sağlığına dair geniş bir çevresel, örgütsel, sosyal ve 
davranışsal belirleyiciler yelpazesi kabul edilmiş ve risk yönetimi 
hedefleri olarak alınmıştır. Ayrıca, iş sağlığı programlarına sağlı-
ğın teşviki, iş kabiliyeti, iş güvenliği ve iş yaşam kalitesi dâhil edil-
miştir. Başlangıçta, iş sağlığı hizmetlerinin sunumu, çoğunlukla, 
örgütlü iş kollarındaki büyük işletmelerde kurulan uzman ekip-
ler tarafından yürütülmüştür. Daha sonra, çok büyük oranda olan 
kayıt dışı ve örgütlü olmayan sektörler için “şirket içi hizmet” mo-
delinin uygun olmadığı görülmüş olup, sektörlerin değişen ihti-
yaçlarını karşılama amacıyla başka iş sağlığı hizmetleri modelle-
ri geliştirilmiştir.

İSG hizmetlerinin sağlanması sadece İSG servisleri/ birimleri, 
sunucuları ve uzmanları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden 
ibaret değildir. İş sağlığı hizmetleri içerisinde İSG profesyonelle-
rinin, iş yeri içinden ve dışından diğer uzmanların yanı sıra yetki-
li makamların, işveren ve işçi kuruluşlarının, standart belirleme 
ve uygulama organlarının yer aldığı disiplinler ve sektörler arası 
bir faaliyettir. Böyle bir katılım, iş yerinde gelişmiş ve iyi koordine 
edilmiş bir sistem gerektirmektedir (27). 

Sürdürülebilir bir İSG hizmeti altyapı gerektirir. Birçok ülke 
bütün çalışanlar için İSG hizmet altyapısı geliştirmemiştir. İSG 
hizmetinin kapsamını tüm çalışanları kapsayacak şekilde hızlı 
bir şekilde genişletmek imkânsız olmasa da zor olabilir. ILO ve 
WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)  tara-
fından hazırlanan temel iş sağlığı hizmetleri kılavuzuna göre, her 
ülke öncelikli olarak iş sağlığı hizmetlerinde mevcut durumunu 
analiz etmelidir. Bu analiz doğrultusunda ulusal strateji ve eylem 
programı hazırlanmalıdır.

İSG hizmetinin yeterli olarak sağlanamadığı sektörler için iş 
sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine başlamak için, ILO ve WHO 
tarafından ülkelere ve iş yerlerine yönelik kademeli/ aşamalı 
hizmet modelleri ve planlama önerilmiştir: Başlangıç seviyesi, te-
mel iş sağlığı hizmetleri, uluslararası standartlarda hizmetler ve 
en sonunda çok amaçlı ve geniş kapsamlı iş sağlığı hizmetleri (25).

1.Aşama - Başlangıç Seviyesi: Herhangi bir iş sağlığı hizme-
ti almayan iş yerleri bu aşamada değerlendirilir. İş sağlığı hizme-
ti kapsamında temel eğitimi almış ve birinci basamak sağlık bi-
riminde çalışmış kişiler (mümkünse hemşire ve güvenlik uzma-
nı) öncelikle görevlendirilir. Bu aşamadaki çalışmalarda; iş kaza-
sı verileri, ağır fiziksel çalışmalar, basit temizlik ve hijyen kuralla-
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rı, tehlikeli kimyasallar, fiziksel ve biyolojik etmenler (HIV/AIDS 
vb.) dikkate alınır.

2. Aşama - Temel İş Sağlığı Hizmetleri: Bu aşamada altyapı 
çalışmaları tamamlanmış sağlık hizmetlerinin sunulduğu iş yer-
leri değerlendirilmektedir. Bölgesel koşullar ve ihtiyaçlara yönelik 
sunulan hizmetler değişiklik göstermektedir. İş sağlığı konusun-
da kısa süreli eğitim almış iş yeri hekimi ya da iş yeri hemşiresi gö-
revlendirilir. İş yeri hekimi ya da iş yeri hemşiresi çalışmalarında 
iş güvenliği uzmanı tarafından desteklenir.

3. Aşama - Uluslararası Standartlarda Hizmetler: ILO’nun 
161 No.’lu sözleşmesini onaylayan ülkelerde sözleşmenin amacına 
yönelik çalışmaları yürüten ve sağlık hizmetlerini bu ölçekte kar-
şılayan iş yerleri bu aşamada değerlendirilir. Hizmet sağlayıcıla-
rı özel olarak eğitim almış kişilerden oluşur. İş sağlığı hizmeti çok 
disiplinli yaklaşımı benimser.

4. Aşama - Çok Amaçlı ve Geniş Kapsamlı Hizmetler: Sa-
nayileşmiş ülkelerde hizmet veren büyük ölçekli firmalar genel-
likle bu aşamada değerlendirilir. Bu aşamadaki ülkelerde farklı 
sektörlerdeki iş yerlerine hizmet sunan iş sağlığı hizmeti merkez-
leri bulunmaktadır. Uzmanlaşmış iş yeri hekimi, iş yeri hemşiresi, 
iş hijyenistleri, ergonomistler, psikologlar ve güvenlik mühendis-
leri gibi farklı disiplinlerdeki kişiler birlikte çalışmaktadır.

İşletmelerin, iş sağlığı hizmetini sağlaması ve bu hizmetin 
hangi model kullanılarak gerçekleştirileceğine ilişkin kararlarını 
yasal düzenlemeler, iş sözleşmeleri veya yönetimin ve çalışanların 
İSG konusundaki endişeleri belirleyebilir. Birçok işletme, iş sağlığı 
hizmetinin, üretim araçlarının korunmasındaki değeri bilinciyle 
olumlu bir karara itilirken, diğerleri, işçi tazminat haklarının ma-
liyetlerini kontrol etmek, sağlık nedenleriyle işe devamsızlık, en-
gellilik, erken emeklilik, yasal cezalar, davalar vb. gibi ekonomik 
düşüncelerden etkilenir.

İş sağlığı hizmeti modelleri, bazı durumlarda yalnızca belirli 
endüstrilere özgü olarak yasa veya yönetmeliklerle belirlenebilir. 
Bu genellikle, ticari işletmelerinin başka seçeneği olmadığı sosyal 
güvenlik modelinde geçerlidir. Genel nüfus için sağlık hizmetinin 
yetersiz kaldığı bazı gelişmekte olan ve yeni sanayileşmiş ülkeler-
de ise bazı durumlarda, iş sağlığı hizmeti, çalışanlara ve aileleri 
için iş dışında da genel sağlık gözetimi sağlayabilir. Bu uygulama 
iş sağlığı hizmet modellerinin geliştirildiği 1990’lı yıllarda Finlan-
diya, İsveç ve İtalya'da başarıyla uygulanmıştır (28).

Çoğu durumda, seçilen model, işgücünün büyüklüğü 
ve demografik özellikleri, yaptıkları iş türleri ile iş yerinde 
karşılaştıkları tehlike ve riskler, kullanılan kimyasal maddeler ve 
iş ekipmanları, şantiye/fabrika/imalathanenin coğrafi konumu 
gibi faktörlerle belirlenir. İş sağlığı hizmet modelinin etkili ve ve-
rimli olmasında sadece modelin doğru seçilmesi başarı sağlamaz. 
İşletmelerin üst yönetimleri tarafından iş sağlığı kültürünün de-
ğerlerinin benimsenmesi, hizmetlerin sağlıklı olarak yürütülebil-
mesi için gerekli bütçenin ayrılması, çalışanların yapılan çalışma-
ların samimiyetine inanması, İSG tedbirlerinin önemini ve gerek-
liliğini kavramaları açısından gerekli eğitimlerin verilmesi gerekir. 
Bazen bir işletme minimal bir birim kuracak ve İSG kültürü de-
ğerlerinin yöneticiler ve çalışanlar tarafından benimsenip sahip-
lenilmesi sebebiyle iş yerindeki İSG hizmeti faaliyetlerini en fay-
dalı şekilde uygulayacak ve genişletecektir. İş sağlığı hizmetleri-
nin çeşitli modellerinin farklı durumlarda çalıştırılması üzerine 

karşılaştırmalı olarak yapılacak akademik çalışmalara ihtiyaç du-
yulmaktadır.

Endüstri türüne, büyüklüğüne, faaliyet alanına, yapısına vb. 
etkenlere göre işletmelerin iş sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için 
çeşitli iş sağlığı hizmetleri modelleri geliştirilmiştir. Rantanen 
1990 yılında iş sağlığı hizmet modellerini altı kategoride grupla-
mıştır: büyük sanayi modeli, grup ya da şirketler arası hizmet mo-
deli, özel sağlık merkezi, toplum sağlığı merkezi, ulusal sağlık hiz-
meti ve sosyal güvenlik kurumu modeli (29). Rantanen bu sınıf-
landırmasını 1998 yılında hazırladığı (Revizyon Tarihi: 11 Şubat 
2011) ILO kılavuzunda genişletmiştir: Fabrika içi (şirket içi) mo-
del, Grup veya şirketler arası model, Endüstri odaklı (iş koluna 
özgü) model, Hastane polikliniği, Özel sağlık merkezleri, Birin-
ci basamak sağlık birimleri, Sosyal güvenlik modeli. Bu modeller 
aşağıda açıklanmıştır (28).

Fabrika içi (şirket içi) model: Özel ve kamu sektöründeki pek 
çok büyük endüstriyel ve endüstriyel olmayan işletmede entegre 
ve kapsamlı bir iş sağlığı hizmeti sunulmaktadır. Buna ek olarak 
iş sağlığı hizmetleri dışında çalışanlarını ve ailelerini kapsayacak 
şekilde genel sağlık hizmetleri de yürütülmektedir. Bu birimler 
genellikle sadece iş yeri hekimlerini ve iş yeri hemşirelerini de-
ğil aynı zamanda iş hijyenistlerini, ergonomistleri, toksikologla-
rı, meslek fizyologlarını, laboratuvar ve röntgen teknisyenlerini ve 
muhtemelen fizyoterapistleri, sosyal hizmet çalışanlarını, sağlık 
eğitimcilerini, danışmanları ve endüstriyel psikologları da içere-
bilecek çok disiplinli personele sahiptir. İş hijyeni ve iş sağlığı hiz-
metleri işletmenin iş sağlığı hizmetleri birimi profesyonelleri ya 
da işletmede farklı bir birim tarafından yürütülür.

Daha küçük işletmeler, bir veya daha fazla iş yeri hemşiresini 
ve günde birkaç saat veya haftada birkaç kez iş yerini ziyaret ede-
cek yarı zamanlı sözleşme ile istihdam edilecek iş yeri hekimin-
den oluşan bir iş sağlığı hizmet birimi oluşturabilir. Başka bir hiz-
met birimi varyasyonu da işletmelerin bir ya da daha fazla iş yeri 
hemşiresinin istihdam edilmesi ve yalnızca lisanslı hekimler ta-
rafından yerine getirilebilecek prosedürlerin oluşması ve ilaç ya-
zımının gerekmesi durumunda çağrı üzerine çalışma prosedürü-
ne uygun şekilde iş yeri hekimi istihdamını içermektedir. Ameri-
ka Birleşik Devletleri ve İngiltere’de bazı durumlarda, bu birimler 
yerel bir hastane veya özel bir girişimci örgütü gibi harici bir yük-
lenici tarafından işletilir ve denetlenir.

Küçük işletmeler için önerilen bu modelin çeşitli dezavantajla-
rı vardır. Çeşitli nedenlerden dolayı, iş sağlığı personeli bazen iş-
letmenin genel olarak benimsemesi gereken İSG kültürü, İSG reh-
berlik ve danışmanlığı faaliyetlerinden uzaklaşarak sunması ge-
reken İSG hizmetini akut mesleki yaralanma ve hastalıkların ilk 
yardımına ve tedavisine katkı sağlamak, rutin tıbbi muayenele-
rin yapılması olarak sınırlandırabilir. Başka bir tehlike ise yarı za-
manlı ve özellikle çağrı ile gelen doktorlar sıklıkla, gerçekleştiri-
len iş türleri ve çalışma ortamının ayrıntılarıyla ilgili gerekli aşi-
nalıkları/birikimi elde edememesidir. Yöneticiler ve güvenlik ko-
mitesiyle yeterince temasa geçemezler ve uygun önleyici tedbirler 
için etkili bir şekilde yetkilendirilemezler.

İş sağlığı hizmetlerinin sürdürülebilir olmasının önünde çeşitli 
tehlikeler yer almaktadır. Ekonomik durgunluk zamanlarında 
görülen işgücündeki azalmaların bir parçası olarak, bazı büyük 
işletmeler iş sağlığı hizmetlerini daraltmakta ve bazı durumlarda 
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onları tamamen ortadan kaldırmaktadır. Başka bir durumda 
iş sağlığı hizmet birimi olan bir işletme, birimi bulunmayan 
bir işletme tarafından devralınabilir. Bu gibi durumlarda, dış 
kaynaklarla sözleşme yapabilir ve iş hijyeni, toksikoloji ve güven-
lik mühendisliği gibi özel hizmetler sağlamak için geçici olarak 
danışmanlar kullanabilir. 

Bazı kuruluşlar, dış hizmet sağlayıcıların hizmetlerini koordi-
ne etmek, performanslarını izlemek ve çalışan sağlığı ve güvenli-
ği ile ilgili konularda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak üzere 
şirket içi tıbbi bir müdür veya yönetici olarak hizmet verecek iş ve 
çevre sağlığı konusunda uzman bir kişi istihdam ederler.

Grup veya şirketler arası model: Bu model kendi iş sağlığı 
hizmet birimlerine sahip olmak için çok küçük olan işletmelerin, 
iş sağlığı hizmetlerinin küçük veya orta ölçekli işletme grupları 
tarafından paylaşılmasını içermektedir. Bu model, küçük ölçek-
li işletmelere iyi bir ekipman ve personel donanımlı kapsamlı bir 
hizmetin avantajlarından yararlanabilmelerini sağlar.

Grup modelinin, daha büyük işletmelerin fabrika içi modeline 
kıyasla sık karşılaşılan bir dezavantajı fabrika/imalathane/şantiye 
alanı ile iş sağlığı hizmet birimi arasındaki mesafedir. Bu durum 
sadece yaralanma gibi durumlarda ilkyardımın acil olarak uygu-
lanması bakımından dezavantaj sağlamaz. Aynı zamanda çalışan-
ların sağlık gözetimine tabi tutulması gereken durumlarda iş yeri 
dışına gönderilmesi ciddi bir iş saati kaybına neden olmaktadır.

Diğer bir sorun, katılımcı işletmelerin bu hizmet birimlerini 
devlet veya özel vakıf destekleri ile kurmuş olmaları durumudur. 
Söz konusu yardımın kesilmesi çoğu zaman işletmeler tarafından 
yeterli maddi bütçenin ayrılamaması sebebiyle birimin varlığını 
sürdürememesine neden olmaktadır.

Endüstri odaklı (iş koluna özgü) model: Grup modelinin bir 
çeşidi, aynı endüstri, ticaret veya ekonomik faaliyetteki bir dizi iş-
letme tarafından iş sağlığı servisinin ortak kullanımıdır. İnşaat, 
gıda, tarım, bankacılık ve sigorta, Avrupa’da bu tür düzenlemele-
ri yapan sektörlere örnek olarak verilebilir. Bu modelin avantajı, iş 
sağlığı hizmetinin belirli bir endüstriye yoğunlaşma ve sorunları-
nı çözmede özel yetkinlik kazanma fırsatıdır.

Türkiye’de de inşaat ve maden işkollarında sektöre özgü İSG 
hizmeti kriterleriyle ilgili yasal düzenlemelerin yetkili kurumlar-
ca yapılacağı, yayımlanan yönetmelikle belirtilmiştir.

Hastane polikliniği: Hastane poliklinikleri ve acil servis oda-
ları, geleneksel olarak yaralı veya hasta çalışanlara hizmet vermiş-
tir. Bu modelin dikkate değer bir dezavantajı hastane personeli ve 
iş yeri hekimlerinin meslek hastalıkları hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmamasıdır.

Bazı durumlarda, iş sağlığı hizmet birimleri belirli uzmanlık 
hizmetlerinin sağlaması ve tedavilerin yürütülmesi amacıyla yerel 
hastanelerle iş birliği yapabilir. Burada hastane personeline kendi-
lerine gelebilecek vaka türleri hakkında eğitim verilerek yukarıda 
belirtildiği gibi dezavantajlar bertaraf edilmeye çalışılır.

Daha yakın zamanlarda, hastaneler yukarıda açıklanan büyük 
tesis içi veya grup hizmetleriyle kıyaslanabilecek şekilde özel iş 
sağlığı klinikleri veya hizmetleri çalıştırmaya başlamıştır. Bu mo-
del, iş sağlığı konusunda uzmanlaşmış doktorlar tarafından görev-
lendirilen personele, gördükleri sorunları da içeren araştırmalar 
yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Örnek olarak Türkiye’de 
Hacettepe Üniversitesi’nde İş ve Meslek Hastalıkları Poliklini-

ği kurulmuştur. Poliklinik hizmetleri kapsamında, diğer klinik-
lerle işbirliği yapılarak, meslek hastalıklarının ve işle ilgili has-
talıkların tanısı, tedavisi ve raporlanması konusunda faaliyetler  
sürdürülmektedir (30).

Gruplar veya şirketler arası hizmet modeli ile hastane mode-
li arasındaki önemli bir fark, grup modelinde katılımcı işletmele-
rin genellikle iş sağlığı servisinin mülkiyetini paylaşması ve nasıl 
çalıştığı konusunda karar alma yetkisine sahip olmasıdır. Hasta-
ne modelinde ise iş sağlığı hizmet birimleri özel ya da kamuya ait 
olan ve müşteri ilişki dayanan ticari bir faaliyet olmasıdır. Bu du-
rum iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde işçi ve işveren katılı-
mını ve iş birliğini sınırlayacaktır.

Özel sağlık merkezleri: Özel sağlık merkezi modeli, ayakta 
tedavi hizmeti yürütmek ve bazen de hastaneye dayalı sağlık hiz-
metleri sağlamak için genellikle bir grup hekim tarafından orga-
nize edilen bir ünitedir. Büyük merkezler genellikle çok disiplinli 
bir kadroya sahiptir. Bazıları mesleki hijyen ve fizyoterapi hizmet-
leri de sunarken, daha küçük üniteler genellikle sadece tıbbi hiz-
metleri sağlar. 

Tıpkı hastane klinik modelinde olduğu gibi bu modelde de hiz-
met sunan birimlerin ticari işletmeler olması, hizmet sunumunda 
işverenle ilişkiler bakımından mesleki bağımsızlık ilkesini tehlike-
ye atabilir. Aynı şekilde sunulacak hizmetlerde ticari ve maddi kay-
gılar güdülme ihtimali bu modelin diğer bir dezavantajıdır. Mode-
le getirilen başka bir eleştiri de hekimlerin faaliyetlerini tedavi edi-
ci hizmetlere yoğunlaştırmalarıdır. Oysaki iş sağlığı hizmetlerin-
den öncelikli olarak beklenen risk değerlendirmesi yapılarak sağlı-
ğı koruyucu ve geliştirici önleyici bir yaklaşımın benimsenmesidir.

Türkiye’de de özel sektörde ticari bir işletme olarak faaliyet 
gösteren ve İSG hizmeti sunan OSGB’ler bünyesinde çalışan İSG 
profesyonellerinin maaşlarını ve diğer giderlerini hizmet verdikleri 
işverenlerden finanse etmeleri sebebiyle mesleki bağımsızlık 
konuları tartışılmaktadır. 2014 yılında 2837 İSG profesyoneli ile 
yürütülen bir uzmanlık tezinde; İSG profesyonellerinin %85’i aylık 
ücretlerinin hizmet sunulan işveren tarafından ödenmesinin İSG 
hizmetindeki çalışmalarını etkilediğini belirtmiştir. Aynı İSG 
profesyonellerinin yaklaşık yarısı aylık ücretlerini almak için 
devlet-işveren ortaklığından oluşan fonu tercih etmiştir (31).

Birinci basamak sağlık birimleri: Birinci basamak sağlık bi-
rimleri genellikle belediye veya diğer yerel makamlar veya ulusal 
sağlık hizmetleri tarafından düzenlenir ve genellikle hem önleyi-
ci hizmetler hem de birinci basamak sağlık hizmetleri sunar. Bu 
model WHO tarafından özellikle tarımsal işletmeleri olmak üze-
re küçük ölçekli işletmelere ve serbest meslek sahiplerine hizmet 
sağlama aracı olarak şiddetle tavsiye edilen modeldir. Bu model 
kayıt dışı sektörle mücadele için de etkilidir.

Bu modelin başarısı bir ölçüde hekimlerin ve hemşirelerin iş 
sağlığı konusundaki eğitim ve tecrübe düzeyine bağlıdır. Hekim 
ve hemşirelerin lisans ve uzmanlık eğitimleri sırasında iş sağlığı 
konularında özel olarak eğitim verilmesi bu modelin başarısı için 
tavsiye edilen bir uygulamadır.

Bu modelin avantajı, ne iş yaptığına ve nerede çalıştığına bakıl-
maksızın ülkedeki bütün çalışan kesimi kapsamasıdır. İş yerindeki 
çalışma ortamının gözetiminin ve gezilerinin yapılamaması mo-
delin ağırlıklı olarak acil müdahale ve tedaviye odaklanması mo-
delin dezavantajıdır. 
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Türkiye’de 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer 
alan iş yerlerinde çalışanların kanun kapsamında yer alan sağlık ra-
porlarının kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alı-
nabilmesiyle ilgili istisna getirilmiştir (23). Sağlık raporlarının ha-
zırlanmasının iş sağlığı hizmetlerinin bir parçası olduğu düşünül-
düğünde bu raporların birinci basamak sağlık sunucusu olan aile 
hekimliğinden alınabilmesi bu modelin uygulamasına bir örnektir.

Sosyal güvenlik modeli: Bu modelde iş sağlığı hizmetle-
ri, sosyal güvenlik sistemi tarafından organize edilen ve işleti-
len özel birimler tarafından sağlanmaktadır. Bu modelin kendi-
ne özgü özelliği, hizmet biriminin, işçilerin mesleki yaralanma ve 
hastalıklardan dolayı alacakların tazmin edilmesinden sorumlu 
kuruluş tarafından işletilmesidir. Tedavi edici hizmetler sunulur-
ken, sosyal güvenlik maliyetlerini kontrol etme vurgusu önleyici 
hizmetlere öncelik verilmesini sağlamıştır.

Uluslararası kılavuzlar, çok disiplinli iş sağlığı hizmetlerine iş 
hijyeni hizmetlerinin dahil edilmesini tavsiye etmektedir. Bunun-
la birlikte, bazı ülkelerde iş hijyeni geleneksel olarak ayrı ve ba-
ğımsız bir faaliyet olarak gerçekleştirilir. Bu şartlar altında, İSG 
faaliyetlerinde yer alan diğer hizmetlerle iş birliği gereklidir. 

İş Güvenliği ve Proses Güvenliği Hizmetleri: Geleneksel 
olarak, işletme çalışanları olan iş güvenliği görevlileri veya güven-
lik mühendisleri tarafından ya da bir tür danışmanlık düzenleme-
si şeklinde ayrı bir faaliyeti olarak gerçekleştirilir. İşletme içi gü-
venlik hizmetinde, iş güvenliği görevlisi genellikle işletmede gü-
venlikten sorumlu olan şeftir ve bu gibi konularda işvereni tem-
sil eder.

İngiltere’de genel sağlık ve güvenlik danışmanlarının kayıtlı 
olduğu OSHCR Occupational Safety and Health Consul-
tants Register (İş Güvenliği ve Sağlık Danışmanları Sicili) bir 
ağ bulunmaktadır. Bu ağ ile yeterlilikleri onaylanmış güncel 
danışman listesi sunulmaktadır. Genel İSG danışmanlığı arayan 
işverenler, endüstri, konu, ilçe veya anahtar kelimeye göre bir 
danışman arayabilirler (32).

Çağdaş yaklaşım, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hizmetlerin 
entegre edildiği bütüncül bir İSG hizmet modelinin sağlanması-
dır. Güvenlik faaliyetlerinin iş sağlığı ve iş hijyenine paralel olarak 
gerçekleştirildiği yerlerde, özellikle kaza tehlikelerinin tanımlan-
ması, risk değerlendirmesi, önleyici ve kontrol önlemlerinin plan-
lanması ve uygulanması, yöneticilerin, denetçilerin ve çalışanla-
rın eğitimi, kaza kayıtlarını toplamak, muhafaza etmek ve kayıt al-
tına almak ve yapılan kontrol önlemlerinin işletilmesi gibi konula-
rında iş birliği gereklidir.

Destek Hizmetleri Altyapıları: İşletmelerin çoğunluğu, 
İSG çalışmaları için gerekli olan kapsamlı çok disiplinli iş sağlığı 
hizmetini karşılayamamaktadır. İşletme için sağlanan temel 
hizmetlere ek olarak, iş sağlığı hizmetinin kendisinin aşağıdaki 
alanlarda teknik uzmanlığa ihtiyacı olabilir:
•	 İş	hijyeni	(ölçüm	ve	analiz)
•	 Ergonomi
•	 Yeni	problemler	ve	çözüm	yaklaşımları	hakkında	bilgi	ve	tavsiye,
•	 Organizasyonel	gelişim.
•	 Psikoloji	ve	stres	yönetimi,
•	 Kontrol	önlemlerinde	ve	ekipmanlarında	daha	yeni	gelişmeler,
•	 Araştırma	desteği.

Ülkeler bu tür hizmetlerin organizasyonu için farklı yaklaşım-
lar kullandılar.  Örneğin, Finlandiya’da birinci basamak iş sağlı-
ğı hizmetleri için uzman desteği sağlayan altı bölgesel enstitüyle 
bir Meslek Sağlığı Enstitüsü bulunmaktadır. Sanayileşmiş ülkele-
rin çoğu, böyle bir ulusal enstitüye veya araştırma, eğitim, bilgi-
lendirme ve danışma hizmetleriyle temel işlevleri olan benzer bir 
yapıya sahiptir; gelişmekte olan ülkelerde nadirdir. Böyle bir ens-
titünün bulunmadığı durumlarda, bu hizmetler üniversite araş-
tırma grupları, sosyal güvenlik kurumları, ulusal sağlık hizmet-
leri sistemleri, devlet İSG otoriteleri ve özel danışmanlar tarafın-
dan sağlanabilir. 

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü iş yeri ortamında bulunan faktörlerin ölçümünü yap-
mak, bununla ilgili ulusal ve uluslararası standart ve metotlarla il-
gili düzenleme ve araştırma yapmak, İSG alanında özel ve kamu 
kuruluşlarına, ölçüm firmalarına, laboratuvarlara teknik bilgi ve 
destek vermekle görevlidir. Ayrıca Enstitü 2013 yılından beri, İSG 
mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruz kalım-
lara veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolo-
jik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel 
veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendi-
rilmesi görevini yürütmektedir (33).

TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
HİZMET MODELLERİ
İSG politikalarının sürdürülebilirliği; etkin, kontrol edilebilir, sis-
tematik ve uygulanabilir iş sağlığı hizmetlerinin sunulması ile 
mümkündür.

Türkiye’de İSG hizmetleri, İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri 
(İSGB), Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) ve Toplum Sağlı-
ğı Merkezleri (TSM) tarafından yürütülmektedir.

İş yerlerinin çalışanlar için daha güvenli hale getirilmesi, 
risklerin kaynağında yok edilmesi ve önleyici yaklaşımın 
benimsenmesi ve uygulanması için İSG konusunun uzmanlık 
gerektiren, profesyonel yardım ihtiyacı doğuran teknik bir alan 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (34). İş yerlerinde söz 
konusu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik iş güvenliği 
uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi 
yapılmaktadır (35, 36).

İSG profesyonelleri, iş yerlerinde sunulan İSG hizmetlerinin 
sistematik ve bütüncül yapısı gereği oluşturulan örgütsel 
yapının önemli bir parçası olup sunulan hizmetlerin işin ve iş 
yerinin özelliklerine uygun tasarlanması ve hizmetlerde sürekli 
iyileştirme yaklaşımının benimsenmesi konularında çalışmalarda 
bulunurlar. İSG profesyonellerinin bu yapı kapsamındaki etkin 
rolü 2014 yılında yapılan bir çalışma ile desteklenmiştir. “İSG Pro-
fesyonellerinin Çalışma Koşulları ile İSG Hizmeti Alınan ve Alın-
mayan İşyerlerinde İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sıklığının De-
ğerlendirilmesi” başlıklı tezde yer alan çalışmada iş kazasının 
meydana geldiği 89.074 iş yerinde yapılan incelemede iş yerlerinin 
%17.95’inin iş güvenliği uzmanı istihdam ettiği, %82.05’inin ise iş 
güvenliği uzmanı istihdam etmediği belirtilmiştir (37). 

İSG kapsamında yürütülen çalışmalar işveren ve çalışanların 
da dahil olduğu bütüncül bir yaklaşımda değerlendirilmelidir. Bu 
kapsamda karşılaşılan eksiklik ve aksaklıklar giderilmeli, İSG pro-
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fesyonelleri bu bağlamda yetkilerini kullanarak yükümlülükleri-
ni yerine getirmelidir. Yargıtay’ın bir iş kazası davasında, iş kazası-
na konu aksaklıkları tespit eden ve onaylı deftere yazarak görev ve 
sorumluluğunu yerine getiren iş güvenliği uzmanına kaza sebe-
biyle kusur izafe edilemeyeceğine yönelik kararı bulunmaktadır. 
(Yargıtay 12. Ceza Dairesi E. 2015/2717 K.2016/489)

İŞ YERİ SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ 
(İSGB)
İş yeri sağlık ve güvenlik birimi, iş yerinde İSG hizmetlerini 
yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan 
birimi ifade etmektedir. İş yerinde İSG hizmetlerini yürütmek 
üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimleri 
esasen ülkemizde geçmişte de olan iş yeri bünyesindeki (İng. in 
plant, in company model) modelle uyumludur ve etkin olan yön-
temdir (12). 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8 inci maddesinin altıncı 
fıkrasında iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli gö-
revlendirilmesi gereken durumlarda; işverenin, İSGB kurması ge-
rektiği hususu belirtilmiştir. 

İş güvenliği uzmanları, 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı 
Resmî Gazete ile yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 12 nci 
maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrası gereği iş yerinin 
tehlike sınıfı ve iş yerlerindeki çalışan sayısına göre hesaplanan 
sayıda tam zamanlı görevlendirilirler. Az tehlikeli sınıfta yer alan 
1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1000 çalışan için, 
tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerin-
de her 500 çalışan için ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha 
fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalı-
şacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

İş yeri hekimleri, 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer 
Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak-
kında Yönetmelik’in 12 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü 
fıkrası gereği iş yerinin tehlike sınıfı ve iş yerlerindeki çalışan sayısı-
na göre hesaplanan sayıda tam zamanlı görevlendirilirler. Az tehli-
keli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 
2000 çalışan için, tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalı-
şanı olan iş yerlerinde her 1000 çalışan için ve çok tehlikeli sınıfta 
yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 750 çalışan 
için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB)
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, kamu kurum ve kuruluşları, orga-
nize sanayi bölgeleri ile 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Tica-
ret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, iş yer-
lerine iş sağlığı hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli dona-
nım ve personele sahip olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Ba kanlığı (AÇSHB) tarafından yetkilendirilen birimi ifade et-
mektedir (22). İşverenler, çalışanları arasında iş güvenliği uzma-
nı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli sertifikasına sahip per-
sonelinin bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir 
kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak ye-
rine getirebilir.

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ 
TSM (Toplum Sağlığı Merkezi), bölgesinde yaşayan toplumun sağ-
lığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve so-
runları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri 
gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabili-
te edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin 
ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetle-
yen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer 
kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan, Sağlık 
Bakanlığı’nın, sağlık kuruluşunu ifade etmektedir (38).

AÇSHB tarafından yetkilendirilmiş ve TSM bünyesinde iş 
sağlığı hizmeti sunmak üzere “Yetkilendirilmiş İSG Birimleri”  
kurulmaktadır.

İl Sağlık Müdürlüğü, bulunduğu ildeki iş yeri sayısını ve da-
ğılımını, tehlike sınıfını, çalışan sayısını, fiziki koşulları ve ula-
şılabilirliği dikkate alarak İSG hizmeti verecek TSM sayısını  
belirler (39).

İl Sağlık Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ildeki 
iş yeri sayısını, sektörel dağılımlarını, adreslerini, bu iş yerlerinin 
tehlike sınıfına göre dağılımlarını, meslek hastalıkları ve iş kaza-
ları bildirimlerini yılda en az bir kez veya ihtiyaç halinde elektro-
nik ortamdan veri alarak saptar, durum tespiti yapar ve bölgedeki 
TSM ve yetkilendirilmiş TSM birimine bildirir.

Ülkemizde İSG hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ulaşılabilir 
olması, kalite ve etkinliğinin artırılmasında kamu desteği artırıla-
rak sürdürülmelidir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin işveren-
lerin bir araya gelerek oluşturdukları ya da kamu kurumlarınca 
oluşturulan, kar amacı gütmeyen birimler olarak tanımlanıp, ya-
pılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Özel kuruluşlarca sunulan 
hizmet modelinin Özel Sağlık Güvenlik Birimleri olarak tanım-
lanmalı ve yapılandırılmalıdır.

Destek Hizmetleri Yönetmeliği uygulamaları yaygınlaştırı-
larak, tanıtılmalıdır. Yetkilendirilmiş Sağlık Bakanlığı TSM uy-
gulamaları desteklenerek yaygınlaştırılmalı, örnek uygulamaları  
desteklenmelidir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMET 
MODELLERİ - ÜLKE ÖRNEKLERİ
FİNLANDİYA
Finlandiya’da İSG politikaları, iş yeri düzeyinde işverenler, çalı-
şanlar ve diğer aktörler arasındaki işbirliğine dayanmaktadır (40).

Finlandiya’nın İSG konusu ile ilgili yasal düzenlemeleri 1889 
yılına uzanmakta olup sanayileşmenin artması ile iş sağlığı hiz-
metleri ile ilgili altyapı çalışmaları da hız kazanmıştır. Çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi ve çalışanların çalışma hayatına uzun 
süreli katılımının sağlanmasının iş sağlığı hizmetlerinin standar-
dının iyileştirilmesi ile mümkün kılınacağı düşüncesi, İSG ile ilgi-
li çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Finlandiya’nın İSG hiz-
metinin organizasyon yapısı Şekil-1’de gösterilmiştir (41).

Finlandiya’da İSG konuları birbirinden ayrılmaktadır. Güven-
lik konuları işveren ve çalışan temsilcileri tarafından işletme için-
de ele alınırken, sağlık konuları sağlık servisi tarafından ele alın-
maktadır (39).

Finlandiya’nın İSG konusunda öncülük eden kurumu Sos-
yal İşler ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Departmanı’dır. Departman, Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı’nın 
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gözetimi altında ulusal İSG politikası oluşturma konusunda  
yetkilendirilmiştir. 

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı iş sağlığı hizmetleri ile ilgili ko-
nularda 2015 yılına kadar gelişim stratejileri üretmiş olup aşağı-
da listelenen konular ile ilgili önlemler üzerinde durulmuştur (42).
•	 Sağlık	ve	işgücü	kapasitesinin	artışının	desteklenmesi,
•	 Çalışma	hayatının	cazibesinin	artırılması,
•	 Toplumdan	dışlanmanın	tespit	edilmesi	ve	önlenmesi,
•	 Etkili	ve	makul	gelir	güvenliğinin	sağlanması.

Finlandiya’da FIOH Finnish İnstitute of Occupational Health 
(Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü), VTT State Technical Research 
Centre (Eyalet Teknik Araştırma Merkezi), STUK Radiation and 
Nuclear Safety Authority (Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kuru-
mu), TUKES Safety Technology Authorityh (Güvenlik Teknoloji-
leri Kurumu) vb. birçok enstitü tarafından İSG araştırmaları yü-
rütülmektedir (Şekil 1). 

Finlandiya’da İSG ile ilgili temel yasa ve düzenlemeler şu şe-
kilde listelenmiştir:
•	 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (738/2002)
•	 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ile İşyeri Sağlığı ve Gü-

venliğinde İşbirliği Hakkında Kanun (44/2006)
•	 İş Sağlığı Hizmetleri Kanunu (1383/2001)
•	 İş Kazası Sigortası Kanunu (608/1948; 681/2005)

•	 Meslek Hastalıkları Kanunu (1343/1988; 1317/2002)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların görev ve sorumluluk-
larını tüm detayları ile düzenlemektedir. İşveren, iş yeri ve çevre-
sinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve çalışanla-
rın mesleki beceri, deneyim, yaş, cinsiyet ve diğer ilgili özellikleri-
ni dikkate alarak işe uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamı
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki gelişme eğilimleri hükümet 
komitesi ve sosyal taraflarca Finlandiya’nın 1986 yılında 
onayladığı 161 No.’lu sözleşme ve 171 No.’lu tavsiye kararı ile hız 
kazanmıştır.1989 yılında ulusal İSG programı parlamentoya su-
nulmuş olup İSG kapsamındaki yeni düzenlemeler 2001 yılında 
kabul edilmiştir.

Finlandiya ILO’nun 161 No.’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Söz-
leşmesi ve 155 No.’lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına 
İlişkin Sözleşmesi, 171 No.’lu Tavsiye Kararı ve 187 No.’lu İş 
Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi gibi temel 
sözleşmelerinin çoğunu imzalamıştır.

İş Sağlığı Hizmetleri Kanunu, tüm kamu ve özel sektör iş yerle-
rini kapsayarak iş yeri büyüklüğüne bakılmaksızın işverenlerin iş 
yerlerinde tüm çalışanlara İSG kapsamında önleyici hizmetlerin 
sunulması ve organize edilmesini mecbur kılmaktadır. 

Şekil 1. Finlandiya’da iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu (41)
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Finlandiya’da iş sağlığı hizmetleri; iş sağlığı hekimleri, iş sağ-
lığı hemşireleri, fizyoterapistler, psikologlar, iş hijyenistleri, tek-
nik uzmanlar, tarım uzmanları, ergonomistler, diyetisyenler, fi-
ziksel egzersiz danışmanları, logoterapistler ve göz doktorları ile  
yürütülmektedir.

Ondan fazla işçi çalışan iş yerinde işçiler, işveren ve kamu otori-
teleriyle yapılacak görüşmelerde yetkili bir İSG temsilcisi ve 2 tem-
silci vekili seçmektedir. 10’dan az çalışanı olan iş yerlerinde de İSG 
ile ilgili konularda yetkili temsilciler seçilebilir (43) Finlandiya’nın iş 
sağlığı ve güvenliği organizasyonu Şekil 1’de verilmiştir.

En az 20 işçi çalışan iş yerlerinde ise; işveren ve işçi temsilci-
leri ile bir sekreterden oluşan İSG kurulu oluşturulması zorun-
ludur (44). Kurulun görevi, İSG koşullarının iyileştirilmesini teş-
vik etmektir. İSG işçi temsilcilerinin, kurul toplantılarına katılma 
ve görüşlerini açıklama hakları vardır. Kurul, çalışma koşulları-
nın iyileştirilmesi, iş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi yanında, 
İSG eğitimleri ve çalışma talimatları konularında işverene öne-
rilerde bulunabilir. Kurul, iş yerinde denetim faaliyetlerinde bu-
lunabilir ve iş teftişlerine katılabilir. Kurullar, iş yeri düzeyinde, 
İSG ile ilgili konularda, işveren ve işçiler arasında işbirliğini oluş-
turmada merkezi bir forumdur. Üyelerin % 25’i işveren temsilcile-
rinden, %25’i işverence atanan işçi temsilcilerinden ve % 50’si işçi 
temsilcilerinden oluşmaktadır (44). 

HİNDİSTAN
Hindistan Anayasası’na göre çalışma konusu, merkezi ve eyalet 
hükümetleri tarafından kanunlaştırma yetkisi verilmiş ve önem 
arz eden konular arasında yer almaktadır (45). Anayasa, yurt-
taşlar için tanınmış hakları ve “Eyalet Politikaları için İlkeler 
Yönergesi”ni içermekte olup söz konusu yönergede çalışanların 
sağlık ve güvenliği konusundaki temel ilkelere yer verilmektedir.

Ministry of Labour and Employment (Çalışma ve İstihdam 
Bakanlığı) tarafından 20 Şubat 2009 tarihinde yayımlanan 
NPSHEW National Policy on Safety, Health and Environment 
(Ulusal Güvenlik, Sağlık ve Çevre Politikası)’nda ülke genelinde ön-
leyici sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulması amaçlanmıştır.

Hindistan hükümeti, İlkeler Yönergesi ve uluslararası anlaş-
malar kapsamında hükümet politikası, öncelikleri, strateji ve 
amaçlarını belirlemektedir. İş yerlerinde İSG ile ilgili düzenleme-
lerin sağlanması için özellikle imalat, maden, inşaat sektörü ve li-
man iş yerlerinde kapsamlı mevzuat çalışması yapılmıştır.
Hindistan’da 4 temel İSG yasası bulunmaktadır:
•	 Fabrikalar Kanunu (1948)
•	 Maden Kanunu (1952)
•	 Maden Kuralları (1955)
•	 Kömür Madeni Yönetmeliği (1957)
•	 Metal Madeni Yönetmeliği (1961)
•	 Yağ Madeni Yönetmeliği (1984)
•	 Maden Mesleki Eğitim Kuralları (1966)
•	 Maden Kurtarma Kuralları (1985)
•	 Liman İşçileri Kanunu (1986)
•	 Liman İşçileri Yönetmeliği (1990)
•	 Yapı ve Diğer İnşaat İşçileri Kanunu (1996)

Fabrikalar Kanunu ilk olarak 1881 yılında kabul edilmiştir. Ka-
nun, emek yoğun çalışılan tesislerde 10 ve daha fazla çalışanı olan; 

emek yoğun işlerin yapılmadığı tesislerde 20 ve daha fazla çalışanı 
olan ya da önceki on iki ay süresince üretimin devam ettiği iş yer-
lerini kapsamaktadır (46). Ancak; bazı eyaletlerde fabrika; emek 
yoğun işlerin gerçekleştiği tesislerde 20 ve daha fazlası, emek yo-
ğun işlerin gerçekleşmediği tesislerde 40 ve daha fazlası olarak ta-
nımlanmıştır. Fabrikalar Kanunu’na göre 1000 ve daha fazla olan 
iş yerlerinde ya da eyalet hükümeti tarafından fiziksel yaralanma, 
zehirlenme ya da mesleki hastalıklara yakalanma riski bulunan 
işlerin yapıldığı iş yerlerinde eyaletlerce belirlenecek olan ve her 
eyaletin Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak ilan edilecek olan sa-
yıda güvenlik görevlisi görevlendirilmektedir. Kanun kapsamında 
yer alan fabrikaların iş güvenliği denetimleri eyalet başmüfettişi 
tarafından yapılmaktadır.

Madenlerde iş güvenliği ile ilgili mevzuat çalışmaları 1895 yı-
lına dayanmaktadır. 1897 yılında yaşanan ve 52 kişinin ölümü ile 
sonuçlanan maden kazası sonrası 1901 yılında ilk Maden Kanunu 
kabul edilmiştir. Madencilik sektöründe artan tecrübe ile bugün 
kullanılan Madenler Kanunu 1952 yılında kabul edilerek önceki 
kanunun yerini almıştır. Maden Kanunu kapsamında değerlen-
dirilen iş yerlerinde kanun içeriği ile ilgili konularda görüşülmek 
üzere görüşme tarihi merkez hükümet tarafından Resmî Gazete-
de yayımlanarak bildirilen bir komite kurulur. Komitenin başkan-
lığını başmüfettiş ya da müfettiş olmayan hükümet yetkilisi ya-
par. Komitenin üyeleri maden başmüfettişi, madencilerin hakla-
rını savunmak üzere merkez hükümet tarafından görevlendirilen 
iki kişi, maden işverenlerini temsilen merkez hükümet tarafından 
yetkilendirilen iki kişi ve iki kalifiye maden mühendisinden oluş-
maktadır (47). Madenler Kanunu ve Maden Kuralları kapsamın-
da yer alan iş yerlerinin iş güvenliği denetimleri Çalışma ve İstih-
dam Bakanlığı bünyesinde yer alan DGMS Directorate General of 
Mines Safety (Maden Güvenliği Genel Müdürlüğü) tarafından ya-
pılmaktadır.

Liman işçilerinin güvenliği ile ilgili ilk mevzuat çalışması 1934 
yılında Hint Liman İşçileri Kanunu’nun kabul edilmesi ile gerçek-
leşmiştir. ILO’nun 152 No.’lu sözleşmesinin onaylanması ile daha 
kapsamlı hazırlanan ve 1986 yılında onaylanan Liman İşçileri 
Kanunu ve 1990 yılında onaylanan Liman İşçileri Yönetmeliği 
yürürlüğe girmiştir. Kanun, limanda bulunan çalışma yerleri, 
malzeme depoları, gemi güverteleri vb. çalışanlar tarafından 
kullanılan yerleri kapsamaktadır. Liman iş yerlerinde Liman 
İşçileri Kanunu’nda yer alan konular kapsamında eşit sayıda 
katılımcı ile hükümet yetkilisi, liman işçileri ve liman iş yeri 
işverenleri ile Danışma Komitesi oluşturulur (48). Liman İşçile-
ri Kanunu ve Liman İşçileri Yönetmeliği kapsamındaki iş yerle-
rinin iş güvenliği denetimleri Çalışma ve İstihdam Bakanlığı’nda 
yer alan DGFASLI Directorate General of Factory Advice Service 
and Labour Institutes (Fabrika Danışmanlık Hizmeti ve Çalışma 
Enstitüleri Genel Müdürlüğü) tarafından yapılmaktadır.

Yapı ve Diğer İnşaat İşçileri Kanunu, yapı iş yerlerini kapsa-
makta olup söz konusu iş yerlerinin iş güvenliği denetimleri Mer-
kez Hükümet kapsamında bulunan İşçi Refahı Genel Müdürlü-
ğü ve Eyalet Hükümeti kapsamında bulunan İşçi Komisyonları ve 
Fabrika Müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Beş yüz ve daha 
fazla çalışanı olan yapı iş yerlerinde Sağlık Komitesi kurulması ge-
rekmektedir. Sağlık komitesine katılacak olan işçi ve işveren tem-
silcileri sayısı eyalet hükümeti tarafından belirlenmekte olup işçi 
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temsilcilerinin sayısının işveren temsilcilerinden az olmaması hu-
susuna dikkat edilmektedir. Sağlık komitesi görevlendirme yü-
kümlülüğü bulunan iş yerlerinde iş güvenliğinden sorumlu Gü-
venlik Görevlisi de istihdam edilir (49).

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamı
ILO’nun kurucu üyelerinden olan Hindistan, ILO’nun İSG ile il-
gili 32 No.’lu Liman Kazalarından Korunma Sözleşmesi (1932), 
127 No.’lu Maksimum Ağırlık Sözleşmesi (1967), 136 No.’lu Ben-
zen Sözleşmesi (1971), 174 No.’lu Büyük Endüstriyel Kazalardan 
Korunma Sözleşmesi’nin (1993) de dahil olduğu 42 sözleşmeyi 
onaylamıştır.

Hindistan’da kamu ve özel sektörde yer alan ve örgütlenmiş iş 
yerlerinde İSG uygulamaları onaylanan ILO sözleşmeleri kapsa-
mında yürütülmektedir. Ancak; örgütlenmemiş iş yerlerinde İSG 
uygulamalarında aksaklıklar yaşanmaktadır.  Sadece iş sağlığı 
hizmetleri ile ilgilenen bir kamu kurumu bulunmamakta olup be-
lirli sektörlere yönelik çalışmalarda bulunan Fabrika Danışmanlık 
Hizmeti ve Çalışma Enstitüleri Genel Müdürlüğü, Maden Güven-
liği Genel Müdürlüğü vb. kurumlar bulunmaktadır.

Hindistan’da yasal düzenlemeler tehlikeli üretim süreçleri bu-
lunan her iş yerinde Merkezi Güvenlik Komitesi kurulmasını ge-
rekli görmüştür. Komitede işveren ve çalışanlar yer almakta olup 
İSG konuları görüşülmektedir.

İş sağlığı profesyonelleri ve iş güvenliği profesyonelleri farklı 
eğitim süreçlerinden geçerek uzmanlaşmaktadırlar. The Central La-
bour Institute (Merkezi İşgücü Enstitüsü) ve bağlı kuruluşları tara-
fından 3 aylık sertifikalı kurs programları düzenlenmektedir. Ek ola-
rak; National Institute of Occupational Health (Ulusal İş Sağlığı Ens-
titüsü), National Safety Council of India (Hindistan Ulusal Güvenlik 
Konseyi), Regional Labour Institutes (Bölgesel İşgücü Enstitüleri) ve 
Indian Association of Occupational Health (Hindistan İş Sağlığı Bir-
liği) gibi kuruluşlar tarafından da iş yeri hekimleri, iş güvenliği pro-
fesyonelleri ve işverenlere eğitim imkanı sunmaktadır (50).

ALMANYA 
Almanya’da çok çeşitli İSG hizmet modelleri uygulanmaktadır. 
Büyük şirketler genellikle doktorlar, güvenlik mühendisleri, psi-
kologlar, fizyoterapistler, tıbbi yardım personeli vb. çok disiplinli 
bir kurum içi kadroya sahipken, daha küçük şirketler bu hizmet-
leri iş yeri dışından kişilerle sözleşme yaparak alır. İş yeri dışı hiz-
met sunucuları, kendi nam ve hesabına çalışan iş yeri hekimi ve 
güvenlik mühendisleri olabileceği gibi bölgesel olarak hizmet ve-
ren bünyesinde birçok disiplinden profesyoneli bulunduran özel 
sektörde İSG alanında hizmet veren ticari işletmeler de olabilir.

Federal Çalışma Bakanlığı, İSG alanında kalite güvence ön-
lemlerinin geliştirilmesi için birtakım düzenlemeler yapmış-
tır. Federal Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı 1995’te tüm sek-
törlerin temsilcileri ve sosyal tarafların katılımıyla İSG alanında 
kalite güvencesi konulu toplantı düzenlemiştir. Bu girişim, kali-
te kriterleri, kalite güvence denetim araçları, denetçilerin eğiti-
mi ve iki denetim kurumunun kurulmasına öncülük etmiştir. Bu 
kurumlardan GQB Ge sellschaft zur Qualitätssicherung in der 
betriebsärztlichen Betre uung mbH (Mesleki Sağlık Hizmetlerin-
de Kalite Güvencesi Derneği) ve GQA Gesells chaft für Qualität 
im Arbeitsschutz mbH (İş Güvenliğinde Kalite Derneği)'dir.  

Mesleki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Güvencesi Derneği 1999 yı-
lında şirket doktorları VDBW’nin profesyonel birliği tarafından 
kurulmuştur. Bu dernek; VDBW, Federal Hekim Odası ve Fede-
ral Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü ile işbirliği halinde çalı-
şarak Kanada, ABD, Avustralya gibi uluslararası alanda tanınmış 
ve onaylanmış ülkelerin düzenlemelerini modelleyerek kalite gü-
vence kavramını, denetim ve kriterlerini geliştirmiştir.

Denetim, eğitimli ve deneyimli bir dış denetçi aracılığıy-
la 85 kritere göre İSG hizmetlerinin yapısı, süreci ve kalitesinin 
değerlendirilmesinden oluşur. Olumlu bir denetim sonucu olması 
durumunda, 3 yıl boyunca geçerli olan bir kalite mührü verilir. 
Bu mühür şirketlerin pazarlama faaliyetleri için faydalı kabul 
edilmektedir. Denetim katılımı isteğe bağlıdır. Dernek, ilgili tüm 
paydaşların temsil edildiği bir kurul tarafından denetlenir. 

Küçük işletmeler için bir diğer seçenek, çeşitli kaza sigorta ku-
rumları tarafından sunulan İşveren Modeli (so-called Employer 
Modeli)’dir. İşveren modelleri, “Üye devletler, faaliyetlerin niteli-
ği ve girişimlerin büyüklüğü ışığında, işverenin içinde bulundu-
ğu girişimlerin kategorilerini tanımlayabilir, yetkili olması şartıy-
la, 1. paragrafta belirtilen önlemlerin sorumluluğunu kendisi üst-
lenebilir ” Çerçeve Direktifi maddesini esas alarak oluşturulmuş-
tur. Bu, gerektiğinde mesleki tıbbi hizmete erişim sağlama koşulu-
nu içerir. İSG hizmeti sunan ticari faaliyet gösteren özel şirketler,  
işveren modeli için alternatif sunmaktadır. Bu şirketler işverenler 
için risk değerlendirmesi ve yönetimi konusunda yoğun bir eği-
tim sunmaktadır. İşveren talebi halinde şirketlere danışarak des-
tek alabilir. Ayrıca bu şirketler iş yerlerindeki İSG gerekliliklerini 
daha yakından denetler (51).

Almanya’da şirketlerin İSG ile ilgili yükümlülükleri yeri-
ne getirdiklerini özel olarak ifade etmek istemeleri durumunda, 
İSG yönetim sisteminin gönüllü olarak tanıtılması seçeneğin-
den faydalanmaktadır. Şirketler kendileri için uygun İSG yöne-
tim sisteminin belirlenmesinde İSG yönetim sistemleri için ulu-
sal kılavuzdan yardım alabilirler. Bu kılavuz, İSG yönetim siste-
minin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için bir çerçeve belge 
olarak anlaşılmalıdır. Ulusal kılavuza dayanarak, kaza sigorta-
sı kurumları ve İSG alanında devlet yetkilileri şirketlere gönül-
lü uygunluk testi sunmaktadır. Böyle bir uygunluk testi, şirke-
tin İSG yönetim sisteminin genel ulusal sistem şartlarına ne öl-
çüde uyduğunu belirler ve bu incelemenin sonuçlarını yazılı ola-
rak teyit eder (52).

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Modelleri
Almanya’da, 155 Sayılı “İş Güvenliği ve Sağlığı” ILO Sözleşme-
si ve 161 Sayılı “İş Sağlığı Hizmetleri” ILO Sözleşmesi, ilgili AB 
mevzuatı (89/391 Sayılı Çerçeve Direktifi) ve önceki mevzuatı 
(ASİG) uyarınca işverenler, İSG konularında İSG uzmanları (Alm. 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit) ve iş yeri hekimleri (Alm. Arbe-
itsmediziner, Betriebsärzte, Werksärzte) ile sözleşme yapmak su-
retiyle danışmanlık hizmeti almakla yükümlüdür. İşverenler bu 
yükümlülüklerini iki şekilde yerine getirebilirler. İşverenler, İSG 
uzmanını ve iş yeri hekimini iş yeri çalışanı olarak kendileri is-
tihdam edilebilirler veya iş yerlerine İSG hizmeti sunmak üzere 
bu profesyonellerin istihdam edildiği özel şirketlerden (Alm. über-
betriebliche Dienste) danışmanlık hizmeti alabilir. Bu özel şirket-
ler bünyesinde bir ila birkaç yüz profesyoneli istihdam ederek ye-
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rel, bölgesel veya ulusal çapta İSG hizmeti sunarlar. Bazı sosyal 
kaza sigortası kurumları belirli sektörlerde iş güvenliği ve tıbbi 
hizmetler sunmaktadır (inşaat - BG BAU, otel, restoran ve gıda iş-
leme endüstrisi - BGN) (53).

Çalışan sayısı 10’a kadar olan şirketlerde işveren düzenli 
destek (Alm. Regelbetreuung) veya işveren modelini (Alm. 
Unternehmermodell) seçebilir. Düzenli destek, temel desteği 
(Alm. Grundbetreuung) ve arada bir desteği (Alm. anlassbezogene 
Betreuung) içerir. Temel destek, risk değerlendirmelerinin hazırlan-
masını ve güncellenmesini içerirken, arada bir destek, yeni ekipman-
ların planlanması, inşa edilmesi ve değiştirilmesi, yeni iş yerlerinin 
kurulması ve çalışma süreçleri veya kazaların analizi gibi özel du-
rumları içerir. İşveren modeli, sosyal kaza sigorta kurumları tarafın-
dan işverenler için belirlenmiş olan özel motivasyon, bilgilendirme 
ve eğitim oturumlarını içermektedir. İşveren modeli, işveren eğer bu 
modeli seçerse, 11 ila 50 çalışanı olan şirketlere de uygulanabilir.

Ondan fazla çalışanı olan şirketlerde işveren ayrıca düzenli 
destek modelini seçebilir. Bu modelde işveren temel desteğe ek 
olarak şirkete özel destek (Alm. betriebsspezifische Betreuung) al-
maktadır. Temel destek; risk değerlendirmesi, iş yeri örgütlenme-
si genel sorularına destek, iş güvenliği ve sağlığının organizasyo-
nu ve yönetimi, şirket paydaşlarına tavsiyeler (işveren, çalışanlar, 
iş konseyi) ve kazaların analizini içerir (54).

Kaza Önleme Yönetmeliği 2 (DGUV Vorschrift 2), İş Yeri He-
kimleri, İş Güvenliği Mühendisleri ve Diğer İSG Uzmanları Hak-
kında Kanun uyarınca görevlerini yerine getirmek için işverenle-
rin alacağı önlemleri daha ayrıntılı olarak tanımlamaktadır (55).

DGUV 2 düzenlemesi öncelikli olarak yönetim ve emniyet 
mühendisliğini tanımlasa da  “alternatif destek modeli” de dahil 
olmak üzere olası destek modelleri ile ilgili açıklamaları da kap-
samaktadır. Bu model, 50’ye kadar çalışanı olan küçük işletmeler 
için, çoğunlukla eğitimli yükleniciler aracılığıyla İSG ilgili destek 
sağlayan bir modeldir. Desteğin kapsamını tanımlamak için şart-
lar belirlenmiştir. Şirketler, bu rehberlik ve yardımın işletmeleri 
için uyarlanmış versiyonlarını kendi kaza sigortası sağlayıcıların-
dan talep edebilirler (52).

İş yeri içinden veya dışından istihdam edilen profesyoneller 
için İş Yeri Hekimleri, Güvenlik Mühendisleri ve diğer İSG Uz-
manları Hakkında Kanun, iş yeri hekimlerinin ve İSG uzmanla-
rının görevlendirilmesini ve görevlerini tanımlamaktadır. İş yeri 
hekimlerinin ve İSG uzmanlarının çalışma süresi işletmenin risk 
kategorisine göre çalışan başına düşecek süre olarak belirlenir. 
Sosyal kaza sigortası kurumlarının kaza önleme yönetmelikleri, İş 
Yeri Hekimleri, Güvenlik Mühendisleri ve Diğer İSG Uzmanları 
Hakkında Kanun ilkelerini somutlaştırmaktadır (54).

İş yeri hekimi ve güvenlik uzmanı, şirket tarafından iş yeri-
nin bir çalışanı olarak istihdam edilmesine veya sözleşmeli olarak 
hizmet alınmasına bakılmaksızın çalışmalarını mesleki bağımsız-
lık ilkesi içerisinde uygulamaları beklenilmektedir. İş yeri hekim-
lerinin ve güvenlik uzmanlarının temel görevleri şunlardır:
•	 İşverene ve iş yerinde İSG’nin sağlanmasında sorumlu bilhas-

sa kazaların önlenmesi konusunda görev alan kişilere özellik-
le aşağıdaki konu ve faaliyetlerde tavsiyelerde bulunmak ve da-
nışmanlık yapmak:

- İş yeri bina ve eklentileri planlanırken, inşa edilirken ve bakı-
mı yapılırken,

- Teknik ekipman tedarik edilirken, yeni iş süreçleri ve çalış-
ma malzemeleri tanıtılırken,

- Kişisel koruyucu donanımlar seçilirken ve denenirken,
- İş fizyolojisi, iş psikolojisi, ergonomi ve iş hijyeni ile ilgili so-

runların çözümünde ve özellikle çalışma ritimleri, çalışma 
süresi ve molaları, iş yerlerinin yapılandırılması, iş organi-
zasyonu ve çalışma ortamı ile ilgili düzenlemelerin yapılma-
sında,

- İş yerinde ilkyardım organizasyonun yapılmasında,
- İş değişikliği yapılan çalışanların yeni işine uyum sağlaması 

çalışmaları ile engelli çalışanların işe uyumunun sağlanması 
çalışmalarında.

•	 Tesis binalarını ve teknik iş ekipmanlarını (özellikle ilk kulla-
nımdan önce) ve çalışma prosedürlerini (özellikle uygulama-
dan önce) güvenlik açısından incelemek.

•	 İş yerinde İSG ile ilgili tedbirlerin ve kaza önleme politikasının 
aşağıda belirtilen maddeler kapsamında ve yönetmelikler da-
hilinde uygulamasını gözlemlemek;

- Çalışma yerlerinin düzenli olarak incelenmesi, işverene veya 
normalde İSG ve kazaların önlenmesinden sorumlu olan ki-
şiye bildirilen eksikliklerin rapor edilmesi, bu eksikliklerin 
giderilmesine yönelik tedbirler alınması ve bunların uygu-
lanmasına yönelik çalışmaların yapılması,

- Kişisel koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kulla-
nılmasına dikkat edilmesi,

- İş kazalarının nedenlerini araştırmak, bu soruşturmaların 
sonuçlarını toplamak ve işverenlere bu kazaların önlenme-
si için önlemler sunmak,

•	 Her bir çalışanın kendi yaptığı işe özgü karşılaşabileceği sağlık 
ve güvenlik riskleri, bu risklerin önlenmesi ve çalışması esna-
sında muhtemel olarak karşılaşabileceği belirli iş kazaları hak-
kında bilgi vermek. Risklerin ve kazaların önlemesi hakkında 
talimat vermek. Çalışanların İSG eğitimde görev almak.

İş yeri hekimlerinin yukarıda sayılan görevlere ek olarak, çalışan-
ların sağlık muayenelerini yapmak, muayene ve tetkik sonuçları-
nın iş yeri hekimliği bakış açısı ile değerlendirilerek çalışanların 
sağlıkları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, tetkik sonuçlarının der-
lenerek düzenli bir şekilde kayıtlarının tutulmasını sağlamak gibi 
görevleri de vardır (53). Ayrıca iş yeri hekimlerinden, ilkyardım 
konusunda görevli çalışanlar ile iş yerinin yardımcı sağlık perso-
nelinin çalışma ve eğitimlerine de katılması beklenmektedir.

Teknik Kontrol Hizmetleri
Ürün Güvenliği Yasası (Gesetz über, Bereitstellung von Produkten 
auf dem Markt, Produktsicherheitsgesetz, ProdSG) ve Operasyo-
nel Güvenlik Yönetmeliği (Betriebsicherheitsverordnung, Betr-
SichV) buhar kazanları, basınçlı kaplar, asansörler, patlama tehli-
kesi olan tesisler, toplam 10.000 litreden fazla yanıcı, yüksek dere-
cede yanıcı veya yanıcı sıvılar, servis istasyonları ve uçak yakıt ik-
mali tesisleri ve / veya yanıcı, yüksek derecede yanıcı veya yüksek 
derecede yanıcı sıvılar için 1.000 l / s’den daha fazla taşıma kapa-
sitesine sahip boşaltma noktaları gibi denetime tabi ekipmanların 
kullanımı ile ilgili gereklilikleri düzenler.

Şirketler, onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan düzenli 
denetimler yoluyla denetim aralıklarına uygun olarak ekipman-



136 Tuğçe KARAKAYA, Tuğba TUNA ÇOLAK, Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

larının denetime tabi tutulduğunu kanıtlamalıdır. Bu onaylanmış 
kuruluşlar, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (BMAS) ta-
rafından ilgili sorumluluk alanları içinde akredite edilirler. Fede-
ral Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (BAUA) iki tanınmış ku-
ruluş listesi (tanınmış kuruluşlardan oluşan bir liste ve tanınmış 
şirketlerden oluşan ikinci liste) yayınlar (56).

ESTONYA
Estonya için İSG hizmet modelleri; iş yeri İSG hizmet birimi, özel 
(iş yeri dışından) İSG hizmet sunucuları ve özel (iş yeri dışından) 
teknik kontrol servisleri olmak üzere üç kategoride ele alınabilir.

İş Yeri İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Birimi
Her şirketin İSG Yasasına göre çalışma ortamı uzmanı olarak ça-
lışan bir kişiyi istihdam etmesi gereklidir. Bir çalışma ortamı uz-
manı, çalışma ortamı konularında yetkin bir mühendis veya ça-
lışma ortamı konularında uygun eğitimi almış ve işveren tarafın-
dan İSG görevlerini yerine getirmesi için yetkili kılınan uzman ki-
şidir. Bu kişi, İSG mevzuatına aşina olmalı, onları izlemek ve göz-
den geçirmek için çalışma koşullarını bilmelidir. Ayrıca çalışma 
ortamındaki tehlikelerin etkisini azaltmak için önlemler almak 
zorundadır. Yetkili bir kişinin olmaması durumunda, çalışanın 
kurum dışından bir çalışma ortamı uzmanı ile sözleşme yapma-
sı gerekir. Bir çalışma ortamı uzmanı, çalışanlar ve çalışma orta-
mı temsilcileri, çalışma ortamı konseyi, işçi temsilcileri ve iş sağlı-
ğı hizmetleri sağlayıcıları ile işbirliği yapar. İşveren, bu atamadan 
sonraki on gün içinde İş Müfettişliği yerel dairesine bildirmelidir.

Çalışma ortamı temsilcisi, işletme çalışanları tarafından iki 
yıllık görev süresi için seçilen bir kişidir. Bir iş ortamı temsilcisi, 
çalışanların işverenle İSG konusundaki görüşmelerindeki görüş-
lerini temsil eder. Bir çalışma ortamı temsilcisinin, 10 veya daha 
fazla çalışanı olan işletmelerde seçilmesi gerekir. 50 veya daha 
fazla çalışanı olan bir işletme bir çalışma ortamı konseyi düzenle-
melidir. Ancak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre, İş Teftiş Ku-
rulu, mevcut risk faktörlerine ve iş kazası ile meslek hastalıkları 
sayısına bağlı olarak, elliden az çalışanı olan bir işletmede çalışma 
ortamı konseyi kurulmasını talep etme hakkına sahiptir. Çalışma 
ortamı konseyi, tekliflerini işverenine yazılı olarak bildirir. İşve-
ren bu tekliflerin yürürlüğe girmesinin mümkün olmadığını dü-
şünürse, işveren teklifleri aldıktan sonra üç hafta içinde konseye 
yazılı olarak cevap vererek, bu kararların sebeplerini sunar. Çalış-
ma ortamı konseyleri, çalışmalarını yazılı olarak her yıl 12 ay ara-
lıklarla Çalışma Müfettişliği bölge ofisine bildirir (57).

Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Sunucuları
İSG Yasasına göre, bir iş sağlığı hizmeti sağlayıcısı, aşağıdaki iş 
sağlığı hizmetlerini sağlayabilir:
•	 Risk	faktörlerinin	parametrelerinin	ölçülmesi	de	dâhil	olmak	

üzere çalışma ortamının risk değerlendirmesinin yapılması,
•	 Çalışanların	tıbbi	muayenesi	ve	sağlık	durumlarının	değerlen-

dirilmesi,
•	 Çalışanlar	 için	 tıbbi	 rehabilitasyon	 organizasyonunun	 yapıl-

ması,
•	 İşverenlere,	işin	çalışanların	sağlık	durumlarına	ve	yetenekle-

rine uyarlanması konusunda tavsiye sağlanması,

•	 İşverenlere,	iş	ekipmanlarının	ve	kişisel	koruyucu	ekipmanla-
rın seçilmesi, kullanılması ve çalışma koşullarının iyileştiril-
mesi konusunda tavsiyelerde bulunulması,

•	 İşveren	ve	çalışanlara	psikolojik	danışmanlık	yapılması.

Estonya’da iş sağlığı hizmetleri serbest piyasa bazında düzenlen-
mektedir. Örneğin, daha büyük şirketler kendi kliniklerini işlet-
mektedir. Ayrıca, özel iş sağlığı klinikleri de işletmelere hizmet 
sunmaktadır (58). 

Estonya’da, tıbbi muayene, çalışanın iş yerini ve iş düzenle-
mesini de incelemesi gereken bir iş yeri hekimi tarafından yapılır. 
Muayene mesai saatleri içinde düzenlenir ve hem ilk hem de pe-
riyodik tıbbi muayeneler işveren tarafından ödenir. Yetişkin çalı-
şanlar için sağlık muayeneleri her iki veya üç yılda bir yapılmak-
tadır. Yeniden muayene için zaman ve ihtiyaç iş yeri hekimi tara-
fından belirlenir.
Estonya’da beş farklı iş sağlığı uzmanı türü vardır:
•	 İş	yeri	hekimi,
•	 İş	yeri	hemşiresi,
•	 İş	hijyenisti,
•	 Ergonomist,
•	 İş	psikoloğu.

Sağlık Kuruluna göre 2012 yılı itibari ile 61 iş sağlığı hizmeti sağ-
layıcısı, 101 sertifikalı iş yeri hekimi, 28 sertifikalı iş yeri hemşire-
si, 31 tıbbi olmayan servis sağlayıcı mevcuttur.

Teknik Kontrol Servisleri
Estonya Teknik Gözetim Kurumu (Tehnilise Järelevalve Amet); 
üretim ortamı alanında, endüstriyel ekipmanda, demiryolu ve 
elektronik iletişimde güvenlikteki gelişmeleri sağlayarak, sınırlı 
kaynakların uygun kullanımını kolaylaştırarak ve ürünlerin gü-
venilirliğini artırarak ulusal ekonomik politikanın uygulanması-
na yardımcı olmayı amaçlayan bir devlet kuruluşudur.

Kurum, üç birime ayrılmıştır: Elektronik Haberleşme Birimi, 
Demiryolu Birimi ve Endüstriyel Güvenlik Birimi. Endüstri gü-
venliği alanında ise Kurumun üç birimi vardır: İnşaat ve Elektrik 
Dairesi, Teknik İşler Dairesi ile Kimya ve Maden Dairesi. 

Endüstriyel Güvenlik Biriminin amacı, ürün ve hizmet-
lerin teknik güvenliğini geliştirmektir. Endüstriyel Güven-
lik Bölümü’nün ana faaliyet alanları şunlardır: Ürün güven-
liğini sağlamak için piyasa gözetimi ve denetimi, endüst-
riyel tesislerin gözetimi ve denetimi, geliştirme ve destek  
hizmetleri (59).
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Çalışma hayatı dinamikleri ve ilgili kuruluşların yapısı bütün 
dünyada hızlı bir değişim içerisindedir. Çalışan nüfus; yaş, göç, 
bireysel özelliklere göre dinamik olarak değişmektedir. Bu değişim 
işle ilişkili sağlık ve güvenlik sorunlarından korunma, üretimin 
ve verimliliğin devamının sağlanması hakkında İş sağlığı ve 
güvenliğinin giderek artan önemini göstermektedir. İş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) konusu, devletler tarafından bir politika olarak ele 
alınmaktadır. Bu politika, insanın sağlıklı ve güvenli bir ortamda 
yaşama ve çalışma hakkını temel alan, hukuksal ve sosyo-ekono-
mik boyutu olan kapsamlı bir yaklaşımı içermektedir. Bu yakla-
şım ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturulmuş işlevsel İSG hiz-
met modellerini ve yetişmiş insan gücünü gerektirmektedir. 

Başarılı bir İSG hizmet sunumu, yeterliliği olan insan gücü ve 
ekip çalışması ile yakından ilişkilidir. Bu alanda hizmet verecek 
insan gücünün ya da İSG profesyonellerinin çekirdek kadrosunu 
tıbbi ve teknik alan çalışanları, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uz-
manları ve iş yeri hemşireleri oluşturmaktadır. İş yerlerinde tehli-
ke ve risklere göre, iş kolu, faaliyet konuları ve büyüklüğüne göre 
iş hijyenistleri, ergonomist, toksikolog, beslenme ve diyet uzmanı 
gibi diğer birçok meslek grubu ekibin üyesi olarak etkin hizmetler 
sunabilecektir. İş hijyenistliği konusu ülkemizde önemli ve güncel 
bir konu olması nedeni ile, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler, kitabın 

“İş Hijyeni” bölümünde verilmiştir.
Gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkelerin birçoğunda çok 

az sayıda iyi eğitilmiş ve tecrübeli İSG profesyoneli bulunmak-
tadır. Bu durum şüphesiz yasal düzenlemelerin, politikaların uy-
gulanmasında, İSG hizmet sunumunda büyük bir engel teşkil et-
mektedir. Az sayıda olan eğitim programları kalifiye İSG insan 
gücünü karşılayacak düzeyde değildir. Gelişmekte olan ülkeler 
başta olmak üzere her ülkenin kendi sosyo-ekonomik durumuna, 
kültür yapısına ve üretim tipine uygun sistematik bir eğitim prog-
ramı geliştirmesine ihtiyacı vardır. Yetişmiş insan gücünü yetiş-
tirmek için ekonomik açıdan yeterli bütçesi bulunmayan, bilgi ve 
tecrübe bakımından geri kalmış ülkeler uluslararası kuruluşlar 
tarafından desteklenmelidir.

İSG nin politika olarak ele alınmasının temelinde 1957 yılında 
Avrupa Topluluğu (AT) üye ülkeleri tarafından imzalanan Roma 
Antlaşması yer almaktadır. Antlaşmada çalışma koşulları, iş kaza-
sı ve meslek hastalıkları, mesleki eğitim gibi konulara vurgu yapıl-

mıştır (1). Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aynı zamanda büyük bir 
ekonomi topluluğunu oluşturması sebebiyle ekonomi ve ticarette 
birliğin sağlaması, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 1987 yılın-
da Avrupa Tek Senedi imzalanmıştır. Bu düzenleme her ne kadar 
ticareti düzenleyen bir senet gibi düşünülse de ürün fiyatını belir-
leyen işçilik maliyeti, güvenlik açısından alınması gereken tedbir-
lerin maliyeti, yaşanan kazalar ve meslek hastalıkları sonrası öde-
nen tazminatlar bakımından İSG açısından yapılması gereken dü-
zenlemeleri zorunlu kılmıştır. Avrupa Konseyi tarafından Avru-
pa Tek Senedi ile birlikte Üçüncü Eylem Programı faaliyete geçiril-
miştir. Bu eylem programının diğerlerinden en önemli farkı ülkele-
re İSG alanında eğitime dayalı bir politika benimseyerek işçi ve iş-
veren arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini tavsiye etmesidir (2).

 ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalış-
ma Örgütü) 155 No.’lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına 
İlişkin Sözleşmesi (3 Haziran 1981) ve 164 sayılı Tavsiye Kararı İSG 
örgütlenmesi ve hizmeti üzerine önemli düzenlemeleri içermenin 
yanında iş güvenliği mühendisi ve iş güvenliği teknikeri gibi İSG 
profesyonellerinin görevlerine ve istihdam yöntemlerine değinmiştir 
(3). Bu Sözleşme, kabul tarihinden uzun bir süre sonra, 22 Nisan 
2005 tarihinde ülkemizde onaylanarak yürürlüğe girmiştir (4).

İş sağlığı hizmetlerinde çalışanlara atıfta bulunulan bir diğer 
önemli ILO sözlemesi olan 161 No.’lu Sağlık Hizmetlerine İliş-
kin Sözleşmedir. Bu sözleşme ile Türkiye, ulusal düzeyde iş sağlığı 
hizmetlerinin sağlanması için ulusal bir politika oluşturulacağını, 
tüm işlerin iş sağlığını geliştiracek şekilde işletmeler için iş sağlığı 
hizmeti sunumuyla ilgili düzenlemelerin yapılacağını onaylamış-
tır. Sözleşmede, iş sağlığı hizmeti verecek personelin nitelikleri ile 
ilgili düzenlemeleri ülkelerin ulusal hukuk uygulamalarına göre 
düzenlenmesi vurgulanmaktadır (5).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ALANINDA 
İNSAN GÜCÜ
İSG alanında çalışan profesyoneller; ICOH International Com-
mission on Occupational Health (Uluslararası İş Sağlığı Komis-
yonu) tarafından, mesleki yeterliliği olan iş sağlığı uygulamalarını 
hayata geçiren, İSG hizmeti veren ya da bu alanda görev alan ki-
şiler olarak tanımlanmıştır (6). Literatürde İSG alanında çalışan 
ve genellikle güvenlik konularında görev yapan bazı profesyonel-
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ler olduğu ve bu nedenle güvenlik uzmanı olarak atandıklarının 
kabul edildiği bildirilmektedir. Genellikle, bu güvenlik uzmanları 
grubunda, güvenlik yöneticisi ile güvenlik teknisyeni arasında bir 
ayrım yapılır. Bir güvenlik yöneticisi, kuruluştaki işverenlere ve 
diğerlerine güvenlik politikası ve yönetimi hakkında tavsiye ver-
mek, destek ve rehberlik sağlamak konusunda yetkilidir. Bir gü-
venlik teknisyeni ise güvenliğin teknik yönleri konusunda uzman-
dır. Bir organizasyon içindeki güvenlik uzmanının eğitim düzeyi 
ile pozisyonu arasındaki sınırlar çok keskin değildir. Bir güvenlik 
teknisyeni, daha küçük organizasyon şirketlerinde yönetim görev-
lerini yerine getirirken; güvenlik yöneticisi daha büyük veya ulus-
lararası şirketlerde ve organizasyonlarda görev alabilir. 

Hale tarafından 1995 yılında İSG profesyonellerinin iş yerin-
deki pozisyonları; uzman, koordinatör ve kontrolör olarak grup-
landırılmıştır (7). Hale, İSG politikasının etkin bir şekilde uygu-
lanabilmesinin, iş yerinde İSG alanında çalışacak İSG profesyo-
nellerinin bulunmasına ve bu politikanın yönetim tarafından be-
nimsenmesiyle mümkün olacağını belirterek sunulan İSG hizme-
tinin etkinliğinin arttırılmasının İSG profesyonellerinin bu alan-
daki bilgilerinin arttırılarak yetkinliğinin geliştirilmesine bağlı ol-
duğu üzerinde durmuştur.

INSHPO International Network of Safety and Health Practi-
tioner Organisations (Uluslararası İSG Profesyonelleri Organizas-
yonları Ağı) ise İSG profesyonellerini, genellikle üniversite eğitimi 

almış (veya benzer bir yükseköğrenim seviyesine ulaşmış olan) İSG 
uzmanı ve genellikle mesleki eğitim almış İSG pratisyeni (uygulayı-
cısı) olmak üzere iki kategoride gruplandırmaktadır. INSHPO, İSG 
uzmanlarının genellikle iş ilişkilerini, yasal düzenlemeleri, iç ve dış 
pazarı inceleyerek İSG organizasyonu ve yönetimi için strateji plan-
lama yapmakla görevlendirildiklerini belirtmektedir. Uzmanlar iş-
letmenin en küçük biriminden en üst düzeyine kadar bütün seviye-
leriyle ilgilenip, genellikle genel müdür gibi üst düzey yöneticilere ra-
porlama yaparlar. İSG pratisyenleri ise genellikle bir İSG Uzmanı ta-
rafından tasarlanan strateji ve eylemlerin uygulayıcılarıdır. İSG idari 
süreçlerini sürdürerek, eğitim vererek ve İSG risklerine yönelik uy-
gulama yöntemlerini kullanarak çalışma ortamını desteklerler.

INSHPO tarafından AQF Australian Qualifications Frame-
work (Avustralya Yeterlilik Çerçevesi) ve EQF European Quali-
fications Framework (Avrupa Yeterlilik Çerçevesi) ne dayanarak 
pozisyon profilleri geliştirilmiştir. Tablo 1 ve 2 de İSG uzmanları-
nın ve İSG pratisyenlerinin (uygulayıcıları) pozisyon profillerinin 
üç seviyede rolleri gösterilmektedir (8).

Güvenlik mühendisleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekim-
leri, iş hijyenistleri, güvenlik teknikerleri, güvenlik memurları, 
tehlikeli madde uzmanları, risk değerlendirme uzmanları, toksi-
kolojistler, ergonomistler, ortam ölçüm ve kontrol mühendisleri 
gibi çeşitli meslek gruplarından çok sayıda insan   İSG alanında 
profesyonel olarak çalışmaktadır. İSG alanının multidisipliner ol-

Tablo 1. İş sağlığı ve güvenliği uygulayıcıları için INSHPO pozisyon profilleri (8)

Pozisyon Detayı Uygulayıcı Seviye I Uygulayıcı Seviye II Uygulayıcı Seviye III

Unvan İSG Görevlisi İSG Danışmanı İSG Koordinatörü

Rolün Ana Amacı İSG yönetim süreçlerini 

koruyarak, temel İSG eğitimi 

vermek ve İSG programlarını 

uygulamak. 

İSG araçlarını ve süreçlerini 

etkin bir şekilde kullanarak 

güvenli bir çalışma ortamını 

desteklemek.

Yetki bölgelerinde İSG sistemlerini ve süreçlerini 

uygulayarak ve izleyerek güvenli ve sağlıklı bir çalışma 

ortamının korunmasına katkıda bulunmak. 

İSG yönetim süreçlerini yönetmeyi, İSG programlarını 

uygulamayı sağlamak için çeşitli İSG araçlarını ve 

süreçlerini etkin bir şekilde kullanmak.

İSG›yi geliştirmek için saha düzeyinde faaliyetler 

başlatmak, tanıtmak ve uygulamak. 

Kritik ekipman ve proses kontrollerin uygulanmasına 

katkı sağlamak.

İSG idari süreçlerini yönetmek, 

eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak, 

eğitimi planlamak. 

İSG programlarını uygulamak ve 

uyumu teşvik etmek için bir dizi İSG 

araç ve sürecini etkin bir şekilde 

kullanmak. 

Sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamını 

geliştirerek sürekli izlemde bulunmak.

Yeterlilik Seviyesi AQF 4/ EQF 4 AQF 5/EQF 4 AQF 6/EQF 5

Tablo 2. İSG uzmanları için INSHPO pozisyon profilleri (8)

Pozisyon Detayı Uzmanlık Seviye I Uzmanlık Seviye III

Unvan İSG Danışmanı Mezunu Genel/Grup Yöneticisi

İSG Direktörü

Rolün Ana Amacı Kilit risklerin ve kritik risk kontrollerinin tanımlanmasını 

sağlamak.

İSG eğitim ihtiyaçlarını analiz etmek.

 İSG eğitimini tasarlamak, sunmak ve değerlendirmek.

İSG stratejisini ve programlarını geliştirmek, 

uygulamak ve izlemek için İSG veri tabanını 

oluşturmak.

İSG bakım kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

Üst düzey strateji ve uzmanlık yeteneklerini uygulayarak İSG stratejisini ve 

kurumsal yönü belirlemek.

Kurullar, yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve diğerleri ile birlikte çalışmak 

İSG stratejisine öncülük etmek ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için 

faaliyetler başlatmak, geliştirmek ve sürdürmek.

Kritik risk ve kontrollerin üzerinde durulmasını sağlamak.

Şirket stratejisinin genele iletilmesi için bir strateji geliştirmek ve uygulamak.

Şirketi dış acentelere temsil etmek.

Yeterlilik Seviyesi AQF 7/EQF 6 AQF 9/EQF 7
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ması çeşitli konularda yapılan akademik araştırmalarda da birçok 
profesyonel ile çalışmayı günümüzde kaçınılmaz hale getirmiştir. 
Brezilya’da iş sağlığı organizasyonunda yöntem ve süreç geliştiril-
mesine ilişkin bir araştırma için iş yeri hekimi, iş sağlığı teknikeri, 
diş hekimi, iş yeri hemşiresi, biyokimyacı, diyetisyen, ergonomist,  
iş yeri psikoloğu gibi çeşitli meslek gruplarından otuz kişi ile altı 
ay boyunca çalışılmıştır (9).İSG profesyonelleri İSG disiplininin 
doğrudan aktörleridir. Yaptıkları çalışmaların çalışma ortamına 
ve şartlarında doğrudan etki edebilmesi bu disiplin içerisinde 
önemlerini göstermektedir (10). İSG profesyonellerinin çalışma 
sahalarında yaptıkları denetimler, verdikleri eğitimler ve 
çalışanlarla yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde çalışanlarla 
doğrudan iletişim ve etkileşim halindedir.

İngiltere’de IOSH Institution of Occupational Safety and He-
alth (İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu) tarafından yayımlanan ve-
rilerin 101 inşaat iş yeri için analizi yapılmış olup, İSG danışman-
lık hizmetini iş yeri dışından alan iş yerlerinde kaza görülme sık-
lığının, iş yeri içerisinden iş güvenliği danışmanlığının yürütüldü-
ğü iş yerlerine göre 3 kat fazla olduğu saptanmıştır (11). Bu sonuç 
hizmet alım modellerinin ve İSG alnında hizmet veren profesyo-
nellerin bilgi ve tecrübeleri konusu üzerinde durulması gerektiği-
ni göstermektedir.

Dünya nüfusunun ve endüstriyel üretimin hızla artması sağlık-
lı ve güvenli çalışma ortmanın yaratılması ve korunmasında eğitil-
miş İSG profesyonellerine olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bir-
leşmiş Milletler Sağlık, İstihdam ve Ekonomik Büyüme Komisyo-
nu (2016), 2030 yılına kadar 40 milyon yeni sağlık ve sosyal çalış-
macı istihdamı hedefini önermiştir. Tüm çalışanlar için hedefle-
nen İSG hizmetine tam olarak ulaşılması için bu insan kaynağı-
nın %1,5’inin (0,6 milyon) İSG alanında istihdamı gerekecektir (12).

ICOH tarafından 49 üye ülkede yürütülen bir araştırma-
nın 2017’de yayınlanan raporunda, İSG alanında çalışan he-
kimlerin sayısı yaklaşık 143.000’dir ve 16.416 işçi başına 1 iş 
yeri hekimi görev yapmaktadır. Genel olarak İSG alanında ça-
lışan hemşire sayısı 75.365’tir ve 31.261 işçi başına 1 hemşire is-
tihdam edilmektedir. ICOH araştırmasına göre temel İSG hiz-
metlerinin sağlanması için 5.000 işçi için 1 hekim ve 2.500 işçi 
için 1 hemşire yoğunluğu makul olarak kabul edilirse, 500.000–
600.000 iş sağlığı uzmanının (doktorlar ve hemşireler) küresel 
işgücüne katılımına gereksinim olacaktır. Tablo 3’te ICOH üye-
si katılımcı ülkelerdeki İSG profesyoneli gruplarının dağılımı  
verilmiştir (13).

Araştırmada ayrıca ankete katılan ülkelerin çoğunda (43 ülke, 
cevap verenlerin %88’i), iş yeri hekimlerinin kendi profesyonel 
dernekleri olduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde, 30 ülkede (ya-
nıt verenlerin %61’i) iş hijyenistleri, 28’i ergonomi (%57) ve 33’ü 
(%67) güvenlik mühendisleri için profesyonel organizasyonlar ve 
dernekler bulunduğu bildirilmiştir. Profesyonel iş yeri hemşirele-
ri dernekleri olan ülkelerin sayısının %45’ten az olduğu, on iki ül-
kede (%24) meslek psikologları derneği olduğu belirtilmiştir (13).

Ulusal düzeyde çalışma bakanlıkları, sağlık bakanlıkları, İSG 
enstitüleri ve ajansları, iş hijyeni ve ölçüm kurumları ile hükü-
mete bağlı birimler, özerk ya da profesyonel kuruluşlar İSG ala-
nında teşkilatlanmış önemli kuruluşlardır. Bu kuruluşlara ulusla-
rarası düzeyde faaliyet gösteren ILO ve WHO World Health Or-
ganization (Dünya Sağlık Örgütü) gibi uluslararası kuruluşlar da 
katkı sağlamaktadır. 

TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
İNSAN GÜCÜ
Türkiye’de İSG hizmetleri alanındaki başlıca insan gücünü iş gü-
venliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personeli oluş-
maktadır. Yasal olarak verilmesi zorunlu olan İSG hizmetleri bu 
grup tarafından yerine getirilmektedir. İş güvenliği uzmanlarının 
ve iş yeri hekimlerinin büyük bir çoğunluğu OSGB lerde (Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimi) ve küçük bir bölümü ise Sağlık Bakan-
lığı bünyesinde kurulan Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) is-
tihdam edilmektedir. Bu kişiler ayrıca bireysel iş sözleşmesi ile iş 
yerlerinde kısmi süreli veya tam süreli olarak da çalışmaktadır.

ILO Türkiye Ofisi tarafından İSG Profili Türkiye raporu veri-
lerine ve Şubat 2020 itibari ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip 
ve İzleme Programı (İSG-KATİP) verilerine göre mevcut İSG pro-
fesyonellerinin sayısına ilişkin dağılım Tablo 4’te verilmiştir (14).

Tablo 3. ICOH üyesi 49 ülkede İSG profesyonelinin dağılımı (13)

İSG Profesyoneli
Ülkede bulunma (N=49) Veri bulunan ülke (N=49) Tüm ülkelerdeki toplam

Sayı % Sayı % Sayı %

İş yeri hekimi 49 100 43 88 143.522 35

İş yeri hemşiresi 34 69 29 59 75.365 18

İş hijyenisti 33 67 29 59 35.290 9

Güvenlik mühendisi 40 85 28 57 149.147 35

Ergonomist/ İş psikoterapisti 31 63 24 49 9.753 2

İş psikoloğu 25 31 19 39 2.953 1

Toplam 416.030 100

Tablo 4. İSG profesyonellerin sayıları (Türkiye 2015 ve 2020)

Meslek
Kayıtlı Sertifika Alan Kişi Sayısı

Temmuz 2015 Şubat 2020 

İGU*, A Sınıfı 13 370 13 053

İGU*, B Sınıfı 8 326 18 159

İGU*, C Sınıfı 66 543 43 199

İş yeri Hekimi 27 360 30 050

Diğer Sağlık Personeli 125 021** 18 066

Eğitici 3826 1894

*İGU: İş Güvenliği Uzmanı
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Ulusal İSG Profili raporuna göre 250 ve daha fazla çalışan is-
tihdam edilen toplam iş yeri sayısı tüm iş yerlerinin sadece %0,25’i 
iken, 750 ve üzerinde çalışan istihdam edilen iş yeri sayısı 519 
(%0,04)’dur. Bu durumda yasal olarak tam süreli iş güvenliği uz-
manı ve iş yeri hekimi istihdam etme zorunluluğu olan iş yeri sa-
yısı oldukça azdır. Bu sebeple iş yerlerinin İSG profesyoneli istih-
damını OSGB’lerden hizmet almak suretiyle gerçekleştirecekle-
ri düşünülmektedir. Bu düşünceyi destekler nitelikte başka bir 
veri ise İSG Genel Müdürlüğü’nün resmi kayıt sisteminde yer alan 
iş yeri hekimlerinin imzaladığı toplam 225.835 iş sözleşmesinin 
yaklaşık beşte dördünün (183.956) OSGB’ler ile imzalanmış olma-
sıdır. İş güvenliği uzmanlarının imzaladığı 244.265 iş sözleşmesi-
nin ise yaklaşık dörtte üçü (186.124) OSGB olarak faaliyet göste-
ren işletmeler ile gerçekleştirilmiştir. Bu durum Türkiye’de İSG 
alanında hizmet sunumunda OSGB modelinin ağırlık kazandığı-
nı göstermektedir (14).

T. C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), ça-
lışma hayatının düzenlenmesinden sorumlu asıl kurumdur. Bu Ba-
kanlık bünyesinde görev yapan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na 
bağlı olarak görev yapan teknik iş müfettişleri ile İş Sağlığı ve Gü-
venliği Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmet Uzmanları da bu alanda önemli görevleri ve katkıları olan 
meslek gruplarıdır. Hem teknik iş müfettişlerinin hem de İSG uz-
manlarının sayıca ağırlıklı olarak mesleki formasyonları mühendis-
liktir. İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Ens-
titüsü Başkanlığı), Genel Müdürlüğe bağlı bir diğer önemli kurum-
dur. Kurum, İSG alanında ortam ölçümü yapacak firmaların stan-
dartlarının belirlenmesi, denetim ve yetkilendirilmesi konularında 
faaliyet yürütür. Kurum çalışanlarının büyük çoğunluğunu teknik 
personel ve İSG uzmanları oluşturmaktadır ve bu kişilerin çalışma-
ların iş hijyenistlerinin çalışmaları benzerlik göstermektedir.

Bakanlığın bağlı kuruluşu olan ÇASGEM (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) ise İSG alanındaki eğitim 
faaliyetlerini üstlenmektedir. ÇASGEM’de görev yapan eğitim 
uzmanları da Türkiye’de İSG alanında görev yapan insan gücü 
arasında değerlendirilmelidir.

Sağlık Bakanlığı, tıbbi ve teknik alanda yetişmiş insan gücü, 
hizmet birimleri ve olanakları ile İSG alanında önemli görev ve so-
rumluluklar üstlenmiş, 2011 yılında kurulan Çalışan Sağlığı Daire-
si Başkanlığı ile birlikte daha yoğun bir şekilde faaliyet göstemeye 
başlamıştır. İSG hizmet sunumu konusunda yetkilendirilmiş birin-
ci basamak sağlık hizmeti birimleri olan Toplum Sağlığı Merkezleri 
(TSM) ve meslek hastalığına esas olacak dosya hazırlama yetkisi olan 
ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri ile, sürdürdüğü eğitimler ve 
gezici İSG araçları konularındaki çalışmaları ile önemli faaliyetler  
sürdürmektedir (15).

İkincil mevzuat hükümlerine göre kimya, maden gibi iş 
kollarında bulunan iş yerlerinde sorumlu müdürler, teknik 
nezaretçiler gibi iş güvenliği alanında çalışan profesyoneller de 
İSG insan gücünü oluşturmaktadır. Uzmanlık sertifikası olan çok 
sayıda mühendis, İSG teknikeri ve teknik öğretmen ileri derece 
eğitimlere katılarak ve sertifika alarak risk değerlendirme uzmanı, 
patlamadan korunma uzmanı, tehlikeli madde danışmanı gibi 
unvanlarla iş yerlerinde İSG alanında görev yapmaktadır.

Öncelikli görevleri İSG mevzuatının düzenlenmesi, 
uygulanması ve denetlenmesi olmasa da yaptıkları çalışmalarla 

İSG’nin gelişimine katkı sağlayan resmi kurumlar mevcuttur ve 
çalışanları dolaylı olarak İSG insan gücünü oluşturmaktadır. Ör-
neğin; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili tüzel kişiliği olan ku-
ruluşu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş ekipmanları, koruyucu 
sistemler ve kişisel koruyucu donanımlar gibi konularda oluştur-
dukları çok sayıda standartla teknik konuların standardize edilme-
sine, iş güvenliği profesyonellerinin saha denetiminin verimliliğin 
artmasına insan gücü ile de katkı sağlamaktadır. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Mü-
dürlüğü yaptıkları denetimlerle çalışanların sağlığını veya vücut 
bütünlüğünü bozan uygunsuz ekipmanların piyasadan kaldırıl-
masını sağlamakta olup iş yerinde İSG’nin sağlanmasına doğrudan 
etki etmektedir (16). Kurumların çalışmalarına ve insan gücüne 
bir örnek vermek gerekirse; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 
ilgili kuruluşu olan Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde ku-
rulan İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı yeraltı ve ye-
rüstü maden işletmelerinde İSG’nin sağlanması, izlenmesi, denet-
lenmesi ve eğitim verilmesi gibi görevleri bulunmaktadır. Kurum 
tarafından iş güvenliği servislerinde 68 mühendis ve teknikerin 
görev yaptığı, maden mühendislerinden ise %17’sinin doğrudan iş 
güvenliğinde görev yaptığı bildirilmiştir (17).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İNSAN GÜCÜ 
İSTİHDAMININ YASAL ÇERÇEVESİ
Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930 tarihli, 1593 Sayılı) ile, 50 ve 
daha fazla çalışanı bulunan iş yerlerinin iş sağlığı hizmeti verme-
si zorunlu hale getirilmiştir. Kanun kapsamında iş sağlığı hizmet-
leri, kanunun 180. Maddesince 1980 tarihli ‘İşyeri Hekimlerinin 
Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik’ hü-
kümlerine göre yürütülmüştür. Bu yönetmelik kapsamında 50 ve 
daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde hekim ve hemşire istihdamı 
ve görevlerine ilişkin düzenlemeler yer almıştır.

İş yerlerinde İSG hizmetlerinin yürütülmesinde oldukça 
önemli görevler üstlenen, iş yerlerindeki İSG örgütlenmesinin 
önemli ekip üyesi olan iş güvenliği uzmanlarının bahsi geçen dö-
nemde olmaması, İSG hizmet örgütlenmesinde iş yeri hekimleri-
ni sorumlu kişi pozisyonuna getirmiştir. Konunun tıbbi ve teknik 
boyutları birbirinden ayrı değerlendirilmiş, teknik alan çalışanla-
rı belirli iş kollarında teknik kontrolleri yapmakla sorumlu olan 
fenni mesul ve teknik emniyet elemanı olarak istihdam edilmiştir.

Ülkemizde, iş yerinde fenni mesul veya teknik eleman bulun-
durma zorunluluğu ilk olarak 1475 Sayılı İş Kanunu kapsamında 
yürürlüğe konulan iş hijyeni ile ilgili tüzüklerde yer almaktadır. 
Akabinde yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 82. Maddesine 
göre işveren, sanayiden sayılan altı aydan fazla sürekli işlerin ya-
pıldığı ve elliden fazla işçi istihdam edilen iş yerlerinde işveren iş 
güvenliği konularında hizmet verecek mühendis veya teknik ele-
man görevlendirmekle yükümlü kılınmıştır.

İş Kanunu’nun (4857 Sayılı) 82. Maddesi uyarınca 2004 yılın-
da yürürlüğe giren İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik 
Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik’te iş güvenliği uzmanı, mühendis ve 
teknik eleman tanımları yapılmıştır. İş güvenliği uzmanı; Bakanlık 
tarafından sertifikalandırılmış, iş güvenliği ile görevli mühendis 
veya teknik eleman olarak tanımlanmıştır. Üst norm olan İş 
Kanunu’nda düzenlenmeyen iş güvenliği uzmanlığı kavramına alt 
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norm olan yönetmelikte yer verilmesi hakkında açılan Danıştay 
davasında iş güvenliği uzmanı tanımı, iş güvenliği uzmanlarının 
eğitim ve sertifika süreçlerine ilişkin bazı maddeler iptal edilmiştir. 
2008 yılında yürürlüğe giren 5763 Sayılı Torba Kanun’da iş 
güvenliği uzmanı kavramına yer verilmiş olup; mühendis veya 
teknik eleman olarak tanımlanmıştır. İşyeri Sağlık ve Güvenlik 
Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında 
Yönetmelik 2009 yılında yayımlanmış, 2010 yılında Türk Tabipler 
Birliği ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından 
açılan dava neticesinde Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Bunun 
üzerine aynı yıl Kanunda iş güvenliği uzmanının tanımı mühendis, 
mimar ve teknik eleman olarak yapılmıştır.

Çalışan sayısı ve işkolu gözetmeksizin çalışan istihdam edilen 
tüm iş yerlerinde İSG hizmetlerinin sağlanması, mesleki teknik ve 
sağlık risklerinin önlenmesi gibi konularda kapsamlı bir mevzuat 
olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli 
ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş-
tir. Kanununun 4. Maddesi uyarınca mesleki risklerin önlenme-
si konusunda her türlü tedbirin alınmasından işveren sorum-
lu tutulmuştur. Öncesinde İSG ile ilgili hükümler 4857 Sayılı İş 
Kanunu’nun 77. ve 89. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup; ben-
zer şekilde 77. Maddede işveren her türlü tedbiri alma konusunda 
sorumlu tutulmuştur.

İşveren, iş yerinde İSG hizmetlerinin sunulması için varsa ça-
lışanları arasından, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip 
personel bulunmaması hâlinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerin-
den (OSGB) hizmet alarak iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı 
göz önünde bulundurularak iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve 
diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Ancak belirlenen 
niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve 
çalışan sayısı dikkate alınarak işveren kendisi de kendi iş yerinde iş 
güvenliği uzmanının yapacağı işleri üstlenebilmektedir. Başlangıç-
ta ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleri 
için geçerli olan bu uygulama Kanunda yapılan değişiklik ile (18 Ha-
ziran 2017 tarih ve 7033 sayılı) elliden az çalışan istihdam edilen ve 
az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleri olarak yeniden düzenlenmiştir.

Kanunun İSG hizmetlerinin düzenlendiği 6. Maddesinin, ça-
lışan istihdam edilen tüm iş yerleri için yürürlüğe girmesine iliş-
kin bazı hükümleri kademeli olarak ertelenmektedir. İş güvenliği 
uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme 
yükümlülüğü 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi 
kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az 
çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 31 Aralık 
2023 tarihine kadar ertelenmiştir (28/07/2020 tarih ve 31199 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Diji-
tal Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılması Hakkında Kanunun 10. maddesi ile “1/7/2020” iba-
resi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir).

İş yerlerinde İSG hizmetlerinin yürütülmesinin düzenlenmesi 
kapsamında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30. Mad-
desine dayanarak ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ 
‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimle-
ri Hakkında Yönetmelik’ ‘İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Persone-
linin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme-
lik’ yürürlüğe girmiştir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik’te 15 Şubat 2016 tarih ve 29625 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan değişiklik sonrasında iş güvenliği uzmanı 

“İş 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 mezun-
ları ile teknik eleman.” olarak tanımlanmıştır. Teknik eleman ise 
söz konusu yönetmelikte “Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager 
veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin İSG lisans 
veya ön lisans programı mezunları” olarak belirtilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yerleri çok tehlikeli, 
tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır. Uzmanlık 
belgelerinde ise esas itibari ile C sınıfı uzmanlıktan başlanılmak 
üzere B sınıfı ve A sınıfı olmak üzere kademeli bir geçiş söz 
konusudur. Sektörel ya da mesleki unvana göre değil iş yerleri-
nin tehlike sınıfına göre istihdam edilmektedirler. Bu sınıflan-
dırmada maden, inşaat gibi sektörlerdeki iş yerleri çok tehlikeli, 
birçok bitkisel ve hayvansal üretim işleri, tekstil ürünleri imala-
tı gibi işler tehlikeli, birçok ticaret, depolama, ulaştırma, konak-
lama hizmetlerine ilişkin işler az tehlikeli olarak sınıflandırıl-
mıştır. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde A sınıfı, tehli-
keli sınıfta yer alan iş yerlerinde en az B sınıfı, az tehlikeli sınıf-
ta yer alan iş yerlerinde ise en az C sınıfı belgeye sahip uzman-
lar görev alabilirler.

Her ne kadar sınıflar arasında kademeli bir geçiş öngörülse de 
2013 yılında yönetmelikte yapılan düzenleme ile bu duruma istis-
na getirilmiştir. Kişilere sahip oldukları belge sınıfına göre üst sı-
nıftaki uzmanlık belgesine sahip olabilmeleri için mevcut sertifi-
ka belgesi ile çalışması gereken süre gözetmeksizin Sosyal Güven-
lik Kurumuna ödenen prim günü değerlendirilerek üst sınıfın bel-
ge sınavına giriş hakkı tanınmıştır. Buna göre C sınıfı belge sahip-
lerine 1.500 prim gününe sahip olması durumunda B sınıfı belge 
sınavına, 3.000 prim gününe sahip olması durumunda ise A sını-
fı belge sınavına girme hakkı tanınmıştır. B sınıfı belge sahipleri-
ne ise 1.800 prim gününe sahip olmaları durumunda A sınıfı bel-
ge sınavına girme hakkı tanınmıştır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi: A sınıfı uzmanlık 
belgesine sahip olan kişilerin çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlike-
li sınıfta yer alan bütün iş yerlerinde çalışabilmesi ve bu sertifi-
kanın uzmanlık ile ilgili alınabilecek en ileri sertifika derecesi ol-
ması sebebiyle kimlerin bu sertifikaya hangi koşullarla sahip ola-
cağının çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebepledir ki 
mevzuat düzenlemelerinde en çok değişikliğe uğrayan sertifika sı-
nıfı A sınıfıdır. 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eği-
timleri Hakkında Yönetmeliğin (29 Aralık 2012 tarih ve 28512 
sayılı Resmî Gazete) uzmanlık belgesinin açıklandığı 8. Mad-
desinde yapılan son değişiklik ile A sınıfı uzmanlık sertifikası-
nın; İSG alanında en az 10 yıl teftiş yapmış mühendis, mimar 
veya teknik eleman meslek grubundaki iş müfettişlerine sınav-
sız şekilde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde ve bağ-
lı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en 
az 10 yıl çalışmış kişilere sınavsız olarak, İş Sağlığı ve Güven-
liği Genel Müdürlüğü’nde ve bağlı birimlerinde mühendis, mi-



144 Tuğçe KARAKAYA, Uzm. Dr. Abdulsamet SANDAL, Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

mar veya teknik eleman olarak en az 10 yıl çalışmış Bakanlık 
İSG uzmanlarına sınavsız şekilde, B sınıfı uzmanlık belgesiyle 
en az dört yıl fiilen görev yaptığını uzmanlık sözleşmesi ile 
belgeleyen ve A sınıfı uzmanlık eğitimine katılarak yapılacak A 
sınıfı uzmanlık sınavında başarılı olması şartıyla, mühendislik 
veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik 
elemanlardan; İSG veya iş güvenliği programında doktora 
yapmış olanlara sınavsız şekilde verileceği belirtilmiştir (19).

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi: B sınıfı uzmanlık 
sertifikasının; C sınıfı uzmanlık belgesiyle en az üç yıl fiilen görev 
yaptığını uzmanlık sözleşmesi ile belgeleyen ve B sınıfı uzmanlık 
eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı uzmanlık sınavında başa-
rılı olması şartıyla mühendis, mimar veya teknik elemanlara, İSG 
veya iş güvenliği alanında yüksek lisansını tamamlamış mühen-
dis, mimar veya teknik elemanlardan B sınıfı uzmanlık için yapı-
lacak sınavda başarılı olanlara, İSG alanında teftiş yapan mühen-
dis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık 
ve ilgili kuruluşlarında en az on yıl çalışmış iş müfettişlerine B sı-
nıfı uzmanlık eğitimine katılarak B sınıfı uzmanlık sınavında ba-
şarılı olma şartı ile verileceği belirtilmiştir (19).

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi:  C sınıfı uzman-
lık sertifikasının; C sınıfı uzmanlık eğitimine katılarak yapılacak 
C sınıfı uzmanlık sertifika sınavında başarılı olan mühendis, mi-
marlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara, 
İSG alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman 
olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfet-
tiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl çalışan müfettişlerinden 
C sınıfı uzmanlık eğitimine katılanlara, üniversitelerin İSG lisans 
programlarından mezun olarak C sınıfı uzmanlık sınavında başa-
rılı olanlara verileceği belirtilmiştir (19) .

Ulusal mevzuatımızda iş güvenliği profesyonellerinin görev 
ve çalışmaları literatür ile paralellik göstermektedir. İş güvenli-
ği uzmanlarının görevleri beş ana başlık altında sınıflandırılmış-
tır. Bunlar; iş yerinin tasarımı, makine ve teçhizat seçimi, kişisel 
koruyucu donanım kullanımı, kazaların araştırılması gibi konu-
larda rehberlik yapmak, risk değerlendirmesi çalışmalarına katıl-
mak, işletmede yapılması gereken periyodik bakım ve kontrolleri 
planlayarak hazırlanan raporları kontrol etmek, yangın, patlama 
gibi acil durumları önlemek için önerilerde bulunmak ve çalışma 
yapmak, kazaların önlenmesi konusunda çalışma yapmak ve işlet-
meye tavsiyede bulunmak gibi çalışma ortamının gözetimi, eği-
tim, bilgilendirme, kayıt, iş yeri hekimi, çalışan temsilcisi, acil du-
rum ekipleri, İSG kurulu ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planla-
rını ve raporlamaları yapmaktır. 

İş güvenliği uzmanları, iş yerlerinin tehlike sınıfı ve çalışan sa-
yısına göre hesaplanan sürelerde görevlendirilirler; az tehlikeli sı-
nıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika, 
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 20 
dakika ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına 
ayda en az 40 dakika görev yaparlar. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok 
tehlikeli iş yerlerinde çalışabilmeleri için iş yerinin tehlike sınıfı-
na uygun sınıfta yer alan geçerli iş güvenliği uzmanı sertifikaları-
nın olması gerekmektedir. C sınıfı sertifikaya sahip olan iş güven-
liği uzmanları az tehlikeli sınıfta, B sınıfı sertifikaya sahip olanlar 
az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta, A sınıfı sertifikaya sahip olanlar ise 
tüm tehlike sınıflarındaki iş yerlerinde çalışabilirler.

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ
İş yeri hekimi olarak görevlendirilecek kişilerin, geçerli iş yeri 
hekimliği belgesine sahip olması zorunludur. Ülkemizde iş yeri 
hekimliği eğitimlerine ilişkin olarak, 1980 yılından itibaren farklı 
yönetmeliklerle düzenleme yapılmıştır, kimlerin iş yeri hekimliği 
yapabileceği konusu aşağıda özetlenmiştir.

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları İle Görev ve Yetkileri 
Hakkında Yönetmelik (4 Temmuz 1980): a) Yönetmeliğin yürür-
lüğe girdiği anda iş yerlerinde iş hekimi olarak görev yapanlar dı-
şında yeniden görev alacak kişilerin sırası ile aşağıdaki nitelikler-
den birine sahip olması gerekir. b) İş Güvenliği Müfettişliğinde en 
az 3 yıl çalışmış Hekim İş Güvenliği Müfettişi niteliği taşımak c)
Yetkili bir makam tarafından verilmiş bir İş Hekimliği sertifika-
sına sahip olmak, d) b ve c fıkralarında belirtilen nitelikte hekim 
bulunmadığı takdirde, iş yeri hekimliğine istekli herhangi bir he-
kim atanabilir.

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Ça-
lışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (16 Aralık 2003): 
İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimlerin Bakanlıkça 
verilmiş iş yeri hekimliği sertifikasına sahip olmaları gerekir. İş 
müfettişliği yapmış veya üniversitelerden iş sağlığı bilim dokto-
rası veya bilim uzmanlığı almış, iş ve meslek hastalıkları yan dal 
uzmanlığı veya iş yeri hekimliği yan dal uzmanlığı almış olan he-
kimlere istekleri halinde, Bakanlıkça düzenlenen iş yeri hekimliği 
sertifika eğitim programlarına katılan ve eğitim sonunda düzen-
lenecek sınavda başarılı olan hekimlere

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güven-
lik Birimleri Hakkında Yönetmelik (15 Ağustos 2009): İş yeri he-
kimi olarak görevlendirilecek hekimler, eğitim kurumları tarafın-
dan düzenlenen iş yeri hekimliği eğitim programlarına katılmak 
ve eğitim sonunda Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavda başarı-
lı olmak zorundadır.

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik (27 Kasım 2010): (1) a) İş yeri hekim-
liği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakan-
lıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimle-
re, b) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış 
olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş 
sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı 
ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden 
Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara, 
c) İş ve meslek hastalıkları ya da iş yeri hekimliği yan dal uzman-
ları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgi-
li en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uz-
manlarına istekleri halinde, Ek-6’daki örneğine uygun olarak Ba-
kanlıkça verilir. (2) Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlık-
ça onaylanmış iş yeri hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye sahip 
olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara Ek-6’daki ör-
neğine uygun iş yeri hekimliği belgesi Bakanlıkça verilir. (3) İkinci 
fıkraya göre iş yeri hekimliği belgesi almak isteyenlere sadece bir 
kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (20 Temmuz 
2013): a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve 
eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak iş yeri 
hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, b) İş sağlığı veya iş 



İş Sağlığı ve Güvenliği İnsan Gücü ve Eğitimleri 145

sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça 
yapılacak veya yaptırılacak iş yeri hekimliği sınavında başarılı 
olan hekimlere, c) Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlı-
ğı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında 
yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş 
müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istek-
leri halinde, ç) İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan 
hekimlere istekleri halinde (Değ: 2014) EK-1’deki örneğine uygun 
olarak Genel Müdürlükçe verilir. Bu düzenleme Şubat 2020 itiba-
rı ile halen yürürlüktedir.

İş yeri hekimlerinin; çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma 
ortamının gözetimi ile ilgili rehberlik yapmak ve önerilerde 
bulunmak, risk değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlamak 
işe giriş ve periyodik sağlık muayenesini yaparak sağlık gözetimi 
kapsamında yaptırılacak sağlık tetkiklerini belirlemek, tetkik 
ve muayene sonuçlarını uygun formattaki sağlık raporlarını 
hazırlamak, bu çalışmalarda meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı 
olanlar, kronik hastalığı olanlar, malul ve engelliler gibi özel politika 
gerektiren grupları göz önünde bulundurmak, İSG eğitimlerini 
vermek gibi çok sayıda görevleri vardır. İş yeri hekimleri özellikle 
ortam ölçümlerinin planlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, 
uygun kişisel koruyucu donanımların seçimi, iş kazası ve meslek 
hastalıklarının sebeplerinin araştırılması ile İSG çalışmaları ve 
sağlık gözetim sonuçlarının kayda alındığı yıllık değerlendirme ra-
porunun hazırlanması için iş yerinde görevli teknik konularda uz-
man kişiler ile birlikte çalışması gerekmektedir.

İş yeri hekimleri Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer 
Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak-
kında Yönetmelik’in 12 nci maddesinin birinci fıkrası (a), (b) ve 
(c) bentleri ile 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentleri gereği iş yerindeki çalışan sayısına göre belirlenen süre-
lerde görev yapar. İş yeri hekimleri; az tehlikeli sınıfta yer alan iş 
yerlerinde çalışan başına ayda en az 5 dakika, tehlikeli sınıfta yer 
alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika ve çok teh-
likeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 15 da-
kika görev yaparlar.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
İSG hizmetlerinde tıbbi ve teknik boyutları ile ekip hizmeti ba-
şarıyı sağlayacaktır. Çağdaş sağlık hizmetlerinde ise ekip hizme-
ti vazgeçilmez bir ilkedir. İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları İle 
Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik (4 Temmuz 1980) kap-
samında 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde iş yeri heki-
mi istihdamı yanı sıra hemşire istihdamı ve görevleri yer alırken o 
dönemde İş Kanunun’da hemşire konusuna ilişkin düzenleme ol-
maması gündeme getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş yeri hemşiresi tanımı 
“25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hem-
şirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanın-
da görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri hem-
şireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memuru” olarak yapılmış-
tır. Bununla birlikte bu Kanun kapsamındaki yönetmeliklerde 
iş yeri hemşiresi geçmemektedir. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık 
Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik’te (20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmî Ga-
zete) diğer sağlık personeli “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 
görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, 
sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni 
diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen iş yeri hemşi-
reliği belgesine sahip kişiler” olarak tanımlanmıştır.

Diğer sağlık personeli belgesi, hemşire, sağlık memuru, acil tıp 
teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyenlerinden belirli şartları sağla-
yanlara verilmektedir. Bunlardan ilki diğer sağlık personeli eğitim 
programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak 
veya yaptırılacak sınavında başarılı olanlardır. İş sağlığı veya İSG 
programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlar ile İSG Ge-
nel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara 
istekleri halinde verilmektedir.

İş yeri hekimleri ile birlikte 10 ve daha fazla çalışanı olan ve 
çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli de 
görevlendirilir. Bunun yanında tam süreli iş yeri hekimi çalışan iş 
yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değil-
dir (18). Bu durum önemli bir tartışma konusudur.

Diğer sağlık personelinin görevi sağlık gözetiminin planlan-
ması, izlenmesi, verilerin toplanarak kayıt altına alınması için 
iş yeri hekimi ile birlikte çalışmaktır. İş yeri hekimi tarafından 
yürütülen çalışmalara katılır, kayıtların tutulması, verilerin 
toplanması, sağlık eğitiminin yapılması, sağlık muayenelerinin 
yapılması, ilkyardım hizmetlerinin organizasyon ve yürütümü-
nün planlanması, iş yeri hijyen şartlarının sürekli izlenmesi ve iş 
yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanları ile işbirliği-
nin sağlanması konularında görevlendirilir.

Diğer sağlık personeli, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerin-
de 10 ila 49 çalışanı olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 10 
dakika, 50 ila 249 çalışanı olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en 
az 15 dakika, 250 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde çalışan başı-
na ayda en az 20 dakika görev yapar.

Ülkemizde İSG profesyonellerinin (iş güvenliği uzmanları, iş 
yeri hekimleri, iş yeri hemşireleri, iş yeri hekim dışı sağlık per-
soneli, iş hijyenistleri vd) görev tanımları mesleklerine göre ya-
pılmalıdır. İSG profesyonellerinin başta iş güvencesi olmak 
üzere özlük hakları korunmalı, özerklikleri sağlanmalı ve meslek 
örgütleri desteklenmelidir. Temel eğitimleri alanlarına göre stan-
dardize edilmeli, kurumsallaşmalı, yaygınlaştırılmalıdır. Bilgi 
kazandırma amaçlı teorik ve beceri kazandırma amaçlı uygula-
ma içerikli hizmet içi eğitimleri, ileri eğitimleri planlanarak yay-
gın şekilde uygulanmalıdır. Görevlendirmelerde alınan sektö-
rel eğitimler dikkate alınmalıdır. İSG kanununda yer alan ancak 
yönetmeliklerde olmayan iş yeri hemşireliğinin görev tanımının 
yapılarak mevzuattaki boşluklar giderilmelidir. Halen Diğer Sağ-
lık Personeli olarak tanımlanan meslek grupları, iş yeri hekim dışı 
sağlık personeli olarak tanımlanmalı ve meslek gruplarına uygun 
görev tanımları yapılmalıdır.

İŞ MÜFETTİŞLİĞİ
Anayasa kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na 3146 sayılı Yasayla verilen görevlerin temel olarak de-
netimle ilgili kısımları, 5690 Sayılı Kanun’la onanan Sanayi ve Ti-
carette İş Teftişi hakkındaki 81 sayılı ILO Sözleşmesi gereğince Ba-
kanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Ayrıca, 4857 sayı-
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lı İş Kanunu’nun “Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi” başlık-
lı Yedinci Bölümünün 91 ila 97 nci maddeleri kapsamında bu göre-
vin “Devlet çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, 
denetler ve teftiş eder. Bu ödev Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş 
ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.” hükmü uyarınca 
iş müfettişlerince yerine getirileceği belirlenmiştir. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca yürütülen teftişler; iş tefti-
şi ve idari teftiş olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İş teftişi; çalışma 
süreleri, ücretler, İSG, işçilerin refahı, çocuk ve gençlerin çalıştı-
rılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygula-
maları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat 
hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve 
denetlemeyi de kapsayan ve devlet adına gerçekleştirilen teftiş fa-
aliyetlerini ifade eder.

Müfettiş yardımcısı olabilmek için yasal olarak bazı sınırlama-
lar getirilmiştir. Bunlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelik-
leri taşımak, müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yazılı aşama-
sının yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının sınav kurulunca belirlenen puan 
türünden ilan olunan puana eşit veya üzerinde puan almak, sağlık 
durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk 
koşullarına elverişli olmaktır.

Müfettiş yardımcısı olabilmek ve ilaveten İSG yönünden iş tef-
tişi görevinde bulunabilmek için; tıp doktoru, mimar, elektrik, ma-
den, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüst-
ri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi,  çevre yüksek mü-
hendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışın-
daki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir (20).

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda 2019 Yılı Mayıs Ayı itiba-
ri ile 188 İş Başmüfettişi, 169 İş Müfettişi, 471 Yetkili (Tek başla-
rına araştırma, soruşturma ve teftiş yetkisine sahip olma) İş Mü-
fettişi Yardımcısı ve 152 Yetkisiz İş Müfettişi Yardımcısı görev  
yapmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda İş Sağlığı ve Gü-
venliği Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 Sayılı Kanuna tabi ola-
rak çalışan İSG uzmanları kariyer meslek grubunda yer almakta-
dır. Kamu Personeli Seçme Sınavının sınav kurulunca belirlenen 
puan türünden ilan olunan puana eşit veya  üzerinde puan ala-
rak yazılı ve sözlü mülakatta başarı gösterilmesi şartıyla mesleğe 
uzman yardımcısı olarak başlanılmaktadır. Üç yıl süren yardım-
cılık ve yetiştirme döneminin akabinde her bir uzman yardımcı-
sından tez hazırlayarak savunması ve dil yeterlilik şartını karşıla-
ması beklenmektedir. Başarılı olunması durumunda Bakan onayı 
ile uzmanlık kadrosuna atanırlar. İSG uzmanı ifadesi, 2018 tarih-
li, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma, Sosyal Hizmetler 
ve Aile Uzmanı olarak ve sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Uzmanı olarak değiştirilmiştir (21).

ILO Ulusal İSG Profili verilerine göre Haziran 2015 sonu itiba-
riyle, Genel Müdürlükte 202 İSG uzmanı ve İSG uzman yardım-
cısı, 7 hekim ve 58 teknik personel olmak üzere toplam olarak 421 
kişi çalışmaktadır. Haziran 2019 başı itibari ile Genel Müdürlükte 

101 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı ve 12 Teknik Hiz-
metler Sınıfında görev yapan personel bulunmaktadır. Genel Mü-
dürlük kadrosunda olup, İSGÜM’de görevli 85 Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Uzmanı, 6 Hekim ve 46 Teknik Hizmetler Sını-
fında görev yapan personel bulunmaktadır (14).

Genel Müdürlük uzmanlarının temel görevleri arasında ulusal 
İSG mevzuatının araştırılması, yorumlanması ve düzenlenmesi 
yer almaktadır. Bunun yanında standart çalışmaları yapmak, kişi-
sel koruyucu donanımların piyasa gözetim ve denetimini yapmak, 
iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinin eğitim belgelendir-
me usül ve esaslarının mevzuat çalışmalarını yapmak, İSG ala-
nında ölçüm ve araştırma yapan laboratuvarlarla ilgili yetki, kont-
rol ve denetim çalışmalarını yürütmek diğer görevlerinin bir kıs-
mını oluşturur. 

Uzmanlar ayrıca müstakil 6331 Sayılı İSG Kanunu ile birlikte 
ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelerle, AB (Avrupa Birliği) 
normlarıyla uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmüşlerdir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ  
İNSAN GÜCÜNÜN EĞİTİMİ
İş güvenliği eğitimi literatürde 1800’lerin sonlarından itibaren yer 
almaya başlamıştır.  Hollanda’da Güvenlik Müzesi; iş müfettiş-
lerine, çalışanlarına ve memurlarına yönelik iş güvenliği eğitim 
programları düzenlenmiştir (22). II. Dünya Savaşı’ndan sonra, gü-
venlik uzmanları mesleklerini profesyonel bir dernekte (1947, Gü-
venlik Müfettişleri Kulübü) örgütlerken, fabrika müfettişleri eği-
timine olan ihtiyaç artmıştır. Hollanda’da devletin destek verdiği 
ve Güvenlik Müzesi tarafından yürütülen eğitimlerin ilki 1951’de 
başlamıştır (23). İkinci öğretimde iş güvenliği ile ilgili ilk kurs 
1968’de başlamış ve akabinde 1 yıl sonra politeknik lisans eğitimi 
sonrası güvenlik eğitimi verilmiştir. 1989 yılında ise Sağlık, Gü-
venlik ve Çevre konularında yüksek lisans eğitimi başlamıştır (24).

İSG konusu bazı ülkelerde mesleki riskleri önleme olarak 
belirlenmiş olsa da son on yılda İSG konusu akademik olarak da 
bir gelişme alanı olmuştur.  Hale ve Kroes tarafından 1997’de ya-
yınlanan retrospektif bir çalışmada, bazı ülkelerde İSG alanında 
ciddi düzeyde bir bilgi birikiminin oluştuğu görülmüşken, akade-
mide bazı ülkelerde İSG ile ilgili olan mühendislikten yönetime 
tıptan psikolojiye kadar çok sayıda akademik bölüm arasında par-
çalanmış olduğu görülmüştür (24). Hale ve Kroes çalışmaların-
da hem kamu kurumları hem de sanayi için güvenlik uzmanları-
nın eğitiminin geçmişte akademik olmayan ortamlarda yapıldığı-
nı belirtmiştir (24). Literatürde, İSG profesyonellerinin eğitimi-
ne ilişkin yayınlar çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Lisans dü-
zeyinde İSG eğitimi ve akreditasyonu (25), sürdürülebilir İSG için 
İSG profesyonellerine yönelik liderlik eğitimi (26), İSG profesyo-
neli eğitiminin konularının ve gerekliliklerinin etkin şekilde belir-
lenmesi bunlardan birkaçıdır.

Günümüzde İSG profesyonelleri; teknolojik, ekonomik, yasal, 
sosyal ve kültürel değişim geçiren ortamlarda çalışmak zorunda-
dır. Bu nedenle, İSG eğitimi zaman ilerledikçe daha karmaşık ve 
kapsamlı hale gelmektedir. Bunun yanında bir yandan İSG ala-
nında çalışacak mühendis, yönetici gibi kişilerin sayısında artışa 
ihtiyaç duyulmaktayken bir yandan da İSG uzmanlarının uzman-
laşma ihtiyacı artmaktadır. Avustralya’da İSG profesyonelleri ile 
yapılan bir çalışmada araştırmaya katılanların beşte üçü görevle-
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rini yerine getirirken kalifiye olmaya ihtiyaç duyduğunu, onda ye-
disi ise tecrübeli olmaya ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir (28).

Bahsedilen her iki ihtiyacın karşılanabilmesi akademik müfre-
datın ve üniversite düzeyindeki eğitimin etkili bir şekilde düzen-
lenmesini gerektirmektedir (29). Örneğin Burdorf, mesleki hijye-
nistlerin özel eğitimi ile ilgili olarak, belirli bilgi alanlarına ve be-
lirli bir yeterlilik seviyesine ihtiyaç duyulduğundan bahsetmiştir. 
Bu nedenle, bu eğitim ve öğretim tercihen yüksek lisans düzeyin-
de yapılmasını önermiştir. Genel olarak bu akademik yeterlilik, bu 
uzmanların daha önce karşılaşılmayan durumlarda bilgi ve be-
cerilerini kullanara problemleri çözme kabiliyetine sahip olmala-
rı gerektiği için esas ve ihtiyaç olarak kabul edilir. İSG kursları-
nın niteliği ve çeşitliliği göz önüne alındığında, analiz edilen İSG 
derslerinde çekirdek müfredattaki bazı ortak noktaları analiz et-
mek önemlidir (30).

ILO/WHO Ortak Komitesi tarafından 1981 yılında iş yeri he-
kimleri, iş hijyenistleri, iş yeri hemşirelerinin eğitimleri hakkın-
da oluşturulan kılavuzlarda lisansüstü eğitim konuları, uzmanlık 
eğitimi gibi konularda değerlendirme yapılmıştır.

Komite, hekimler ve hemşireler için uzmanlaşmış lisansüstü 
eğitimi konuları arasında yer alması gereken önerilerinin bir kıs-
mı aşağıda verilmiştir (31).

İş güvenliği ilkeleri
•	 Mesleki	sağlık	hizmetlerinin	esasları	ve	organizasyonu
•	 Çalışma ortamının değerlendirilmesi ve kontrolü
•	 Mesleki	toksikoloji	
•	 Meslek	hastalığı	
•	 Endüstriyel	çalışanların	kronik	hastalık	sıklığı	
•	 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat 
•	 İş fizyolojisi ve İş psikolojisi
•	 Ergonominin	ilkeleri/prensipleri
•	 Özel işçi türlerine tıbbi bakım

Komitenin, iş güvenliği mühendislerinin eğitimi için konu öneri-
lerinin bir kısmı aşağıda verilmiştir:

•	 İş	güvenliği	ilkeleri/prensipleri
•	 Endüstriyel	havalandırma,	aydınlatma,	sıcaklık	ve	nem
•	 Mesleki	hijyen	ve	sanitasyon	ilkeleri/prensipleri
•	 Yangına,	patlamaya,	sızmaya,	zararlı	solunabilir	toz	ve	gazla-

ra karşı koruma 
•	 Ergonomi	ve	mesleki	/	endüstriyel	psikolojiye	giriş	
•	 Gürültüye	ve	titreşime	karşı	koruma	
•	 Endüsrinin içinde ve dışında makine, elektrik, basınçlı hava, 

patlayıcılar ve infilak, ürünlerin taşınması, insan ve malzeme 
kullanılmasında meydana gelen kazaların önlenmesi

Dünyada İSG alanında birçok yenilik ve düzenlemede olduğu gibi 
İSG eğitimi alanında da yapısal reformlarda AB ülkeleri ön sıra-
larda yer almaktadır. Eğitim, AB yasal yeterlilikler kataloğunda 
yer almamaktadır. Dolayısıyla, AB yasama organı eğitim konu-
sunda ortak bir politika uygulamamaktadır. Bununla birlikte, AB 
üye devletlerinin hükümetlerinin koordinasyonuna ve gönüllü iş 
birliğine dayanarak çok sayıda düzenleme yapılmıştır.

AB’nin İSG ile ilgili direktifleri, İSG eğitimi ve tüm yetkili ki-

şilerin eğitimi ile ilgilidir. Bu kişilerin arasında iş güvenliği uzma-
nı, iş güvenliği mühendisi, iş yeri hekimi gibi İSG profesyonelle-
ri de yer almaktadır. Bu amaçla benimsenen en önemli yaklaşım 
İSG’yi eğitim sistemi içerisinde yaygınlaştırmaktır. Bahsi geçen 
İSG eğitimi; İSG yönetimi, emniyet eğitimi ile güvenlik ve sağlık 
bilincini mümkün olduğu kadar erken düzeylerde eğitime entegre 
etmeyi amaçlar. Bu sayede gençlerin çalışma hayatına girmesinden 
önce önleme kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu 
fikir temel olarak 1980’lerde WHO tarafından yürütülen sağlığı 
teşvik eden okullar girişimi ile ortaya çıkmıştır ve güvelik kültürü 
oluşturulmasını teşvik eden çalışmalar yapılmıştır. İSG’nin eği-
tim sistemine entegrasyonu modeli; İSG’yi müfredata dahil etmek, 
güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı yaratmak, eğiticileri eğitmek, 
öğrencilerin katılımının güçlendirilmesi, bütün bir okul yaklaşımı 
(ing. a whole school approach) aşamalarından oluşmaktadır (32).

Avrupa ülkelerinde İSG profesyonellerinin eğitim seviyesi ve 
belirli pozisyonlarda çalışabilmeleri için yeterlilikleri teknisyen-
likten, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olma-
ya kadar çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte, bu belirgin 
çeşitliliğin arkasında bir düzenlilik olması gerektiği de bekleni-
len bir durumdur. Bu amaçla ENSHPO European Network of Sa-
fety and Health Professional Organizations (Avrupa İSG Profes-
yonelleri Organizasyonları Ağı)’nın üye kuruluşları tarafından 
Avrupa çapında geçerli olan iki yeni standartlaştırılmış sertifika 
programı oluşturulmuştur. Sertifika programı sonrası İSG pro-
fesyonellerinin EurOSHM European Occupational Safety and 
Health Manager (Avrupa İSG Yöneticisi) ve EurOSHT Euro-
pean Occupational Safety and Health Technician (Avrupa İSG 
Teknisyeni) isimlerini kullanmalarına izin verilmektedir. Kişi-
lerin EurOSHM ve EurOSHT olarak tescil edilebilmesi için ge-
rekli kriterler ENSHPO EurOSHM ve EurOSHT standartlarında  
belirlenmiştir (33).

ICOH tarafından 49 üye ülkede yürütülen bir araştırmada iş sağ-
lığı profesyonelleri için özel bir İSG uzmanlık eğitimi programının 
varlığı incelenmiş olup; üye 49 ülkenin %90’ında iş yeri hekimliği için 
özel bir eğitim programının varlığı, %57’sinde ise iş hijyeni alanında 
uzmanlık eğitiminin olduğu bildirilmiştir. Diğer meslek grupları ile 
birlikte araştırma sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir (13).

Avrupa’nın, İSG eğitimi ve mesleki eğitim alanında faaliyet 
gösteren en önemli ağı ENETOSH’tur. ENETOSH ağı 2005 yılın-
da 10 ülkeden katılan 13 ortak ile Leonardo da Vinci projesi olarak 
kurulmuştur. 2005 yılından beri ağ sürekli büyümektedir ve bu-
gün dünya çapında 26 ülkeden 59 ortağı bulunmaktadır. DGUV 
tarafından koordine edilir; danışma kurulunda İSG ve eğitim ku-

Tablo 5. ICOH üyesi 49 ülkede özel İSG profesyoneli eğitiminin 

varlığı (13)

Uzmanlık Alanı
Ülke 

Sayısı
Yüzde 

İş yeri hekimliği ya da iş sağlığında (hekim olarak) 

uzmanlık
44 90

İş sağlığında uzmanlık (hemşireler için) 21 43

İş hijyeninde uzmanlık 18 57

İş psikolojisinde uzmanlık 13 27

İş ergonomistliği/psikoterapistliğinde uzmanlık 24 47
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rumlarından sosyal ortaklar ve uzmanlar temsil edilmektedir (34).
ENETOSH’un temel amaçları arasında; Avrupa’da İSG eğitimi-

nin kalitesini sağlamak, yüksek kalite standartlarını takip ederek 
İSG’nin eğitim sistemine dahil edilmesine katkıda bulunmak, İSG 
alanında çalışan profesyoneller arasında aktif bilgi paylaşımına 
olanak sağlamak sayılabilir (34).

AB nin 2002-2006 yılları stratejisinde, önleme kültürünün 
güçlendirilmesinin İSG eğitimine bağlı olduğunun ve işe başla-
madan önce İSG eğitimi verilmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir. 
İSG’yi eğitim sistemi içerisine entegre etme modeli fikri bu strateji 
içerisinde ortaya çıkmıştır. Bu model; sağlığın teşviki, risk eğitimi 
ve çalışma ortamının güvenliği eğitiminin kesiştiği entegre 
bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Belli bir seviyedeki 
eğitime atıfta bulunulmaz, ancak okul öncesi, ilk, orta ve yüksek 
öğretime entegre edilebilir.

Avrupa’da 2007–2012 İSG Topluluk Stratejisinde, sağlık ve gü-
venlik eğitiminin eğitim ve öğretim programlarına entegre edil-
mesinin önemi vurgulanırken eğitimin tüm kademelerine ula-
şılması hedeflenmiştir. EU-OSHA; İSG’nin, gelecekte üniversite 
derslerine sistematik olarak entegre olmasının muhtemel olduğu-
nu belirtmektedir. Bununla birlikte İSG›yi diğer eğitim seviyeleri-
ne göre üniversite düzeyinde eğitime entegre etmenin birçok zor-
luğu bulunduğu da ifade edilmektedir (35).

2013-2020 stratejisine göre ise, toplumun hızlı gelişimi, yeni tek-
nolojiler, küreselleşme ve değişen demografik süreçler nedeniyle İSG 
ve risk eğitiminin daha da önemli hale geldiği belirtilmektedir (36).

Avrupa Konseyi tarafından “Eğitim ve Öğretim 2010” olarak 
adlandırılan Lizbon Stratejisi bağlamında ortak hedefler ve ortak 
çalışma programı onaylamıştır. Bu çalışma programında, fen bil-
gisi, beden eğitimi ve sağlık eğitimi dersleriyle risk eğitimi ve İSG 
konularını okul müfredatına dâhil etmek ve bütünleştirmek için 
adımlar atılmıştır (37).

İki uluslararası eğitim programı aşağıda özetlenerek örnek 
olarak verilmiştir.

NEBOSH ULUSLARARASI İSG GENEL 
SERTİFİKA EĞİTİMİ
NEBOSH Uluslararası İSG Genel Sertifikası (NEBOSH Internati-
onal General Certificate in Occupational Health & Safety) dünya-
da İSG alanında en tanınmış ve güvenilir sertifikalardan birisidir. 
İlk olarak 2005 yılında düzenlenen programdan günümüz itiba-
riyle yaklaşık 80.000 kişi sertifika sahibi olarak programı tamam-
lamıştır. Sertifika programının müfredatı IOSH ve IIRSM üyelik-
leri için akademik gereklilikleri karşılamaktadır. Sertifika müf-
redatı uluslararası olup birçok ülkede bu eğitimi veren akredite 
edilmiş eğitim kurumları bulunmaktadır. Türkiye’de bu ülkeler-
den biridir. Türkiye’de eğitim programı Türkçe ve İngilizce ola-
rak iki seçenekte sunulmaktadır. Türkçe eğitim alınması ve ba-
şarılı olunması durumunda düzenlenen sertifika İngilizce dilin-
de düzenlemekte ve eğitim diline ilişkin sertifikada bilgi verilme-
mektedir. Türkçe dilinde alınan eğitim sonucu düzenlenen serti-
fikanın da uluslararası geçerliliği olmaktadır. Uluslararası bu eği-
tim programı dünyanın birçok yerinde Rusça, Arapça, Portekizce, 
İspanyolca ve Fransızca olarak düzenlenmektedir.

Sertifika eğitimi ders müfredatı 3 modülden oluşmaktadır. 
Birinci ve ikinci modüle ilişkin örnek planlama aşağıdaki tablo-

da yer almaktadır. Üçüncü modül genel olarak sağlık ve güven-
lik pratik uygulamalarını içermektedir. Modüllere ilişkin içerikler 
Tablo 6 ve 7’de verilmiştir (38). 

Tablo 6. IGC1 Modülü: Uluslararası sağlık ve güvenlik yönetimi - 

Kasım 2014 içeriği (38)

Bölüm 

Numarası

Bölüm Başlığı Önerilen 

Saat

1 Sağlık ve Güvenliğin Temelleri 7

2 Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri-Planla 3

3 Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri-Uygula 17

4 Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri-Kontrol 

Et

5

5 Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri-Aksiyon 

Al

4

Ünite için en az ders süresi 36

Önerilen kişisel çalışma süresi 23

Tablo 7. GC2 Modülü: İş yeri tehlikelerinin kontrolü - Kasım 2014 

içeriği (38)

Bölüm 

Numarası
Bölüm Başlığı

Önerilen 

Saat

1 İş yeri Tehlike ve Risklerinin Kontrolü 8

2 Taşımayla İlgili Tehlike ve Risklerin Kontrolü 4

3
Kas-İskelet Yapısı ve İlgili Tehlike ve Risklerin 

Kontrolü
6

4
İş Ekipmanı ile İlgili Tehlike ve Risklerin 

Kontrolü
6

5 Elektrik Güvenliği 3

6 Yangın Güvenliği 6

7
Kimyasal ve Biyolojik Sağlık Tehlike ve 

Risklerinin Kontrolü
6

8
Fiziksel ve Psikolojik Sağlık Tehlike ve 

Risklerinin Kontrolü
3

Ünite için en az ders süresi 42

Önerilen kişisel çalışma süresi 26

BSC ULUSLARARASI İSG GENEL 
SERTİFİKA EĞİTİMİ
Uluslararası Sertifika, her biri ayrı ayrı değerlendirilen iki zorun-
lu birimden oluşur: Ünite 1 Sağlık ve Güvenlik Yönetimi İlkele-
ri, Ünite 2 İş Yerindeki Tehlikelerin Kontrolü. Ünitelere ilişkin 
değerlendirme kriterleri Tablo 8 ve 9’da verilmiştir (39).

Uluslararası Sertifika için resmi bir giriş şartı yoktur; ancak 
yeterlilik sadece İngilizce olarak değerlendirilmektedir. Değer-
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Tablo 8. Ünite 1, sağlık ve güvenlik yönetimi ilkeleri (39)

Öğrenme Çıktıları Değerlendirme Kriterleri 

1.Uluslararası kurumların ve standartların 

İSG’yi nasıl etkilediğini bilmek 
1.1 Önemli uluslararası İSG kuruluşlarının görevlerini ve önemlerini özetleyebilmek

2. İş yeri İSG organizasyonunu anlamak

2.1 İş yerinde İSG ile ilgili işçi, işveren, yönetici vb. diğer kişilerin görevlerini özetlemek

2.2 İş yerinde İSG alanında etkili iletişimin önemini özetlemek

2.3 İşverenin ulaşabileceği mevcut İSG bilgi kaynaklarını özetlemek 

3. İş yerinde nasıl pozitif İSG kültürü 

geliştirilebileceğini anlamak

3.1 İSG kültürünün nasıl ölçüleceğini değerlendirmek 

3.2 İSG kültürünü geliştirme yollarını değerlendirmek 

3.3 Pozitif İSG kültürü faydalarını tanımlamak

3.4 Pozitif İSG kültürü önündeki engelleri tanımlamak 

4. İş yerinde kazadan korunma prensiplerinin 

öğrenilmesi 

4.1 Kaza ve ramak kala olay arasındaki farkın açıklanması 

4.2 İş yerindeki kazaların ve ramak kala olaylarının sebeplerinin açıklanması

4.3 İş yerindeki kazalardan kaynaklı maliyet kaybının açıklanması 

4.4 İş yerinde kazalardan korunmaya yönelik ihtiyaçların açıklanması 

5. Kurumlar ve insanlar için etkili mesleki 

sağlık hizmetlerinin önemini anlamak

5.1 İş yerinde işle ilişkili hastalıkların sebeplerini ve etkilerini özetlemek

5.2 İş yerinde işle ilişkili hastalıklardan korunma tedbirlerini açıklamak

5.3 İşverenler ve çalışanlar için etkili iş sağlığı hizmetinin yararlarını ve maliyetlerini açıklamak 

5.4 Yetersiz iş sağlığının etkilerini ve maliyetlerini ana hatlarıyla belirtmek

6. Sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin temel 

özelliklerini bilmek

6.1 Sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin temel özelliklerini ana hatlarıyla belirtmek

6.2 Sağlık ve güvenlik politikasının amacını ve gereksinimlerini açıklamak

6.3 Sağlık ve güvenlik denetiminin amacını ve prosedürlerini açıklamak

6.4 İş yerindeki İSG performansının nasıl ölçüleceğini, denetleneceğini ve kontrol edileceğini Describe 

how to measure, audit and review health tanımlamak 

7. İş yerinde risk değerlendirme prensiplerini 

anlamak

7.1 Uygun ve yeterli bir risk değerlendirmesinin ana aşamalarını tanımlamak

7.2 Riski tanımlamak amacıyla bilgi toplamak için çeşitli yöntemleri tanımlamak

7.3 İş yerinde riskleri yönetmek için hiyerarşik bir yaklaşımı ana hatlarıyla ortaya koymak

7.4 İş yerinde risk değerlendirmesinin yürütülmesi ve yenilenmesi için olan gereklilikleri ana hatlarıyla 

belirlemek

7.5 Özel risk değerlendirmelerinin ne zaman yapılması gerektiğini özetlemek

Tablo 9. Ünite 2, iş yerindeki tehlikelerin kontrolü (39)

Öğrenme Çıktıları Değerlendirme Kriterleri

1. İş yerinde yangından korunma ilkelerini 

anlamak

1.1 Yangın ilkelerini açıklamak 

1.2 İş yerindeki yangın tehlikesini ve riskini tanımlamak

1.3 Yangın risk değerlendirmesinin temel aşamalarını belirlemek 

1.4 İş yerinde yangından nasıl korunacağını açıklamak 

1.5 İnsanları ve iş yerlerini yangından korumak için gerekli düzenlemeleri açıklamak

2. İş yerindeki acil durumların nasıl yönetileceğini 

anlamak

2.1 Acil durum prosedürleri gerektiren durumları tanımlamak

2.2 Acil durum planının temel özelliklerini tanımlamak

2.3 Acil durum planlamasının ve prosedürlerinin etkinliğinin nasıl değerlendirileceğini açıklamak

3. İş yeri faaliyetleriyle ilgili tehlikeleri ve riskleri 

anlamak

3.1 İş yeri ve mesleki faaliyetlerle ilgili temel tehlike ve riskleri ana hatlarıyla belirtmek

3.2 İş yeri ve meslek faaliyetleri ile ilgili risk faktörleri tanımlamak

3.3 İş yerinde tehlikelerine karşı kimin risk altında olabileceğini özetlemek

3.4 Kontrol edilemeyen iş yeri risklerinin sonuçlarının tanımlanması 

4. İş yerinde risklerin nasıl kontrol edileceğini 

anlamak

4.1 Riskleri azaltmak ve önlemek için genel bir hiyerarşik yaklaşım tanımlamak

4.2 Belirli iş yeri tehlikeleri için uygun kontrol önlemlerini tanımlayın

4.3 Kontrol önlemlerinin izlenmesi ve gözden geçirilmesi için yöntemlerin belirlenmesi

5.İş yerindeki olayları/kazaları bildirme ve 

soruşturmanın gerekliliklerini anlamak

5.1 Dahili olay/kaza raporlaması ve soruşturmasına duyulan ihtiyacı açıklamak

5.2 Kaza araştırmasının temel aşamalarının tanımlanması 

6. İş yeri faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini 

nasıl azaltacağını anlamak

6.1 İş yerindeki faaliyetlerden kaynaklanan çevre risklerini tanımlamak

6.2 İş yerindeki faaliyetlerden kaynaklanan çevreye olan riskleri azaltmak için kullanılabilecek kontrol 

önlemlerini tanımlamak
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lendirmeler İngilizce olarak sunulmaktadır ve adaylardan İngiliz-
ce olarak yanıtlaması beklenmektedir. Adaylara IELTS (İngilizce 
Dil Test Sistemi) Testinden en az 6. Seviyede puan alması tavsiye 
edilmektedir. Sertifika eğitim programının içeriğine ilişkin bilgi-
ler aşağıda verilmiştir.

Sertifika için değerlendirme 90 dakikalık iki yazılı sınav ile 
gerçekleştirilir. Ünite 1 sınavı sekiz zorunlu kısa yapılandırılmış 
sorudan oluşur. Ünite 2 sınavı ayrıca sekiz zorunlu kısa yapılan-
dırılmış sorudan oluşur. Kalifikasyona ulaşmak için adayların her 
iki üniteyi de geçmesi gerekmektedir (39). 

TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
İNSAN GÜCÜ EĞİTİMİ
Türkiye’de İSG insan gücünün eğitimini, ulusal mevzuat kapsa-
mında görevlendirilmesi zorunlu olan İSG profesyonellerinin eği-
timi için gerekliler ve akademik olarak İSG eğitimi olarak iki aşa-
mada incelemek mümkündür. İSG profesyonellerinin yasal ola-
rak alması gereken zorunlu İSG eğitiminin yürütülmesinden Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur. Bununla bir-
likte sağlık, çevre, sanayi ve eğitim ile ilgili bakanlıklar da yasal 
düzenleme ve uygulamalar ile ilgili katkı sağlamaktadır. Bakanlı-
ğın bağlı birimlerinden ÇASGEM tarafından çalışanlara ve işve-
renlere yönelik eğitim programları ve farkındalık toplantıları dü-
zenlenirken; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, üniversiteler, fa-
külteler, Halk Sağlığı Kurumu ile çeşitli kurum ve kuruluşlar al-
tında kurulan İSG birimleri de bu eğitim ve farkındalık çalışmala-
rına katkı sağlamaktadır.

Akademik olarak İSG eğitiminin yürütülmesinden sorumlu 
birkaç kurum bulunmaktadır. Son yıllarda akademide lisans ve li-
sansüstü düzeyde teşkilatlanma hızlanmış olup birçok üniversite-
de tıp fakültesi ve mühendislik fakültesi müfredatına İSG dersleri 
eklemiştir. Bunun yanında devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üze-
re ön lisans ve lisans İSG programları açılmıştır. Bazı üniversiteler-
de iş sağlığı, iş güvenliği ve İSG alanında yüksek lisans ve doktora 
programları yürütülmektedir. Bunun yanında Millî Eğitim Bakan-
lığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
mesleki eğitim ve farkındalık programlarında ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından şartları düzenlenen mesleki yeterlilik belgesi 
eğitimi kapsamında da İSG eğitimi verilmektedir (40, 41).

İŞ YERİ HEKİMLERİ, İŞ GÜVENLİĞİ 
UZMANLARI, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
İş güvenliği uzmanlarının, iş yeri hekimlerinin ve diğer sağlık per-
sonelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlemesi Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-
nel Müdürlüğü yetkisi dâhilinde iken, sertifika sınavlarını düzen-
leme yetkisi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) 
devredilmiştir. 

İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli-
nin yasal olarak zorunlu olan sertifika eğitimleri; Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu ku-
rum ve kuruluşları, üniversiteler ve ticari şirketler tarafından ku-
rulan müesseseler tarafından verilebilmektedir. Eğitim kurumları 
ile ilgili yasal mevzuatın düzenlenmesinden ve bu kurumların de-
netlenmesinden İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sorum-

ludur. Müdürlük bu denetimleri bünyesinde istihdam edilen İSG 
uzmanları marifetiyle gerçekleştirmektedir. Haziran 2019 sonu 
itibari ile Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş aktif ola-
rak çalışan 82 eğitim kurumu bulunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı: Ülkemizde iş güvenliği uzmanı olarak 
çalışabilmek için tehlike sınıfına uygun sertifikaya sahip olunması 
gerekmektedir. Önceki bölümlerde değinilen iş güvenliği 
uzmanlığı tanımına tekrar bakıldığında bir kişinin iş güvenliği 
uzmanlığı sertifikası alabilmesi için yasal olarak gereken önce-
likli eğitim şartı; mühendislik fakültesi, mimarlık fakültesi, fizik-
kimya-biyoloji anabilim dalı, teknik öğretmenlik eğitimi veya İSG 
lisans/ön lisans programı eğitimlerinden birinin alınarak diplo-
ma sahibi olunması gerekliliğidir. Bu mesleki unvanlardan birine 
sahip olunarak, iş güvenliği veya İSG programlarında yüksek li-
sans yapılması B sınıfı sertifika eğitimine katılım gereği olmaksı-
zın sertifika sınavına doğrudan katılım hakkı sağlamaktadır. Ben-
zer şekilde mühendis, mimar ya da teknik eleman olarak iş güven-
liği veya İSG programlarında doktora yapılması A sınıfı sertifika 
sınavına eğitim şartı gözetmeksizin katılım hakkı sağlamaktadır.

Sertifika eğitim programlarına ilişkin düzenlemeler ulusal 
mevzuatımızda çok sayıda değişikliğe uğramıştır, 2004 yılında 
yayımlanan Yönetmelikte sertifika eğitim programının içeriğinin 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bazı birimlerinin 
çalışanları ile sosyal taraflardan oluşan komisyon tarafından be-
lirlenerek bu programın ve akabinde yapılacak sınavın ÇASGEM 
tarafından yürütüleceği belirtilmiş; ayrıca eğitim programının 
teorik ve pratik olarak 120 saatten az olamayacağı ifade edilmiş-
tir. Konuya ilişkin ikinci Yönetmelik 2009 yılında yayımlanmış-
tır, yapılan en büyük değişiklik eğitiminin içeriğinin değiştirilme-
sidir. Bu yönetmelikte süreler, uygulama esasları ve konular daha 
açıklayıcı şekilde anlatılmıştır. Sertifika eğitiminin 180 saat teorik 
ve 40 saat pratik olarak uygulanacağı belirtilmiş olup bu eğitimin 
üçte ikisinin uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına izin verilmiştir. 
2010 yılındaki üçüncü yönetmelik eğitim programlarının kurum-
lar tarafından uygulanma yöntemini detaylandırmış olup eğitim 
süresi 2009 yılındaki süreyle aynı kalmıştır. Ancak bu sefer teorik 
eğitimin en fazla yarısının uzaktan eğitim şeklinde verilebileceği 
ifade edilmiştir. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını 
aldıktan beş yıl sonra ez az 30 saat olması gereken yenileme eğiti-
mine katılma zorunluluğu olduğu belirtilmiştir. 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te 30 Nisan 2015 tarih ve 29342 
sayılı Resmî Gazetede yapılan son değişiklik ile iş güvenliği 
uzmanlarının sertifika eğitim programının süre olarak teorik 
kısmının 180 saatten uygulamalı kısmının 40 saatten az olmamak 
kaydıyla toplamda 220 saatten az olamayacağı ve eğitimin yöntemi 
olarak teorik eğitimin en fazla yarısının uzaktan eğitim şeklinde 
verilebileceği belirtilmiştir. 2009 yılından 2018 yılına kadar geçen 
sürede iş güvenliği uzmanlarının eğitim süreleri ve bu eğitimin 
teorik-pratik eğitim olarak uygulanış biçimi açısından farklılık 
olmadığı görülmektedir. Ancak son düzenleme ile birlikte eğitim 
kurumları ve eğiticilerle ilgili hususların detaylandırıldığı göze 
çarpmaktadır. Mevcut düzenleme ile iş güvenliği uzmanlarının 
eğitiminin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler 
ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketlerin kurduk-
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ları müesseseler tarafından verilebileceği ifade edilmiştir. Eğitim ku-
rumları, eğiticiler, eğitimin uygulamaları İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-
nel Müdürlüğü tarafından hem İSG KATİP sistemi üzerinden elekt-
ronik olarak hem de sahada fiili olarak denetlenmektedir. İş güven-
liği uzmanlarının eğitiminde görev alacak eğiticilere ilişkin detaylı 
düzenlemeler mevcuttur. Eğiticiler için öncelikle pedagojik formas-
yona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olma ön şart olarak ko-
şulmuştur. Sonrasında sahip olunması gereken mesleki Ünvan ve 
meslekte kıdemle ilgili alt düzenlemeler mevcuttur.

Toplam 1769 iş güvenliği uzmanın katıldığı ve 2018 yılında ta-
mamlanan bir çalışmada, katıldıkları sertifika eğitimini değerlen-
dirmiş, araştırma grubunun, yaklaşık üçte ikisi (%66,9) içerik ba-
kımından yeterlidir” önermesine hiç katılmadığı ya da katılmadı-
ğını belirtmiştir. Çoğunluğu (%80,7) “İş güvenliği uzmanlığı ser-
tifika eğitimi, sahada çalışırken ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriler 
bakımından yeterlidir önermesine hiç katılmadığı ya da katılma-
dığını belirtmiştir. Yaklaşık beş kişiden dördü (%81,8) “Her fark-
lı sektörde çalışmaya başlamadan önce sektöre özel İSG eğitimi 
alınmasına ihtiyaç vardır.” önermesine kesinlikle katıldığını ya da 
katıldığını belirtmiştir. Beş kişiden üçü ise (%60,8) “İş güvenliği 
uzmanlığı görevlendirmelerinde mesleklere göre sektörel dağılım 
dikkate alınmalıdır.” önermesine kesinlikle katıldığını ya da katıl-
dığını belirtmiştir (42). 

İş yeri Hekimi: Türkiye’de iş yeri hekimlerine yasal olarak 
verilmesi zorunlu eğitim ilk olarak Umumi Hıfzısıhha Kanunu-
nun 180. Maddesi kapsamında yayımlanan ‘İş yeri Hekimlerinin 
Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik’ hü-
kümlerinde düzenlenmiştir. Buna göre iş sağlığı hizmeti verecek 
hekimler alacakları resmi eğitimi başarıyla tamamlamak ve ser-
tifikalandırılmak zorundadır. Yönetmelik kapsamında yaklaşık 
30.000 iş yeri hekimi Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen 
eğitim programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanmış-
tır. Bu yönetmeliğin uygulandığı dönemde iş yeri hekimi istihdam 
etmek isteyen işveren, başvurusunu Türk Tabipler Birliği’ne yap-
maktadır. Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen iş yeri he-
kimi eğitim programlarının süresi başlangıçta 40 saat iken 64 sa-
ate çıkartılmıştır.

İş yeri hekimlerinin eğitimleri ile ilgili düzenlemelerin 
yapılarak işlemlerinin yürütülme yetkisinin Aile, Çalışma ve 
Sosyal Güzenlik Bakanlığı’na devri ile eğitim programlarını dü-
zenleyen kurum ÇASGEM olmuştur. 2003 tarihli İş Kanunu ile 
birlikte iş yeri hekimlerinin eğitim programlarının süresi 220 
saat olmuştur. Bu programın 180 saat teorik eğitimi içermekte-
dir. Teorik eğitimin yarısı yüz yüze eğitim yarısı ise uzaktan eği-
tim şeklinde uygulanmıştır. Kalan 40 saatlik eğitim programı ise 
tam süreli iş yeri hekimi istihtam edilen bir iş yerinde uyglama-
lı eğitimdir. 

Şubat 2020 itibarı ile, iş yeri hekimlerinin eğitimi, 6331 Sayılı 
İSG Kanunu’na dayanarak çıkartılan ‘İş yeri Hekimi Ve Diğer 
Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik’ (20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı 
Resmi Gazete) hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Eğitim 
programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden 
oluşmaktadır. Programın içeriği ve programda görevli eğiticilerin 
niteliklerinin belirlenme yetkisi İSG Genel Müdürlüğü’ne aittir. 
Eğitim programının süresinin, teorik kısmı 180 saatten, uygulama 

kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olmaması zorunludur. 
Yönetmelik teorik eğitimin uygulanması ile ilgili bir kolaylık 
getirilmiş olup, en fazla yarısının uzaktan eğitim ile verilebilmesine 
olanak sağlamaktadır. İş yerinde uygulanacak pratik eğitimler İş 
Kanunu’nun uygulandığı döneme benzer şekilde en az bir iş yeri 
hekiminin görevlendirilmiş olduğu iş yerlerinde yapılacak şekilde 
düzenlenmiştir. ILO Türkiye İSG Profiline göre 2015 yılının orta-
larından itibaren 26.872 iş yeri hekimi özel eğitim merkezleri tara-
fından düzenlenen eğitimlerde sertifikalandırılmıştır.

İş yeri hekimlerinin ileri mesleki eğitim ihtiyaçlarının saptan-
ması amacı ile yapılan bir çalışmaya 561 iş yeri hekimi katılmıştır. 
Katılımcıların % 28,4’u “sertifika eğitimi içerik bakımından yeter-
lidir”, %47,4’u “sertifika eğitimi sahada calışırken ihtiyaç duyulan bil-
gi ve beceriler bakımından yeterlidir” önermelerine katılmadığını ya 
da hiç katılmadığını belirtmiştir. İleri mesleki eğitim için öneridikleri 
ilk 5 konu (kişi ve yanıt sayısına gore sırası ile) şunlardır: Görev ye-
tki, sorumluluklarının hukuksal boyutu (%37,3-%12,5), sağlık goze-
timi, (%30,7-%10,3), sektörlere özel konular (%29,9-%10,0), işle ilişki-
li hastalıklarda risk faktörleri, tanı ve izlem calışmaları ile elektro-
kardiyografi yorumlama (%27,6-%9,3), solunum fonksiyon testi te-
mel değerlendirme (%25,8-%8,8) olmuştur (43). 

Diğer sağlık personeli: Diğer sağlık personelinin eğitimi ve 
sertifikalandırma işlemleri ‘İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Perso-
nelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönet-
melik’ hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Yarısı yüz yüze 
eğitim yarısı uzaktan eğitim olacak şekilde düzenlenen eğitim 
programları yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversi-
teler ve ticari şirketler tarafından kurulan müesseseler tarafından 
verilirken, eğitim sonrası düzenlenen sertifika sınavları ÖSYM 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdi-
ği dönemlerde çok az sayıda sertifika sahibi diğer sağlık persone-
linin bulunması sebebiyle yönetmeliğe istisna bir madde eklen-
miştir. Buna göre sertifikası yani diğer sağlık personeli belgesi ol-
mayan hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağ-
lığı teknisyeni eğitim almaksızın 30 Haziran 2016 tarihine kadar, 
eğitim alarak 1 Temmuz 2017 tarihine kadar diğer sağlık persone-
li olarak görevlendirilmeleri mümkün olmuştur.

Eğiticiler: Eğitim programlarının önemli bir boyutu da eğiti-
cilerin kim olacağıdır, iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanları ve 
diğer sağlık personeli eğitimlerinde görev alabilecek eğiticilerin 
niteliklerine ilişkin düzenlemeler farklı tarih ve yönetmeliklerde 
farklı şekillerde yer almış, aşağıda örnek olarak verilmiştir:

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik 
Birimleri Hakkında Yönetmelik (15 Ağustos 2009): 1) İş yeri he-
kimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, aşağıda nitelikleri belir-
tilen eğiticiler tarafından verilir:  a) Pedagojik formasyona veya 
eğiticilerin eğitimi belgesine sahip, en az beş yıl iş sağlığı ve gü-
venliği alanında görev yaptığını belgeleyen iş yeri hekimleri, b) Pe-
dagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip, en az 
üç yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile iş sağlığı ve gü-
venliği alanında görev yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenli-
ği uzmanları, c) Üniversitelerde tıp, sağlık, mühendislik, hukuk 
ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında ders verenler, ç) İş sağlığı ve 
güvenliği alanında en az üç yıl teftiş yapmış iş müfettişleri, d) Pe-
dagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip, Ge-
nel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl görev yapmış iş 
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sağlığı ve güvenliği uzmanları, e) Pedagojik formasyona veya eği-
ticilerin eğitimi belgesine sahip, Genel Müdürlük ve bağlı birimle-
rinde en az beş yıl görev yapmış iş sağlığı bilim uzmanı, iş sağlığı 
bilim doktoru, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktoru ile lisans eğiti-
mine sahip sağlık veya teknik hizmetler sınıfındaki kadrolarda yer 
alan ve en az on yıl görev yapmış personel. (2) Birinci fıkrada nite-
likleri belirtilen kişilerin başvurması halinde.

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik (27 Kasım 2010): İşyeri hekimliği ve iş 
güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi; a) Pedagojik formasyona veya 
eğiticilerin eğitimi belgesine ve iş sağlığı ve güvenliği alanında en 
az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip; iş yeri hekimleri ile iş sağlığı 
ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip 
hekimlere, b) Üniversitelerde, Bakanlıkça ilan edilen eğitim prog-
ramlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl ders veren hekimle-
re, c) İş ve meslek hastalıkları ya da iş yeri hekimliği yan dal uz-
manları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile il-
gili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uz-
manlarına, başvurmaları halinde,

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (20 Temmuz 
2013): (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi; 
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip 
olan; 1) En az beş yıl iş yeri hekimliği yaptığını belgeleyen iş yeri 
hekimlerine, 2) En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve 
güvenliği veya iş sağlığı programında doktora yapmış hekimlere, 
3) En az beş yıl teftiş yapmış hekim iş müfettişleri ile Genel Mü-
dürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış he-
kimlere, 4) İş ve meslek hastalıkları ya da iş yeri hekimliği yan dal 
uzmanlarına veya meslek hastalıkları hastanelerinde üç yıl çalış-
mış olan hekimlere, b) Komisyonca belirlenen eğitim müfredatına 
göre üniversitelerde en az dört yarıyıl ders verdiğini belgeleyen ve 
bu belgeleri uygun görülen öğretim üyelerinden; hukuk fakültesi 
mezunları ile hekim, mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog, 
teknik öğretmenlere (Değ: 2014) başvurmaları halinde, (2) Diğer 
sağlık personeli eğitici belgesi; a) Diğer sağlık personeli tanımında 
belirtilen unvanlara ve pedagojik formasyona veya eğiticilerin eği-
timi belgesine sahip olanlardan; 1) En az beş yıllık mesleki tecrü-
beye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programında dok-
tora yapmış olanlara, 2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en 
az beş yıl fiilen görev yapmış olanlara, 3) Meslek hastalıkları hasta-
nelerinde en az üç yıl görev yapmış olanlara, b) Üniversitelerde Ge-
nel Müdürlükçe ilan edilen diğer sağlık personeli eğitim programı-
na uygun, en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine başvur-
maları halinde, (3) Bu Yönetmelik kapsamında iş yeri hekimliği ve 
iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi sahiplerinden, müfredatta be-
lirtilen niteliklere uygun olanlar iş yeri hekimliği, iş güvenliği uz-
manlığı ve diğer sağlık personeli eğitim programlarında görev ala-
bilir. Diğer sağlık personeli eğitici belgesi sahiplerinden, müfredat-
ta belirtilen niteliklere uygun olanlar sadece diğer sağlık personeli 
eğitim programlarında görev alabilir (Değ: 2014).

İş Müfettişliği: İş müfettişi yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve 
sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İş müfettişi 
yardımcısı olarak göreve başlayanlar üç yıllık üç dönemden olu-
şan yetiştirme dönemi eğitim programına göre yetiştirilirler.

Birinci dönem çeğitimleri, aday memurluk temel ve hazırla-
yıcı eğitimleri ile başlamaktadır. Bu eğtimi, çalışma mevzuatı ve 
iş  teftişi tarihçesi ile iş  teftişi ve idari teftişe ilişkin yürürlükteki 
mevzuatın öğretilmesi amacıyla teorik mesleki eğitim izlemekte-
dir. İSG yönünden teorik mesleki eğitim de bu aşamada verilmek-
tedir. İş Kanunu, Basın-İş Kanunu, Deniz-İş Kanunu, Sendikalar 
Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, 
Türkiye  İş  Kurumu Kanunu, Yabancıların  Çalışma  İzinleri Hak-
kında Kanun, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Ka-
nunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günle-
ri Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemele-
ri Kanunu, Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yar-
gı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku 
(genel esaslar), kabahatler hukuku ve bunlarla ilgili tüzük ve yö-
netmelikler ile ilgili sosyal konulara ilişkin eğitimlerin yanında ku-
rum içinden uzmanlar ve kıdemli müfettişler ile üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları ve ticari şirketlerin eğiticileri tarafından teknik 
konularla igili detaylı eğitimler de verilmektedir. Birinci dönem 
mesleki eğitimi sonucunda yüz tam puan üzerinden yazılı sınav  
yapılmaktadır.

İkinci dönem eğitimlerinde, iş müfettişi yardımcıları kendi-
lerinden kıdemli iş müfettişi ya da iş başmüfettişlerinin refaka-
tine verilir. Bu eğitim dönemi uygulamalı eğitimi ifade etmekte-
dir. Müfettiş yardımcıları kendi başlarına inceleme, teftiş ve rapor 
yazma yetkisi olmaksızın refakatinde bulundukları müfettişin ta-
limatlarına göre çalışmalarını yürütürler. Bu dönem sonunda mü-
fettiş yardımcılarına refakatinde bulunduğu her bir müfettiş tara-
fından yüz tam puan üzerinden puan verilir.

Üçüncü dönem eğitimlerinde, iş müfettişi yardımcıları 
Başkanlıkça belirlenen bir konu hakkında etüd çalışmalarını 
yürütürler. Yüz puan üzerinden değerlendirilen etüd notu üçüncü 
dönem eğitim notu olarak değerlendirilir.

İş müfettişi yardımcısı olarak en az üç yıl çalışan ve yetişme 
notu yetmiş ve yukarıda olan müfettiş yardımcıları yeterlik sınavına 
alınırlar. Yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden 
oluşur ve başarılı ollma kriteri her iki sınavdan da yüz üzerinden en 
az yetmiş puan alınmasıdır. Yeterlilik sınavında başarılı olan iş mü-
fettişi yardımcıları iş müfettişliği kadrosuna atanırlar.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÖN LİSANS ve 
LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARI
İş sağlığı ve güvenliği ön lisans ve lisans eğitimi 2001 yılından bu 
yana sürdürülmektedir. Her iki eğitim programı da Yükseköğre-
tim Kurumları Sınavı ile öğrenci almaktadır. Öğrenimlerini ta-
mamlayarak bu okullardan mezun olanlar, İSG teknikeri olarak 
adlandırılmaktadır ve bu okullarda alınan diploma iş güvenliği 
uzmanlığı sertifikasına denk değildir. Ancak İSG teknikerleri iş 
güvenliği uzmanlığı sertifika eğitimi alma hakkına sahiptir (44).

Ön lisans eğitimleri, 2018 yılında 61’i devlet ve 25’i vakıf 
üniversitesi olmak üzere toplam 86 üniversitede sürdürülmekte-
dir, 2 yıllık eğitimdir ve temel yeterlilik testi (TYT) puanı ile öğ-
renci almaktadır. Programın ilk yılı teorik eğitim üzerine yoğun-
laşırken, ikinci yılında iş yerinde hem teorik hem de uygulamalı 
eğitim birlikte yürütülmektedir, 2019 Yükseköğretim Kurumları 
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Sınavı’nda (YKS) tüm ön lisans programlarının toplam kontenjanı 
298.220 ve yerleşen öğrenci sayısı 279.224’tür; toplam kontenjanın 
%6,4’üne yerleşen öğrenci olmamıştır (Tablo 10) (44).

Aynı yıl 11’i devlet 3’ü vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 14 
üniversitede (fakülte ve yüksekokullar) ise lisans programları yer al-
mıştır. Lisans programları sayısal puanı ile öğrenci almaktadır, aynı 
yıl lisans programlarının toplam kontenjanı 354.985 olup; yerleşen 
öğrenci sayısı 334.119’dur, %5,9’u ise boş kalmıştır (Tablo 11) (44). 

İŞ SAĞLIĞI/ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
YÜKSEK LİSANS, DOKTORA 
PROGRAMLARI 
Türkiye’de, mezuniyet sonrası eğitim kapsamında, iş sağlığı ala-
nında, ilk yüksek lisans ve doktora eğitimi Tıp fakültelerinde Prof. 
Dr. İsmail Topuzoğlu’nun yönetiminde Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında başlamıştır. Aynı yıl, 
aynı bölümde bünyesine küçük ve orta ölçekli iş yerlerine yönelik 
ortak sağlık hizmeti biriminin ilk örneği olarak Yenice İş Sağlığı 

Tablo 10. İş sağlığı ve güvenliği ön lisans programlarının dağılımı (Temmuz-Ağustos 2019) (44 numaralı kaynaktan Uzm. Dr. Güven 

GÖKGÖZ tarafından oluşturulmuştur)

ÜNİVERSİTE İndirim (%)
Toplam

Üniversite Yüksekokul Program Kontenjan Yerleşen

Devlet üniversiteleri

Birinci öğretim 59 77 78 4195 4195

İkinci öğretim 22 25 25 1222 1222

Uzaktan öğretim 8 *8 8 731 731

Açık öğretim 3 **3 3 8200 8200

KKTC uyruklu 2 2 2 2 1

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ TOPLAM 63 83 116 14350 14349

Vakıf üniversiteleri

(Birinci öğretim)

Ücretli - 2 2 2 22 6

İndirimli

25 2 2 2 10 10

50 17 18 18 475 252

75 17 17 17 438 408

Burslu 100 26 27 27 119 119

Toplam 26 27 66 1064 795

Vakıf üniversiteleri

(İkinci öğretim)

Ücretli - - - - - -

İndirimli

25 - - - - -

50 7 7 7 128 36

75 9 9 9 226 191

Burslu 100 10 10 10 39 39

Toplam 10 10 26 393 266

Vakıf üniversiteleri

(Uzaktan öğretim)

Ücretli - 1 1 1 27 5

İndirimli

25 - - - - -

50 1 1 1 36 8

75 1 1 1 22 10

Burslu 100 3 3 3 9 9

Toplam 3 3 6 94 32

KKTC’deki 

üniversiteler

Ücretli - 1 1 1 3 -

İndirimli

25 - - - - -

50 - - - - -

75 2 2 2 9 2

Burslu 100 2 2 2 13 7

Toplam 2 2 5 25 9

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TOPLAM 28 29 103 1576 1102

GENEL TOPLAM 91 112 219 15926 15451

*Programlardan 1’i açık ve uzaktan eğitim fakültesinde yer almaktadır.
**Programlardan 2’si açık öğretim fakültesi, 1’i açık ve uzaktan eğitim fakültesinde yer almaktadır.
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Merkezi’ni kurmuştur (45). Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu’nun emek-
liliği sonrası program sorumluluğunu Prof. Dr. Nazmi Bilir sür-
dürmüştür. Bu yüksek lisans ve doktora eğitimi programı ilk me-
zununu 1978 yılında vermiş, 2019 yılı sonu itibarı ile 11 doktora, 
38 yüksek lisans olmak üzere toplam 49 öğrenci mezun olmuştur. 

Türkiye’de, Nisan 2019 itibarı ile yüksek lisans seviyesinde 49 
üniversitede iş sağlığı /iş sağlığı güvenliği verilmektedir. Bu prog-
ramlar tezli ve tezsiz yüksek lisans olabilmektedir.  Yüksek lisans 
derecesi, iş yeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı sertifikası 
için alternatif değildir, ancak doktora eğitimini tamamlamış olan-
lar ve iş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanı hekimler sınava 
girmeden sertifika alma hakkına sahiptir. Yine Nisan 2019 itibarı 
ile 11 üniversitede  iş sağlığı /iş sağlığı güvenliği alanında doktora 
programı mevcuttur. 

İki devlet üniversitesinde ve bir vakıf üniversitesinde yürütü-
len tezli yüksek lisans programı dersleri Tablo 12’de verilmiştir.

Yüksek lisans düzeyinde verilen İSG programları incelendiğin-
de özellikle devlet üniversitelerinde diğer akademik bölümlerde 
verilen mevcut İSG ile ilgili derslerin seçmeli olarak sunumu ile 
programların yürütülmeye çalışıldığı görülmektedir. Fen bilimle-
ri enstitüleri altında verilen programlarda teknik içerikli iş güven-
liğine yönelik dersler ağırlıktayken, sağlık bilimleri enstitülerinde 
yürütülen programlarda iş sağlığı ve meslek hastalıklarına yöne-
lik dersler çoğunluktadır. İSG alanında yüksek lisans ve doktora 
alanında sunulan derslerin yanında bu derslerin içerikleri de çok 
önemlidir. Bazı üniversiteler internet ortamında ders içeriklerini 
ve konuları önceden paylaşmaktadır. Tablo 13-14’te bir vakıf üni-
versitesindeki ders içerik örnekleri verilmiştir (49, 50).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İNSAN GÜCÜ 
EĞİTİMLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ
İNGİLTERE
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin Yasal 
Olarak Gerekli Eğitim 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1974 tarihli, hükümleri uyarınca, 
her işveren tüm çalışanlarının sağlık, güvenlik ve refahını 
sağlamak için makul olan tedbirleri almak, bilgi sağlamak, talimat 
ve eğitim vermek, ayrıca bu uygulamaların denetimini yapmakla 
yükümlüdür. Bu görev İSG eğitiminin özelliklerinin belirlendiği 
1999 yılında yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 
Yönetmeliği ile genişletilmiştir. Güvenlik Temsilcileri ve Güvenlik 
Komiteleri Yönetmeliği (1977) ve Sağlık ve Güvenlik (Çalışanlar-
la İstişare) Yönetmeliği (1996) ile işverenlerin, kurum içinde görev 
yapan İSG uzmanları ve sendikalar tarafından atanan sağlık ve 
güvenlik temsilcileri için uygun eğitimin düzenlenerek verilmesi 
zorunlu hale getirilmiştir. İlaveten sendikalar tarafından iş yerine 
atanmış sağlık ve güvenlik temsilcilerine yasal düzenlemeler ile 
işveren tarafından İSG eğitimi için yeterli zamanın tanınarak bu 
süre zarfından ücretinden kesinti yapılmaması şartı getirilmiştir.

İSG Yönetimi Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde her işverenin iş 
yerinde sağlık ve güvenlik gözetimi yapması gerekliliği hüküm al-
tına alınmıştır. Aynı yönetmeliğin 7. Maddesinde ise bu gözetimin 
yapılabilmesi ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için işvere-
ne yardımcı olacak bir veya daha fazla yetkili kişinin atanması/ça-
lıştırılması gerekliliği yer almaktadır. İşveren İSG hizmetlerinin 
sağlanması için atama yaptığı/çalıştırdığı kişiler arasında gerekli 
koordinasyonu sağlamakla, görevlerini yerine getirebilmeleri için 

Tablo 11. İş sağlığı ve güvenliği ön lisans programlarının 2018-yks başarı sırası ve en küçük puan, 2019-YKS en küçük puan ve en büyük puan 

dağılımı (Temmuz-Ağustos 2019) (44 numaralı kaynaktan Uzm. Dr. Güven GÖKGÖZ tarafından oluşturulmuştur)

ÜNİVERSİTE Ortalama Ortanca
1. çeyreklik

3. çeyreklik

En küçük

En büyük

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

2018 Başarı sırası (n=103)
1.045.718,5

±241673,4
1.093.000

854.000

1.205.000

398.000

1.535.000

2018 En küçük puan (n=103) 237,0±19,0 232,3
224,6

250,4

202,6

300,2

2019 En küçük puan (n=114) 228,9±16,8 225,3
217,7

240,1

189,0

289,7

2019 En büyük puan (n=114) 301,5±40,7 295,8
274,4

330,3

205,4

425,3

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

2018 Başarı sırası (n=70)
871.928,6

±543150,2
624.500

519.000

1.251.000

149.000

1.728.000

2018 En küçük puan (n=70) 256,8±42,3 271,5
221,5

283,4

185,5

365,2

2019 En küçük puan (n=103) 230,4±44,4 216,1
189,5

268,0

167,7

327,8

2019 En büyük puan (n=103) 268,4±39,2 263,2
239,8

288,4

195,5

368,0
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Tablo 12. Bir Vakıf Üniversitesinde ve iki Devlet Üniversitesinde İSG tezli yüksek lisans programı dersleri (46 - 48)

Devlet Üniversitesi-1 İSG Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri (46)

Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler

İş Sağlığı İş yeri Denetimi

Meslek Hastalıkları Endüstri ve Çevre Sağlığı

İş Kazaları ve Korunma İş yerinde Sağlık Eğitimi

İş Hukuku İSG’de Sosyal Güvenlik

İş Güvenliği

İş Hijyeni

Saha Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler

İş Sağlığı Epidemiyolojisi

İlk Yardım 

Seminer

Devlet Üniversitesi-2 İSG Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri (47)

Zorunlu Dersler Tavsiye Edilen Seçmeli Dersler (3 Ders Zorunlu)

İSG’ye Giriş Havacılık Endüstrisinde İSG

İSG Alanında Saha Çalışmaları Yapı İşlerinde Risk Yönetimi

Kısıtlı Seçmeli Dersler (2 Ders Zorunlu) Yapı İşlerinde Güvenlik Yönetimi

Endüstriyel Hijyen Kimyasal Proses Güvenliği

İSG Risk Yönetimi Kimyasal Prosesler İçin Risk Analizi

İş Kazalarının Araştırılması ve Önlenmesi İstatistik Yöntemleri

Acil Durum Yönetimi Petrol Endüstrisinde İSG

Mesleksel Ergonomi Acil Durum (Kaza/Felakat) Psikolojisi

İSG Ekonomisi İnsan Faktörü ve Performans

Güvenlik Eğitimi Felaketlere Psikolojik ve Sosyal Yaklaşım

İşçi Sağlığı ve Sağlığın Geliştirilmesi Kaza ve Davranış Modelleri, Teorileri

Meslek Hastalıkları ve İşle İlişkili Hastalıklar Psikoloji I İleri İstatistik

Bir Vakıf Üniversitesi İSG Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri (48)

Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler (3 Ders Zorunlu)

İSG’ye Giriş Ergonomi

İSG Hukuku İş Hijyeni

Olasılık ve İstatistik İSG’nin Ekonomik Boyutları

Risk Yönetimi ve Analizi İş yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri

Yüksek Lisans Semineri Meslek Hastalıkları

Yüksek Lisans Tezi I-II İlk Yardım

Kimya Endüstrisinde İSG

Acil Durum Yönetimi

İnşaat İşlerinde İSG

İş Etiği

Enerji Üretiminde İSG

İş Psikolojisi

Patlayıcı Ortamlar ve Patlamadan Korunma

Endüstride Çevre, İSG Yönetim Sistemleri
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Tablo 13. Bir Vakıf Üniversitesindeki İSG yüksek lisans eğitiminde verilen iş hijyeni dersi içeriği (49)

İş Hijyeni Dersi

Hafta Konular

1 İş hijyeninin tarihsel gelişimi ve iş hijyenine giriş

2 Mesleki sağlık ve güvenlik. İş yerlerinde insan sağlığına zararlı etkenlerin sınıflandırılması

3 Endüstri toksikolojisi-İş hijyeni ilişkisi

4 Temel toksikoloji; toksisitenin sınıflandırılması

5 Endüstriyel kimyasalların sağlık etkileri konusundaki epidemiyolojik veriler

6 Risk analizinin temel prensipleri; Risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk iletişimine giriş

7 İş yerlerinde sağlık ve güvenlik risk değerlendirmesi

8 Ara sınav

9 Risk yönetim aracı olarak iş yeri kimyasalları mesleksel maruz kalma limit değerleri

10 Mesleksel maruz kalma limitlerininin dayandığı bilimsel metodoloji

11 İş yerinde akut zehirlenmeler

12 Mesleksel hastalık nedeni olan kimyasal gruplarına örnekler I : kimyasal karsinojenler, tozlar, metaller, organik çözücüler

13 Mesleksel hastalık nedeni olan kimyasal gruplarına örnekler II : kimyasal karsinojenler, tozlar, metaller, organik çözücüler

14 İşçi sağlığı ve güvenliğinde uluslararası ve ulusal mevzuat

Tablo 14. Bir Vakıf Üniversitesindeki İSG yüksek lisans eğitiminde verilen patlayıcı ortamlar ve patlamadan korunma dersi içeriği (50)

Patlayıcı Ortamlar ve Patlamadan Korunma Dersi

Hafta Konular

1 Patlayıcı Maddeler; Cinsleri, Özellikleri, Dağılımı ve Üretici Firmalar

2 Patlama riskinin değerlendirilmesi

3 Patlamadan korunmak için alınması gereken teknik önlemler

4 Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması

5 Patlayıcı ortam ölçümleri

6 Patlamadan korunmak için alınması gereken organizasyonel önlemler

7 Elektirkli aletlerde uyulması gereken kurallar

8 Ara Sınav

9 Patlayıcı ortamların oluşabileceği alanlar

10 Patlamadan korunmak için dökümantasyonun içeriği ve önemi

11 Koordinasyon görevleri

12 Asgari emniyet mesafeleri

13 Türkiye’deki mevzuat

14 Türkiye’deki mevzuat

yeterli zaman ve imkânı sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Bu ki-
şiler genel İSG danışmanları olarak da adlandırılmaktadır.

Çalıştırılan bu kişiler işletme dışından ise işveren tarafından 
iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri hakkında 
önceden bilgilendirilmelidir. İşverene İSG hizmeti sunacak 
kişiler belirli süreli sözleşme ile ya da başka bir işverenin çalışanı 
olarak geçici süreli iş yerinde bulunsa bile bahsi geçen eğitim ve 
bilgilendirme zorunluluğu geçerli olacaktır. İşçi çalıştırmayan 

kendi nam ve hesabına çalışan işverenler için 6. Maddede belirti-
len yetkili kişi çalıştırma yükümlülüğü uygulanmamaktadır (51).

Yasal düzenlemeler, İSG hizmet sağlayıcıların yetkinlik kazan-
ma kriterleri ya da ilgili beceri ve niteliklerini belirlememektedir. 
Genel yaklaşım; İSG hizmet sağlayıcılarının kurumsal ya da bi-
reysel olarak yeterlilik kriterlerinin, işletmelerin üretim faaliyeti-
ne, işverenin ihtiyaç duyduğu yardım konusuna bağlı olarak deği-
şeceği ve asıl hedefin işletmelerde etkin İSG yönetimi ve risklerin 
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kontrol altında tutulabilmesi olduğu düşünülmektedir. İşveren iş 
yerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması için yetkili ve bilgili kişile-
rin (İSG danışmanı) yardımına ihtiyaç duymaktadır. Ancak önce-
likli olarak hangi konuda yetkili kişinin yardımını almak istediği-
ne kişiler yaptıkları risk değerlendirmesi neticesinde kendileri ka-
rar vermektedir. İngiltere’de, bir hizmet sağlayıcının (dahili veya 
harici) nasıl yetkinlik kazandığının kendi takdirine bağlı olması 
gerektiği anlayışı hakimdir. Sağlık ve güvenlik hizmet sağlayıcıla-
rının eğitim alması ve yetkinlik kazanması için profesyonel bir or-
gana üye olmaları gerekmektedir. Bu organizasyonlar; üyeleri için 
yeterlilik standartlarını, yeterlilik düzeylerini ve sürekli mesleki 
gelişim şemalarını belirlerler (52).

HSE Health and Safety Executive (İngil tere İş Sağlığı ve Gü-
venliği İdaresi), profesyonel kuruluşlar ve paydaşlar tarafın-
dan OSHCR Occupational Safety and Health Consultants Re-
gister (İş Güvenliği ve Sağlık Danışmanları Sicili) isimli bir ağ 
geliştirilmiştir. Bu ağ genel sağlık ve güvenlik danışmanlarının 
kayıt sistemidir ve OSHCR katılımcı şeması içerisinde yer alan 
kuruluşlar tarafından belirlenen yeterlilikleri onaylanmış güncel 
danışman listesi sunulmaktadır. Programa katılan profesyonel 
kuruluşlar tarafından danışmanların sicile katılmaları için gerekli 
olan asgari bir standart belirlenmektedir. Asgari standart; bir de-
rece seviyesinde yeterlilik, en az iki yıllık deneyim sahibi olmak ve 
sürekli bir mesleki gelişim programına aktif katılımda bulunmak 
olarak belirlenmiştir. Kayıtlara katılan tüm danışmanlar, kendi 
mesleki davranış kurallarına tabidir, makul ve orantılı tavsiye sağ-
lamayı taahhüt ederler. Genel İSG danışmanlığı arayan işverenler, 
endüstri, konu, ilçe veya anahtar kelimeye göre bir danışman ara-
yabilirler (53).

OSHCR üye olmak isteyen danışmanlar aşağıdakilerden en az 
birini sağlamış olmalıdır (53).

-	 IOSH imtiyazlı statüsü, Chartered Member of the BPS Bri-
tish Psychological Society (İngiliz Psikoloji Cemiyeti) imti-
yazlı üyesi, CIEH Chartered Institute of Environmental He-
alth (Çevre Sağlığı Enstitüsü) ya da REHIS Royal Environ-
mental Health Institute of Scotland (İskoçya Kraliyet Çevre 
Sağlığı Enstitüsü) sağlık ve güvenlik yeterliliği

-	 IIRSM seviyesi derecelerinden yeterliliğe sahip üyelik statü-
sü

-	 BOHS  British Occupational Hygiene Society (İngiltere İş 
Hijyeni Derneği) ya da İş Hijyeni Fakültesi imtiyazlı üyesi ya 
da akademi üyesi

-	 CIEHF Chartered Institute of Ergonomics and Human Fac-
tors (Ergonomi ve İnsan Faktörleri Enstitüsü) kayıtlı üyesi 
veya akademi üyesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin Diğer 
Mesleki Eğitimler
İngiltere’de mesleki eğitim, Sağlık ve Güvenlik Laboratuvarı (HSL), 
Şartlı Personel ve Gelişim Enstitüsü (CIPD), İngiliz Psikoloji 
Topluluğu (BPS), IOSH, Kraliyet Kaza Önleme Derneği (RoSPA), 
BSC, İngiltere sendikaları ve işveren dernekleri gibi bir dizi ku-
rum tarafından verilmektedir. Eğitim, sağlık ve güvenlikten so-
rumlu her tür kuruluştan yöneticiler, denetçiler ve personel için 
geçerlidir. Bazı mesleki eğitimler, NEBOSH ve İngiliz Güvenlik 
Konseyi tarafından verilen yeterlilikleri içermektedir. 

NEBOSH Ulusal Genel Sertifikası, sağlık ve güvenlik alanın-
da en yaygın olarak bilinen sertifikadır. Bu sertifika sağlık ve gü-
venlik konularında genel bir bakış açısı yaklaşımına ve bilgisine 
ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Sertifika, kişilere iş yerinde-
ki riskleri etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak sağlam 
bir temel oluşturarak profesyonel çalışma için genel bir bakış açı-
sı kazandırmayı amaçlamaktadır. Birçok kişi tarafından NEBOSH 
Ulusal Genel Sertifikası İSG alanında kariyerinde ilk adım ola-
rak değerlendirilmektedir ve ilerleyen süreçlerde diploma alına-
bilmektedir. NEBOSH Ulusal Diploması, NEBOSH Ulusal Ge-
nel Sertifikasının sağladığı bilgileri temel alan İSG profesyonelleri 
için ileri düzey bir yeterliliği ifade eden bir derecedir (54).

Yeterlilik eğitimi (sertifika eğitimi) üç bölümden meydana gel-
mektedir:

NGC1: Sağlık ve güvenlik yönetim
GC2: Çalışma ortamı risklerinin kontrolü
GC3: Sağlık güvenlik saha uygulamaları

Sertifika eğitimi için genel olarak belirli bir gereklilik bulunmaz-
ken NEBOSH tarafından katılımcılara IELTS testinden 6.0 ve üze-
ri puan alınması önerilmektedir.

Üç modülden oluşan sertifika eğitiminin her bir bölüm sınavı 
için muafiyetler bulunmakta olup; aşağıda belirtilen durumlardan 
birine sahip olunması durumunda beş yıl geçerlilik bulunmaktadır.

NGC1 bölümü sınavı için muafiyetler:
-	 Yangın Güvenliği ve Risk Yönetimi Ulusal Sertifikası (Nati-

onal Certificate in Fire Safety and Risk Management) bölüm 
NGC1 için başarı sağlamış olanlar,

-	 Yapı İşlerinde İSG Ulusal İSG Sertifikası (National Certifica-
te in Construction Health and Safety) bölüm NGC1 için başa-
rı sağlamış olanlar,

-	 İSG Ulusal Diploma Sahipleri (% 45 ile sınırlandırılmıştır).

GC2 bölümü sınavı için muafiyetler:
-	 Uluslararası genel İSG sertifikası - GC2 ya da IGC2 bölümün-

de başarılı olanlar.

GC3 bölümü sınavı için muafiyetler:
-	 Uluslararası genel İSG sertifikası -  GC3 ya da IGC3 bölümün-

de başarılı olanlar (54).

BSC, Mesleki Güvenlik ve Sağlık Uluslararası Sertifikası ile Mes-
leki Güvenlik ve Sağlık Uluslararası Diplomasını sunmaktadır. 
Kurslar işverenler tarafından iş yerinde İSG konularından sorum-
lu olan yöneticiler için profesyonel standart olarak kabul edilmek-
tedir. Sertifika kursu, sağlık ve güvenlik konularında genel bir an-
layışa ihtiyaç duyanlara yöneliktir. Birçok öğrenci sertifika sonra-
sı Uluslararası Diploma’ya (Grad IOSH) ve oradan yeminli statüye 
(CMIOSH) geçiş yapmaktadır.

BSC Mesleki Güvenlik ve Sağlık Uluslararası Sertifikası, 
IOSH tarafından, Kurumun teknisyen üyeliğine ilişkin akade-
mik gereksinimi (Tech IOSH) karşıladığı için akredite edilmiş-
tir. Uluslararası Sertifika Sahipleri, IIRSM ortak üyeliği için de  
başvurabilirler (55).
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ALMANYA
İş yerinde İSG, mevzuat hükümleri uyarınca düzenlemelere 
uygun hareket eden sorumlu işveren tarafından, işletme 
düzeyinde geçerli yasaların uygulanmasını denetleyen ve önleyici 
danışmanlık sağlayan dış denetim hizmetleri ile sağlanır. Bu 
önleyici İSG hizmeti; iş yerinde İSG’yi değerlendirerek, çalışanla-
ra ve işverenlere yönelik proaktif veya düzeltici danışmanlık sağ-
lanmasını kapsamaktadır. Denetim ve İSG servislerinde görev 
alan insan kaynakları aşağıdaki tabloda verilmektedir. 2006 yılın-
da Almanya’da İSG alanında çalışan insan kaynakları Tablo 15’te 
gösterilmiştir (56).

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin Yasal 
Olarak Gerekli Eğitim
İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası ve kaza önleme yönetmeliklerine 
göre, işveren, İSG ile ilgili sorunlarda kendisine destek sağlayacak 
iş hekimlerini ve İSG profesyonellerini görevlendirir (57).

Alman İş Güvenliği Yasası ve DGUV 2 numaralı “Şirket Dok-
torları ve Güvenlik Mühendisleri” yönetmelik hükmüne göre, iş-
verenlerin ve şirket sahiplerinin bir iş güvenliği uzmanı ataması 
gerekmektedir (58).

İş Yeri Hekimleri
İş yeri hekimlerinin eğitimi, genel tıbbi eğitime dayanmaktadır. 
DGAUM Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin ve Umwelt-
medizin (Alman İş Yeri Hekimleri Derneği), VDBW Verband De-
utscher Betriebs ve Werksärzte (Alman Ticaret ve Şirket Doktorla-
rı Derneği) ve mesleki tıp bölümleri ve akademileri ile iş birliği ya-
parak bir kurul oluşturmuş olup, BÄK Bundesärztekammer (Alman 
Tabipleri Birliği) mesleki tıp ders kitabını yayımlamıştır. Mesleki tıp 
alanında uzmanlık beş yıllık bir eğitim gerektirir. Kurulun sertifi-
kasyon gereklilikleri: dahiliye veya genel tıpta 24 aylık eğitim, mes-
leki tıpta 36 aylık eğitim, yedi lisanslı eğitim kurumundan birinde 
(Mesleki Tıp Akademisi) 360 saat teorik eğitim (beş yıllık eğitim sü-
resinin bir parçası olarak. Dahili veya Genel Tıp gibi diğer alanların-
daki uzman hekimler için iş yeri hekimliği adına küçük bir yeterlilik 
modeli (Betriebsmedizin) tanımlanmıştır. Bu kişiler için sadece 360 
teorik ders saatini de içeren 24 aylık eğitim uygulanmaktadır (56).

Mesleki ders kitabı, iş yeri hekimliğinin teorik eğitimi için ko-
nuların yanı sıra metodolojik öneriler içermektedir. Hekimler için 
kurslar, her biri iki bölüme ayrılmış üç ana bölümden (A, B ve C) 
oluşmaktadır. Her bölüm 60 saatlik eğitim ve öğretimi içerir: A1: 
meslek hekimliğinin temelleri, görevleri ve kavramları; A2: işçi 

örgütü temelleri; B1: iş hijyeni ve toksikoloji; B2: işle ilgili hasta-
lıklar ve meslek hastalıkları; C1: mesleki tıp ve disiplinlerarası iş 
birliği; C2: mesleki tıp ve sosyal konular.  Akademiler tarafından 
verilen teorik eğitim, Federal Mesleki Hekimler Odası himayesin-
de geliştirilen müfredatı (Muster-Kursbuch33) izlemektedir (59).

Almanya tarafından hazırlanan ILO Ulusal İSG Profilinde 
genç iş yeri hekimlerinin 5 yıllık eğitim programına katılma eği-
liminde oldukları, lisans eğitimi sonrası iş yeri hekimliği alanında 
eğitimine devam eden hekim sayısında azalma olduğu ve gelecek-
te iş yeri hekimi ihtiyacının karşılanmasında sorunların doğabile-
ceği belirtilmiştir (56).

İş Hijyenistleri
Eski Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde “İş Hijyeni” yüksek li-
sans eğitimi verilmiştir. Bu eğitim, “Meslek Tıbbı” nın eşdeğeri 
olarak görülmüş ve fizik, kimya, psikoloji, sosyoloji ve diğer 
bilimlerden mezunlar için verilmiştir. Günümüzde bu eğitim ar-
tık bağımsız bir bölüm olarak mevcut değildir. Mesleki hijyen ko-
nusunda ek eğitim, çoğunluğu iş yeri hekimleri olmak üzere sağlık 
alanında uzmanlaşmış kişiler için verilmektedir (56).

Mesleki Güvenlik Mühendisleri ve Diğer İş Sağlığı 
ve Güvenliği  Profesyonelleri
Almanya’da İSG uzmanları, iş yerinde İSG’nin sağlanmasın-
da önemli bir rol oynamaktadır. Bir “İSG yöneticisi” olarak, şir-
ketlere yalnızca İSG’yi tüm hiyerarşik seviyelere uygulamalarına 
yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda planlama aşamasından 
başlayarak uygulamaya geçmeleri için şirket sistemlerinin güvenli, 
sağlıklı tasarımı hakkında rehberlik sağlarlar. 

İSG uzmanlarının eğitimine ilişkin sorumluluk BMAS 
Bundesministerium für Ar beit und Soziales (Federal Çalışma ve 
Sosyal İşler Bakanlığı)'nın kararına dayanarak ticari sektörde fa-
aliyet gösteren ticaret ve sanayi işkolları için Alman sosyal kaza 
sigortası kurumlarına ve kamu sektöründe DGUV’a verilmiştir 
(60).

DGUV eğitimi İş kazalarının, meslek hastalıklarının ve işle il-
gili sağlık tehlikelerinin önlenmesine ilişkin tipik, sektöre özgü 
tehlikeleri ve bununla kanıtlanmış önleme stratejilerini ele almak-
tadır. Sektöre özgü yeterlilik önlemlerinin ana hedef grupları: İSG 
profesyonelleri, iş güvenliği görevlileri, yangın güvenliği görevlile-
ri, yönetici, iş yeri hekimi, işveren, tasarımcılar ve stajyerlerdir (61).

İSG profesyonellerinin eğitimi için olan kurs üç seviyeden 
oluşmaktadır. Seviye I (temel eğitim) iki aşama katılımlı eğitimi 

Tablo 15. Almanya’da İSG alanında çalışan insan kaynakları (2006) (56)

İnsan Kaynağı Çalışan Başına Oran İş yeri Başına Oran Toplam Sayı

İş yeri Hekimi 1/3 138 1/298 12 280

Güvenlik Profesyoneli 1/358 1/34 107 850

Mesleki Yardım Personeli

Diğer Profesyoneller

İş Müfettişleri (Devlet) 1/10 945 1/1041 3521

Teknik Müfettişler (BG) 1/12 940 1/1231 2978

İSG Müfettişleri (Devlet ve BG birlikte) 1/5930 1/564 6499
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(her durumda süre bir haftadır) ve iki aşama kendi kendine öğren-
me eğitimini içerir. İkinci seviye (özel eğitim) iki aşama katılımlı 
eğitimi (bir ve iki hafta) ve bir de kendi kendine öğrenme aşama-
sını içerir. Ayrıca, katılımcılar pratik eğitim alırlar (staj). Üçüncü 
seviye (belirli sektörel eğitim) bir haftaya kadar devam eder. Her 
seviyede, öğrenme gelişimi değerlendirilir. 
Seviye I Eğitimi İçeriği:

-	 Risk faktörleri ve sağlığı teşvik edici faktörler hakkında te-
mel bilgiler,

-	 İş sistemlerinin tasarımında yeterlilikler,
-	 İSG yönetiminde yeterlilikler,
-	 Kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi.

Seviye II Eğitimi İçeriği:
-	 Seviye 1 bilgisinin uygulanması ve güçlendirilmesi,
-	 Tasarım, uygulama ve çatışma çözme stratejilerindeki yeter-

lilikler.

Seviye III Eğitimi İçeriği:
-	 Branşla ilgili bilginin genişletilmesi.

Sanayi sektöründeki sosyal kaza sigortası kurumlarının ve kamu 
sektörü DGUV’sinin yanı sıra, ileri eğitim sağlayıcılar İSG uz-
manlarına eğitim sunmaktadır. Genel olarak, Federal Devletlerin 
İSG yetkilileri bu eğitim sağlayıcıların tanınmasından sorumlu-
dur (62).

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Diğer 
Mesleki Eğitimi
İSG uzmanları ve meslek doktorlarına yönelik özel eğitime 
ek olarak, Alman Kızıl Haç gibi eğitim şirketleri ve kurumları 
işverenlere, yangından korunma yardımcılarına, ilk yardım 
çalışanlarına ve ambulans çalışanlarına özel mesleki eğitim 
sunmaktadır. Sosyal kaza sigortası kurumları eğitim güvenlik 
delegeleridir (Alm. Sicherheitsbeauftragte). Diğer eğitim kurum-
ları yangından korunma, tehlikeli maddeler, çevre koruma, atık 
yönetimi ve su koruması için özel yetkili kişiler olma eğitimi ver-
mektedir. İş konseyi üyeleri; sendikalar, üniversiteler ve diğer eği-
tim sağlayıcılar tarafından eğitilmektedir (63).

Devlet İş Müfettişleri
Devlette çalışan iş müfettişlerinin eğitimi federal devlet otoritesi 
altındadır ve bu nedenle tamamen tekdüze değildir. Ancak, mes-
leki eğitim seviyesine bağlı olarak genellikle üç düzey devlet de-
netçisi vardır. Federal devletlerin çoğu, kamu hizmetine giriş için 
bir üniversite diploması, uygulamalı bilimlerde bir üniversite dip-
loması veya bir usta işçilik ve endüstride birkaç yıllık deneyim ta-
lep etmektedir.

Yeni işe alınan müfettişler müfettişlik yeterliliklerini alabil-
mek için mevzuatı, İSG teşkilatını, sınai tehlikeleri ve önleme yön-
temlerini, modern teftiş yöntemlerini ve sosyal iletişim teknikle-
rini de içeren iki yıllık bir eğitim programına katılırlar.

Yasal kaza sigortası kurumlarının müfettişlerinin eğitimi sa-
nayi ve ticaret ile kamu sektörü olmak üzere iki aşamalı eğitim 
olarak sürdürülmektedir. Eğitim müfredatı, BMAS tarafından 
onaylanmaktadır. Yasal kaza sigortası kurumlarının denetçile-

ri, çoğunlukla mühendislik veya doğa bilimleri olmak üzere üni-
versite derecesine veya uygulamalı bilimler üniversitesi diploma-
sına sahip olmalıdır. İnşaat gibi bazı ticari sektörlerde, teknisyen 
veya ustabaşı eğitimi de kabul edilir; ancak bu denetçilerin yetki-
leri daha sınırlıdır.

Aktif çalışmaya tam yetkili bir müfettiş olarak görevlendiril-
meden önce, adayın iki yıl süren bir eğitimden geçmesi ve bir fi-
nal sınavından geçmesi gerekmektedir. Müfettiş adayı olmanın ön 
şartı, birkaç yıl (ortalama 3 ila 5 yıl) profesyonel deneyim geçmi-
şine sahip olmaktır (56).

İSPANYA
İspanya›da işletmeler, yasal İSG ve önleme yükümlülüklerini üç 
hizmet modelinden faydalanarak yerine getirebilir. Bu modeller; 
iş yeri içinde İSG servisi, iş yeri dışından İSG servis modeli ve 
ortaklaşa korunma modeli olarak adlandırılır. Sadece 500’den 
fazla çalışanı olan şirketler (veya belirli sektörlerde 250, bkz. 
Kraliyet Kararnamesi Madde 16 ve Ek I, 39/1997) iş yeri içinde İSG 
hizmeti sunacak birim kurmakla yükümlüdür. Diğerleri 39/1997 
sayılı Kraliyet Kararnamesi Madde 16’ya uygun olarak iş yeri dı-
şından İSG servis modelini tercih edebilirler (64).

İspanya’da, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı tarafından 24 Nisan 
2015 tarihinde sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği İspanyol Stratejisi 
(EESST 2015-2020) bakanlar kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu 
stratejik planının kamu otoritelerinin analiz, araştırma, tanıtım, 
destek, teknik yardım, mesleki risk önleme denetimi ve denetimi 
alanındaki eylemlerinin arttırılmasının amaçlandığı ikinci 
bölümünde, eğitim ve öğretim başlığı altında mesleki risklerin 
önlenmesi ile ilgili eğitimin eğitim sisteminin farklı aşamalarına 
entegrasyonunu sağlamlaştırmak ve belirli grupların eğitimini ta-
sarlamak ve teşvik etmek amaçlanmaktadır (65).

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin Yasal 
Olarak Gerekli Eğitim
Kraliyet Kararnamesi (39/1997 sayılı) uyarınca, İSG uzmanlarının 
niteliği işletmenin ihtiyaç duyduğu risklerden korunma konusun-
da İSG uzmanından gerçekleştirmesi beklenilen göreve bağlıdır. 
Kararnamenin VI. Bölümü, temel, orta ve üst düzey olmak üze-
re üç işlevsel düzeyi tanımlamaktadır. Yeterlilik düzeyi, Kraliyet 
Kararnamesi’nin 37. maddesinde tanımlandığı gibi, şirketin İSG 
örgütündeki bazı görevlere karşılık gelir:

-	 Temel düzeye karşılık gelen görevler, güvenli davranış ve iş 
yeri sağlığı ve hijyeninin (işaretler, düzen, düzenlilik) teşvik 
edilmesinden oluşur. 

-	 Orta düzeydeki görevler arasında risk değerlendirmeleri yap-
mak, bulgulara dayanarak önerilerde bulunmak ve iyileştir-
meler yapmak, İSG’de çalışanları eğitmek ve genel önleme 
planlamasına katkıda bulunmak bulunmaktadır. 

-	 Üst düzey görevler, koruyucu eylem ve verimlilik kontrolünün 
planlanması gibi daha genel görevleri içermektedir.

İSG profesyonelleri için şirketlerin ait olduğu sektöre bağlı ola-
rak temel yeterlilik 32 saat ile 50 saat arasında bir eğitim gerekti-
rir. Orta derece yeterlilik 220 saatlik kapsamlı bir eğitim gerekti-
rirken, kıdemli görevlerden sorumlu İSG uzmanlarının üniversite 
diplomasına ve 600 saatlik ek bir eğitime ihtiyacı vardır. 
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İspanya’da İSG hizmet sunucuları ve uzmanları için tek bir 
yeterlilik organı yoktur. Birçok eğitim ve öğretim kurumu bu 
hizmetleri sunmaktadır. İSG hizmet sunucuları ve uzmanları 
için Kraliyet Kararnamesi›nin yasal olarak tanımlanmış 
gerekliliklerine karşılık gelen 39/97 yasal düzenlemelere uygun 
olarak eğitim faaliyetlerini yürütebilirler (64).

Diğer Mesleki Eğitim Programları
Ulusal İSG stratejisine dayanan 2010 yılının sonunda onaylanan 
Mesleki Risk Önlemede İspanya Ulusal Eğitim ve Öğretim Planı; 
temel, orta ve üniversite düzeyinde mesleki riskleri önleme konu-
sunun eğitim programlarına entegrasyonun sağlanması hakkında 
aksiyon planını içermektedir (64).

LİTVANYA
Litvanya’da işverenler, iş yerinde İSG’nin sağlanması için işveren 
bir ya da daha fazla İSG uzmanı atayabilir ya da bir İSG hizmet bi-
rimi kurabilir. İşveren, İSG hizmeti işlevlerinin veya bu işlevlerin 
bir kısmının yerine getirilmesiyle ilgili gerçek veya tüzel bir kişiy-
le sözleşme yapabilir. 

İş yerlerinde İSG Hizmet Modeli Yönetmeliği’nde; kurumsal İSG 
hizmeti uzmanı (şirket hizmeti uzmanı), İSG hizmeti için çalışan 
İSG uzmanı veya iş sağlığı uzmanı olarak tanımlanmıştır. İSG uz-
manı ise Litvanya Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik ve Çalışma Baka-
nı tarafından onaylanan, İSG Uzmanları için Yeterlilik Koşullarına 
uyan kişi olarak tanımlanmıştır. İş sağlığı uzmanı; yüksek sağlık eği-
timi alan (tıp eğitimi), halk sağlığı veya hemşirelik eğitimi ve buna uy-
gun nitelik gereksinimleri 2008 yılında Litvanya Cumhuriyeti Sağ-
lık Bakanı tarafından onaylanan iş sağlığı profesyonellerini ifade eder.

Litvanya’da yasal olarak çalıştırılması zorunlu İSG uzmanı ve 
iş sağlığı uzmanı sayısı, işletmenin içinde bulunduğu ekonomik 
faaliyet türüne göre belirlenmektedir. Yönetmelikte üç grup eko-
nomik faaliyet tablosu yayımlanmıştır. Grup I’de yer alanlarda, 99 
ve altında çalışan istihdam edilen iş yerlerinde 1 i İSG uzmanı; 
100-199 arasında çalışan istihdam edilen iş yerlerinde 1 İSG uz-
manı ve 1 iş sağlığı uzmanı; 200-499 arasında çalışan istihdam 
edilen iş yerlerinde 2 İSG uzmanı ve 1 iş sağlığı uzmanı; 500-999 
arasında çalışan istihdam edilen iş yerlerinde 3 İSG uzmanı ve 1’i 
tıp doktoru olan (2013 yılından itibaren) 2 iş sağlığı uzmanı; 1.000 
ve daha fazla çalışan arasında çalışan istihdam edilen iş yerlerin-
de 4 İSG uzmanı ve 1’i tıp doktoru olan (2013 yılından itibaren) 3 
iş sağlığı uzmanı istihdamı zorunludur.  

Grup II’de yer alanlarda, 99 ve altında çalışan istihdam edi-
len iş yerlerinde 1 İSG uzmanı; 200-499 arasında çalışan istihdam 
edilen iş yerlerinde 1 İSG uzmanı ve 1 iş sağlığı uzmanı; 500-999 
arasında çalışan istihdam edilen iş yerlerinde 2 İSG uzmanı ve 1’i 
tıp doktoru olan (2013 yılından itibaren) 2 iş sağlığı uzmanı; 1.000 
ve daha fazla çalışan arasında çalışan istihdam edilen iş yerlerin-
de 3 İSG uzmanı ve 1’i tıp doktoru olan (2013 yılından itibaren) 3 
iş sağlığı uzmanı istihdamı zorunludur.  

Grup III’de yer alanlarda, 499 ve altında çalışan istihdam edi-
len iş yerlerinde 1 İSG uzmanı; 500-999 arasında çalışan istihdam 
edilen iş yerlerinde 2 İSG uzmanı; 1.000 ve daha fazla çalışan ara-
sında çalışan istihdam edilen iş yerlerinde 3 İSG uzman istihda-
mı zorunludur. Bahsi geçen yükümlülükler Litvanya Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 7 Haziran 2011 tarih ve 

69-3307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kurumsal Güvenlik ve 
Sağlık Hizmet Modellleri Düzenlemelerinin Onaylanması başlıklı 
yönetmelikte yer almaktadır (66).

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin Yasal 
Olarak Gerekli Eğitim
İSG uzmanlarının niteliklerini belirleyen yönetmelik Litvanya 
Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı tarafından 15 
Temmuz 2010 tarihinde yayımlanmıştır. İlgili yönetmelikte İSG 
uzmanları; işçilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili yasal düzenleme-
ler ve pratik uygulamalarını, işçileri mevcut veya potansiyel risk 
faktörlerinin işleyişinden korumak için işverenin izlemesi gereken 
genel risk değerlendirmesini ve iş güvenliği ve sağlığı prensipleri-
ni, toplu ve kişisel koruyucu ekipmanların seçimi ve kullanımı için 
gereklilikleri, iş yerinde İSG ile ilgili mevzuatın gerekliliklerine uy-
gunluk sağlanmasında işverenin görev ve hakları, iş yerinde yara-
lanma ve meslek hastalıklarına karşı korunma amacıyla çalışanın 
görev ve hakları, iş yerinde ve meslek hastalıklarında kaza geçiren 
işçilerin sosyal güvencelerini bilmekle yükümlü tutulmuştur.

İSG uzmanı, aşağıda belirtilen Litvanya Cumhuriyeti tarafın-
dan belirlenen İSG uzmanları için yeterlilik şartlarından birini ye-
rine getirmiş olmalıdır:

-	 Teknolojik bilimler alanında bir yüksek öğrenim kurumun-
da eğitim almış olmak ve Litvanya Cumhuriyeti’nde bir yük-
seköğretim kurumunda veya eğitim kurumunda belirli eko-
nomik faaliyet sektörleri için hazırlanan İSG eğitim progra-
mına katılarak sertifika sahibi olmak. 

-	 Belirli bir ekonomik faaliyet sektörleri için özel İSG eğitim 
programlarına uygun olarak bir üniversite veya kolej yüksek 
öğrenimine veya Litvanya Cumhuriyeti Litvanya Cumhuri-
yeti ve Sağlık Bakanlığı tarafından İş Güvenliği ve Sağlığının 
Eğitim ve Sertifikasyonu Genel Hükümleri uyarınca onay-
lanmış eşdeğer bir eğitime sahip olmak veya bir üniversite 
veya kolej derecesine veya eşdeğer bir eğitime sahip olmak.

Bahsi geçen belirli bir ekonomik faaliyet sektörlerinde çalışmak 
üzere İSG uzmanının bilgi ve becerilerini gösteren bir sertifika 
verme prosedürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyonu 
Genel Yönetmeliği ile belirlenmiştir (67).

Belirli ekonomik faaliyet sektörleri için İSG uzmanları, bu eko-
nomik faaliyet sektörleri için geliştirilen özel resmi eğitim prog-
ramlarına göre eğitilmelidir. Teorik ve uygulamalı eğitim, yük-
seköğretim kurumları ve uygun lisanslara sahip diğer eğitim ku-
rumları tarafından verilmektedir. Bir stajyer ayrıca, işletmesinde 
veya eğitim kurumu tarafından belirlenen işletmede tahsis edil-
miş bir pratik görev yapmak zorundadır. İSG uzmanları zorunlu 
eğitim programında 40 saat zorunlu kuramsal eğitim, 30 saat zo-
runlu pratik eğitim ve 10 saat sahada pratik olarak görev yapma ve 
raporlama zorunluluğu bulunmaktadır.

Teorik bilgiler, her eğitim programından en az 60 soru içeren 
bir test ile test edilir. Sunulan soruların en az yüzde 75’inin doğ-
ru bir şekilde cevaplandırılması durumunda testin başarılı oldu-
ğu kabul edilir. Teorik bilginin incelenmesi, Litvanya Cumhuriye-
ti Devlet Baş Müfettişliği tarafından belirlenen usule göre yapılır. 
Uygulamalı beceriler, eğitim kurumu tarafından verilen bireysel 
uygulamalı görev raporu sunularak değerlendirilir.
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MESLEKSEL TIP / İŞ ve MESLEK 
HASTALIKLARI UZMANLIĞI
TÜRKİYE
Türkiye’de İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı, Tıpta Uzman-
lık Tüzüğü’nde 1970 lerde gündeme gelmiştir. Meslek hastalıkları 
alanında çalışan dahiliye ve halk sağlığı uzmanlarına geçici madde 
uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere iş ve meslek hastalığı 
uzmanlığı hakkı verilmiştir. Bu haktan yararlananlar arasında Dr. 
Haldun Sirer, Dr. Turhan Akbulut,  Dr. Engin Tonguç ve Dr. Na-
zif Yeşilleten vardır (70).

Halen iş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimi, 
T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından 
protokolle oluşturulan programları biçiminde düzenlenmiştir 
(71). Protokollü programlar öncesinde, İş ve Meslek Hastalıkla-
rı alanında çalışmaları olan bazı Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağ-
lığı uzmanları, bu alandaki çalışmalarını belgelendirerek yan dal 
uzmanlığı unvanını kazanmıştır. 2001 yılında ise bir İç Hastalık-
ları Uzmanı yan dal uzmanlık eğitimi dönemi sonrasında yan dal 
uzmanlık derecesi kazanmıştır. İlerleyen yıllarda İç Hastalıkları, 
Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı gibi birden fazla ana dal uz-
manlığın katılımı gereksinimi ile birlikte protokollü program ya-
pısına geçilmiştir. Protokollü programların ilk öğrencileri 2014 yı-
lında eğitimlerine başlamıştır (72). 

Ocak 2020 itibariyle ülkemizde Ankara’da iki (Hacettepe Üni-
versitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si-Ankara Üniversitesi), İzmir’de iki (Dokuz Eylül Üniversitesi ile 
Ege Üniversitesi) ve İstanbul’da bir (İstanbul Üniversitesi İstanbul 
Tıp Fakültesi) program olmak üzere toplam beş program yan dal 
uzmanlık eğitimi öğrencisi kabul etmektedir. 

İşveren tarafından iş yerlerinde İSG hizmetlerine atanan yet-
kili işçilerin sertifikalandırılması konusunda İSG uzmanları  
yetkilidir (68).

TAYLAND
Tayland, ILO ulusal İSG profilini 2015 yılında yayımlamış-
tır. Buna göre ülkede görev alan İSG profesyoneli iki kategoride  
gruplandırılmıştır.

Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği Memurları
Tayland’da 2011 yılında yayımlanan İSG Kanunu kapsamında iş 
müfettişliği gibi çeşitli görevler altında İSG alanında devlet me-
murları görev yapmaktadır. İş müfettişleri çeşitli akademik alt-
yapıya ya da belirli bir tecrübeye sahip olmalıdır. Bunun yanın-
da İş Güvenliği ve Refah Departmanı tarafından kriterleri belirle-
nen eğitimi almaları zorunludur. İş müfettişleri iş yerlerine gire-
rek çalışma ortamını denetlemek, yasallarla öngörülen mevzuatın 
uygulanmasını ve ilgili dökumanları incelemekle yetkilidir. Şubat 
2015 verilerine göre ülke çapında toplam 632 iş müfettişi görev 
yapmaktadır.

İSG müfettişlerinin eğitimleri yılda bir ya da iki kez olmak üzere 
İş Güvenliği ve Refah Departmanı tarafından yürütülmektedir. 
Eğitim katılımcıları, 1998 İş Koruma Yasası kapsamında merkezde 
ve bölgelerde iş müfettişi unvanıyla görev yapan kişilerdir. 30 gün 
süren eğitimin amacı, İSG müfettişlerini İSG denetimi yapabilecek, 
çalışma ortamının geliştirilebilmesi için önerilerde bulunabilecek 
teknik bilgi ve yetenekle donatılmasıdır (69).

İş Yerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Personeli
Çalışma Bakanlığı tarafından İSG örgütlenemesi ve yönetimi ile 
ilgili çıkartılan yönetmelikler gereği, iş yerlerinde İSG ile ilgili gö-
revlerin yürütülmesi için güvenlik memuru olarak da ifade edi-
len İSG pratisyenlerinin (uygulayıcılarının) görevlendirilmesi ge-
rekmektedir. Güvenlik pratisyenliğinin beş seviyesi bulunmakta-
dır. Tayland’ın 2015 yılında yayımladığı ILO ülke profili raporuna 
göre İSG pratisyeni sayıları Tablo 16’da verilmiştir (69).

Farklı seviyelerdeki İSG pratisyenlerinin sertifikasyon gereklilik-
leri ve görevleri de farklıdır. Bu yeterlilikler görev yapılan endüstri 
türüne ve çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmektedir. Bu İSG pra-
tisyenlerinin eğitimleri İş Güvenliği ve Refah Departmanı tarafın-
dan eğitim müfredatı onaylanmış lisanslı (tescilli) İSG eğitim ensti-
tüleri tarafından yürütülmektedir. 2015 yılı itibari ile Tayland’da 86 
adet lisanslı İSG eğitim enstitüsünün bulunduğu bildirilmiştir.

Akademik Enstitülerdeki İş Sağlığı ve Güvenliği 
Personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Birimleri 
ve Diğer İlgili Organizasyonlar
İş yerlerinde görev yapması zorunlu olan İSG pratisyenleri dışında 
İSG uzmanları, araştırmacılar ya da İSG teknisyenleri (endüstriyel 
hijyenistler, ergonomistler vb.) de Tayland’da İSG alanında insan 
gücünü oluşturmaktadır. Aynı zamanda medikal alanda hizmet 
veren iş yeri hekimleri, iş yeri hemşireleri ve iş yerlerindeki İSG bi-
rimlerinde hizmet sağlayan kişiler de bu grup içinde yer almak-
tadır. İSG profesyonelleri ve ilgili organizayonlara ilişkin 2014 ve 
2015 yıllarında Tayland İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi, İSG Bure-
au Anketi ve İş ve Çevre Sağlığı Enstitüsü verilerinden derlenmiş 
toplam sayılar Tablo 17’de verilmiştir (69).

Tablo 16. Tayland’ın 2015 yılı İLO ülke profil raporunda yer alan İSG 

pratisyeni sayıları (69)

Seviye Sayı

Süpervisor seviyesi 514.801

Yönetimi seviyesi 184.897

Teknik seviye 12.169

İleri teknik seviye 2.341

Profesyonel seviye 29.748

Tablo 17. Tayland’da İSG ile ilişkili personel ve organizasyon sayıları 

(69) 

Tip Sayı

Güvenlik pratisyeni (Profesyonel Seviye) 29.748

İş yerlerindeki İSG komitesi 126.612

İSG eğitim birimi 86

İş yeri hekimi/iş yeri hemşiresi 2.082

İSG lisans programını tamamlayanlar 16.546

İSG lisans programı veren akademik enstitü 30 enstitü/ 36 program
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Toplam eğitim süresi üç yıldır, bu eğitim süresi içerisinde ta-
mamlanması zorunlu rotasyonlar Tablo 18’de verilmiştir (73). Bu-
nunla birlikte çekirdek müfredat kapsamında uzmanlık öğrencile-
rinin,  eğitimlerinin toplam 3 ayını program yöneticisinin uygun 
gördüğü şekilde, eğitici gözleminde belirtilen yerlerde geçirmesi 
zorunludur: Meslek Hastalıkları Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlı-
ğı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı Gü-
venliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Ge-
liştirme Enstitüsü Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Ku-
rulu ve İş yeri Hekimliği yapılan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi. 

Ocak 2020 itibariyle, 18 hekim yan dal uzmanlık eğitimi prog-
ramlarından eğitim alarak yan dal uzmanı unvanı kazanmıştır, 26 
hekimin eğitim süreci devam etmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları 
Yan Dal Uzmanlık eğitiminin ilk mezunu, İç Hastalıkları uzman-
lığı üzerine yan dal eğitimini alarak yan dal uzmanı unvanını 2001 
yılında almıştır. İlerleyen yıllarda İç Hastalıkları, Göğüs Hastalık-
ları ve Halk Sağlığı gibi birden fazla ana dal uzmanlığın katılımı 
gereksinimi ile birlikte TUK kararları doğrultusunda protokollü 
program yapısına geçilmiştir. İlk kez 2013 Tıpta Yan Dal Uzmanlık 
Eğitimine Giriş Sınavı ile uzmanlık öğrencisi kabul edilmiştir (74).

Ocak 2020 itibariyle 6 hekim, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi protokol-
lü programından eğitim alarak yan dal uzmanı unvanı kazanmıştır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)
AOEC (Association of Occupational and Environmental Cli-
nics, Mesleki ve Çevresel Klinikler Birliği), ABD’deki mesle-

ki ve çevresel Tıp uzmanlığı eğitimini klinik tıp ve halk sağlı-
ğının birçok yönünü kapsayan bir alan olarak tanımlamakta-
dır. AOEC’e göre alandaki klinik çalışma, karmaşık hastalıklar ve 
yaygın yaralanmalar da dahil olmak üzere geniş bir tıbbi durum 
spektrumunu değerlendirmek ve tedavi etmek için geniş bir tıbbi 
bilgi birikimine ihtiyaç duymaktadır. Uzmanlık eğitimi koruyucu 
hekimlik, epidemiyoloji ve hastalık sürveyansı, toksikoloji, biyois-
tatistik ve sağlık hizmetleri yönetimi konularında çeşitli beceriler 
kazanılmasına olanak sağlamaktadır. Uzman hekimlerin, neden-
selliğin değerlendirilmesi, işe uygunluğun belirlenmesi ve iş ye-
rinde sağlık ve güvenlik düzenlemelerinin uygulanması gibi tıb-
bın yasal yönleri konusunda yeterlilik kazanmaktadır. Uzman he-
kimler çalışan sağlığını destekleyen ve iş yeri tehlikelerini azaltan 
önleyici programları yönetir. Bu alandaki uzmanlara mesleki veya 
çevresel riskleri değerlendirmek ve bilimsel kanıtları yorumlama-
ya yardımcı olmak için meslektaşları, iş liderleri ve topluluk kuru-
luşları tarafından sık sık danışılmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin te-
melinde, Mesleki ve Çevresel Tıp uzmanları, iş yerinin halk sağlı-
ğı görevlileridir, işçilerin, toplulukların ve ortamların sağlık ve gü-
venliğini savunmaktadır (75).

ABD’de Haziran 2018 itibariyle ACGME Accreditation Co-
uncil on Graduate Medical Education (Mezuniyet Sonrası Tıp 
Eğitimi Akreditasyon Konseyi) tarafından tanınan Mesleksel ve 
Çevresel Tıp Uzmanlık Eğitimi veren programlar Tablo 19’de  
verilmiştir (76).

KANADA
Kanada’da Mesleksel Tıp uzmanlık eğitimi, yan dal uzmanlık eği-
timi olarak verilmektedir. Bu eğitim 2 şekilde alınmaktadır (77):

Tablo 18. Ülkemizde İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Programı kapsamındaki rotasyonlar (Kasım 2019) (73)

Rotasyona Gidilen Bölüm Süre 

Göğüs Hastalıkları 3 ay

Halk Sağlığı 3 ay

İç Hastalıkları 3 ay

Deri ve Zührevi Hastalıkları 1 ay

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 ay

Göz Hastalıkları 1 ay

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 1 ay

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 ay

Tıbbi Farmakoloji 1 ay

Nöroloji 1 ay

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 ay

SGK Sağlık Kurulu ve İSGÜM Laboratuvarı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) 
2 hafta

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı 2 hafta

Meslek Hastalıkları Hastanesi veya Mesleki ve Çevresel Hastalıklar 

Hastanesi 

En az 1 ay (Bu süre Program eğitim sorumlusunun gerekli görmesi durumunda 

üç aya kadar uzatılabilir)

İş yeri Hekimliği Yapılan Yerler (iş yeri iş sağlığı ve güvenliği birimi) 
1 ay (Bu süre Program eğitim sorumlusunun gerekli görmesi durumunda iki aya 

kadar uzatılabilir).
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Tablo 19. ABD ve Kanada’daki mesleksel tıp uzmanlık eğitimi veren programlar (76)

Amerika Birleşik Devletleri

Loma Linda University http://lluoccmed.com/

University of California-San Francisco https://oem.ucsf.edu/ 

UC Irvine Center for Occupational and Environmental Health http://www.medicine.uci.edu/occupational/index.asp

University of Colorado Denver/Colorado School of Public 

Health

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/PublicHealth/Academics/GME/

Programs/OME/Pages/OEMHome.aspx

Yale Occupational and Environmental Medicine Program  http://medicine.yale.edu/intmed/occmed/

University of South Florida http://health.usf.edu/publichealth/eoh/ocmed/index.htm

University of Iowa Occupational Medicine Residency Training 

Program

https://gme.medicine.uiowa.edu/occupational-medicine-preventive-medicine-

residency

University of Illinois at Chicago http://publichealth.uic.edu/illinois-erc/residency

University of Kentucky
http://www.uky.edu/publichealth/academics/residency-programs/occupational-

medicine-residency-program

Harvard T.H. Chan School of Public Health Occupational and 

Environmental Medicine Residency
www.hsph.harvard.edu/oemr

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health http://www.jhsph.edu/omr

Uniformed Services Univ. of the Health Sciences http://www.usuhs.edu/pmb/oem.html

HealthPartners-Univ. of Minnesota www.mnoccmedresidency.com

Rutgers Occupational & Environmental Medicine Program
http://eohsi.rutgers.edu/graduate-programs/residency-and-fellowship-program-in-

occupational-and-environmental-medicine/

Icahn School of Medicine at Mount Sinai 
http://icahn.mssm.edu/education/residencies-fellowships/list/msh-occupational-

environmental-residency

Duke University http://dukeoccmed.mc.duke.edu/  

University of Cincinnati Occupational Medicine http://med.uc.edu/eh/divisions/occmed

University of Pennsylvania http://www.med.upenn.edu/oem/residency

Meharry Medical College
https://home.mmc.edu/education/graduate-medical-education/family-community-

medicine-residency/#1496219610967-2230da6c-35d8

University of Texas Health Science Center in Tyler 
https://www.uthealth.org/academic-and-medical-education/graduate-medical-

education/occupational-medicine-residency-program 

University of Texas Health Science Center at Houston https://sph.uth.edu/research/centers/swcoeh/occupational-environmental-medicine/

University of Utah http://medicine.utah.edu/rmcoeh/residency/index.php

University of Washington http://deohs.washington.edu/oem

West Virginia University Occupational Medicine http://publichealth.hsc.wvu.edu/occmed/residency-program/

United States Army http://www.cs.amedd.army.mil/saam.aspx 

Kanada

Occupational Medicine Program University of Alberta 
https://www.ualberta.ca/medicine/departments/medicine/education/residency-

programs/occupational-medicine 

Université de Montréal, Faculté de médecine
https://medecine.umontreal.ca/etudes/etudes-medicales-postdoctorales/programmes/

medecine-du-travail/

University of Toronto https://live-deptmed.pantheonsite.io/occupational-medicine

-	 1. yol: Adayların İç Hastalıkları Sertifikası almaları gerek-
mektedir. 3 yıllık İç hastalıkları eğitimi sonrası sınavla 2 yıl-
lık yan dal eğitimi uygulanmaktadır. Bu eğitimin 4. yılında 
master derecesi alınmış sayılmaktadır.

-	 2. yol: Koruyucu hekimlik ve Halk sağlığı uzmanlığı son-
rası 1 yıllık yan dal eğitimi, mesleki tıp alanındaki Eğitim 
Standartlarına ilişkin gerekliliklerin birçoğunu halihazırda 
tamamlanmış olunan bir master derecesi elde edilmektedir.

Eğitim programı teorik, klinik çalışmalar ile saha çalışmasını (en-
düstri ve işçi tazminat kurulu veya devlet iş sağlığı departmanı) 
içermektedir (77).

AVRUPA
UEMS Union Européenne des Médecins Spécialistes/ Europe-
an Union of Medical Specialists (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği), 
Avrupa Birliği üye ülkelerinin ulusal uzmanlık birliklerini temsil 
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etmektedir. UEMS ‘in 37 uzmanlık bölümünden biri Mesleksel 
Tıp’tır. UEMS Mesleksel Tıp bölümü 1997 yılında kurulmuştur. 
UEMS’in misyonu, çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıy-
la Avrupa’da Mesleksel Tıp uzmanlığının gelişimini sağlamak 
olarak tanımlanmaktadır (78). UEMS Mesleksel Tıp Bölümü 
‘nce güncellenmiş versiyonu 2013 yılında olmak üzere Avrupa’da 
Mesleksel Tıp uzmanlık eğitimi yeterlilikleri ve ilişkili rehber dö-
kümanlar yayınlanmıştır (79). Bazı Avrupa ülkelerinde mesleksel 
tıp uzmanlık eğitimi süreleri Tablo 20’de verilmiştir.

Avrupa ülkelerinde Mesleksel Tıp uzmanlık eğitiminde mezu-
niyet sonrası üniversitede uygulanan teorik eğitim, teorik eğiti-
min temelinde temel tıp ve klinik tıp uygulamaları, epidemiyolo-
ji dahil temel halk sağlığı eğitimleri ve iş yeri eğitimi benzerlikler 
taşısa da eğitim süresi, içerik, odak noktaları ve eğitim perspek-
tifleri, kültürel farklılıklar ve mesleksel tıp uzmanından beklen-
tiler, uzmanların finansmanı ve sayısı, uzmanlık alanının ana dal 
ya da yan dal (üst ihtisas) olma durumu, sürekli eğitim ve araştır-
ma, eğitim sonunda tez çalışması gerekliliği konusunda farklılık-
lar bulunmaktadır. 
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TARİHTE İŞ TEFTİŞİNE KISA BİR BAKIŞ
İnsanlığın avcı/toplayıcı toplumlardan yerleşik olarak tarıma da-
yalı toplum düzenine geçmesinden sonra çok çeşitli ‘emek’ tipleri 
tarihte karşımıza çıkmaktadır; kölelik, askeri hizmet, ırgatlık, üc-
rete dayalı çalışma, kendi nam ve hesabına çalışma, ev içi çalışma 
ve pek çok değişik işbirliğine dayalı emek tipleri. Tarihte ilk yazı-
lı metin niteliğinde emeğin denetimine ilişkin yasa Babil krallı-
ğında uygulanan Hamurabi Kanunlarında (M.Ö. 18. yüzyıl) kar-
şımıza çıkmaktadır. Şu anda Paris’te Louvre müzesinde sergile-
nen yaklaşık 2,30 metre yükseklikte çelik sütunlara işlenmiş yasa-
da ‘zayıf ve ezilen’in korunmasına ilişkin hükümler yer almaktadır 
(1). Tarıma geçilmesinden sanayi devrimine kadar geçen yaklaşık 
10 bin yıl boyunca toplumdan topluma değişiklikler gösterse de 
üretim tekniklerinde önemli değişikliklerin olmaması nedeniy-
le çalışma koşulları ve şartları benzer nitelik taşımaktaydı. Çalış-
ma koşullarının daha iyi veya daha kötü olmasını belirleyen temel 
unsurlar yönetim kararları, coğrafi özellikler ve iklim şartlarıydı. 

SANAYİ DEVRİMİNDEN ROBENS 
RAPORUNA GELİŞMELER
İngiltere’de 1765 yılında İskoç kökenli James Watt isimli bir mucit, 
modern buhar kazanının atası niteliğinde bir buhar makinesi ge-
liştirmiştir. Bu buluş günümüze kadar devam eden ve Endüstri 
4.0.’a dayanan Sanayi Devrimi’nin başlangıcı olarak kabul edil-
mektedir. Sanayi Devrimi’nin gelişimi, 1789 Fransız Devrimi veya 
1917 Ekim Devrimi gibi keskin ve ülke çapında değil, ilk başlarda 
yerel çapta, belirli imalat dalları, üretim araçları üzerine ve gelişi-
mi yüzyıllara dayanan bir süreç niteliği taşımaktadır (2).

Sanayi Devriminin en önemli sonuçlarından biri ise çalışma 
hayatında yeni bir sınıfın ortaya çıkması olmuştur: işçi sınıfı. Bir 
yandan ulusal ve uluslararası çapta arz artışı diğer yandan yeni bu-
luşlarla ortaya çıkan üretim teknikleri işçi sınıfının çalışma koşul-
ları çok olumsuz şartlara itmekteydi. Charles Dickens, Endüstri 
Devrimi’nin neden olduğu nimet/külfet çelişkisini, «İki Şehrin 
Hikâyesi” adlı eserinde “Zamanların en iyisiydi, zamanların en 
kötüsüydü; aydınlığın ve karanlığın mevsimiydi; umudun baharı, 
umutsuzluğun kışıydı.” Emeğin istismarı gerçeğini Sidney Polard 

mecazi bir ifadeyle belirterek o dönemde “Sanayi işçisinin güneşli 
bir bahçede yetişmesine izin verilmemiş; ateş üstünde güçlü çekiç 
darbeleriyle dövülmüştür.” şeklinde tanımlamıştır (3).

Sanayi Devriminin nimetlerinden yararlanmaya başlayan ül-
keler, yeni ortaya çıkan işçi sınıfının çalışma koşullarının iyileşti-
rilmesi yolunda çok yavaş ve 100 yılı aşan bir süreçte iki ileri bir 
geri bazı düzenlemelere gitmişler ya da gitmek zorunda kalmışlar-
dır. İş teftişi açısından en önemli adım, İngiltere’de günümüzde iş 
müfettişi olarak bilinen ve o zamanlar “fabrika müfettişi” unvanı 
verilen 4 kişinin (Horner, Howell, Rickards ve Saunders) ilk kez 
1833 yılında görevlendirilmesi olmuştur. İlk başlarda müfettişlerin 
görevleri özellikle çocuk işçilerde çalışma saatlerinin denetlenme-
si niteliği taşımaktadır. 9 yaşından küçük çocukların çalıştırılması-
nın önlenmesi, 9-13 yaş arası çocukların günde dokuz saatten fazla, 
13-18 yaş arası çocukların günde on iki saatten fazla çalışmamala-
rının ve çocukların gece çalışmamasının sağlanması için denetim-
ler başlamıştır. Yaşanan bu sevindirici gelişmeler sırasında, trajik 
bir olay yaşanmış ve Kuzey İngiltere ve İskoçya’dan sorumlu olan 
müfettiş Robert Rickards’ın görevlendirildikten 3 sene sonra fazla 
çalışmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği kayıtlara geçmiştir (4).

Makine koruyucusu ya da tecridi zorunluluğuna dair ilk Yasa 
1844 yılında yine İngiltere’de çıkmıştır. İngiltere’de fabrika mü-
fettişlerine verilen yetkiyle ‘fabrika okulları’ adı altında okulların 
kurulması ve çalışan çocukların haftanın 6 günü ve günde en az 
2 saat bu okullarda eğitim almaları konusunda denetimlerini de-
vam ettirmişlerdir. Hatta fabrika müfettişlerine iyi eğitim verme-
diğini düşündüğü öğretmeni işten atma yetkisi verilmiştir (5).

İş sağlığı alanında fabrikaların kaliteli hava barındırması için 
havalandırma zorunluluğu içeren Yasa 1864 yılında İngiltere’de 
yayımlanmıştır (6). Makine koruyucuları açısından gelişmeler de 
yavaş seyretmiş, örneğin 2 metrenin üzerinde yüksekliğe sahip 
transmisyon şaftlarına koruyucu zorunluluğu mücadelesi, sırf bu 
sebepten 3 yılda 35 ölümlü ve 128 ciddi yaralanmalı kaza olması ka-
yıtlarına rağmen bazı fabrika sahipleri ve politikacıların aksi yönde 
ısrar etmeleri nedeniyle, 1854 yılından 1891 yılına kadar devam et-
miş ve söz konusu koruyucu zorunluluğunun yasaya girmesi yakla-
şık 40 sene sürmüştür. Madenlerdeki çalışma şartlarının denetimi-
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ne ilişkin olarak ise ilk müfettiş görevlendirmesi İngiltere’de 1843 
yılında gerçekleşmiştir (madenlerde bu dönemde ölümlü kaza-
lar yaşanmaya devam etmiştir; Barnsley, 1866, 361 madenci / 1913, 
Senghennydd, 440 madenci / 1934, Wrexham, 266 madenci ölmüş-
tür, 20.yy. başlarında madende çalışan bir işçinin fabrikada çalışan 
bir işçiye göre kazada ölme riski 10 kat daha fazlaydı (7).

İlk mühendis kökenli müfettiş 1899 yılında göreve başlamış 
ve tekstil fabrikalarının havalandırmaları üzerine denetimlerini 
sürdürmüştür, benzer şekilde ilk kez 1902 yılında elektrik 
mühendisi kökenli müfettiş İngiltere’de göreve başlamıştır (8).

İlk kadın fabrika müfettişleri, May Abraham ve Mary Pater-
son, 1893 yılında, kadınların çalışma şartları ve koşullarının de-
netlenmesi için görevlendirilmişlerdir. İlk hekim fabrika müfettişi 
Dr. Thomas Legge, 1898 yılında İngiltere’de göreve başlamıştır (6).

 Öte yandan diğer kıtada, Birleşik Devletler’de, 1877 yılında 
Massachusetts Fabrika Teftiş Kanunu çıkarılmış ve 1900’lü yılla-
rın başlarında basit güvenlik teftiş sistemleri oluşturulmuştur (9).

Berlin’de, 1890 yılında, 15 ülke temsilcilerinin katılımıyla dü-
zenlenen konferansta her ülkenin çalışma koşullarının iyileştiril-
mesi ve teftiş hizmetleri için ilk standartların oluşturulması kabul 
edilmiştir. Devamında 1919’da ILO International Labour Orga-
nization (Uluslararası Çalışma Örgütü) kurulmuş ve bir ülkede-
ki kötü çalışma koşullarının diğer ülkelerdeki çalışma koşulları-
nın iyileştirilmesine engel teşkil edeceği ve her ülkenin teftiş siste-
mi oluşturması gerektiği Versay (Fransa) Sözleşmesinin 13. Bölü-
münde belirtilmiş ve benimsenmiştir. Bağlayıcı olmayan bu söz-
leşme daha sonra bağlayıcılık niteliği taşıyan 81 (sanayi ve ticaret-
te iş teftişi) ve 129 (tarımda iş teftişi) no.lu sözleşmelerle yerini al-
mıştır. Sözleşmelerde özetle işçilerin çalışma koşulları ve ortamı-
na ilişkin yasalarda belirtilen hususların nitelik ve nicelik bakı-
mından belli şartları taşıyan iş müfettişlerince denetlenmesi, de-
netlemelerde uyulması gereken belli başlı konular bulunmaktadır. 
Türkiye, 81 numaralı sözleşmeyi 05.03.1951 tarihinde onaylamış 
ve kabul etmiştir (10).

Sözleşme iş müfettişini tanımlarken hiçbir siyasi değişiklik 
veya uygun olmayan baskıdan etkilenmeyecek şekilde müfettişin 
çalışma koşullarının ve ortamının oluşturulmasını şart koşmak-
tadır. (81 sayılı ILO sözleşmesi, madde 6).

1936 yılında yasalaşan İş Kanunu’na göre 5 yıl veya üzerinde 
çalışması olan her işçi iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle fes-
hedilmesi durumunda çalıştığı her yıl için 15 günlük ücret karşı-
lığı kıdem tazminatı alırken, ILO sözleşmesini kabul ettiğimiz ta-
rihlerde, maalesef, 3008 sayılı İş Kanunu’nda bir değişikliğe gidi-
lerek bugünkü düzenlemeye yakın belli başlı fesih durumlarında 
sadece işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanması yasada yer 
almıştır (11).

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşçi Tazminat 
Yasalarında Gelişmeler
İlk İşçi Tazminat Kanunu yine İngiltere’de 1897 yılında çıkarılmış 
ve sadece kazada yaralanan/ölenlere ilişkin tazmine ilişkin bir dü-
zenleme olmuştur (12).

İlgili yasada 1906 yılında değişikliğe gidilerek 6 (altı) meslek 
hastalığı (kurşun, cıva, arsenik ve fosfor zehirlenmeleri, şarbon ve 
kancalı kurt (ankilostomyaz) da tazmin yasasına girmiştir (4). Bir-
leşik Devletler’de ise 1910-1917 tarihlerinde ilk işçi tazminat yasala-

rı çıkmıştır (9). Tazminat yasalarının kapsamı her çıkan ülkede ilk 
zamanlarda kısıtlı olmuştur, örneğin tarım, ev işleri, kadın işçiler, 
5 veya daha altı çalışanı olan iş yerleri yasalara dâhil edilmemiştir. 
Tazminat yasaların çıkarıldığı bütün ülkelerde yasa mantığı meyda-
na gelen iş kazasında veya oluşan meslek hastalığında işverenliğin 
mevzuat ihlali varsa ve bu oranda mahkeme, işverenden davacıya 
verilmek üzere, tazminata hüküm etmekteydi, ancak ilk zamanlar 
yasaların kapsamının dar olmasının yanında hüküm olunan miktar 
ciddi derecede azdı. Gerek işçi sendikalarının gerekse konunun işçi 
tarafı örgütlenmelerinin faaliyetleri sayesinde ‘töre hukuku’ kapsa-
mında belirlenen miktarlar ‘statü hukuku’yla değişmiş, ilerleyen yıl-
larda tazminat miktarlarında ciddi artışlar meydana gelmiştir. İşçi 
tazminatları yasalarının gelişmesiyle bugünkü modern teftiş siste-
mi arasında ciddi bir bağlantı mevcuttur; şöyle ki; bir yandan ka-
zaların veya meslek hastalıklarının önlenmesinin ana sorumluluğu 
işletmede ve işverenlikteyken aynı şekilde meydana gelen bir kaza-
da veya oluşan bir meslek hastalığında sorumluluğu olması halinde 
ciddi tazminler işverenlikten alınmaktadır. Dolayısıyla reaktif tef-
tişlerde proaktif önlemlerin belirlenmesinin yanında kazada/has-
talıkta sorumluluklar ihmallerine de bakılmakta ve aynı zamanda 
kaza sonrasında işverenliğin ödeyeceği ciddi tazminatlar düşünül-
düğünde iş yerlerinde işverenlikçe makul, kabul edilebilir önlemle-
rin alınmasında motivasyon kaynağı olmaktadır. Bu sayede iş teftiş 
tarihinde mahkemelerle iş müfettişlerinin (adli ve idari mercilerin 
işbirliği) işbirliğinin temellerinin atıldığını da vurgulamak gerek-
mektedir. İş yeri güvenliğine işverenliğin önem vermesini tetikle-
yen en etkili yol fabrika teftiş sistemi değil, işçi tazminat sistemi ve 
işçi örgütlenmeleri olmuştur (13). 

Birleşik Devletler’de Mesleki Sağlık ve Güvenlik 
Kanunu (1970)
Birleşik Devletler’de 1910 yılından 1970 yılına kadar işçi tazminat 
sisteminde iyileşmeler yer almaktadır, daha çok kaza geçiren iş yer-
lerinden daha fazla tazminat alınmaya devam edilmiş, tazminat 
kapsamı genişlemiştir. Ancak bazı büyük yönetimsel sabotajlar ne-
deniyle örneğin Ohio Eyaletinde 1960’lı yılların ortalarında işçi taz-
minat fonunda biriken 7.2 milyon dolar para bulunmasına rağmen 
iş kazasında ciddi yaralanmış birçok işçiye tazminat ödenmemiştir, 
benzer şekilde Güney Karolina’da Eyalet Sanayi Komisyonu geniş 
sayıda iş kazasında yaralanmış çalışanlara yasal olarak hak ettikle-
ri tazminatları ödemeyi reddetmişlerdir. Birleşik Devletler’de diğer 
işçi çalışma koşulları ve şartlarının iyileşmesinde olduğu gibi Mes-
leki Sağlık ve Güvenlik Kanunu’nun 1970 yılında (20 yıl süren Viet-
nam savaşının 15. yılında) tüm ülke çapında kabul edilmesindeki en 
önemli ve açık ara farkla etken işçi örgütleri olmuştur (9).

Birleşik Devletler’de yaşanan bu gelişmeler devamında 
İngiltere’de Kraliyet, 1970 yılında sendikacı, çalışma politikacısı ve 
sanayici Alfred Robens’e bir komisyon oluşturması ve İngiltere’de iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatında yaşanan sorunlar ve çözüm öneri-
leri konusunda bir rapor hazırlanması görevi vermiştir. Komisyonun 
çalışması 2 sene sürmüş ve daha sonra Robens raporu olarak anıla-
cak 1972’de konuya ilişkin rapor yayımlanmıştır. Raporda özetle, sa-
nayinin ilerlemesiyle iş yerlerinde çok farklı risklerin oluştuğu, mev-
cut nokta atışı mevzuat düzenlemeleriyle bu risklere çözüm bulun-
masının imkânsız olduğu hatta sadece bürokratik engelden öteye gi-
demediği, iş yerlerini en iyi tanıyan işletmelerin kendi risklerini ana-
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liz edip (uzmanlık gerektiren işlerde analiz ettirip) çalışanların sağlığı, 
güvenliği ve refahını “makul olarak kabul edilebilir seviyede (İng. 
so far as is reasonably practicable)” işverenlerin sağlamasının 
görevi olduğunun mevzuatta yer alması ve teftiş sisteminin de bu 
doğrultuda yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtilmiştir. Bir baş-
ka deyişle iş yerindeki risklerin işverence “makul olarak kabul edile-
bilir seviye”ye kadar düşürülmesi gerekmekte olduğu sonucuna ula-
şılmıştır. Hazırlanan bu rapor temelli yapılan mevzuat değişikliği 2 
sene sonra yerini almış ve 1974 yılında İngiltere’de İşyerinde Sağlık 
ve Güvenlik Kanunu çıkarılmıştır.

Makul Olarak Kabul Edilebilirlik (MOKE)
Makul olarak kabul edilebilir (MOKE) seviye (İng. ALARP as 
low as reasonably practicable ve SFAIRP so far as is reasonably 
practicable), riski kontrol etmek için ihtiyaç duyulan sorun, za-
man ve paraya karşı riski tartmayı içerir. Dolayısıyla “makul ola-
rak kabul edilebilirlik seviyesi” iş yerindeki risklerin kontrol edil-
diğini görmeyi beklediğimiz düzeyi tanımlamaktadır. MOKE, 
müfettişlerin, işverenlere tanımlayıcı çözümlerle yaklaşmaların-
dan ziyade sonuç odaklı olmalarını sağlar. Esneklik bir yandan 
çok büyük avantaj sağlarken diğer yandan esnekliğin dezavantaj-
ları da vardır. Bir riskin makulce yürütülebilir olup olmadığına 
karar vermek müfettişleri veya işverenleri zorlayabilir çünkü bu 
hüküm verme konusunda çalışma ve alıştırma gerektirmektedir. 
Olguların (risklerin) büyük çoğunluğunda, neyin MOKE olduğu 
mevcut iyi uygulamalara bakılarak karar verilebilmektedir. Yük-
sek dereceli tehlikeler (karmaşık veya yeni durumlar) için neyin 
MOKE olup olmadığının ortaya konmasında fayda-maliyet ana-
lizi dahil daha katı karar verme teknikleri kullanılarak iyi uygu-
lamalar oluşturulmuştur. MOKE felsefesi bugün İngiltere’de “iş 
sağlığı ve güvenliğinin kalbi” niteliğini taşımakta olup konunun 
tam olarak anlaşılabilmesi için ilgili uzmanların/uzman adayları-
nın MOKE üzerine detaylı çalışma yapmaları gerekmektedir.

ROBENS RAPORUNDAN SONRA İŞ 
TEFTİŞİNİN GELİŞİM EVRELERİ
Robens raporu ve devamında İngiltere’deki yeni İSG Kanunu son-
rasında iş sağlığı ve güvenliği denetim felsefesinde başta gelişmiş 
ülkeler olmak üzere tüm ülkelerde değişiklikler yaşanmaya başla-
mış ve bahsedilen denetim felsefesi diğer ülkelere yayılmıştır. Bu 
gelişmeler sonucunda Avrupa Birliği, 12 Haziran 1989 tarihin-
de, 89/391/EEC sayılı “İşyerinde İşçilerin Sağlığı ve Güvenliğinde 
İyileşmeleri Destekleyici Önlemlere Giriş” başlıklı çerçeve direk-
tif yayımlamış ve yürürlüğe sokmuştur. Ülkelerin bu doğrultuda 
ulusal mevzuatlarında yaptıkları değişikliklerle iş teftiş sistemle-
ri bugün pek çok ülkede (Avrupa Birliği Ülkeleri, Malezya, Türki-
ye dahil) yukarıda açıklanmaya çalışan İSG modeli tarzı uygula-
malara gidilmiştir. 

DÜNYADAKİ GELİŞMELERİN 
ÜLKEMİZE YANSIMALARI
Sanayi Devriminin toplumumuza yansımaları ve devrimin benim-
senmesi Avrupa ülkelerine göre daha fazla zaman alması neden-
leriyle, işçi sınıfına ilişkin ilgili düzenlemelerin yürürlüğe girme-
si de gecikmeli ve kısıtlı olmuştur. Sadece maden işleri için yapı-
lan Dilaver Paşa Nizamnamesi (Tüzüğü, 1865), Maadin Nizamna-

mesi (Maden Tüzüğü, 1869) düzenlemeleriyle zorla çalıştırama-
ma, çalışma saatleri, işçilerin yatacak yerlerinin düzeni, işçi sağlığı 
ve kazada yaralananlara veya ölenlerin yakınlarına tazminine iliş-
kin kısıtlı düzenlemeler getirilmiş ve ilk belirtilen tüzüğün döne-
min padişahı tarafından onaylanmaması nedeniyle uygulanmasın-
da yine kısıtlılıklar yaşanmıştır. Yapılan literatür taramasında uy-
gulamada zorunlu çalışmaya yönelik hükümler sert yaptırımlarla 
uygulandığı, çalışma hayatına yönelik hükümlerin ise yeterli dene-
tim ve uygulama alanı bulamadığı görülmektedir (14). 

Toplumuzun ilk medeni kanunu olarak kabul edilen Mecelle’de 
(1876 yürürlülük) ise iş kazasında yaralananlara veya ölenlerin ya-
kınlarına verilecek tazminatlara ilişkin hükümler yer almıştır. 
Ancak tarihimizde bu tür kazalarda yaralananlara veya ölenlerin 
yakınlarına verilen miktarlar derinlemesine incelendiğinde Ke-
mal Tahir’in ‘Esir Şehir Üçlemesi’nin ilki olan ‘Esir Şehrin İnsan-
ları’ eserinde dönemin satın alma gücüne göre son derece düşük 
tazminatlar verildiği anlaşılmakta, dolayısıyla tazminat miktarla-
rının belirlenmesinde ‘töre hukuku’nun gözetildiği görülmektedir.

17 Şubat-4 Mart 1923 yılları arasında toplanan 1. İzmir İktisat 
Kongresi, Atatürk ilkeleri doğrultusunda iktisadi alanda da çağdaş 
medeniyet koşullarına ulaştırmak amacıyla İzmir’de yapılmıştır. 
Toplumun dört sınıfından (çiftçi, tüccar, sanayi ve işçi) oluşan 1135 
kişinin bir araya geldiği kongrede 34 adet karar alınmıştır. Türk İş 
Hukuku’na ait kararlar içinde en önemlileri; sendika hakkı tanın-
ması, çocuk, kadın işçi dahil çalışma saatleri ve koşullarına ilişkin 
iyileştirici kararlar, hafta ve resmi tatillerde ücretli izin hakkı, faz-
la çalışma ücretlerinin ayrıca ödenmesi, 250 ve üzeri işçi çalışan 
iş yerleri yakınlarında sağlık merkezleri ve hamamlar kurulması, 
‘amele’ yerine ‘işçi’ kelimesinin kullanılmasına ilişkin kararlardır 
(15). Dönemin şartları ve kararların yasa niteliğinde olmaması ne-
denleriyle alınan kararların bazıları uygulanamamış ya da uygu-
lanmamıştır. Türk İş Hukuku’nda daha sonra yasalaşan mevzuat 
bu kararlar doğrultusunda yerini almıştır. Ülkemizin ilk İş Yasası 
1936 yılında kabul edilmiş ve Ekonomi Bakanlığı’na (İktisat Veka-
letine) bağlı İş Dairesi kurulmuştur. 1937 yılında İş Dairesi’ne bağ-
lı murakıp (iş müfettişi) sayısı 68’dir. Sanayinin başlangıç dönemi 
ve işçi sayısının 300 bin olduğu dikkate alındığında bu sayının ye-
terli olduğu ancak müfettişlerin yarıdan çoğunun idari görevlerle 
yükümlü tutulması, mesleki eğitim yetersizliği nedenleriyle iş mü-
fettişlerinin sağlıklı bir denetim yapması olanaklı olmamıştır (16).

BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE 
İŞ TEFTİŞİNİN YAPILANMA 
KARAKTERİSTİKLERİ
Avrupa Birliği ülkelerinden, Fransa, İspanya, Portekiz ve kısmen 
Hollanda ve Baltık ülkelerinde, sorumluluklar çalışma koşulları, 
istihdam ilişkileri, ücret konuları ve sosyal güvenlik uygulamaları, 
kayıtlı ve kayıt dışı çalışma, sağlık ve güvenlik konularını kapsayan 
genelci (İng. generalist) teftiş uygulamaları yapılmaktadır. Merkezi 
hükümete karşı sorumluluk bulunmakla ve idare merkezden yapıl-
makla birlikte organizasyon şeması çoğunlukla bölgesel yapıları da 
içermektedir. Bazı örneklerde iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güven-
lik, işin yürütümü ve ücretlendirme gibi farklı konulardan sorum-
lu ayrı bölümler şeklinde yapılanmalar da mevcuttur.

Anglo-İskandinav örneğinde ise özelleşmiş teftişler yalnızca 
sağlık ve güvenlik (ve bazı durumlarda genel çalışma koşulları) 
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konularından sorumludur. Bu yapı çoğunlukla üçlü temsili içeren 
bir kurula ve bu kurul vasıtasıyla merkezi hükümete karşı sorum-
ludur. Bu yapılanma Birleşik Krallık ve İskandinav ülkelerinde ti-
pik olarak bulunmakla birlikte Hollanda sistemi ile Almanya’da 
sigortacılık temelli teftiş sisteminin bazı bileşenlerinin ögelerine 
de model teşkil etmektedir.

Çoğu ülkede ana iş teftiş yapılanmasının yanı sıra belirli eko-
nomik sektörlere ve teknolojilerde uygunluğu sağlamak için daha 
küçük özelleşmiş teftiş yapılanmaları da mevcuttur. Tipik olarak 
deniz yolu taşımacılığı, yangın güvenliği, demiryolları ve maden-
ler için bu şekilde ayrı teftiş yapıları bulunmaktadır. Ancak bazı 
ülkelerde bu yapılar kısmen veya tamamen ana iş teftiş organizas-
yonuna dahil edilmiştir.

Yukarıda tarif edilen ana yapılanma modelleri de göz önün-
de bulundurularak Avrupa  Birliği’ndeki iş teftiş uygulamalarının 
sorumluluk kapsamları ILO tarafından da önerilmiş olan 5 işlevi 
kapsamaktadır:

a. İş güvenliği, sağlığı ve refahı (ve bazen çalışma saatleri);
b. Genel çalışma koşulları ve bazen ücretler;
c. Endüstriyel ilişkiler;
ç. Yasa dışı istihdamla ilgili konular, istihdam, mesleki eğitim 

ve istihdamın arttırılması;
d. Sosyal güvenlik sorunları.

İş teftiş sistemleri bu işlevlerin birini veya birkaçını yerine getirecek 
şekilde tek, ikili veya çok fonksiyonlu olabilir. Tek fonksiyonlu 
sistemler Birleşik Krallık, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka ve 
İsveç’te; iş yerinde sağlık, güvenlik ve refahla birlikte bazı genel 
çalışma koşullarını kapsayan ikili sistemlerin çeşitli biçimleri Al-
manya, Hollanda, Bulgaristan ve Baltık ülkelerinde bulunmakta-
dır. Finlandiya ve Norveç, temel odağın İSG olduğu ancak genel 
çalışma hayatı konularından bazılarının da kapsandığı; bu iki sis-
tem ortasında kalan bir modele sahiptir. Fransa ve İspanya’da ise 
İSG’nin yanı sıra endüstri ilişkileri, sosyal güvenlik, istihdam iliş-
kili konuların da kapsamda olduğu çok işlevli bir teftiş yapılanma-
sı bulunmaktadır (18). 

Uluslararası İş Müfettişleri Derneği tarafından 2005-2008 ve 
2011-2014 dönem hedefleri kapsamında sırasıyla İş Teftişi için Kü-
resel Etik (Bütünlük) Kuralları (İng. Global Code of Integrity For 
La bour Inspection) ve Uluslararası İş Teftiş Ortak Prensipleri (İng. 
Inter national Common Principles for Labour Inspection) hazırla-
narak yayınlanmıştır. İş Teftişi için Küresel Etik Kuralları, altı ana 
değer doğrultusunda bir etik çerçeve oluşturmayı amaçlamakta-
dır: bilgi ve yeterlilik; dürüstlük ve bütünlük, nezaket ve saygı; nes-
nellik, tarafsızlık ve adalet; taahhüt ve cevap verme; kişisel ve pro-
fesyonel davranış arasındaki tutarlılık. Bu etik çerçeveyi tamam-
layıcı nitelikte hazırlanmış olan ortak prensipler şu şekildedir: 

•	 İş teftişinde genel amaçların (inançların) beyanı
•	 İş teftişi ve iş müfettişlerinin rolü ve işlevleri için ortak bir 

amaç ve hedefler tanımlanmıştır.
•	 Planlama, strateji ve izlem
•	 Ulusal iş mevzuatının uygulanmasına, düzenleyici işlevlerin 

yerine getirilmesine ve stratejik izleme ve kıyaslama süreçle-
rine tutarlı bir yaklaşımın temelini atmaya yönelik stratejik 
bir planlama süreci mevcuttur.

•	 Profesyonellik taahhüdü
•	 İş teftişi, faaliyetlerinin tüm alanlarında ve kuruluşun her 

seviyesinde profesyonellik ve bütünlük sağlamaya kararlıdır.
•	 İş teftişinin karakter ve çeşitliliği
•	 İş	 teftişi, çeşitlilik ve denge ile karakterizedir, dışa dönük-

tür, açık fikirli bir kültürü teşvik eder ve iş teftişine bütünsel 
bir yaklaşımı teşvik eder. Ülke işgücünün özelliklerini yansı-
tır, hassas çalışanların ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır ve teftiş 
kapsamına uygun becerilere sahiptir.

•	 Çalışma yöntemi ve yasalara uygunluğun sağlanması
•	 İş teftişi, çağdaş düzenleyicinin özelliklerini göstermektedir. 

Faaliyetleri, yasalara uygunluğu sağlayacak hizmet sunumu-
na yönelik stratejik, sistemli ve bilinçli bir yaklaşım çerçeve-
sinde düzenlenir.

•	 Teftiş makamları, bağımsızlık ve yeterlilikler
•	 İş	müfettişleri,	uygun	yetki	kullanımını	desteklerken,	karar	

vermenin bağımsızlığını sağlayan bir ortamda faaliyet 
göstermektedir. İş teftişi yapılanması, uygun yetkinlik 
seviyelerini ve kariyer ilerlemesini sağlayan, iş müfettişleri 
için bir öğrenme ve devam eden mesleki gelişim programına 
erişimi kolaylaştırır (18, 19). 

İNGİLTERE
İngiltere’de güvenlik sisteminin kalbi makul olarak kabul edilebilirlik, 
(MOKE) felsefesine dayanmaktadır. Robens raporunun sonucu ola-
rak İşte Sağlık ve Güvenlik Kanunu, 1974, gereği HSC Health and 
Safety Commision (İngiltere Sağlık ve Güvenlik Komisyonu) ve bu 
komisyonun operasyon eli  HSE Health and Safety Executive (İngil-
tere İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi) kurulmuştur. Komisyon işveren 
temsilcileri, çalışan temsilcileri, yerel otoriteler ve halk temsilcilerin-
den oluşmaktadır. Kanunlar ve politika oluşturma görevi ilgili Bakan-
lar tarafından yetki devriyle bu komisyona verilmiştir. İş müfettişleri 
ise operasyon eli niteliğindeki HSE altında görev yapmaktadır. 
HSE, komisyonun yaptırım yapısıdır ve komisyona destek sağla-
maktadır. HSE, bünyesindeki genel ve özel müfettişleriyle yaptırım 
sorumluluğunu üstlenmiştir. HSE kurumu, nükleer santrallerden 
fabrikalara, rafinerilere, kömür madenlerine ve tarlalara, sanayinin 
bütün kolları boyunca endüstriyel sağlık ve güvenliğin düzenlen-
mesinden ve uygulatılmasından sorumludur. HSC ve HSE’nin genel 
yaklaşımı iki önemli prensibe dayanmaktadır; 

Öz düzenleme (İng. self regulation): İngiltere’de mevcut ya-
sal düzenlemeler riski yaratan işverenin bunları kontrol etmekte 
sorumlu olduğu vurgusu yapmaktadır. Bu düşünceden yola çıka-
rak yasal düzenlemeler çözümü anlatan değil, güvenlik hedefine 
ulaşma içerirler. 

Makul olarak kabul edilebilirlik (İng. reasonably practi-
cable): Genel olarak, güvenlik standartların makul olarak kabul 
edilebilir olması istenmektedir. Güvenlik kontrol tedbirleri mev-
cut riskle orantılı olmalıdır. Makul olması “maliyet”in de göz önü-
ne alınması gerektiğini belirtmektedir.  Risk ne kadar büyükse iş-
verenin harcayacağı giderin o kadar fazla olması gerektiği, böylece 
riski yeterince kontrol edebilmek için gerekli yatırımın yapılması 
gerektiği düşüncesine dayanmaktadır (20). İş sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ve ilgili alt mevzuatın (yönetmelikler, zorunlu rehberler, 
zorunlu olmayan rehberler, kampanyalar, vb.) anahtar kısmını 
MOKE oluşturmaktadır. Teftiş sistemi iş yerlerinin MOKE sevi-
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yesinde olup olmadığının kontrol edilmesine dayanmaktadır. 
HSC ve HSE, İş ve Emeklilik Bakanı’na bağlı olup ana görevle-

ri aşağıda belirtilmiştir:
- Kabineye sağlık ve güvenlik yönetmelikleri ve zorunlu uygu-

lama rehberleri taslağı sunmak,
- Gerektiğinde yaptırım da uygulayarak mevzuatın uygulan-

masını sağlamak,
- Gerekli araştırmaları yapmak ve yapılmasını özendirmek,
- Sağlık ve güvenlikle ilgili yerlere yeterince rehberlik hizmeti-

ni sağlamak,
- İlgili Bakanlara istenilen bilgi ve tavsiyeleri vermek. 

HSE kurulu, hükümet tarafından oluşturulan politikalar çerçeve-
sinde HSE’nin genel strateji ve amaçlarını belirlemektedir. Kurul, 
HSE’nin nasıl yönetildiğini ve teftiş izlem performansını denetler 
ve izler. HSE kurulu tarafından, işveren, işçi ve yerel otoritelerin 
dengeli bir şekilde değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kurul üyeleri 
HSE’nin memurları statüsünde olmayıp Kabine tarafından atan-
maktadırlar.  HSE’de yaklaşık 3.700 personel görev yapmakta olup 
bunların 1.464’ü tamamen sahada görev yapmaktadırlar (20).

Ülkede yaklaşık 1.300 iş müfettişi ve yerelde yine yaklaşık 400 
sağlık, güvenlik ve çevre müfettişleriyle 30 milyon civarında çalı-
şana hizmet vermektedir. 10.000 çalışan başına 0.57 müfettiş dü-
şen ülke göstergesi, ülkemizdeki 10.000 çalışan başına düşen mü-
fettiş sayısına (0.5)  yakın olsa da, iş kazaları ve meslek hastalıkla-
rı oranı dünyada en düşük ülkelerden biridir. Bunun iki ana nede-
ni bulunmaktadır: Birincisi, iş kazası/meslek hastalığı sonrası iş-
veren kusurluysa çok ağır tazminatlar ödemek zorunda oldukla-
rından işverenlerin iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerine 
ciddi özen göstermeleridir. İkicisi ise ülkedeki işçi örgütlenmele-
rinin ileri seviyede olmasıdır. Ayrıca bürokrasiden uzak ve çözüm 
önermektense sonuç odaklı teknik yasal mevzuat iş yerlerindeki 
sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına yardımcı olmaktadır.

FİNLANDİYA
Ülkede yaklaşık 460 iş müfettişi 11 farklı bölgede toplam 2.5 mil-
yon çalışana  (1.8 müfettiş/ 10.000 çalışan) hizmet vermekte-
dir. Müfettişlerin dışında 8.000 civarında çok iyi eğitim almış iş 
yeri hekimi, iş yeri hemşiresi, psikoterapist, güvenlik mühendi-
si, iş hijyenisti ülkede görev yapmaktadır. 11 adet İş Teftiş Böl-
geleri, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı’na bağlı olan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Bölümünün bir parçasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Bö-
lümü aynı zamanda İş ve Ekonomi Bakanlığı’yla koordineli olarak 
çalışmaktadır. Ülkede Finlandiya Mesleki Sağlık Enstitüsü, iş sağ-
lığı ve güvenliği alanında dünya çapında çalışmalarıyla hem ülke 
çapında hem de uluslararası alanda tanınmış bir yapıdır. Gelişmiş 
diğer ülkelere iş sağlığı alanında danışmanlık hizmetleri verdiği 
bilinmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ülkede genel sağlık sistemine 
entegre bir şekilde yürütülmektedir (21).

ALMANYA 
16 bölgede faaliyet gösteren iş teftişi ülke çapında federal düzey-
de çalışmakta olup eş zamanlı olarak BG Berufsgenossenschaft 
(Alman Kaza Sigorta Enstitüleri) de yerel düzeyde denetimlerini 
devam ettirmektedirler. Ülkedeki bu çift başlı yapılanma ve böl-
geler arası farklı uygulamalar karmaşık bir yapılanmaya neden ol-

maktadır. Farklı uygulamaları önlemek adına Kasım 2008’de “kaza 
sigorta sisteminin modernizasyonu” adı altında mevzuat düzenle-
melerine gidilmiş ve ülke çapında uygulamaların standartlaşması 
için yapıcı adımlar atılmıştır. İş Müfettişleri çalışma saatleri, gebe 
ve emzikli kadınlar, genç çalışanlar da dahil olmak üzere iş sağlığı 
ve güvenliği mevzuatına dair teftişler yapmaktadırlar (22).

FRANSA
2010 yılı verisine göre Fransa’da 775 iş müfettişi ve 1482 iş kont-
rolörü (Fra. sub-labour inspector) bulunmakta olup belirlenen 
her bir alt bölge için 1 iş müfettişi, 1 veya daha fazla iş kontrolö-
rü, 1 veya 2 sekreter görev yapmaktadır. İş kontrolörleri 50’nin altı 
çalışan iş yerlerinin teftişini gerçekleştirmekteyken iş müfettişleri 
50 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde teftiş gerçekleştirmekte-
dirler. Merkezdeki müfettişler genellikle yönetimsel görevleri yü-
rütmektedirler. Müfettişler ve kontrolörler, Çalışma Bakanlığı’na 
ve Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olan Bölgesel Çalışma, İş ve Rekabet 
Bölümünde görev yapmaktadırlar. Fransa’da müfettişler, iş sağlı-
ğı ve güvenliği yanında ve hatta bazen üzerinde kayıt dışı çalışma-
ların tespitine yönelik görevlerde çalışmaktadır. Fransa’da kadın iş 
müfettişleri oranı erkek iş müfettişlerine göre daha fazladır (22).

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Çalışma Bakanlığı’na bağlı 22 birimden biri olan OSHA 
Occupational Safety and Health Administration (Amerikan İş 
Sağlığı ve Güvenliği İdaresi) ülke çapında hem devlet hem de federal 
düzeyde iş sağlığı ve güvenliği alanında denetim yapmaktadırlar 
(23). Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı CDC Center of Disease Cont-
rol and Prevention (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) bi-
rimlerinden NIOSH The National Institute for Occupational Sa-
fety and Health (Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) 
İSG alanında araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmektedir (24). 

JAPONYA
Sağlık, Çalışma ve Huzur Bakanlığı’na bağlı Emek Standardı Bi-
riminde yaklaşık 4.000 iş müfettişi (emek standardı müfettişle-
ri) 393 emek standardı ofisinde görev yapmaktadırlar (25). Ayrı-
ca, Emek Standardı Birimiyle koordineli çalışan Japon Endüstriyel 
Güvenlik ve Sağlık Kurumu (İSG alanında ar-ge çalışmaları yap-
maktadır), Japon Yapı Mesleki Güvenlik ve Sağlık Kurumu (inşa-
at sektöründe yer alan özel sektörle işbirliği yaparak inşaat sektö-
rü özelinde İSG çalışmaları yapmaktadır), Japon Mesleki Güven-
lik ve Sağlık Örgütü (tehlikeli kimyasal maddelerin değerlendiril-
mesi, mesleki hastalık veya kaza sonrası çalışanların tedavisi, des-
tek ve benzeri olguların yaşanmaması için çalışmalar yapmakta-
dır), Japonya Mesleksel ve Çevresel Üniversitesi (iş sağlığı alanın-
da çalışmalar yapmaktadır) ülkede İSG alanında iş müfettişleriyle 
işbirliği içinde çalışmaktadırlar (26).

ÜLKEMİZDE İŞ TEFTİŞİNİN  
YAPILANMA KARAKTERİSTİĞİ
10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yü-
rürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi’ne göre (eski) Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı ile (eski) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birleş-
miş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adını almış-
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tır. Aynı Kararnamenin 78’inci maddesine göre (eski) İş Teftiş Ku-
rulu Başkanlığı ile (eski) Denetim Hizmetleri Başkanlığı birleştiri-
lerek Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kurulmuştur. 13.06.2019 tari-
hi itibariyle 980 iş müfettişi (iş başmüfettişi, iş müfettişi ve iş mü-
fettişi yardımcısı) ve 104 denetçi (Başdenetçi, denetçi ve denetçi 
yardımcısı) toplam 1084 teftiş personeli Rehberlik ve Teftiş Baş-
kanlığı çatısı altında görev yapmaktadır. Başkanlık ve Başkanlığa 
bağlı 5 (beş) ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana) Grup 
Başkanlığı yapısı bulunmakta olup Başkanlık ve Grup Başkanlık-
larında görev yapan iş müfettişi sayılarının dağılımı Tablo 1’de  
belirtilmiştir. Yıllara göre iş müfettişi sayısı aşağıda Şekil 1’de 
sunulmuştur.

İş müfettişlerinin cinsiyete göre dağılımı 13.06.2019 tarihi iti-
bariyle 750 (%77) erkek ve 230 (%23) kadın şeklindedir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın resmi web sitesinden alınan 
genel faaliyet raporlarında yıllar itibariyle gerçekleştirilen iş tefti-
şine ilişkin bazı veriler aşağıda Tablo 2’de sunulmuştur:

Teftişler temel olarak iki şekilde yürütülmektedir; program-
lı teftiş ve program dışı teftişler. Programlı teftişler icra edilece-
ği yıldan bir önceki yıl içinde ilgili istatistikler göz önüne alına-

rak planlanmakta ve genellikle yıllık olarak yürütülmektedir. En 
çok iş kazalarının meydana geldiği sektörler, en çok meslek has-
talığı çıkan sektörler teftiş programlamasında öncelikli olarak de-
ğerlendirilmekte, ayrıca iş yeri bazında daha önce iş yerinde ölüm-
lü veya ciddi yaralanmalı kazaların vuku bulduğu yerlerde tek tek 
teftiş programına alınabilmektedir. Program dışı teftişler ise di-
ğer kurumlardan, ihbar/şikâyet sahibinden veya üçüncü şahıslar-
dan gelen bildirimlerden teftişe değer olanların teftiş programına 
alınmasına ilişkin teftişlerdir.

ÜLKEMİZDE İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN 
SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI, İŞ YERİ 
HEKİMLİĞİ ve TEFTİŞ
6331 sayılı yasayla pek çok iş yerinde iş güvenliği uzmanı çalıştı-
rılması ya da hizmet alımı zorunluluğu getirilmiştir. Ancak uygu-
lamada iş güvenliği hizmetleri daha çok ortak sağlık güvenlik bi-
rimlerinden hizmet alımı yoluyla yapılmaktadır. Bu da iş yerin-
de fazla durmayan, yapılan işi ve iş süreçlerini bilmeyen uzman-
ların iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından hizmet etmeye ça-

Tablo 1. İş müfettişleri sayıları dağılımı (Kaynak: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Personel Şubenin 13.06.2019 tarihli yazıları)

Birim: Başkanlık Ankara İstanbul İzmir Bursa Adana Toplam

İş Müf. Sayısı: 84 387 188 163 103 55 980

Tablo 2. Teftiş sayılarına ilişkin bazı veriler (27)

İSG Yönünden Yapılan Toplam Teftiş Sayısı Ulaşılan Çalışan Sayısı Durdurulan İş yeri Sayısı

2012 11.533 1.071.777 Veri yok

2013 8.858 846.482 257

2014 14.174 1.108.181 2.100

2015 13.296 1.152.545 699

2016 14.287 1.133.432 208

2017 10.804 945.674 193

Şekil 1. 2002 ile 2019 yılları arasında ülkemizde iş müfettişi sayısının yıllara göre değişimi

Yıllara göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Teftiş Yapan ve İşin Yürütümü Yönünden Teftiş Yapan İş Müfettişi Sayılarının Dağılımı

Toplam İş Yürütümü İş Sağlığı ve Güvenliği
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lışmalarına yol açmaktadır. Gerek Robens yaklaşımında gerekse 
Avrupa Birliği direktiflerinde ise iş yerindeki risk analizinin iş ye-
rinden ilgili işveren/vekili ve çalışanlarca yapılmasının en sağlık-
lı yol olduğu vurgulanmaktadır. Dışarıdan gelen uzmanca yapılan 
risk analizi bu sebeple çoğunlukla iş yerlerinin gerçek durumu-
nu ve hangi risklerin yüksek ve önlem alınması gerektiği husus-
larını yansıtmamaktadır. Ayrıca bu sebeple üretim ve iş güvenli-
ği farklı iki koldan yürütülmekte ve kesişme olması durumların-
da (ki haliyle kesişmeler çok olmaktadır) çoğunlukla iş güvenli-
ği by-pass edilmektedir. Dışarıdan iş güvenliği hizmet alımı ba-
zen de hukuki süreçlerde yanlış yorumlamalara neden olabilmek-
tedir. Bir iş kazası durumunda yargı, her ne olursa olsun işverenin 
iş yerindeki sağlık ve güvenlik şartlarını sağlaması yükümlülüğü-
nü iş güvenliği uzmanına taşere etmemelidir. İş yerinde iş güven-
liği uzmanı hiçbir iş yapmamış olsa dahi bir iş kazası durumunda 
ezici çoğunlukla (binde birlik istisnalar vardır), kazalı veya üçün-
cü şahıs kusuru yoksa ya da azsa, asli kusur işverenlik bünyesin-
de toplanmaktadır. 

Zira 6331 sayılı yasada ve alt mevzuatta, iş güvenliği uzmanı-
nın yapmadığı işleri kontrol etmek, gerekirse uzmanı değiştirmek, 
iş yerinde iş güvenliğinin sağlanmasını sağlamak işverenin sorum-
luluğunda olduğuna dair kesin hükümler yer almaktadır. Burada 
önemli nokta iş güvenliği uzmanının iş yerinde risk analizi ve de-
ğerlendirilmesinin nasıl yapılması gerektiği konusunda yardımcı 
olması ve işverenliğin kendi iç dinamikleriyle risk analizini ve de-
ğerlendirmesini yapması gerekirken uygulamada bu işin tamamı iş 
güvenliği uzmanlarınca yapılmakta bu da istenen sonuçları haliyle 
vermemektedir. Yapılan teftişlerde, iş güvenliği uzmanınca yapılan 
risk değerlendirmelerinin iş yerini yansıtmaması çoğunlukla kar-
şımıza çıkmaktadır. Benzer durumlar iş yeri hekimleri için de ge-
çerli olup, çoğunlukla sadece tedavi edici hizmetlerin ön plana çık-
tığı bir süreç yaşanmakta, iş yerine özgü sağlık risklerinin analizi 
ve değerlendirmeleri arka planda kalmaktadır. Ancak, yine unutul-
mamalıdır ki, İSG profesyonellerinin beklenen hizmeti vermemesi 
yine işveren/işverenlik sorumluluğunda olan bir husustur. Yasada 
ve ilgili alt mevzuatta İSG profesyonellerinin yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesi ve denetim sorumluluğu tamamen işverene ait-
tir. Başkanlığımızca yapılan teftişlerde yukarıda açıklanan olum-
suz durumların düzeltilmeye çalışılması da rehberlik ve teftiş ça-
lışmaları kapsamında Başkanlığımızca icra edilmektedir. Başkan-
lığımızın programlı teftiş veya rehberlik faaliyetleri planlamaların-
da yukarıda belirtilen hususun en öncelikli icra edilmesi gereken 
hususlar arasına alınması gerekmektedir. Ayrıca iş yerlerinin teh-
like sınıflarının yanında çalışan ve üretim kapasiteleri göz önüne 
alınarak iş yerlerinin büyüklüklerine göre teftiş politikasının mev-
zuatta yerini alması gerektiği düşünülmektedir. 

İŞ TEFTİŞİNİN ADLİ MERCİLERLE İŞBİRLİĞİ
81 sayılı Sanayide ve Ticarette İş Teftişine ilişkin ILO 
Sözleşmesi’nin 5 (a), 7., 17. ve 18’inci maddeleri iş müfettişlerinin 
adli mercilerle işbirliğinin yapılmasına ilişkin hükümler içermek-
tedir. Belli başlı ölümlü veya ciddi yaralanmalı iş kazaları iş mü-
fettişlerince incelenmekte, bu incelemelerde kazaların bir daha 
meydana gelmemesi için iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınma-
sı konusunda teftiş yapılmaktadır. Ancak, pek çok gelişmiş ülke-
de ILO sözleşmesi gereği yerleşmiş yapılarda yer alan iş kazasının 

adli boyutunun sonuçlandırılmasında iş müfettişlerinin katkısı-
nın bulunmasına rağmen ülkemizde bu iş konu hakkında gelişi-
güzel eğitim seviyesine sahip bilirkişiler marifetiyle yürütülmek-
tedir. Adalet Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında bir protokolle iş 
müfettişlerinin diğer iş yükünü olumsuz etkilemeyecek bir biçim-
de işbirliğine gidilmesi gerekmektedir. 

ÖNÜMÜZDEKİ YENİ SÜREÇTE İŞ SAĞLIĞI 
ve GÜVENLİĞİ ALANINDA İŞ TEFTİŞ 
POLİTİKASI VE AMAÇLARI
Ülkemiz ekonomisini güçlendirecek sanayi sektörleri başta olmak 
üzere her türlü işgücü piyasası unsurlarının, “İş Kazasına/Meslek 
Hastalıklarına Sebep Olan Öder- Sebep Olmayan Ödemez” eko-
nomik ana mantığına dayalı, kendi iç dinamiklerini harekete geçi-
rerek konuyla ilgili bütün aktörlerin işbirliği içinde başta rehberlik 
ve önleyicilik ilkeleriyle, iş sağlığı ve güvenliği alanında makul ka-
bul edilebilir bir seviyeye ulaşmasını sağlamak olmalıdır. 

Bu politika için aşağıda belirtilen amaçlar belirlenmiş-
tir (Bu amaçların yerine getirilmesi için pek çok alt hedeflere  
ulaşılmalıdır):

- Çağdaş Robens yaklaşımının İş Teftişi bünyesinde kabul 
görmesinin sağlanması, bu doğrultuda teftiş ve rehberlik-
lerin gerçekleştirilmesi ve konuyla ilgili diğer aktörlerle de 
(başta İSG Genel Müdürlüğü, OSGBler, iş güvenliği uzman-
ları, iş yeri hekimleri) söz konusu yaklaşımla işletmelerin 
kendi iç dinamiklerinin ortaya çıkarılmasında işbirliğinin  
sağlanması.

 (Çağdaş Robens yaklaşımının kısa tanımı: İşletmenin kendi 
iç dinamiğinde var olan iş sağlığı ve güvenliği unsurlarının 
ortaya çıkarılması ve bunu gerçekleştirirken dikte ederek de-
ğil riski söyleyerek riskin makul kabul edilebilir seviyeye iş-
letmenin potansiyel gücüyle ulaşılması, bunu yaparken reak-
tif unsurların proaktif unsurlara dönüşmesinde işverenin ce-
binden işçi tazminatları ve/veya ceza şeklinde ekonomik fay-
da zarar maliyeti anlatılmalıdır ve işlenmelidir, bununla ilgi-
li yasal düzenleme iyileştirmesi yapılmalıdır, kısaca iş kaza-
sı/meslek hastalıklarına sebep olan öder, sebep olmayan öde-
mez mantığının işverenlikçe benimsenip kendi iç dinamikle-
rinin ortaya çıkarılması ancak bunu yaparken iş teftişinin ve 
ilgili diğer unsurların teftiş, standart, rehberlik, vb. hususlar-
la işletmeleri ciddi desteklemesi gerekmektedir. Aynı şartlar-
daki bir işverene farklı diğerine farklı uygulamalara gidilme-
melidir.)

- Yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesi sürecinde 
makul kabul edilebilirlikle ilgili standartların belirlenmesi 
gerekmektedir.

- İş yerlerinin tek tek teftişinin yerine katma değeri çok daha 
yüksek toplu iş yeri tabanlı (sektörel bazlı) ve kaynağından 
rehberlik ve teftiş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağ-
lanması gerekmektedir.

- İşveren/işçi sendikaları, sivil toplum örgütleri başta olmak 
üzere iş sağlığı ve güvenliği konularında belli zaman 
dilimlerinde bir araya gelinerek taraflar arası diyalog ve etkin 
işbirliği ağı oluşturulmalıdır. Ayrıca, teftiş planlamaları ve 
uygulamaları süreçlerinde konuyla ilgili tüm paydaşların 
etkin katılımlarının sağlanması gerekmektedir.
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- Başta işletmelerde olmak üzere tüm toplumda “güven-
lik kültürü” seviyesinin yükseltilmesi için etkin program-
ların oluşturulmasına katkı vermek ve katılım sağlanması  
gerekmektedir.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ÇALIŞAN 
SAĞLIĞININ ÇEVRE SAĞLIĞINA 
YANSIMALARI ve İŞ TEFTİŞİNİN ROLÜ
Alpaslan Işıklı’nın “Sendikacılık ve Siyaset” isimli kitabında kanı-
ta dayalı oluşturulan bir teoride özetle; çalışma ekonomisi ve en-
düstri ilişkilerinde çalışanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanma-
sının aslında içinde yaşadığımız gezegenin varlığını devam ettire-
bilmesi ve dolayısıyla insanlığın devam edebilmesi için ön koşul 
olduğu, tersine koşullarda çevre sağlığı göstergelerinin olumsuz 
gidişat gösterdiği, bazı çevre sağlığı göstergelerinin ise geri dönü-
şü imkânsız bir hal alacağı, bunun da aslında gezegende yaşayan 
tüm canlıları olumsuz etkileyeceğinden bahsetmektedir (28). Bu 
bağlamda konuya bakıldığında aslında iş müfettişlerinin zımnen 
çevre sağlığına katkı sundukları söylenebilir.  

İŞİN YÜRÜTÜMÜ ve İŞ SAĞLIĞI/ 
GÜVENLİĞİ OLGULARI
İş müfettişlerince yürütülen işin yürütümü teftişlerinde uzun 
çalışma saatleri, ücret, ücretli izin/tatil hakları, sendikal etkinlikler, 
mobing gibi iş teftişine ilişkin konular dahilinde incelemelerde bu-
lunulmaktadır. Mevzuatımızda yer alan düzenlemeler nedeniy-
le işin yürütümü ve iş sağlığı/güvenliği ayrı ayrı hususlar gibi bir 
fiili durum oluşmuştur. Ancak konu derinlemesine incelendiğin-
de aslında işin yürütümü teftiş konularının hemen hemen hepsi-
nin aslında iş sağlığı ve güvenliği unsurlarından olduğu, do-
layısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin işin yürütümü konuların-
dan ayrı başlık altında incelenmesinin bütüncül bakış açı-
sı anlamında pek çok aksaklık doğurduğu görülmektedir. 
Bu sorunun çözülmesinde iş müfettişlerinin yaptığı teftiş türü-
nü “işin yürütümü” ve “iş sağlığı ve güvenliği” olarak temelde ayır-
mamak gerekmektedir.  “İşin yürütümü” ve “iş sağlığı ve güvenli-
ği” yönünden teftişe ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeleri tek 
çatı altına alınması gerekmektedir. İşin yürütümünü de iş sağlığı 
ve güvenliği çatısı altına almak, böylece yapılan iş anlamında da 
iş müfettişlerinin unvanını tek çatı altında toplamak ve yapılan iş 
olarak uzmanlaşma ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütülme-
sini sağlayıcı mevzuat iyileştirmelerine gidilmesi gerekmektedir. 

PLATON’UN “DEVLET”İNDE İŞTE 
UZMANLAŞMA ve İŞ MÜFETTİŞLİĞİ 
PARADOKSU
Platon “Devlet” isimli eserinde bir devlette olması ve olmaması ge-
reken unsurları detaylı bir şekilde açıklamış ve bin yıllar boyun-
ca bu eserde yer alan hususların çoğu tarihte hemen hemen bü-
tün kurulan devletlerde gözlemlenmiştir (29). Platon yerleşik ha-
yata geçilmesiyle beraber “işte uzmanlaşma” gerekliliğini orta-
ya koymuş ve uzun yıllar bir işte (örneğin çanak yapma işi) ça-
lışmanın özendirilmesi ve o işi yapan kişiye o işin püf noktala-
rını bilmeyen kişilerce müdahale edilmesinin önlenmesinin çok 
önemli olduğunu aksine davranışlarda devletin işleyişinin za-
rar göreceğini belirtmiştir. Burada belirtilen hususun iş müfet-

tişlerinin  iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği teftişi yaparlarken 
iş süreçlerine müdahalesi düşünüldüğünde ortada bir paradoks 
olduğu algısı akla gelmekte (hatta bazılarınca haklı olarak “zü-
caciye dükkânına giren fil” benzetmesi yapılabilmektedir), ancak 
Robens yaklaşımının Avrupa Birliği süreci sayesinde ülkemize 
yansıması olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
doğru anlaşılması ve yorumlanması durumunda iş müfettişlerin 

“işte uzmanlaşma”ya müdahale etmemesi aksine uzmanlaşmaya 
destek olması gerektiği anlaşılacaktır. İş müfettişleri bu ayrımı 
nitelikli bir şekilde yapamadıkça hem işveren hem işçi hem de 
devletin diğer kurumlarınca haklı olarak olumsuz eleştiriler al-
maya devam edeceklerdir. Tersine durumda ise bütün kesimler-
ce iş müfettişlerinin büyük övgü ve hak ettiği yeri alması söz ko-
nusu olacaktır. Ayrıca bu konuyla ilgili iş süreçlerine müdahaleyi 
engelleyici ve sonuç odaklı iş sağlığı ve güvenliği teftişine ilişkin 
mevzuatta iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu iyileştirmelerin içinde 
muhakkak iş teftişi üst yöneticilerince belirlenen amaç ve strate-
jiler kapsamı dışına çıkan müfettişlerin ciddi şekilde (hatta baş-
ka düşük bir göreve atanma da dâhil) her türlü disiplin tedbirle-
ri uygulanması da dâhil edilmelidir. Yukarıda belirtilen hususlar 
da dâhil olmak üzere küresel düzeyde iş teftişine ilişkin problem-
ler ve çözüm önerileri ILO tarafından araştırılmış, tartışılmış ve 
2011 yılında düzenlenen İş Teftişi konulu Uluslararası İş Konfe-
ransı öncesi ve sonrası raporlanmıştır. Belirtilen raporlandırma-
lara ilişkin bilgiler aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

2011 YILI ILO ULUSLARARASI 
İŞ KONFERANSI’NDAN ÖNCE 
İŞ TEFTİŞİ ÖN RAPORU
2011 yılında Cenevre’de ILO’nun düzenlediği Uluslararası İş Kon-
feransı öncesinde konferansta tartışılması ve dile getirilmesi ge-
rektiği düşünülen hususlar ILO tarafından yayımlanmıştır (30). 
Söz konusu yayında öne çıkan hususlara ilişkin bilgiler aşağıda 
belirtilmiştir:
- İş teftişi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, etkili sistemleri 

kurmak ve sürdürmek için gayret ve çaba sarf etmektedir. Bu 
çabalar arasında değişen ve karmaşık iş zeminlerinde (örneğin 
geniş ve düzensiz bir kayıt dışı ekonomi, değişen istihdam iliş-
kileri veya ekonomik krizler) mevcut yasalar ve yönetmelikleri 
uygulamayı da kapsamaktadır. İş dünyasındaki bu tür değişim-
ler, müfettişleri bu tür değişimlere karşı uyum sağlamaya zor-
lamıştır. Bazı ülkeler geleneksel iş teftiş yöntemlerini sosyal ta-
raflarla ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak yenileriy-
le birleştirerek yenilikçi yaklaşımlar ve stratejiler benimsemiş-
tir. Buna rağmen artan karmaşık arz zincirleri ve sanayi süreç-
leri, yeşil mesleklerin ortaya çıkması karşısında yeni teftiş bece-
rileri ve stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni teknolojiler 
yeni iş kategorileri yaratmakta (örneğin evde çalışmada çalış-
ma süreleri, ücretler, nanoteknolojide birincil sağlık ve güven-
lik) ve geleneksel teftiş yöntemlerinin kullanıldığı ülkelerde ça-
lışma koşullarının teftişini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden hem 
ulusal ve hem de kurum düzeylerinde İSG yaklaşım sistemle-
rine ihtiyaç vardır. Buna ilave olarak artan karmaşık sanayi sü-
reçleri, İSG problemleri (biyoteknoloji, yeni kimyasallar ve risk-
ler), yeni hastalıklar, fiziksel ve zihinsel strese karşı yeni teftiş 
becerileri ve stratejilerine ihtiyaç bulunmaktadır.
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- İşçi ve işveren kuruluşları uygun diyaloglarla iş teftiş 
etkinlikleri ve öncelikleri konusunda önemli katkılar 
sunabilirler. Ayrıca diğer kamu otoriteleriyle işbirliği yapılması 
iş teftişinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. 

- İş ve iş bulma hizmetleri, mesleki eğitim kurumları, sosyal 
güvenlik kurumları sürekli konuşulup tartışılırken, çoğu 
ülkede iş idaresinin kalbinin çalışma bakanlıklarının kendisi 
olmasına rağmen büyük ölçüde ihmal edilmektedirler. İş 
Kanununa ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyum etkili iş 
politikası için anahtar bir durum oluşturduğundan iş teftişinin 
iş idaresinin direği olarak düşünülmesi gerekmektedir.

- Yeni ve zor bir iş çevresinde, kamu iş yönetimlerinin iyi yö-
netim prensip temelleriyle (katılım, şeffaflık, hakkaniyet, da-
hil edilme, verimlilik, hesap verebilirlik ve yasa hükümlerine 
uyum) değişim stratejilerine uyum sağlamaları gerekmektedir. 

- ILO 81 ve 129 sayılı sözleşmelere göre müfettişlerin hükümet-
lerin değişiminden ve uygun olmayan dış baskılardan bağım-
sız olması gerekmektedir, ancak uygulamada çoğunlukla du-
rum böyle değildir.

- Tasarruf programları nedeniyle pek çok ülkede iş teftişinin 
kurumsal kapasiteleri zayıflamış bu da temel hizmetlerin ve-
rilmesinin erimesine yol açmıştır. Müfettiş sayısının yeterli ol-
duğu bazı ülkelerde ise iyi eğitim almamış ya da düşük ücret 
veya düşük kariyer durumları nedeniyle motivasyon eksikliği 
olan müfettişler yer almaktadır. 

- Bazı ülkelerde ise olumsuz koşullara rağmen iyi yönetim ve 
ekonomik gelişmeler nedeniyle iş teftişinin zorlukların üste-
sinden geldiği görülmektedir.

- Birçok ülkede son geçen 20 senedir kamu iş yönetiminin 
verimliliğinin özel sektör yöntemleriyle analiz edildiği, kamu 
kurumlarında hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı 
sağlamıştır. Ancak bu yöntemler kamu çalışanlarının uygun 
çalışma koşullarının bozulmasına engel olmamalıdır. Bazı 
ülkelerde uygulanan performans ölçümü yöntemleri uygun 
göstergeleri ortaya koymakta yetersiz kaldığı görülmekte ve 
hedeflere ulaşmanın tam olarak ölçülemediğini göstermektedir.

- İş müfettişinin hem rehberlik yapabilmesi hem de ceza 
uygulayabilmesi özellikleri ekonomik krizlerde iyi bir 
yönetimle iş yerlerindeki durumların adil bir şekilde idare 
edilmesine olanak sağlayabilmektedir.

- Pek çok ülkede (özellikle iş müfettişlerinin faaliyetlerinin dü-
zensiz kayıtdışı ekonomiyi kapsamayan ülkelerde) çocuk işçi-
liğini ve zorla çalıştırmayı önleme öncelikli konular arasında 
yer almaktadır. Ayrıca iş gücüne kadınların katılımının art-
ması çalışma şartlarında cinsiyet ayrımcılığının farkına varıl-
ması ve önlenmesinde daha duyarlı olmayı gerektirmektedir. 
2010 yılında çıkarılan ILO’nun 200 sayılı HIV ve AIDS tavsi-
yesinde HIV ve AIDS’e karşı iş teftişinin rolünün güçlendiril-
mesi gerektiği belirtilmektedir. 

- Kayıtdışı çalışmaya karşı mücadele (özellikle Avrupa Birli-
ği ve Latin Amerika ülkelerinde) 1990lardan itibaren anahtar 
bir konu halini almıştır. Ekonomik krizin olduğu bugünlerde 
bu mücadele daha da bir önem kazanmıştır. Pek çok ülkede iş 
müfettişlerince kayıtdışı çalışmanın denetlenmesinden ziyade 
teşvik programları uygulanmaktadır. 

- Birçok ülkede son zamanlarda önemsizleştirme, yetersiz in-
san ve finans yatırımı veya uygun olmayan yönetimle iş tef-
tişin rolü zayıflatılmıştır. İş Teftişinin kapasitesinin inşa edil-
mesi için etkili ve uygun stratejiler ve yöntemler gerekmekte-
dir.  Bunu yaparken işçi ve işveren örgütleriyle işbirliğine gidil-
melidir.

2011 YILI ILO ULUSLARARASI  
İŞ KONFERANSI’NDAN SONRA  
İŞ TEFTİŞİ RAPORU
Dünya’da meydana gelen son gelişmeler ışığında 2011 yılında iş 
teftiş sistemlerinin nasıl iyileştirilmesi gerektiği konusunda “İş 
Yönetimi ve İş Teftişi” adı altında beşinci rapor yayımlanmıştır 
(31). Bu raporda yer alan hususlardan öne çıkanlar aşağıda yer  
almaktadır:

İş Yönetimi ve İş Teftişine İlişkin  
Uluslararası Emek Standartları
İş yönetimine ilişkin ILO’nun genel çerçevesi 150 sayılı Sözleşme 
ve 158 sayılı Tavsiye metinleriyle belirlenmiştir (183 üye ülkeden 
70 üye bu sözleşmeyi imzalamış, Türkiye sözleşmeyi imzalayan 
ülkeler arasında yer almamaktadır). 150 sayılı sözleşme, işçi ve 
işverenlerle işbirliği içinde ILO’nun diğer ilgili enstrümanlarıyla 
beraber etkili bir iş yönetim sistemi sunmaktadır. Sözleşme, iş yö-
netimini “ulusal iş politikası alanında kamu yönetim etkinlikleri” 
olarak tanımlamaktadır. İş teftiş sisteminin temeli ILO’nun 81 ve 
129 sayılı sözleşmelerinde yer almaktadır (183 üyeden 141 üye 81 
sayılı sözleşmeyi imzalamış, sadece 50 üye 129 sayılı sözleşmeyi 
imzalamıştır, Türkiye 81 sayılı sözleşmeyi onaylamışken 129 sa-
yılı sözleşme imzalanan sözleşmeler arasında yer almamaktadır, 
Amerika Birleşik Devletleri her iki sözleşmeyi de 2019 yılı sonu 
itibariyle onaylamamıştır). ILO’nun 2008 bildirgesinde hükümet-
lerin en önemli enstrümanları arasında 81 ve 129 sayılı sözleşme-
ler de yer almaktadır. ILO’nun uluslararası iş standartları arasın-
da özel teknik bir alan da mesleki sağlık ve güvenliktir. 155 No’lu 
İș Sağlığı ve Güvenliği ve Çalıșma Ortamına İlișkin Sözleșme söz-
leşmesi gereği iş yönetimlerinin iş teftiş sistemleri kanalıyla mes-
leki sağlık ve güvenlik mevzuatı geliştirmesi ve uygulaması so-
rumlulukları vardır. 155 sayılı sözleşme, 187 No’lu İș Sağlığı ve 
Güvenliğini Geliștirme Çerçeve Sözleșmesi ile güçlendirilmiştir 
(187 sayılı sözleşmeyi henüz 16 üye ülke onaylamıştır, Türkiye de 
16.01.2014 tarihinde bu sözleşmeyi onaylayan ülkelerden biridir). 

İş Yönetimi
İş yönetimi ve ILO arasındaki bağ ILO Anayasasıyla belirlenmiştir. 
ILO, uluslararası mekanizmalar ve teknik desteklerle Çalışma 
Bakanlıklarının güçlenmesi için dünya çapında destek vermektedir. 
ILO’nun 2008 yılında yaptığı bildirgede (deklarasyonda); 
küreselleşme içinde ILO amaçlarına ulaşmak adına üye ülkelere 
yardım yapabilmesi için ILO’nun kapasitesinin güçlendirilmeye 
ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır.  Bildirge özellikle etkili teftiş 
sistemlerinin oluşturulması, iyi endüstriyel ilişkilerin geliştirilmesi, 
değişik istihdam ilişkilerinin belirlenmesi ve tanımlanması açıla-
rından iş yasası ve kurumlarının sosyal diyalogun ve üçlü (devlet, 
işçi ve işveren) mekanizmanın geliştirilmesine vurgu yapmakta-
dır. Nisan 2009 yılında başlatılan İş Yönetimi ve Teftiş Programı 
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(LAB/ADMIN) bu hususlara destek vermek için oluşturulmuştur. 
2006 yılından bu yana 44 üye ülkede iş yönetiminin geliştirilmesi 
amacıyla rehberlik ve denetimler yürütülmüştür (Güney Afrika’da 
ILO tarafından yapılan denetimde saptanan hususlarla ilgili ve-
rilen destek sonrası önemli gelişmelerin yaşandığı bilinmektedir). 
Çalışma Bakanlıklarının örgütlenmeleri karşılıklı bağımsız olma-
makla beraber üç ana model olup, bunlar doğrudan yönetim (çoğu 
etkinlik Çalışma Bakanlığı ve ilgili bölümleri altındadır), dolaylı 
yönetim (merkezi olmayan bölümlerle yönetim) ve yetki devri ya-
pılmış yönetim (Çalışma Bakanlığınca bağımsız ya da yarı bağım-
sız kuruluşlara sorumluluğun verilmesi) şeklindedir. Hangi model 
olursa olsun bakanlık genellikle üç ana kategoriden oluşur; teknik 
bölümler, yönetim destek hizmetleri ve genel idari hizmetler. İş yö-
netiminin kurumsal kapasitesi; uygun malzeme, finansal kaynak-
lar, uygun nitelikte ve eğitimli personelle doğru orantılıdır. 

Geçtiğimiz son on yılda ekonomik krizler ve ulusal bütçenin 
kısılmasıyla birçok ülke kamu sektörünün etkinliğini ve perfor-
mansını artırmak için önlemler almışlardır. Bu önlemler arasında 
yönetimsel kontrollerin artırılması ve özel sektör yönetim model-
lerinin kullanılması da yer almaktadır. İş ve işçi bulma konusunda 
performans yönetiminin düzgün bir şekilde gerçekleşmesi için;
- Organizasyonun daha geniş stratejik amaçlarıyla (örneğin kal-

kınma planları) performans yönetim sistemleri (PYS) arasında 
yakın bir bağ olması gerekmektedir.

- PYS tipi amaca birebir uygun olmalı ve kişisel personel geliş-
meyi de desteklemelidir.

- Etkili bir PYS yönetici-çalışan sürecinin en kritik olsa da sade-
ce bir bölümüdür.

- Başarılı herhangi bir PYS’nin planlanması ve yürütülmesi iş-
gücü piyasasıyla geniş ve anlamlı bir iletişim ve danışmaya 
bağlıdır.

- PYS’nin bütün kesimlerce benimsenmesi olmazsa olmaz bir 
unsurdur.

Her PYS’nin bir ömrü vardır ve yaşanan gelişmelere göre güncel-
lenmesi gerekmektedir. PYS’de performans ilişkili ücretten ziyade 
performans ödüllerinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Ge-
lişmekte olan ülkelerde PYS önemli bir ölçüde işletilememektedir 
(uygulanmaya çalışılanlarsa pek başarılı olamamıştır).

İş Yönetimi ve İş Teftişi İçin Yeni Teknolojiler
İş yönetimi ve iş teftişi için yeni teknolojilere bir örnek Fransa’da 
2000 yılında yapılmaya başlanan bilgi teknolojileri uygulaması 
örneği verilebilir. Fransa’da ilgili bakanlıkça 2000 yılında SITE-
RE adlı bir intranet sistemi devreye alınmış ve 2008 yılı itibariyle 
sistemde iş müfettişlerine yardımcı olan 3.000 civarında dokuman 
yüklüdür. Sistemin kalbi niteliğinde olan CAP SITERE müfettişlere 
ilgili bütün toplantı sonuçlarına, teftişlerde elde edilen bütün ve-
rilere ulaşmasına imkân sağlamaktadır. Bir işletmenin teftiş geç-
mişine ait bütün verilere, teftiş eylem planlarına ve yıllık raporla-
rın hazırlanması için gerekli verilere ulaşmaya imkan sağlamakta-
dır. REDAC müfettişlerin teftiş eylemlerini sisteme yükleme imka-
nı sağlarken, MADDERIA yasadışı veya tehlikeli ekipmanların va-
tandaşlarca görülmesi sağlamaktadır.  RHRC ise iş sözleşmesinin 
sona ermesine ilişkin bütün davalara ilişkin verilerin ilgili müfettiş 
veya memurlarca görülmesini sağlamaktadır.

Bilgi teknolojileri iş yönetimi kurumları arasında koordi-
nasyonun geliştirilmesi için güçlü bir araçtır. Yerel ağlar ve Int-
ranet sistemleri iş müfettişleri, vergi otoriteleri ve sosyal gü-
venlik yönetimlerince bilgi paylaşımı açısından yardım sağla-
maktadır. İspanya’da, örneğin, iş müfettişleri ve sosyal güvenlik 
kurumlarınca ortak yasal bir veri paylaşımı söz konusudur. Yeni 
teknolojilerin kullanılması sıklığı ve niteliği ülkelerin gelişmişlik 
ve ekonomik durumlarına göre uçurumlar oluşturmaktadır. An-
cak unutulmamalıdır ki en yeni teknolojiler bile birer araç olup bu 
araçların etkili kullanılması gerekmektedir.

İş müfettişleri bazı ülkelerde bilgi paylaşımı, rehberlik ve 
teftişe ilişkin hususları internet sitesi kanallarıyla sunmaktadır. 
Hatta İspanya’da kaçak tarım işçisi tespitinde Google Map kul-
lanılmaktadır. Bulgaristan ve Portekiz’de ise kayıtdışı çalıştıran-
lar iş teftişin web sitesinden ilan edilmekte ve kayıtdışı çalışmay-
la mücadeleye ilişkin yönlendirmeler ve teşvikler bulunmaktadır. 
Brezilya’da çocuk işçi tespiti bilgi sistemi (SITI) bulunmakta olup 
müfettişlerce tespit edilen yer, iş yeri unvanı vb. bilgiler bu sistem 
üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır. SITI aynı zamanda İş 
Teftiş Federal Sistemine (SFIT) entegre edilmiştir. SFIT, SITI’nin 
aksine kamuya açık değildir.

Avrupa Birliğinde ise İspanya İş ve Sosyal Güvenlik Teftiş Baş-
kanlığınca başlatılan bir projeyle, Avrupa Seviyesinde Yaptırım 
Sistemi Kurarak Teftişin Yakınlaştırılması (CIBELES), Avrupa 
Birliği seviyesinde bilgi paylaşımı, yönetmeliklerin ve sunulan do-
kümanların uyumlu olduğunun teyit edilmesi, yaptırımların ge-
liştirilmesi, ulusal teftiş sistemleri arasında işbirliğinin güçlendi-
rilmesi ve karşılıklı yardım amaçlamaktadır. 

Ülkemizde iş teftiş otomasyon sistemi (İTOS) bulunmakta 
olup alt yapı ve veri analiz sistemlerinin güçlendirilmesi gerek-
mekte, CIBELES’e sistemin entegre edilmesi yolunda çalışılmalıdır.

Merkezi Otorite ve Koordinasyon Rolü
İş yönetiminin ana fonksiyonlarından biri olan iş müfettişliğinin 
kabul edilmesi ve tasdik edilmesi son derece önemlidir. Ulusal 
alan sınırlarında ve diğer ülke hükümet kurumlarıyla koordi-
nasyon ve işbirliği ülkenin iş teftiş hizmetlerinin baştanbaşa et-
kinliğinin geliştirilmesine yardım etmektedir. İş müfettişliğine 
sistematik yaklaşım, diğer iş yönetim sistemiyle özellikle de 
farklı teftiş hizmetleriyle (örneğin sosyal güvenlik veya vergi 
müfettişliği) ve ilgili kamu ve özel kurumlarla istikrar ve 
koordinasyon gerektirmektedir. Yargı sistemiyle, polis gücüyle 
ve sosyal taraflarla işbirliği de düzgün işleyen bütüncül bir iş 
teftiş sisteminin bir parçasıdır. Tecrübeler göstermiştir ki tef-
tiş sistemini merkezi otorite altında toplamak bütün sistemle et-
kili bir koordinasyonu sağlamanın yoludur. Merkezi otorite al-
tında işleyen iş teftiş sistemlerinde kaynakların etkin kullanımı 
açısından özellikle de çift iş yapmama ve karar verme süreçleri 
bakımından önemlidir. İş teftişinin merkezi otorite altında ça-
lışmasıyla ilgili farklı ülke uygulamaları ve iyileştirmeleri mev-
cuttur. Fransa’da iş müfettişliği tek bir kurum altında olmak-
la birlikte iş teftişine ilişkin diğer bakanlıklara örneğin Tarım 
ve Balıkçılık Bakanlığı, Çevre Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma 
ve Arazi Yönetimi Bakanlığı kendi alanlarıyla ilgili mevzuat ve 
yönetmelik hazırlama ve uyumlaştırma süreçlerinde teknik so-
rumluluk verilmiştir.
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İş Müfettişleri Arasında İşbirliği
İş teftiş sistemleri “genel” veya  “uzmanlaşmış” olabilirler. Genel 
sistemlerde müfettiş çalışma koşulları ve istihdam, çevre, çalış-
ma ilişkileri ve bazı durumlarda mesleki eğitim, göç ve sosyal gü-
venlik konularının hepsini kapsayacak şekilde teftiş yaparken, uz-
manlaşmanın olduğu ülkelerde çeşitli sorumluluklar belirli teknik 
uzmanlığı olan farklı teftiş hizmetlerine verilmektedir. Bu hiz-
metler bir veya daha fazla merkezi otoritelerce izlenmekte ve de-
netlenmektedir. İdeal bir iş teftiş sistemi olmamasına rağmen her 
sistem verimli ve etkin olabilmek için uygun koordinasyon meka-
nizmaları oluşturmaya çalışmaktadırlar.

Diğer Kurum ve Yönetimlerle İş Birliği
Herhangi bir iş teftiş sisteminin etkin olabilmesi için hükümetin 
diğer kurumlarıyla, benzer işleri yürüten kamu veya özel kuruluş-
larla iş birliği yapma ihtiyacı vardır.

Sosyal Taraflara Danışma
81 ve 129 sayılı sözleşmelere göre işveren ve işçilerin hak ve so-
rumluluklarının gözlemlendiğinin farkında olmaları sayesinde iş 
müfettişlerinin girişimleri etkili olabilecektir. Bu anlamda etkili 
danışmayı sağlayan çok farklı yaklaşımlar vardır. Avrupa’da bazı 
ülkelerde iş teftiş meselelerini ilgilendiren ulusal üçlü danışma ya-
pıları oluşturulmuştur. 

Kamu-Özel Sektör Girişimleri
İşveren kurumları, çokuluslu şirketler, kâr amacı gütmeyen ku-
rumlar mevzuata uyumun sağlanması için programlar yürütebil-

mekte ve iş teftişi yapısına bağlı olmayan bağımsız sertifikalar ve-
rebilmektedirler. Pek çok ülkede yapılan bu tür uygulamalardan 
en ön plana çıkan ve en çok ses getiren girişim “Daha İyi İş (Bet-
ter Work)” programları olmuştur.  Son 20 senede özellikle ihracat 
sektöründe yer alan çokuluslu şirketlerde sosyal sorumluluk bir-
leşmelerinde artış yaşanmış ve sosyal raporlama ve özel izleme 
sistemleri kurulmuştur. Bu tür girişimler iş teftiş kurumlarının 
tamamlayıcısı ve destekleyici olarak görev yapmışlardır. Bazı özel 
izleme girişimlerinin kamu teftiş işlevini zayıflatma riski bulun-
makta olup konuya ilişkin tüm sorumlulukların bu tür girişimle-
re bırakılmaması gerekmektedir. 

2009 yılına ait iş teftiş sistemleri performans istatistikleri Tab-
lo 3’te verilmiştir, tabloda geçen müfettiş eylemleri ifadesi, reh-
berlik hizmetleri de dahil iş yeri teftiş sayılarını ifade etmektedir.

İş Müfettişleri İçin Geleneksel Zorluklar
Pek çok ülkede insan ve finans kaynaklarının yetersiz olması iş tef-
tiş yapılarının etkili olmalarını engellemektedir. Bu problem ül-
kenin gelişmiş veya gelişmekte olup olmadığından bağımsız olup 
her iki grupta da görülmektedir. Müfettiş sayıları Avrupa’da düş-
me eğilimi göstermekte, müfettiş alım stratejileri zayıf kalmakta 
ve müfettişlerin iş yükü giderek karmaşık hale gelmektedir. Buna 
rağmen diğer bölgelerde sevindirici geliştirmelerde yaşanmakta-
dır; Umman 2007 yılında iş teftiş yapısını oluşturmuş tamamı hu-
kukçu 92 iş müfettiş almış, 2009 yılında 68 müfettiş daha almış-
tır. Etiyopya 2003 yılındaki müfettiş sayısını 44’ten 2009 yılında 
120’e çıkarmıştır. 

Tablo 3. Bazı ülkelerin iş teftiş sistem performansları (31)

ÜLKE İş Müfettişi Toplam Eylem Sayısı İş Müfettişi Sayısı Bir İş Müfettişi Başına Düşlen Eylem Sayısı

Litvanya 13.238 124 107

Hollanda 35.404 458 77

Yeni Zelanda 9.372 189 50

Nikaragua 6.861 96 71

Peru 84.095 411 205

Polonya 88.000 1.397 63

Singapur 5.643 194 29

Güney Afrika 153.697 965 159

İspanya 1.122.513 1.854 605

İsviçre 37.258 262 142

Vietnam 3.146 175 18

Cezayir 126.326 876 144

Avustralya 30.418 330 92

Brezilya 334.625 2.949 113

Kosta Rika 14.385 93 155

Dominik Cumhuriyeti 86.816 203 428

El Salvador 29.728 159 187

Fransa 251.093 (2008 yılı) 1910 132

Guatemala 13.131 238 55

Honduras 15.277 120 127

İrlanda 18.451 127 145
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Birçok iş teftiş sistemlerinde müfettiş istifası yüksek olup ço-
ğunun özel sektöre geçtiği görülmektedir. Bunun ana sebepleri 
motivasyon eksiklikleri ve düşük ücrettir. Ayrıca çekici olmayan 
çalışma koşulları birçok müfettişi etik problemlere sürükleyebil-
mektedir. Bu husus ILO uzman komitesince sürekli tespit edilen-
ler arasında yer almaktadır. 

İş müfettişleri için uygun ve yeterli eğitim anahtar meseleler-
den biridir. 
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Dünyada ve ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusundaki 
bilgi birikiminin paylaşılabilmesi ve iletişim ağlarının oluşturula-
bilmesi için uluslararası ve ulusal kurum, kuruluş ve örgütlerin lis-
te halinde sunulması gereği duyulmuştur. Bu derlemede iş sağlığı ve 
güvenliği ve meslek hastalıkları sorunları üzerine eğilen, bu alanda 
çalışmalar yapan ve veri sağlayan, ülkelere ait ve uluslararası çeşitli 
organizasyonlar sunulmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren, elbet-
te daha birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş bulunmak-
tadır. ILO’nun (International Labour Organization, UÇÖ, Uluslara-
rası Çalışma Örgütü)) 1990’da yaptığı geniş kapsamlı listede, dün-
ya çapında 92 ülkede 300’ün üzerinde yetkili kuruluş bulunduğu 
görülmektedir (1). Bu bölümün amacı, seçilmiş bazı uluslararası ve 
ulusal kuruluşların ne gibi görevler üstlendiklerinin tanıtılmasıdır.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR
1. WHO World Health Organization 
(Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ)
www.who.int (Erişim tarihi: 26.12.2019)

DSÖ, 7 Nisan 1948 yılında, BM (Birleşmiş Milletler) çatısı altın-
da, uluslararası sağlık konuları ve halk sağlığı ile ilgili yönetsel ve 
düzenleyici yetkili bir makam olarak kurulmuştur (2). Üye ülkeler 
6 DSÖ bölgesi içerisinde gruplanmışlardır: Afrika Bölgesi, Ame-
rika Bölgesi, Güneydoğu Asya Bölgesi, Avrupa Bölgesi, Doğu Ak-
deniz Bölgesi ve Batı Pasifik Bölgesi. Her bölgeye ait bir bölge ofi-
si bulunmaktadır.

DSÖ Anayasası, bireyler için erişilebilir en yüksek sağlık stan-
dardının sağlanmasını şart koşmaktadır. Aynı zamanda kazalar 
sonucu oluşabilecek yaralanmaların önlenmesini (m.2/h) ve ça-
lışma koşullarının ve çevre hijyeninin iyileştirilmesini (m.2/i) 
DSÖ’nün birer görevi olarak tanımlamaktadır. DSÖ’nün 1950 yı-
lından bu yana, iş sağlığına ilişkin, ILO ile eşgüdümlü ve iş birli-
ği içerisinde yürüttüğü özel bir programı da bulunmaktadır. Al-
ma-Ata Bildirgesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplu-
mun “yaşadığı ve çalıştığı alanlara” yakın olmasına ve bu hizmet-
lerin özellikle ihtiyacı olanlar başta olmak üzere yüksek risk altın-
da olan “çalışan nüfuslara” da ulaştırılmasına vurgu yapmıştır (3).

DSÖ, her yıl tüm üye ülkelerin katılımıyla toplanan WHA 
World Health Assembly (Dünya Sağlık Asamblesi)  aracılığıyla 
Yönetim Kurulu’nun belirlediği özel sağlık konuları başlıklarında 
kararlar almaktadır (4). 1979’da benimsenen “Çalışanların Sağlığı 
Programı” (WHA 32.14), 1980’de benimsenen “Çalışanların Sağlı-
ğı” (WHA 33.31) ve 1996’da alınan “Herkes İçin İş Sağlığı” (WHA 
49.12) kararları ile iş sağlığı ile ilgili ileri adımlar atılmış; ülkeler, iş 
sağlığı hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin bütün-
leştirilmesi ile ilgili teşvik edilmiştir (5, 6).

DSÖ “İşçilerin Sağlığı ile ilgili 2008-2017 Küresel Eylem Planı”, 
2007’de yapılan 60. Dünya Sağlık Asamblesi ile onaylanmış ve yü-
rürlüğe konulmuştur (WHA 60.26). Eylem planının amacı, tüm 
çalışanların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesinde sağlık 
sistemlerinin performanslarının güçlendirilmesidir. Öncelik ve-
rilmiş konular, 1996’daki kararlar yeniden hatırlatılmakla birlikte, 
ulusal politika araçlarının oluşturulması ve yerleştirilmesi, iş ye-
rinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi, iş sağlığı hizmetlerinin 
performansının ve bu hizmetlere erişimin artırılması, eylem ve 
uygulamalara yönelik veri ve kanıt oluşturulması ve çalışan sağlı-
ğının diğer politikalarla bütünleştirilmesidir (7, 8).

DSÖ, günümüzde, iş ortamındaki hastalık ve kazalar, sosyal 
ve bireysel faktörler ve sağlık hizmetlerine erişim gibi iş sağlığı-
nın belirleyicileri üzerine eğilmektedir (9). Avrupa Bölgesi’nde uy-
gulamaya geçirilen GPHESME Good Practice in Health, Environ-
ment and Safety Management in Enterprises (İşletmelerde Sağlık, 
Çevre ve Güvenlik Yönetimine İlişkin İyi Uygulamalar), çalışma 
koşullarının bireylere göre ayarlandığı, sağlığın geliştirildiği ve 
sürekli mesleki eğitim ve uygulamaların sağlandığı kapsamlı bir 
iş yeri sağlık yönetim sistemidir. Amerika Bölgesi’nde PAHO Pan 
American Health Organization çalışanların sağlığına ilişkin kap-
samlı bir bölgesel plan geliştirmiştir ve bunu yürürlüğe koyma ça-
lışmaları yapmaktadır. Afrika bölgesinde kayıt dışı sektörde sağlı-
ğın geliştirilmesi, Sağlık Bakanlıklarının birimlerinin İSG ile ilgi-
li anketlerle değerlendirilmesi ve çalışanların sağlık ve güvenlikle-
ri için eğitim modüllerinin geliştirilmesi üzerine odaklanılmıştır. 
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde insan kaynaklarının geliştirilmesi, çe-
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şitli sanayi sektörlerindeki sağlık çalışanları ve iş sağlığı çalışanla-
rının eğitilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Güneydoğu 
Asya Bölgesi’nde iş yerinde incinebilir gruplara ağırlık verilmiş-
tir. Batı Pasifik Bölgesi’nde iş sağlığı eğitimi çalışmalarına odak-
lanılmıştır (10).

2. ILO International Labour Organization 
(Uluslararası Çalışma Örgütü, UÇÖ)
www.ilo.org (Erişim tarihi: 26.12.2019)

ILO, kalıcı barışın sağlanması için asıl unsurlardan birisi olan sos-
yal adaletin ve uluslararası tanınmış insan ve işçi haklarının ge-
liştirilmesi adına 1919’da I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren Versay 
Antlaşması’nın bir parçası olan Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Ak-
vam) altında kurulmuştur. Dokuz ülke ile kurulan ILO’nun günü-
müzde üye ülke sayısı 187’ye ulaşmıştır. Türkiye 1932’de ILO’ya 
üye olmuştur. ILO 1946’da, BM’nin kurulmasından sonra, BM ça-
tısı altında yerini almıştır (11, 12).

ILO, hükümetler, işçi temsilcileri ve işveren temsilcilerini (üçlü 
yapı) sosyal diyalog kurabilme amaçlı bir araya getirme ilkesini 
benimsemektedir. Böylelikle ekonomi, iş standartları, çalışma 
koşulları ve sosyal politika gibi konulardaki ortak sorunlara 
çözüm bulma amaçlı; üçlü yapıdan her birinin kendisini eşitlik 
ve tam bir bağımsızlık temelinde ifade etmesine imkân tanıyan 
müzakere, danışma veya bilgi paylaşımı sağlanabilmektedir 
(13). 2019’da yüzüncü yılına girerken, ILO’nun “İnsana Yakışır 
İş” gündemi, ekonomik ve çalışma koşullarının geliştirilmesine 
yardımcı olarak; işçiler, işverenler ve hükümetlere barış, refah ve 
ilerleme ortamı sunmaya devam etmektedir.

ILO, Uluslararası Çalışma Konferansı aracılığıyla, uluslara-
rası çalışma standartlarını ve kendi politikalarını belirlemekte-
dir. Her yıl ILO’nun merkezi olan İsviçre’nin Cenevre kentinde 
bu konferans yapılmaktadır. Uluslararası çalışma meclisi olarak 
da adlandırılan konferans, aynı zamanda ILO’nun “Tavsiye Ka-
rarları (Recommendations)” ve “Sözleşme (Convention)” madde-
lerinin tartışıldığı ve yürürlüğe konulduğu bir parlamento görevi-
ni üstlenmektedir. Sözleşme kararları üye ülke parlamentosu ta-
rafından onaylandığında hem ulusal hem uluslararası bağlayıcılı-
ğı olan yasa maddeleri haline gelirken; tavsiye kararları bağlayıcı 
olmayan yol gösterici işlevi olan maddelerdir (14). Örgüt, bugüne 
kadar sayıları iki yüze yaklaşan sözleşmeyi ve iki yüzü aşkın tav-
siye kararını ülkelerin kullanımına sunmuştur. Türkiye bugüne 
kadar 59 sözleşme metnini onaylamıştır, bunlardan 55’i yürür-
lüktedir. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 
Sayılı Sözleşme (ILO 1981; Türkiye 2004), İş Sağlığı Hizmetlerine 
İlişkin 161 Sayılı Sözleşme (ILO 1985; Türkiye 2004) ve 187 Sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi (ILO 
2006; Türkiye 2014) başta olmak üzere Türkiye, İSG ile ilgili bir-
çok sözleşmeyi imzalayarak yasal olarak çalışanlarını güvence al-
tına almıştır (15).

İşgücü ve iş piyasası istatistikleri, üye ülkelerin herkes için insana 
yaraşır iş hedeflerine ulaşmasında ve bu açıdan ILO’nun üye ülkelere 
destek verebilmesinde önemli rol oynamaktadır. ILO, bu istatistikleri 
yayımlayarak politikaların gözden geçirilmesine ve hedefler ile ilgili 
gelişmelerin izlenmesinde kaynak sağlamaktadır (16).

ILO’nun iş sağlığı ve güvenliği alanında bu derece öne çıkabil-
mesini sağlayan noktalardan birisi de deneyimlerini belgelemesi-

dir. 1930 ve 1934 yılları arasında ilk baskısı “Meslek ve Sağlık: Hij-
yen, Patoloji ve Sosyal Refah Ansiklopedisi” adıyla yayımlanan an-
siklopedi, alana yeni bir soluk getirmiştir. Ansiklopedinin ikinci 
(1971), üçüncü (1983) ve dördüncü (1998) baskıları “ILO Encyclo-
paedia of Occupational Health and Safety (İş Sağlığı ve Güvenliği 
Ansiklopedisi)” adıyla yayımlanmıştır. Günümüzde bilgilerin hız-
la değişmesinden dolayı kitap olarak basma yerine, çevrimiçi ola-
rak sürekli güncellenen bir veri tabanı oluşturma yoluna gidilmiş-
tir. Ansiklopedinin güncel haline http://www.iloencyclopaedia.
org/ üzerinden ulaşılabilir (17). 

ILO 28 Nisan’ı iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme ça-
lışmalarının geliştirilmesi amacıyla “Dünya İş Sağlığı ve Güven-
liği Günü” olarak belirlemiştir. Bu günün amacı, İSG alanında-
ki problemlere ve sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesinin 
işle ilgili ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına nasıl yardımcı ola-
bileceği üzerine odaklanılması ve uluslararası dikkatin artırılma-
sına yönelik bir farkındalık oluşturulmasıdır. 28 Nisan aynı za-
manda 1996’dan bu yana uluslararası sendika hareketleri tarafın-
dan belirlenmiş “Uluslararası, Ölen ve Yaralanan İşçileri Anma 
Günü”dür. 2003’te sendika hareketleri, bu günün ILO tarafından 
da değerlendirilmesini talep etmiş; bu tarihten itibaren “Dünya 
İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” hem yaralanan ve hayatını kaybe-
den işçilerin anılması, hem de yaralanmaların ve ölümlerin önü-
ne geçilmesi yönüyle, hem anma hem de kutlama günü olarak de-
ğerlendirilmeye başlanmıştır (18). Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği 
Günü’nün 2019 yılı teması “gelecekte yapılacak işlerin tam merke-
zinde sağlık ve güvenlik” olarak belirlenmiştir.

ILO aynı zamanda 1992’de başlattığı “IPEC International 
Programme on the Elimination of Child Labour (Çocuk İşçili-
ğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı)” aracılığıyla dün-
yada aşamalı bir şekilde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesini he-
deflemiştir. Bunu ülkelerin çocuk işçiliği sorunu ile başa çıka-
bilme kapasitelerini artırarak ve dünya çapında bu konu ile il-
gili hareketler başlatarak sağlamaktadır. Günümüzde 88 ülke-
de, teknik işbirliği programlarında 2008 verileriyle yıllık 61 mil-
yon dolardan fazla harcama ile faaliyetlerini sürdüren IPEC; kü-
resel olarak bu alanda en kapsamlı program olup, ILO’nun da en 
büyük faaliyetidir (19). ILO, IPEC kapsamında 2002 yılından bu 
yana her yılın 12 Haziran günü “Dünya Çocuk İşçiliği ile Mü-
cadele Günü” olarak kampanya yürütmektedir. Kampanyanın 
amacı, dünya çapında çocuk işçiliğine dikkat çekilmesi ve tama-
men ortadan kaldırılması için gerekli çaba ve faaliyetlerin göste-
rilmesidir. Her yılın 12 Haziran günü hükümetler, işverenler ve 
işçi kuruluşları; sivil toplum ve dünyanın her yerinde milyonlar-
ca kişi bir araya gelerek çocuk işçilerin kötü durumlarına par-
mak basmakta ve onlarla ilgili neler yapılabileceğini tartışmak-
tadır (20). Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nün 2019 yılı 
sloganı “Çocuklar tarlalarda değil, düşlerinde çalışmalı.” olarak  
belirlenmiştir (21).

ILO’nun iş yaşamını ilgilendiren konulara dair kitaplar, rapor-
lar, süreli yayınlar, toplantı dokümanları, istatistikler ve derleme 
yayınlarına aşağıdaki linkten erişilebilmektedir:

https://www.ilo.org/global/publications/ (Erişim tarihi: 
26.12.2019)
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3. ICOH International Commission on 
Occupational Health 
(Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu)
http://www.icohweb.org (Erişim tarihi: 26.12.2019)

ICOH, 1906’da İtalya’nın Milan kentinde İş Sağlığı Daimî Komisyo-
nu olarak kurulmuştur. İş sağlığı ve güvenliğinin tüm konularında 
bilimsel ilerlemeyi teşvik edici çalışmalar yapmaktadır. Günümüz-
de iş sağlığı alanında dünyanın önde gelen uluslararası bilimsel top-
luluklarından biridir. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan sivil 
toplum kuruluşlarından biri olan ICOH; ILO, WHO, UNEP United 
Nations Environment Programme (Birleşmiş Milletler Çevre Prog-
ramı) ve ISSA International Social Security Association, (Uluslara-
rası Sosyal Güvenlik Teşkilatı) ile yakın çalışma ilişkisi içerisinde-
dir. ICOH’un Türkiye Sekreterliği Ankara’da bulunmaktadır ve di-
ğer sivil toplum örgütleri ile birlikte aktif çalışmalar yürütmektedir.

Günümüzde üç yılda bir uluslararası ICOH kongresini düzen-
lemektedir. Tarihi önemi olan bu kongrenin ilki 1906’da “Inter-
national Congress on Occupational Diseases” adıyla yapılmıştır. 
En son 2018’de 32.si Dublin (İrlanda)’da düzenlenen kongrenin 
33.sünün 2022’de Melbourne (Avustralya)’da gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 

ICOH üyelerine hizmetin uygun şekilde sağlanabilmesi için, 
Finans Komitesi, Etik ve Şeffaflık Komitesi ve Bilimsel Danış-
ma Komitesi kurulmuştur. Bunlara ek olarak Bilgi, Üyelik, Ana-
yasa-Yönetmelik ve Yönergeler, İş Sağlığının Sosyal Belirleyicile-
ri, Uluslararası İletişim Ağları, Bilgi Teknolojileri konularında gö-
rev grupları oluşturulmuştur. Ayrıca Mesleki Enfeksiyöz Ajanlar, 
İş Sağlığında Katılımcı Yaklaşımlar, Herkes İçin İş Sağlığı Global 
Stratejisinin Uygulanması, Genç İşçiler ve Çocuk İşçiliği konula-
rında çalışma grupları kurulmuştur (22).

4. EU-OSHA European Agency for Safety 
& Health at Work 
(Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)
https://osha.europa.eu/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

EU-OSHA, 1994 yılında Avrupa Birliği bünyesinde, iş sağlığı ve gü-
venliği çalışmaları için bilgi toplama, analiz etme ve yayma amacıy-
la kurulmuştur. Avrupa’da “üçlü yapı” çerçevesinde sağlıklı ve gü-
venli iş yerleri için destek ortamı oluşturma, İSG risk önleme kül-
türünü yerleştirme, sürdürülebilir, üretken ve kapsayıcı bir ekono-
mi temin etme hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır (23).

Ana faaliyetleri (24):
•	 Sağlıklı	İşyerleri	Kampanyaları:	İSG	başlıkları	ile	ilgili	Avrupa	

çapında farkındalık oluşturma amaçlı yapılan 2 yıllık turlar
•	 Çevrimiçi	Etkileşimli	Risk	Değerlendirme	Projesi	(OiRA):	Kü-

çük ve orta büyüklükteki işletmeler için oluşturulan çevrimiçi 
risk değerlendirme araçları

•	 ESENER	(European	Survey	of	Enterprises	on	New	and	Emer-
ging Risks) anketi: Bu kapsamlı anket, Avrupa iş yerlerinde 
sağlık ve güvenlik riskleri ile nasıl başa çıkıldığı ile ilgili bakış 
açısı sağlamaktadır.

•	 OSHwiki:	Ortak	çalışmaya	dayalı,	İSG	ile	ilgili	doğru	ve	güve-
nilir bilgiler sunan çevrimiçi ansiklopedi

•	 Öngörü	projeleri:	İSG	alanında	ortaya	çıkan	yeni	risklere	ışık	
tutmaktadır.

•	 İSG	konuları:	Belirli	İSG	başlıklarına	genel	bir	bakış	ile	önce-
likleri tanımlamaktadır.

•	 NAPO	filmleri:	Önemli	iş	sağlığı	ve	güvenliği	konuları	üzerine	
hazırlanmış; konuşma dili içermeyen, kısa filmlerdir.

5. ISSA International Social Security 
Association 
(Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı)
https://ww1.issa.int/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

ISSA, 19. yüzyılda Avrupalı sanayi çalışanlarının hastalıklar, işsiz-
lik, engellilik ve yaşlılığa karşı verdikleri müşterek yanıt olan “kar-
şılıklı sigorta” temelinde, 1927’de Onuncu Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda alınan kararla ILO’nun desteği ile kurulmuştur. 
ISSA, profesyonel kılavuzlar, uzman görüşleri, destekler ve hiz-
metler aracılığıyla, dünya çapında üyelerinin dinamik sosyal gü-
venlik sistemleri ve politikalar geliştirmelerine önayak olmakta-
dır. Günümüzde 158 ülkeden 330’dan fazla kuruluşu bir araya ge-
tirmektedir (25, 26). Türkiye’den Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
ISSA’ya üye kuruluştur.

6. IEA International Ergonomics 
Association (Uluslararası Ergonomi Kurumu)
www.iea.cc (Erişim tarihi: 26.12.2019)

IEA, 1967 yılında dünya çapındaki ergonomi ve insan faktörü der-
neklerinin birliği olma rolünü üstlenmiştir. Kendisine bağlı olan 
derneklere ve birliklere ergonomi/insan faktörü bilimi ve uygula-
malarının geliştirilmesi ve yayılması yönünde destekler vermekte 
ve ergonomi alanının toplumlara uygulanarak yaşam kalitesinin 
artırılmasına katkıda bulunmaktadır (27, 28).

7. IOHA International Occupational 
Hygiene Association 
(Uluslararası İş Hijyeni Birliği)
https://ioha.net/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

IOHA, dünya çapında üye kuruluşlar aracılığıyla iş hijyeni uygu-
lamalarının geliştirilmesi ve “herkes için sağlıklı ve güvenli iş or-
tamlarının sürdürülebilmesi” amacıyla, 1987 yılında kurulmuş-
tur. İş hijyenistliği mesleğini uluslararası düzlemde ifade etmekte 
ve ILO ve DSÖ tarafından da bir sivil toplum kuruluşu olarak ta-
nınmaktadır. Dünya çapında 35 üye kuruluş aracılığıyla 20.000’in 
üzerinde iş hijyenistini temsil etmektedir (29).

8. ITUC International Trade Union 
Confederation 
(Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu)
www.ituc-csi.org (Erişim tarihi: 26.12.2019)

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, sendikalar arasında ulus-
lararası iş birliği kurma, küresel mücadele ve büyük küresel kurum-
larda savunuculuk yapma yoluyla; işçi haklarını ve çıkarlarını des-
teklemeyi ve savunmayı amaç edinmiştir. Temel faaliyet alanları 
sendikalar ve insan hakları; ekonomi, toplumlar ve iş yeri; eşitlik ve 
ayrımcılık yasağı; ve uluslararası dayanışma konularıdır (30). Ha-
ziran 2018 itibariyle konfederasyona 163 ülke ve bölgeden, 332 ku-
ruluş kapsamında 200.182.174 kişinin üyeliği bulunmaktadır (31). 
Türkiye’den; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üye kuruluşlar arasındadır.
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9. ETUC European Trade Union 
Confederation 
(Avrupa Sendikalar Konfederasyonu)
www.etuc.org (Erişim tarihi: 26.12.2019)

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, Avrupalı işçiler için kamu-
oyu oluşturarak onların AB Avrupa Birliği karar oluşturma sü-
recinde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamaktadır. Konfede-
rasyon, AB’nin yalnızca mal ve hizmetler piyasası olmasını de-
ğil, aynı zamanda çalışanların ve ailelerinin sağlıklarının geliş-
tirildiği bir Sosyal Avrupa olmasını aynı önemde hedeflemek-
tedir. Aynı zamanda, dayanışma, eşitlik, demokrasi, sosyal ada-
let ve uyum gibi temel sosyal değerleri savunmaktadır (32). Ara-
lık 2018 itibariyle konfederasyona 38 Avrupa ülkesinden 90 sendi-
ka kuruluşu kapsamında 45 milyon kişinin üyeliği bulunmaktadır. 
Türkiye’den; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üye kuruluşlar arasındadır (33).

10. BSN Baltic Sea Network on 
Occupational Health and Safety 
(Baltık Denizi İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı)
http://www.balticseaosh.net/about-bsn/

(Erişim tarihi: 28.12.2019)

Baltık ülkelerinde iş sağlığı hizmet ağının güçlendirilmesi amacıyla 
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından 1995 yılında kurulan BSN, bün-
yesinde Almanya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İsveç, Letonya, 
Litvanya, Norveç, Polonya ve Rusya olmak üzere 10 ülke bulundur-
maktadır. BSN’nin ana işlevi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgile-
ri bu ülkeler arasında internet aracılığıyla erişilebilir kılmaktır (34).

11. IIRSM International Institute of Risk & 
Safety Management (Uluslararası Risk ve 
Güvenlik Yönetimi Enstitüsü)
www.iirsm.org (Erişim tarihi: 26.12.2019)

IIRSM, iş sağlığı ve güvenliği çalışanları için ortak uzman bir ku-

ruluş olarak 1975 yılında kurulmuştur. Bireylerin tanınması ve 
dünya genelinde kaza önleme ve iş sağlığı konularında mesleki 
standartların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Üyelerinin meslek-
sel becerilerinin tanınmasını sağlamak; ilerleme, destek ve bağlan-
tı kurma ile ilgili hizmetler sunmak;  risk, sağlık ve güvenlik ile il-
gili toplum eğitimleri sağlamak gibi çeşitli faaliyetleri sürdürmek-
tedir (35). IIRSM’ye üye bireyler dünya çapında, iş sağlığı ve güven-
liği ve iş yeri risk yönetimi ile ilgili pratik ve anlamlı geliştirmele-
ri sunmaktadır (36).

12. EOM European Society for 
Environmental and Occupational Medicine 
(Avrupa İş ve Çevre Sağlığı Derneği)
https://www.eomsociety.org/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

EOM, Avrupa’daki çevre ve iş sağlığı alanındaki araştırmaların 
desteklenmesi amacıyla 2011’de bir grup Avrupalı bilim insanı ta-
rafından kurulmuştur. EOM’nin amaçları toplumda İSG alanın-
da farkındalık oluşturarak, disiplinler arası bağımsız çalışmala-
rın yürütülmesi, AB düzeyinde lobi çalışmaları aracılığıyla finans 
kaynaklarının oluşturulması, politik danışma gruplarının yönlen-
dirilmesi; ve bu sayede Avrupalı işçiler ve vatandaşların yeni olu-
şan tehlikelerden korunmasıdır (37).

13. NOROSH Nordic Association 
of Occupational Safety and Health 
(İskandinav İş Sağlığı ve Güvenliği Birliği)
www.norosh.org (Erişim tarihi: 26.12.2019)

NOROSH, İSG alanında İskandinav ve uluslararası iş birliği-
nin güçlendirilmesi amacıyla 2012’de kurulmuş kâr amacı güt-
meyen bir kuruluştur. İSG alanında bilimsel makaleler, der-
lemelerin yayımlanarak alanın geliştirilmesi, İSG araştırma-
larının desteklenmesi, uluslararası ve İskandinav işbirliği-
nin artırılarak bilgilerin yayılması NOROSH’un temel amacını  
oluşturmaktadır (38).

Diğer bazı uluslararası kuruluşlar Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Diğer uluslararası İSG kuruluşları (Erişim tarihi: 28.12.2019)

Uluslararası Kuruluşlar Link

EUROFOUND European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions https://www.eurofound.europa.eu/

PEROSH Partnership for European Research in Occupational Safety and Health http://www.perosh.eu/

ICNIRP The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection https://www.icnirp.org/

ISO International Organization for Standardization https://www.iso.org/

IUTOX International Union of Toxicology https://www.iutox.org/

ENETOSH The European Network Education and Training in Occupational Safety and Health http://www.enetosh.net/

HFES Human Factors and Ergonomics Society https://www.hfes.org/

FOHNEU Federation of Occupational Health Nurses within the European Union https://fohneu.org/

OIC-OSHNET Organisation of Islamic Cooperation - Network for Occupational Safety and Health http://www.oicvet.org/oshnet/

IOMSC International Occupational Medicine Society Collaborative https://www.iomsc.net/
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TÜRKİYE’DEKİ KURULUŞLAR
1. T. C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı
www.ailevecalisma.gov.tr (Erişim tarihi: 26.12.2019)

15 Haziran 1936 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3008 sayılı 
“İş Kanunu”nun 141. maddesi uyarınca dönemin İktisat Bakanlığı 
bünyesinde bir İş Dairesi kurulmuş ve daha sonra 27 Haziran 1945 
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Çalışma Bakanlığı’nın Kuru-
luş ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile burada oluşturulan kadro-
larla Adalet Bakanlığı binası içerisinde ayrılan üç odada “Çalışma 
Bakanlığı” kurulmuştur. İlk çalışma bakanı Op. Dr. Mahmut Sadi 
Irmak olmuştur. 14 Aralık 1983 tarihli Resmî Gazete’de yayımla-
nan 184 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararname” ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile birleşerek “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ismiyle hiz-
metlerini sürdürmüştür. 2018’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın birleştirilmesiyle 
günümüzdeki adını almıştır (Şekil 1). İş Sağlığı alanında İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma 
ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM), Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Rehberlik ve 
Teftiş Başkanlığı birimlerini içerisinde barındırmaktadır.

Bakanlık, toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve aileyi güç-
lendiren sosyal hizmetler sunulması; sosyoekonomik kalkınmaya 
katkı sağlama hedefiyle istihdamın artırılması, çalışma hayatının 
düzenlenmesi, denetlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminin etkin-
liğinin sürdürülmesini amaç edinmiştir.

Ülkemizde çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği 
farkındalığının artırılması amacıyla 1987 yılından bu yana her 
yıl 4-10 Mayıs tarihleri “İş sağlığı ve Güvenliği Haftası” olarak 
kutlanmakta ve bakanlık tarafından hafta kapsamında etkinlikler 
(konferans, sempozyum ve kongreler) düzenlenmektedir, 2001 
yılından bu yana etkinlikler her iki yılda bir uluslararası kongreler 
şeklinde gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Bu kitabın yayına 
hazırlandığı 2020 yılında 34.’sü, İstanbul’da X. Uluslararası İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi olarak “Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri” 
teması ile planlanmaktadır. İstanbul’da ILO ve ISSA ile birlikte 
2011’de 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi düzenlenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
https://birim.ailevecalisma.gov.tr/isggm

(Erişim tarihi: 26.12.2019)

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği, 1945’te kurulan Çalışma Ba-
kanlığının içerisindeki İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü ile organi-
ze hale gelmiştir. Denetim hizmetlerini de 1983’e kadar birlik-
te sürdüren müdürlük, denetim hizmetlerinin başka birimde ör-
gütlenmesi ile bu tarihte Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür. 
İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, 04/10/2000 tarih ve 24190 müker-
rer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 618 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname’nin (KHK) 20. maddesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü (İSGGM) olarak yeniden görev tanımları yapı-
larak örgütlenmiştir.

İSGGM, İSG konularında politikalar belirler, mevzuat 
çalışmaları yapar, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
sağlar, standartları belirler, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi ile ilgili çalışmaları planlar, yayın ve dokümantasyon 

hazırlar, İSG alanında ölçüm, analiz, eğitim, risk değerlendirme, 
danışmanlık hizmetlerini yapar ve bu hizmetleri sunacak kişi ve 
kuruluşların niteliklerini belirler ve yetkilendirme ve denetim  
yapar (39).

Genel Müdürlüğün madenler, otomotiv, kurşun geri dönüşüm, 
plastik, inşaat, dökümhane, ilaç, kimyasal gübre, lojistik gibi çeşit-
li sektörlerde araştırmalarda bulunma ve eğitim verme gibi proje 
faaliyetleri olmuştur. İSG alanında yürütülen diğer ulusal proje-
lerden bazıları aşağıda listelenmiştir (40):

İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin çevrimiçi 
ortamda kayıtlarının tutulduğu, takip ve kontrollerinin sağlandığı 
İSG-KATİP (İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme 
Programı) yazılım sistemini kurmuştur.

İSGİP (İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının 
İyileştirilmesi Projesi): İSGÜM desteğiyle, tekstil, deri, mobilya, 
gıda ürünlerinin imalatı ve kimya ürünlerinin imalatı sektörlerin-
de iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilerek, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının azaltılması ve toplumda güvenlik bilinci-
nin artırılması amaçlanmıştır. Projede pilot illerde belirlenen iş 
yerlerinde İSG yönetim sistemi geliştirilmesi, risk değerlendirme-
si, performans izleme çalışmaları, acil durum planlarının hazır-
lanması gibi faaliyetler planlanmıştır. Sektörlere yönelik özel reh-
berler hazırlanarak bu çıktıların İSGİP e-öğrenme portalı aracılı-
ğıyla aktarılabilmesi için altyapı oluşturulmuştur (41). 

Pnömokonyoz ve Toz Kaynaklı Meslek Hastalıklarının 
Tanı ve İzlenmesi Alt Sistemi: İSGÜM’de kullanılan Görüntü 
Arşivleme ve İletişim Sistemi’nin (PACS) yeni teknolojilerle 
uyumlu hale getirilerek, yazılım ve donanım açısından 
sürdürülebilirlik sağlanmıştır. Bu sayede, pnömokonyoz ve toza 
bağlı meslek hastalıklarının tanı ve izlemleri kolaylaştırılmıştır.

İSGAP (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi): Seçil-
miş iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili İSGÜM 
aracılığıyla ücretsiz destek verilmesi planlanmıştır. Bu bağlam-
da, risk tespiti, ortam ölçümlerinin yapılması, analizlerin gerçek-
leştirilmesi, sağlık taramalarının ve analizlerinin yapılması, kişi-
sel koruyucu donanımların incelenmesi, toplanan verilerin değer-
lendirilip sektörlere yönelik broşür ve rehberlerin hazırlanması  
hedeflenmiştir (42).

İSGGM’ye ait kitaplar, rehberler, proje raporları, konferans bil-
dirileri ve dergi gibi yayınlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/hizmetlerimiz/yayinlar/ 
(Erişim tarihi: 26.12.2019)

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)
https://birim.ailevecalisma.gov.tr/isgum/ 

(Erişim tarihi: 26.12.2019)

Halen İSGGM’ne bağlı bir birim olan İSGÜM, 2 Eylül 1969 tarih 
ve 6/11568 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile; ILO ile T.C. Hüküme-
ti arasında Çevre ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programı 
(PIACT) çerçevesinde T.C. Hükümeti ile BM Kalkınma Programı 
Özel Fon İdaresi ve ILO temsilcileri arasında imzalanan antlaşma 
gereğince; İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Enstitüsü ismiyle kurulmuştur. Kuruluşun-
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da 1947-1951 yılları arasında ABD’de konuya ilişkin çalışmalarda 
bulunmuş olan Dr. İsmail Topuzoğlu önemli görevler üstlenmiştir 
(43). İSGÜM, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ko-
nularında ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunur, işe bağlı teh-
likelerin olumsuz etkilerini önler veya azaltır, çalışan sağlığını ko-
ruyucu tedbirler geliştirir, çalışma ortamı ve üretim süreçlerini ge-
liştirir, iş yerlerinde ortam ölçümü, analizler ve risk değerlendirme 
çalışmaları yürütür, eğitim faaliyetleri düzenler, mevzuat, standart 
ve normların hazırlanması amacıyla araştırmalar yapar ve öneriler 
geliştirir, sektörel düzeyde projeler geliştirir, güvenlik kültürünün 
yaygınlaştırılması amacıyla etkinlikler düzenler ve yayınlar yapar, 
İSG konularında istatistiksel verileri toplar, düzenler ve yayar (44).

Ayrıca 24 Ocak 2017’de 29958 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hak-
kında Yönetmelik” kapsamında İSGÜM bu laboratuvarların yet-
kilendirilmesi, laboratuvarlardan yetkinin alınması ve verilerin 
toplanması görevlerini üstlenmektedir. 2019 Ocak ayı itibariyle 
Türkiye’de iş hijyeni ölçüm test ve analizi yapan 156 adet yetkilen-
dirilmiş laboratuvar bulunmaktadır (45).

Güncel proje faaliyetlerinden örnek verilmek istenirse; İS-
GÜM tarafından altın madeni, kuvars-silika ocakları, asbestli çi-

mento ve balata üretimi, benzin istasyonları, metal, sağlık sektör-
lerinde iş sağlığı ve güvenliği sorunları araştırılmış, çalışma or-
tamları gözetimleri yapılmış ve güncel durumlar saptanmıştır. İS-
GÜM, ayrıca İSGGM başlığında belirtilen İSGİP ve İSGAP proje-
lerinin yürütülmesini sağlamıştır (46). 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma 
Merkezi (ÇASGEM)
http://www.casgem.gov.tr (Erişim tarihi: 26.12.2019)

ILO ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 13 sayılı Ek Anlaşma 
ile 1955’te Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü (YODÇE) ola-
rak İstanbul’da kurulmuştur. Enstitü, beş yıl boyunca uluslara-
rası statüde faaliyet göstermiş, 1960’ta Çalışma Bakanlığı’na bağ-
lanmıştır. 1960-1972 yılları arasında İstanbul’da bulunan ensti-
tü, 1972’de Ankara’ya taşınmıştır. Kurumun adı 1985’te 184 sa-
yılı KHK (m. 32) ile Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merke-
zi (YODÇEM) olarak değişmiştir. 2003’e kadar İSG ve iş mevzua-
tı eğitimleri düzenleyen birim, bu tarihten itibaren ÇASGEM adı-
nı almıştır (47, 48). Merkez, sektörlere göre meslek hastalıkları, iş 
kazaları, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal diyalog konularında bir-
çok kitap yayımlamıştır. Günümüzde çalışma hayatı ve sosyal gü-

Şekil 1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teşkilat şeması
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venlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, sertifika 
programları düzenleme, araştırma, yayın, dokümantasyon, danış-
manlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
https://www.ailevecalisma.gov.tr/rtb

(Erişim tarihi: 26.12.2019)

İş müfettişliğinin temelleri 17 Şubat- 4 Mart 1923’te yapılan İzmir 
İktisat Kongresi’nde atılmış olup, 1936’da yürürlüğe giren “3008 
Sayılı İş Kanunu” ile kurulan İş Dairesi ile resmîleştirilmiştir. İş 
Dairesi’nde dönemin “Meslek Memurları” olarak adlandırılan, 
günümüzün İş Başmüfettişleri ve İş Müfettişleri çalışmaktaydı. 
İş müfettişliği, ülkemizde dayanağını uluslararası bir 
sözleşmeden alıp (81 Sayılı ILO İş Teftişi Sözleşmesi, 1947) 
TBMM tarafından onaylanan tek denetim örgütlenmesi olması 
yönüyle de öneme haizdir. Bu sözleşme temel alınarak 1979’da 
yürürlüğe konulan “İş Teftiş Tüzüğü” ile “Çalışma Bakanlığı İş 
Teftiş Kurulu” oluşturulmuştur. 2011’de yürürlüğe giren 665 
sayılı KHK ile “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı”, “Türkiye İş Kurumu 
Teftiş Kurulu Başkanlığı” ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı” birleştirilerek tek bir çatı 
altında toplanmıştır. 2018 yılı Anayasa değişikliği sonrası, 
değişikliklere uyum sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan 1 
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nin 78. maddesi ile son ismi olan “Rehberlik ve 
Teftiş Başkanlığı” adını almıştır (49).

2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
http://www.sgk.gov.tr (Erişim tarihi: 26.12.2019)

16.05.2006 tarihli 26173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5502 
sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” (Yeni adıyla; Sosyal Gü-
venlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun) ve 
31.05.2006 tarihli 26200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 sa-
yılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile yapılan 
reformla, “Sosyal Güvenlik Reformu” gerçekleştirilerek “SSK, Bağ-
Kur ve Emekli Sandığı” SGK adıyla tek çatı altında birleştirilmiştir. 
Reform, birbirini tamamlayan dört bileşenden oluşmaktadır (47):
•	 Nüfusun	 tamamını	 kapsayan	 eşitlikçi,	 koruyucu	 ve	 kaliteli	

sağlık hizmetleri
•	 Bir	yardım	sistemi	ile	ihtiyaç	sahiplerinin	hizmetlere	erişimi-

nin sağlanması
•	 Sağlık	sigortasının	dışında,	kısa	ve	uzun	vadeli	sigorta	kolları-

nı içeren tek bir emeklilik sisteminin sağlanması
•	 Yeni	 kurumsal	 altyapı	 ile	 çağdaş	 ve	 etkin	 hizmetlerle	 vatan-

daşların hayatlarının kolaylaştırılması 

SGK, Genel Sağlık Sigortası kapsamında çalışan nüfus istatistik-
leri, sağlık hizmeti kullanımı ve sigorta harcamalarına ait verileri 
derleyip açık erişimde belirli aralıklarla sunmaktadır.

SGK, Türkiye’de meslek hastalıkları bildirim sistemi ile ilgili 
mevzuatı hazırlayan ve süreci yürüten kurumdur. SGK, ilgili sağ-
lık kurulları vasıtasıyla yetkilendirilmiş hastanelerden gelen mes-
lek hastalığı dosyalarını inceler, karara bağlar, edim açısından he-
saplamalar yapar, meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili yıllık 
olarak verileri kamuoyu ile paylaşır.

3. Türk Tabipleri Birliği (TTB)
http://www.ttb.org.tr/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

TTB, 1928 yılında örgütlenmiş olup, 1953 yılında anayasal güven-
ce altında 6023 sayılı “Türk Tabipleri Birliği Kanunu” ile kamu ku-
rumu niteliğinde kuruluş olarak yasal nitelik kazanmıştır. İl dü-
zeyindeki tabip odaları TTB’ye bağlıdır. Faaliyetlerini üyelik ai-
datları ile sürdüren birlik, İSG, sağlık politikaları ve sağlık hiz-
metleri alanlarında önde gelen mesleki sivil toplum kuruluşudur. 
TTB, 1987-2003 yılları arasında iş yeri hekimlerine yönelik sertifi-
kalı eğitim programları düzenlemiştir (47).

TTB’nin süreli yayınları, kitapları ve çalışma raporlarına web-
sitelerinden ulaşılabilmektedir.

TTB’nin güncel olarak farklı alanlara özelleşmiş 14 kolu ve 9 
çalışma grubu bulunmaktadır. İSG alanına özelleşmiş olan İşçi 
Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu (İSİH) acil toplantılar dışın-
da yaklaşık altı ayda bir toplanıp güncel sorunları tartışmakta 
ve çözüm üretmeye çalışmakta, eğitim faaliyetleri ve çalıştaylar 
planlamaktadır.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, birçok dernek ve 
sendikanın bir araya geldiği 27 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen “Sağlık Hizmetinin Üretildiği Alanlarda İşçi Sağ-
lığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” sonucunda alınan kararla kurul-
muş olup, ilk toplantısını 16 Ocak 2011 tarihinde yaparak TTB 
sekreterliğinde çalışmalarına başlamıştır. Üç ulusal kongre, bir-
çok çalıştay ve sempozyum gerçekleştirmiş, alanda birçok yayın  
çıkarmıştır.

4. İşçi Sendikaları Konfederasyonları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 Temmuz 
ayında açıkladığı sayılara göre Türkiye’deki 13.764.063 işçiden 
1.894.170’i (%13,76) herhangi bir sendikaya üyedir. En çok üyeye 
sahip olan üç işçi sendikaları konfederasyonu, sırasıyla, TÜRK-İŞ, 
HAK-İŞ ve DİSK’tir (50).

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
http://www.turkis.org.tr/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

TÜRK-İŞ, 1952 yılında kurulmuş olup Türkiye’nin ilk büyük 
işçi konfederasyonudur. Günümüzde 34 üye sendikada top-
lam 1.012.277 işçiyi temsil etmektedir. Açlık ve yoksulluk 
sınırlarının araştırılması, tüketici fiyat indekslerinin belirlenmesi, 
çeşitli sosyal güvenlik raporlarının hazırlanması, uluslararası 
konfederasyonlarla işbirliği gibi özelleşmiş birimlerle hizmet 
sunmaktadır. Ayrıca çeşitli illerde iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili eğitim seminerleri düzenlemekte, istihdam ve çeşitli iş 
kollarında İSG ile ilgili araştırmalar yapmakta ve alana katkıda 
bulunmaktadır. 

Tablo 2’de TÜRK-İŞ’e 2019 yılı sonu itibariyle üye sendikalar 
gösterilmektedir.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)
http://www.hakis.org.tr/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

Türkiye’nin ikinci büyük işçi konfederasyonu olan HAK-İŞ, 22 
Ekim 1976 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Temmuz 2019 iti-
bariyle 21 üye sendikada toplam 674.404 işçiyi temsil etmektedir. 
Tablo 3’te HAK-İŞ ve üye sendikaları gösterilmektedir.
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Tablo 2. TÜRK-İŞ ve üye sendikalar (Aralık 2019) (54)

Sendika Kısaltması Sendika adı Genel Merkez

1 Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ankara

2 Tarım-İş Sendikası Türkiye Orman, Toprak, Su, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Ankara

3 Orman-İş Sendikası Türkiye Orman İşçileri Sendikası Ankara

4 Tekgıda-İş Sendikası Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası İstanbul

5 Şeker-İş Sendikası Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Ankara

6 Türkiye Maden-İş Sendikası Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ankara

7 Genel Maden-İş Sendikası Genel Maden İşçileri Sendikası Zonguldak

8 Petrol-İş Sendikası Türkiye Petro Kimya Lastik İşçileri Sendikası İstanbul

9 Teksif Sendikası Türkiye Tekstil, Örme Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası Ankara

10 Deriteks Sendikası Deri, Dokuma ve Tekstilden Yapılan Her Türlü Giyim Eşyası İşleme Yerleri İşçileri Sendikası İstanbul

11 Ağaç-İş Sendikası Türkiye Ağaç ve Kâğıt Sanayii İşçileri Sendikası Ankara

12 Selüloz-İş Sendikası Türkiye Selüloz, Kâğıt ve Mamulleri Sendikası İzmit

13 Türkiye Haber-İş
Türkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi, Radyo, 

Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
Ankara

14 Basın-İş Sendikası Türkiye Basın Yayın Gazetecilik Grafik-Tasarım Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası Ankara

15 Türkiye Gazeteciler Sendikası Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul

16 Basisen Sendikası Banka-Sigorta İşçileri Sendikası İstanbul

17 Bass Sendikası Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası İstanbul

18 Tezkoop-İş Sendikası Türkiye Ticaret, Koop, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Ankara

19 Türk Koop-İş Sendikası Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası Ankara

20 Türkiye Çimse-İş Sendikası Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası Ankara

21 Kristal-İş Sendikası Çimento, Cam, Toprak Sanayi İşçileri Sendikası İstanbul

22 Türk Metal Sendikası
Türkiye Metal, Çelik, Mühim, Makina, Metalden Mamul Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı 

İşçileri Sendikası
Ankara

23 Türkiye Yol-İş Sendikası Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası Ankara

24 Tes-İş Sendikası Türkiye Enerji, Su, Gaz İşçileri Sendikası Ankara

25 Demiryol-İş Sendikası Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası Ankara

26 Hava-İş Sendikası Türkiye Sivil Havacılık Sendikası İstanbul

27 Tümtis Sendikası Tüm Taşıma İşçileri Sendikası İstanbul

28 Dokgemi-İş Sendikası Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası İstanbul

29 Türkiye Denizciler Sendikası Türkiye Denizciler Sendikası İstanbul

30 Sağlık-İş Sendikası Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Ankara

31 Toleyis Sendikası Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası İstanbul

32 Türk Harb-İş Sendikası Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İş Kolları İşçileri Sendikası Ankara

33 Güvenlik-İş Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Ankara

34 Türkiye Belediye İş Sendikası Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Ankara

35 Hür-İş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hür İşçi Sendikaları Federasyonu KKTC



İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Alanlarında Kurum ve Kuruluşlar 187

Tablo 3. HAK-İŞ ve üye sendikalar (Aralık 2019) (55)

Sendika Kısaltması Sendika adı Genel Merkez

1 HAK-İŞ Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ankara

2 Hizmet-İş Sendikası Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası Ankara

3 Öz Büro-İş Sendikası Öz Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası Ankara

4 Özçelik-İş Sendikası Özdemir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası Ankara

5 Öz Finans-İş Sendikası Öz Banka, Finans ve Sigorta Çalışanları Sendikası Ankara

6 Öz Güven-Sen Sendikası Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası Ankara

7 Öz Gıda-İş Sendikası Öz Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası Ankara

8 Öz Sağlık-İş Sendikası Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Ankara

9 Öz İplik-İş Sendikası Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Sendikası Ankara

10 Öz Orman-İş Sendikası Öz Ormancılık, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşleri Sendikası Ankara

11 Öz Taşıma-İş Sendikası Öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası Ankara

12 Oleyis Sendikası Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Sendikası Ankara

13 Öz Ağaç-İş Sendikası Ağaç, Sunta, Mobilya ve Kâğıt Sanayi İşçileri Sendikası Ankara

14 Enerji-İş Sendikası Enerji İşçileri Sendikası İstanbul

15 Liman-İş Sendikası Türkiye Liman, Deniz Tersane ve Depo İşçileri Sendikası Ankara

16 KKTC Kamu-Sen Sendikası Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası KKTC

17 Medya-İş Sendikası Medya İşçileri Sendikası Ankara

18 Öz Toprak-İş Sendikası Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası Ankara

19 Öz Petrol-İş Sendikası Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası İstanbul

20 Öz İletişim-İş Sendikası İletişim İşçileri Sendikası Ankara

21 Öz Maden-İş Sendikası Öz Maden İş Maden İşçileri Sendikası Ankara

22 Öz İnşaat-İş Sendikası Öz İnşaat İşçileri Sendikası Ankara

Tablo 4. DİSK ve üye sendikalar (Aralık 2019) (56)

Sendika Kısaltması Sendika adı Genel Merkez

1 DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul

2 Bank-Sen Türkiye Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası İstanbul

3 Disk Basın-İş Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası İstanbul

4 Birleşik Metal-İş Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ankara

5 BTO-Sen Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası Ankara

6 Cam-Keramik-İş Türkiye Porselen, Çimento, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası İstanbul

7 Dev-Maden-Sen Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası Ankara

8 Dev-Sağlık-İş Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası İstanbul

9 Dev-Turizm-İş Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Antalya

10 Devrimci-Yapı-İş Devrimci Yapı İşçileri Sendikası İstanbul

11 Emekli-Sen Emekliler Sendikası Ankara

12 Enerji-Sen Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası İstanbul

13 Genel-İş Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Ankara

14 Gıda-İş Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası İstanbul

15 Güvenlik-Sen Özel Güvenlik İşçileri Sendikası İzmir

16 İletişim-İş İletişim, Haberleşme, Posta ve Çağrı Merkezi İşçileri Sendikası İstanbul

17 Lastik-İş Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası İstanbul

18 Limter-İş Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası İstanbul

19 Nakliyat-İş Nakliye İşçileri Sendikası İstanbul

20 Sine-Sen Sinema Emekçileri Sendikası İstanbul

21 Sosyal-İş Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Ankara

22 DİSK-Tekstil Tekstil İşçileri Sendikası İstanbul

23 Tümka-İş Türkiye Tüm Kâğıt Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası Bursa
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK)
http://disk.org.tr/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

DİSK 13 Şubat 1967 tarihinde kurulmuş Türkiye’nin üçüncü bü-
yük işçi konfederasyonudur. Temmuz 2019 itibariyle 22 üye sen-
dikada toplam 178.691 işçiyi temsil etmektedir. Tablo 4’te DİSK’e 
üye sendikalar gösterilmektedir. 

5. Kamu Görevlileri Sendika 
Konfederasyonları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2019 Temmuz ayında 
açıkladığı sayılara göre Türkiye’de herhangi bir kamu görevlileri 
sendikasına üye olan 1.702.644 çalışan mevcuttur. En çok üyeye 
sahip olan üç kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu, 
sırasıyla Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu 
Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu’dur (51).

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen)
http://www.memursen.org.tr/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

Memur-Sen 9 Haziran 1995 tarihinde kuruluş işlemlerini tamam-
lamış olup; Temmuz 2019 verileriyle 11 üye sendikayla ve 1.019.853 
üye sayısıyla en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendika konfede-
rasyonudur (51, 52). Üye sendikalar Tablo 5’te gösterilmiştir (53).

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen)
https://www.kamusen.org.tr/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

Türkiye Kamu-Sen, 24 Haziran 1992’de kurulmuş olan, aynı za-
manda ilk kamu görevlileri sendika konfederasyonudur. Temmuz 
2019 verileriyle kendisine üye 13 sendikada toplam 413.339 üyesi 
vardır (51). Üye sendikalar Tablo 6’da gösterilmiştir.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
(KESK)
https://kesk.org.tr/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

KESK 8 Aralık 1995’te kurulmuş olup, Temmuz 2019 verileriyle 
kendisine üye 11 sendikada 137.606 üyesi mevcuttur (51). Tablo 
7’de KESK’e üye sendikalar gösterilmektedir.

6. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)
www.tobb.org.tr (Erişim tarihi: 26.12.2019)

TOBB, 15.03.1950 tarihli 7457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda-
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu” ile kurulmuştur. 1.6.2004 
tarihinde 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanunu” ile 5590 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
TOBB, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliğe sahip ve özel sektö-
rün yasal temsilcisi olan bir mesleki üst kuruluştur. Kuruluş ama-
cı, odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışma sağlamak, mes-
leğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyele-
re meslekî faaliyetlerinde kolaylıklar sağlamak, meslek disiplin ve 
ahlâkı korumak, ülkenin kalkınmasını sağlamak ve ekonominin 

gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır. 81 ilde 365 oda ve bor-
sayı temsil eden TOBB’un 1,5 milyon üyesi vardır (57).

7. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB)
www.tmmob.org.tr (Erişim tarihi: 26.12.2019)

TMMOB, 04.02.1954 tarihli 8625 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan 6235 sayılı “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu” 
ile kurulmuştur. 7303 sayılı Kanun, 66 ve 85 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnameler ile önceki kanunda çeşitli düzenlemeler ya-
pılmıştır. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Madde-
sinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
2018 yılı sonu itibari ile TMMOB’a bağlı 24 odada toplam 558.954 
üye bulunmaktadır. TMMOB, Dünya Mühendislik Birlikleri Fe-
derasyonu (WFEO) ve Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Fe-
derasyonu (FEANI) üyesidir (58). 

TMMOB, üyelerinin mesleki sorunlarına çözüm üretme göre-
vini üstlenmekte ve İSG alanında mevzuat hazırlama ve iş kazala-
rında soruşturma süreçlerine katılmaktadır (47). TMMOB Maki-
ne Mühendisleri Odası, Adana şubesi, 2019’da “Birinci Uluslararası 
ve 10. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi”ni düzenlemiştir.

8. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları 
Derneği (İMUD)
http://imud.org.tr/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

Dernek 2014 yılında kurulmuştur. Nisan 2019 tarihi itibariyle 118 
üyesi ile çalışmalarına devam etmektedir (61).

Derneğin misyonu “Çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlan-
dığı, çevreyi de koruyan sağlıklı iş yeri koşullarının oluşturulması 
ile; meslek hastalıklarının tanı, tedavi, rehabilitasyon süreçlerinin 
sağlığı koruyucu bir bakış açısıyla yürütülmesine öncülük etmek; 
bu perspektifle uyumlu olarak iş sağlığı ve meslek hastalıkları uz-
manlarının eğitim, çalışma ve uzmanlık alanıyla ilgili özlük hak-
larının savunucusu ve destekleyicisi olmak”tır. 

Derneğin vizyonu ise “İş sağlığı ve meslek hastalıkları alanın-
da bilimsel bilgi üreten, sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı-
da bulunan, ulusal ve uluslararası dernek, kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde koruyucu hekimlik ilkelerini yaygınlaştıran bir refe-
rans merkezi haline gelmek” olarak belirtilmiştir. Dernek 2019 yı-
lının Haziran ayı itibariyle iki sempozyum ve bir kongre gerçekleş-
tirmiş, 2018 ile 2019 yıllarında online seminerler organize etmiştir.

9. İşyeri Hekimleri Derneği (İYHD)
http://www.iyhd.org.tr/ (Erişim tarihi: 26.12.2019)

Yurt çapında örgütlenmiş, Temmuz 2019 itibarı ile 479 iş yeri he-
kimi üyesi ve 15 onursal üyesi olan, iş yeri hekimliğinin uzmanlık 
alanı olması gerektiğini savunan, TTB Uzmanlık Dernekleri Eş-
güdüm Kurulu (UDEK) üyesi bir dernektir. Kırk kurucu üye ile 
28.03.2008 tarihinde kurulmuştur. Kurucu üyeler, ülkemizde iş 
yeri hekimliği alanına 1980’lerden itibaren önemli katkılar yap-
mış, Türk Tabipleri Birliği İSİH Kolu ve bunun illerdeki temsilci-
leri olan Tabip Odaları Komisyonlarında etkin görevlerde bulun-
muş, iş yeri hekimlerinin eğitimleri ve kişisel gelişimlerine kat-
kı sunmuş, kendilerini iş yeri hekimi olarak tarif eden kişilerdir.
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Tablo 5. Memur Sendikaları Konfederasyonu ve üye sendikalar (Aralık 2019) (53)

Sendika Kısaltma Sendika Adı Genel Merkez

1 Memur-Sen Memur Sendikaları Konfederasyonu Ankara

2 Eğitim-Bir-Sen Eğitimciler Birliği Sendikası Ankara

3 Sağlık-Sen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Ankara

4 Diyanet-Sen Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası Ankara

5 Büro Memur-Sen Büro Çalışanları Sendikası Ankara

6 Bem-Bir-Sen Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Ankara

7 Toç Bir-Sen Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Ankara

8 Bayındır Memur-Sen Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası Ankara

9 Enerji Bir-Sen Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Ankara

10 Birlik Haber-Sen İletişim ve Haberleşme Çalışanları Sendikası Ankara

11 Ulaştırma Memur-Sen Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Ankara

12 Kültür Memur-Sen Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası Ankara

Tablo 6. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve üye sendikalar (59)

Sendika Kısaltma Sendika Adı Genel Merkez

1 Türkiye Kamu-Sen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Ankara

2 Türk-Eğitim-Sen Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Ankara

3 Türk-Sağlık-Sen Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası Ankara

4 Türk Büro-Sen Türkiye Büro Çalışanları Sendikası Ankara

5 Türk Haber-Sen Türkiye Haberleşme, Kâğıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Ankara

6 Türk Yerel Hizmet-Sen Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Ankara

7 Türk Kültür Sanat-Sen Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası Ankara

8 Türk İmar-Sen Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Ankara

9 Türk Tarım-Orman Sen Türkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Ankara

10 Türk Ulaşım-Sen (Tus) Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Ankara

11 Türk Enerji-Sen Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Ankara

12 Türk Diyanet Vakıf-Sen Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Ankara

13 Türk Emekli-Sen Türkiye Kamu Emeklileri Sendikası Ankara

14 Kıbrıs Türk Memur-Sen Kıbrıs Türk Memur Sendikası Lefkoşa

Tablo 7. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve üye sendikalar (Aralık 2019) (60)

Sendika Kısaltma Sendika Adı Genel Merkez

1 KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Ankara

2 Eğitim-Sen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Ankara

3 SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara

4 Tüm Bel-Sen Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Ankara

5 ESM Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Ankara

6 BES Büro Emekçileri Sendikası Ankara

7 Kültür-Sanat Sen Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) Ankara

8 Yapı Yol-Sen Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası Ankara

9 Tarım Orkam-Sen Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Ankara

10 BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara

11 Haber-Sen Basın Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Ankara

12 DİVES Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası Ankara
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Tablo 8. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu’na üye dernekler (63)

Sayı Üye Dernek Kısaltması Üye Dernek

1 İSGPRODER Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği

2 OSGBDER Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği

3 TİSGÜPDER Trakya İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği

4 İGUD İş Güvenliği Uzmanları Derneği

5 İSPDER İşyeri Sağlık Personeli Derneği

6 İSGEAD İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği

7 KİSGDER Karadeniz İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği

8 MERİSGUD Mersin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği

9 Samsun İSGDER Samsun İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği

10 Şanlıurfa İSGDER Şanlıurfa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği

10. İş Sağlığı Hemşireliği Derneği 
(İŞHEM-DER)
http://www.ishemder.org.tr/ 

(Erişim tarihi: 26.12.2019)

2003 yılının haziran ayında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde gö-
rev yapan bir grup akademisyen tarafından Kocaeli’nde kuruldu. 
Derneğin kuruluş amacı; ulusal düzeyde iş sağlığı hemşireliğinde 
standardizasyonun sağlanması ve iş yeri uygulamalarının geliştiril-
mesini sağlamaktır. Ayrıca iş sağlığı alanında çalışan hemşire/sağlık 
memurlarının yasal düzeyde görev yetki ve sorumluluklarının belir-
lenmesi ve iş sağlığına özel eğitim almaları için çalışmalara gereksi-
nim vardı ve bu çalışmaların tüm iş sağlığı alanında çalışan hemşire/
sağlık memurlarını tek bir çatı altında toplayan bir mesleki örgüt ta-
rafından yapılması gerekliydi. Bunun sonucunda kaçınılmaz olarak 
İŞHEM-DER kurulmuştur. İŞHEM-DER, Türk Hemşireler Derne-
ği ve Halk sağlığı Hemşireliği dernekleri ile ortak çalışmalar yürüt-
mekte olup 2010 yılından beri FOHNEU Federation of Occupational 
Health Nurses within the European Union (Avrupa Bölgesi İş Sağlığı 
Hemşireleri Federasyonu)’a üyedir. Örgütün çeşitli faaliyetlerinde yer  
almaktadır. 

11. İş Hijyenistleri Derneği (İHİDER)
https://ihider.org (Erişim tarihi: 26.12.2019)

İş Hijyenistleri Derneği (İHİDER), IOHA ve ICOH ile iş birliği 
içerisinde, iş hijyeni konusunda farkındalık yaratılması, bilgi ve 
deneyimin artırılması amacıyla 2018’de kar amacı gütmeyen 
bir dernek olarak kurulmuştur. Derneğin amacı iş hijyeni, iş 
güvenliği, meslek hastalıkları ile çevre sağlığı ve güvenliği alanında 
çalışanların dayanışması ve mesleki gelişimi için çalışmalar 
yapmaktır (62).

12. İşyeri Sağlık Personeli Derneği 
(İSPDER)
http://www.ispdernegi.com.tr/

(Erişim tarihi: 28.12.2019)

İş yeri sağlık personelleri faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, gelişti-
rilmesini sağlamak, kanun ve yönetmelikle düzenlenen konularda 

çalışmalar yaparak iş sağlığı personeli lehine iyileştirmeler yapıl-
ması için ilgili makamlar nezdinde çalışmalar yapmak ve bu ko-
nuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile, 
15.04.2016 tarihinde kurulmuştur. Ankara, İstanbul, İzmir, Bur-
sa, Denizli, Ordu, Adana, Eskişehir, Antalya şubeleri kurulmuştur. 
Yine aynı süreçte Mersin, Gaziantep, illerinde şube kuruluşu için 
yetki verilmiştir. Halen Diyarbakır, Sivas, Samsun, Aydın illerin-
de şubeleşme çalışmaları devam etmektedir. Temmuz 2019 itibarı 
ile 510 üyesi vardır. İş yeri sağlık personeli lehine iyileştirme çalış-
malarının yanı sıra Sağlık Personeli Meslek Odası kurulması için 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

13. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Federasyonu (UİSFED)
https://uisfed.org/  (Erişim tarihi: 28.12.2019)

UİSFED, bölgesel bir kuruluş olan Marmara İş Sağlığı ve Gü-
venliği Federasyonu’nun 13 Mayıs 2017’de aldığı genel kurul ka-
rarı ile ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği derneklerini tek çatı 
altında birleştirme amacı güden bir üst sivil toplum kuruluşu-
dur. Tablo 8’de federasyona 2019 sonu itibariyle üye dernekler  
listelenmektedir (63).

14. Ege İş Sağlığı ve Güvenliği 
Federasyonu (EGEİSFED)
http://egeisfed.org/ (Erişim tarihi: 28.12.2019)

EGEİSFED, kendisine üye derneklerin gelişmelerine yönelik ça-
baları desteklemek ve onları temsil etmek adına; hükümet, işçi 
ve işverenler arasında işbirliği oluşturulması amacıyla 18 Ocak 
2018’de kurulmuş bir üst kuruluştur. Merkezi Balıkesir’de bulun-
maktadır. Aralık 2019 itibariyle 8 üye derneği bulunmaktadır. Üye 
dernekler Tablo 9’da gösterilmektedir (64).

15. Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Bu merkezlerin başlıca faaliyet alanları, yurtiçinde ve yurtdışın-
da, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ile ilgili her konu-
da bilimsel araştırma uygulama, inceleme yapmak, klinik uygula-
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Tablo 9. EGEİSFED’e üye dernekler (64)

1 Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği İlgilileri Derneği

2 Aydın İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri Derneği

3 Balıkesir İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği

4 Denizli İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Derneği

5 İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği

6 Manisa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği

7 Muğla İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği

8 Uşak İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği

Tablo 10. Ülkemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile kuruluş yönetmeliklerinin yayımlandığı Resmî Gazete 

tarih ve sayıları (65)

Araştırma ve Uygulama Merkezi
Resmî Gazete

Tarih Sayı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi (esk.) Bülent Ecevit Üniversitesi İşçi Sağlığı 

ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi*

28.12.1997

20.04.2013

23214

28624

Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi 17.08.2008 26970

Karabük Üniversitesi İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 25.02.2010 27504

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 18.02.2011 27850

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 6.06.2012 28315

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 29.01.2013 28543

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 17.06.2013 28680

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 31.07.2013 28724

Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 26.08.2013 28747

Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 20.12.2013 28857

İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 20.04.2014 28978

Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 15.05.2014 29001

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 1.06.2014 29017

Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 9.06.2014 29025

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (esk.)ft

Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi**

13.07.2014 

3.12.2018

29059

30614

Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 27.07.2014 29073

Trakya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 4.07.2016 29762

Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 4.08.2016 29791

Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 12.08.2016 29799

Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 7.11.2016 29881

Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 10.11.2016 29884

Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 24.01.2018 30311

Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 8.04.2018 30385

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 4.03.2019 30704

*Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin adı 2012 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
**İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin adı 2017 yılında Altınbaş Üniversitesi olarak değiştirilmiştir
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2. OSHA Occupational Safety and Health 
Administration
www.osha.gov (Erişim tarihi: 28.12.2019)

OSHA, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’te yürürlüğe giren İş 
Güvenliği ve Sağlığı yasasına dayanarak 28 Nisan 1971’de kurul-
muştur. Standartların belirlenmesi ve yürürlüğe konulması, eği-
tim, sosyal yardım ve destekler aracılığıyla çalışan erkek ve kadın-
ların sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına ulaşmalarını sağlama-
yı amaçlamaktadır. ABD Çalışma Bakanlığı birimidir (67).

3. ACGIH American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists
www.acgih.org (Erişim tarihi: 28.12.2019)

ACGIH, iş ve çevre sağlığını geliştirme amaçlı kurulmuş bir vakıf 
kuruluşudur. 1938 yılında Washington D.C.’de “National Confe-
rence of Governmental Industrial Hygienists (NCGIH)” adıyla ilk 
bağımsız konferanslarını düzenlemiş olup, 1946 yılında ACGIH 
ismini almışlardır. 80 yıldan uzun süredir, endüstriyel hijyen ve iş 
ve çevre sağlığı ve güvenliği alanının saygın kuruluşları arasında 
değerlendirilmektedir. Her yıl Eşik Sınır Değer (TLV) ve Biyolojik 
Maruz Kalma Endeksi (BEI) kitabı yayımlayarak alana katkı sağla-
maktadır. Hedefleri endüstriyel hijyen çalışanları arasında dene-
yimlerin paylaşılması ve görevlerini yapmalarında kullanacakları 
bilgi ve verilerin toplanması ve erişilebilir kılınmasıdır (68).

4. ACOEM American College of 
Occupational and Environmental Medicine
http://www.acoem.org (Erişim tarihi: 28.12.2019)

ACOEM, 1916’da “American Association of Industrial Physi-
cians and Surgeons” adıyla kurulmuş olup, Amerika Birle-
şik Devletleri’nde çalışanların sağlığının koruyucu tıp, klinik 
bakım, araştırma ve eğitim yoluyla geliştirilmesinde önemli bir 
tıp topluluğudur. ACOEM, sağlık uzmanları ve topluma eğitim 
vererek, araştırmaları destekleyerek, uygulamaların kalitesini 
artırarak, iş yerleri ve toplum politikalarına yol göstererek ve iş 
ve çevre sağlığı alanını geliştirerek çevrenin ve çalışanların sağlık 
ve güvenliklerinin optimum düzeyde sağlanmasını hedefler (69).

5. AIHA American Industrial Hygiene 
Association
www.aiha.org (Erişim tarihi: 28.12.2019)

AIHA, 1939’da “American Association of Industrial Physicians 
and Surgeons (şimdiki ACOEM)”in hekim olmayan üyeleri tara-
fından kurulmuştur. İş yerinde veya iş yerinden kaynaklanan, ça-
lışanlar ve bir topluluğun üyelerinde ortaya çıkabilecek yaralanma, 
hastalık ve çeşitli sağlık sorunları oluşturabilecek stresörlerin 
öngörülmesi, tanınması, değerlendirilmesi ve kontrolünde görev 
almaktadır. Üyelerin yüksek mesleksel standartları sürdürebilmesi 
için kapsamlı eğitim programları düzenlemektedir. 8500 üyesinin 
yarısından fazlası CIH Certified Industrial Hygienist (sertifikalı 
endüstriyel hijyenist)’tir (70).

ma ve halk sağlığı çalışmalarında bulunmak, yapılmakta olan bu 
gibi çalışmalara katılmak ve desteklemektir. Ulusal ve uluslarara-
sı düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve ben-
zeri bilimsel etkinlikler düzenlemektir. Bu merkezler, üniversite-
lerde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, 
tıpta yan dal uzmanlığı) düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmala-
rını desteklemekte, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve 
araştırma olanakları sağlamaktır. İlgili kamu kurum ve kuruluş-
ları ile, işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler, iş sağlığı ve 
güvenliği, meslek hastalıkları alanında faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlarla çalışmalar sürdürülmekte, kamuoyu oluşmasına, bi-
linçlenmesine, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması-
na katkı sağlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (HİSAM) 
http://www.hisam.hacettepe.edu.tr/

(Erişim tarihi: 28.12.2019)

Resmî Gazetede yayımlanan (06.06.2012 tarih, 28315 sayı ile) Ha-
cettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile kurulan merke-
zin misyonu, çağdaş bilim ve teknolojiden yararlanarak konu ile 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde iş sağlığı ve güvenliği 
alanında hizmet sunmak, bu konularda eğitim ve araştırma 
faaliyetleri yapmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli insan 
gücü yetişmesine destek olmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslara-
rası iş birliği ile yapılacak çalışmalarla ülkemizde iş sağlığı ve gü-
venliği düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, bu alanda 
öncü bir kuruluş olmaktır.

Aralık 2019 itibarı ile ülkemizdeki diğer üniversite İş Sağlığı 
ve Güvenliği Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile kuruluş 
yönetmeliklerinin yayımlandığı Resmî Gazete tarih ve sayıları 
Tablo 10’da verilmiştir (65).

DİĞER ÜLKE KURULUŞLARI
1. NIOSH The National Institute for 
Occupational Safety and Health
https://www.cdc.gov/niosh/index.htm

(Erişim tarihi: 28.12.2019)

NIOSH, Amerika Birleşik Devletleri’nde işle ilgili yaralanma ve 
hastalıklarla ilgili araştırmaların yürütülmesi ve bunları önleme 
konusunda öneriler getirilmesinden sorumlu federal kurumdur. 
NIOSH 1970’te yürürlüğe giren İş Güvenliği ve Sağlığı yasası ile 
kurulmuş olup; çalışan sağlığı ve güvenliği çalışmaları yürütül-
mesi ve işveren ve çalışanların güçlendirilerek iş yerlerinin sağ-
lıklı ve güvenli hale getirilmesine odaklanmıştır. ABD Sağlık ve 
İnsani Hizmetler Bakanlığına bağlı CDC Center of Disease Cont-
rol and Prevention (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri)’un 
bir alt birimi olarak çalışmaktadır. NIOSH’ta çeşitli alanlardan 
1300’ün üzerinde kişi çalışmaktadır. Bu alanlara örnek olarak 
epidemiyoloji, tıp, hemşirelik, endüstriyel hijyen, güvenlik, psiko-
loji, kimya, istatistik, ekonomi ve birçok mühendislik dalı örnek 
verilebilir (66).
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6. AAOHN American Association of 
Occupational Health Nurses
http://aaohn.org (Erişim tarihi: 28.12.2019)

AAOHN, iş ve çevre sağlığı hemşireliği uygulama alanında çalı-
şan lisanslı hemşireleri kapsayan meslek örgütüdür. İş ve çevre 
sağlığı hemşireliğinin çalışma standartlarının ve uygulama alan-
larının belirlenmesi, savunuculuğunun yapılması ve bu kişilere 
sürekli eğitim fırsatları sağlanması, iş ve iş yeri topluluklarının 
sağlık ve güvenliklerinin geliştirilmesi, araştırmalar yapılması so-
rumluluklarını üstlenmektedir (71).

7. IOSH Institution of Occupational Safety 
and Health
www.iosh.co.uk (Erişim tarihi: 28.12.2019)

IOSH, Birleşik Krallık’ta iş yeri sağlık ve güvenliğinden sorum-
lu mesleki organdır. IISO Institution of Industrial Safety Offi-
cers adıyla 1945’te kurulmuş, 1981’de günümüzdeki adını almıştır. 
IOSH, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan uzmanlara destek 
sağlar; araştırma, bilgi edinme, bilgi sağlama, eğitim ve öneri fa-
aliyetlerinde bulunur; hükümetlere ve politika yapıcılara standart 
belirleme ile ilgili taleplerde bulunur; iş sağlığı ve güvenliği ile il-
gili farkındalığı artırıcı çalışmalar yapar (72).

8. SOM Society of Occupational Medicine 
www.som.org.uk (Erişim tarihi: 28.12.2019)

SOM, Birleşik Krallık’ta iş sağlığı ile ilgilenen veya bu alanda ça-
lışan tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı bir örgüttür. 1935’de “As-
sociation of Industrial Medical Officers” adıyla kurulmuş olup, 
1965’te günümüzdeki adını almıştır. Çalışanların sağlığının ko-
runması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve 
ilişkili çevresel sorunlar SOM’un genel ilgi alanlarını oluşturur. 

“Occupational Medicine”  dergisini yönetmektedir. Örgüt, iş sağlı-
ğı ile ilgili araştırmaları desteklemekte ve sağlık hizmeti sunucu-
ları, hükümet, sağlık yardım kuruluşları ve diğer organlarla birlik-
te çalışmaktadır (73).

9. BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (Federal Institute for 
Occupational Safety and Health, FIOSH)
www.baua.de (Erişim tarihi: 28.12.2019)

BAuA, Almanya Federal Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığı’na (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) içeri-
sindeki yetkili kurumdur. Federal Hükümet’in araştırma enstitü-
sü birimi olarak, iş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili, çalışma ko-
şulları ile ilgili insani ihtiyaçlar da dâhil olmak üzere, tüm konu-
lardan sorumludur.

BAuA’nın şimdiki yapısı iki eski federal enstitünün (Bunde-
sanstalt für Arbeitsmedizin, Bundesanstalt für Arbeitsschutz) 
1996’da birleşmesiyle oluşmuştur. Bu birleşim iş ve sağlık ile ilgili 
farklı disiplinlerin birbirleri ile etkileşimlerini artırarak, bakış açı-
larının genişlemesine katkı sağlamıştır (74).

10. DGAH Deutsche Gesellschaft für 
Arbeitshygiene (German Occupational 
Hygiene Society)
https://dgah.de/ (Erişim tarihi: 28.12.2019)

DGAH, iş hijyeninin geliştirilmesi üzerinde çalışan iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanlarını temsil eden 1990’da kurulmuş bir örgüttür. 
Çalışanların kapsamlı bir şekilde korunması çerçevesinde iş sağ-
lığı ve iş güvenliğini eşit önemde tutan, Almanya’da iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda sorumluluk sahibi, disiplinler arası bir mes-
lek örgütüdür. İşle ilgili sağlık tehlikelerinin ortadan kaldırılma-
sı, azaltılması ve bu tehlikelerden kaçınma ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi konularında mücadele vermektedir (75).

11. AIDII Associazione Italiana Degli 
Igienisti Industriali (Italian Industrial 
Hygiene Association)
www.aidii.it (Erişim tarihi: 28.12.2019)

AIDII, endüstriyel ve çevre hijyeni alanını geliştirmek üzere 
İtalya’da 1969’da kurulmuş kâr amacı gütmeyen bilimsel bir ör-
güttür. Dünya’da iş hijyeni ile ilgili AIHA ve ACGIH’tan sonra en 
fazla üyesi olan üçüncü örgüttür (76).

12. JSOH Japan Society for Occupational 
Health 
www.sanei.or.jp (Erişim tarihi: 28.12.2019)

JSOH, iş sağlığının bilimsel alanda geliştirilmesi, meslek hasta-
lıklarının önlenmesi, çalışan sağlığının geliştirilmesi ve bu saye-
de Japonya’da toplum ve bilimin gelişimine katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir. İş sağlığı alanında bilimsel toplantılar, eğitimler, 
atölye çalışmaları, sertifikasyon programları düzenlemekte, aka-
demik dergiler, kitaplar yayımlamakta, maruz kalma sınır değer-
leri ile ilgili öneriler getirmektedir. 1929’da kurulmuştur (77).

13. JNIOSH National Institute of 
Occupational Safety and Health, Japan 
www.jniosh.johas.go.jp / (Erişim tarihi: 28.12.2019)

JNIOSH, Japonya’daki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kapsam-
lı araştırma enstitüsüdür. Hükümetin yönetimle ilgili görevle-
rine katkıda bulunmak ve sanayide çalışanlar için; iş kazaları ve 
meslek hastalıkları risklerinin azaltılması, çalışan sağlığının ge-
liştirilmesi ve güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sağlanabil-
mesi amacıyla aktif olarak bilimsel araştırmalar yürütmektedir. 
2006’da 64 yıllık geçmişi olan bir kurum olan “National Institute 
of Industrial Safety (NIIS)” ve 56 yıllık geçmişi olan “National Ins-
titute of Industrial Health (NIIH)”’in birleşmesi ile JNIOSH ku-
rulmuştur (78).

Diğer bazı ülke kuruluşları Tablo 11’de listelenmiştir.
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Tablo 11. İSG Alanında diğer ülke kuruluşları (Erişim tarihi: 28.12.2019)

Ülke Kuruluşları Ülke Web Sitesi

Das Institut für Arbeitsschutz (IFA); Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) Almanya https://www.dguv.de/ifa/index.jsp

Das Institut für Prävention und Arbeitsmedizin (IPA); Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV)
Almanya

https://www.ipa-dguv.de/ipa/index.

jsp

Kommission Arbeitsschutz und Normung Almanya https://www.kan.de/

Texas Institute of Occupational Safety & Health (TIOSH) ABD https://www.uthct.edu/tiosh

National Safety Council ABD https://www.nsc.org/

American Board of Industrial Hygiene (ABIH) ABD http://www.abih.org/

National Association of Safety Professionals (NASP) ABD https://www.naspweb.com/

American Board for Occupational Health Nurses Inc. (ABOHN) ABD https://www.abohn.org/

Safe Work Australia Avustralya https://www.safeworkaustralia.gov.au

Industrial Foundation for Accident Prevention (IFAP) Avustralya https://www.ifap.asn.au/

The Australian and New Zealand Society of Occupational Medicine Inc (ANZSOM)
Avustralya - Yeni 

Zelanda
https://www.anzsom.org.au/

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) Avusturya https://www.auva.at/

British Safety Council Birleşik Krallık https://www.britsafe.org/

Health and Safety Executive (HSE) Birleşik Krallık http://www.hse.gov.uk/

Health and Safety Laboratory Birleşik Krallık https://www.hsl.gov.uk/ 

Institute of Occupational Medicine (IOM) Birleşik Krallık https://www.iom-world.org/

British Occupational Hygiene Society (BOHS) Birleşik Krallık http://www.bohs.org/

National Examination Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH) Birleşik Krallık https://www.nebosh.org.uk/

Centre of Industrial Hygiene & Occupational Health (COH); National Institute of Public 

Health (NIPH)
Çek Cumhuriyeti

h t t p : / / w w w . s z u . c z / c e n t e r - o f -

occupational-health

Occupational Safety Research Institute, Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VUBP) Çek Cumhuriyeti https://www.vubp.cz/

Society of Occupational Medicine; Czech Medical Association, Společnost pracovního 

lékařství
Çek Cumhuriyeti https://www.pracovni-lekarstvi.cz/

National Institute of Occupational Health and Poison Control; Chinese Centre for Disease 

Control and Prevention
Çin http://www.chinacdc.cn/en/

National Research Center for Work Environment, Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø
Danimarka http://nfa.dk/

South African Society of Occupational Medicine (SASOM) Güney Afrika http://sasom.org/

National Occupational Safety Association (NOSA) Güney Afrika https://www.nosa.co.za/ 

Korea Occupational and Health Agency (KOSHA) Güney Kore http://english.kosha.or.kr/

Institute for Medical Research and Occupational Health, Institut za medicinska istraživanja 

i medicinu rada
Hırvatistan https://www.imi.hr

National Institute of Occupational Health Hindistan http://www.nioh.org/
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Tablo 11. İSG Alanında diğer ülke kuruluşları (Erişim tarihi: 28.12.2019) (devamı)

Netherlands Society of Occupational Medicine, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 

Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Hollanda https://www.nvab-online.nl/

Health and Safety Authority İrlanda https://www.hsa.ie/ 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) İspanya https://www.insst.es/

Institut universitaire romand de santé au travail, Institute for Work and Health (IST) İsviçre http://www.i-s-t.ch/

Swiss National Accident Insurance Fund (SUVA) İsviçre https://www.suva.ch/

Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) İtalya https://www.inail.it/

Japanese Society for Hygiene Japonya http://www.nihon-eisei.org/

Institute of Industrial Ecological Sciences (IIES); University of Occupational and Environmental 

Health
Japonya

ht tps : / /www.uoeh-u .ac . jp /

english/institute.html

Japan Industrial Safety and Health Association, JISHA Japonya https://www.jisha.or.jp/english/

Canadian Centre for Occupational Health and Safety, Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 

travail (CCHST, CCOHS)
Kanada

https://www.cchst.ca/ https://

www.ccohs.ca/ 

Institute for Work & Health Kanada https://www.iwh.on.ca/

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) Kanada https://www.cnesst.gouv.qc.ca/

The Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, Occupational Health and 

Safety Research Institute (IRSST)
Kanada http://www.irsst.qc.ca/

Canadian Association for Occupational Health Nurses (COHNA-ACIIST) Kanada https://cohna-aciist.ca/

l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur «affaires municipales» (APSAM) Kanada https://www.apsam.com/

The Centre de toxicologie du Québec (CTQ) Kanada
https://www.inspq.qc.ca/en/ctq/

home

Instituto Nacional de Salud de Los Trabajadores, Workers’ Health National Institute (INSAT) Küba http://www.sld.cu/sitios/insat/

The National Public Health and Medical Officer Service (NPHMOS), Az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ)
Macaristan https://www.antsz.hu/

High Institute of Public Health, Alexandria University Mısır
http://hiph.alexu.edu.eg/index.

php/en

The National Institute of Occupational Health, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI, NIOH) Norveç https://stami.no/

Nofer Institute of Occupational Medicine, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego 

Nofera (NIOM)
Polonya http://www.imp.lodz.pl/home_en

Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Centralny Instytut Ochrony 

Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
Polonya https://www.ciop.pl/

Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho (SPMT) Portekiz https://www.spmtrabalho.org/

Izmerov Research Institute of Occupational Health Rusya http://irioh.ru/en/

Bureau of Occupational and Environmental Diseases (BOED) Tayland
http://envocc.ddc.moph.go.th/

en/

Tunisian Occupational Health and Safety Institute, Institut de santé et de securité au travail (ISST, 

TOSHI)
Tunus http://www.isst.nat.tn/en/

Hellenic Institute for Occupational Health and Safety Yunanistan http://www.elinyae.gr/en/
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Günümüzde iş sağlığı, iş güvenliği ve meslek hastalıkları alanla-
rında çalışma sayılarının hızla artması nedeniyle, çalışma haya-
tı ile ilgili kaynakların da listelenme ihtiyacı doğmuştur (1). Bu 
derlemede iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili Science Citation Index 
(SCI), Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Ci-
tation Index (SSCI) atıf dizinlerine giren uluslararası süreli yayın-
lar, Türkiye menşeili konu ile ilgili atıflı süreli yayınlar; iş sağlı-
ğı ve güvenliği ile ilişkili kitaplar listelenmektedir. Aşağıda sıra-
lananlar dışında da, bu alanda yayınlanan, daha pekçok süreli ya-
yın ve kitap bulunmaktadır. Bu bölümün amacı, bunlardan konu 
ile ilişkisinin yüksek ve bilimsel atıf indekslerine girenlerin liste-
lenmesidir.

SÜRELİ YAYINLAR
Uluslararası süreli yayınlar taranırken, başlangıçta yayınların 
isimlerinin içerisinde “occupation, toxicology, industrial health, 
exposure, industrial medicine, hygiene, safety, ergonomic, work, 
public health” anahtar kelimeleri geçenlerin alınması planlanmış-
tır. Bunların arasından iş sağlığı, güvenliği ve meslek hastalıkları 
konularını ilgilendiren yayın yapanlar seçilmiştir. Fakat oluşan bu 
listenin dışında kalan ve İSG alanında özelleşmiş konularda ya-
yın kabul eden dergiler mutlaka bulunmaktadır. Bunların bazıla-
rı da sonradan seçilerek listeye eklenmiştir. Oluşturulan liste sü-
reli yayının başlangıç tarihine göre eskiden yeniye doğru aşağıda 
sıralanmıştır.

Süreli yayınlara ilişkin bazı bilgiler, aşağıda örnekler üzerin-
den açıklanan düzende sunulmuştur:

1958-2016, 2017-: Dergi 1958’de yayın hayatına farklı bir 
isimle başlamış olup, 2016’ya kadar farklı isimlerle yayınlarını 
sürdürmüştür. 2017’de son ismini almıştır ve yayın hayatına de-
vam etmektedir.

IF: 1,615: Etki faktörü (Impact Factor, IF) dergide çıkan ya-
yınların başka eserlerde ne düzeyde kaynak gösterildiği ile ilgi-
li “Clarivate Analytics, InCites Journal Citation Reports” ta belir-
tilen bir hesaplamadır. Bu derginin 2018 yılı raporuna göre IF’si 
1,615’tir.

Atıf Dizinleri (SCI, SCIE): Bu dergi, Clarivate Analytics 2018 
atıf dizinlerinden SCI ve SCIE’ye girmektedir.

Oxford University Press: Derginin yayımcısı.

e-ISSN: Uluslararası Standart Süreli Elektronik Yayın Nu-
marası.

ULUSLARARASI SÜRELİ YAYINLAR
1. La Medicina del Lavoro (1901-1924, 1925-; IF: 
0,741; SCIE; Mattioli Health; e-ISSN: 2532-1080)
https://mattiolihealth.com/la-medicina-del-lavoro/
Diğer adıyla “Italian Journal of Occupational Medicine and He-
alth”, İtalya’nın iş sağlığı alanında en köklü dergisi olmakla birlik-
te İngilizce ve İtalyanca yayınları kabul etmektedir. Meslek hasta-
lıkları, iş hijyeni ve meslek hastalıklarının önlenmesiyle ilgilenen 
uzmanlara yayın alanı sağlamaktadır.

2. Archives of Environmental & Occupational 
Health (1919-2004, 2005-; IF: 1,386; SCIE; Taylor & 
Francis; e-ISSN: 2154-4700)
https://www.tandfonline.com/toc/vaeh20/current
Yüz yıla yakın bir süredir alanının köklü dergilerinden biri olan 
Archives of Environmental & Occupational Health; çevre sağlı-
ğı, epidemiyoloji, toksikoloji maruz kalım ölçümleri, risk bilimi ve 
biyokimya konularında yapılmış uluslararası ve ulusal çalışmala-
rı derlemektedir.

3. Scandinavian Journal of Work Environment & 
Health (1920-1974, 1975-; IF: 2,792; SCI, SSCI, SCIE, 
Nordic Association of Occupational Safety and 
Health (NOROSH); e-ISSN: 1795-990X)
http://www.sjweh.fi/

“Nordic Association of Occupational Safety and Health 
(NOROSH)”un resmi yayın organı olan dergi, yayınlarını İngiliz-
ce dilinde yapmaktadır. Mesleksel ve çevresel epidemiyoloji, iş ve 
çevre sağlığı, iş yerindeki psikososyal faktörler, fiziksel iş yükü, fi-
ziksel aktivite, işle ilgili mental ve kas ve iskelet sistemi rahatsız-
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lıkları, yaşlanma, çalışabilme gücü ve işe geri dönüş, çalışma sa-
atleri ve sağlık, iş hijyeni ve toksikoloji, iş güvenliği ve kaza epide-
miyolojisi, iş sağlığı hizmetleri gibi konular başlıca ilgi alanlarıdır.

4. Archives of Toxicology (1930-1973, 1974-; 
IF:5,728; SCI, SCIE; Springer; e-ISSN: 1432-0738)
https://link.springer.com/journal/204
Kimyasalların tanımlanmış etkilerine, toksisite mekanizmalarına, 
toksikokinetik ve adli toksikolojiye ilişkin çalışmaları derlemek-
tedir. Ayrıca toksikologları ilgilendirebilecek derlemeler de kabul 
edilmektedir.

5. International Archives of Occupational and 
Environmental Health (Internationales Archiv für 
Arbeits- und Umweltmedizin) (1930-1974, 1975-; IF: 
2,148; SCI, SCIE; Springer; e-ISSN: 1432-1246)
https://link.springer.com/journal/420

“International Archives of Occupational and Environmental He-
alth (Internationales Archiv für Arbeits- und Umweltmedizin)” 
İngilizce yayın dili ile; iş ve çevre sağlığını ilgilendiren sorunları, 
riskleri, sağlık sonuçlarını ve çalışma yöntemlerini derlemektedir.

6. Chest (1935-1969, 1970-; IF: 7,652; SCI, SCIE; 
Elsevier; e-ISSN: 1931-3543)
https://journal.chestnet.org/

“American College of Chest Physicians”ın resmi yayın organı-
dır. Göğüs hastalıkları ile ilgili multidisipliner araştırmaları  
yayımlamaktadır.

7. Occupational and Environmental Medicine 
(1944-1993, 1994-; IF: 3,965; SCI, SCIE; BMJ 
Publication Group; e-ISSN: 1470-7926)
https://oem.bmj.com/
Dergi, “Faculty of Occupational Medicine of the Royal College of 
Physicians of London”un resmi dergisidir. İş ve çevre sağlığı ile 
ilişkili dünyadaki güncel gelişmeleri sunmaktadır. İşyerlerinde ve 
çevrede bulunan, kimyasal, fiziksel, ergonomik, biyolojik ve psiko-
sosyal tehlikelerin sağlık üzerine etkileri ile ilgili yüksek kalitede-
ki araştırmaları kabul etmektedir.

8. Occupational Medicine (1948-1991, 1992-; IF: 
1,482; SCIE; Oxford; e-ISSN: 1471-8405)
https://academic.oup.com/occmed

“Society of Occupational Medicine”in resmi dergisidir. İşle ilgili 
incinme ve hastalıklar, kaza ve hastalık önlenmesi, sağlığın ge-
liştirilmesi, meslek hastalıkları, sağlık eğitimi, sağlık ve güvenlik 
standartlarının kurulması ve uygulanması, iş ortamının izlenme-
si ve tehlikelerin yönetimi konularına ağırlık vermektedir.

9. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology- 
Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju (1956-; IF: 
1,117; SCIE; Institute for Medical Research and 
Occupational Health, Zagreb; e-ISSN: 1848-6312)
https://arhiv.imi.hr/

“Institute for Medical Research and Occupational Health, 
Zagreb”in resmi yayınıdır. İş ve çevre sağlığı ve toksikolojiyi ilgi-

lendiren tüm konularda yapılan bilimsel yayınları göz önünde bu-
lundurmaktadır. Dergi hem Hırvatça, hem de İngilizce yayınları 
kabul etmektedir.

10. Ergonomics (1957-; IF: 2,019; SCI, SCIE, SSCI; 
Taylor & Francis; e-ISSN: 1366-5847)
https://www.tandfonline.com/toc/terg20/current
Dergi, çalışma, dinlence ve günlük yaşamı ilgilendiren diğer alan-
larda, verimi artırmaya ilişkin bilgiler uygulanırken; bir diğer yan-
dan koşullardan etkilenecek bireylerin sağlık ve güvenliklerine de 
önem verilmesi konularını “insan faktörü veya ergonomi” teme-
linde derlemektedir.

11. Occupational Health and Industrial Ecology 
(Медицина труда и промышленная экология) 
(1957-1992, 1993-; Izmerov Research Institute 
of Occupational Health; e-ISSN: 1026-9428)
https://www.journal-irioh.ru/jour/index

“Izmerov Research Institute of Occupational Health” desteğiy-
le yayımlanan derginin yayın dili Rusça’dır. İş sağlığı, toksikoloji, 
mesleki fizyoloji, ergonomi ve endüstriyel ekoloji konularında ya-
yın kabul etmektedir.

12. Annals of Work Exposures and Health (1958-
2016, 2017-; IF: 1,615; SCI, SCIE; Oxford University 
Press; e-ISSN: 2398-7316)
https://academic.oup.com/annweh/
Eski adı “Annals of Occupational Hygiene” olup, 2016 yılından 
beri yeni ismiyle yoluna devam etmektedir. Annals of Work Ex-
posures and Health, iş yeri maruz kalımlarının tanınması, düzeyi 
ve kontrollerinin ve çalışan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine epi-
demiyolojik çalışmaları yayımlamaktadır.

13. Journal of Occupational And Environmental 
Medicine (1959-1995, 1996-; IF: 1,355; SCI, SCIE; 
Wolters Kluwer; e-ISSN: 1536-5948)
https://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx
American College of Occupational and Environmental Medicine 
(ACOEM)’in resmi dergisidir. Çevre ilişkili durumlar ve işle ilgi-
li hastalıklar ve incinmelerin önlenmesi, tanısı ve rehabilitasyonu 
konularında klinik temelli araştırmalar ve teknik çalışma rapor-
ları sunmaktadır.

14. Industrial Health (1963-; IF: 1,115; SCIE; National 
Institute of Occupational Safety and Health, Japan 
(JNIOSH); e-ISSN: 1880-8026)
https://www.jniosh.johas.go.jp/en/indu_hel/
Dergi, “National Institute of Occupational Safety and Health, Ja-
pan (JNIOSH)”in resmi yayın organıdır ve uluslararası yayınları ka-
bul etmektedir. İş sağlığı, ergonomi, endüstriyel hijyen, mühendis-
lik, güvenlik ve politika bilimleri ile ilgili konularla ilgilenmektedir.

15. Bulletin of Environmental Contamination and 
Toxicology (1966-; IF: 1,480; SCI, SCIE; Springer; 
e-ISSN: 1432-0800)
https://link.springer.com/journal/128
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Dergi, hava, toprak su ve gıda kontaminasyonu ve kirliliği üzeri-
ne yapılan çalışmaları, çevrede bulunan toksik maddelerin etkile-
ri ile ilgili metodolojik araştırmaları ve gelişmeleri derlemektedir.

16. Clinical Toxicology (1968-2004, 2005-; IF: 4,381; 
SCI, SCIE; Taylor & Francis; e-ISSN: 1556-9519)
https://www.tandfonline.com/toc/ictx20/current
Derginin sponsorluğunu “The American Academy of Clinical To-
xicology”, ”The European Association of Poisons Centres and Cli-
nical Toxicologists”, “The American Association of Poison Control 
Centers” ve “The Asia Pacific Association of Medical Toxicology” 
kuruluşları yapmaktadır. Hastane, zehir merkezleri, akademi, dev-
let organları veya sanayide çalışan klinik toksikologları ilgilendire-
bilecek konularla ilgilenmektedir. Dergi, klinik toksikoloji ile ilgile-
nen akut sağlık hizmeti, iş ve çevre sağlığı, halk sağlığı, farmakoloji, 
farmasötik, adli tıp gibi alanlardan yayın kabul etmektedir.

17. Applied Ergonomics (1969-; IF: 2,435; SCI, SCIE, 
SSCI; Elsevier; e-ISSN: 1872-9126)
https://www.journals.elsevier.com/applied-ergonomics
İşyeri veya dinlence alanlarında teknik ve sosyal sistemlerin tasa-
rım, planlama, yönetiminde ergonomi ve insan faktörlerinin uyar-
lanması konularını ele alır. Ergonomi, tasarım, endüstri mühen-
disliği, sağlık ve güvenlik uzmanları, sistem mühendisliği, organi-
zasyonel psikologlar ve iş sağlığı uzmanlarının ilgilenebileceği ge-
niş bir alana bilgi sunmaktadır.

18. Workplace Health & Safety (1969-2011, 
2012-; IF: 0,831; SSCI, SCIE; Sage Publishing; 
e-ISSN: 2165-0969)
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/workplace-health-
safety

“American Association of Occupational Health Nursing, Inc. 
(AAOHN)”in resmi yayınıdır. İş sağlığı ve çevre sağlığı hemşireleri-
ne güncel araştırma sonuçlarını kanıta dayalı olarak sunmayı amaç-
lamaktadır. Acil durum ve tehlikelere hazırlık, sağlığın geliştirilme-
si, güvenlik, üretkenlik, çevre sağlığı, vaka yönetimi, çalışan tazmi-
natları, uyum ve bilgi yönetimi konularında yayın kabul etmektedir.

19. International Labor and Working-Class History 
(1972-1975, 1976-; SSCI; Cambridge; e-ISSN: 1471-
6445)
https://www.cambridge.org/core/journals/international-labor-
and-working-class-history
Küreselleşme ve çalışan hakları, işçi hareketleri, sınıf kimlikleri 
ve kültürleri, sendikalar, işçi-sınıfı politikaları gibi konuları ele al-
maktadır. Disiplinler arası bir dergi olup tarih, sosyoloji, siyasal 
bilimler, küresel çalışmalar gibi bilim dallarında çalışanlar için 
yayın alanı sunmaktadır.

20. Archives of Environmental Contamination and 
Toxicology (1973-; IF: 2,421, SCI, SCIE; Springer; 
e-ISSN: 1432-0703)
https://link.springer.com/journal/244
Dergi, çevredeki kirletici kaynakların taşınması, kaderi ve etkile-
rinin anlaşılmasında kullanılan yeni analitik ve toksikolojik yön-

temler ile ilgili çalışmaları kabul etmektedir. Ayrıca, referanslar 
da dâhil olmak üzere 5000 kelimeyi geçmeyen, bölgesel önemi 
olabilecek veya çok güncel yeni konuları içeren mini-derlemeler 
de kabul edilmektedir.

21. Toxicology (1973-; IF: 3,265; SCI, SCIE; Elsevier; 
e-ISSN: 1879-3185)
https://www.journals.elsevier.com/toxicology

“German Toxicology Society” ile ilişkili olup yabancı kimyasal 
maddelere maruz kalıma bağlı oluşan toksisitelerin mekanizma-
larını incelemektedir. İnsanların maruz kalımları sonucu ortaya 
çıkan etkilerin, güvenlik ve risk değerlendirme kararlarına olan 
katkılarını konu alan çalışmalar özellikle tercih edilmektedir. Ay-
rıca kişisel yorum ve açıklamalar da yayımlamaktadır. 

22. Work and Occupations (1974-1981, 1982-; IF: 
2,276; SSCI; Sage Publishing; e-ISSN: 0730-8884)
https://us . sagepub.com/en-us/nam/journal/work-and-
occupations
Sosyal bilimler konuları ağırlıklı yayınları kabul eden dergide, ant-
ropoloji, demografi, eğitim, devlet uygulamaları, tarih, endüstriyel 
ilişkiler, ekonomi, yönetim, psikoloji ve sosyoloji temelli konular 
ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak, iş gücü hareketlilikleri, işgü-
cü etkileşimleri, işçi katılımı, cinsiyet ve ırk ilişkileri, küreselleş-
me, göçmen işçiler, iş sağlığı ve güvenliği, iş iklimi, sosyalizasyon 
süreci, işsizlik, iş yerinde şiddet, aile ve iş, iş davranışları, iş kül-
türü, iş dinamikleri gibi konular da bu açılardan incelenmektedir.

23. Contact Dermatitis (1975-; IF: 4,275; SCI, SCIE; 
Wiley; e-ISSN: 1600-0536)
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16000536
Dergi, çevresel dermatit ile ilgilenen klinisyenler için kaynak oluş-
turmaktadır. Alerjik ve irritan (toksik) kontakt dermatit, meslek-
sel (endüstriyel) dermatit, kozmetik ve makyaj dermatiti gibi ko-
nular kabul edilmektedir.

24. Journal of Toxicology and Environmental 
Health - Part A - Current Issues (1975-1997, 
1998-; IF: 2,706; SCI, SCIE; Taylor & Francis; 
e-ISSN: 1087-2620)
https://www.tandfonline.com/toc/uteh20/current

“Journal of Toxicology and Environmental Health” dergisinin de-
vamı olup, çevre bilimleri, halk sağlığı, iş sağlığı ve toksikoloji 
alanlarında yayınları derlemektedir. Hedef organ toksisiteleri, risk 
değerlendirme, karsinogenez, mutagenez, ekotoksikoloji, nano-
toksikoloji, modelleme, sağlığı etkileyen çevresel faktörler, su tok-
sikolojisi, çevre kirleticileri konularına eğilmektedir. Ayrıca çeşitli 
iş kollarında çalışan seçilmiş gruplar ve etkilenen tüketicilerle il-
gili epidemiyolojik çalışmaları da kabul etmektedir.

25. Journal of Toxicology and Environmental 
Health - Part B - Critical Reviews (1975-1997, 1998; 
IF: 6,333; SCI, SCIE; Taylor & Francis; e-ISSN: 1521-
6950)
https://www.tandfonline.com/toc/uteb20/current
 “Journal of Toxicology and Environmental Health” dergisinin de-
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vamı olup, derinlemesine eleştirel derlemelerin sunulması ama-
cıyla ve “Part A – Current Issues” için destekleyici kaynak olarak 
yayınlar kabul edilmektedir.

26. American Journal of Industrial Medicine (1980-; 
IF: 1,729; SCI, SCIE; Wiley; e-ISSN: 1097-0274)
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970274
Meslek hastalıkları, çevresel hastalıklar, pestisitler, kanser, mesle-
ki epidemiyoloji, çevre epidemiyolojisi, hastalık sürveyans sistemle-
ri, ergonomi, toz hastalıkları, kurşun zehirlenmesi, nörotoksikoloji, 
endokrin bozucular gibi başlıklarda; orijinal araştırma, derleme, ışık 
tutucu vaka raporları, politika analizleri yayınlarını derlemektedir.

27. Journal of Applied Toxicology (1981-; IF: 2,909; 
SCI, SCIE; John Wiley & Sons; e-ISSN: 1099-1263)
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991263
Dergi, ilaç ve kimyasalların moleküler, hücresel, doku, hedef or-
gan ve vücut düzeylerinde toksisitelerini ilgilendiren yayınları ka-
bul etmektedir. Toksisiteyi irdeleyen tüm yayınlar değerlendiril-
mekte; insan sağlığı üzerine doğrudan uygulanabilir ve/veya me-
kanizma açıklayıcı ve/veya bu alana önemli bir katkı getirecek ça-
lışmalara öncelik verilmektedir.

28. Toxicology and Industrial Health (1985-; IF: 
1,255; SCIE; Sage Publishing; e-ISSN: 1477-0393)
https://journals.sagepub.com/home/tih
Dergi, iş sağlığı ile ilişkili temel ve uygulamalı toksikolojik araş-
tırmaları yayımlamaktadır. Genetik ve hücresel toksikoloji ve teh-
likeli atık ve yeraltı suları ile ilgili risk değerlendirme çalışmaları 
derginin genel kapsamını oluşturmaktadır. Etkinin bulunamadığı 
veya önceki etkinin yeniden gösterilemediği “iyi planlanmış” ça-
lışmaları da kabul etmektedir.

29. International Journal of Industrial Ergonomics 
(1986-; IF: 1,429; SCI, SSCI, SCIE; Elsevier; e-ISSN: 
0169-8141)
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-
industrial-ergonomics
Dergi, endüstriyel ve mesleksel ergonomi, sistem tasarımları, araç 
ve gereçler, insan performans ölçümü ve modelleme, insan üret-
kenliği, teknolojik olarak karmaşık sistemler ve güvenlik konula-
rında yayınları kabul etmektedir.

30. Work and Stress (1987-; IF: 3,140; SSCI; Taylor 
& Francis; e-ISSN: 1464-5335)
https://www.tandfonline.com/toc/twst20/current
Dergi, iş sağlığı, stres yönetimi ve güvenlik yönetimi konularına; 
psikolojik, sosyal ve organizasyonel açılardan bakan yayınları der-
lemektedir. “European Academy of Occupational Health Psycho-
logy” desteği ile yayımlanmaktadır.

31. International Journal of Occupational Medicine 
And Environmental Health (1988-; IF: 1,367; SCIE; 
Nofer Institute of Occupational Medicine; e-ISSN: 
1896-494X)
http://ijomeh.eu/

“International Journal of Occupational Medicine and Environ-
mental Health” Polonya, Łódź’da bulunan Nofer İş Sağlığı Ensti-
tüsü ve Polonya İş Sağlığı Birliği Heyeti tarafından kurulmuştur. 
İş ve çevre sağlığına alanında; politikalar, toksikoloji ve mutage-
nez, iş fizyolojisi ve psikolojisi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik teh-
likeler, meslek hastalıkları, epidemiyoloji ve karsinogenez konula-
rındaki güncel araştırmaları yayın olarak kabul etmektedir.

32. Annals of Occupational and Environmental 
Medicine (1989-2012, 2013-; Springer Nature; 
e-ISSN: 2052-4374)
https://aoemj.biomedcentral.com/

“Korean Society of Occupational and Environmental Medicine 
(KSOEM)”in resmi yayın olmakla birlikte, iş ve çevre sağlığı ve 
ilişkili alanlarda orijinal makaleler, derlemeler, kısa mektuplar ve 
vaka raporlarını kabul etmektedir. İş ve sağlık etkileşimi, mesle-
ki ve çevre epidemiyolojisi, toksikoloji, hijyen, hastalıkların tanı 
ve tedavisi, yönetim, organizasyon ve politikalar ilgilenilen başlı-
ca konulardır.

33. WORK: A Journal of Prevention, Assessment 
& Rehabilitation (1990-; IF: 0,902; SSCI; IOS Press; 
e-ISSN: 1875-9270)
https://www.iospress.nl/journal/work/
Çocuklar, gençler ve öğrencilerle ilgili ergonomik etmenler, yaş-
lanan nüfusun karşılaştığı zorluklar, iş yerinde şiddet, yaralanma 
yönetimi, meslek icra eden sanatçılar, ergonomik ürün değerlen-
dirmeleri ve sağlığın iş ile ilgili politik, kültürel ve çevresel belirle-
yicileri konularında yayınlar kabul etmektedir.

34. Journal of Occupational And Environmental 
Hygiene (1990-2003, 2004-; IF: 1,462; SCI, SCIE; 
Taylor & Francis; e-ISSN: 1545-9632)
https://www.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
Dergi, iş ve çevre hijyeni alanlarında; risk değerlendirmesi, kont-
rol stratejileri, ergonomi, risk analizleri ana konularında yayınları 
kabul etmektedir. Sensör teknolojileri, acil durumlara hazırlık ve 
yanıt, değişen işgücü, büyük verilerin yönetimi ve analizi, değini-
len diğer konulardır.

35. Journal of Exposure Science And 
Environmental Epidemiology (1991-2005, 2006-; IF: 
3,083; SCIE; Springer Nature; e-ISSN: 1559-064X)
https://www.nature.com/jes/
Dergi, maruz kalım bilimi ile ilgili çevre ve halk sağlığı disiplinleri 
kapsamında bilgi sunmaktadır. Maruz kalım analizleri, maruz ka-
lım ölçümlerinde güncel teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanması, 
epidemiyoloji ve toksikolojiye ilişkin yayınlarla halk sağlığı ve çevre 
sağlığı sorunlarını anlamaya yönelik kaynak oluşturmaktadır.

36. Injury Prevention (1995-; IF: 2,420; SSCI, SCIE; 
BMJ Publication Group; e-ISSN: 1475-5785)
https://injuryprevention.bmj.com/
Dergi, dünya çapında tüm yaşlarda kaza yükünün azaltılması adı-
na güncel bilimsel, politik ve halk sağlığı uygulamalarını sunmak-
tadır. Kasıtsız veya kasıtlı (şiddet-ilişkili) işle ilgili yaralanma ve 
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incinmelerin önlenmesi konularında orijinal araştırma, görüş, 
tartışma yazılarını derlemektedir. “Society for Advancement of 
Violence and Injury Research (SAVIR)”in resmi yayın organıdır.

37. International Journal of Occupational Safety 
and Ergonomics: JOSE (1995-; IF: 0,648; SSCI; 
Taylor & Francis; e-ISSN: 2376-9130)
https://www.tandfonline.com/toc/tose20/current

“International Journal Of Occupational Safety And Ergonomics: 
JOSE”, kazalar, mühendislik önlemleri, çalışma tasarımları, fizik-
sel, biyolojik ve kimyasal tehlikeler, ergonomi, insan faktörü, sağ-
lık ve sağlık yönetimi, fizyoloji, psikoloji, risk değerlendirme, ko-
ruyucu donanımlar, sosyoloji ve sosyal politikalar, iş güvenliği gibi 
konuları ele almaktadır.

38. International Journal of Occupational and 
Environmental Health (1995-2018; IF: 1,195; SSCI, 
SCIE; Taylor & Francis; e-ISSN: 2049-3967)
https://www.tandfonline.com/toc/yjoh20/current
International Commission on Occupational Health (ICOH)’un 
resmi dergisi olmakla birlikte 2018’de yayın hayatına son  
verilmiştir (2).

39. Environmental Health and Preventive Medicine 
(1996-; IF: 1,376; SSCI, SCIE; Springer; e-ISSN: 
1347-4715)
https://link.springer.com/journal/12199

“Japanese Society for Hygiene”in resmi dergisidir. Tıbbi, biyolo-
jik, moleküler biyolojik, genetik, fiziksel, psikososyal, kimyasal ve 
diğer çevresel faktörlerin çevre sağlığı ile ilişkilerini ve korunma 
yaklaşımlarını incelemektedir.

40. Journal of Occupational Health (1996-; IF: 
1,285; SCIE; Japan Society for Occupational 
Health; e-ISSN: 1348-9585)
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/joh/-char/en

“Journal of Occupational Health (JOH)”, ”Japan Society for Oc-
cupational Health (JSOH)” tarafından yayımlanmakta olup, iş ve 
çevre sağlığı araştırmaları, endüstriyel kimyasal maddelere ilişkin 
temel toksikolojik araştırmalar ve benzeri araştırmalar gibi yayın-
ları derlemektedir. Yayımlanma öncesinde makale değerlendirme 
ücreti talep etmektedir.

41. Journal of Occupational Health Psychology 
(1996-; IF: 3,766; SSCI; American Psychological 
Association, APA; e-ISSN: 1939-1307)
https://www.apa.org/pubs/journals/ocp/index.aspx?tab=1
Dergi, genel olarak iş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilişkili psiko-
lojik faktörler ile ilgili yayınları kabul etmektedir. 

Araştırmacılardan, bir önleme programı uygulayacaklarsa, 
bununla ilgili finansal maliyet ve ekonomik fayda konularına da 
dikkat etmelerini beklemektedir. İşyerlerinde azınlık olup, yeter-
siz temsil edilen kişilerin yaşadıkları zorluklar ile ilişkili iş sağlığı 
ve güvenliği sorunları başlıkları tercih edilmektedir.

42. Umweltmedizin, Hygiene, Arbeitsmedizin 
(1996-2012, 2013-; Ecomed Medizin; e-ISSN: 2195-
9811)
https://www.ecomed-umweltmedizin.de/

“International Society of Environmental Medicine” ve “Gesells-
chaft für Hygiene- und Unweltmedizin” kuruluşlarının resmi ya-
yın organıdır. Çevre sağlığı, hijyen ve iş sağlığı konularını ele al-
maktadır. Yayın dili Almanca’dır.

43. Journal of Occupational Medicine and 
Toxicology (2006-; IF: 1,859; SCIE; BioMed Central; 
e-ISSN: 1745-6673)
https://occup-med.biomedcentral.com/

“European Society for Environmental and Occupational Medici-
ne (EOM)”un resmi dergisidir. İş ve çevre sağlığı alanlarında tanı 
koyma, önleme, meslek hastalıkları, iş kazaları ve engellilik konu-
larında yayın kabul etmektedir. Çalışanların, onların ailelerinin 
ve toplulukların sağlıklarının geliştirilmesi gibi tropik bölge sağlı-
ğı ve halk sağlığı konularını da kapsamaktadır. Yayımlanma önce-
sinde makale değerlendirme ücreti talep etmektedir.

44. Safety and Health at Work (2010-; Elsevier; 
e-ISSN: 2093-7997)
https://www.journals.elsevier.com/safety-and-health-at-work

“Safety and Health at Work (SH@W)” iş sağlığı ve güvenliği ala-
nında yapılan araştırmalar aracılığıyla elde edilen veriler ve bilgi-
ler için bir paylaşım alanı oluşturmaktadır. Yayımlanan makalele-
rin konu başlıkları, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin iş kaza-
ları ve meslek hastalıklarının önlenerek geliştirilmesi, çalışma ha-
yatının iyileştirilmesi, çalışma ortamının güvenli ve konforlu hale 
getirilmesi üzerinedir.

45. The International Journal of Occupational and 
Environmental Medicine (2010-; National Iranian 
Oil Company (NIOC) Health Organization; e-ISSN: 
2008-6814)
http://www.theijoem.com/

“National Iranian Oil Company (NIOC) Health Organization”un 
resmi yayın organı olan dergi, meslek hastalıkları ve çevresel has-
talıkların epidemiyolojisi, önlenmesi, tanıları ve yönetimi ile il-
gili yayınları derlemektedir. İşle ilgili yaralanmalar ve hastalık-
lar, kazalar, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, sağlık ve güven-
lik standartlarının yerleştirilmesi, iş ortamının izlenmesi, bilinen 
tehlikelerin yönetimi ilgilenilen diğer konulardır.

46. Journal of Environmental and Occupational 
Science (2012-; EJManager; e-ISSN: 2146-8311)
http://www.jeosci.com/
İş ve çevreyi ilgilendiren tüm konuları ele almaktadır. Çevre 
kirliliği ve sağlığa etkileri, tozla ilişkili hastalıklar, fiziksel, 
kimyasal, biyolojik ve ergonomik tehlikeler, çocuk işçiliği, iklim 
değişimi, maliyet etkililik çalışmaları, ülke profilleri (mesleksel 
ve çevresel), uçuş sağlığı, çalışma hayatında cinsiyet, hastalık 
yükü, sağlık çalışanları, gürültü, pestisitler, gemici sağlığı, risk 
değerlendirme, radyasyon, psikososyal risk etmenleri, iş yerinde 
sağlığın geliştirilmesi başlıca ilgilenilen konulardır.
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47. Occupational Health Science (2017-; Springer; 
e-ISSN: 2367-0142)
https://link.springer.com/journal/41542

“Society for Occupational Health Psychology”nin desteği ile ya-
yın hayatını sürdüren dergi, iş sağlığının psikolojik, davranışsal ve 
teknolojik açılarını ele alır.

İş sağlığı ve meslek hastalıkları ile ilgili yayın kabul etmekte 
olan diğer bazı süreli yayınlar aşağıdaki Tablo 1’de listelenmiştir.

ULUSAL SÜRELİ YAYINLAR
Türkiye’ye ait ulusal süreli yayınlar listelenirken uluslararası lis-
tede olduğu gibi sistematik bir yol izlenememektedir. Bu neden-
le, aşağıda tarih sırasına göre listelenmiş olan yayınların bazıları-
nın yayın hayatının sonlanmış olduğu görülecektir. Buradaki asıl 
hedef, Türkiye’de İSG alanına günümüze kadar ne düzeyde katkı 
sağlandığının gösterilmesidir.

1. İSGÜM Bülteni (Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı)
Derginin yayımlandığı tarihler araştırıldığında karşımıza 1980’de 
ve 1981’de 8. ve 9. sayıları çıkmıştır. Yayınlarına ara veren dergi 
1988’de tekrar 1. sayıdan başlayarak devam etmiştir. Derginin en 
geç 1992’de çıkan 29. sayısına ulaşılabilmiştir.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi (ISSN: 1300-2341; 
1987-2000, 2001-2011; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı)
https://www.ailevecalisma.gov.tr/yayinlar/dergiler/is-sagligi-
ve-guvenligi-dergisi/
Daha önce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bülteni olarak yayımlan-
mıştır. Bu ismiyle araştırıldığında en erken 1987’de 5. sayısına, en 
geç de Eylül 2000’de 50. sayısına ulaşılabilmiştir. Daha sonra “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Dergisi” adıyla devam eden derginin yayınla-
rı 2011’de durmuştur.

3. Çalışma Ortamı Dergisi (ISSN: 1302-3519; 1992-; 
Fişek Enstitüsü)
https://calismaortami.fisek.org.tr/

4. İş Hekimliği (1992-1993; TTB)
Mart 1992 ile Aralık 1993 tarihleri arasında 8 sayı olarak yayım-
lanmıştır.

5. İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Bülteni (1995-1997; 
TTB)
Ekim 1995 ile Haziran 1997 tarihleri arasında 5 sayı olarak yayım-
lanmıştır.

6. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (ISSN: 1302-
48-41; 2000-; TTB)
http://www.ttb.org.tr/MSG/
Ocak 2000’den beri yayınlarına üç ayda bir olarak devam etmek-
tedir. İSG alanında başta kavramsal ve hukuksal konular, çalışma 
koşulları, ortam faktörleri ve ilişkili faktörler olmak üzere birçok 
konuda yayın kabul etmektedir (3).

7. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni 
(TAF Preventive Medicine Bulletin; ISSN: 1303-
734X; 2002-2016; GATA)
29787 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararname ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi’ne devri sonrası yayınları durmuştur.

8. Toksikoloji Dergisi (The Turkish Journal of 
Toxicology; ISSN: 1304-3978; 2003-2007; Ankara 
Üniversitesi; Seçkin Yayıncılık)

9. Çalışma İlişkileri Dergisi (P-ISSN: 2146-0000, 
E-ISSN: 2146-7854; 2010-; ÇASGEM)
http://www.calismailiskileri.org/

10. Çalışma Dünyası Dergisi (ISSN: 2148-1245; 
2013-2015; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
http://www.calismadunyasi.gov.tr/

11. Türkiye Klinikleri Journal of Public Health - 
Special Topics 
(e-ISSN: 2149-536X; 2015-; Türkiye Klinikleri)
http://www.turkiyeklinikleri .com/journal/public-health-
special-topic/2149-536X/en-index.html
•	 İşsever	H.	 (Sayı	Editörü).	 (2016).	Türkiye’de	 İş	Sağlığı	 ve	Gü-

venliği Ülke Göstergeleri Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri J Pub-
lic Health-Special Topics, 2(3).

•	 Pekşen	Y.	(Sayı	Editörü).	(2017).	Sağlık	Çalışanlarının	Meslek	
Hastalıkları Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri J Public Health-
Special Topics, 3(2).

•	 Çakmak	Z.	A.	(Sayı	Editörü).	(2017).	İş	Sağlığı	ve	Meslek	Has-
talıkları Özel Sayısı Türkiye Klinikleri J Public Health-Special 
Topics, 3(3).

12. The Turkish Journal Of Occupational / 
Environmental Medicine and Safety (E-ISSN: 2149-
4711; 2015-; Engin Tutkun)
http://dergipark.gov.tr/turjoem 

13. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 
(E-ISSN: 2636-7602; 2017-; Zonguldak Bülent 
Ecevit Üniversitesi)
http://dergipark.gov.tr/kisgd

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ile MESLEK 
HASTALIKLARI KONULARINDA 
KİTAPLAR
ULUSLARARASI KİTAPLAR
Uluslararası kitaplar listelenirken “occupation, toxicology, indust-
rial health, exposure, industrial medicine, hygiene, safety, ergono-
mics, work” kelimelerini içeren, fakat “therapy” kelimesini içerme-
yen ve 2000 yılı sonrasında yayımlanan kitapların son baskıları; 
büyük yayınevlerinin arşivlerinde taranmıştır. Tarih sırasına göre 
sıralanan kitaplar aşağıda liste halinde verilmiştir:
•	 Encyclopaedia	of	Occupational	Health	 and	Safety,	 ILO,	 (t.y.).	

Erişim: 06.01.2019 http://www.iloencyclopaedia.org/



İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Alanlarında Yayınlar 205

Tablo 1. İş sağlığı ve meslek hastalıkları alanında diğer süreli yayınlar

Dergi Adı Atıf Dizini
Impact 

Factor
Yayın Tarihleri Yayıncı Link e-ISSN

American journal of public health
SCI, SCIE,  

SSCI
4,380 1873-1970, 1971-

American Public Health 

Association

https://ajph.

aphapublications.org/
1541-0048

Annual Review of Public Health
SCI, SCIE,  

SSCI
9,491 1980- Annual Reviews

https://www.annualreviews.

org/journal/publhealth
1545-2093

Asia-Pacific Journal of Public 

Health
SCIE,  SSCI 1,013 1987- Sage Publishing

https://journals.sagepub.

com/home/aph
1941-2479

Australian and New Zealand 

Journal of Public Health

SCI, SCIE,  

SSCI
1,889 1977-1995, 1996- Wiley

https://onlinelibrary.wiley.

com/journal/17536405
1753-6405

BMC Public Health SCIE 2,420 2001- Springer
https://bmcpublichealth.

biomedcentral.com/
1471-2458

Cadernos de Saúde Pública SCIE,  SSCI 0,971 1985- SciELO
http://www.scielo.br/

revistas/csp/iaboutj.htm
1678-4464

Canadian Journal of Public 

Health – Revue Canadienne de 

Sante Publique

SSCI 1,488 1910-1996, 1997- Springer
https://link.springer.com/

journal/41997
1920-7476

Central European Journal of 

Public Health (CEJPH)
SCIE,  SSCI 0,800 1957-1992, 1993-

National Institute of 

Public Health, Prague /

TIGIS

https://cejph.szu.cz/ 1803-1048

Critical Public Health SSCI 2,412 1990- Taylor & Francis
https://www.tandfonline.

com/toc/ccph20/current
1469-3682

European Journal Of Public 

Health

SCI, SCIE,  

SSCI
2,782 1991- Oxford

https://academic.oup.com/

eurpub
1464-360X

Global Public Health SSCI 2,017 2006- Taylor & Francis
https://www.tandfonline.

com/loi/rgph20
1744-1706

International Journal of 

Environmental Research and 

Public Health

SCIE,  SSCI 2,145 2004- MDPI
https://www.mdpi.com/

journal/ijerph
1660-4601

International Journal of Public 

Health
SCIE,  SSCI 2,617 1921-2006, 2007- Springer

https://link.springer.com/

journal/38
1661-8564

Iranian Journal of Public Health SCIE,  SSCI 1,053 1972-
Tehran University of 

Medical Sciences

http://ijph.tums.ac.ir/index.

php/ijph

Journal of Public Health
SCI, SCIE,  

SSCI
1,670 1892-2003, 2004- Oxford

https://academic.oup.com/

jpubhealth

Public Health SCIE,  SSCI 1,441 1888- Elsevier
https://www.journals.

elsevier.com/public-health

Revista Panamericana de Salud 

Publica - Pan American Journal 

of Public Health

SSCI 0,784 1922-1996, 1997- PAHO
https://www.paho.org/

journal/index.php

Scandinavian Journal of Public 

Health
SCIE,  SSCI 1,646 1969-1998, 1999- Sage Publishing

https://journals.sagepub.

com/home/sjp

•	 Sullivan,	 J.	 B.,	 Krieger,	 G.	 R.	 (2001).	 Clinical Environmen-
tal Health and Toxic Exposures. 2e. Wolters Kluver. ISBN: 
9780683080278

•	 Nieuwenhuijsen,	M.	 J.	 (2003).	Exposure Assessment in Occu-
pational and Environmental Epidemiology. Oxford. ISBN: 
9780198528616

•	 Sanders,	M.	(2003).	Ergonomics and the Management of Mus-
culoskeletal Disorders. 2e. Elsevier. ISBN: 9780750674096

•	 Greenberg,	 M.,	 Hamilton,	 R.,	 Phillips,	 S.,	 McCluskey,	 G.	 J.	
(2003). Occupational, Industrial, and Environmental Toxico-
logy. 2e. Mosby. ISBN: 978-0323013406

•	 Checkoway,	 H.,	 Pearce,	 N.	 E.,	 Kriebel,	 D.	 (2004).	 Research 
Methods in Occupational Epidemiology. 2e. Oxford. ISBN: 
9780195092424

•	 Harrison,	 J.,	Williams,	N.	 (2004).	Atlas of Occupational He-
alth and Disease. Hodder Arnold. ISBN: 340740698
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•	 Westerholm,	P.,	Nilstun,	T.,	Øvretveit,	J.	(2004).	Practical Et-
hics in Occupational Health. CRC Press. ISBN: 9781857756173

•	 Tranter,	M.	(2004).	Occupational Hygiene and Risk Manage-
ment. 2e. Allen&Unwin. ISBN: 9781741143294

•	 Koren,	H.	 (2004).	 Illustrated Dictionary and Resource Direc-
tory of Environmental and Occupational Health. 2e. CRC 
Press. ISBN: 9781566705905

•	 McCunney,	 R.	 J.,	 Rountree,	 P.	 P.,	 Cherry,	 D.,	 Davis,	 S.,	 Le-
vin, J., Lowry, L., Nalbone, J. T., Pinson, B., Remenchik, E. 
(2004). Occupational and Environmental Medicine : Self-
Assessment Review. 2e. Lippincott Williams and Wilkins. 
ISBN: 9780781752923

•	 Waldron,	H.	A.,	Edling,	C.	(2004).	Occupational Health Prac-
tice. 4e. Hodder Arnold. ISBN: 978-0750627207
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Makine ve Tezgâhlarda Koruyucular ve Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Kibar Erten 1995
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Türk İş Mevzuatına Göre İşverenin ve İşçinin Görev ve Sorumlulukları

Hulusi Ay
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Batıda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları – Tercüme Eserler Serisi - 1 YODÇEM 1996

İnşaat Sektöründe İşçi Sağlığı – İş Güvenliği Uygulamaları Semineri YODÇEM – İNTES 1997

Herkes İçin Emniyet ve Güven İçinde Çalışma Kuralları (İş Güvenliğinin Önemli Kuralları) M. Sabri Yazılıtaş 1997

Seminer Konu Başlıkları YODÇEM 1998

YODÇEM Faaliyetleri ve Seminer Konu Başlıkları YODÇEM 1998

İş Kazalarının Hukuki ve Cezai Sorumlulukları Ural Fer 1998

Çalışma Hayatını Düzenleyen Mevzuatın Temel İlkeleri Kasım Afşin 1998

Boya, Polyester Atölyelerinde Sağlık ve Güvenlik Riskleri ve Koruma Yöntemleri
Yasemin Güngör

Alpaslan Ergör
1998

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tunç Demirbilek 1998

Sosyal Sigorta Kurumları ve İşveren Açısından İş Kazası Kavramı Coşkun Saraç 1998

Türk Sosyal Sigorta Kurumlarının Emeklilik Sistemleri ve Yeniden Yapılanma Çalışmaları
Ali Nazım Sözer

Sevda Demirbilek
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Maden İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve iş güvenliği

Maden İşyerlerinde Kişisel Koruyucu Kullanılması

Maden İşyerlerindeki Yangınlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Ali Seydi Tatar 1998

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini Sağlama Açısından İşverenin Yükümlülüğü Murteza Aydemir 1999
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Tekstil İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Doğankent Beldesinde Bir Tekstil İşyerinde Yapılan 

İnceleme)
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Asbest Lütfi Ulusoy 1999

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Yönünden Yükümlülükler ve Ceza Uygulamaları Ahmet Şen 1999

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Prensipleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuki Yönü

Çalışma Ortamında Sağlık Açısından Zararlı Faktörler

Sadettin Baysal 1999

1. Fenni Nezaretçilik Semineri YODÇEM-TMMOB 1999

Endüstride İlk Yardım, Beslenme ve Çalışma Hayatı, İşyeri Hekimliği ve Ergonomik Çalışmalar, İşyeri 

Koşulları ve Mesleki Hastalıklar, İşyeri Çalışma Ortamı ve İşçi Sağlığı, Çalışma Hayatı ve Stres, Mesleki 

Deri Hastalıkları

Şule Ilıcak
1999

İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Kurşun Metalinin Çalışanlara ve Çevreye Etkileri (Adana İlinde 

Egzos Gazındaki Kurşun Etkisinde Kalan Trafik Polisleri İle İlgili İnceleme)
Ertan Kara 1999

AB Uyum Sürecinde Çalışma İlişkileri – Sosyal Güvenlik Konferansı YODÇEM 2000

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Prensipleri

Makine ve Tesislerde, Kaynak İşlerinde, Basınçlı Kaplarda İş Güvenliği
Kibar Erten 2000

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Devletin, İşverenin ve İşçinin Görev ve Sorumlulukları

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
Ural Fer 2000

Avrupa Topluluğu

Avrupa Topluluğu’nda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Parlayıcı, Patlayıcı Maddeler ve Bu Maddelerle İlgili Güvenlik Önlemleri

Müzeyyen Asma 2000

İşçinin Haklı Sebeple Fesih Hakkı Serkan Odaman 2000

İş Kazalarının Önlenmesinde Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Öneriler Gökhan Ofluoğlu 2000

Basında İş Kazaları Sadettin Baysal 2000

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Prensipleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuki Yönü

Çalışma Ortamında Sağlık Açısından Zararlı Faktörler

Sadettin Baysal 2000

İş Kazalarının İktisadi ve Dışsal Boyutları Gökhan Ofluoğlu 2000

Türkiye’de Parafiskal Bir Gelir Olarak SSK Primleri ve Bunların Tahakkukunda Etkinliğin Sağlanması Oğuz Karadeniz 2000

İş Kazalarının Ekonomik Boyutları Gökhan Ofluoğlu 2000

Adana Merkez Çıraklık Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Ergenlerin Kimliğini Oluştururken Karşılaştıkları 

Psikososyal Sorunların Belirlenmesi 
Şükran Sevimli 2000

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini Sağlama Açısından İşverenin Yükümlülüğü Murteza Aydemir 2000

Sigarasız İşyerleri
Nazmi Bilir, Gökhan Telatar, Ali 

Naci Yıldız
2005

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin Tarihi (1955-2007) – YODÇE’den ÇASGEM’e 

Türkiye’de Çalışma Yaşamı Eğitimleri
Erdem Cam 2008

Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği: Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Etkinlik 

Düzeyinin Ölçülmesi
Fatih Yılmaz 2011

Esnek Çalışmanın İşgücü Maliyetlerine ve Rekabet Gücüne Etkisi ve Tekstil Sektöründe Uygulaması Hakan Çelenk 2011

Asetilen Üretimi Yapan Tesislerde Kazaya Sebep Olabilecek Faktörlerin Belirlenmesi ve Çevresel 

Etkilerinin İncelenmesi
Kadir Tomas 2011

Metal İş Kolunda Meydana Gelen İş Kazaları ve İş Kazalarının Oluşturduğu Maliyetlerin Analizi Engin Demir 2011

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Risk Analizi Uygulaması (Dökümhaneler Örneği) Gonca Şener 2011

Türkiye’de Bilişim Sektöründe İşgücü Piyasasının Hindistan ve İrlanda ile Mukayeseli Analizi M. Çağlar Özdemir 2011

ÇASGEM Tarihi 1955-2011, Türkiye’de Sosyal Politika İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Erdem Cam 2012

Türkiye’de Özürlü Dostu İstihdam Politikaları (Durum Analizi ve Öneriler) Serdar Orhan 2013

Dünden Bugüne Zanaatkârlık: Cam İşçiliği Örneği Elif Tuğba Doğan 2013

Ankara’da Elektrik Dağıtım İşlerinde Çalışan İşçilerde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Görülme Sıklığı 

ile ilişkili Etmenler
Muharrem Bilgen 2013

Özürlülerin İstihdamında Ev Esaslı Tele Çalışma (Evde Tele Çalışma): Bursa İli Belediyelerinden Örnekler) Sanem Berkün 2013
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Türkiye’de 2000 Sonrası Dönemde Uygulanan Ekonomik ve Sosyal Politikalar Temelinde Yoksulluk 

Sorunu “Ankara’da Uygulamalı Bir Araştırma”
Banu Metin 2013

İşyerinde Sosyal Diyalog ve Demokrasi Erdem Cam 2013

İktisadi Sistemler Bağlamında Gelir Dağılımı – Kredi Ekonomisi İlişkisi ve Türkiye Başak Işıl Çetin 2013

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Eğitim Programı Eğitici El Kitabı Ali Naci Yıldız 2013

Tarımda Güvenlik ve Sağlık – Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemeleri Çev: Bülent Piyal 2013

Meslek Hastalıkları 2013

2012 Birim Faaliyet Raporu ÇASGEM 2013

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ÇASGEM 2013

1.Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz(Mobbing) Panel ve Çalıştayı Bildiriler Kitabı ÇASGEM 2013

Çalışma Yaşamında Psikolojik Taciz
T. Akgeyik, M. G. Delen, Ş. 

Uşen
2013

Müşteriden Kaynaklanan (Psikolojik Taciz) Saldırgan Davranışlar: Market ve Çağrı Merkezi Çalışanlarına 

İlişkin Bir Araştırma
T. Akgeyik, M. G. Delen 2013

Konaklama ve Yeme-İçme İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Y. Bülent Piyal 2013

2013 Birim Faaliyet Raporu ÇASGEM 2013

TBMM’nin Bütçe Hakkı Kullanım Durumu: 5018 Sayılı Kanun Sonrası Bütçe Hakkı Kullanımında Etkinlik 

Düzeyinin Ölçümü 
Mehmet Selim Bağlı 2015

Tersanelerde İş Kazaları ve Güvenlik Tedbirleri: Tuzla Tersaneleri Kenan Yavuz 2015

Mahalli İdarelerde İş Sağlığı ve Güvenliği – Risk Değerlendirmesi
Burak Ayan, Ekrem Çakmak, 

Esra Karaman, Derya Koçak 2015

2014 Birim Faaliyet Raporu ÇASGEM 2015

Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı ÇASGEM – Sağlık Bakanlığı 2015

The Green Jobs and Employment Policies in Transition Process to Green Economy: Evidence from 

British Labour Force Survey
Ayhan Görmüş 2016

İşyeri Uyuşmazlık Sistemleri – Performans İyileştirme Rehberi
Erdem Cam 

(Çeviri Editörü)
2016

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı

Murat Atan, Erdem Cam, Elif 

Çelik, Berna Yazar Aslan, Deniz 

Boz Eravcı 

2017

İşsizlik Sigortası Ödemelerinin Yararlanıcıların İş Arama Eğilimlerine Etkisi 

Murat Atan, Erdem Cam, 

Funda Çınar Altay, Betül Gürler, 

Elif Çelik, Berna Yazar Aslan

2017

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Çalıştay Raporu ÇASGEM 2017

Temel Yangın Güvenliği Kitapçığı Seval Eroğlu, Handan Akarsu 2017

İşbaşı Bilgilendirmesi: Yüksekte Çalışma
Esra Karaman ve Metin Cudi 

Yardımcı
2018

İş Sağlığı ve Güvenliği – ILO Standartları

Derya Koçak, Deniz Boz Eravcı, 

Burak Ayan, Elif Çelik, Özge 

Akaner

2018

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
Y. Bülent Piyal, Münevver 

Güzel, Handan Akarsu
2018

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Serhat Taşçı, Deniz Boz Eravcı 2018

Kimyasal Güvenlik Çalıştay Raporu ÇASGEM 2018
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Tablo 3. ÇASGEM Avrupa Birliği proje kitapları

Adı Yazarı

Kamu Çalışanları İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Rehberi Özge Akakner, Onur Erdoğan

Mutfak, Bulaşıkhane ve Restoranlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Handan Akarsu, Münevver Güzel

Ofis Çalışanları İçin Ergonomi Burak Ayan, Funda Çınar Altay

Bahçıvanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Funda Çınar Altay, Betül Gürler

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Handan Akarsu, Betül Dönmez Oral

Şoförlere Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Esra Karaman, Burak Ayan, Metin Cudi Yardımcı

Kimyasal Tehlikelerde Güvenlik Yönetimi Handan Akarsu, Münevver Güzel

Sağlık Sektöründe Tehlike ve Riskler Handan Akarsu, Münevver Güzel

Kuru Temizleme Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz Boz Eravcı, Begüm Doğan, Seval Eroğlu

Tablo 4. İSGÜM bilgi dokümanları
İşyerlerinde Aydınlatma

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Oluşturduğu Riskler İçin Genel ve Özel Önleme Yöntemleri

Tehlikeli Kimyasal Maddelere Solunum Yolu İle Maruziyette Risk Derecesi Belirlenmesi (Basit Risk Değerlendirme Metodu)

Patlayıcı Ortamlarda İş Güvenliği

Boya Sektöründe Solvent Kullanımı: İş Güvenliği Açısından Tehlikeleri ve Alınması Gereken Önlemler

Endüstriyel Havalandırmaya Giriş

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Varlığından Kaynaklanan Kaza, Yangın ve Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi İçin Basitleştirilmiş Metot

Metal İşleme Akışkanları Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

Demiryollarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeraltı Madenlerinde Bulunan Zararlı Gazlar ve Metan Drenajı

Kapalı Alanlardaki Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Makine Koruyucuları

Nanomalzemeler ve Tehlikeleri

Nanomalzemelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi ve Kontrol Önlemleri

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kanal Kazısı Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

Güvenlik ağı ile çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Planı Rehberi

Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışmalarda İSG Uygulama Rehberi

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Havalandırma*

5 Adımda Risk Değerlendirmesi*

Temel İş Sağlığı Hizmetleri*

Orman İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği*

İnşaatta Sağlık ve Güvenlik*

Cephe İskelelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği*

Cephe İskeleleri Kontrol Listesi*

Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı Rehberi*

Kobiler için Yapı İşlerinde Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri Rehberi*

Güvenlik Ağı ile Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği*

OIC-OSHNET*

Yapı Taşları - Güvenli Çalış Sağlıklı Kal*

Asbestle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi*

Sağlıklı Yaşama Davet*

Yeraltı Kömür Madenlerinde Sağlık ve Güvenlik*

Gemi Adamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Araştırılması Projesi Sonuç Raporu*

Döküm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi*

Pnömokonyoz Radyografilerinin ILO Uluslararası Sınıflanrdırması Kullanım Rehberi*

* Web sitesinden bulunmayıp, İSGÜM deposunda sınırlı sayıda bulunan kaynakları belirtmektedir.
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Tablo 5. İSGÜM diğer dokümanları

Diş Protezi Laboratuvarlarında Sağlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması

Dünyanın Çeşitli Ülkelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği - Ceza Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi) dokümanları

KOBİ’ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İnşaat Sektörü

Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: İnşaat Sektörü

KOBİ’ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Metal Sektörü

Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Metal Sektörü

KOBİ’ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Maden Sektörü

Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Maden Sektörü: Mermer

Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Maden Sektörü: Kömür

Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Avrupa Birliği’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Gıda - tarım rehberleri

Açık Tarım Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan İşleme Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

Örtü Altı Yetiştiriciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

Süt Ürünleri İmalatı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

İş ekipmanları dokümanları

Forkliftlerle Güvenli Çalışma Rehberi

Isıtma Kazanı Periyodik Kontrol Kriterleri-Taslak

Isıtma Kazanı Periyodik Kontrol Raporu-Taslak

Mobil Kren Periyodik Kontrol Kriterleri-Taslak

Mobil Kren Periyodik Kontrol Raporu-Taslak

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrol Kriterleri-Taslak

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrol Raporu-Taslak

Yürüyen Merdiven veya Bant Periyodik Kontrol Kriterleri-Taslak

İSGAP (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi) rehberleri

Örtüaltı Sektörü Rehberi

Seramik Sektörü Rehberi

Boya Üretimi Sektörü Rehberi

Ağaç Ürünleri İmalatı Sektörü Rehberi

Plastik Ürünleri İmalatı Sektörü Rehberi

Diğer İSGÜM yayınları - Yayın Adı Tarih

Benzen (Benzol) ve İşçi Sağlığı - Ankara, Adana ve İzmir’deki Çözücü Kullanılan, Benzen Üretilen Bazı İşyerlerinde Benzenle 

Etkilenme Ön Taraması
1986

Tütün Endüstrisinde Çalışanların Sağlık Taraması 1987

Çay Endüstrisinde Gürültü 1988

Demir Döküm İşkolunda İşçi Sağlığı ve İşyeri Ortam Taraması

   1. Kitap: Pik Döküm Yapan Dökümhanelerde İşçi Sağlığı ve İşyeri Ortam Taraması

   2. Kitap: Çelik Döküm Yapan Dökümhanelerde İşçi Sağlığı ve İşyeri Ortam Taraması

1990

Organofosforlu ve Karbamatlı İnsektisid Üreten İşyerlerinde Sağlık Taraması 1991

Asbest ve Sağlığınız 1994
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HASSAS (DEZAVANTAJLI) GRUPLAR ve 
ÇALIŞMA HAYATI

Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN, Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

9

Çalışma hayatının içerdiği güçlükler, sorunlar arasında iş sağlığı 
ve güvenliği (İSG) konuları özel önem taşımaktadır. Çalışanların 
bazı özellikleri konuyu daha da önemli hale getirmekte, sağlık 
ve güvenliklerine ilişkin sorunları katlanarak artırmaktadır. İş 
ve sağlık arasındaki ilişkiler iki ana grupta incelenebilir. Bunlar, 
bireysel özellikler, iş yerinin ortam koşulları ve çalışma koşulla-
rıdır. İş yerinin ortam koşulları ile çalışma koşulları bazı birey-
sel faktörlerle de (dezavantajlarla) bir araya geldiğinde daha bü-
yük sorunlara dönüşebilir. Bu özellikler, iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında çalışma hayatında kendilerine yer bulan özel grup-
ları olumlu ya da olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir 
(Tablo 1). 

Çalışma hayatında, hassas grupların sağlık durumları (genel 
özellikleri), sağlıklarının ve güvenliklerinin korunması ve gelişti-
rilmesi, iş ortamının buna uyumlu hale getirilmesi konuları özel 
önem taşımaktadır. Bireysel ve iş yerinin özellikleri, çalışanların 
iş hayatındaki mutluluğunu, başarı ve verimini de etkilemektedir. 

Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı risk-
ler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar, hassas, de-
zavantajlı, duyarlı gibi ana başlıklar altında toplanmaktır. Sos-
yodemografik özellikleri nedeniyle hassas olan çocuklar, genç-
ler, kadınlar, yaşlılar, eski hükümlüler, eğitimsizler, yoksullar 
yanı sıra sağlık durumları nedeni ile engelliler, hastalar, organi-
ze olmayan/olamayan düzensiz gelirli çalışanlar, ayrımcılık ko-
nusu olan azınlık grupları, göçmenler ve sığınmacılar bu gruplar 
arasında sayılmaktadır. Farklı kaynaklarda farklı sınıflandırmalar 
da yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında bu özel 
gruplar önemli bir yer tutmaktadır.

Diğer taraftan, hassas grupların daha kolay manipüle edildi-
ği, daha çok sömürüldükleri ve tercih edildikleri çalışma alanla-
rından da söz edilebilir. Tarım ve kırsal alanlardaki işlerde çapacı, 
toplayıcı, gezici/geçici/mevsimlik/göçmen çalışanlar, inşaat işleri, 
boya-badana işleri gibi geçici işler, seyyar satıcı, pazarcı, işporta-
cı, hamal gibi kayıt dışı (informel) işler, ev hizmetlerinde çalışan 

Tablo 1. İş ve sağlık arasındaki ilişkileri etkileyen bazı faktörler

Bireysel Özellikler İş-İş yerinin Özellikleri

Yaş İş yükü

Cinsiyet İşin niteliği ve yapısı

Kişilik özelliği Zayıf iletişim

Genetik durum Monotonluk

Eğitim durumu Rol belirsizliği ve rol çatışması

Medeni durum Karar vermede güçsüzlük

Sosyal destek durumu Yetersiz kaynaklar

Psikiyatrik özgeçmiş Yetersiz liderlik

Sorunlarla başa çıkma yöntemi Amirlerle ilişkiler ve çatışma

Kıdem Meslektaşlarla ilişkiler ve çatışma

Beslenme durumu İş yerinin kültürü ve havası

Bireyin alışkanlıkları Zaman yönetimi 

Sağlık durumu İş yeri dışından kaynaklanan özellikler (aile ve özel yaşamdan kaynaklanan)
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günlük ve sigortasız işlerde çalışanlar, evde parça başı çalışanlar 
bu gruplara örnek olarak verilebilir.

Dezavantajlı gruplar, en ağır çalışma koşullarının olduğu işler-
de, genellikle çalıştıranın belirlediği koşullarda çalışırlar. Çalışma 
süresi ve saatleri değişken ve belirsizdir. Çoğu zaman tatilleri ve 
dinlenme olanakları yoktur. Ayrımcılığa maruz kalırlar, dışlanır-
lar, pazarlık yapma güçleri ve kapasiteleri yoktur. Bu nedenle üc-
ret gibi konularda istismar edilirler ve hatta düşük ücretle bazen 
de karın tokluğuna ücretsiz çalıştırılırlar. Sözel, fiziksel, cinsel ta-
cize maruz kalırlar. Genellikle sigortasız ve sözleşmesiz çalışırlar. 
İş ve sosyal güvenceleri yoktur, sık iş değişikliği yapmak zorunda 
kalırlar. Sayıları tam olarak bilinemez. Kendini koruyacak güçle-
ri ve sendikal örgütlenme olanakları yoktur. Özellikle kayıt dışı 
iş yeri ve işlerde mevzuat kapsamı dışındadırlar. Böylece çalış-
ma hayatına ilişkin denetim uygulamalarının da dışında kalır-
lar. Çalışma ortamında sağlık ve güvenlik önlemleri yetersizdir ve 
genellikle yapılan işler tehlikeli, kirli ve riskli işlerdir. Temel İSG 
hizmetlerinden yoksun çalışırlar ve çoğunlukla sigortasız olduk-
ları için iş kazası ve meslek hastalıkları olması durumunda yasal 
hak talep edemezler. Bütün bunların yanı sıra farklı sosyopolitik 
kaygılarla sorunları bilinmez, ifade edilmez ve gizlenir.

Konunun tıbbi, teknik, mevzuat boyutları yanı sıra sosyal po-
litika boyutu da vardır. Sosyal politikalar toplumu oluşturan birey 
ve grupların sosyal ve ekonomik yaşama tam olarak katılmalarını 
özendirmektedir. Bu yaklaşım; toplumun üyesi olarak bireylerin 
ve grupların hak ve yükümlülüklerinin tanınmasına dayanmak-
ta ve hayatın risklerine karşı birey, grup ve aileleri korumanın öte-
sinde mümkün olduğu kadar onların kapasitelerine yatırım yapa-
rak, tüm yaşamları boyunca potansiyellerini gerçekleştirmeleri-
ne odaklanmaktadır. Sosyal politikanın temel amacı, değişik risk-
lere karşı toplumda yaşayan zayıf kesimlerin güvence altına alın-
masının sağlanmasıdır. Bu bağlamda sosyal politikanın üç temel 
değerden esinlendiği söylenebilir. Bunlar; özerklik, hakkaniyet ve 
toplumsal bütünleşmedir. Sosyal dışlanma ile mücadele, toplum-
sal aidiyet ve güven sosyal politikanın en önemli hedefleridir. 

Konuya ilişkin çok sayıda uluslararası ve ulusal mevzuat dü-
zenlemesi bulunmaktadır. Ulusal düzenlemeler arasında T.C. 
Anayasası kapsamında aşağıdaki maddeler örnek verilebilir:

Madde 50 : “Kimse yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işler-
de çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve 
ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımın-
dan özel olarak korunurlar.’’

Madde 18:  “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.”
Madde 61. “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatı-

na intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.”
Madde 49. “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.”

Buna göre devletin, anayasadan kaynaklı sorumlulukları  
nedeniyle, çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlama, karar 
verme, denetim ve çalışanların menfaatini koruma görevleri 
vardır. Özellikle sosyal güvenliğin vazgeçilmez bir insan hakkı 
olduğu düşünülürse, devletin görevi herkesin asgari yaşam 
düzeyini sağlamak için ayrımcılık gözetmeden mevcut ve 
gelecekteki durumlarını güvence altına almaktır. İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’ne göre herkes toplumun bir üyesi olarak bu 

hakka sahiptir ve hiçbir şekilde kişinin elinden alınamaz. Tüm 
bu koşulların hakkaniyetli olarak sağlanması için devlet, gerek-
li önlemleri almak ve örgütlenmeyi kurmakla yükümlüdür (1, 2).

Hassas gruplar, mevzuatımız kapsamında özel politika gerek-
tiren grup olarak yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu’nunda risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma baş-
lığı altında (Madde 10) risk değerlendirmesi yapılırken genç, yaş-
lı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerekti-
ren gruplar ile kadın çalışanların dikkate alınması gerektiği belir-
tilmektedir (3).

İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik’te (18 Aralık 2014, Sayı: 29209) 
periyodik muayenelerin sıklığına ilişkin düzenlemede “Çalışanın 
kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli 
olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile 
iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; 
az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki 
işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yıl-
da bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç 
ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere peri-
yodik muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi 
halinde bu süreler kısaltılır” düzenlemesi vardır (4).

Bu bölüm kapsamında hassas (dezavantajlı) gruplar çalışma 
yaşamında fizyolojik, ruhsal, sosyoekonomik nedenlerle üretim 
sürecinde çeşitli risklerle karşılaşma olasılığı yüksek ve özel önem 
gösterilmesi gereken grupları ifade etmektedir. Çocuklar, genç-
ler, yaşlılar, engelliler ve mülteciler-göçmenlerin çalışma hayatın-
da yaşadıkları sorunlar, karşılaştıkları riskler, nedenleri ve onların 
iş hayatına uyum sağlamaları için ne tür düzenlemelerin yapılabi-
leceği konuları ele alınmıştır. Kapsamı nedeniyle çalışan kadınlar 
ile farkındalık ve duyarlılık düzeyinin, çalışma sayısının az olma-
sı nedeni ile çalışma hayatında eski hükümlüler konularına bu ki-
tap kapsamında ayrı bölümlerde verilmiştir.

ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
“Çocuk” kavramı ilk olarak 17. yüzyılda tanımlanmıştır. Bugün 
çocuk, 0-18 yaş grubundaki birey olarak tanımlanmaktadır. 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre; “…daha erken 
yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan ço-
cuk sayılır” tanımlaması yapılmıştır. Sözleşmede; çocuk da bir bi-
rey olarak kabul edilerek hakları ve sözleşmeye taraf devletlerin 
yükümlülükleri belirtilmektedir (5). Çocuklar, günümüzde çeşit-
li nedenlerle hak ettikleri yaşama erişememekte, ihmal ve istis-
marlara maruz kalmakta ve bütün dünyada çocuk hakları ihlalleri 
aralıksız hüküm sürmektedir. Çocuk haklarının ihlal edildiği 
ve çocukların gelişimlerinin önündeki engellerin en önemli 
alanlardan birisi, çocuk işçiliğidir. Çocuk işçiliği; sosyal, fiziksel, 
psikolojik, ekonomik ve kültürel boyutları olan ve bu boyutlarda 
çocuğun istismarına yol açan önemli bir sosyal sorundur. Bu so-
run aynı zamanda çocuk hakları temelinde önemli bir hak ihlali 
olarak görülmekte, ulusal ve uluslararası birçok kurumun ve ku-
ruluşun çözüm bulmaya çalıştığı sorunlar arasında yer almak-
tadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi; çocuklara verilen önem, et-
kin aile ve çocuk politikaları uygulaması ve çocuk haklarının her 
alanda özümsenmiş olmasıyla yakından ilgilidir. Duygusal, be-
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densel ve psiko-sosyal gelişimini tamamlama aşamasında bir bi-
rey olan çocuk, öncelikle ailenin daha sonra da toplum ve devle-
tin sorumluluğundadır. 

Sosyoekonomik konumları gereği maddi kazanç elde etmek 
veya meslek edinmek amacıyla esnaf ve sanatkârlar yanında, sanayi 
işlerinde ve tarım işlerinde üretime katılan on sekiz ve daha küçük 
yaşlardaki bireyler çalışan çocuk olarak tanımlanabilir. Fakat ço-
cukların yaptığı her türlü çalışma çocuk işçiliği olarak tanımlan-
maz.	Bequele “Çocuk Çalıştırılmasıyla Mücadele” adlı kitabında 
her türlü çalışma biçiminin her zaman çocuğa zarar vermediği-
ne değinmiştir. Örneğin; “küçük yaşlardan başlayarak ev işlerine 
yardım etmek, babanın dükkânında ya da tarlasında belirli hafif 
işler yapmak gibi çocuğu geleceğin çalışanları ve bulundukları 
toplulukların yararlı üyeleri olarak beceri kazanmalarına imkân 
sağlayan çalışmalar” çocuk işçiliği olarak görülmez. (6). 

Çocuklar birçok farklı nedenle çalışma hayatına girmektedir-
ler. Çocuk çalışması “çocukları, çocukluklarından, potansiyelle-
rinden ve onurlarından yoksun bırakan, fiziksel ve zihinsel geli-
şimlerine zarar veren her türlü çalışma” olarak tanımlanmaktadır. 
Çocuk çalışmasının en önemli sonuçlarından biri eğitim olanak-
larından mahrum kalmalarıdır. Bunun yanında işgücü piyasasın-
da kolayca kontrol edilebilmeleri ve istismar edilebilir ucuz emek 
olmaları çocuk çalışmasını cazip hale getirmektedir. Bu nedenle 
çocukların çalışma hayatı içinde yer alması, çocukların çalıştırıl-
ması olarak değerlendirilmelidir. Günlük kullanımda ve mevzua-
tımızda çocuk işçi olarak kullanılsa da bu yaklaşım doğru değildir. 
Genç, yaşlı işçi gibi bir yaklaşımla, çalışmaması gereken çocuk-
ların çalışması bu kapsamda sınıflandırılmakta, kabul görmekte-
dir. Bunun yerine çalışan çocuk ya da çalıştırılan çocuk ifadesi 
daha doğru olacaktır. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre çocuk işçi; 14 yaşını bi-
tirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi-
yi ifade eder. On beş yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamam-
lamamış kişiye ise genç işçi denmektedir. Yönetmeliğe göre çocuk 
işçilerin çalıştırılabileceği işlerden bazıları aşağıda örnek olarak 
verilmiştir (7):

1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı 
gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri,

2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek bö-
cekçiliği işleri,

3. Esnaf ve sanatkârların yanında satış işleri,
4. Büro hizmetlerine yardımcı işler,
5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı iş-

leri (yük taşıma ve istifleme hariç),
6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve 

satış elemanı olarak yapılan işler,
7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri,
8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler 

(yük taşıma ve istifleme hariç),
9. Spor tesislerinde yardımcı işler,
10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri.

ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalış ma 
Örgütü)’nün 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin 
Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Söz-
leşmesi 2001 yılında Türkiye tarafından da onaylanmıştır. Bu söz-

leşmeye göre ‘çocuk’ terimi 18 yaşın altındaki herkes için geçerli-
dir (8). Buna göre;

•	 Çocukların alım-satımı ve ticareti, borç karşılığı veya ba-
ğımlı olarak çalıştırılması ve askeri çatışmalarda çocukla-
rın zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da içere-
cek şekilde zorla ya da mecburi çalıştırılmaları gibi kölelik 
ve kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimleri; 

•	 Çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde 
veya pornografik gösterilerde kullanılması, bunlar için te-
dariki ya da sunumu;

•	 Çocuğun özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda belirti-
len uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi yasal ol-
mayan faaliyetlerde kullanılması, bunlar için tedariki ya da 
sunumu;

•	 Doğası ve koşulları gereği çocukların sağlık, güvenlik 
veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı olan işler kabul  
edilemez (8, 9).

Çalışma hayatındaki özel grupları içinde çocuklar öncelikli bir yer 
tutmaktadır. Sağlık düzeyinin temel belirleyicileri olan bireysel 
özellikler ve çevre faktörleri dikkate alındığında, çalışan çocuklar 
hem çocuk olmaları hem de çalışma ortamı tehlikeleri nedeni ile 
önemli dezavantajlı gruplardan biridir. Çocuklar aslında yetişkin 
olmadıkları için rutinde çalışma hayatı içinde olmaması gereken 
bir gruptur. Son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde 
sürdürülen çalışmalara ve yasal düzenlemelere rağmen birçok 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de çocuklar olumsuz koşullarda ça-
lışmaya devam etmektedirler. 

ÇOCUK ÇALIŞMASININ DÜNYA’DA ve 
TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
ILO’nun 2017 tahminlerine göre 2016 yılında dünyada 5-17 yaş 
arasında 152 milyon çalışan çocuk vardır ve bunların 73 mil-
yonu tehlikeli işlerde çalışmaktadır. Çocuk çalışması prevalan-
sı Afrika’da %19,6, Amerika’da %5,3, Arap ülkelerinde %2,9, Asya 
ve Pasifik’te %7,4 ve Avrupa ve Batı Asya’da %4,1 olarak belirlen-
miştir. 152 milyon çocuğun %48’i 5-11 yaş arasında, %28’i 12-14 
yaş arasında, %24’ü ise 15-17 yaş arasındadır. Çocuk çalışanla-
rın %58’i erkektir. %70,9’u tarım, %11,9’u sanayi ve %17,2’si hizmet 
sektöründe çalışmaktadır. 2016 yılında çocukların %69,1’inin aile 
işçisi, %27,2’sinin maaşlı ve %27,2’sinin kendi hesabına çalıştığı gö-
rülmüştür. Ayrıca 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yalnızca 
%68’i okula devam edebilmektedir. Bu rapora göre dünyada 2000 
yılından 2016’ya kadar çocuk çalışması %16,0’dan %9,6’ya, tehli-
keli işlerde çalışan çocuk sayısı ise %11,1’den %4,6’ya düşmüştür. 
Yine de çocuk çalışmasının düşük gelirli ülkelerde daha fazla ol-
ması dikkat çekmektedir. Bu nedenle özellikle düşük gelirli ülke-
lerde çocuk çalışmasının azaltılması için özel önlemler alınmalı-
dır. Çocuk çalışması sıklığının önceki yıllara göre düştüğü ancak 
düşme hızının azaldığı gözlenmiştir (10).

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), en son 2012 yılında Çocuk 
İşgücü Anketi sonuçlarını yayınlamıştır (11). Buna göre; Türki-
ye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 15 milyon 247 bin 
kişidir. Bu yaş grubundaki çocukların %66,5’i kentlerde, %33,5’i 
kırsalda yaşamaktadır. Çocukların %91,5’i bir okula devam eder-
ken, %8,5’i okula gitmemektedir. Yaş gruplarına göre değerlen-
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dirildiğinde, 6-14 yaş grubundaki çocukların %97,2’si, 15-17 yaş 
grubundaki çocukların ise %74,7’si okula devam etmektedir. 6-14 
yaş grubunda 292 bin, 15-17 yaş grubunda ise 601 bin kişi çalış-
maktadır. Ekonomik faaliyette çalışan 6-17 yaş grubundaki ço-
cukların istihdam oranı %5,9’dur. Çocukların istihdam oranı, 
6-14 yaş grubunda %2,6, 15-17 yaş grubunda ise %15,6’dır. Türkiye 
genelinde 6-17 yaş grubunda istihdam edilen çocukların %44.8’i 
kentsel, %55,2’si kırsal yerlerde yaşamakta olup, %68,8’i erkek ve 
%31,2’si ise kız çocuklarıdır (11).

Çalışan çocukların %49,8’i bir okula devam ederken, %50,2’si 
okula devam etmemektedir. Yaş grupları itibarıyla, 6-14 yaş gru-

bundaki çalışan çocukların %81,8’i, 15-17 yaş grubundaki çalışan 
çocukların ise %34,3’ü bir okula devam etmektedir. Okula devam 
eden 6-17 yaş grubundaki çocukların %3,2’si ekonomik gelir ge-
tiren işlerde ve %50,2’si ev işlerinde faaliyet gösterirken, %46.6’sı 
herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır. Bu yaş grubunda okula 
devam etmeyen çocukların ise; %34,5’i ekonomik gelir getiren iş-
lerde ve %38,8’i ev işlerinde faaliyet gösterirken, %26,7’si herhangi 
bir faaliyette bulunmamaktadır (Şekil 1).

Çalışmanın yapıldığı dönem içerisinde süresi ne olursa olsun ev 
işlerinde ailesine yardımcı olduğunu ifade eden 6-17 yaş grubundaki 
7 milyon 503 bin çocuğun; %47,2’sinin (3 milyon 540 bin kişi) haftalık 

Tablo 2. Temel çocuk işgücü göstergeleri (6-17 yaş), 2006-2012 (11)

Göstergeler

2006*

(Ekim-Kasım-Aralık)

2012

(Ekim-Kasım-Aralık)

(Bin kişi) Yüzde (Bin kişi) Yüzde

6-17 yaş grubu nüfus 15.025 - 15.247 -

İstihdam (6-17 yaş) 890 100,0 893 100,0

Yaş grubu

6-14

15-17

285

605

32,0

68,0

292

601

32,7

67,3

Cinsiyet

Erkek

Kadın 

601

289

67,5

32,5

614

279

68,8

31,2

Yerleşim yeri

Kent

Kır

490

400

55,1

44,9

400

493

44,8

55,2

Sektör

Tarım

Sanayi

Hizmet

326

275

289

36,6

30,9

32,5

399

217

277

44,7

24,3

31,0

İşteki durum

Ücretli veya yevmiyeli

Kendi hesabına

Ücretsiz aile işçisi

505

24

362

56,7

2,7

40,7

470

10

413

52,6

1,1

46,2

İstihdam oranı (6-17 yaş)

6-14

15-17

-

-

-

5,9

2,5

16,6

-

-

-

5,9

2,6

15,6

*2006 yılı sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiştir. Tablodaki yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Şekil 1. Okula devam eden ve etmeyen çocukların faaliyet durumları (2012) (11)
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çalışma süresi 2 saat ve daha az iken, %80,1’inin ise (6 milyon 12 bin 
kişi) haftalık çalışma süresi 7 saat ve daha az olarak saptanmıştır (11).

Türkiye’de çocukların yalnızca %3’ü okul öncesi eğitim (kreş 
ve gündüz bakım evleri) alabilirken, 2016 yılında evlenenlerin 
%18’i çocuktur (12). Bu durum çocukların aslında hak ettikleri 
eğitimden yoksun kalmakla birlikte erkenden hayata atıldıkları-
nı göstermektedir. 

Ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çocukların çalışma 
yaşı 15’tir. Sadece 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim 
çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal 
ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına 
devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilmektedir. 138 
sayılı ILO sözleşmesinde de asgari çalışma yaşı 15’tir. Buna göre 
TÜİK tarafından bildirilen 15-17 yaş arası çalışan çocuk sayısı 
2012 yılında 601 bin iken, 2016 yılında 708 bindir (13). TÜİK 2018 
verilerine göre Türkiye nüfusunun %28’ini çocuk nüfus oluştur-
maktadır. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 
yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı 
%20,3 iken bu oran 2018 yılında %21,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne 
katılma oranlarına cinsiyet bazında bakıldığında; 2017 yılında iş-
gücüne katılma oranı erkek çocuklarında %28,5 iken aynı oran kız 
çocuklarında %11,8 oldu. Bu oran, 2018 yılında ise erkek çocukla-
rında %30 iken kız çocuklarında %11,8 idi (Tablo 3) (14).

ÇOCUK ÇALIŞANLARIN HASSAS GRUP 
OLMALARININ NEDENLERİ
Bedensel, ruhsal, sosyal olarak büyüme ve gelişme aşamasında 
olan çocuklar yetişkinlerden anatomik, fizyolojik ve psikolojik 
olarak farklılıklar gösterir, çalışma ortam koşulları ile çalışma ko-
şullarının tehlikelerinden erişkinlere göre daha fazla etkilenirler. 
Yetişkin işçiler için tehlike oluşturmayan koşullar onlar için teh-
likeli olabilmektedir. Özellikle sokakta ve sanayide çalışan çocuk-
ların daha fazla iş kazası geçirdiği, meslek hastalığı ve kronik has-

talıklara yakalanma risklerinin daha fazla olduğu bilinmektedir. 
Öncelikle eğitim ortamında olmaları ya da oyun oynamaları bek-
lenen çocukların çalışma hayatında olmaları birçok nedenle onla-
rı hassas/ riskli grup haline getirmektedir.

Çocuklar kötü çalışma koşulları nedeni ile yeterli ve dengeli 
beslenememekte, böylece genel sağlık düzeyleri bozulmakta, bü-
yüme ve gelişmeleri aksamaktadır. Bazı fiziksel etmenler ve kim-
yasal maddeler çocukları yetişkinlerden daha fazla etkiler. Hız-
lı büyüme döneminde olmaları çocukları toksik maddelere kar-
şı daha duyarlı hale getirmektedir. Beslenme yetersizliği, anemi-
si veya kronik sağlık sorunu olması onları daha da riskli yapmak-
tadır. Kimyasal etkenlerin olduğu ortamda erişkinler ve çocuklar 
birlikte bulunuyorsa, çocukların kilogram başına maruz kalımı 
daha çok olacaktır. Metabolik olarak etkilenmeleri de buna bağlı 
olarak daha fazla olur. Örneğin kurşun çocuklarda beyin dokusu-
na erişkine göre daha kolay ulaşır, belirtiler çocukta erişkine göre 
daha erken olarak belirir ve klinik daha ağır seyreder. Toplam ma-
ruz kalım süreleri uzundur, küçük yaşta çalışmaya başlayan bir 
bireyle daha ileri yaşta çalışmaya başlayan arasında yıllar içinde-
ki toplam maruz kalım süresi farklıdır. Bu durum özellikle kro-
nik etkisi olan ortam faktörleri bakımından çocukları daha risk-
li hale getirmektedir. Çocukların fizik gelişmeleri tamamlanma-
mıştır. Bu nedenle aşırı bedensel aktivite veya ağır yük taşıma ge-
rektiren bir işte çocuğun bedensel gelişimi geri kalabilir (15). 

Sürekli olarak işveren tarafından horlanan hatta dövülen 
bir çocuğun ruhsal ve sosyal gelişmesinin normal seyretmesi 
beklenemez. Çalışma ortamında bulunabilecek, solventler, kur-
şun gibi pek çok kimyasal madde de çocuğun zihinsel geliş-
mesini olumsuz etkileyebilir. Çocukların zihinsel gelişmeleri 
tamamlanmış olmadığı için risk kavramı ve risk bilinci, riskin al-
gılanması tam olarak gelişmemiştir: Çocuk yapacağı bir işin so-
nuçlarının ne olabileceğinin bilincinde değildir. Bunun sonucu 
olarak kazaya uğrama riski de yüksektir (15). 

Tablo 3. Kurumsal olmayan çocuk nüfusun (15-17 yaş) işgücü durumu, 2014-2018 (14)

Kurumsal olmayan 

çocuk nüfus
İşgücü İstihdam edilenler İşsiz İstihdam oranı İşsizlik oranı

Yıl (Bin) (%)

2014

Toplam

Erkek 

Kadın 

3922

2013

1909

824

592

231

709

503

206

115

90

25

18,1

25,0

10,8

13,9

15,2

10,8

2015

Toplam

Erkek 

Kadın

3956

2028

1928

832

580

252

716

497

219

116

83

32

18,1

24,5

11,4

13,9

14,4

12,8

2016

Toplam

Erkek 

Kadın

3944

2021

1923

819

561

258

709

480

228

110

81

29

18,0

23,8

11,9

13,5

14,4

11,4

2017

Toplam

Erkek 

Kadın

3886

1995

1891

790

568

222

678

485

193

113

83

30

17,4

24,3

10,2

14,3

14,7

13,3

2018

Toplam

Erkek 

Kadın

3770

1937

1833

797

581

215

685

498

187

112

84

29

18,2

25,7

10,2

14,1

14,4

13,3

Tablodaki rakamlar, yuvarlama nedeni ile toplamı vermeyebilir.
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Bequele “Çocuk Çalışmasıyla Mücadele” adlı kitabında; 
çocukların daha fazla risk altında olma nedenlerini şöyle 
açıklamıştır: İş yerinde yangın gibi bir kriz durumunda çocuk-
lar daha az rasyonel davranma eğilimindedir. Yaşam deneyimle-
ri yeterli olmadığı için, risklere karşı yeterince uygun tutum ve 
davranışlar geliştiremezler. Güvenlik söz konusu olduğunda ya 
hiç eğitilmemişlerdir ya da aldıkları eğitim yetersizdir. Daha ça-
buk yorulurlar, dikkatleri çabuk dağılır ve bu yüzden yaralanma 
gibi olaylara daha kolay maruz kalırlar. Çocuk çalışmasında daha 
fazla denetim gerekirken, aksine bundan yoksunlardır. Daha uy-
sal ve ürkütülebilir olduklarından itilip kakılmaya ve sömürülme-
ye daha açıklardır. Yetişkinlerin yapmak istemedikleri kirli, zor ve 
tehlikeli işler genellikle çocuklara verilir (6).

İş yerlerinde düzenekler ve düzenlemeler, her türlü araç gereç, 
makine erişkinlerin ölçülerine göre düzenlenmiştir, çocuklara göre 
değildir, çocuğun ölçülerine göre büyüktür çocuk aletlere yeteri ka-
dar hakim olamaz. Bu durum hem çalışma verimini düşürür, hem 
de kaza olasılığını artırır. Kişisel koruyucular da, tehlikeli maddeler 
için belirlenen limit değerler de onlara göre değildir. Böylece alınan 
önlemlerde çocukları korumaya yeterli olmamaktadır (15).

Çocuklar haklarının ne olduğunu da tam olarak değerlendiremez, 
çalışmaları karşılığında neyi talep edeceklerini de bilemezler. Çocuk 
emeğinin istismar edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu istismar, 
kimi durumlarda çocuğun cinsel anlamda istismarı şeklinde de 
olabilmektedir. Haklarını bilmeyen çocuklar rahatlıkla sömürü aracı 
olmakta, ucuz işgücü olarak çalışma hayatı içinde yer almaktadırlar. 
Çocuğun emeği ucuzdur, sanayileşmenin ilk dönemlerinden beri 
hep çocuk işgücü “ucuz işgücü” olarak benimsenmiş, bu nedenle 
de bazı çalışma alanları için tercih edilmiştir. Meslek öğrenme 
karşılığında kimi zaman çocuklar ücretsiz de çalıştırılabilmektedir. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocukların çalıştırılmasının bir 
nedeni de çocuğun meslek edinmesidir. Çocuğun meslek eğitimi 
alması sağlanırken, sağlık ve güvenlik öncelikli olmalıdır. Meslek 
eğitimi gerekçesi ile çocukların sağlıksız ve kötü koşullarda çalış-
masına izin verilmemelidir. 

Çocukların eğitim gereksinmesi vardır ve çalışan çocukların 
genellikle örgün eğitimi aksar. Hemen bütün ülkelerde “zorunlu 
temel eğitim” kavramı vardır. Bu, her çocuğun alması gereken 
en kısa eğitim sürecine işaret eden bir kavramdır. Zorunlu te-
mel eğitimin uzunluğu, bir yandan çocuğun gelişmesi ile ilgili 
olduğu gibi, diğer taraftan da çocuğun çalışma hayatına girme-
si ile ilgilidir. Daha uzun süre eğitim alan bir kişinin daha iyi ye-
tişeceği ve hayata daha iyi hazırlanacağı kuşkusuzdur. Öte yan-
dan zorunlu eğitim süresinin uzun olması, çocuğun çalışmaya 
başlayabileceği en küçük yaş bakımından da önemlidir. Örne-
ğin 7 yaşında okula başlayan ve 5 yıl zorunlu eğitim alan bir ço-
cuk, bu 5 yıllık eğitim süresinin sonunda, yani 12 yaşında ça-
lışma hayatına girebilir. Oysa aynı çocuk 8 yıllık bir eğitimi ta-
mamlamak zorunda olsa, okuldan çıkması ve çalışma hayatına 
başlayabilmesi ancak 15 yaşında mümkün olabilir. 2012 yılın-
dan önce temel eğitim süresinin 8 yıl olması nedeniyle çocuk-
lar daha çok eğitim kurumlarında yer alıyorlardı. Bu düzenle-
mede çocuklar 15 yaşını doldurana kadar eğitim kurumlarında 
yer alma mecburiyetindeydi. Yeni düzenleme ile (2012 yılında) 
yapılan 4+4+4 kesintisiz eğitim sisteminde zorunlu ilköğretim 

yaşı düşürülmüştür ve bu durumda çocuk işçiliği yaşı 13 yaşa 
kadar düşebilmektedir. 

Çocukların çalışmasının önemli sonuçlarından biri de eği-
timlerinin aksamasıdır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşları baş-
ta olmak üzere işçi ve işveren sendikaları, belediyeler, üniversite-
ler, çeşitli dernek ve vakıfların geçmiş yıllarda yoğun uğraşları ol-
muştur. Bütün bu çabalarla, zaman içinde ülkemizde çocuk çalış-
tırılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

ÇOCUK ÇALIŞMASININ NEDENLERİ
Ülkedeki ekonomik gelişme düzeyinin geri olması, küresel et-
menler, eşitsiz gelir dağılımı, köyden kente göç gibi olguların yo-
ğun yaşandığı gelişmekte olan ülkelerde çocuk emeği kullanımı 
daha yaygındır. Çalışan çocuklar sorununu; yoksulluk, eğitim ve 
sağlık sorunları, işsizlik ve sosyal güvenlik gibi ülkenin temel so-
runlarından ayrı düşünmek mümkün değildir. Düzensiz kent-
leşme, kentsel işsizlik ve dengesiz gelir dağılımı aşırı nüfus artı-
şı, göç, enformal ekonominin artması gibi gelişmekte olan ülke-
lerin sık sık karşılaştıkları bu sorunlar, aileleri de yakından etki-
lemektedir. Bu sorunları yaşayan aileler yaşamlarını sürdürebile-
cekleri yeterli geliri elde edebilmek amacıyla çocuklarını çok kü-
çük yaşlarda çalışmaya başlatmak zorunda kalmaktadır (16-18). 
Ayrıca yasal düzenlemelerin yetersizliği, çocukların yetişkinlerin 
yapamayacağı ince işleri yapabilmeleri, zorunlu eğitim süresi ve 
ailede eğitime verilen değer de çocuk çalışmasını etkileyen et-
menler arasında sayılmaktadır (15).

Bunun yanında çocuk çalışması arz-talep dengesi ile belirlenir. 
Buna göre yoksulluk, geleneksel yaşam koşulları ve eğitim olanak-
larının düşük olması arzı oluşturur. Arzın en önemli nedenleri ai-
lenin çocuğun ekonomik katkısına ihtiyaç duymasıdır. Bunun ya-
nında göç, yüksek işsizlik ve pahalı yaşam koşulları bu arzı artı-
rır. Çocuk işgücünün savunmasız ve ucuz olması da talebi oluştu-
rur (15). Buna göre ailede çocuğun çalışmasının en önemli belir-
leyici gelir azlığıdır ve aile çocuğun eğitim olanağını sağlayamadı-
ğı gibi çocuğun ekonomik getirisine de ihtiyaç duymaktadır. Ya-
pılan çalışmalarda babanın işsiz, geçici/düzensiz işlerde çalışma-
sının çocuk işçiliğini artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca erken yaşta 
meslek öğrenme isteği, okumaktan hoşlanmama veya sokaklarda 
boş gezmek istememe, çocuk çalışanların çalışma nedenleri ara-
sında sayılmaktadır (15).

Türkiye’de çocuk işçiliğinin nedenleri arasında eğitim düze-
yi ve ailelerin gelir düzeyleri dışında çok önemli bir değişken daha 
yer almaktadır. Bu değişken, çocuğun değeri ve ülkede çocuklara 
nasıl bakıldığıdır. Bir toplumun üyeleri, eğitimi belirli bir seviye-
ye kadar yeterli görüyor, çocuğun çalışmasını normal ve doğal bir 
süreç olarak karşılıyorsa, o toplumda çocuklar çalışmaya devam 
etmektedir. Bununla birlikte çocuk hakları çerçevesinde çocuğu 
değerli birey olarak gören ve eğitimini önemseyen bir toplum kül-
türü oluşmaya başladığında çocuk işçiliği azalmaktadır (19). Tür-
kiye, bu konuda bir geçiş ülkesi olarak kabul edilebilir. Çocuğun 
çalışmasını doğru bulan geleneksel yapı ve kültür örüntüleri hala 
baskın olarak varlığını sürdürmektedir. Bununla birlikte bu yapı-
nın, özellikle batıdaki illerde eğitimli aileler yoluyla kırılmaya baş-
landığı gözlenmektedir.
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ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN 
İSTİHDAM ALANLARI
Çocuğun çalıştırılması konusu yalnızca az gelişmiş ve gelişmek-
te olan ülkelere özgü bir sorun değildir. Çalışan çocuk sayısı, ça-
lışmaya başlama yaşı ve çalışma koşulları açısından daha iyi du-
rumda olmalarına rağmen çocukların çalıştırılması olgusu geliş-
miş ülkelerde de var olan bir sorundur. Çocuk işçiliği, çocukların 
karşı karşıya oldukları sosyal sorunlar içerisinde önemli bir yere 
sahiptir. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
de vurguladığı önemli konulardan birisi olan çocuk işçiliği, ço-
cukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin önünde ciddi 
bir engel teşkil etmektedir. Türkiye ne yazık ki çocuk işçiliğinden 
muzdarip olan ülkeler arasındadır (3). Türkiye’de de çocuklar yo-
ğunlukla tarım, sokak ve sanayi alanlarında istihdam edilmekte-
dir (19). Çocukların çalışma nedenleri ve biçimleri bu üç sektöre 
göre de farklılaşmaktadır. 

Tarım Sektörü: Tarımda çalışma, çocuk işçiliğinin en eski ça-
lışma alanlarından birisidir. İnsanlığın yerleşik yaşama geçişi ve 
tarıma başlamasından itibaren çocuklar tarım işçisi olarak kulla-
nılmıştır. Dünyadaki çalışan çocukların %69’u tarımda çalışmak-
tadır. Türkiye’de tarım sektöründe çocuk istihdamı, geleneksel 
olarak uzun yıllar boyunca sürdürülmüştür. Zaman içerisinde uy-
gulanma biçimi değişse de tarımda çocuk işçiliği, Türkiye’nin en 
önemli istihdam alanlarından biri olmuştur. Tarım bölgelerinde 
çocuklar, ailelerine yardım amacıyla tarlalarda emeklerini sarf et-
mektedir. Bu iş, geleneksel olarak çocuğun görevidir ve ücret kar-
şılığı yapılmaz. Çocuklar bu işlevlerini, bazen okulu bırakarak ba-
zen ise okul ile birlikte yürütürler. Okula devam edilse bile başarı-
nın düşme olasılığı yüksektir. Günümüzde bu tablonun değişme-
diğine, mevsimlik işçi olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
lerinden gelerek diğer bölgelerde çalışan ailelerde de sürdürüldü-
ğüne ne yazık ki şahit olunmaktadır (19). 

Sokakta Çalışma: Sokakta yaşama ve çalışma, çocuk işçiliği-
nin türleri arasında en tehlikeli olanıdır. Bir çocuk için sokak; fi-
ziksel, duygusal, cinsel istismarın yoğun olarak yaşanabildiği ko-
rumasız ve riskli bir bölgedir. Çocuk tarafından oyun oynamak 
ve yaşamın içinde bizzat yer almak için kullanılması gereken so-
kaklar, çocukluğun yaşanamadığı ve türlü tehlikelerin yaşandığı 
yerler olmaktadır. Sokakta çalıştırılan çocuklar genellikle ayak-
kabı boyayarak, mendil ve simit satarak gelir elde etmektedir. Bu-
nun dışında hiçbir şey satmadan sadece para isteyen çocuklar 
da çoğunluktadır. Çocukların sokakta çalışma süreci, onların 
bedenleri ve sağlıkları için son derece zararlı ve tehlikelidir. Ge-
nellikle bir şey satma, ayakkabı boyama şeklinde gerçekleşen ça-
lışma süreci, atık madde toplayıcılığı ve en kötüsü suç örgütleri ta-
rafından kullanılmaya kadar gitmektedir (19). Bu çocukların so-
kaklardan kurtarılmalarına yönelik çalışmalar ne yazık ki yeter-
sizdir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Ço-
cuk ve Gençlik Merkezleri, mobil ekiplerle ve merkez çalışmala-
rıyla sorunun çözümünde yer almaktadır. Ancak hala sokaklarda 
yüzlerce çocuk var olduğuna göre bu yöntem yetersiz kalmaktadır. 
Bu noktada yeni bir modele ve işleyiş planına gerek olduğu açıktır.

Sanayi Sektörü: Üçüncü boyut olan sanayi sektörü, tarım 
kadar eski olmasa da çocuk işçilerin yer aldığı önemli bir alandır. 
Sanayi devrimi sonrası ülkelerde artan sanayileşme ve yüksek kâr 
elde etme arzusu, çocukların bu alanda kullanılmasına neden 

olmuştur. Büyük sanayi işletmelerinden ziyade küçük sanayi 
işletmeleri, çalışan çocukların kullanıldığı yerler olmuştur. Bunun 
nedeni, denetimlerin çok daha zor olmasıdır (19).

ÇOCUK ÇALIŞMASI ve SAĞLIK
Brezilya’da ulusal hane halkı anketi 1998, 2003 ve 2008 verileri 
kullanılarak çocuk işçiliğinin sağlık üzerine etkisi incelenmiştir. 
Buna göre, her türlü iş faaliyetinin gerçekleştirilmesinin çocuğun 
sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu saptanmıştır. Uzun sü-
reli çalışmak ve esas olarak tehlikeli faaliyetler yapmak çocuğun 
sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Ayrıca, sokak satıcıla-
rı ve temizlikçiler gibi hizmet sektöründe çalışan çocukların sağ-
lık durumları en kötüdür. Kentsel alanlarda yaşam sağlıkla olum-
suz ilişkilidir ve evde su tesisatı erişimine sahip olmak çocuğun iyi 
sağlık durumu ile birlikte değişmektedir (20). Epidemiyolojik ça-
lışmalar, çeşitli nörotoksik maddelere maruz kalan çocukların ar-
tan bulgular ve sağlık sorunları gösterdiğini ve minimum güven-
lik önlemleri ile tehlikeli koşullarda çalıştıklarını göstermiştir (21). 

Çalışmalarda çocuk işçiliği yetersiz beslenme, anemi, kazalar 
ve zararlı etkenlere maruz kalımlar ile ilişkili bulunmuştur. Özel-
likle çalışan çocuklarda kanda ağır metal düzeylerinin yüksek sap-
tanması ve kronik solvent maruz kalımı ile zihinsel sağlık testle-
rinde düşük performans ile koreledir. Olasılıkla beslenme yeter-
sizliğine bağlı olarak sedanter olmayan işlerde çalışan çocukla-
rın genel toplumdaki çocuklara göre boy ve kilolarının daha ge-
ride olduğu bilinmektedir (22). Hindistan’da yapılan bir çalışma-
da, 100 çocukla çalışma koşulları ile ilgili görüşme yapılmıştır. Bu 
çocuklar genellikle 7-14 yaş arasında günde 12 saat çalışarak 23 
sent para kazanıyorlarmış. Görüşülen çocukların çoğu aile kredi-
si veya avans ödemek için borç esaretinde çalışıyormuş. Çocuklar 
tarlada çalışırken püskürtülen pestisitlere maruz kaldıklarını bil-
dirmiş ve pestisit püskürtüldükten sonra baş ağrısı, baş dönmesi, 
cilt ve göz tahrişleri olduğunu bildirmiştir. Birkaç çocuk araştır-
macılara, çalıştıkları alana pestisitlerin püskürtülmesinden sonra 
bayıldıklarını, kustuklarını veya kasılma yaşadıklarını söylemiştir. 
Hiçbirine işverenleri tarafından koruyucu ekipman verilmemiştir 
(23). Düşük ve orta gelirli ülkelerde yapılan çalışmaların çoğunda 
çocuk işçiliği ile zayıf ruh sağlığı güçlü bir şekilde pozitif ilişkili 
bulunmuştur. Özellikle ev işçisi olma, daha küçük yaşta olma ve 
daha yoğun çalışma düşük zihinsel sağlık için risk faktörleridir (24).

Çocuk çalışması ve sağlık alanında yapılan çalışmalar genel-
likle Asya ve Güney Amerika’da yürütülmüştür. Aynı zamanda 
bu çalışmaların çoğunun örnek temsiliyeti yeterli değildir. Ge-
nellikle çalışmalar kesitsel olarak planlanmış ve çok az çalışmada 
karşılaştırma grubu kullanılmıştır. Bu nedenle bu alanda yapıla-
cak kohort çalışmalarına gereksinim vardır (22). 

ÇALIŞAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ 
ULUSLARARASI ve ULUSAL 
DÜZENLEMELER
Çocukların çalışmasına dair hem ulusal hem de uluslararası pek 
çok düzenleme vardır. Bu düzenlemeler çocuk emeğinin sömü-
rülmesini önlemek, gelişimlerinin ve eğitimlerinin aksamamasını 
sağlamak üzerine geliştirilmiştir. Çocuk çalışması, hassasiyeti 
nedeniyle dikkatle ele alınmalı, geliştirilmeli ve denetim 
mekanizmalarının iyi çalıştırılmasıyla desteklenmelidir. 
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Çocuk çalışmasının olabildiğince önlenmesi, çocukların sağ-
lıklarının ve haklarının korunması uluslararası bir gereksinimdir. 
Sanayi Devrimi öncesi çocuk işgücü büyük oranda tarım sektö-
ründe istihdam edilirken 18. yüzyıl sonrasında sanayi sektöründe 
artan işçi talebi nedeniyle, çocuklar rekabete dayalı bir sistemde 
korunmasız ve ucuz işgücü olmaları nedeniyle sanayide çalıştırıl-
maya başlanmıştır. Özellikle tekstil fabrikalarında 4-5 yaşındaki 
küçük çocukların dahi iplik bağlama gibi işlerde çalıştırıldığı bi-
linmektedir. Çocuklar madenlerde yetişkinlerin giremediği yerle-
re girebilmeleri nedeniyle de tercih edilmişlerdir. Ayrıca makine-
lerin kullanılması nedeniyle kas gücüne gereksinim azalmış ve iş-
verenlerin güçsüz yapıda olan çocuk işgücünü çalıştırabilme ola-
nağı artmıştır.  Kendisi de işveren olan Robert Owen, 1818 İngil-
tere’sinde sanayi devrimi nedeniyle çalışma yaşamına giren çocuk 
ve kadınların olumsuz çalışma şartlarına dikkat çekmiş ve işve-
renlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlem alması gerekti-
ğini salık vermiştir. Ama gerçek anlamda çocukların çalışma ko-
şulları ile ilgili düzenlemelerin geliştirilmesi 19. yüzyılın başları-
nı bulmuştur (25).

İş sağlığı alanında ilk olarak en küçük çalışma yaşı 10 olarak 
belirlenmiş ve yaş belirleme için hekim muayene şartı konmuştur. 
İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede çocukların ve çırakların 
çalışma şartları ile ilgili de ilk hukuki düzenlemeler (Health and 
Morals of Apprentices Act, 1802) yapılmıştır. 1959 Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’nde; çocukların çalıştırılamayacağı, çocuğun, 
ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar 
verecek, sağlığı, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal, toplumsal 
gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı 
korunma hakkı olduğu vurgulanmaktadır. Avrupa Sosyal Şartı’na 
göre ise çocukların hafif işlerde çalışma durumu hariç asgari ça-
lışma yaşı en az 15 olarak belirlenmiştir (5, 15). 

Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesi, Çocuk Hakları Bildirgesi, BM Kölelik, Köle 
Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan 
Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşme, BM Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşme, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Söz-
leşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı gibi önemli uluslararası belgelerde çocuk yaş-
ta çalışmayı sınırlayan birçok düzenleme yer almaktadır (25).

ILO’nun, çocuk çalışması ile ilgili önemli sözleşmeleri bulun-
maktadır.  1919’da gerçekleştirilen ilk Uluslararası Çalışma Kon-
feransında 5 nolu Sanayide Asgari Yaş Sözleşmesi imzalanmıştır. 
İlerleyen yıllarda başka sektörlerde de (denizcilik, tarım, tirimci, 
ateşci, sanayi dışı istihdam, balıkçılık, yeraltı) asgari yaşa ilişkin 
sözleşmeler imzalanmıştır (15, 25).

ILO tarafından, 1930 yılında imzalanan 29 nolu Zorla Ça-
lıştırmaya İlişkin Sözleşme’ye göre ise çocukların köle, fahişe ya 
da pornografi sektöründe çalıştırılmalarının önlenmesine yöne-
lik düzenlemeler bulunmaktadır. Bunun dışında Türkiye tarafın-
dan da 1998 yılında imzalanan 138 nolu (1973) En Küçük Çalış-
ma Yaşına İlişkin Sözleşme’ye göre de en küçük çalışma yaşı 15’tir. 
Bu sözleşmeye göre ağır ve hafif işlerde ayrı yaş sınıflamaları 
getirilmiştir. Özellikle ağır işlerde 18 yaşın altındakilerin 
çalıştırılmasını yasaklarken, hafif işlerde en küçük çalışma yaşı 
genç işçilerin sağlığına zarar vermeme ve eğitimlerine engel 
olmama şartıyla 15 olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizde 2001’de onaylanan 182 nolu (1999) En Kötü Biçim-
deki Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme’de 
ise çocukların alınıp satılması ve ticareti, borç karşılığı, köle veya 
bağımlı olarak çalıştırılması, askeri çatışmalarda çocukların zor-
la ya da zorunlu olarak tutularak kullanılması, fahişelikte, por-
nografik yayınların üretiminde ya da gösteriminde çalıştırılma-
sı, uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi işlerde çalıştı-
rılması, doğası ya da gerçekleştirildiği koşullar itibarı ile çocukla-
rın sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı işler-
de çalıştırılmaları en kötü biçimde çalışma olarak tanımlanmış ve 
çocukların bu alanlarda çalışmalarının önlenmesi gerektiği vur-
gulanmıştır (15).

ILO İş yerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’ni 1998’de ka-
bul ederek tüm ILO üyesi ülkelere çocuk işçiliği ortadan kaldır-
ma sorumluluğu vermiştir (25). Türkiye’nin de programa katılan 
ilk altı ülkeden biri olması nedeniyle önem taşıyan Çocuk İşçiliği-
nin Önlenmesi Uluslararası Programı (IPEC), tüm dünyada yakla-
şık 1000 adet programla çocuk çalışmasına alternatifler sunmak-
tadır. Bu program desteğiyle Türkiye’de de çocuk çalışan sayısın-
da önemli bir düşüş izlenmektedir (25).

Ulusal mevzuatımızda da uluslararası düzenlemeler ile uyum-
lu olarak pek çok yasa ve yönetmelikler bulunmaktadır. Öncelikle 
T.C. Anayasası, Madde 50:“Kimse yaşına cinsiyetine ve gücüne 
uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bede-
ni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel 
olarak korunurlar...“ hükmüne göre çocuklar çalışma bakımın-
dan ayrıcalıklı olarak korunurlar. Ayrıca Anayasa’nın 10.madde-
sinde de çocuklar için alınacak özel tedbirlerin eşitliğe aykırı ol-
madığı belirtilmektedir. 1930’da yayınlanan Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu’nun İşçiler Hıfzıssıhhası bölümünde en küçük çalışma 
yaşı 12 olarak belirtilmiş, 18 yaşından küçüklerin geceleri ve bar, 
kabare, dans salonu, kahve, gazino ve hamamlarda çalıştırılma-
sı yasaklanmıştır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda da çocuk çalışma-
sıyla ilgili farklı düzenlemeler bulunmaktadır (15). 

İş Kanunu (4857 sayılı) hükümlerine göre de ‘15 yaşını doldur-
mamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldur-
muş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel 
ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına de-
vamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler’ (26).

Hafif iş tanımı; Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliği’nde, “Yapısı ve niteliği itibariyle ve 
yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; a) Çocukların 
gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali ol-
mayan, b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merci-
ler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür 
faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri” şeklinde belir-
tilmiştir (7). Bu yönetmelik uyarınca çocuk ve genç işçilerin çalış-
masına izin verilen hafif işler ve 18 yaşını doldurmamış çocuk ve 
genç işçiler bakımından yasak olan işler açıkça belirlenmiştir (7). 
Buna göre maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tü-
nel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 18 
yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması 
yasaktır. 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 (7, 15). 
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Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması 
süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikosos-
yal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuk 
ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okulda-
ki başarılarına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler (7). İlgili 
yönetmelik uyarınca: ‘Temel eğitimini tamamlamış ve okula git-
meyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten 
fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre 
günde 8 ve haftada 40 saate kadar arttırılabilir. Çocuk ve genç iş-
çilerin günlük çalışma süreleri, 24 saatlik zaman diliminde, ke-
sintisiz 14 saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. Okula 
devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eği-
tim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde 2 saat ve hafta-
da 10 saat olabilir. 2 saatten fazla, 4 saatten az süren işlerde 30 da-
kika, 4 saatten 7.5 saate kadar olan işlerde çalışma süresinin or-
tasında 1 saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.’ 
Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda ön-
görülen süreleri aşamaz (7). Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili 
izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz ve hafta tatili ücreti bir iş 
karşılığı olmaksızın ödenir. 

Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 
çalıştırılamazlar ve bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı 
olmaksızın ödenir. Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli 
izin süresi 20 günden az olamaz ve 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 tatil olduğu, kursa ve diğer 
eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir (7). 
İşveren veya vekilleri, çocuklara karşı işlenmiş ya da yüz kızartıcı 
suçlardan hüküm giydilerse, çocuk ve genç işçi çalıştıramazlar 
(7). İşveren; çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve 
genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan 
önlemler hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Okula devam 
eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğren-
ci olduğuna dair belge istenir ve bu belge özlük dosyasında muha-
faza edilir. İşveren çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazı-
lı iş sözleşmesi yapmak zorundadır (7).

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, So-
rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre iş yeri hekim-
leri 18 yaşından küçükleri yakın takip ve koruma altına almak, bil-
gilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dik-
kate almak ve uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık mua-
yenelerini yaparak rapor düzenlemek zorundadırlar. Özel politi-
ka gerektiren grupta yer alanlardan çocuk ve genç çalışanlar için 
en geç 6 ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarla-
nır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kı-
saltılabilir (27).

ÇOCUK ÇALIŞMASINI ÖNLEYİCİ 
DÜZENLEMELER ve EYLEM PLANLARI
Günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde oluşturulan yasal 
düzenlemeler, idealler dizisi olarak başucumuzda yer almakta an-
cak uygulamada ilgili kişilerin yaralarına derman olamamakta-
dır. Hiçbir çocuğun istihdamda yer almasına izin verilmemelidir. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 8.7 çocuk işçiliğinin sona er-

dirilmesine yönelik yenilenmiş küresel bir taahhüdü içermektedir. 
Özellikle 2025’e kadar zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, mo-
dern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek için acil ve etkili 
önlemler almak ve çocuk askerlerin istihdamı ve kullanımı da da-
hil olmak üzere çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin yasaklan-
masını ve ortadan kaldırılmasını sağlamak hedef alınmıştır (10). 
Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuk işçiliği ön-
lenememektedir. Bu durumda, çocukları istihdam sürecinde ko-
rumamız ve politikalarımızı bu yönde geliştirmemiz gerekmek-
tedir. Toplumun geleceğini oluşturacak olan çocukların sorunla-
rını çözebilmek için öncelikle onların sağlıklı gelişimini engelle-
yecek durumları tespit etmek, var olan ya da gelecekte var olma-
sı öngörülen sorunları belirlemek, çözüme yönelik stratejiler ge-
liştirmek ve bu stratejilerin tutarlı ve etkin olarak uygulanmasını 
sağlamak gereklidir. 

Ülkemizde bugüne kadar yürütülen çocuk işçiliğini önlemeye 
yönelik çalışmalar ile uyumlu olarak, 138 ve 182 sayılı ILO 
Sözleşmelerinin uygulanmasını da içeren, çocuk işçiliğinin 
belirlenen en kötü biçimlerinin önlenmesine yönelik olmak üzere 

“Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı” oluşturulmuştur. 
Buna göre hukuki düzenlemeler ve mevzuatın uygulanması ve 
güncellenmesine yönelik, mevcut kurumsal yapıların güçlendiril-
mesi ve yeni kurumsal yapıların oluşturulmasına yönelik, farkın-
dalık artırıcı, sosyal tarafların ve toplumun katılımının sağlanma-
sına yönelik, eğitim ve iyileştirmeye yönelik, yoksulluğu giderici, 
sosyal koruma ve sosyal güvenlik ağının genişletilmesine yönelik 
önlemler planlanmıştır (28).

Raporlarda yer alan istatistiklere göre çocuk işçiliği yıllar için-
de alınan önlemler ve yasal düzenlemeler nedeniyle hızla azal-
maktadır. Ancak son yıllarda bu hız azalmıştır ve bu hızla çocuk 
işçiliğinin ortadan kaldırılması hedefine ulaşmak mümkün de-
ğildir. Bunun yanında çalışan çocukların çoğunun kayıt dışı ça-
lışması nedeniyle resmi istatistiklerin bu konuda yeterince güve-
nilir olmadığı da yadsınamaz bir gerçektir (29). Türkiye’de mev-
cut yasal düzenlemeye rağmen çocuk işgücünde istihdam edilen 
kayıt dışı çocuk sayısı her gün biraz daha artmaktadır. İstihdam 
sürecine çok küçük yaşlarda giren çocukların çalışma yaşamın-
da ve sonrasında karşılaşabilecekleri riskler daha da ciddi hale  
gelmektedir. 

Bütün bu sorunların yanında 2011 yılında ülkelerindeki iç sa-
vaş nedeniyle Suriye’den ülkemize gelen göçmenlerin %45’i ço-
cuktur. 2011-2017 yılında resmi olarak kayıt altına alınmayanlar 
hariç yaklaşık 3 milyon Suriyeli göçmen ülkemize gelmiştir. Buna 
göre barınma ve ekonomik ihtiyaçları olan Suriyeli çocukların ba-
zıları okula devam ederken, bazıları okul ile birlikte iş hayatına 
atılmış, bazıları ise hiç okula gitmeden daha çok kayıt dışı istih-
damda çalışmaktadır. En çok çalıştıkları alanlar diğer çocuk iş-
çilerde olduğu gibi geçici mevsimlik tarım işleri, bağımsız işler 
(çöp toplama, pazarcılık, küçük esnafa yardım), küçük işletme-
lerde tekstil ve dokuma sanayi, oto tamirciliği, boya badana işle-
ri, hamal olarak taşıma işlerine yardım, inşaat sektöründe kalifiye 
emek gerektirmeyen işlerdir (30).

Ülkemizde çocuk işçiliğini önlemeye dönük olarak, özellikle 
ILO’nun önderliğinde birçok yasal düzenlemeye imza atılmıştır. 
Türkiye de birçok uluslararası sözleşmeyi onaylamış ve bunların 
üzerine ulusal düzenlemeler eklemiştir. Bu noktada yine de ulusal 
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yasal mevzuat yetersizdir. En önemli sorun da var olan mevzuatın 
başarıyla uygulamaya aktarılamamasıdır. Mevzuat başarılı bir şe-
kilde uygulanmadığında, işletmeler, aileler ve çocuk işçileri kulla-
nanlar bundan cesaret almakta ve çocuk işçiliği kalıcı olmaya de-
vam etmektedir. Bu noktada kapsamlı bir işbirliği sürecine ivedi-
likle girilmelidir. İlgili kurumlar bir balık ağı gibi toplumu örmeli 
ve hiçbir çocuk bu ağdan istihdam yaşamına düşmemelidir. Aile-
lerin çocuk hakları ve çocuk işçiliğinin zararları hakkında bilinç-
lendirilmesi ve aynı zamanda maddi yönden desteklenmesi süre-
cin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Merkezleri’ne büyük 
rol düşmektedir. Bu kurumlarda çalışan personelin tüm çabala-
rına rağmen çalıştırılan çocukları sokaklarda görmek kolaylıkla 
mümkün olabilmektedir. Bu merkezleri anlayış ve personel olarak 
güçlendirmek, programlarını ve hizmetlerini gözden geçirmek 
gerekmektedir. Bu alandaki tek olumlu gelişme olarak sekiz yıllık 
temel eğitimi zorunlu kılan İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun ço-
cuk işçiliğini engelleyici rol üstlenmesi gösterilebilir.

Çocuk işçiliğini önleyici yasal düzenlemelerin uygulanmasının 
denetlenmesi önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu denetleme, eğitim almış yeterli sayıdaki personel ile 
gerçekleştirilebilir. Tabi ki bu denetlemeler, tam anlamıyla yerine 
getirilse dahi bu da tek başına yeterli olmayacaktır. Konunun 
sosyal boyutunu da ihmal etmemek gerekir. Aileleri çocuklarını 
çalışmaya yönlendiren sebepler, çocuğun eğitim sistemi içerisindeki 
yeri ve bu sistem içerisine kalma isteği gibi konular da titizlikle 
değerlendirilmelidir. Bu bağlamda sosyal hizmet uzmanlarına, iş 
müfettişlerine ve öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. 
Sonuç olarak toplum ve devlet işbirliğiyle bir çocuk işçiliği hareketi 
başlatmak ve çocuk hakları temelinde bu sorunu tamamen ortadan 
kaldırmak gerekir. Bu çalışmaların sosyal devletin gereği olarak hak 
temelli yürütülmesi de olmazsa olmaz bir koşuldur (19, 31).

Çok yönlü olan bu sorunun çözümünün hem toplumsal hem 
de bireysel ölçekte çok yönlü olması gerekmektedir. İlk olarak 
çocuk işçiliği sorununun önemini anlamak ve boyutunu saptamak 
gereklidir. Bunun için özellikle ev hizmetinde, tarım sektöründe, 
küçük işletmelerde ve kayıt dışı sektörlerde çalışan çocuklar tes-
pit edilmelidir. Ulusal mücadele amacıyla mevcut durumun sap-
tanması için veri toplamak ve raporlamak önemlidir. Bu vesileyle 
çocuk işçiliğinin yaygın olduğu sektör ve meslekler seçilmeli, top-
lum bu konuda bilgilendirilmeli ve duyarlılığı artırılmalıdır. Ço-
cukların korunması için yasal düzenlemeleri geliştirmek ve uygu-
lamak, en önemlisi çocuklara eşit koşullarda eğitim ve sağlık ola-
nakları sağlamak önemlidir. Toplumun bu konuyu sorun olarak 
algılaması için farkındalık çalışmaları yapılması önlemlerin daha 
kolay ve etkin uygulanmasını sağlayacaktır (32). Çocuk işçiliği ve 
fakirlik ile doğrudan bir ilişki vardır. Yoksul aileler çocukların ka-
zanacakları gelire gereksinim duymakta ve bu yolla yoksullukla-
rıyla mücadele etmektedirler. Bu nedenle yoksulluğu azaltıcı ted-
birler alınırken aile odaklı çalışmalar da yapılabilir. Çocuk işçili-
ğinin önlenmesine yönelik bazı politika uygulamaları şu şekilde 
ele alınabilir:
•	 Düşük	 gelirli	 ailelerinin	 oturduğu	 bölgelerde	 ailelere	 sosyal	

hizmet götürülmesi ve çocuklarını çalıştıran ailelerin tespit 
edilmesi ve ailelerin bu konuda daha duyarlı olmaları için bil-
gilendirme çalışmalarının yapılması,

•	 Çalışan	çocukların	aileleri	büyük	oranda	düşük	gelir	düzeyine	
sahip ve kırsaldan kente göçmüş ailelerdir. Bu yüzden bölgeler 
arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmak ve kırsal kesimde 
istihdam olanaklarının arttırılması,

•	 Eğitim	giderlerinin	karşılanmasında	zorluk	çeken	ailelerin	tes-
pit edilmesi ve ailelere bu konuda kolaylıkların sağlanması,

•	 Kırsal	 bölgelerden	 göç	 eden	 ailelerin	 okula	 ve	 kent	 hayatına	
uyum sağlaması için okullar ve sosyal hizmet merkezleri tara-
fından ailelere de hizmet ve programların geliştirilmesi,

•	 Meslek	 odaları	 ve	 sendikaların	 bu	 konuda	 bilinçlendirilmesi,	
yasalara aykırı davranan iş yerlerine karşı önlemlerin alınması,

•	 Sosyal	 devlet	 ilkesi	 uygulanmaya	 çalışılarak,	 yoksulluğun	 ve	
gelir dağılımı dengesizliklerinin asgari düzeye getirilmesi için 
politikaların geliştirilmesi,

•	 Düşük	 gelirli	 kalabalık	 ailelere,	 aile	 planlamasının	 önemine	
yönelik eğitimlerin verilmesi ve bu konuyla ilgili sağlık uygula-
malarının ulaşılır kılınması gerekmektedir.

GENÇ ÇALIŞANLAR
Temelde biyolojik bir kavram olarak nitelenebilecek “gençlik” ta-
nımı günümüz şartlarında, ekonomik, toplumsal ve kültürel yön-
den geniş boyutlarda değerlendirilmektedir. Ortak bir gençlik ta-
nımına varılmamış olsa bile, tanımlama ve açıklamalarda biyolo-
jik özellikler ve yaş gruplamalarıyla sınırlı kalınmadığı görülmek-
tedir. Her ülkede ve kıtada reşit sayılma yaşı ve gençliğe verilen öz-
gürlükler mahalli kanunları ve adetlere göre değiştiği için evrensel 
normda bir gençlik tanımı yapmak daha da güçleşmektedir.

Gençlik çağı; çocukluğun son dönemi olan ön-erişkinlik (bu-
luğ öncesiyle) başlar, erinlik (buluğ), erginlik (kemal, rüşt, adöle-
san), ön-erişkinlik dönemlerini kapsar. Bunlar bedensel, ruhsal ve 
toplumsal gelişme ve değişmenin olduğu yaş dilimleridir. 

Gençlerin istihdam sürecinde yaşadıkları riskleri ortaya koy-
madan önce genç tanımı üzerinde durmak gerekir. Genç tanımı 
istatistiklerinde 15-24 yaş grubunu kapsamaktadır (33). Genç is-
tihdamına ilişkin TÜİK verileri söz konusu olduğunda bu yaş gru-
bu anlaşılmalıdır. Gerçi ülkemizde uygulanan bazı programlar-
da farklı tanımlar da söz konusudur. Örneğin, hükümetin genç 
istihdamını artırmak için 2008 yılında yayınladığı istihdam 
paketi olarak tanımlanan 5763 sayılı Kanun’da genç istihdam için 
18-29 yaş grubunu hedef almıştır (34). Farklı ülkelerde ve farklı 
amaçlar için genç tanımı değişiklik gösterse de genç tanımı ILO, 
Eurostat gibi uluslararası kurumlarda da istatistiksel olarak 15-
24 yaş grubunu kapsar (35, 36). Her ne kadar günümüzde örgün 
eğitim sürelerinin artması ve gençlerin istihdama giriş yaşının 
yükselmesiyle 25 yaş ve üzerinde ilk kez iş hayatına atılan nüfus 
artış eğilimi gösterse de bu eğilim (henüz) istatistiklerdeki tanım-
ları değiştirememiştir. 

GENÇ ÇALIŞMASININ DÜNYA’DA ve 
TÜRKİYE’DEKİ DURUMU 
Dezavantajlı gruplar arasında olan gençler; BM, ILO ve benzeri 
kuruluşların genç olarak tanımladığı 15-24 yaş grubundaki kişi-
lerdir. Genç bireyler, durgunluktan ve genel işsizlik artışından en 
çok etkilenen gruptur. Çünkü gençler, işgücü piyasasına yeni gir-
dikleri için deneyimsizdirler, hizmet süreleri ya hiç yoktur ya da 
kısadır. Gençler; işgücü piyasasının en kıdemsiz üyeleri olduğun-
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dan, kendilerinden daha deneyimli olan yetişkinlerin işsizliğinin 
arttığı dönemlerde işsizlikten daha fazla etkilenebilmektedir (37). 
Ayrıca rekabet ortamının zorlu ve standartların yüksek olduğu 
açık bir ekonomide bu gençlerin kendilerine yer bulmaları ve is-
tihdam içinde yer almaları daha da zorlaşmaktadır. 

İş ve istihdam, gençlerin sosyal kimliğini şekillendiren 
yaşamlarını, bağımsızlıklarını, gelişimini, gelirlerini, kendilerine 
saygılarını, sosyoekonomik ve politik vatandaşlıklarını düzenle-
meleri için büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden genel işsizlik gibi 
genç nüfusta yaşanan işsizlik de hem bireysel hem de toplumsal 
anlamda ciddi sorunlara yol açmaktadır. 

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’deki genç nüfu-
sun da sosyoekonomik problemlerinin başında genç işsizliği gel-
mektedir. Çünkü bu sorun diğer sosyoekonomik problemleri de 
beraberinde getirmektedir. Her şeyden önce genç işsizliği; toplu-
mun verimliliğini ve üretim kapasitesini etkilemektedir. Bununla 
birlikte, yetişmiş işgücü istihdam edilerek üretime katılmadığın-
dan, topluma ek maliyet yüklemekte, iş bulma beklentisinin azal-
masıyla birlikte işgücüne dâhil olmama eğilimine sebep olmakta, 
psikolojik ve ailevi sorunlar yaratmakta, hatta toplumda huzur-
suzluğa yol açmaktadır. İşsizlikten kaynaklanan ekonomik ve top-
lumsal huzursuzluğun etkisiyle de toplumsal ve demokratik sü-
reçlere tepki doğmaktadır. 

Türkiye’deki genç işsizliğinin sebeplerinin başında; mevcut 
eğitim sisteminin işgücü talebini karşılayamaması, bir diğer ifa-
de ile eğitim-istihdam dengesizliği yer almaktadır. Sorununun çö-
zümü ise şüphesiz kısa vadeli önlemlerle mümkün değildir. Soru-
nun büyüklüğü ve önemi, uygulanacak politikaların kapsamını ve 
ciddiyetini belirlemektedir. Bu sorun da genel işsizlik sorunu gibi, 
ancak uzun vadeli plan, program, politika ve stratejilerle aşılabi-
lir. Dolayısıyla sorunun çözümü uzun vadeli bir eğitim politikası 
ile mümkün gözükmektedir. Mevcut eğitim sistemi içerisindeki 

alanların piyasa ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi, bunun-
la birlikte mesleki eğitimin özendirilerek tercih edilmesinin sağ-
lanması büyük önem arz etmektedir (37). 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 
Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 
iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 olmuş-
tur. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,8’ini oluşturmaktadır. Genç 
nüfusun, %51,2’si erkek, %48,8’i ise kadındır. Nüfus projeksiyon-
larına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında %13,4; 2060 yılında 
%11,8 ve 2080 yılında %11,1 olacağı öngörülmektedir. Ne eğitimde 
ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında %24,5’tür (erkek-
ler %15,6, kadınlarda %33,6). İstihdamdaki gençlerin %53,3’ü hiz-
met sektöründe yer almaktadır. Hane halkı işgücü araştırması so-
nuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre ince-
lendiğinde; gençlerin istihdam oranı 2018 yılında 0,7 puan artarak 
%35 olmuştur. Cinsiyete göre incelendiğinde; istihdam oranının 
genç erkeklerde 1 puan artarak %46,4 ve genç kadınlarda ise 0,4 
puan artarak %23,4 olduğu görülmüştür. Genç istihdamı sektörle-
re göre incelendiğinde ise; istihdam edilen gençlerin %16,6’sının ta-
rım sektöründe; %30’unun sanayi sektöründe; %53,3’ünün ise hiz-
met sektöründe yer aldığı görülmüştür. İstihdam edilen genç er-
keklerin %14,1’inin tarım sektöründe, %36’sının sanayi sektöründe, 
%49,9’unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadın-
ların %21,8’inin tarım, %17,9’unun sanayi, %60,4’ünün ise hizmet 
sektöründe yer aldığı görülmüştür (38).

Tablo 4’te Türkiye’de 15-24 yaş arası genç işgücünün; işgücü-
ne katılma oranı (İKO), istihdam ve işsizlik oranları itibariyle da-
ğılımı, cinsiyet ve eğitim durumlarına göre işsizlik durumlarıyla 
birlikte verilmiştir. Buna göre; Türkiye’de erkeklerin genel olarak 
işgücü piyasasına giriş konusunda kadınlara göre daha avantaj-
lı bir konumda oldukları görülmektedir. Tablo 4’te de görüldüğü 
gibi 2018 yılı verilerine göre; 15-24 yaş grubundaki erkeklerin 

Tablo 4. Türkiye’de 15-24 yaş genç erkek-kadın işgücünün durumu (Yüzde) (2010-2018) 
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2010 50,9 40,2 21,0 24,1 27,5 26,3 20,3 23,0 38,8 28,2 

2011 52,3 43,4 17,1 19,2 24,0 26,8 21,2 20,7 37,6 31,8 

2012 50,8 42,5 16,3 17,4 23,0 25,9 20,7 19,9 35,2 35,8 

2013 51,9 43,1 17,0 19,1 23,4 27,5 21,5 21,9 34,2 35,0 

2014 54,0 45,0 16,6 17,9 23,2 27,7 22,0 20,4 24,5 33,1 

2015 54,2 45,2 16,5 19,6 21,5 29,8 23,2 22,2 26,3 35,9

2016 54,3 44,8 17,4 18,8 25,2 30,4 23,2 23,7 29,6 35,4

2017 55,2 45,4 17,8 21,5 25,4 31,1 23,0 26,1 29,2 41,2

2018 56,3 46,4 17,6 21,6 24,3 31,3 23,4 25,3 26,7 35,5
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istihdam oranının %46,4, işgücüne katılma oranlarının da %56,3 
olduğu görülmektedir. Yine bu yaş grubundaki lise mezunu er-
kekler için işsizlik oranı 2018 yılı için %21,6 olarak belirlenmiş-
tir. Buna karşılık, aynı yaş grubundaki kadınların istihdam oranı 
2018 yılı verilerine göre %23,4 iken, İKO %31,3 olarak gerçekleş-
miştir. Aynı yaş grubundaki lise mezunu kadınlarda işsizlik oranı-
nın ise 2018 yılı için %26,7 olduğu görülmektedir (33). 

Bu rakamlar, yüksek oranda genç nüfusa sahip olan Türkiye’nin 
bu avantajı iş hayatında etkin bir şekilde kullanamadığını göster-
mektedir. Eğitimde geçen sürenin uzamasıyla gençlerin çalışma 
oranının ülke ortalamasının altına düşmesi ve yıllar itibariyle gi-
derek azalması doğaldır. Ancak bu noktada yeterince vurgulan-
mayan olgu; okulda ve işgücü piyasasında olmayan gerek mutlak 
sayı, gerekse oran olarak azımsanamayacak bir atıl genç nüfusun 
varlığıdır (37). İşte bu âtıl genç nüfus temel aktif istihdam politi-
kalarının da hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

Türkiye ciddi ve yapısal istihdam ve işsizlik sorunları yaşa-
maktadır. Genel olarak diğer ülkelerle karşılaştırıldığında işsiz-
lik oranı yüksek, istihdam oranı ve özellikle kadın istihdam ora-
nı düşüktür (39). İşgücü piyasasının yapısal sorunları arasında en 
önemli olanların başında ise şüphesiz genç istihdamına ilişkin so-
runlar gelmektedir. Esasında genç istihdamı dünyanın diğer böl-
gelerinde de işgücü piyasalarının en önemli sorunlarının başın-
da gelmektedir. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 
2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin 
kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,4 puanlık 
artış ile %13,8 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta (15-24 yaş) iş-
sizlik oranı 4,5 puanlık artış ile %26,1 olurken,15-64 yaş grubunda 
bu oran 2,4 puanlık artış ile %14,1 olarak gerçekleşti (33).

İşgücü piyasası verileri, bize Türkiye’nin yapısal bir genç işsizlik 
sorunu yaşadığını ve demografik değişim fırsatını ıskalamakta ol-
duğunu göstermektedir. Maalesef Türkiye, genç nüfusundan eko-
nomide ve kalkınmada etkin bir şekilde yararlanamamaktadır. 
Yaratıcı, enerjik ve tüketim talebi yüksek özellikleri düşünüldü-
ğünde Türkiye, bu potansiyeli verimli üretime ve tüketime kana-
lize edememektedir. Özellikle işgücüne katılma oranı %25,8 olan 
kadın genç nüfustan Türkiye, verimli üretimde istifade edeme-
mektedir. Bu potansiyelin atıl kalması, şüphesiz ülke ekonomisi 
için büyük kayıptır (39).  

GENÇ ÇALIŞANLARIN HASSAS GRUP 
OLMALARININ NEDENLERİ
Gençler biyolojik, fiziksel ve sosyoekonomik özellikleri nedeniyle 
çalışma hayatında kaza ve işe bağlı hastalıklarla karşılaşma olası-
lıklarının fazla olmasına bağlı önemli bir gruptur. Bağımsızlıkları-
nı kurma, otoriteye karşı çıkma gibi eğilimleri olsa da eğitim, kül-
tür ve psikososyal açıdan rehberlik gereksinimleri bulunmaktadır. 
Bunun yanında gençlerin tüketim kültürüne yatkınlığı, bilgi 
ve iletişim teknolojilerine ilgisi ve hatta internet bağımlığı fazla 
olabilmektedir. Ayrıca ilaç ve madde bağımlılığı, suça yatkınlık, 
savaş, terörizm ve şiddete maruz kalma gibi çeşitli riskleri de 
vardır. Gençler iş hayatına girdiklerinde aile ve akranları ile olan 
ilişkilerine bir de iş ilişkileri eklenmektedir. Gençlerin çalışması 
özgüven ve benlik gelişiminin artması, sosyal çevre oluşturması, 
hayata atılması, para kazanması, zamanını iyi kullanma ve mesleki 

beceri kazanması açısından olumlu katkı sağlayabilir. Bunun 
yanında erken yaşta çalışmaya başlamak hayata erken atılmak 
nedeniyle bazı deneyimleri fark etmeden hızlı geçirmelerine ve 
gençliklerini yaşayamamalarına da neden olabilir (15).

Çocuklar ve gençler dünyanın her yerinde, çok çeşitli 
alanlarda ve çok çeşitli nedenlerle çalışma yaşamına girmektedir. 
Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün bir çalışmasında, çocuk 
ve genç işgücünün, az gelişmişliğin bir parçası olduğu ve bunun 
bir ülkenin ekonomik gelişmişlik derecesi ile ters orantılı olduğu 
ifade edilmektedir. Yoksulluk ve eşitsizliğin çocuk işgücünün 
kullanımına neden olduğu da belirtilmektedir (37).

UNICEF çocuk ve genç emeğinin aşağıdaki durumlarda 
sömürüye konu olduğunu belirlemiştir:
•	 Çok	küçük	yaşta	tam	gün	çalışma,
•	 Çok uzun süre çalışma,
•	 Aşırı fiziksel, toplumsal ya da psikolojik stres yaratan işler,
•	 Sokaklarda kötü koşullarda çalışma ve yaşama,
•	 Düşük ve yetersiz ücret,
•	 Ağır sorumluluk,
•	 Öğrenimi engelleyen işler,
•	 Toplumsal ve psikolojik gelişmeyi aksatan işler. 

GENÇ İŞSİZLİĞİ
İşgücü piyasasında belirlenen istihdam ilişkileri çalışma yaşamın-
daki en temel ilişkilerden biridir. İşgücü piyasasının iki önem-
li göstergesi olan istihdam ve işsizlik istatistikleri ise; ekonomi-
nin makro düzeyde sağlıklı işleyip işlemediği konusunda bilgi ver-
mekte, bu sayede istihdamı teşvik etmeye ve/veya işsizliği azalt-
maya yönelik oluşturulacak politika ve programların veri tabanı-
nı oluşturmaktadır. 

Günümüzde gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun işsizlik soru-
nu dünya ülkelerindeki işgücü piyasalarının kronik sorunlarının 
başında gelmektedir. ILO’nun verilerine göre; 2014 yılında önceki 
yıla göre yaklaşık olarak 5 milyon kişi daha işsiz kalmış ve toplam 
işsiz sayısı küresel düzeyde yaklaşık 202 milyona ulaşmıştır. Ne-
denleri ve ortaya çıkış biçimleri bakımından farklılık göstermek-
le birlikte sonuçları itibariyle ağır etkileri olan işsizlik sorunuyla 
mücadele için ülkeler önleyici politika ve programları hayata ge-
çirmektedir. İşsizlik sorunu bütün dünya ülkelerinin olduğu gibi 
Türkiye’nin de en önemli ekonomik ve sosyal sorunlarının başın-
da gelmektedir. Türkiye ekonomisinde 1990’lı yıllar ve 2000’le-
rin başında arka arkaya yaşanan krizler ve popülist politikalar iş-
sizlik sorununu derinleştirmiş ve günümüze kadar gelen işsizlik 
oranlarında da kademeli bir artış doğurmuştur. Öte yandan, bu-
gün Türkiye’de neredeyse 3 milyon kişi bir iş aradığı halde bula-
mamaktadır. İşsizlik oranı tekrar çift haneli rakamlara ulaşmış 
durumdadır (37).

Günümüzde 15-24 yaş genç nüfustaki işsizlik oranları rekor se-
viyelere ulaşmış durumdadır. OECD ülkeleri içerisinde en yüksek 
genç işsizlik oranı 2018’de itibariyle %39,9 olarak Yunanistan’da 
kaydedilmiştir. Yunanistan’ı %34,3 ile İspanya, %32,2 ile İtalya 
ve %20,3 ile Portekiz takip etmektedir. Gençler arasındaki işsiz-
lik oranında OECD ülkeleri ortalaması ise aynı dönem itibariyle  
%20,3 olarak kaydedilmiştir (40). Türkiye 2019 yılı eylül ayındaki 
işsizlik oranı %14,1 ve genç işsizlik oranı ise %26,1 olmuştur (33).
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İşsizlik sorununun etkisi sadece işsizliğe maruz kalan bireyi 
değil, bu bireyin bakmakla yükümlü olduğu diğer bireyleri de et-
kilemektedir. Bununla birlikte işsizlikten en fazla etkilenen grup-
lar ise, (özellikle dezavantajlı gruplara yönelik sosyal koruma ve 
sosyal politikaların yetersiz olduğu ülkelerde) işgücü piyasasının 
dezavantajlı alt gruplarını oluşturan; kadınlar, gençler, uzun süreli 
işsizler ve iş bulma ümidini kaybeden işçiler olmaktadır. 

Bugün bütün dünyada dezavantajlı gruplar arasında genç-
lerin karşı karşıya olduğu en büyük sosyoekonomik sorun şüp-
hesiz genç işsizliğidir. 2014 yılı ILO Küresel İstihdam Eğilimle-
ri Raporu’na göre de; küresel işsizlik en fazla gençleri etkilemek-
tedir. 2013 yılı itibariyle Dünya’da 15-24 yaş grubunda 74,5 mil-
yon genç insanın işsiz olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum-
da, bir önceki yıla göre bir milyon gencin daha işsiz kaldığı gö-
rülmektedir. Küresel genç işsizliği %13,1’e ulaşmış durumdadır. 
Bu oran, yetişkin işsizlik oranının neredeyse üç katıdır ve ILO’ya 
göre genç/yetişkin işsizlik oranları açısından tarihi bir zirve söz  
konusudur (41). 

Genç İşsizliğinin Nedenleri
Bunun yanında genç işsizliğinin gençler üzerinde yarattığı psiko-
lojik ve sosyal sorunlar da toplum açısından çok önemlidir. Ulus-
lararası çalışmalar, genç işsizliği ile sosyal dışlanma arasında ya-
kın ilişkiye işaret etmektedir. İşsizliğin yarattığı atıllık ve işe ya-
ramazlık duygusu, gençlerde başta psikolojik olmak üzere sağlık 
problemlerine, şiddet ve suç eğilimine, çatışmalara, alkol ve uyuş-
turucu bağımlılıklarına neden olmaktadır (41). Genç nüfus atıl 
kalınca demografik değişim fırsatı,  nerdeyse bir tehdide dönüş-
mektedir.

Gençlerin istihdama geçişindeki engeller çok farklı 
olabilmektedir. Özellikle Türkiye’de gençlerin homojen bir yapıya 
sahip olmaması (bölgesel farklılıklar, kentsel-kırsal, ailelerin gelir 
ve eğitim düzey farklılıkları, kaliteli eğitime erişim imkânlarının 
eşit olmaması gibi nedenlerle), farklı nitelikteki gençlerin farklı 
engellerle mücadele etmesi sonucunu doğurmaktadır. Genel 
olarak bu engelleri belli başlıklar halinde toplamak mümkündür 
(39):
•	 Ekonomik	 büyüme:	Gençlerin istihdama geçişindeki engel-

lerin başında şüphesiz ekonominin performansı gelmektedir. 
Türkiye ekonomisi, aktif nüfusa yetecek sayıda iş yaratama-
maktadır. Türkiye artan nüfusuna iş yaratabilmek için yıllık 
en az %7 civarında bir büyüme gerçekleştirmeli ve bu büyüme 
sürekli ve sürdürülebilir olmalıdır. Özetle, ekonominin istih-
dam yaratma performansının düşük olması, ekonomik deyim-
le işgücü talebinin arzın gerisinde kalması ve bunun sonucu 
genel yüksek işsizlik oranı, genç istihdamının önünde en bü-
yük engeldir (39). 

•	 Eğitim	 ve	Mesleki	 Eğitim: Gençlerin işgücü piyasasına ge-
çişteki engellerden bir diğeri eğitim ve mesleki eğitimdir. Eği-
tim ile ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkiyi doğrulayan 
yüzlerce çalışma bulunmaktadır. Bir toplumda iyi eğitilmiş in-
sanların işgücüne katılımı daha yüksektir. İyi eğitilmiş kişile-
rin; iyi ücretli, iyi iş bulma imkânları daha çok, işsiz kalma risk-
leri daha azdır. Düşük eğitimli, vasıfsız gençlerin işsiz kalma 
riski, düşük ücret, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski daha yük-
sektir. TÜİK’in 2016 verilerine göre yetişkinlerin örgün veya 

yaygın eğitime katılım oranı %22,7 olmuştur. Türkiye’de 18 yaş 
ve üstünde olan nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğiti-
me katılanların oranı %22,7 olmuştur. En yüksek katılım %48,9 
ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşmiştir.  Bunu %31,2 ile 25-34 
yaş grubu takip etmiştir. Örgün veya yaygın eğitim faaliyetleri-
ne 18 yaş ve üstü erkeklerin %26,6’sı katılırken, kadınlarda katı-
lım %18,9 olarak gerçekleşmiştir (42) (Tablo 5).

Tamamlanan eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde; örgün 
veya yaygın eğitime katılanların oranının en yüksek olduğu grup, 
%49,5 ile yükseköğretim mezunları olmuştur. Örgün veya yaygın 
eğitime katılım oranı mesleki veya teknik liselerde %40,9 ve genel 
liselerde %40 olarak gerçekleşirken, bir okul bitirmeyenlerde bu 
oran %2,4’te kalmıştır (42).

TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Eylül 2019 sonuçlarına göre ül-
kemizdeki istihdam oranı %46,1 olmuştur. İstihdam edilenlerin 
sayısı 2019 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişi, istihdam ora-
nı ise 1,7 puanlık azalış ile %46,1 olmuştur. Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan 
sayısı 516 bin kişi azalmıştır. İstihdam edilenlerin %19,3’ü tarım, 
%19,5’i sanayi, %5,5’i inşaat, %55,7’si ise hizmet sektöründe yer al-
mıştır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sek-
törünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektö-
rünün payı 1,4 puan artarken sanayi sektörünün payı 0,1 puan, in-
şaat sektörünün payı 1,4 puan azalmıştır. (Tablo 6). 

İşgücü 2019 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0.5 puanlık azalış ile %53,5 olarak gerçekleş-
miştir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkekler-
de işgücüne katılma oranı 0.9 puanlık azalış ile %72,6, kadınlar-
da ise değişim göstermeyerek %34,9 olarak gerçekleşmiştir. Eylül 
2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı 
olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
2,2 puan artarak %36,0 olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı sektör-
de kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 1,6 puan artarak %23,6 olmuştur (33).

Kadınlarda eğitim düzeyi, istihdam açısından çok daha belir-
leyicidir. Okuryazar olmayan her 100 kadından 15’i istihdamda 
iken bu sayı lise altı eğitimlilerde 19, lise mezunlarında 23, mes-
lek lisesi mezunlarında 30, yüksekokul ve fakülte mezunlarında 
60’tır. Üniversite eğitimi kadın istihdamını en çok artıran eğitim 
düzeyidir. Kadınların işgücüne katılması eğitim düzeyi ile birlikte 
artmakta, ancak üniversite eğitimi ile adeta sıçramaktadır (43).

Eğitimin topluma getirisi sadece ekonomik değildir. Eğitim 
düzeyindeki artış, toplumun yaşam kalitesini artırır. Eğitimli top-
lumlarda iş kalitesi, endüstriyel ilişkiler daha iyidir. Eğitimli top-
lumlar daha demokratiktir, demokrasiyi daha iyi uygularlar. Eği-
timli kişiler yasal haklarının bilincinde sosyal ve politik alanda 
daha aktif vatandaştır. Eğitimli toplumlarda gelir dağılımı daha 
adaletli, bölgesel farklılıklar daha az, sosyal bütünleşme ve sos-
yal sermaye daha güçlüdür. Tüm bunlar bir ülkenin ekonomik 
büyümesi için gerekli beşerî, sosyal ve ekonomik altyapıyı ve ino-
vasyon ortamını güçlendirmekte ve o ülkeyi iç ve dış yatırım-
lar için cazibe merkezi haline getirmektedir. Artan yatırım, genç 
işgücüne olan talebi artırır.
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Eğitim sisteminin en önemli sorunu, eğitimin kalitesi ve et-
kililiği ile ilgili sorunlardır. İyi eğitimli, yetenekli, nitelikli işgü-
cü, küresel rekabetin en belirleyici unsurudur. Artık işgücü erken 
yaşta başlayan ve daha uzun süreli ve kaliteli eğitim almak, daha 
çok ve yüksek becerilere sahip olmak, çalışma hayatı boyunca bir-
den fazla mesleğe sahip olmak ve bunlarda uzman olmak, bunun 
için de sürekli öğrenme alışkanlığına sahip olmak durumundadır. 
Bu durum her seviyede eğitimin kalitesinin yükseltilmesini, daha 
güçlü bir örgün eğitim ve beceri eğitimini gerektirmektedir.

İşgücü piyasasına geçişte eğitimle ilgili bir diğer engel, eğitim 
ile işgücü piyasası arasındaki ilişkinin/bağın güçlü olmamasıdır. 
Bugün iş dünyası, gençlerin eğitim düzeyinden, temel ve sosyal 

becerilerinden memnun değildir. Eğitim programları ile işletme-
lerin ihtiyaçları örtüşmemektedir. Eğitim sistemi, değişen işgücü 
piyasasının gereklerine uygun mesleklerde ve nitelikte eğitim su-
namamaktadır. Bölgesel düzeyde işgücü piyasası ihtiyaç analiz-
leri yapılmamakta; okullar ve eğitim programları değişen piyasa 
ihtiyaçlarını, teknolojiyi ve değerleri takip edememektedir. Ayrı-
ca, eğitimin kalitesini belirleyen en önemli unsur olan öğretmen 
eğitimi yetersiz kalmaktadır. Keza, eğitim süresince gençler pratik 
eğitim ve staj imkânlarına yeterince ulaşamamaktadır. 

ILO, 2018’de dünya çapında 172 milyon kişinin işsiz olduğu-
nu tahmin etmektedir. Böyle devam ederse her yıl 1 milyon ki-
şinin daha işsiz kalacağı öngörülmektedir. Milyonlarca genç, iş  

Tablo 6. Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Eylül 2018 ve Eylül 2019 (33) 

Toplam Erkek Kadın

2018 2019 2018 2019 2018 2019

15 ve daha yukarı yaştakiler (Bin)

Nüfus

İşgücü

İstihdam

     Tarım

     Tarım dışı

İşsiz

İşgücüne dahil olmayanlar

60.788

32.813

29.063

5.590

23.474

 3.749

27.975

61.675

33.006

28.440

5.482

22.958

4.566

28.668

30.059

22.087

19.949

3.014

16.936

2.138

2.972

30.472

22.124

19.446

3.008

16.438

2.679

8.347

30.729

10.726

9.114

2.576

6.538

1.612

20.003

31.203

10.882

8.995

2.475

6.520

1.887

20.321

(Yüzde)

İşgücüne katılma oranı

İstihdam oranı

İşsizlik oranı

Tarım dışı işsizlik oranı

54,0

47,8

11,4

13,5

53,5

46,1

13,8

16,4

73,5

66,4

9,7

11,0

72,6

63,8

12,1

13,8

34,9

29,7

15,0

19,6

34,9

28,8

17,3

22,3

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı

İstihdam oranı

İşsizlik oranı

Tarım dışı işsizlik oranı

59,4

52,4

11,7

13,6

59,1

50,8

14,1

16,5

79,5

71,6

9,9

11,0

78,9

69,1

12,4

13,8

39,1

33,1

15,3

19,7

39,3

32,3

17,7

22,5

Genç nüfus (15-24 yaş)

İşsizlik oranı

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı*

21,6

27,4

26,1

28,6

18,6

18,2

22,3

20,5

27,2

36,9

32,9

37,0

*Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin, toplam genç nüfus içindeki oranıdır.

Tablo 5. Cinsiyet ve yaş grubuna göre son 12 ayda örgün ve yaygın eğitime katılım, 2012-2016 (42) 

2012
Örgün eğitime katılım Yaygın eğitime katılım

Örgün veya yaygın eğitime 

katılım

Örgün ve yaygın eğitime 

katılım

2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016

Toplam 8,3 9,4 15,4 16,8 20,4 22,7 3,3 3,5

Cinsiyet Erkek

Kadın 

9,8

6,8

10,9

8,0

17,5

13,4

19,8

13,8

23,7

17,2

26,6

18,9

3,6

3,0

4,1

2,9

Yaş grubu

18-24

25-34

35-54

55-64

65+

33,9

9,6

2,0

0,2

0,0

39,4

11,6

2,9

0,1

-

26,7

20,9

14,4

5,4

1,4

23,8

24,0

18,0

6,4

1,5

46,6

26,9

15,6

5,6

1,4

48,9

31,2

19,7

6,5

1,5

14,1

3,5

0,8

0,0

-

14,3

4,3

1,2

0,0

-
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yaşamında ve kendi yaşamında ilerleme için daha az getiri ve sı-
nırlı beklentiler sunan geçici ve gönüllü olmayan yarı-zamanlı ya 
da gündelik işlerde sıkışmış durumdadır. Genç kadınlar ise genel-
likle ek engellerle karşılaşmaktadır (35).

Gençler geleceğin ekonomileri ve toplumları için temelleri bu-
gün inşa etmektedir. Ancak yine de yeterli ve sürdürülebilir insana 
yakışır iş azlığı genç insanları oldukça savunmasız bırakmaktadır. 
Gençler için insana yakışır ve üretken istihdam Binyıl Bildirgesi’nin 
başlıca bileşenlerinden biri olarak yer almaktadır. “Tam ve üretken 
istihdam ile herkes (gençler ve kadınlar dâhil) için insana yakışır işi 
sağlamak, aşırı yoksulluk ve açlığı yok etmeyi amaçlayan” bu hedef 
Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında bulunmaktadır (44).

GENÇ ÇALIŞMASI ve SAĞLIK 
Genç çalışanların iş kazası oranları yetişkinlere göre önemli 
ölçüde daha yüksektir. Son Avrupa verilerine göre, işyerinde 
ölümcül olmayan yaralanma insidansı 18 ila 24 yaş arasındaki 
genç işçiler arasında yetişkin işçilerinkinden %40 daha fazladır. 
ABD’nde, 15 ila 24 yaş arasındaki genç çalışanların ölümcül olma-
yan bir mesleki yaralanmaya maruz kalma riski, 25 yaş ve üstü iş-
çilerinkinden yaklaşık 2 kat daha fazladır. Paradoksal olarak, ista-
tistikler de meslek hastalıkları insidansının genç çalışanlar ara-
sında yaşlı çalışanlardan daha düşük olduğunu göstermektedir. 
Bunun nedeni, genç çalışanların meslek hastalıklarına daha di-
rençli olmaları değildir. Genç işçiler aslında meslek hastalıkları-
na karşı daha savunmasızdır, çünkü hem fiziksel hem de zihin-
sel olarak gelişmektedirler ve bu da onları tehlikeli kimyasallar-
dan ve diğer ajanlardan zarar görmeye daha duyarlı hale getir-
mektedir. Genç çalışanlar arasında meslek hastalıklarının görül-
me sıklığının düşük olması, büyük olasılıkla meslek hastalıkları-
nın genellikle sadece birikimsel maruz kalımlar ve/veya gecikme 
süresinden sonra ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Ayrı-
ca, meslek hastalıkları hakkında doğru veri elde etmek zordur ve 
bu özellikle gençlik sırasında işyeri tehlikelerine maruz kalmanın 
neden olduğu meslek hastalıkları ile ilgili veriler için daha büyük 
bir sorundur (45).

İş kazaları ve meslek hastalıkları, küresel gayrisafi yurtiçi ha-
sılanın % 3,94’lük tahmini yıllık kaybı olan önemli bir ekonomik 
maliyet oluşturmaktadır. Genç çalışanların ciddi şekilde yaralan-
ması ve bunun sonucunda uzun süreli bozulmalar yaşaması, ben-
zer yaralanmalara maruz kalan yetişkin işçilerin topluma mali-
yetinden çok daha fazla olabilir. Bu yaralanmalar gençlerin çalış-
ma hayatının başında meydana geldiğinde mesleki yaralanmala-
rın sonuçları daha ciddidir. Uzun vadeli bir bozukluğu olan genç 
bir işçi, toplumun aktif bir üyesi olmaktan ve aldıkları eğitim ve 
öğretimi kullanmaktan vazgeçebilir (45).

Bunun yanında genç işsizliği de toplumsal açıdan önemli sağ-
lık sorunlarıyla ilişkilidir. Bu alanda yapılan çalışmaların çoğu 
genç işsizlerin ve eğreti istihdamda çalışanların zihinsel sağlık 
durumları, riskli sağlık davranışları, düşük yaşam kaliteleri ve iş 
kazaları ile ilgili nedensel ilişkiyi incelemiştir. Bu sağlık sorunla-
rının en önemli nedeni genç işsizlerin ve eğreti istihdamda çalı-
şan gençlerin standart çalışmadaki sosyoekonomik haklardan ya-
rarlanamamaları olarak gösterilmiştir. Eldeki kanıtlar bu gençle-
rin sağlık problemleri açısından daha savunmasız olduklarını des-
teklemektedir (46).

Çalışmalarda işsizliğin gençlerin özellikle zihinsel sağlığı-
nı olumsuz etkilediği görülmektedir. Genç çalışanların zihinsel 
sağlık durumları genç işsizlere göre daha iyi bulunmuştur (47). 
Özellikle hem ekonomik kriz olan hem de normal dönemdeki 
genç istihdam kohortları karşılaştırıldığında her iki durumda da 
işsizliğin zihinsel hastalık tanısı alma riskini artırdığı görülmüş-
tür (48). Kuzey İsveç’te 16-33 yaş arasında eğitimde ya da çalışma 
hayatında olmayan gençlerin çeşitli sağlık deneyimleri ile ilgili ni-
tel bir çalışma yapılmıştır. Buna göre işsizlik dönemlerinde mide 
ağrısı ya da baş ağrısı gibi stresle ilgili bulgular ve huzursuzluk, 
saldırganlık, kaygı, disfori, depresiflik ve uyku problemleri, kötü 
sağlık davranışları gibi sağlık sorunları yaşadıklarını belirtmişler-
dir. Katılımcıların çoğu birçok belirtiyi yaşadıklarını belirtmiş ve 
bu bulgulara bağlı yoğun alkol kullandıklarını belirtmişlerdir (49). 

İsveç’te 16-24 yaş arasında çalışma yaşamında bulunan kısa 
ya da uzun dönem işsizlik sorunuyla karşılaşan gençlerin diğer 
sosyoekonomik etmenlere göre düzeltildiğinde, örgün eğitimde 
bulunanlardan yaklaşık 2 kat daha fazla alkol kötüye kullanımı 
nedeniyle tedaviye başvurduğu saptanmış (50). 28 Avrupa Ülkesi 
verileri incelendiğinde esrar ve ‘yeni uyuşturucu madde’ tüketimi 
ile artan işsizlik ile olumlu bir ilişki görülmüştür. Bölgesel işsizlik 
oranında %1’lik bir artış, gençlerin madde kullanım oranında 0.7 
puanlık bir artış yaratmaktadır. Bununla ilişkili olarak özellikle 
madde kötüye kullanımının önlenmesi politikalarında temel he-
def yoksulluk ve işsizliğin azaltılması olmalıdır (51).

TÜİK verilerine göre 15-24 yaş arasında istihdamda yer alan 
gençlerin değerlendirildiği bir çalışmaya göre genç işsizliği ile suç, 
göç, intihar ve boşanmalar arasında olumlu yönde anlamlı ilişki 
saptanmıştır. Buna göre genç işsizliği göç, intihar ve boşanma gibi 
toplumsal sorunların nedenlerinden biri olarak değerlendirilmiş-
tir (52). Özellikle gençlerin zihinsel sağlık durumlarını iyileştirmek 
için Türkiye’de refahı geliştirecek maliye politikalarının devam 
ettirilmesinin yanında doğrudan gençlerin istihdamını arttırıcı 
önlemler ve politikalar geliştirilmelidir.

GENÇ ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ 
ULUSLARARASI ve ULUSAL 
DÜZENLEMELER
Kriz ve devam eden ekonomik dönüşüm süreci, Avrupa genelin-
de derin demografik, kültürel ve sosyal değişimlere neden olmak-
tadır. Genç işsizliği, ele alınması gereken kilit bir Avrupa endişe-
sidir. İki temel amaç, gençler için istihdam olanaklarını teşvik et-
mek ve eğitim ile iş arasındaki geçişlerini kolaylaştırmak için doğ-
ru koşulları yaratmaktır. Buna dayanarak hazırlanan Avrupa Sos-
yal Ortakları’nın Genç İstihdamı Üzerine Eylem Çerçevesi’ne göre 
en önemli amaçları;

1. Gençler için daha fazla ve daha iyi işler ve çekici kariyer fır-
satları yaratmak;

2. Beceri uyumsuzluklarını gidermek için tüm düzeylerde 
eğitim ve öğretimin kalitesini ve uygunluğunu güçlendir-
mek; 

3. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin itici gücü ola-
rak endüstrinin, özellikle KOBİ’lerin ve Avrupa’da yüksek 
performanslı kamu hizmetlerinin rolünü optimize etmek-
tir (53).
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Uluslararası Çalışma Standartlarına (UÇS) dayanan çalışma mev-
zuatı ve düzenlemeleri, gençler için insana yakışır iş yolları sağla-
mak açısından kritik öneme sahiptir. Haziran 2005’te Uluslararası 
Çalışma Konferansı, UÇS’nın çoğu genç insanlar için geçerli olsa 
da bazılarının özellikle önemli olduğunu kabul etti. Bunun nedeni 
ya kaliteli işlerin yaratılması için gerekli temel koşulları belirleme-
leri ya da gençlere özgü hükümler içermeleri. UÇS, eğitim kapasi-
tesi, istihdam edilebilirliği, girişimciliği ve gençler için üretken iş-
lerin yaratılmasını arttıran temel konuları kapsamaktadır. Ayrıca, 
gençlerin işgücüne nasıl girdiği ve istihdam için asgari kabul yaşı, 
ücret, çalışma süresi, gece çalışması ve tıbbi muayeneler, iş sağlı-
ğı ve güvenliği ve iş teftişi gibi istihdam koşullarıyla ilgili önemli 
hükümler hazırlarlar.

Uluslararası Çalışma Standartları, Sözleşmeler ve Önerilerden 
oluşur. Bu araçlar birlikte gençlerin işgücü piyasasına tam ve üret-
ken entegrasyonunu kolaylaştırmak isteyen ülkeler için pratik reh-
berlik sağlamaktadır. Uluslararası çalışma sözleşmeleri, ILO üyesi 
devletlerin onayına tabi olan uluslararası antlaşmalardır. Tavsiye-
ler, ulusal politika ve eylemlerin yönlendirilmesine yardımcı olan 
kılavuzlar belirleyen bağlayıcı olmayan araçlardır.

Sözleşmeleri onaylayan ülkeler, kaydedilen ilerleme hakkın-
da periyodik olarak rapor vermektedir. ILO’nun denetim meka-
nizmaları bu raporları inceler ve gerekirse iyileştirilmesi gereken 
alanları belirler. ILO, teknik iş birliği yoluyla ülkeleri bu konuda 
kapasitelerini güçlendirmede desteklemektedir.

Genç çalışması ile ilgili ILO’nun kabul ettiği Uluslararası Ça-
lışma Standartları Tablo 7’deki gibidir (54). Bunların arasından 
Türkiye’nin onayladığı sözleşmeler ‘*’ işaretiyle gösterilmiştir (55).

Türkiye’de onaylanan ILO kararları doğrultusunda genç ça-
lışması ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Çocuk ve Genç 
İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ e 
göre 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış ki-
şiye genç işçi denmektedir (7). Bu Yönetmeliğe göre genç işçilerin 
çalıştırılabileceği işler aşağıdaki gibidir:

1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, 
marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,

2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,
3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,
4. Kasaplarda yardımcı işler,
5. Çay işlemesi işleri,
6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,
7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler,
8. Süpürge ve fırça imalatı işleri,
9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle 

taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, 
tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı iş-
leri,

10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkânlarında satış, 
etiketleme ve paketleme işleri,

11. Büro iş yerlerinde büro işleri ve yardımcı işler,
12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri,
13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet 

sektöründeki işler,
14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri,
15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi 

tutulması işleri,

16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların ima-
latı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri,

17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, 
saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya imalatı işleri,

18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline 
ait işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler hariç),

19. El ilanı dağıtımı işleri,
20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde 

üretime ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu sa-
çan işler, ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç),

21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan ya-
pılan maddelerin imaline ilişkin işler (karbon sülfür gibi 
parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya 
benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi 
işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç),

22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntü-
lerinin hallaç, tarak ve kolalama tezgâhlarından ve boyama 
ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspi-
rasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri,

23. Balıkhane işleri,
24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler,
25. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektir-

meyen torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler,
26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri,
27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı 

ve tamiratı işleri (boya ve vernik işleri hariç).
İlgili Yönetmeliğe göre 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitir-
memiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler genç işçilerin çalış-
tırılabileceği işler aşağıdaki gibidir:

1. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, 
ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve 
mimari malzeme işleri.

2. Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, 
yonga ağaçtan mamul suni tahta ve PVC yüzey kaplamalı 
suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.

3. Parafinden eşya imali işleri.
4. Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, 

ayrılması ve bunlara benzer işler.
5. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali 

işleri. (PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı 
hariç)

6. Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, oto-
mobil ürünleri ve benzerleri).

7. Kâğıt ve odun hamuru üretimi işleri.
8. Selüloz üretimi işleri.
9. Kâğıt ve kâğıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve mal-

zemenin imali işleri.
10. Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarında-

ki işler.
11. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme 

imali işleri (7).

GENÇ ÇALIŞMASINA YÖNELİK SOSYAL 
POLİTİKALAR
Gençlerin işgücü piyasasına geçişteki engellerden bir diğeri işgü-
cü piyasası düzenlemeleridir. İş Kanunu ile getirilen düzenleme-
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Tablo 7. Genç çalışması ile ilgili ILO’nun Uluslararası Çalışma Standartları

Örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve endüstri ilişkileri

 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi*, 1948 

 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi*, 1949 

 135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi* ve 143 No’lu Tavsiye Kararı, 1971 

Zorla Çalıştırma

 29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi*, 1930 

35 No’lu Zorla Çalıştırma (Dolaylı Zorlama) Tavsiye Kararı, 1930

105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi*, 1957 

Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, çocukların ve gençlerin korunması

138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi* and 146 No’lu Tavsiye Kararı, 1973 

182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi* ve 146 No’lu Tavsiye Kararı, 1999 

77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi*, 1946 

78 No’lu Gençlerin (Endüstriyel Olmayan Meslekler) Tıbbi Muayene Sözleşmesi ve 79 No’lu Tavsiye Kararı, 1946 

Fırsat ve muamele eşitliği

100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi* ve 90 No’lu Tavsiye Kararı,1951 

111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi* ve 111 No’lu Tavsiye Kararı, 1958

İş teftişi ve yönetimi

81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi* ve 81 No’lu Tavsiye Kararı, 1947 

129 No’lu İş Teftişi (Tarım) Sözleşmesi ve 133 No’lu Tavsiye Kararı, 1969

150 No’lu İş İdaresi Sözleşmesi ve 158 No’lu Tavsiye Kararı, 1978

İstihdam politikası ve terfi

122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi* ve 122 No’lu Tavsiye Kararı, 1964 

169 No’lu İstihdam Politikası (Ek Hükümler) Tavsiye Kararı, 1984

159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi* ve 168 No’lu Tavsiye Kararı, 1983 

181 No’lu Özel İstihdam Büroları Sözleşmesi ve 188 No’lu Tavsiye Kararı, 1997

88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi* ve 83 No’lu Tavsiye Kararı, 1948

189 No’lu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İş Yaratma Tavsiye Kararı, 1998

193 No’lu Kooperatifler Tavsiye Kararı, 2002

Mesleki rehberlik ve eğitim

142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi*, 1975

195 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Tavsiye Kararı, 2004

Ücret

95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi* ve 85 No’lu Tavsiye Kararı, 1949

131 No’lu Asgari Ücret Tespit Sözleşmesi ve 135 No’lu Tavsiye Kararı, 1970

Çalışma süresi

1 No’lu Çalışma Saatleri (Endüstri) Sözleşmesi, 1919

30 No’lu Çalışma Saatleri (Ticaret ve Ofisler) Sözleşmesi, 1930

171 No’lu Gece Çalışma Sözleşmesi ve 178 No’lu Tavsiye Kararı, 1990

175 No’lu Yarı Zamanlı Çalışma Sözleşmesi ve 182 No’lu Tavsiye Kararı, 1994

İş sağlığı ve güvenliği

155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme* ve 164 No’lu Tavsiye Kararı, 1981 

184 No’lu Tarımda Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi ve 192 No’lu Tavsiye Kararı, 2001

Sosyal Güvenlik

102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi*, 1952

168 No’lu İstihdamı Geliştirme ve İşsizliğe Karşı Koruma Sözleşmesi ve 176 No’lu Tavsiye Kararı, 1988

Annelik koruması

183 No’lu Annelik Koruma Sözleşmesi ve 191 No’lu Tavsiye Kararı, 2000

Göçmen çalışanlar

97 No’lu İstihdam için Göç Sözleşmesi ve 86 No’lu Tavsiye Kararı, 1949

143 No’lu Göçmen İşçiler (Ek Hükümler) Sözleşmesi ve 151 No’lu Göçmen İşçiler Tavsiye Kararı, 1975 (No. 151)

Yerli ve kabile halkları

169 No’lu Yerli ve Kabile Halkları Sözleşmesi, 1989
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ler, işletmelerin işgücü talebini etkilemektedir. Bu düzenlemelerin 
başında işçi alma ve çıkarma konusunda serbestlik ve esnek çalış-
ma biçimleri gelmektedir. Katı düzenlemeler istihdama engel iken 
esnek düzenlemeler istihdamı teşvik etmektedir. İşletmeler talep-
teki değişikliklere göre işçi alma, çalıştırma ve çıkarmada mev-
zuatın esnek olmasını istemektedir. Katı işgücü piyasası düzenle-
meleri, istihdama girişleri engellemekte ve bu durumdan en çok 
gençler etkilenmektedir (39). 

Esnek istihdamın bir diğer önemli türü, normal haftalık ça-
lışma süresinden önemli ölçüde daha az süreli çalışma olan kıs-
mi süreli (İng. part-time) çalışmadır. İş Kanunu’nun 13. maddesi 
ile ilk kez mevzuatta kısmi zamanlı çalışmaya yer verilmiştir (26). 
Son on yıldır OECD ülkelerinin yarısından fazlasında yeni yaratı-
lan işlerin en az yarısı kısmi süreli işler olmuştur. Özellikle kadın-
ların ve gençlerin kısmi süreli işlerde daha fazla istihdam edildik-
leri görülmektedir (40). 

İşgücü piyasasına yönelik genç istihdamını engelleyen bir 
diğer konu ulusal asgari ücret uygulamasıdır. OECD dâhil bir-
çok kurum asgari ücretin özellikle gençlerin istihdama geçişin-
de engel olduğunu iddia etmekte, bölgesel asgari ücret uygulaması 
önermektedir. “Gelişmemiş bölgelerde iş olanakları ve geçim ma-
liyetleri gelişmiş bölgelere göre oldukça düşük, dolayısıyla işsizin 
razı olacağı asgari ücret de düşük” konusu, bölgesel asgari ücret 
tartışmasının arkasındaki temel düşüncedir. Buna göre, tüm ülke 
genelinde belirlenen asgari ücret geri kalmış yörelerdeki işgücü 
talebini engellemekte, işsizliği artırmakta, kayıt dışı çalışmayı teş-
vik etmektedir.

Yüksek işgücü maliyetleri genç istihdamının önünde bir diğer 
engel olarak ifade edilmektedir. Kayıtlı sektörde işletmeler açı-
sından bir kişiyi istihdam etmenin maliyeti sadece o kişiye öde-
nen ücretle sınırlı değildir. Vergi, sosyal güvenlik primi, iş kanu-
nu ve diğer kanunlarla getirilen yükümlülükler (Örneğin; zorun-
lu engelli istihdamı) işçiye ödenen net ücretin yanı sıra işletme-
nin istihdama ilişkin üstlendiği diğer maliyetlerdir. Asgari ücret 
üzerinde vergi takozu (gelir vergisi ve işçi-işveren SSK ve işsiz-
lik sigortası primi kesintileri toplamının işgücü maliyetine oranı) 
%35’tir. Türkiye, OECD ülkelerinde istihdam vergilerinin en yük-
sek olduğu ülkeler arasındadır ve bu yükler, ülkenin rekabet gücü-
nü ve istihdam artışını engellemektedir.

Gençlerin istihdama geçişini etkileyen bir diğer unsur, yöne-
tim ve politikalardır. Hükümetin ve diğer kamu kurumlarının 
gençlerin istihdamına geçişini kolaylaştıran politikalar, kurum-
sal yapı, kurumların uygulama kapasiteleri ve iş birlikleri önemli 
bir politika aracıdır. Türkiye gençlerin işgücü piyasasına girişleri-
ne yardımcı olacak etkin bir çalışan sistemin kurulması zaruridir. 

Türkiye’de kariyer rehberlik sistemi çok zayıftır. İşgücü piya-
sası ve meslekler hakkında bilgi verecek, kişilerin kendilerini ta-
nımalarına ve en uygun mesleği seçmelerine yardımcı olacak et-
kin bir sistem bulunmamaktadır. Bu konuda İŞKUR İl Müdürlük-
lerinde olması gereken iş ve meslek danışma merkezleri etkin de-
ğildir.  Okullardaki rehberler ise işgücü piyasası ve meslekler ko-
nusunda yetersizdir. 

Gençlerin istihdama geçişlerine yardımcı olacak aktif istih-
dam politikaları (AİP) da yetersizdir. İŞKUR özellikle 2000 yılın-
dan itibaren yeniden yapılanma süreci ile birlikte pasif ve AİP ge-
liştirme sürecini başlatmış ve bu alanda oldukça başarılı projeler 

de uygulamıştır. Ancak özellikle gençlere yönelik AİP hizmetleri 
sayısal ve nitelik olarak yetersizdir. Yerel düzeyde gençlerin istih-
dama geçişinde yardımcı olacak programları uygulayacak İŞKUR 
müdürlüklerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, bu konuda 
en önemli politika aracıdır (39).

Gençlere girişimcilik ve iş kurmada yardımcı olacak program-
lar da etkin uygulanamamaktadır. KOSGEB’in koordinasyonun-
da bu konuda bazı eğitim ve teşvik politikaları uygulanmaktadır. 
Ancak bunların yeterli olduğunu ve etkin uygulandığını söylemek 
zordur. Tüm bu alanlarda belirlenen engellerin ortadan kaldırıl-
ması gerekir. Bu doğrultuda hazırlanacak politika önerileri haya-
ta geçirilebilmelidir.

YAŞLI ÇALIŞANLAR
Nüfusun yaşlanmasının ekonomik maliyetleri söz konusudur. 
Yaşlanan toplumlarda çalışma yaşındaki nüfus azalırken emekli 
sayısının arttığı bilinmektedir. Emekli sayısının artması ile sos-
yal güvenlik sisteminin ve kamu maliyetinin yükü de artmakta-
dır. Ayrıca yaşlanma ile birlikte bireylerin sağlık harcamalarının 
arttığı; kronik hastalıklar nedeniyle sağlık hizmetlerinden daha 
çok ve uzun süreli yararlandıkları, daha fazla sayıda ve uzun süre 
ilaç kullandıkları görülmektedir. Yaşlanmanın ekonomik maliye-
ti açısından en önemli konulardan biri ise işgücünün yaşlanması-
dır. Aşağıda; çalışma yaşamında korunması gereken özel gruplar 
arasında yer alan yaşlıların yaşadığı genel sorunlar ve riskler, yaş-
lıların istihdam sürecinde korunmaları ve desteklenmesine yöne-
lik geliştirilen politikalara yer verilmiştir. 

Yaşlılık; çocukluk, gençlik, orta yaşlılık gibi hayatın bir evresi-
dir. İnsanın doğumdan itibaren geçirdiği bu evrelerde fonksiyon-
ları, metabolizması, psikolojisi ve sosyal ilişkileri de değişmekte-
dir. Bu nedenle yaşlılığı bir hastalık değil, kendine özgü özellikle-
ri olan fizyolojik bir süreç olarak kabul etmek gerekir. Yaşlılık, ya-
şam sürecinde gelişme ve olgunlaşmanın ardından kendine özgü 
fizyolojik ve ruhsal değişmelerin ortaya çıktığı son evredir. Genel 
olarak yaşlılık algılama, bellek ve yaratıcılık yeteneklerinin azal-
masıyla kendini belli eden bir durumdur. Yaşlılık sözcüğü yaşam 
sürecinin geç dönemindeki gelişmenin devamını ve bireydeki de-
ğişmeleri anlatır. Yaşlılık, yaşam konusunda kayıpların ve çökü-
şün görüldüğü bir dönemdir. Aynı zamanda kültürel, çevresel ve 
ekonomik etmenlerinin hazırladığı bir sonuçtur. Yaşlılık görece-
li bir kavramdır. Yaşlanma kronolojik ve biyolojik anlamda olmak 
üzere ikiye ayrılır. Başka bir deyişle, yaşlılık karmaşık yönleri olan 
bir olgudur (56).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) güncellemesinden sonra 18-65 
yaş arası “genç”, 66-79 yaş arası “orta yaş”, 80-99 yaş arasını da 

“yaşlı” olarak sınıflandırmıştır. Öncesinde 65 yaş ve üzeri yaşlılık 
olarak sınıflanırken artık 80 yaş üzeri yaşlılık olarak adlandırıl-
maktadır. Buna göre 15-64 yaş çalışma yaşı olarak sınıflandırıl-
makta ve yaşlılık daha ileriye ötelenmektedir (57). Nüfus yaşlan-
masına bağlı olarak yıldan yıla çalışma yaş grubu da yaşlanmak-
tadır. Bilindiği gibi yaş ilerledikçe de çalışanların fiziksel ve zi-
hinsel kapasiteleri azalmaktadır (58). Erken emeklilik ve sağlık ba-
kım maliyetleri ülkelerin ekonomik varlıklarını sürdürebilmeleri 
açısından sorun olmaya başlamıştır. Avrupa Birliği (AB) bu ne-
denle özellikle 55-64 yaş grubundaki nüfusun istihdamını artır-
mayı hedeflemektedir. 
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YAŞLI ÇALIŞMASININ DÜNYA’DA ve 
TÜRKİYE’DE DURUMU
Birçok AB ülkesinde son on yıl içinde yaşlı işçilerin istihdam 
oranlarındaki önemli artışa rağmen, Avrupa Komisyonu’nun 2017 
Ortak İstihdam Raporu bu oranların daha da artırılabileceğini 
vurgulamaktadır. 2016 yılında, AB’de 55-64 yaş arası nüfusun is-
tihdam oranı %55,3 iken, 15-64 yaş arası nüfusun istihdam oranı 
%66,6 olmuştur (59).

TÜİK İşgücü İstatistiklerine göre dünyada olduğu gibi yaş 
ilerledikçe hem erkeklerde hem de kadınlarda istihdam oranları 
Türkiye’de de azalmaktadır (Tablo 8).

Görüldüğü gibi Türkiye’de istihdam oranları yıllar içinde art-
sa da büyük bir değişiklik izlenmemektedir. Ülkemizde emeklilik 
yaşı yeni düzenleme ile kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 olarak de-
ğiştirilmiştir. 2048 yılına kadar da kademeli olarak 65 yaşına çıka-
rılacaktır. TÜİK verilerine göre 2018 yılında 45-64 yaş grubu çalı-
şan sayısı 8 milyon 134 bine ulaşmıştır (33). 

Yaşlanma ve yaşlılığı açıklamada hangi yollar denenirse de-
nensin, yaşlanmayı durdurmak ya da tersine çevirmek mümkün 
değildir. Yaşlılık sorunu her şeyden önce tıbbi ve sosyal bir nite-
lik taşımaktadır. Yaşlının fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik 
yaşantısı birbirleriyle iç içe ve birbirini etkiler niteliktedir.

Her yaşam döneminin kendine özgü sorunları ve özellikleri 
vardır. Örneğin; ergenlik çağı bir kimlik bulma dönemidir. Bu dö-
nemde en önemli sorun, bağımsızlık uğraşı ve akran grupları içe-
risinde kendine uygun bir yer arama çabasıdır. Bunun gibi yaşlı-
lık döneminin de kendine özgü özellikleri ve sorunları söz konu-
sudur.

Endüstrileşmeyle birlikte yaşlıların yaşadığı sorunların ba-
şında; sağlık sorunları, yoksulluk, düşük gelir düzeyi, yalnızlık ve 
kimsesizlik, kaynaklara ulaşmada zorluklar çekme, ihmal ve istis-
mar, toplumsal ayrımcılık, dışlanma, yeteri sayıda arkadaş sahibi 
olamama ve yaşlı bireylere karşı işlenen bireysel ve toplumsal suç-
lar yer almaktadır. Bu sorunlara; kentleşme, küreselleşme ve yaşa-
nan göçler ile teknolojide her geçen gün meydana gelen hızlı de-
ğişimlerin yaşlı bireylerin yaşamında meydana getirdiği zorluklar 
ve uyum sorunları da eklenmektedir. 

YAŞLI ÇALIŞMASI ve SAĞLIK 
Kronolojik yaşın yanı sıra kardiyovasküler ve kas iskelet sistemle-
rindeki bozukluklarla ilişkili fonksiyonel kapasitede yaşa bağlı dü-
şüşler ortaya çıkar. Sonuç olarak, yaşlı çalışanların iş çıktıların-
da ve görevlerini yerine getirirken gerekli çabayı gerçekleştirme 

ve/veya sürdürme kabiliyetinde azalma gösterdiği bildirilmekte-
dir. Bununla birlikte, fiziksel olarak zorlu meslekler, iyileştirilmiş 
veya sürdürülen fiziksel işlevle ilişkilendirilebileceğinden, araş-
tırmalar işgücünde yaşlanmanın sonuçları hakkında bazı çelişki-
li görüşler ortaya koymuştur. Ayrıca, yaşlı işçilerdeki fiziksel işle-
vi değerlendirmek için mevcut yöntemler genellikle gerçek iş gö-
revlerinde özgüllük ve uygunluktan yoksundur. Bu da yaşlı işçide 
fiziksel kapasitenin göz ardı edilmesine yol açar. Yaşla ilgili belir-
gin zihinsel veya fiziksel düşüşe rağmen, bazı raporlar iş perfor-
mansının 70 yaşına kadar etkilenmediğini göstermektedir. Bu, iş 
deneyiminin faydalarını yansıtsa da, fiziksel olarak zorlu işlerde 
her iki cinsiyet için de üretkenlik kayıpları çok daha belirgindir ve 
işle ilgili kaza veya yaralanmaların göreli olarak daha sık görüldü-
ğü bilinmektedir. Kronik hastalıkların çalışma yeteneğini ne öl-
çüde etkileyebileceği konusunda daha fazla dikkat edilmesi gerek-
mektedir. Obezite, sanayileşmiş ülkelerdeki yaşlı işçilerin en yay-
gın kronik sağlık bozukluğudur ve belirgin fonksiyonel sınırlama-
lara ve azalmış çalışma yeteneğine neden olabilir. Sonuç olarak, 
obez işçiler daha yüksek iş yükü, daha yüksek psikolojik talepler 
ve aldıkları sosyal desteğin daha düşük olduğunu bildirmektedir. 
Bunun yanında obez işçilerde yaralanmalara bağlı daha fazla ab-
sentizm görülmektedir. Sonuçta, yaşlanan işçilerin güçlü yönle-
rini optimize etmek ve kırılganlıklarına karşı korumak için uy-
gun işyeri stratejileri ve iş performansı standartları benimsenirse, 
genç meslektaşları kadar etkili bir şekilde çalışabilirler (60).

Yaşlı insanlar hem aile içinde hem de topluma birçok şekilde 
katkıda bulunur. Ancak bu insani ve sosyal kaynakların kapsamı 
yaşlandıkça kişilerin sağlık durumlarına daha çok bağlıdır. Fizik-
sel ve zihinsel kapasitenin yaşla birlikte düşmesiyle birlikte kişile-
rin çalışma yaşamında fırsatları ve olanakları azalabilir. Bu süreç-
te yaşlanmayla birlikte gelişen sağlık sorunları kişilerin istihdam 
dışına itilmesinin en önemli nedenlerindendir. Yaşlılığın sağ-
lık sorunlarının çoğu kronik hastalıklar kaynaklıdır. Bu nedenle 
yaş ilerledikçe kronik hastalıkların iyi yönetilmesi kişilerin fonk-
siyonel kapasitelerinin artmasına neden olacaktır (58). TÜİK 2010 
Sağlık Araştırması verilerine göre 45-64 yaş grubundaki çalışan-
ların kronik hastalık, kas-iskelet sistemi hastalığı ve kalp-damar 
hastalığı varlığı açısından 25-44 yaş grubuna göre daha riskli du-
rumda oldukları gözlenmiştir (61). Gerçekten de, mevcut istatis-
tikler, kronik hastalığı olan kişilerin bu tür hastalığı olmayan in-
sanlara kıyasla daha düşük istihdam oranlarına sahip oldukları 
görülmekte, iş bulma ve işte kalma konusunda daha fazla zorluk 
yaşadıkları görülmektedir. Avrupa’daki kronik koşullara bağlı dü-

Tablo 8. Türkiye’de 15-64, 45-49, 50-54 ve 55-59 yaş grupları erkek, kadın ve genel istihdam oranları (Yüzde) (2014-2018) 

İstihdam Oranı

Yıllar Erkek – Yaş grubu Kadın – Yaş grubu Genel

15-64 45-49 50-54 55-59 15-64 45-49 50-54 55-59 15-64

  2014 69,5 82,2 64,9 49,9 29,5 31,5 24,5 19,6 49,5

2015 69,8 83,1 66,7 52,0 30,5 33,3 25,8 20,3 50,2

2016 70,0 83,8 68,4 55,5 31,2 35,0 26,1 20,5 50,6

2017 70,7 83,9 70,4 57,0 32,2 37,4 28,3 20,9 51,5

2018 70,9 83,7 70,6 57,4 32,9 38,9 29,5 21,9 52,0
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şük istihdam oranlarının toplumsal ve ekonomik yükü nedeniy-
le çalışma stratejilerine kronik hastalığı olanların yeniden işe en-
tegrasyonunun teşvik edilmesi esasları eklenmiştir. Avrupa ülke-
lerinde bölgesel ve ulusal düzeyde uygulanan çok çeşitli genel ve 
hastalığa özgü stratejiler vardır (62). Örnek olarak yarı zamanlı 
hastalık izinlerinin, engellilik değerlendirmesi sonucu öneride 
bulunma ve uygun işe yönlendirme müdahaleleri, çalışanların 
iş bulma olanaklarının artırılması için desteklenmesi etkin 
bulunmuştur (62). Yaşlılıkta bir şekilde ücretli çalışmaya devam 
etmek, Avrupa ülkelerinde daha sağlıklı bir nüfus ve daha ekono-
mik olarak uygulanabilir bir iş-emeklilik dengesi sağlamanın yol-
larından birisi olarak görülmektedir. Bu politikaların başarısı bü-
yük ölçüde işgücünde yaşlanmanın daha iyi anlaşılmasına ve sağ-
lığın devam eden işte veya işgücü piyasasından çekilmedeki rolü-
ne bağlıdır (63).

 
YAŞLI ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ 
ULUSLARARASI ve ULUSAL 
DÜZENLEMELER
İnsan hakları, yasalarla korunan bireylerin ve grupların evrensel 
özgürlükleri ve haklarıdır. İnsan hakları, bir kişinin yaşı veya 
sağlık durumu nedeniyle kaldırılamaz. Uluslararası Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi›nin 1. maddesi, bireyin 
statüsüne dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır ve bu yasak, yaşı 
da kapsamaktadır. Tanım olarak, insan hakları metninde yaşlı 
gruplara veya yaşlanmaya özel bir atıf olmasa bile, yaşlılar da 
dâhil olmak üzere tüm insanlar için geçerlidir. Son yirmi yılda, 
yaşlılarınkiler de dâhil olmak üzere insan haklarını geliştirme 
çabalarında önemli adımlar atılmıştır. Çeşitli uluslararası insan 
hakları antlaşmaları ve araçları, yaşlı kadınların, yaşlı göçmenle-
rin ve engelli yaşlıların ayrımcılığını önleme özgürlüğünü destek-
leyen yaşlanan veya yaşlı kişileri ifade eder. Onların sağlık, sosyal 
güvenlik ve yeterli yaşam standardının sağlanması, sömürü, şid-
det ve istismardan uzak olma haklarını desteklemektedir. 2002 yı-
lında BM Genel Kurulu, siyasi bildirgeyi ve Madrid’in yaşlanma-
ya ilişkin uluslararası eylem planını onaylamıştır. Önerilerinde üç 
eylem önceliği belirlenmiştir: “yaşlılar ve kalkınma; sağlık ve re-
fahı yaşlılığa ilerletmek; yaşlı insanların olanaklı ve destekleyici 
ortamlardan yararlanmalarını sağlamak”. DSÖ 2002 yılında, ak-
tif yaşlanma politika çerçevesini yayınlamıştır. Bu çerçeve, aktif 
yaşlanmayı “insanların yaşlandıkça yaşam kalitesini artırmak için 
sağlık, katılım ve güvenlik fırsatlarını optimize etme süreci” ola-
rak tanımlamıştır. Birden çok sektörde eylem ihtiyacını vurgular 
ve “yaşlıların aileleri, toplulukları ve ekonomileri için bir kaynak 
olmaya devam etmesini” sağlama amacını taşır (58).

ILO 1980 yılında 162 No’lu Yaşlı Çalışanlar Tavsiye Kararını 
yayınlamıştır. Bu uluslararası standart, yaşlı işçilerin istihdam ve 
çalışma koşulları ile ilgili endişe edilen konuları çerçevelemek ve 
onları iyileştirmek için harekete geçmeyi amaçlamıştır. Bu Tavsi-
ye Kararı, yaş ayrımcılığı, çalışma süresi ve çalışma organizasyo-
nu, ücretler ve yaşlı çalışanların aile sorumluluklarını ele alma ih-
tiyacı ile ilgili çalışma koşullarını ve istihdam hükümlerini içer-
mektedir. Buna göre (a) zorlu, tehlikeli veya sağlıksız işlerde ça-
lışan yaşlı işçilerin normal günlük ve haftalık çalışma saatlerini 
azaltmak; (b) bu   tür bir azaltma talebinde bulunan tüm işçilerin, 
normalde işçilere yaşlılık ödeneği için hak kazanan yaşlarına ulaş-

tıkları tarihten önce belirlenen bir süre boyunca çalışma saatleri-
nin kademeli olarak azaltılmasının teşvik edilmesi; (c) hizmet sü-
resine veya yaşına göre yıllık tatil ücretlerini artırmak; (d) yaşlı ça-
lışanların, özellikle yarı zamanlı işlerini kolaylaştırarak ve esnek 
çalışma saatleri sağlayarak, çalışma zamanlarını ve boş zaman-
larını uygunluklarına göre düzenlemelerini sağlamak; (e) yaşlı ya 
da sürekli vardiyalı çalışmalara belirli sayıda yıl verildikten sonra 
normal gündüz çalışma saatleri içinde yapılan işlere yaşlı işçilerin 
görevlendirilmesini kolaylaştırmak önerilmektedir. İşverenlerin 
ve işçilerin temsilci kuruluşlarının katılımıyla, mümkün olan 
durumlarda, ihtiyaca göre uyarlanmış ücret sistemlerinin daha 
yaşlı işçilere uygulanması için önlemler alınmalısı önerilmektedir. 
Bu önlemler sadece performansın hızını değil, aynı zamanda 
teknik bilgi ve deneyimi de dikkate alan ücret sistemlerinin 
kullanılması ya da yaşlı işçilerin sonuçlarla ödenen işten, zamana 
göre ödenen işe aktarılması olabilir (64).

Türkiye henüz onaylamasa da 1981’de yayınlanan 156 No’lu 
Aile Sorumlulukları Olan İşçilerin İlkeleri Sözleşmesi kadın ve er-
kek arasında eşitlik ilkesine dayanmaktadır ve yaş grubuna göre 
ayrım yapmamaktadır. Bu nedenle, hükümleri genç işçilerin iş ve 
aile hayatının uzlaştırılması için olduğu kadar yaşlı işçiler için de 
geçerlidir (64).

Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Pla-
nı Uygulama Programı’na göre Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve 
Yaşlanma Ulusal Eylem Planı’nın öncelikleri; Yaşlılar ve Kalkınma, 
Yaşlılıkta Sağlık ve Refahın Artırılması ve Yaşlılıkta Olanaklar Su-
nan, Destekleyici Ortamların Sağlanması olmak üzere üç tanedir. 
Bu öncelikler kapsamında Eylem Planı Uygulama Programı’nda 
belirlenen yaşlılar ve kalkınma alan konusunda; çalışmak isteyen 
bütün yaşlılar için istihdam imkânları sağlanması, tarım teknik 
ve teknolojilerinin öğretilmesi, yapısal ve finans hizmetlerine ula-
şılabilirliğin sürdürülebilmesi yoluyla tarım sektöründe çalışan 
yaşlıların güçlendirilmesi, çalışabilir ve çalışmak isteyen yaşlıla-
rın çalışmaların teşvik edilmesi ile ilgili olarak çalışma hayatın-
da (emekliliğe kademeli geçiş ve esnek çalışma) yeni düzenlemeler 
yapılması hedeflenmiştir (65). 

YAŞLI ÇALIŞMASINI GELİŞTİRMEYE 
YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR
Yaşlılara yönelik sosyal politikalar denilince, dünya ölçeğinde 
öncelikli olarak “emeklilik sistemleri” akla gelmektedir. Bunun 
yanında yaşlılara yönelik çalışma hayatında karşılaşılması muhte-
mel sosyal dışlanma ve ayrımcılık vb. sorunların giderilmesi ama-
cıyla da sosyal politikaların geliştirilmesi söz konusu olmaktadır. 
Nihayetinde sosyal hizmetler kapsamında yaşlı bakım ve destek 
hizmetleri ile sosyal yardımlar, yaşlılara yönelik sosyal politika 
uygulamalarının diğer önemli bileşenlerindendir.

Emeklilik Sistemleri
Yaşlılara dönük sosyal politika uygulamasının en yaygın olanı yaş-
lılık (emeklilik) sigortasıdır. Yaşlılık sigortası, yaşının ilerlemesi 
gibi nedenlerden dolayı, fiziki gücünü kaybeden, eskisi gibi verim-
li çalışamayan ve dolayısıyla gelir ve kazanç kaybına uğrama tehli-
kesi ile karşı karşıya kalan kişilerin, bu sosyal risklerini karşılama 
ve onlara emekli aylığı bağlama amacını güden, sosyal sigortalar 
sisteminde yer alan bir sigorta türüdür. 
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Yaşlılık sigortasının iki temel amacı bulunmaktadır. Birinci-
si; hayat süreci içinde bireylerin ihtiyaçlarını kolaylaştırmak, ikin-
cisi ise güvenliktir. Birincisinde, artık kişinin çalışmadığı durum 
olan emeklilik zamanlarında, kişiye bir gelir sağlanması suretiyle, 
kişinin tüketim ihtiyaçlarını temini amaçlanmaktadır. İkincisi 
ise, özellikle uzun ömürlülük durumlarında, kişiyi güvence altı-
na almak anlamına gelmektedir. Bu anlamda, yaşlılık sigortası-
nın birinci amacı ile yaşlıların yoksullaşmasını gidermek ve ikinci 
amacı ile de dağıtıcı objektifliği sağlamak söz konusu olmaktadır.

• Çalışma Hayatında Koruma, Ayrımcılık ve Sosyal 
Dışlanma:

Yaşlılara yönelik sosyal politika bağlamında diğer bir konu, yaş-
lıların çalışma hayatında güvence altına alınmaları, ayrımcılığa 
maruz kalmalarının önlenmesi ve sosyal dışlanma yaşamalarına 
engel olunmasıdır (66).

İkinci husus, yaşlıların çalışma hayatında yaş ayrımcılığına 
maruz kalabilmeleri ile ilgilidir. Yaş ayrımcılığı, kişinin krono-
lojik yaşından dolayı farklı muamelelere muhatap kalmasından 
ileri gelmektedir. Araştırmalar birçok ülkede özellikle işe alın-
mada bu tarz ayrımcılığın varlığını haber vermektedir (66). Ay-
rıca son yıllarda sağlık bakım alanlarında da yaşa dönük ayrım-
cılık göze çarpmaktadır. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nde yapılan klinik çalışmalarında sağlık alanında yaşlılara 
karşı önyargılı davranıldığı saptanmıştır.

Diğer taraftan yaşlılık dönemi, insanın elinde olmayan neden-
lerle risklerin oluştuğu bir dönem olarak bilinmektedir. Bu riskler, 
beraberinde başkalarına “bağımlı” olmayı getirebilmektedir. Yaş-
lılık dönemi, bu duruma açık bir örnek olarak görülebilir. BM de, 
II. Dünya Yaşlılık Asamblesi’ndeki hedeflerin arasında “yaşlıla-
rın ekonomik yoksulluğunu ortadan kaldıracak sosyal politikaları 
desteklemek” suretiyle, yaşlıların yoksulluktan kaynaklanabilecek 
sosyal dışlanmalarının önüne geçmek istemiştir.

O hâlde; gerek yaşlıların çalışma hayatında desteklenmesi 
gerek çalışma hayatı ve diğer alanlarda yaş ayrımcılığına uğrama-
larının önüne geçilmesi ve gerekse sosyal dışlanma karşısında ko-
runmaları, yaşlılara dönük sosyal politikaların en önemli hedef-
leri arasındadır. İstihdam sürecinde yaşlıları iş kazaları ve mesle-
ki risklere karşı da korumak gerekir. Örneğin; yaşının ilerlemesin-
den dolayı yavaş hareket eden bireylere âtıl ya da ikincil düzeyde 
önem taşıyan işler verilebilir. Böylece onların istihdamda yer al-
malarına fırsat verilebilir.

Toplumun yaşlanması ve yaşlılık sorunları gençler ve gelecek 
nesiller açısından sadece toplumsal yük ve maliyet olarak da de-
ğerlendirilmemelidir. Elbette yaşlılara dönük sosyal transferlerde-
ki artış ve bakım hizmetlerine yönelik artan oranlardaki altyapı 
giderleri kaçınılmazdır. Ancak, yaşlılık politikalarının da ekono-
mik büyümeye ve yeni iş imkânlarının açılmasına katkıda bulun-
duğu gerçeği unutulmamalıdır. 

• Yaşlıların İstihdamı
Yaşlılara yönelik yeni istihdam konuları kapsamında yaşlılara hiz-
met sunan yeni işkolları, yeni meslekler ve eğitim önemli hale gel-
mektedir. Dünya’daki hizmetler ve işkolundaki değişmeler, tale-
be dayalı yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. Bedensel emek, zi-

hinsel emek, mekanik emek kavramlarına, özellikle turizm ve yaş-
lı hizmetleri talebi arttıkça, “duygusal emek,” “estetik emek” kav-
ramları dâhil olmuştur. Yaşlıların sayılarının hızla artması ve ak-
tif, sağlıklı yaşlanma anlayışı, yaşlılara yönelik büyük bir pazar 
oluşturmaktadır. 

Yaşlılar ile ilgili mesleklerde istihdam edilecek çalışanların 
toplumsal ve insanî duyarlılığı yüksek, empati kurma yeteneği 
gelişmiş, incelikle, zarafetle ve insanları incitmeden iş görebile-
cek, konuşabilecek, sabırlı, anlayışlı, dikkatli ve analitik düşünme 
gibi beceri ve yeteneklere sahip olmaları beklenmektedir. Bu pa-
zarın, çocuklara ve gençlere yönelik yapay tüketici pazarları gibi 
kolay bir pazar olmayacağı, piyasaları terbiye edici etkileri olaca-
ğı beklenmektedir. Sabit gelirle geçinmek zorunda olan, yaşamla-
rını çalışarak kazanmış, savaşlar, yokluklar, krizler geçirmiş, ta-
sarruf etmenin ve geleceğe kalıcı yatırım yapmanın önemini bi-
len; iyi tasarımlanmış kaliteli mal ve hizmet satın alma, uzun süre 
kullanma, satıcı ve sunucularla bire bir ilişkide kalma, sahip ol-
duklarını koruma ve yeniden değerlendirme alışkanlıkları olan 
başka bir müşteri pazarı gelmektedir. Bu tutum ve davranışla-
rın, kaynakları ve emeği israf eden, birçok gereksiz üretimi ihtiyaç 
gibi gösteren son pazarlar üzerinde düzenleyici etkisi olması da  
beklenmektedir (67). 

Emeklilik aktif iş yaşamının sona ermesi ile başlayan bir sü-
reçtir. Emekliye ayrılmak geri dönüşü olmayan bir aşamadır. On 
yıllarca süren uzun ve zorlu çalışmadan sonra, üretken varlığın 
ölümü olarak görülmektedir. Emeklilik bireyin uzun yıllar bek-
lediği ancak aynı zamanda da çekindiği bir süreçtir. Emekliliğin 
neden olduğu kayıplar her zaman sarsıcı olmak zorunda değildir. 
Artık çalışmıyor olma hali, bireyden bireye değişen farklı etkiler 
ortaya çıkarabilir. Emeklilik döneminin başlaması ile birlikte ge-
lir azalmakta ve alışılmış toplumsal statü giderek kaybolmaktadır. 
Bu da çoğu zaman yaşlılar için ilişkilerin ve etkileşimlerin değiş-
mesine neden olabilmektedir. Diğer yandan yaşlılık, bilişsel ve fi-
ziksel gerileme, üreticilik rolünün azalması, sosyal statüde değiş-
me, sosyal desteğin zayıflaması, sağlığın kaybı gibi özgün sorun-
larıyla bir “kayıplar dönemi” olarak ele alınabilir. Kayıpların bir-
biriyle kesişmesi ve yoksunluklara dönüşmesi; gelirin düşmesi ile 
yoksulluğun başlaması yaşlıların öz-saygısını ve yaşamdan duy-
dukları tatmini azaltmaktadır. Böylece sağlık ve bakım maliyeti-
nin arttığı bir dönemde gelir kaynaklarındaki azalma ile yaşlıların 
yaşam biçiminin değişmesi kaçınılmaz hale gelmektedir.

Nüfusu yaşlanmış olan toplumlar, yaşlı bireylerin işgücü piya-
sasında yer almalarına önem vermekte ve teşvik etmektedir. Av-
rupa Komisyonunun Avrupa’da çalışma ve sosyal gelişmeler ko-
nulu 2011 yılı raporunda; yaşlanma ile mücadelede hem özel ke-
sim hem kamu kesiminde yaşlı bireylerin daha uzun süre çalışma 
yaşamında kalmaları için desteklenmeleri ve cesaretlendirilmele-
ri gerektiği belirtilmektedir. Yaşlı bireylerin mental ve fiziksel ka-
pasitelerine uygun olarak yarı zamanlı çalışma olanaklarının su-
nulması, yaşam boyu çalışabilme anlayışı ile “destekleyici aktif 
sistem” yaklaşımının benimsenmesi gerektiğine vurgu yapılmak-
tadır. Sosyal güvenlik sistemi olsa bile yaşlı bireylerin çalışmadık-
ları takdirde yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin artacağı; geli-
rin azalacağı; gelir dengesizliğinin artacağı böylece düşük güven-
lik algısının da ortaya çıkacağı ileri sürülmektedir (67).
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• Yaşlıların Çalışma Hayatında Korunmasına Yönelik 
Politikalar

Aktif yaşlanma, yaşlıların çalışmaya devam edebilmeleri, sağlık-
lı kalmaları, topluma katkıda bulunmaya devam etmeleri için on-
lara daha fazla fırsatın sunulmasını içermektedir. Yaşlı birey için 
aktif yaşlanmanın kriterleri;

•	 İstihdama katılım, çalışmaya devam etme /edebilme, 
•	 Gönüllü faaliyetlerde etkili olma ve katılma,
•	 Bağımsız ve özerk bir yaşam, 
•	 Sağlıklı yaşamı sürdürebilme olarak sıralanmaktadır.

Bu kriterlere dayanarak nüfusun aktif olarak yaşlanmasını sağ-
layacak politikalar geliştirilmelidir. Yaşlı bireylerin nitelikleri-
ne göre istihdam edilmesi halinde, hem yaşlıların deneyim ve ye-
teneklerinden faydalanılacağı hem de günlük yaşamlarını kim-
seye ihtiyaç duymadan sürdürebilecekleri bir sistem kurulmuş  
olacaktır.

Aktif yaşlanmanın yaşam boyu öğrenim prensibi ile yaygınlaş-
tırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (68). Yaşlılara yönelik mesleki 
eğitim programlarının geliştirilmesi,  yaşlıların istihdamına yö-
nelik ilgili kurumların ortak çalışması ile aktif yaşlanma istihdam 
eylem planının hazırlanması, Halk Eğitim Merkezleri’nde açıla-
cak kurs ve mesleki programlar vasıtasıyla emeklilere yeni iş ka-
biliyetleri kazandırılması, üniversitelere ve yerel yönetimlere bağ-
lı sürekli eğitim merkezlerinde yaşlılara yönelik eğitim program-
larının ücretsiz olarak açılması, (öncelikle hâlihazırdaki yaşlıların 
yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli bilgi ve beceriye kavuştu-
rulması-Yaşlı Üniversitesi) İŞKUR bünyesinde yaşlıların istihda-
mına yönelik çalışmalar yapılması ve yaşlıların yapabileceği eko-
nomik faaliyetlerin belirlenmesi; el sanatları, müzik, zanaat gibi 
alanlarda kurs verilmesi ve üretime yönelik teşviklerin sağlanma-
sı bu noktada önem arz etmektedir. 

Çalışma yaşamında yaşlı işgücünün desteklenmesi, çalışma 
çevresinin yaşlı bireylere uyumlu hale getirilmesi, yaşlıların 
çalışma yaşamından ayrılması ile ortaya çıkabilecek kayıpların en 
aza indirilmesi gerekmektedir (69). Çalışma hayatına devam et-
mek isteyen emeklilerin istihdama katılımı sağlanarak; yaşlıların 
toplumdaki ekonomik yüklerinin azaltılması ve çalışan yaşlıların 
sosyal hayata kazandırılması yoluyla toplumsal aidiyet duygusu-
nun güçlenmesi hedeflenmektedir.  

Bu amaç için geliştirilen politika stratejileri şu şekilde  
belirtilebilir:

•	 Çalışma	yaşamında	emekliliğe	kademeli/aşamalı	geçiş	uygula-
masının başlatılması,

•	 Emekliliğe	 Hazırlık	 Programları’nın	 toplumun	 gündemine	
girmesi yönünde çalışmalarda bulunulması,

•	 Toplumda	yaşlı	nüfus	oranının	artışına	paralel	olarak	yaşlan-
mayla ilgili ortaya çıkan yeni mesleklerin kamuoyuna tanıtıl-
ması,

•	 Emekliye	 ayrıldıktan	 sonra	 çalışanlar	 için	 sosyal	 güvenliğe	
destek primi oranlarının yaş aralıklarına göre yaşlılar lehine 
yeniden düzenlenmesi,

•	 Çalışan	yaşlılar	için	çalışma	ortamının	ergonomik	koşullar	ve	
ulaşılabilirlik dikkate alınarak fiziksel açıdan düzenlenmesi,

•	 Yaşlıların	uzaktan/evden	çalışmalarının	teşvik	edilmesi,

•	 Uygulanmakta	 olan	 bireysel	 emeklilik	 teşvik	 politikalarının	
sürdürülmesi, 

•	 Bireysel	emeklilik	sisteminin	aylık	gelir	seviyesine	düşürülme-
si önerilmektedir. 

ENGELLİ ÇALIŞANLAR
Tarihin en eski çağlarından bu yana toplumların engelli bireyle-
re yönelik tutumları, bu insanlar için var olan tıbbi, eğitimsel, re-
habilitasyon, sosyal vb. birçok hizmetin gelişimini önemli ölçüde 
etkilemiştir. Tarihsel gelişim içerisinde bakıldığında toplumların 
tutumlarının bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere paralel 
olarak olumlu yönde farklılaştığı görülmektedir. 

Engelliler 19. Yüzyıl’ın sonlarında, özel ve temel eğitim gerek-
sinimlerinin karşılanabilmesi doğrultusunda sosyal politikala-
ra konu olmaya başlamışlardır. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra tıbbi 
ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri, 2. Dünya Savaşı’nın ardın-
dan da istihdam edilebilmeleri bu politikalar kapsamında öne çık-
mıştır. Yaşadığımız dönemde ise, engellilere yönelik sosyal politi-
kalar, engellilerin istihdam edilmelerini ve iş ilişkilerini engelliler 
yönünden özel olarak düzenlenmesini öngörmektedir.

BM Genel Kurulu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 
“normal bir kişinin kişisel veya sosyal yaşantısından kendi kendi-
ne yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal kabiliyetlerinde-
ki kalıtımsal veya sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu 
yapamayanlar” engelli olarak tanımlanmıştır. Dilimizde engelli-
lik “sakat”, “özürlü”, “engelli” gibi sözcüklerle adlandırılmaya çalı-
şılmaktadır. Bu karmaşıklık bazen çok yoğun tartışmalara yol aç-
maktadır. Öyle ki bu tartışmaların, engellilerin sorunlarını tartış-
manın önüne bile geçtiği ileri sürülebilmektedir. Adlandırma ve 
tanımlama konusundaki karışıklıklara karşın, engellinin ve engel-
liğin tanımlanması ve buna göre gereksinim tespitinin yapılması 
ihtiyacı ortadadır (70).

En toparlayıcı tanımlardan biri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 3. maddesi c bendinde 
engelli; “doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza 
sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleri-
ni çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın ge-
reklerine uyamama durumunda olup korunma, bakım, rehabi-
litasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişiyi 
ifade eder” denilmektedir (71).

Engellilerin toplumsallaşma süreçlerini kolaylaştıracak ulus-
lararası birçok sözleşme ve hukuki düzenleme oluşturulmuş-
tur. ILO’nun 159 sayılı “Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve 
İstihdamı Hakkında Sözleşmesi’nin 1. maddesi sakat terimini 

“uygun iş bulması, bulduğu işi elinde tutması ve işinde ilerle-
me beklentisi, kabul edilmiş fiziksel veya zihinsel bir engel 
sonucu önemli ölçüde azalmış olan bireyi ifade eder” şeklinde  
tanımlamıştır (72).

ENGELLİ ÇALIŞMASININ DÜNYA’DA ve 
TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
Küresel Hastalık Yükü 2004 tahminlerine göre orta ve ağır engel-
liliğin tahmini yaygınlığı, tüm yaşlarda %15,3’tür. Düşük gelirli ül-
kelerde 60 yaş ve üzeri engellilik prevalansı %43,4 iken yüksek ge-
lirli ülkelerde %29,5’tir. Bazı ülkelerden elde edilen verilere göre, 
engelli insanlar için istihdam oranlarının toplam nüfusun altın-
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da olduğunu ve istihdam oranlarının Güney Afrika'da %30 iken 
Japonya’da % 38’den İsviçre’de % 81’e ve Malavi’de %92’ye kadar 
değiştiğini göstermektedir (73).

Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engel-
li sayısı 2019 yılı itibariyle; 1.419.961’i erkek, 1.095.806’sı kadın ol-
mak üzere 2.515.767’dir. Ağır engeli olan kişi sayısı 731.003’tür. 
Bu sayı Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanele-
re başvurmamış ve hizmet almak için devletle temasa geçmemiş 
bireyleri kapsamamaktadır. (74).

Türkiye İş Kurumu verilerine göre, 2002 yılından itibaren 
kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli çalıştırmakla yü-
kümlü iş yerlerinde işçi olarak çalışan engelli sayısının yıllara göre 
dağılımı Tablo 9’da yer almaktadır (74).

Kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasından işe 
yerleştirilen işçilerin dağılımı Tablo 10’da görülmektedir. Buna 
göre 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde kamuda 855, özel sek-
törde ise 12.899 olmak üzere toplam 13.754 engelli birey işe  
yerleştirilmiştir. 

2018 yılında işsiz ve daha iyi şartlarda iş arayan engelli kişi sa-
yısı toplamı 14.930’dur. Memur Kadrosunda İstihdam: 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesine göre; “Kurum ve 
kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolar-
da %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır” (74).

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, 2002 yılından iti-
baren kamu kurumlarında engelli kotasında memur olarak istih-
dam edilen engelli bireylerin yıllara göre dağılımı oldukça artmış-
tır. 2002 yılsonu itibariyle 5.777 memur olarak istihdam edilen 
engelli birey sayısı 2019 yılı Kasım ayı itibariyle 55.196’ya kadar 
ulaşmıştır (74).

ENGELLİ ÇALIŞANLARIN HASSAS GRUP 
OLMALARININ NEDENLERİ
Engelliliğin nedenleri doğum öncesi nedenler, doğuma bağlı ne-
denler ve doğum sonrası nedenler olarak özetle üç başlık altın-
da incelenebilir. Engellilerin yaşadığı sorunlar ise; sağlık sorunları, 
rehabilitasyon sorunları, eğitim sorunları, sosyal sorunlar, fiziksel 

Tablo 9. Engelli çalıştırmakla yükümlü iş yerlerinde işçi olarak çalışan engelli sayısının yıllara göre dağılımı (74) 

Yıllar Çalıştırmakla Yükümlü Olunan Engelli Birey Sayısı Çalışan Engelli Birey Sayısı

Kamu Özel Kamu Özel

2019 (Ekim) 16.131 109.356 16.066 106.736

2018 16.157 107.373 15.486 106.809

2017 7.801 117.687 10.323 102.751

2016 8.206 104.966 10.822 92.413

2015 8.432 99.262 10.696 84.370

2014 8.417 101.823 10.422 84.706

2013 9.514 97.689 11.804 80.434

2012 10.246 97.322 12.358 77.547

2011 10.496 86.607 12.347 71.088

2010 - - 12.603 66.359

2009 - - 12.653 58.876

2008 - - 11.286 55.077

2007 - - 12.924 49.784

2006 - - 15.342 53.832

2005 - - 15.243 47.850

2004 - - 15.193 39.022

2003 - - 14.685 31.829

2002 - - 16.668 28.953

Tablo 10. Kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasından işe yerleştirilen işçilerin yıllara göre dağılımı (74)

Yıllar 2019* 2018 2016 2014 2012 2010 2009 2008 2007

Kamu 855 722 236 232 398 295 545 427 573

Özel 12.899 14.208 14.795 26.118 35.133 31.962 25.860 21.540 17.291

Toplam 13.754 14.930 15.031 26.350 35.531 32.257 26.405 21.967 17.864

*Ocak-Kasım ayları arasındaki dönem için
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çevre, ulaşım ve konut sorunları, aile ve özel yaşamla ilgili sorun-
lar ve negatif ayrımcı uygulamalardır (75). 

Engellilerin istihdam edilerek korunmalarını öngören sosyal 
politikalar, söz konusu koşullar altında geliştirilip fonksiyonel du-
ruma getirilmiştir. Bu alandaki hukuki düzenlemeler önce İngilte-
re, Almanya ve bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde, daha sonra da Ka-
nada ve Japonya’da yürürlüğe girmiştir. Günümüzde engellilere 
yönelik sosyal politikalar, engellinin istihdam edilmelerini ve ça-
lışma ilişkileri ile çalışma hayatının engelliler yönünden özel ola-
rak düzenlenmesini öngörmektedir. Engellilerin işe yerleştirilip 
o işi ellerinde tutabilmelerine yardımcı olunarak korunmalarını 
öngören politikalar, engellilere yönelik sosyal politikaların önemli 
bir parçasını oluşturmaktadır. Söz konusu politikalar, aynı amaç 
ve hedef doğrultusundaki sağlık, eğitim, bakım, konut ve sosyal 
güvenlik politikalarıyla da yakın ilişki içindedir (66).

Sağlık çalışanlarının engellilere yönelik tutumlarının değer-
lendirildiği bir çalışmada sağlık çalışanlarının bile engellilerin 
eğitimi ve çalışma yaşamı ile ilgili tutumların beklenen kadar 
olumlu olmadığı görülmüştür. Ayrıca bazı sağlık çalışanları en-
gellilerin bencil ve öfkeli olduğunu düşündükleri için verecekle-
ri hizmet kalitesinin yeterli olmayacağını düşünmektedir. Bu du-
rum sağlık çalışanları arasında da bu konudaki farkındalığın ve 
mesleki eğitimin yeterli olmayabileceğini düşündürmektedir (76).

Engelliler İçin Çalışmanın Önemi
En genel anlamıyla çalışma, yaşamın sürekliliğini sağlayan sos-
yal ve ekonomik bir faaliyet olarak ifade edilebilir. Çalışma bire-
yin yaşam standartlarını sağlamakla beraber aynı zamanda kişi-
nin sosyal ilişkilerine de katkıda bulunmaktadır. Birey çalışarak 
kendisini yeterli ve mutlu hissederek topluma katılım sağlayabilir. 

İnsanların, çalışma hayatına girerken, başka insanlarla tanışmak, 
iş birliği kurmak, dayanışma sağlamak, sosyal statü, yararlı işler 
yapabilmenin verdiği duygu, aidiyet ve kimlik duygusunun gelişmesi 
ve gelir kazanmak gibi beklentileri vardır. Aynı beklentiler, engelli-
ler için de büyük önem taşımakla birlikte, bunlara ek olarak kendi 
kendine yeterlilik duygusu yaşatması ve özgüven açısından da öne-
mi büyüktür.

Psikolojik açıdan engellileri başkalarına bağımlı ve topluma 
yük olmanın ezikliğinden kurtaracak, kendini toplumun bir par-
çası olarak görmesini sağlayacak ve onlara bir işe yaramanın mut-
luluğunu hissettirebilecek başlıca yol onların istihdam edilmesidir. 
Çünkü çalışmayı sadece gelir elde etmenin bir yolu olarak görme-
mek gerekir. Bir işte çalışma, bireyin kendine güveni ve saygı duy-
gusunu geliştirmektedir. Ona bir değer katmanın mutluluğunu 
vermekte ve topluma olan bağlılık duygusunu güçlendirmektedir. 
İnsanlar kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduklarının varlıkla-
rını sürdürebilmek, doğal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini kar-
şılayabilmek için çalışmak ve gelir sağlamak zorundadır. Bu zorun-
luluk engelliler için de geçerli olup aynı zamanda da bir haktır. Bu 
açıdan engellilerin çalışma yaşamına girmesi sosyal olduğu kadar 
aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur.

Engellilerin, üreten bireyler olarak toplumda yer edinememe-
si çok büyük bir sorun olmaktadır. Bu durum, engellilerin top-
lumla bütünleşmesinin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. 
Özel iş yerlerinde, işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkla-
rı iş yerlerinde % 3 oranında engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi 

durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. İşveren-
lerin, çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri İŞKUR aracılığıyla 
sağlamaları gerekmektedir. 

Engellilerin İstihdam Sorunları
Genel olarak engellilerin istihdamı ile bağlantılı olarak yaşa-
nan çeşitli sorunlar vardır. Bunlar aşağıdaki başlıklar altında  
incelenebilir (77):

Sistemli İş Analizi ve Meslek Tanımlamasının Yapılma-
ması: Ülkemizde, henüz engellileri de gözeten sistemli bir iş 
analizi ve meslek tanımlaması yapılmamıştır. Bugün engellilerin, 
sahip oldukları engelden kaynaklanan özellikleri ve nitelikleri de 
dikkate alınarak, hangi işlerde çalışabilecekleri konusunda, elde 
ciddi bir araştırma ve çalışma bulunmamaktadır.

Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Yetersizliği: En-
gellilerin istihdamını güçleştiren sayısız neden arasında eğitim ve 
rehabilitasyon hizmetlerindeki yetersizlikler önemli bir yer tut-
maktadır. Bugün ülkemizde ne yazık ki engelliler için yeterli sayı-
da eğitim ve rehabilitasyon (mesleki eğitim ve rehabilitasyon da-
hil) merkezleri bulunmamaktadır.

İktisadi Yapının Uygun Olmaması: İçinde bulunduğumuz 
iktisadi yapının, engellileri de içerecek bir şekilde düzenlenmemiş 
olması, işverenlerin engellileri çalıştırmak konusundaki 
çekingenlikleri ve önyargıları da engellilerin istihdama 
katılmalarının önündeki engeller arasındadır. 

İşverenin Beklentileri: İstihdam alanında yaşanan 
sorunlarda, işverenin fiziksel bütünlük beklentileri, eğitimsizlik, 
işverenlerin aradıkları niteliklere sahip olmama, yani niteliksiz 
işgücü durumunda olma, işverenlerin engellileri işe almada 
isteksiz olmaları, işverenlerin engelli bireylerle ilgili verimsiz ve 
işe yaramaz olduklarını düşünmeleri ve toplumun engellilerin so-
runlarının hayırseverlikle çözülebileceğine inanmaları sayılmak-
tadır. Bazı işler vardır ki engelliler, bunları gerçekten diğer insan-
lardan daha iyi yapabilmektedir ve bunlar kanıtlanmıştır.

Yeterli Bilincin Olmaması: Özellikle işverenler, “acaba yapa-
bilirler mi?” kaygısı içerisinde hareket etmektedir. İşe alınan en-
gellinin o iş ortamında başarılı ve üretken olabilmesi için de iş ye-
rinde bazı düzenlemeler yapılmalı, önlemler alınmalıdır. Bunlar 
yapılmadığı zaman da çalışan engellinin işe yaramadığı, üretken 
olamadığı gibi bir kanaatin oluşmasına neden olmaktadır. Sonuç-
ta bu durum, henüz istihdam edilemeyen insanların önüne yeni 
engeller çıkarmaktadır.

İş Bulmada Yaşanan Sorunlar: Engellilerin yaşadıkları en 
önemli sorun iş bulma ve iş yaşamında karşılaştıkları sorunlardır. 
Ülkemizde hem kamu hem de özel sektör için %3 oranında engelli 
personel istihdam etmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kurala 
aykırı davrananlara, çalıştırılmayan her engelli ve her ay için 750 
TL cezası verileceğini hükme bağlanmıştır.

İşsizlik ve Çalışma Yaşamındaki Sorunlar: İşsizlik ve 
çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlar, engellileri kuşatan 
sorunlar arasında, adeta diğer sorunların da temeli konumunda 
olan, bir diğer söyleyişle doğrudan doğruya diğer sorunları 
doğuran ya da bu sorunların daha şiddetle yaşanmasına neden 
olacak etkilerde bulunan bir özelliğe sahiptir. Her insanın 
yapabileceği bir iş vardır ve engelliler de fiziksel ve ruhsal 
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işlevlerinde bir bozulma ya da eksiklik olsa bile, onların bu 
niteliklerini dikkate alan uygun bir eğitim ve rehabilitasyondan 
geçirildikleri zaman çalışabilirler, üretime katılabilirler (77).

Engellilerin İstihdam Piyasalarına Katılımlarında 
Yaşanan Sorunlar
Heron ve Murray, engellilerin istihdamda karşılaştıkları en 
önemli sorunları; ayrımcılıkla bağlantılı negatif tavır, eğitim ve 
öğretimde eşit olmayan katılım, engellilerin kullanımına uygun 
olmayan binalar, erişebilir bilgi eksikliği, engellilerin kullanımına 
uygun olmayan toplu ulaşım, destekleyici malzeme ve yardım hiz-
metlerinin eksikliği, kendine güvende eksiklik ve engellilerin aşırı 
korumacı ailelerinin olması olarak saymıştır (78).

Engellilere yönelik olarak yapılacak olan tüm program ve poli-
tikaların toplumla iç içe düşünülerek yapılması gerekir. Engelliler 
toplumun dışında tutarak engellilere yönelik olan tüm program-
lar engellilerin yabancılaşmasına neden olacaktır. Yabancılaşma 
geniş anlamıyla; kişinin çevresine olan uyumunun azalması, özel-
likle de kişinin üzerindeki çevre denetiminin kalkması, bu dene-
tim ve uyumun giderek azalması ile birlikte kişinin yalnız ve ça-
resiz hissetmesine yol açmasıdır. Bir engeli olmayan insanlar bile 
içinde bulunduğu topluma ve gruba yabancılaşınca psikolojik ola-
rak çökerken engelliler bu durumdan daha çok etkilenebilir. Yapı-
lan araştırmalar gösteriyor ki, engelliler işsiz olmaktansa daha dü-
şük ücretle ve daha alt kademe işlerle dahi olsa bir iş sahibi olmak-
la kendilerini daha mutlu hissetmektedir. Engelliler arasında nor-
mal insanlardan daha yüksek bir oranda işsizlik sorununun yaşa-
nıyor olmasının elbette pek çok nedeni sayılabilir (79).

Engellilerin istihdamıyla ilgili gerek ulusal gerekse ülkemizin 
taraf olduğu uluslararası mevzuatta engelliler lehine istihdam ko-
nusunda pozitif ayrımcı düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak en-
gelliler istihdam konusunda yine de engellenmektedirler. Bu en-
gellemelerin bazıları engellilerin kendilerinden, bazıları da ailele-
rinden kaynaklanmakla birlikte büyük bir çoğunluğu engelli ol-
mayanların engellilere karşı olan olumsuz algılamaları ve tutum-
larından kaynaklanmaktadır. Oysa engellilerin istihdam piyasala-
rından uzaklaşmaları engellilerin toplumdan dışlanmasına neden 
olmakta hem de ulusal kaynakların (sosyal yardım, bakım maliye-
ti) artmasına neden olmaktadır (79). 

Öz-yeterlik ve işle ilgili değişkenler gibi kişisel faktörler 
engellilerin iş yaşamına dönmesi için yaş ve öznel sağlık 
durumundan daha az önemli görünmektedir. Gözlemlenen işe 
dönüş hızları, bireylerin fonksiyonel kısıtlılık düzeylerine, engelli-
liği aşabilmelerine ve işe dönmeye yardımcı olan erken destek ve 
kişiye özel tıbbi rehabilitasyon müdahalelerine bağlıdır (80).

Çalışmalara göre engellilerin istihdam oranları daha düşük 
olmakla birlikte, engellilerin algılanan iş deneyimlerinin daha 
olumsuz olduğu görülmüştür. İş yerinde özellikle daha düşük üc-
retle çalışmakta ve iş güvenceleri düşük olmaktadır. Ayrıca en-
gellilerin iş doyumu daha düşük ve yönetimle ilgili görüşleri daha 
olumsuzdur. Yapılan ileri analizde düşük iş doyumunun düşük iş 
güvencesizliğinden kaynaklandığı bulunmuştur (81).

ENGELLİ ÇALIŞMASI ve SAĞLIK
Kanada’da engelli çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından de-
ğerlendirildiği bir çalışmada, işyerinde engelliliği olanların daha 

fazla tehlikeye maruz kaldığı görülmüştür. Ayrıca engellerin teh-
likeye maruz kalma durumunun yetersiz politika ve prosedürlerle 
birleşmesi durumunda engelli çalışanların daha dezavantajlı du-
ruma geçtiği vurgulanmıştır (82).

Birçok çalışma engelli yetişkinlerin diğerlerine göre yaralan-
malara karşı daha savunmasız olduğunu göstermiştir. Bu yara-
lanmaların ortamları ve nedenleri engeli olan ve olmayan birey-
ler arasında farklılık göstermektedir. ABD’nde yapılan bir çalış-
mada engelli çalışanların diğer çalışanlara göre meslek dışı yara-
lanma riskleri 2,35 kat, mesleki yaralanma riskleri ise 2,39 kat faz-
la saptanmıştır (83). Bazı iş yerlerinde engellerin özel koşullarına 
yönelik engellilik yönetimi programları uygulanmaktadır. Bu pro-
aktif yaklaşım zarar görmüş ya da hasta çalışanların güvenli ola-
rak işe dönmelerini ve iş aktivitelerine üretken şekilde dönmeleri-
ni amaçlamaktadır. Engellilerin kendi özel durumlarına, yetenek-
lerine ve kısıtlılıklarına yönelik işe dönüş planları yapılmasını sağ-
lamak için geliştirilmiştir (84).

İş yerinde engellilik yönetimi, işveren, amir ve sağlık hizme-
ti yürütücülerinin her birinin rol oynadığı karmaşık bir konudur. 
Özellikle amir engelli çalışanların mesleki desteğinde en az iki tür 
rol oynayabilir. Birincisi, bir amir iş yerinde engelliliği önemse-
yen ilk taraf olabilir. İkincisi, iş değişikliğinin sağlanmasında ami-
rin rolü çok önemlidir. Bir şirketin engellilik yönetimi politika-
sı iş yerinde engelliliğe yönelik gözlemlerin yapılmasına, iş sağlığı 
ve güvenliği komitesine bu konuyu danışmaya ve engellilerin işe 
dönüşünü ve katılımını desteklemek için çalışma prosedürlerini 
geliştirmeye teşvik edebilir. Çoğu amir ve yönetici iş göremezlik 
vakalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uz-
manları da engellilerin işyerindeki düzenlemeleriyle sık sık kar-
şı karşıya kalmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği komiteleri işbirliği 
ile engellilerin çalışma koşulları ile ilgili tıbbi ve mesleki çözümler 
bulunmakta gerekirse iş değişikliği yapılmaktadır (85).

ENGELLİ ÇALIŞMASI ile İLGİLİ 
ULUSLARARASI ve ULUSAL 
DÜZENLEMELER
Sözü edilen tüm sorunlara ve dezavantajlara rağmen BM Engel-
li Hakları Sözleşmesi’ne göre; engelli bireyler herkesle aynı hak ve 
özgürlüklere sahiptir. Bu hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak 
yararlanılması için alınması gereken tüm önlemler devletlerin in-
san hakları yükümlülüklerindendir. Sözleşmenin 27. maddesi en-
gelli bireylerin çalışma hakkına ilişkin yaşadıkları sorunların tü-
münü gözetmektedir. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle 
eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder. 
Bu hak, engellilerin, açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasa-
sı ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını ka-
zanmaları fırsatını da içerir (74). 

ILO 159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) 
Sözleşmesi’ne göre her üye, ulusal şart, tatbikat ve imkanlarına 
göre, sakatlar için bir mesleki rehabilitasyon ve istihdam politika-
sı formüle eder, uygular ve periyodik olarak gözden geçirir. Onlar 
için istihdam imkanlarını artırmayı amaçlar. Sakat kadın ve erkek 
işçiler için fırsat ve muamele eşitliği olması gerektiğini göz önün-
de bulundurur (72). Ayrıca 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) 
Sözleşmesi sakatların, özel ihtiyaçlarını karşılamak amacını gü-
den özel tedbirlerin ayırım sayılmayacağına karar verilebileceğine 
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yönelik hüküm içermektedir (86). Türkiye bahsi geçen her iki söz-
leşmeyi de onaylamıştır. 

2005 yılında yayınlanan 5378 sayılı Engelliler Hakkında 
Kanun’un amacı engellilerin temel hak ve özgürlüklerden fay-
dalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları 
onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit 
koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği 
önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılma-
sını sağlamaktır. (87).

4857 sayılı iş kanununun 30.maddesi kapsamında; “işverenler, 
elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde 
yüzde üç engelli; kamu iş yerlerinde ise yüzde dört engelli bireyi 
meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla 
yükümlüdürler.” (26). 22.5.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
engellilerin istihdamı ile ilgili olarak 30. maddede düzenleme ya-
pılmıştır. 15.5.2008 tarih ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile 4857 sayı-
lı İş Kanunu’nun engellilerin istihdamı ile ilgili 30. maddesi başlık 
ve içerik olarak değiştirilmiştir (88). Halen 30. maddeye göre elli 
veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerinde %3, kamu 
iş yerlerinde %4 engelli çalıştırılması zorunludur. Maddeye göre 
işverenler çalıştırmak zorunda oldukları engellileri İŞKUR aracı-
lığıyla sağlayacaklardır. İşverenlerin engelli çalıştırmalarını teş-
vik etmek amacıyla 30. maddede engelli istihdam eden iş yerleri-
ne yönelik özel teşviklere yer verilmiştir. Ayrıca bu maddede sa-
katlanmak suretiyle işten ayrılmış olan işçilerle kanunda öngörü-
len koşulların gerçekleşmesi halinde, işverenin yeniden iş sözleş-
mesi yapma zorunluluğu ile ilgili bir düzenleme bulunmaktadır. 

Türkiye’de engelli nüfusa ilişkin veri ihtiyacını gidermek için 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kamu 
kurum ve kuruşlarındaki Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas 
alan “Ulusal Engelli Veri Sistemi” oluşturulmuştur. Bu yöntem-
le Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanele-
re başvuran ve hizmet almak için devletle temasa geçen bireyler  
izlenmektedir (74).

ENGELLİLERİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA 
TUTMAYA ve KORUMAYA YÖNELİK 
POLİTİKALAR
Engelli İstihdamına Yönelik Kota Sistemi: Engelli kota siste-
mi engellilerin, emek piyasasında çalışabilmelerini temin etmek 
maksadıyla işverenlerin belirli oranda veya sayıda engelli çalıştır-
ma mecburiyetine dayanan bir modeldir. Türkiye’de engelli ça-
lıştırma yükümlülüğünün kanunî çerçevesi, İş Kanunu’nda belir-
lenmiştir. Buna göre, “İşverenler iş yerlerinde engelli kimse çalış-
tırmak ve bunlara meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş ver-
mek zorundadırlar.” İş Kanunu’na tâbi iş yerlerinde, işverenlerin 
engelli çalıştırma yükümlülükleri, iş yerlerinde çalışan işçi sayısı-
na bağlıdır. Ülkemizde işçi sayısının 50’yi aşan özel sektör iş yer-
lerinde, %3 oranında engelli istihdam edilmek zorunluluğu var-
dır (89). Bu uygulamayı yapmayan işletmelere ise çalıştırılmayan 
her engelli ve çalıştırılmayan her kişi için her ay için 2019 yılında 
3.250 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Korumalı İş Yeri: Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları 
güç olan zihinsel engelliler, ağır derecede engelliler ve birden faz-
la engel olanların da istihdam edilmeleri son derece önemlidir. Bu 

kesim için kota sisteminin işlerliği bir anlam taşımaz. Çünkü iş-
verenler, genelde hafif derecede engelli olanları tercih etmektedir. 
O halde istihdamı güç olan bu engelliler için düşünülen korumalı 
iş yerlerinin açılması son derece önemlidir. Korumalı iş yerlerinin 
teknik donanımın yanında maddî desteğinin de devletçe sağlana-
cağını düşünecek olursak, böyle bir teşebbüsün maliyetlerinin de 
sınırlı kalacağı ortadadır. 

 “Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik” (2006 tarihli) dü-
zenlemelerine göre korumalı iş yeri, “normal işgücü piyasasına 
kazandırılmaları güç olan engelliler için meslekî rehabilitasyon 
ve istihdam oluşturmak amacıyla, devlet tarafından ilgili mev-
zuatta teknik donanımın sağlandığı ve malî yönden desteklendiği, 
çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyeri”dir. 

Türkiye’de Korumalı İşyeri Statüsünün Kazanılması (m. 4): 
2006 tarihli “Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik” esasla-
rına göre, çalışan sayısının büyük şehir belediye sınırları için-
de en az otuz, büyük şehir belediye sınırları dışında en az on 
beş olduğu ve çalışanlarının yüzde yetmiş beşini bu yönetmeli-
ğin 17. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz 
engellilerin oluşturduğu iş yeri işverenleri korumalı iş yeri statü-
sünün kazanılması için İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuruda bulu-
nur. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz 
süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştı-
rılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışan-
lar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüş-
türülür (m. 4) (90).

Türkiye’de engellilerin çalışma yaşamında korunmasına yöne-
lik hukuki düzenlemelerde önemli ilerlemeler sağlanmakla birlik-
te, yapılan düzenlemelerin uygulanması konusunda kamu ve özel 
sektörde büyük sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar büyük ölçü-
de; engellilere yönelik toplumun ve işverenlerin önyargıları, engel-
lilerin eğitim seviyesinin düşük olması, engelli istihdamında yetkili 
İŞKUR’un engellilere yönelik işgücü yetiştirme kurslarının yetersiz-
liği, ulaşılabilirlik sorunları, iş yerlerinin engelliye uygun özellikle-
rinin olmaması, işverenlere yönelik teşvik ve ceza uygulamalarının 
etkin işlememesi gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır (91).

GÖÇMEN ÇALIŞANLAR
Toplumsal bir varlık olan insan, beslenme, barınma ve diğer ge-
reksinimlerini giderebilmek amacıyla bulunduğu bölgeyi bırakıp 
başka bölgelere göç etmiştir. Günümüzde de devam eden bu göç 
süreci bireyin kararlarına, bulundukları ortamın gereksinimleri-
ne, zorlamalara, kısıtlılıklara ve zamana göre şekillenmiş ve şekil-
lenmeye devam etmektedir. Daha iyi yaşam koşulları, refah anla-
yışı, çekici eğitim olanakları, siyasal ve sosyal baskılar göçün en 
önemi belirleyicisi olmuştur.

İlk olarak, Sanayi Devrimi’nden sonra ortaya çıkan iş gücü faz-
lasının kırsal alanlardan, kentlere yönelmesinin ardından az geliş-
miş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yaşanan işçi göçü yüzyı-
lımızın önemli sorunlarından birisi olmuştur. Daha sonra, geri-
de kalan yüzyıla baktığımızda, iki büyük dünya savaşı, etnik ve si-
yasal çatışmalar insan hakları ihlallerine sahne olmuş, dünyanın 
her köşesinde birçok yerinden edilmiş nüfusu ardında bırakmıştır.

Dış göç anlamında düşündüğümüzde, her ulus barındırdığı ve 
kendisine yönelen sığınmacılara karşı farklı tutumlar benimsemiş 
olsa da, çoğunluk bu insan gruplarına kapılarını kapatmış ve sı-
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nırlardan içeriye girmeye kısıtlayıcı politikalar benimseme yolla-
rına gitmiştir. Türkiye’de ve gelişmekte olan bazı ülkelerde ise sa-
nayileşmenin getirdiği etkiyle beraber kırsal kesimlerden büyük 
şehirlere doğru yoğun işgücü taşınmıştır. Bu iç göç ise birçok ülke-
nin sosyoekonomik yapısını etkilemiş, işsizlik, çarpık kentleşme ve 
marjinal işgücü gibi çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. 

Göç ile ilgili çeşitli çalışmalara bakıldığında, göç hareketleri-
nin toplumsal yapının yeniden yapılanmasına ve inşa edilmesine 
yol açtığı görülmüştür. Kişilerin bir yerden diğerine göç etmesiyle 
birlikte göç eden bireylerin halka ya da o halkın göç eden bireyle-
re karşı çeşitli etkilerinin olduğu görülmüştür. 

Kişilerin veya ailelerin maddi ve sosyal durumlarını iyileş-
tirmek için herhangi bir zorlama olmadan başka bir ülkeye veya 
bölgeye göç etmesi durumunda bu kitleler ‘göçmen’ olarak nite-
lendirilir. Göçmen kavramı hem uluslararası hem de ulusal göç 
eden kişiler için kullanılan geniş bir tanımdır. Türkiye’de Yaban-
cılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik uyarınca ‘Avrupa ülkelerinde meydana gelen olay-
lar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba men-
subiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağın-
dan haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dı-
şında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan 
ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen veya 
bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışın-
da bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniy-
le dönmek istemeyen statü sahibi yabancıya’ mülteci denmekte-
dir (92). İlgili yönetmelik uyarınca çalışma izni alabilmeleri için 
çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Mevzuatta geçici korunan 
olarak adlandırılan Suriyeliler ise 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 
sayılı Geçici Koruma (Yönetmeliği kapsamında geçici koruma 
statüsünde Türkiye’ye gelmişlerdir. Geçici koruma ilgili yönetme-
lik uyarınca ‘…ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye 
geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel 
veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza 
gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan haklarında bireysel 
olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan 
yabancılara uygulanır.’ şeklinde belirtilmektedir (93).

GÖÇMEN ÇALIŞMASININ DÜNYA’DA ve 
TÜRKİYE’DE DURUMU
Uluslararası Göç Örgütü’nün Küresel Göç Veri Analiz Merke-
zi raporuna göre 2017 yılında dünyada 258 milyon uluslarara-
sı göç olmuştur (94). Uluslararası göçün, tarihsel farklılaşması 
göçmenlere dönük sosyal politika önlemlerini de farklılaştırmış-
tır. ABD, Avusturya, Kanada gibi ülkelerde özellikle nitelikli göç-
menler teşvik edilmiş ve koruma programlarının içeriği de bu 
teşviklerin içinde dâhil edilmiştir. Buna karşılık niteliksiz işçi-
lere hemen hiçbir sosyal güvence sağlanmamıştır. Avrupa’da ise 
daha kısıtlayıcı olmakla birlikte, eğitim, sosyal sigorta, sağlık ve 
istihdam imkânlarını kapsayan geniş bir sosyal yardım yelpaze-
si oluşturulmuştur.

Türkiye uzun bir süre uluslararası göç sürecinde köken ülke-
lerin başında yer almıştır. Türkiye’de göç üzerinde yapılan çalış-
malar daha çok Türkiye’den Batı Avrupa ülkelerine yapılan göç 
üzerindedir. Buna karşın Türkiye’nin tarihsel olarak gelenek-
sel sayılmasa da bir göç ülkesi olduğu söylenebilir. Bunun te-

mel nedeni, 19. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle Osman-
lı İmparatorluğu’nun Balkanlar ve Kafkasya’da yaşadığı toprak 
kayıpları ve ardından gelen mübadelelerdir. Bu mübadele süreci 
Cumhuriyet tarihi boyunca aralıklarla devam etmiştir. 1988’de 
Irak, 1989-1995 yılları arasında Bulgaristan, 1991’de Irak, 1992-
1995 Bosna ve 1998-1999 yılları arasında Kosova, Türkiye’ye göç 
vermiştir. Son dönemde 29 Nisan 2011’de başlayarak Suriyeliler 
Türkiye’ye göç etmiştir. 29 Kasım 2018 itibariyle kayıtlı Suriyeli sa-
yısı 3.607.563 olarak belirtilmektedir (95).

Türkiye’de göçmenlere yönelik düzenlemeler genellikle va-
tandaşlık ve çalışma izinleri kapsamında değerlendirilmektedir. 
Bu düzenlemelere göre Türkiye’de göçmen işçiler öncelikle ka-
nuni izinler çerçevesinde bir takım sosyal haklara sahip olabil-
mektedirler. Bu sosyal haklar ise büyük oranda sosyal güvenlik-
ten yararlanma koşulları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu 
açıdan yasal işçiler prim ve yararlanma koşullarında bazı istisna-
lar olmakla birlikte, sosyal güvenlik haklarından aileleri ile bir-
likte yararlanabilmektedirler. Bunun dışında çalışma izni olma-
yan göçmenlere yönelik sosyal politika önlemleri oldukça sınır-
lıdır. Her ne kadar Türkiye mülteciler ile ilgili olarak BM tara-
fından yapılan düzenlemelere taraf olsa da, bu durumdaki göç-
menlere tanınan sosyal haklar, temel anlaşmaların belirlediği kı-
sıtlı çerçevenin dışına çıkmamaktadır. Bu gruptaki insanlara yö-
nelik tek düzenleme, Genel Sağlık Sigortası kapsamında gerçek-
leştirilen ve primleri tamamen hazine tarafından ödenen sağlık  
yardımlarıdır (96).

Ancak Türkiye’de göçmen işçilerin önemli bir bölümü ka-
çak veya düzensiz işlerde çalışmaktadırlar. Genellikle ev hizmet-
leri, turizm veya yarı vasıflı işlerde olumsuz koşullarda çalışan 
göçmenler hakkında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Özellikle yabancı kaçak işçilerin yarattığı sorunlar 1990’ların so-
nundan itibaren sıklıkla dile getirilmeye başlanmıştır. Ancak ya-
pılan düzenleme ve tespitlerin büyük bir çoğunluğu önleyici faa-
liyetler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle göçmenlerin çalış-
ma ve hayat koşullarını düzenleyen sosyal haklardan dışlanmala-
rı yaygın bir durumdur. Ayrıca özellikle bu tür kaçak yolları kulla-
nan kaçak göçmenleri kapsayan uygulamaların sosyal hak boyu-
tunda önemli eksiklikleri olduğu da dile getirilmektedir (96).

•	 Göç	 edilen	 ülkede	 yabancı	 işçilerin	 yoğun	 bir	 biçimde	 is-
tihdam edildiği emek yoğun sektörlerde üretimin, ucuz iş-
gücünün bulunduğu ülkelere kaydırılması, göçmen işçiler 
için önemli ölçüde işgücü piyasasından dışlanmaya neden  
olmuştur. 

•	 Bu	durum	göçmenleri	hizmet	sektöründeki	taşeron	işletme-
lere veya informel (kayıt dışı) alanlara yöneltmiştir. 

•	 Yerli	 işgücünün	 çalışmak	 istemediği,	 bireyi	 geliştirmeden	
uzak, tek düze ve hiçbir nitelik gerektirmeyen, güvencesiz, 
ağır, yorucu ve pis işler genellikle yabancı işçiler tarafından 
doldurulmaktadır. 

GÖÇMEN ÇALIŞANLARIN 
HASSAS GRUP OLMA NEDENLERİ 
Sosyal politika önlemleri arasında göçmenler özel olarak ko-
runması gereken gruplar arasından yer almaktadır. Bunun te-
mel nedeni ise uluslararası göçe neden olan koşulların varlığı-
dır. Günümüzde Batılı gelişmiş ülkelerdeki göçmenlerin büyük 
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bir bölümü düşük vasıflı işlerde, düşük ücretle çalışmaktadır. 
Dolayısıyla yaşadıkları göreli gelir dezavantajı kendilerine dönük 
yeni sosyal politika önlemlerinin alınmasına neden olmaktadır. 
Bu grubun aynı zamanda emek piyasasında pazarlık güçleri son 
derece zayıf olup, pazarlık güçlerini arttırmalarını engelleyen çok 
sayıda kültürel engelleri de bulunmaktadır.

Göçmenlerin çalıştıkları işlerin yapısı da genel üretim düze-
yinin altında, sosyal hakların zayıf olduğu ve ağır çalışma koşul-
larının geçerli olduğu işlerdir. Bu nedenle göçmenlerin çalışma 
koşullarını anlatmak için “bölümlenmiş emek piyasası” kavramı 
kullanılmaktadır. Bu ağır çalışma koşullarına karşılık göçmenle-
rin tabi oldukları sosyal hakların kapsamı göreli olarak düşüktür. 
Bu nedenle çalışma koşullarındaki olumsuzluklardan en fazla et-
kilenen grupların başında göçmenler gelmektedir. Ayrıca günü-
müzde göçmenlerin çalıştıkları işlerin önemli bir bölümü, infor-
mel sektörde yer almaktadır. Bu durum göçmen işçilerin uygun 
çalışma koşullarına sahip olmalarını zorlaştırmaktadır. Kötü ça-
lışma koşulları ve dar kapsamlı sosyal korumalar; meslek hastalık-
ları ve işsizlik gibi risklerle göçmenlerin daha fazla karşılaşmala-
rına yol açmaktadır. Doğrudan çalışma koşullarına yönelik haklar 
dışında yeteneklerin geliştirilmesi, eğitim, dil öğrenme gibi konu-
larda uygun imkânlara sahip olma konusunda göçmenler açık bir 
dezavantaja sahiptirler. Bu dezavantajlar, kalıcı göçmenlerin ço-
cukları için de geçerli olduğu için söz konusu dezavantajların “ku-
şaklararası yeniden üretimi” de söz konusudur.

Sığınmacıların istihdamı konusu iktisadi özelliğinin yanı sıra, 
insani yönüyle de dikkati çekmektedir. Bundan dolayı aşağıda sı-
ğınmacıların istihdam problemlerinden önce söz konusu faktörle-
re değinilmiştir (97):

Sığınmacıların İstihdamda Karşılaştıkları Sorunlar
Türkiye, uzun süredir kaçak çalışan sığınmacılara “çalışma izni” 
vermeye yönelik çalışmaları hızlandırmıştır. Özellikle sayıları 3,5 
milyonu aşan Suriyeli sığınmacıların başta inşaat, tekstil ve hiz-
met sektörü olmak üzere pek çok alanda istihdam edilmesi bek-
lenmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ta-
rafından yayınlanan rapora göre Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacı-
lar 2013 Raporu’na göre barınma merkezleri dışında yaşayan Su-
riye uyruklu yabancıların dörtte üçü iş aramaktadır. Hükümetin 
Suriye’den göç edenlerin barınma ve istihdamına yönelik yayınla-
dığı Geçici Koruma Yönetmeliği ile sektör ve işletmeler için bel-
li oranlarda Suriyeli çalıştırma zorunluluğuna ilişkin çalışmalar 
güncelliğini korumaktadır. Söz konusu bu çalıştırma zorunlulu-
ğunun İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana gibi mültecilerin 
yoğunlukla yaşadığı kentleri kapsayacağı beklenmektedir. Sığın-
macıların istihdam sorunları göçmenlerle birlikte Türkiye’yi de 
kapsayan oldukça karışık bir konudur. Türkiye konuyla ilgili dü-
zenlemeleri yaparken temel amacı insani yardımdır. Ancak ko-
nuyla ilgili düzenlemeleri yaparken kendi işgücünün ve işgücü pi-
yasalarının dengesini korumayı ve kamuoyunun konuya yaklaşı-
mı ve tepkisini dikkate alan bir yaklaşım içinde olmak zorundadır. 
Sığınmacıların bu alanda karşılaştıkları sorunlar aynı özellikleri 
taşımayabilir. Sığınmacı bireyin ekonomik durumu, yaşı, cinsiye-
ti, eğitim durumu, bağımlı ya da bağımsız çalışma durumu sorun-
ları ve çözümü farklılaştıran unsurlardır. Sığınmacıların istihda-
mı aynı zamanda onları kabul eden ülke olan Türkiye için de ciddi 

sorunları beraberinde getirmektedir. Sığınmacıların dâhil olduk-
ları grubuna göre istihdamla ilgili sorunları farklılık gösterir. Söz-
gelimi ekonomik durumu diğerlerine göre daha iyi olan işveren 
ve kendi hesabına çalışanların sorunları, ücretli çalışan grubun-
dan çok farklıdır. Her iki çalışma türü için de çalışma izni alın-
ması şarttır.

Çalışma izni için yapılan başvurularda son dönemlerde büyük 
bir artış söz konusudur. Örneğin; 2013’te 53 bin civarında yabancı 
çalışma izni için başvururken bunların yaklaşık 45 binine izin 
verilmiştir (97):

İşe Girişte Karşılaşılan Sorunlar
Yabancıların büyük kısmı hayatta kalabilmek için kötü hayat ve 
çalışma şartlarının bulunduğu ikincil işgücü piyasalarında yasa 
dışı ve güvencesiz işgücüne dâhil olmuşlardır. Yani kaçak ve ucuz 
işgücü durumundadırlar. Yetişkin erkekler için var olan zorluklar 
sığınmacı kadın ve çocuklar açısından katmerli şekilde artmak-
tadır. Beklenmedik fiili durum karşısında mevcut mevzuat yapısı 
problemin çözümünde yetersiz kalmaktadır. Son dönemlerde gö-
çün önemli öznelerinden biri de kadınlardır. Ülkelerin büyük kıs-
mında da ev işleri yasal düzenlemenin dışındadır. Suriyelilerin ça-
lışma izni olmadan düşük ücretler karşılığında kaçak işçi olarak 
çalışmaları, bazı işletme sahiplerini ya da işverenleri memnun et-
miştir. Özellikle niteliksiz işgücü piyasasında artış sağlanmıştır. 
Bu kişiler bazı işverenlerce asgari ücretin altında ve sigortasız ola-
rak çalıştırılmaktadır.

Bu da yurtiçindeki yerli işçiler bakımından olumsuzluklara se-
bep olmaktadır. Ayrıca bir kısım Suriyeliler bölgede mevsimlik ta-
rım işçisi, inşaat işçisi olarak çalışmaya başlamışlardır. Daha ucuz 
bir işgücünün varlığı, niteliksiz işgücü piyasasının ucuzlamasına 
sebep olmuştur. Bu durum ise Türkiye’de işçiler ve sendikaların 
tepkisini çekmiştir. Kamp dışında yaşayan Suriyeler, beraberinde 
yabancı kayıtsız işçi problemini de getirmektedir. Gençler özel-
likle güneydoğu şehirlerinde küçük ölçekli mal ve hizmet üreten 
iş yerlerinde düşük ücret ve yetersiz sosyal güvenlik şartlarında  
çalışmaktadır.

İşten Çıkarılmada Karşılaşılan Sorunlar
Her türlü sosyal korunmadan mahrum olarak çalıştırılan sığın-
macı işgücü işlerini kaybetme konusunda en riskli grup olup ko-
laylıkla işten çıkarılabilmektedir.

GÖÇMEN ÇALIŞMASI ve SAĞLIK
Göçmenler yabancı olma statüsünden kaynaklı olarak istihdam 
ve sosyoekonomik bakımdan sorunlar yaşamaktalar ve bu durum 
göçmenlerin sağlığını ve yaşam kalitesini kötü etkilemektedir. 
Özellikle göçmen çalışması bakımından özel politikaların benim-
senmediği durumlarda ayrımcılık ve istismara uğramaları nede-
niyle göçmen sağlığı kötüleşmektedir. Göçmen işçilerin kötü ça-
lışma koşullarında, tehlikeli işlerde ve iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metinden çoğu zaman yoksun çalışmaları nedeniyle sağlık du-
rumları bozulmaktadır. Üstelik sınırlı yasal haklar ve düşük üc-
retlerle çalışmaları, toplumun diğer bireylerine göre onları daha 
savunmasız kılmaktadır (98).

DSÖ 2018 Mülteci ve Göçmen Sağlığı Raporu’na göre mülteci 
ve göçmenlerin enfeksiyonlar, kan hastalıkları ve kardiyovasküler 
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hastalıklar nedeniyle standardize mortalite oranlarının topluma 
göre yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Mülteci ve göçmenler 
yerleştikleri ülkelerdeki sağlık hizmetine erişim zorluğu ve bakım 
eksikliği nedeniyle enfeksiyonlara maruz kalım açısından daha sa-
vunmasızdırlar. Özellikle konuk ülkeye yerleştikten sonra kardi-
yovasküler hastalıklar, inme ve kanser risklerinde artış gözlenmiş-
tir. Travma sonrası stres bozukluğu, duygu durum bozukluğu ve 
depresyon, özellikle göçmenler ve yakın zamanda gelen sığınma-
cılar için uluslararası göçmenler arasında en sık bildirilen zihin-
sel sorunlardır. İstihdam koşulları ve işin sağlık etkileri büyük öl-
çüde değişkenlik göstermektedir. Erkek göçmenler, göçmen olma-
yan işçilerden daha fazla işle ilgili yaralanma yaşarken, kadın göç-
menlerin yaralanma oranları ev sahibi nüfusunkine benzer gö-
rünmektedir. Özellikle kadın mülteciler ve göçmenler için cinsel 
şiddet, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı daha fazla güven-
lik açığı oluşturabilir (99). 2018 yılında yayınlanan bir sistematik 
derleme ve meta-analiz çalışmasında uluslararası göçmen işçile-
rin hastalık, yaralanma ve kaza oranlarının yüksek olduğu görül-
müştür. Özellikle düşük ücretli, uzun mesailerle ve el gücü gerek-
tiren işlerde daha çok çalıştıkları ve kayıt dışı çalışma oranlarının 
yüksek olduğu bilinmektedir. Meta-analiz sonucunda uluslarara-
sı göçmen işçilerin %47’sinde mesleki hastalıkları, %22’sinde ise iş 
yerinde yaralanma ve kaza olduğu bulunmuştur (100). 

Göçmenlerin özellikle fiziksel, ekonomik, bilgi eksikliği ve 
ayrımcılık gibi temel engelleri nedeniyle yoksulluk ve sosyal 
dışlanmaya itildiği bilinmektedir. Bu nedenle sağlık sisteminde 
göçmen duyarlı sistemler geliştirilmeli, hizmet sunumunda dil 
ve yaklaşım açısından uygun yazılı materyaller eşliğinde ücretsiz 
hizmet sağlanmalıdır. Ayrımcılığı azaltmak için sağlık çalışanla-
rı kültürel açıdan duyarlı ve bilgili olmak için eğitilmelidir (101).

GÖÇMEN ÇALIŞMASI ile İLGİLİ 
ULUSLARARASI ve ULUSAL 
DÜZENLEMELER
BM ve ILO’nun göçmen işçilerin haklarını gözeten tüm toplu-
mu ve sadece göçmenlere atıf yapan sözleşmeler ve düzenlemele-
ri bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki tüm uluslararası çalışma 
ile ilgili sözleşmeler özel bir ifade yer almadıkça göçmenler için 
de geçerlidir. İnsan hakları evrenseldir ve insanların din, dil, ırk, 
ulus, inanç, cinsiyet ve sınıf ayrımı yapılmaksızın geçerlidir (102). 
BM’in göçmenleri de kapsayan başlıca düzenlemeleri; İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi (1948 tarihli), Medeni ve Siyasi Hak-
lara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966 tarihli), Ekonomik, Sos-
yal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966 tarih-
li), Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme (1965 tarihli), İşkenceye ve Diğer Zalimane, 
Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleş-
miş Milletler Sözleşmesi (1984 tarihli), Kadınlara Karşı Her Tür-
lü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (1979 tarihli), 
Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989 tarihli), Tüm Göçmen İşçilerin 
ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslarara-
sı Sözleşme (1990 tarihli), Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleş-
me (2006 tarihli), Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korun-

masına Dair Uluslararası Sözleşme’dir (2006 tarihli). Ayrıca ILO 
tarafından yayınlanan 97 sayılı İstihdam Amaçlı Göç Sözleşme-
si (1949 tarihli), 86 sayılı İstihdam Amaçlı Göç Tavsiye Kararı 
(1949 tarihli), 21 sayılı Göçmenlerin Teftişi Sözleşmesi (1926 ta-
rihli), 143 sayılı Göçmen İşçiler Sözleşmesi (1975 tarihli), 151 sa-
yılı Göçmen İşçiler Tavsiye Kararı (1975 tarihli), 100 sayılı Az Ge-
lişmiş Ülkelerde Göçmen Çalışanların Korunması Tavsiye Kara-
rı (1955 tarihli) da göçmenlerin çalışma hayatını ve haklarını dü-
zenlemektedir (103). 

GÖÇMEN ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA 
HAYATINDA KORUNMASINA YÖNELİK 
POLİTİKALAR
•	 Tedarik	zincirindeki	büyük	göç	koridorları	için	sağlık	riskleri-

nin haritalanması ve belirlenmesi
•	 Ayrılış	öncesi	aşamada	göçmen	işçiler	için	sağlık	profillerinin	

oluşturulması
•	 İş	yerlerinde	göçmen	işçiler	için	koruyucu	sağlık	programları	

geliştirilmesi
•	 İş	sağlığı	ve	güvenliği	standart	ve	prosedürlerinin	göçmen	işçi-

lerle etkin bir şekilde iletilmesinin ve uygulanmasının sağlan-
ması

•	 Hedef	 ülkede	 sağlık	 hizmetlerinin	 kullanılabilirliğini,	 erişile-
bilirliğini ve kabul edilebilirliğini sağlamak için proaktif adım-
lar atılması

•	 Köken	ülkelerdeki	sağlık	endişelerinin	ve	sağlık	sistemlerinin	
anlaşılması

•	 Hangi	göç	kanallarının	en	büyük	sağlık	risklerini	(örneğin,	az	
gelişmiş halk sağlığı sistemlerine sahip ülkeler arasında göç) 
sunabileceğinin irdelenmesi.

•	 Ülkesinden	ayrılış	öncesi	aşamada	çalışanların	sağlık	profille-
rinin geliştirilmesi

•	 Göçmen	işçiler	için	olası	sağlık	risklerini	ve	kültürünü	dikkate	
alan önleyici sağlık programlarının geliştirilmesi

•	 Göçmen	 işçilere	 bilgi	 aktarımında	mevcut	 eğitim	müfredatı-
nın etkinliğinin incelenmesi.

•	 Bilgilendirme	 kampanyalarının	 göçmenlerin	 sağlık	 ve	 gü-
venlik sorunlarıyla daha proaktif bir şekilde ilişkilendi-
rilmesini sağlayacak şekilde yürütülüp yürütülmediğinin  
değerlendirilmesi

•	 Sağlık	ve	güvenlik	eğitimi	ile	ilgili	bilgi	ve	materyallerin	temin	
edilmesi, dilsel ve kültürel olarak uygun yollarla sağlanması, 
göçmen çalışanların sağlığının geliştirilmesi için önemli öne-
rilerdir (104).
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin“Tanımlar” 
başlıklı 4. maddesinde eski hükümlü şu şekilde tanımlanmakta-
dır; “Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla sü-
reyle hapis cezasına çarptırılan veya Devlet memuru olmaya en-
gel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını infaz kurumlarında 
tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri; özel 
kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulun-
mayanları; ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlar-
dan, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan salıverilen hükümlüle-
re ait durum bildirme formu ile durumlarını belgelendirenler”(1).

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan Aktif İşgü-
cü Hizmetleri Yönetmeliği’nde eski hükümlü, bir yıldan daha uzun 
süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın devlet memuru 
olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumla-
rında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salı verilenleri, 
özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bu-
lunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunan-
ları ve denetimli serbestlik kapsamında olanları kapsamaktadır (2). 

Genel anlamda ise yargı kararı ile kesinleşen hürriyeti bağlayı-
cı cezasını tamamlayarak cezaevinden çıkan kişi, “eski hükümlü” 
olarak tanımlanmaktadır. Eski hükümlünün hükümlülük niteli-
ği, işlenen suçun cezasının tamamlanmasıyla birlikte, tüm hukuki 
unsurları ile ortadan kalkmış, bu kişiler hukuken suçtan arınmış-
tır. Eski hükümlülere toplum ve dolayısıyla işverenler tarafından 
güvensizlikle yaklaşmakta, bu kişiler istihdam piyasasında sorun-
larla karşılaşmaktadırlar (3). Sanık yakalanıp mahkeme sonrası 
cezaevine gönderildiğinde üretim dışında kalmaktadır.

Eski hükümlülerin cezalarını tamamlayıp cezaevinden çık-
maları ve toplumsal hayata katılmaları, beraberinde bazı sorun-
lar da getirmektedir. Bir iş sahibi olması veya barınacak bir yeri 
bulunması, eski hükümlünün mutlaka rehabilite edileceği anla-
mına gelmiyorsa da, bunlardan birinin olmaması halinde kişi-
nin toplumla uyumlu bir hayat sürdürebilme şansı önemli ölçüde  
azalmaktadır (4).

Bu nedenle eski hükümlülerin istihdam edilebilmeleri için 
onların özel bazı yöntemlerle korunmaları gerekmektedir. İs-

tihdam alanında işverenlerin belirli bir oranda veya sayıda 
eski hükümlü çalıştırmalarının zorunlu kılınması (kota sis-
temi), eski hükümlülerin iş hayatına girmelerini kolaylaştıran 
ve daha rahat iş bulabilmelerini sağlayan yöntemlerin başında  
gelmektedir (5).

Eski hükümlüler, belki de diğer sosyal dışlanmaya uğrayanla-
ra göre istihdam alanında daha fazla ayrımcılığa açık dezavantaj-
lı kesimlerdir. Birçok eski hükümlü için iş hayatına girmek ve işi-
ni sürdürebilmek, mevcut durumları nedeniyle kısıtlı ve sınırlıdır. 
Öyle ki, işverenlerin eski hükümlü istihdam etmeleri halinde, ve-
rimliliğin azalacağına ilişkin eskiden beri var olan ön yargıları, iş 
için başvuranlar arasında hükümlü olmayan kişileri seçmelerine 
yol açmaktadır. İşverenler tarafından eski hükümlü istihdamında 
çok yaygın olarak öne sürülen gerekçe, bu kimseler için uygun bir 
işin bulunmadığıdır (6).

Oysa yapılan araştırmalar aynı meslek alanında çalışan başka 
işverenlerin hükümlü istihdam edebildiğini göstermektedir. Eski 
hükümlü gibi yaşam içinde dezavantajlı konumda olan kişilerin 
özel ayrıcalıklardan yararlandırılmaları elbette ki sosyal devlet ve 
adalet duygusunun bir gereğidir (4).

Eski hükümlülerin çalışma hayatına katılmalarının sosyal bo-
yutu kadar ekonomik boyutu da önem arz etmektedir. Öyle ki, 
eski hükümlülerin güçleri oranında üretken kılmak ve ekonomi-
ye yararlı hale getirmek herkesin ortak görevidir. Böylece, tüketici 
durumdaki eski hükümlü nüfus, üretici hale getirilerek toplumun 
genel refahının arttırılması mümkündür. Aksi takdirde hem top-
luma hem de devlete maliyetleri olacaktır. Örneğin; Amerika’da 
hükümlüler için harcamalar 1982 yılında 9 milyar dolar iken, 
1997 yılında 44 milyar dolara yükselmiştir. Ekonomik sorunların 
bireyleri suça yönlendirmesi ayrı bir çalışmanın konusudur. An-
cak bu çalışma yönüyle bakarsak, fertleri suça iten yoksulluk, eşit-
sizlik, eğitimsizlik gibi kaynağı ekonomik olan sebeplerin azaltıl-
ması suç işleme oranlarını ve topluma çıkaracağı sosyal ve finan-
sal maliyeti düşürecektir (4).

TÜİK, Ceza İnfaz Kurumu İstatistiklerine göre; Ceza İnfaz 
Kurumlarında 31 Aralık 2018 tarihindeki kişi sayısı, 2017 yılının 
aynı tarihine göre %14 artarak 264 bin 842 olmuştur (Şekil 1) (7). 
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Ceza infaz kurumunda bulunanların %96,1’ini erkekler oluştur-
muştur. Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2018 tarihindeki nüfu-
sunun %78,9’unu hükümlüler ve %21,1’ini tutuklular oluşturmuştur. 
Bu kişilerin %96,1’ini erkekler, %3,9’unu ise kadınlar oluşturmuştur.

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye’de yüz bin kişi ba-
şına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2013 yılında 188 
olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2017 yılında 323’e 
ulaşmıştır. Buna karşılık 2018 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki 
her yüz bin kişiden 401’i ceza infaz kurumunda yer almıştır. 

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 
giren hükümlüler işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık 
suçu işleyenlerin %47,3’ü ilköğretim mezunu, %15,1’i ortaokul ve 
dengi mezunu, %13,5’i ilkokul mezunu kişilerden, yaralama suçu 
işleyenlerin ise %37,5’i ilköğretim, %23,’ü lise ve dengi meslek oku-
lu, %17’si ilkokul mezunu kişilerden oluşmuştur (7).

Eski hükümlüler, sayısal çoklukların, ekonomik açıdan taşı-
dıkları değer, sağlanabilecek psikolojik ve sosyal yararlar nedeniy-
le sosyal politikalara konu olmaktadır. Bu yönde getirilecek bir ko-
ruma sistemi, ahlaki ve hukuki bir sorumluluğun da gereğini oluş-
turmaktadır. Eski hükümlülerin korunabilmesi; bir ülkenin eko-
nomik gelişmişlik düzeyi, işgücü piyasasının koşulları, sosyal yak-
laşımları ve kurulu hukuk sistemi ile yakından ilgilidir.

Her devlet, eski hükümlülerin sorunlarını sosyal politikalar 
çerçevesinde ele alırken konuya kendi ekonomik ve mali imkan-
ları çerçevesinde yaklaşmaktadır. Eski hükümlülerin kendileri-
ne uygun bir iş yerinde istihdam edilebilmelerine de genellikle bu 
perspektiften bakılmaktadır (5).

Eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılma sürecinde 
büyük önem taşıyan istihdam konusunda, devletler, ayrımcılığı 
ve dışlanmayı önlemek üzere çeşitli önlemler almaktadırlar. İs-
tihdam alanındaki bu önlemlerin bir amacı da, bu kişilerin gelir 
edinememeleri sonucu tekrar suç işlemelerinin önlenmesidir (3).

Eski hükümlülerin çalışma hayatında korunması, üç aşamada ele 
alınmaktadır. Birinci aşama, hükümlülerin ceza infaz kurumların-

da bulundukları süre içerisinde sosyal ve mesleki yönden eğitim al-
maları ve toplumsal hayata uyum sağlayacak şekilde hazırlanmala-
rıdır. İkinci aşama, eski hükümlünün işe girerken korunmasıdır. Bu 
aşamada eski hükümlülere, eğitim ve mesleki danışmanlık hizmet-
leri sağlanabilir, bu kişiler için iş yerlerinde belirli kotalar belirlenebi-
lir, bazı iş alanları sadece eski hükümlülerin çalışması için ayrılabilir. 
Üçüncü aşama ise, eski hükümlülerin işe yerleştirildikten sonra ko-
runmasıdır ve ücret, iş sözleşmesinin haksız feshi gibi konularda eski 
hükümlüler için özel koruma önlemlerinin alınmasını içerir (3, 5).

Normal çalışma gücüne ve özelliklerine sahip birçok kimse iş 
bulamaz iken, hakkında mahkumiyet kararı verilen ve daha sonra 
değişik hukuki nedenlerle tahliye edilen hükümlülerin, bu sıfatla-
rından dolayı bir iş bulabilmeleri çok zor hale gelmiştir. Çalışma 
toplumundaki bir takım önyargılar nedeniyle çoğu işveren eski 
hükümlü çalıştırma taraftarı değildir. Ancak sosyal, ekonomik ve 
hukuki sonuçları acısından değerlendirildiğinde, eski hükümlüle-
rin, topluma kazandırılmaları ve tekrar suç işlemek durumunda 
kalmamaları için, bu kimselere iş imkânı sağlanmalıdır. Bu amaç-
la iş mevzuatında yapılan düzenlemelerle bazı şartlar altında eski 
hükümlü çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir (8).

İş Kanunu’nun (4857 sayılı) 30.md’de “Engelli ve eski hüküm-
lü çalıştırma zorunluluğu” yer almaktadır. Bu maddeye göre, “İş-
verenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerle-
rinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve 
yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayı-
lı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Su-
baylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve as-
kerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olayları-
nın sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan-
ları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmak-
la yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulu-
nan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sa-
yısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır” denilmektedir (9).

 Şekil 1. Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı, (31 Aralık, 2013-2018) (7)
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İş Kanunu ile 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nda eski hükümlü 
çalıştırılmaması halinde uygulanacak idari para cezaları da art-
tırılmıştır.Ayrıca, 24 Mart 2004 tarihli ve 25412 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdu-
ru İstihdamı Hakkında Yönetmelik” ile 28 Nisan 2004 tarih ve 
25446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında 
Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmış, yerine “Yurt İçinde İşe Yer-
leştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır (8, 10). 
Daha sonra, 19 Ekim 2009 tarihinde “Kamu Kurum ve Kuruluş-
larına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmaya-
cak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır (11).

Önceki İş Kanunlarından 1475 sayılı İş Kanunu’ndan itibaren, iş 
hukuku mevzuatında, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin 
belli oranda eski hükümlü çalıştırmaları yasal bir zorunluluk ola-
rak kabul edilmiştir. Mevzuatta yapılan son değişikliklere kadar eski 
hükümlü çalıştırma zorunluluğu konusunda özel işveren ve kamu 
işvereni ayrımı yapılmamıştır. İşçinin özel sektörde veya kamu 
sektöründe çalışması işçi-işveren ilişkisinin özel hukuk ilişkisi olma 
niteliğini etkilememektedir. Ancak sosyolojik ve ekonomik bakım-
dan yaşanan sorunlar nedeniyle özel kesim işverenleri eski hükümlü 
çalıştırma yükümlülüğünün kendilerine dayatılmasını istememekte, 
böyle bir ödevin devlete ait olduğunu ileri sürmektedirler (8).

26 Mayıs 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5763 
sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun eski hükümlülere iliş-
kin 30. maddesi değiştirilerek eski hükümlülerin özel sektörde is-
tihdam zorunluluğu kaldırılmıştır. Kamuda ise zorunlu bırakı-
lan istihdam oranı %2 olarak belirlenmiştir. Mevzuatta yapılan 
bu değişiklikler sonucu eski hükümlülerin istihdam olanakları  
daralmıştır (12).

Bu hükümde 12 Temmuz 2014’de Resmi Gazete’de yayımla-
nan 6353 sayılı kanun ile değiştirilerek “yüzde iki eski hükümlü 
işçiyi veya 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu 
veya 16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Ye-
dek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizme-
tini yaparken 12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücade-
le Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep 
ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları” şeklin-
de değiştirilmiştir. Açık şekilde görüleceği üzere, kamuda eski hü-
kümlülerin çalıştırılma zorunluluğu, zorunluluktan öte bir tercih 
haline gelmiştir. Bu yönüyle, çalışma hayatından dışlanan eski hü-
kümlüler, dezavantajlı gruplar başlığı altında değinilen “dışlanmış 
gruplar” kategorisine de alınabilecek niteliktedir (13).

İşverenlerin hükümlü istihdam etmeleri halinde, verimliliğin 
azalacağına ilişkin ön yargıları vardır. İşverenler tarafından çok 
yaygın olarak öne sürülen gerekçe, bu kimseler için uygun bir işin 
bulunmadığıdır. Devlet, eski hükümlüler, işverenler, sendikalar, 
dernek ve vakıflar arasında bir koordinasyon sağlamalı ve taraf-
ların çıkarları arasında sosyal ve ekonomik sebeplere dayanan bir 
denge oluşturmalıdır (6).

Devlet, çalışanların refah seviyesini yükseltmek, çalışma ha-
yatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı 
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam ya-
ratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri almak-
la görevlidir (8). Bu nedenle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Mad-

desinde belli koşulları taşıyan özel ve kamuya ait iş yerlerinde bel-
li oranlarda engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu öngö-
rülmüştür (9). Engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü-
nün altında yatan temel düşünce, ruhsal veya fiziksel açıdan ye-
tersizliği nedeniyle yahut işlemiş olduğu bir suç nedeniyle aldığı 
cezadan dolayı iş bulma olanağını önemli ölçüde yitirenlerin ko-
runması düşüncesidir. Diğer taraftan, Devlet, özel teşebbüslerin 
milli ekonominin gereklerin ve sosyal amaçlara uygun yürüme-
sini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirler 
alma konusunda anayasal bir başka görevi de üstlenmiştir. Bu ne-
denden dolayıdır ki, son dönemde meydana gelen gelişmeler karşı-
sında Kanun koyucu eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunu özel 
kesim işverenlerinin üzerinden kaldırmış, ancak bu yükümlülü-
ğün yukarıda anılan nedenlerle kamu kurum ve kuruluşları tara-
fından yerine getirilmesinin devamını öngörmüştür. Mevzuattaki 
bu gelişmelerden de anlaşılacağı gibi, eski hükümlü çalıştırma yü-
kümlülüğü, artık sadece kamu kurum ve kuruluşlarınca zorunlu 
olarak yerine getirilecektir (8).

ESKİ HÜKÜMLÜLERİN  
ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DURUMLARI
Eski hükümlülerin istihdamı dünyada hemen her ülkenin öncelik-
li sorunlarında biri olup, eğitim ve istihdam politikalarında bu işgü-
cüne özel bir yer ve statü tanınmaktadır. Örneğin; İngiltere’de 1974 
yılında çıkarılan “Suçluların Rehabilitasyonu Kanunu”, suçlula-
rın eğitimi ve sosyal hayata katılmaları için rehabilite edilmeleri ve 
meslek edindirilmelerini öngörmüştür. Ancak kanuna rağmen bir-
çok eski hükümlü düzenli ve kaliteli bir iş bulamamış, eski hüküm-
lülerde işsizlik oranı genel nüfusa göre daha yüksek olmuştur (5).

Halen Avrupa ülkelerinde eski hükümlü istihdamı ile ilgi-
li spesifik yaptırım hükmü taşıyan hukuki düzenlemeleri bulun-
mamaktadır. Günümüzde Avrupa ülkeleri eski hükümlü istihda-
mında özel sektöre zorunlu istihdam kotası getirmemekte, sigor-
ta ve vergi indirimleri gibi teşviklerle zorunlu eski hükümlü istih-
damını gönüllü girişimlere bırakmaktadır. İnsanların bir sabıka 
kaydıyla iş bulmalarının gelişmiş ülkelerde de oldukça zor olduğu, 
eski hükümlülerin iş bulmalarında sosyal bağların, sosyal ilişkile-
rin önemine vurgu yapıldığı dikkat çekmektedir (5).

Günümüzde ulusal ve uluslararası sosyal politikaların ilke ve 
kuralları, eski hükümlülerin istihdam edilmelerine yardımcı oluna-
rak korunmalarını öngörmektedir. Bu yönde işlerlik kazandırılacak 
sosyal politikaların, eski hükümlülerin toplumsal hayata uyabilme-
leri ve karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmelerine yardımcı ola-
cağı düşünülmektedir. Özellikle çalışma hayatının eski hükümlü-
ler yönünden düzenlenmesinin gerekliliği bu nedenle önem kazan-
maktadır. Kişiye yaşamını sürdürebilmesi için gelir elde etme imka-
nı veren çalışmak aynı zamanda statü unsuru ve psikolojik doyum 
kaynağıdır. Çalışmak aynı zamanda kişinin kendine güven ve say-
gı duygusu ile topluma olan bağlılık duygusunu da geliştirmektedir. 
Eski hükümlülerin istihdamda karşılaşacakları zorluk ve iş bulama-
maları nedeniyle hayatlarını devam ettirecek gelirden mahrum ol-
maları, onların yeniden suç işleyip hapse girmelerine neden olabilir.

Eski hükümlüler, işlemiş oldukları suç ve hüküm giymiş olma-
ları nedeniyle çalışıp gelir elde edebilecekleri bir iş bulmakta ve bul-
muş oldukları işleri ellerinde tutmakta zorluk çekmektedirler.  Eski 
hükümlüler, özellikle istihdam alanında ayrımcılığa açık ve deza-
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vantajlı kesimlerdir. Eski hükümlüleri dezavantajlı bir grup haline 
getiren, sosyal hayatta karşılaştıkları olumsuzluklardır ve bu so-
runların birçoğu, eski hükümlülerin iş hayatına girememesinden  
doğmaktadır (6).

Mahkûm edildiği cezasını tamamlayarak tahliye edilen eski-
hükümlülerin suçtan arınmış olarak sosyal hayata geri döndük-
leri kabul edilmektedir. Buna rağmen, eski hükümlülerin yaşadı-
ğı en büyük sorunlardan birisi, tahliye olduktan sonra kendileri-
ne ve bakmakla yükümlü oldukları diğer bireylere bakma zorun-
luluğu nedeni ile çalışmak durumunda olmaları ve iş hayatında 
iş bulma konusunda eski hükümlülüklerinin onlara engel teşkil 
etmesidir. Bu durum, siyasal alanda olduğu gibi ekonomik alan-
da da kanunlar ile sınırlandırılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 48. maddesinde yer alan gereklilikten dolayı bir yıl veya 
daha fazla hapis cezası almış ve kanunda belirtilen çeşitli suçları 
işlemiş kişiler devlet memuru olamamaktadır. Bu nedenle, bir yıl 
ve üzeri hapis cezası çekmiş ve tahliye olmuş eski hükümlüler, 
devlet memuru olarak istihdam edilememektedir (13).

Cezaevlerinden tahliye edilen hükümlüler toplum hayatına gi-
rerken birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır, eski hükümlü-
nün toplumla bütünleşmesi ve kendini toplumun bir ferdi olarak 
görmesi kolay değildir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz 
nedeniyle karşılaştıkları işsizlik sorunu; yeniden toplumla bütün-
leşmek, geçimlerini kimseye muhtaç olmadan sağlayabilmek iste-
yen, eski hükümlüleri çok etkilemektedir (14).

Herhangi bir suçtan hüküm giymiş kişilerin büyük bir 
çoğunluğu, ekonomik yönden güçsüz, aile ve toplumsal ilişkile-
ri sağlıksız, temel ve mesleki eğitimleri yetersiz ve genç yaşlar-
daki kişilerden oluşmaktadır. Kendi hesabına bir iş kurup çalış-
ma imkânı olmadığı için bu kişiler, bir işverene bağımlı olarak 
çalışmak durumundadırlar (8).

Sabıkası bulunan kişilerin istihdamı, özellikle iş yerinde ve iş-
çi-işveren ilişkilerinde güvensizliğe, tedirginliğe ve tereddüde yol 
açabilir. Tüm olumsuzluklara karşın, iş bulmakta güçlük çeken 
eski hükümlüler, ellerine geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlen-
dirmek ve haklarındaki önyargılardan kurtulabilmek için, sadakat 
ve özen borcunu diğer çalışanlara göre daha iyi şekilde yerine ge-
tirmeye çalışacaklardır (8).

Eski hükümlülerin çalışma hayatında yer almaları, ulusal eko-
nomiye katkıda bulunacağı gibi, onlara bir imkân sağlanması, eski 
hükümlüleri topluma yük olmaktan kurtaracaktır. Bu insanlara 
istihdam olanağı sağlanmaz ise, ülke ekonomisi açısından işgü-
cü kaybına ve sürekli tüketen bir sınıfın oluşmasına neden olacak, 
ayrıca bu kimselerin kanunsuz yollara sapmalarına da zemin ha-
zırlanacaktır. Tahliye sonrası uygun bir iş bulamayınca, kendileri-
ni çaresiz hissedip tekrar suç işlemekten başka bir yol bulamadık-
larını dile getiren sayısız hükümlü bulunmaktadır (8).

Yapılan bir araştırma, cezaevinden tahliye olan hükümlülerin 
üçte ikisinin, yeniden suç işleyerek tekrar tutuklandığını ortaya 
koymaktadır (15). Diğer bir araştırmada ise, eski hükümlülerin en 
temel ihtiyaçların başında gelen yiyecek, giyecek, gelir ve barınma 
gibi kaynaklara ulaşamadıkları ve sosyal destek yetersizliğinden do-
layı hayal kırıklığı, umutsuzluk ve ruhsal çökkünlük yaşadıkları bu 
nedenle de yeniden suçlu davranışa yöneldikleri saptanmıştır (16). 

Hükümlüler ve tutuklular, tahliye sonrasında aile yaşamı-
na yeniden dâhil olmak ve aile bireyleri ile sağlıklı ilişkiler ku-

rabilmek konusunda yaşadıkları sorunların yanı sıra arkadaşla-
rı arasındaki ilişkilerde de çoğunlukla sorun yaşayabilmektedir-
ler. Tüm suç türleri ile birlikte özellikle madde kullanımı ve tica-
reti ile ilgili suç türlerinde, arkadaşlık ilişkileri tekrar suç davra-
nışına yönelme açısından bir risk faktörü olabilmektedir. Ceza in-
faz kurumuna girmeden önce, hükümlülerin ve tutukluların, suça 
karışmış kişilerden oluşan bir arkadaş çevresinin olması ve tahli-
ye olduktan sonra aynı arkadaş çevresine dönmesi, kişinin ceza-
evine tekrar dönme olasılığını da arttırabilmektedir. Bu sonuçlar 
bize, hükümlülerin ve tutukluların tahliye olduktan sonra yeni bir 
yaşam kurmak ve yeniden bir düzen oluşturmak için desteğe ihti-
yaçları olduğunu göstermektedir (17).

Cezaevinden çıkan eski hükümlülerin yaşadıkları sorunları be-
lirlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Lefkoşa 
Merkezi Cezaevi’nden çıkan eski hükümlülerin katılımıyla yapı-
lan araştırmanın sonucunda cezaevinden çıkan eski hükümlüle-
rin, etiketlenme ve toplumdan dışlanma gibi toplumsal sorunlar, 
işsizlik ve maddi sıkıntılar gibi ekonomik sorunlar, ruhsal çökkün-
lük ve umutsuzluk gibi psikolojik sorunlar yaşadıkları saptanmış 
ve psiko-sosyal ihtiyaçlara gereksinim duydukları belirlenmiştir.

Araştırmada, cezaevinden çıkan eski hükümlülerin yaşadıkları 
sosyal sorunlara ilişkin görüşlerin incelendiği bölümde ‘Cezaevin-
den çıktıktan sonra toplum tarafından nasıl karşılandınız?’ şeklin-
deki soruya alınan yanıtların analizinde ‘‘etiketlenme’’ ve ‘‘toplum-
dan dışlanma’’ alt temalar olarak belirlenmiştir. Bu alt temalar doğ-
rultusunda bazı katılımcıların görüşlerine yer verilmiştir (17);
- “Cezaevinden çıktıktan sonra arkadaşlarım, tanıdıklarım ve 

ailem tarafından suçlu damgası yedim. O suçu neden işledi-
ğimi düşünmeden, beni anlamadan yargıladılar. Herkes farklı 
bir gözle bakmaya başladı. Dost dediğim dost bildiğim insan-
lar beni sen cezaevine girdin çıktın artık bizimle konuşma bile 
dediler. Beni dışladılar beni istemediler’’

- “Asıl ceza cezaevinde değil, cezaevinden çıktıktan sonra baş-
larmış bunu anladım. Toplumun farklı bakışları, dışlamaları, 
etiketlemeleri ile karşı karşıya kaldım.’’

Cezaevinden çıkan eski hükümlülerin yaşadıkları ekonomik so-
runlara ilişkin görüşlerin incelendiği bölümde, ‘Cezaevinden 
çıktıktan sonra ekonomik olarak ne gibi sorunlar yaşadınız?’ 
şeklindeki soruya alınan yanıtların analizinde ‘‘işsizlik’’ ve ‘‘mad-
di sıkıntılar’ alt temalar olarak belirlenmiştir. Bu alt temalar doğ-
rultusunda bazı katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibidir; 
- “Cezaevine girmeden önce zabıta olarak belediyede çalışıyor-

dum. Cezaevine girdim varolan bu işimi de kaybettim. Başka iş 
yerlerine başvurdum ancak başvuru yaptığım iş yerlerinin hep-
si temiz kâğıdı istedi benden. İşlediğim suç sicilime işlenmişti 
ve temiz kâğıdı alamayınca da hep reddedildim. Şu an çalışmı-
yorum ve ekonomik açıdan zor durumdayım’’

- “Tahliye olmadan önce cezaevinin çok zor bir yer olduğunu dü-
şünüyordum. Ama tahliye olduktan sonra gerçekten zor olanın 
tahliye sonrası yaşam olduğunu gördüm. İşverenler önyargılı 
davranıyor. İş olmayınca da para olmuyor. Çok zor bir durum’’

Cezaevinden çıkan eski hükümlülerin yaşadıkları psikolojik so-
runlara ilişkin görüşlerin incelendiği bölümde, ‘Cezaevinden çık-
tıktan sonra psikolojik açıdan neler yaşadınız?’ şeklindeki soruya 
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alınan yanıtların analizinde ‘‘ruhsal çöküntü’’ ve ‘‘umutsuzluk’’ alt 
temalar olarak belirlenmiştir. Bu alt temalar doğrultusunda aşağı-
da bazı katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibidir; 
- “Psikolojik olarak çökkünlük yaşadım. İş yok. Para yok. Top-

lumun dışlaması... İnsanın ister istemez psikolojisi bozuluyor. 
Cezaevi’nden çıktıktan sonra geleceğime dair gerçekten umut-
luydum. Ama herşey daha da kötüye gidiyor. 2 yıldır iş arıyo-
rum ve sabıka kaydımdan dolayı kimse beni işe almıyor. Umu-
dumu kaybettim. Ne yapayım yani? Tekrar suç işleyip cezaevi-
ne geri mi döneyim? Bize bir şans olsun verilmiyor. Böyle olun-
ca bizi suça teşvik ediyorlar.’’

- “Cezaevine girmeden önce temizlik şirketinde çalışıyordum. Ce-
zaevinden çıktıktan sonra yeniden şirkete gittim ve onlar da ar-
tık benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Başka işlere bak-
maya başladım. Kaç iş yerine gittiysem hiçbiri beni almadı. İna-
nılmaz psikolojim bozuldu. Hergün umudumu kaybediyorum.”

Bu araştırma sonunda;  sosyal hizmet kurumlarında görev yapan 
şartlı tahliye görevlilerinin ve sosyal hizmet uzmanlarının hü-
kümlüleri ve tutukluları tahliye sonrası izlemelerinin, koruma-
larının ve hükümlülerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yar-
dım faaliyetlerini sunmalarının gerekliliği vurgulanmış, yeniden 
topluma kazandırma programlarının hazırlanması ve uygulan-
masıyla, tahliye sonrasında hükümlülerin toplumda karşılaşabi-
lecekleri sorunlarla baş edebilmeleri, toplumsal yaşama hazırla-
maları, olumsuz duygu ve düşüncelerini gidermeye çalışmaları-
nın önemli olduğu belirtilmiştir (17).

ESKİ HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA 
YENİDEN KAZANDIRILMASI 
Eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sürecinde, bi-
reyin hayatta kendi ayakları üzerinde durabilmesi, hukuka saygılı 
bir birey olarak, suçtan uzak duracak şekilde hayatını sürdürebil-
mesi için, mutlaka yardıma ihtiyacı bulunmaktadır (5).

Günümüzde ulusal ve uluslararası sosyal politikaların ilke ve ku-
ralları, eski hükümlülerin istihdam edilmelerine yardımcı olunarak 
korunmalarını öngörmektedir. Bu yönde işlerlik kazandırılacak sos-
yal politikaların, eski hükümlülerin toplumsal hayata uyabilmeleri 
ve karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmelerine yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. Özellikle çalışma hayatının eski hükümlüler yö-
nünden düzenlenmesinin gerekliliği bu nedenle önem kazanmakta-
dır. Kişiye yaşamını sürdürebilmesi için gelir elde etme imkânı ve-
ren çalışmak aynı zamanda statü unsuru ve psikolojik doyum kay-
nağıdır. Çalışmak aynı zamanda kişinin kendine güven ve saygı duy-
gusu ile topluma olan bağlılık duygusunu da geliştirmektedir. Eski 
hükümlülerin istihdamda karşılaşacakları zorluk ve iş bulamama-
ları nedeniyle hayatlarını devam ettirecek gelirden mahrum olma-
ları, onların yeniden suç işleyip hapse girmelerine neden olabilir(5).

Eski hükümlülerin çalışma yaşamında korunması,işe yerleşti-
rilmeden önce başlamaktadır. Eski hükümlülerin koruma süreci-
nin bu aşamasında, temel ve mesleki eğitim ile sosyal rehabilitas-
yon hizmetlerinden yararlandırılmaları gerekmektedir. 
- Temel ve Mesleki Eğitim: Eski hükümlülerin büyük bölümü 

genç yaş gruplarındadır. Temel ve mesleki eğitim düzeyleri ye-
tersizdir. Cezaevine küçük yaşlarda girmiş veya hükümlülük 
süreleri uzun olmuş ise eğitim yetersizlikleri daha da belirgin-

leşmektedir. Toplumsal yaşama döndükleri zaman, gerekli bil-
gi ve becerilere sahip olmadıkları için bir iş bulup, çalışmaları 
güç olmaktadır.  Bu nedenle eski hükümlülere temel ve mesle-
ki eğitimin kazandırılmasına yönelik düzenlemeler ve hizmet-
lerin hükümlülük süresi içinde verilmesi gerekmektedir. Bu 
alandaki sorumluluk öncelikle infaz kurumlarınındır (5, 18).

- Mesleki Eğitimin Hükümlü İstihdamı Açısından Önemi: 
Gelişmiş ülkelerde, hükümlülere verilen mesleki eğitimler üçe 
ayrılmaktadır.
1. İnfaz kurumunda değerlendirilecek becerilerin kazandırıl-

masıdır. 
2. Kısa süreli mesleki eğitim programları ve 
3. Hükümlülük sonrasında kısa sürede iş bulacakları beceri-

lerin kazandırılması şeklinde olmaktadır. 

 Yapılan çalışmalarda; eğitim programlarına katılanların büyük 
çoğunluğunun iş bulduklarını ve tekrar ceza infaz kurumuna gel-
medikleri belirlenmiştir. 

Mesleki eğitimin hükümlüye kazanımları; yeni iş olanakları, 
moral ve özgüven duygusunda yükselme, olgunlaşma ve hoşgörü 
kazanma,  işbirliği ve dayanışma, iş bilgisi ve deneyimin artması 
sonucu iş tatmini sağlama,  işgücü piyasasında değer artısı, yara-
tıcılıkta gelişmedir (4, 6).

Suç işleyerek hükümlü haline gelen bireylerin (meslek sahi-
bi veya değil) hükümlülükleri bitince topluma kazandırılmaları 
amacıyla bir meslek ya da beceri sahibi olmaları ekonomik ve sos-
yal maliyetleri azaltmak için gereklidir. Bu nedenle, eski hükümlü-
lerin tahliye sonrası, iş sahibi olmaları amacıyla, mahkûmiyetleri 
sırasında bir mesleğe yöneltilmeleri gerekmektedir. Meslek sahi-
bi olmaları, onlara sadece bir işverenin yanında çalışma olana-
ğı sağlamayacak aynı zamanda küçük bir sermaye ile kendi işi-
ni kurma imkânı da sağlayacaktır. Böylece, eski mahkûmların is-
tihdam edilmelerindeki engel, girişimcilik boyutuyla aşılmış ola-
caktır. Bu noktadaki en önemli sorun, eski hükümlülerin sermaye 
problemidir. Bunun da, devlet desteği paralelinde aşılması müm-
kündür. Mikro kredi adı altında, dar gelirlilere ya da işsizlere su-
nulan krediler, benzer şekilde eski hükümlülere de sunulabilir ya 
da finans kuruluşlarının bu yönde kampanya ya da girişimleri söz 
konusu olabilir. Bu uygulamanın ülkemizdeki örnekleri; Diyarba-
kır ve Ağrı’da gerçekleşmiştir. Diyarbakır Valiliği 2008 yılında iş 
kurmak isteyenlere yönelik proje kapsamında 15 bin liraya kadar 
iki yıl ödemesiz 5 yıl geri ödemeli kredi imkânı sunmuş, bu ola-
naktan 2 eski hükümlü de yararlanmıştır. Ağrı’nın Taşlıçay ilçe-
sinde 2008 yılında, Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında eski 
hükümlülere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtası ile 
ilk 2 yılı ödemesiz, 3 yılı da eşit taksitler halinde ödenmek kaydıy-
la faizsiz kredi olanağı sağlanmıştır. Eski hükümlülerin topluma 
kazandırılmasında ve ekonomik açıdan iyi konuma getirilmesin-
de, girişimcilik önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla, bu yönde 
gerekli altyapının oluşturularak mesleki eğitimler yoluyla girişim-
ciliğin desteklenmesi önemlidir (4).
- Sosyal Rehabilitasyon: Eski hükümlüler işe yerleştirilme-

den önce sosyal yönden rehabilite edilmelidirler. Cezaevi orta-
mı ve koşulları hükümlülük süresi içinde bu kişilerin psikoloji-
si üzerinde etkili olmakta, özgür yaşamdan, sosyal çevrelerin-
den, çalışma ortamlarından uzak kaldıkları için sosyal ilişkile-
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rinde daha duyarlı davranmaktadırlar. Topluma kırgın, kızgın 
olabilirler, çabuk alınıp, tepki gösterebilirler. Bu durum, düzen-
li, disiplinli ve verimli çalışmalarını engelleyebilir. Bu olasılık-
ları ortadan kaldırabilmek, eski hükümlülerin işe yerleştirilme-
den önce sosyal yönden rehabilite edilmelerini gerektirir (5, 18).

- Eski hükümlülerin korunmasında ikinci aşama: Eski hü-
kümlünün işe girerken korunmasıdır. Eski hükümlüler çalış-
ma yaşamı içinde iki biçimde yer alabilirler; ya bağımsız bir iş 
kurup, kendi işlerinde çalışabilirler ya da bağımlı bir iş ilişki-
si içine girebilirler. Ancak özellikle kendi işlerini kurma nok-
tasında, nitelikleri, bilgi eksiklikleri nedeniyle güçlük yaşaya-
bilirler. Bu nedenle eski hükümlülere, eğitim ve mesleki danış-
manlık hizmeti verilmelidir. Ayrıca parasal yardım, çok düşük 
faizli yada faizsiz krediler, vergi bağışıklıkları, iş yeri tahsisi, iş 
yerinde kullanılacak araç gereç sağlanması gibi parasal veya 
ayni yardımlarda bulunulabilir. Bu yolla eski hükümlüler, ba-
ğımsız bir iş kurup, çalışmaya özendirilmiş olur (5, 18).

Diğer yandan bağımlı statü altında yer almalarına yardımcı ol-
mak amacıyla devlet özel sektöre örnek olarak kamu işyerlerin-
de eski hükümlü çalıştırma oranını yüksek tutabilir. Ayrıca bele-
diyeye ait gişeler, santraller, danışma bankoları gibi bazı meslek-
ler eski hükümlülerin yapacakları işler olarak ayrılabilir. Meslek 
atölyelerinde, korumalı işyerlerinde eski hükümlü istihdamı teş-
vik edilebilir (5).

Günümüzde bağımlı statü altında çalışan eski hükümlüleri 
korumaya yönelik pek çok ülkede kullanılan birçok yöntem bu-
lunmaktadır. Bunlar:
- Kota Yöntemi:Özel ve kamu kesimi ayrımı yapılmadan yasa-

larla belirlenen sayıda istihdam kapasitesi bulunan işverenle-
re, yine yasalarla belirlenen oranlarda eski hükümlü çalıştırma 
yükümlülüğünün getirilmesini öngören istihdam tekniği, kota 
yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bu yönteme işlerlik kazan-
dıran buyurucu nitelikteki hukuki düzenlemelerin kapsamına 
giren işverenlere, eski hükümlülerle iş sözleşmesi yapmak ve 
onları iş yerinde çalıştırmak yükümlülüğü getirir. Yöntemin 
dayalı olduğu mevzuat hükümleriyle, bu alandaki yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyen işverenlere parasal nitelikte yaptı-
rımlar da öngörülür.

- Bazı iş ya da mesleklerin seçilerek, eski hükümlülerin is-
tihdamı için ayrılması: Bu iş ve mesleklerin kapsamı, istih-
dam piyasasının koşulları ile eski hükümlülerin istihdam edi-
lebilirlik oranları göz önünde tutularak belirlenir. Çeşitli ülke-
lerdeki uygulamalarda; otopark bekçiliği, saat onarımı, bahçı-
vanlık, belediyeye ait gişeler, santraller, danışma bankoları gibi 
meslekler eski hükümlülerin yapacakları işler olarak ayrılabilir.

- İşe girebilmede öncelik tanıma: Çalışma hukuku kuralları 
ile uygulamaya konulabilecek bu yöntem ile eski hükümlülere 
istihdam öncesi sağlanan hizmetlerden yararlandıktan sonra, 
daha önce çalıştıkları işe tekrar dönebilme olanağı verilir, böy-
lece eski hükümlü, eski işine yeniden girebilmede, başka baş-
vuru sahipleri arasında, öncelik kazanarak işveren tarafından 
tercih edilmelidir. Eski hükümlü bir iş yerinde çalışırken, iş ya 
da iş yeri ile ilgili bir suç işleyerek hüküm giymiş ise eski işine 
dönmesi uygun olmaz, bu nedenle de işverenin bu yönde yü-
kümlü tutulmaması gerekir.

- Korumalı (Korunmalı) istihdam: İş ortamı ve koşulları, özel 
olarak düzenlenmiş olan iş yerlerine korumalı (korunmalı) iş 
yerleri denilmektedir. Literatürde çalışma ya da meslek atölye-
si olarak da adlandırılan bu işletmelerde çok sayıda engelli ve 
eski hükümlü istihdam edilmektedir. Korumalı iş yerleri, en-
gelli ve eski hükümlüleri büyük ölçüde olağan çalışma ortam-
larından uzaklaştırır ancak istihdam edilebilmelerinde güçlük 
çekilen sakat ve eski hükümlüler için korumalı iş yerleri mes-
leki rehabilitasyon yönünden önem taşımaktadır.

- Evde çalıştırma: Başta Fransa, Almanya ve ABD olmak üze-
re günümüzde birçok ülkede yararlanılan bir yöntem olan 
evde çalışmada, eski hükümlüler evlerinde çalışarak, bir 
gelir güvencesine sahip olmaktadırlar. Bu sistem; işlerin, be-
lirli günlerde eski hükümlülerin ikametgâhlarına bırakılıp, 
tamamlandıktan sonra yine belirli günlerde toplanmasını 
öngören bir düzenlemedir.Bu programları taşıyan işletmeler, 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulabileceği gibi, ye-
rel yönetimler ve gönüllü kuruluşlar tarafından da kurulup  
işletilebilir.

- İşverenlerin eski hükümlü çalıştırmaya özendirilmesi: 
Eski hükümlüler için istihdam olanakları yaratan özel kesim 
işverenlere bazı kolaylıklar sağlamak eski hükümlülerin işe 
alınmasına olanak sağlayabilir. İşverene getireceği ekonomik 
yükün azalmasına yönelik uygulamalarla işverenler, eski hü-
kümlü çalıştırmaya özendirilmiş olur. Bu çerçevede işverene 
vergi bağışıklıkları, vergi indirimleri tanınabilir, işverenlerin 
ödemekle yükümlü olduğu, sigorta fon gibi keseneklerde belir-
li bir oranda indirim yapılması yoluna gidilebilir.

Eski hükümlülere yönelik koruma sürecinin son aşaması ise;  işe 
yerleştirildikten sonra korunmaları ile ilgilidir. Eski hükümlüle-
rin elde ettikleri işi kaybetmemesi için gereken bir takım zorlaştı-
rıcı önlemler söz konusudur. Buna göre çeşitli ülkelerde iş ilişki-
leri ve yaşamının, birçok alanında eski hükümlülere yönelik dü-
zenlemelerin olduğu görülmektedir. Çalıştırma yasakları, ücret-
ler, iş süreleri ve iş ilişkisinin son bulması gibi alanlarda düzenle-
meler yapılarak eski hükümlüler çalışma yaşamı içinde korunma-
lıdır. Eski hükümlüler, bir iş bulup, o işi ellerinde tutabilmek için 
kendilerine önerilen düşük ücretleri kabul etmek zorunda kalabi-
lirler, kendilerine hak ettiklerinden az ücret ödenebilir. Bu olası-
lığa karşı eski hükümlülerin ücret ayrımcılığına karşı korunmala-
rı gerekir. Aynı iş yerinde eşit değerde ve verimlilikte iş görmeleri 
halinde eski hükümlülere eşit ücret ödenmesi, ulusal mevzuat hü-
kümleri ile güvence altına alınmalıdır. Eski hükümlülerin kendi-
lerine uygun bir iş bulup çalışabilmelerindeki güçlükler nedeni ile, 
iş ilişkilerinin haksız ve sebepsiz yere fesih edilmesi halinde işve-
renlere daha ağır yaptırımların getirilmesi gerekir (18). 

DENETİMLİ SERBESTLİK ve ESKİ 
HÜKÜMLÜLERİN GİRİŞİMCİLİĞE 
YÖNLENDİRİLMESİ
Denetimli Serbestlik:  Denetimli serbestlik, ceza yargılaması-
nın parçası ve bir ceza infaz yöntemidir. Sosyal anlamda dene-
timli serbestlikte, kişinin ıslahı ve topluma kazandırılması esas-
tır. Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik, kişinin işledi-
ği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında 
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mahkûmiyet kararı verilmesi sonucunda cezaevine girmesi yeri-
ne, cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekme-
sini ifade eder.Buna göre, denetimli serbestlik, alternatif bir in-
faz sistemidir. Şüpheli, sanık veya hükümlüler için, hapsin alter-
natifi olan bu sistemde, hükümlü şarta bağlı olarak serbest bı-
rakılmakta ve kendilerine birtakım yükümlülükler getirilmek-
tedir. Türk denetimli serbestlik hizmetleri, toplumun huzur ve 
mutluluğunu sağlamak için, suç işleyen veya şartla tahliye olan 
insanların yeniden suç işlemesini önlemeyi, suçluların cezalarını 
toplum içinde rencide olmadan çekmelerini sağlamayı ve onlara 
her konuda rehberlik yaparak topluma kazandırılmasına katkıda 
bulunmayı amaç edinmiştir.

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Görevleri: Türk dene-
timli serbestlik hizmetlerinin görevlerini genel olarak denetim ve 
yardım olmak üzere iki başlık altında incelemek mümkündür. 

Denetim: Mahkemelerce haklarında alternatif tedbir veya ce-
zalara hükmedilen şüpheli, sanık veya hükümlülerin takibini ya-
parak cezalarını toplum içinde çekmelerini sağlamak ve bunun 
denetimini yapmak.

Yardım: Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlüle-
rin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında ve karşılaş-
tıkları diğer güçlüklerin çözümünde onlara yardımcı olmak. Hü-
kümlülerin tekrar suç işlemesini önlemek, toplumla bütünleşme-
sini sağlamak ve kazandırmak için birtakım hizmetlerde bulunur-
lar. Bunlar; psikososyal yardım, rehberlik ve danışmanlık hizmet-
leri ve tahliye sonrası yardımlardır (4, 6).

Eski hükümlü kişinin toplum hayatına uyumunu sağlayacak 
önlemlerin başında, ekonomik bağımsızlığına ulaşabilmesi için 
gerekli ortamın saplanması, kişiliğini maddi manevi yönde ge-
liştirebilmesi için kendi işgücünü değerlendirebilmesi gelmekte-
dir, 2005’ten bu yana faaliyette bulunan Denetimli Serbestlik Ku-
rumu bu yönde ciddi çalışmalar yapmıştır. Denetimli serbestlik 
kurumunun eski hükümlülere dönük faaliyetlerini “Koruma Ku-
rulları” üstlenmiştir. Bu çerçevede, bu kurullarının amacı; suçtan 
zarar görenler ile ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüle-
rin, topluma uyumunu kolaylaştırmak için onlara geçici ayni veya 
nakdi yardımlar yerine iş sağlamak veya kendi işlerini kurmaları-
na yönünde meslek edindirme faaliyetlerinde bulunmaktır. Dola-
yısıyla, burada eski hükümlülerin girişimciliğe yönlendirilmesine 
vurgu yapılmaktadır. Koruma Kurullarının görev ve sorumluluk-
ları, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Ko-
ruma Kurulları Kanununun 16 ve 17 nci maddelerinde; 18 Nisan 
2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Denetim-
li Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetme-
liğinin 101 ila 111 inci maddelerinde düzenlenmiştir (4).

İlgili kurulların görevleri kısaca şu şekilde sıralanabilir:
1) Suçtan zarar gören kişilerin suç nedeniyle karşılaştıkları, 

sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümünde yar-
dımcı olmak.

2) Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin mes-
lek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahi-
bi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç 
ve kredi sağlanmasında, iş yeri açmak isteyenlere yardım 
edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümün-
de yardımcı olmak.

3) Ceza infaz kurumundan salıverilen çocuk ve genç hüküm-
lülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik 
her türlü tedbiri almak; salıverilen diğer hükümlülere de 
bu konuda yardımcı olmak.

4) Suçtan zarar gören veya ceza infaz kurumundan salıveri-
len hükümlülere öğrenimlerine devam etmelerini sağla-
maya yönelik şube müdürlüğü tarafından hazırlanan pro-
jeleri görüşmek ve karara bağlamak.

5) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak

Ancak, bu çalışmalar lokal düzeydedir ve yeterli değildir. Do-
layısıyla, genel olarak eski hükümlülerin meslek edinmele-
ri, iş sahibi yada girişimci olmaları hususunda sivil toplum ku-
ruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Bu çerçevede, kurs-
lar düzenlenmeli, kredi desteği sağlanmalı, işverenlerle diyalog  
kurulmalıdır (4, 6). 

Hükümlünün mesleki eğitimi ve eski hükümlünün istihdamı-
na ilişkin mevzuat kişinin topluma yeniden kazandırılması ve su-
çun tekrarının önlenmesi amacıyla birbirini tamamlamak üzere 
kurgulanmıştır. Ancak, bu kurgunun pratikte ne kadar başarılı ol-
duğu tartışmaya açıktır (19).

HÜKÜMLÜLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ ve 
CEZA İNFAZ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 
ÇALIŞMALARI
CEZA İNFAZININ AMAÇLARI
Ceza infaz kurumları, tutuklanan veya hürriyeti bağlayıcı cezaya 
mahkûm edilen kimselerin barındırıldığı, iç ve dış güvenlik bakı-
mından özel tedbirlerin alındığı kamu binalarıdır. Burada görevli 
personelin temel görevi, hükümlülerin topluma yeniden kazandı-
rılacak şekilde cezaların infazının teminidir.

Bu nitelikte bir infaz rejiminin esası, cezaevinde çalışma,tekrar 
topluma katılmayı sağlayıcı eğitim ve alıştırma tedbirleridir.Ye-
niden sosyalleştirme, hükümlünün gelecekte sosyal sorumlu-
luk içinde suçsuz bir yaşam sürdürebilmesi için cezaevinde gös-
terilen gayretlerin toplamıdır ve temel amaç, suç işlemek sure-
tiyle kanunları ihlal eden suçluları, kanunlara uyan bireylere  
dönüştürmektir. 

Suçluyu topluma geri kazandırma üzerinde yoğunlaşan etkile-
şimci görüş, çalışma koşullarına, mesleki eğitim ve benzeri prog-
ramlara ağırlık vermektedir. Cezaevlerinde yeniden sosyalleştir-
me faaliyetleri arasında en yaygın olarak görülenler, terapi ve da-
nışma, eğitim-öğretim programları ile meslek ve iş kazandırma 
faaliyetleridir. Yeniden sosyalleştirme konusunda devletin yü-
kümlülüğü, kaynağını anayasal sosyal devlet ilkesinden alır (19).

CEZA İNFAZININ AMAÇLARI AÇISINDAN 
ÇALIŞMANIN ÖNEMİ ve ULUSLARARASI 
NORMLAR
Yeniden sosyalleştirme ve tekrardan koruma amaçlarının yaşa-
ma geçmesi açısından, cezaevi atölyelerindeki çalışmalar önemli 
bir yere sahiptir. Çalışma, yalnızca geçinme imkânı sağladığı için 
değil aynı zamanda sosyalleşme ve toplumda bir kimlik edinme 
imkânı sağladığı ve de bu yolla kişiye özgüven verdiği için, suçu 
önleme politikalarında önemli bir yer tutmaktadır. ILO Interna-
tional Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü), 29 ve 
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105 sayılı sözleşmeleriyle tüm dünyada zorla çalıştırmayı yasak-
larken, hükümlülerin zorla çalıştırılmalarını bu kapsama alma-
mıştır. Nitekim cezaevi çalışması pek çok ülkede zorunlu tutul-
muştur (19).

5275 sayılı Kanun tutuklu ve hükümlülerin çalışması konu-
sunda genel ilkeleri belirlerken (20), iş yurtlarına ilişkin 4301 sa-
yılı Kanun gereği çıkarılan Yönetmelik ile hükümlülerin çalış-
ma koşullarını düzenlemektedir. İşyurtları Yönetmeliğinin 19. 
maddesi, hükümlülerin çalıştırılmasının amacını meslek ve sa-
natlarının korunması veya bireye meslek ve sanat öğrenmeleri 
yoluyla ceza infaz kurumu sonrası hayatlarına topluma yarar-
lı bireyler olarak dönmelerinin sağlanması olduğunu vurgula-
maktadır (21).

Hükümlülerin çalıştırılma esaslarını düzenleyen Yönetmelik 
madde 20, 5275 sayılı Kanuna paralel olarak hükümlülerin ancak 
kendi istekleriyle çalıştırılabileceklerini, tutukluların da çalışma-
ya mecbur tutulamayacaklarını hükme bağlarken, isteklilerin de 
ancak kurum imkânları ölçüsünde çalıştırılacaklarını, bu çalış-
manın ücret karşılığında olacağını ifade etmektedir (20, 21).

Çalıştırmanın kapsamını düzenleyen Yönetmelik madde 21’e 
göre, hükümlüler, bulundukları ceza infaz kurumlarının içinde 
veya dışında işyurduna ait atölye ve işkollarında ve yahut kurum 
dışında kamu veya özel sektöre ait iş yerlerinde çalıştırılabilir (21). 
Buna göre, hükümlülerin çalışması ceza infaz kurumlarının için-
de ve kurum dışında olmak üzere iki biçimde söz konusu olabilir. 
Yönetmelik, ceza infaz kurumları içinde çalışma ile kurum dışın-
da kamu veya özel sektör işverenine bağlı çalışma koşullarını fark-
lı hükümlerle düzenlemektedir (21, 22).

HÜKÜMLÜLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ
Hükümlülerin sosyal korunması amacı doğrultusunda sosyal si-
gortalar hukukunun kapsamına alınmışlardır. 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5/a maddesi uya-
rınca “Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları 
ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri üni-
telerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve 
meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır” (21).

UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Pek çok ülkede hükümlülerin çalışması zorunlu tutulmuş-
tur ancak,  cezaevlerinde iş olanaklarının yetersiz olduğu ve su-
nulabilen iş imkânlarının da giderek azaldığı bildirilmekte-
dir. Çalışanlara verilen ücretin azlığı, cezaevlerinin genellikle 
endüstri merkezlerinden uzak olmaları, hükümlülerin eğitim 
düzeylerinin yetersizliği ve çalışma dürtülerinin azlığı, bu alanda 
karşılaşılan başlıca sorunlardır (19). Ülkemiz uygulamasında açık 
cezaevleri dışında, hükümlüler çalıştırılamamaktadır.Yıllar için-
de çalışan hükümlü/tutuklu sayısının istenen düzeyde olmadığı  
görülmektedir (19).

Kapalı ve açık cezaevlerinde işletilen iş yurtlarının dışarıda-
ki çalışma koşullarına en yakın olanları açık cezaevi iş yurtlarıdır. 
Açık cezaevi iş yurtları yapısal özellikleri yönünden, cezaevinden 
çok biri görünümündedir. Ancak, çalışma olanaklarının bulundu-
ğu ceza infaz kurumlarında dahi çalışmak istemeyen hükümlülerin 
varlığı cezaevi idareleri için önemli bir sorun teşkil etmektedir (19).

DÜNYADA ESKİ HÜKÜMLÜLERE 
YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR
Cezasını tamamlamış eski hükümlüleri 19. Yüzyılın sonlarında, 
özel ve temel mesleki eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi doğ-
rultusunda sosyal politikalara konu olmaya başlamışlardır. I. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra mesleki rehabilitasyon II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra da eski hükümlülerin istihdam edilebilmelerine yönelik po-
litikalara ağırlık verilmiştir. Günümüzde ise eski hükümlülere yö-
nelik sosyal politikalar, onların istihdam edilmelerini ve iş ilişkile-
ri ile çalışma hayatlarının özel olarak düzenlenmesini öngörmek-
tedir. Her devlet, eski hükümlülerin sorunlarını, sosyal politika-
lar çerçevesinde ele alırken konuya kendi ekonomik ve mali im-
kanlarına göre yaklaşmaktadır. Eski hükümlülerin istihdamı dün-
yada tüm ülkelerin önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. 
Özellikle gelişmiş ülkelerde eğitim ve istihdam politikalarında eski 
hükümlülere özel bir yer ve statü belirlenmektedir. Günümüzde 
Avrupa ülkeleri eski hükümlü istihdamında özel sektöre zorun-
lu istihdam kotası getirmemekte ancak sigorta ve vergi indirim-
leri gibi teşviklerle işverenleri desteklemektedir. Ancak insanların 
bir sabıka kaydıyla Avrupa ülkelerinde bile iş bulmalarının oldukça 
zor olduğu vurgulanmakta, eski hükümlülerin iş bulmalarında 
sosyal bağların, sosyal ilişkilerin önemine değinilmektedir. 
Dünyanın birçok ülkesinde eski hükümlüleri korumaya yönelik 
uygulamalardan biri olan mesleki eğitimin; infaz kurumunda 
beceri kazandırma eğitimleri, kısa süreli mesleki eğitimler, 
hükümlülük sonrası kısa sürede iş bulmayı sağlayıcı beceri eğitim-
leri olarak belirlenmesi eski hükümlülerin yararına olmaktadır (5).

Eski hükümlüler üzerine oluşturulacak kamu politikalarının 
verimliliği bireylerin yeniden suç işleme eğilimlerini azaltma ya 
da önleme konusunda önemli rol oynamaktadır. Dünya genelin-
de net rakamlara ulaşmak mevcut olmasa da, Brezilya ve İngiltere 
gibi ülkelerin verilerine bakıldığında eski hükümlülerin suç işle-
me oranlarının %70’leri bulduğu görülmektedir.  Bu rakamlar göz 
önüne alındığında, bu alanda üretilecek başarılı kamu politikala-
rının çok önemli olduğu açıktır.  Eski hükümlülerin sosyal haya-
ta kazandırılması için onları iş hayatına kazandırmak, bu konu-
da uygulanacak önemli politikalardan biridir. Tahliyeden sonraki 
süreçte bu bireylere yapılan geçici finansal vb. yardımların yeni-
den tutuklanma oranlarını düşürdüğünü ortaya çıkaran çalışma-
lar mevcuttur. Özel sektörün eski hükümlüleri istihdamı için teş-
vik, kamu kurumlarında eski hükümlü istihdamı zorunlulukları, 
tahliye sonrası entegrasyon programları, eski hükümlülere mad-
di ve manevi yardım programları gibi kamu politikalarının, bu bi-
reylerin yeniden suç işleme eğilimlerini azaltmakta etkili olacağı 
belirtilmektedir (13).

TÜRKİYE’DE ESKİ HÜKÜMLÜLERE 
YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR
Türkiye’de eski hükümlülerin istihdam edilerek korunmalarına 
yönelik sosyal politikalar oldukça yenidir. Tarihsel süreç içinde; 
1961 Anayasası’nda eski hükümlülere yönelik bir düzenleme bu-
lunmamaktadır, ancak anayasanın ayrım yapmadan tüm vatan-
daşların korunma, topluma katımı, istihdam, çalışma ortamında 
korunma, eğitim ve toplumla bütünleşme haklarını garanti altına 
aldığı görülmektedir. 1982 Anayasası’nın 49. maddesinde de “Ça-
lışma herkesin hak ve görevidir. Devlet, çalışanların hayat düzeni-
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ni yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları ve işsizle-
ri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli eko-
nomik ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu maddede yer alan 

“Çalışma herkesin hakkıdır” ibaresi toplumun tümü için olduğu 
gibi eski hükümlüler için de geçerlidir (5). 

TÜRKİYE’DE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN 
İSTİHDAMI 
Türkiye’ de halen 4857 sayılı kanunun 30. maddesi ve yurt için-
de İşe yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 13. mad-
desine göre; kamu işverenleri eski hükümlüleri, İŞKUR aracılığı 
ile işe almaktadır. Yönetmeliğin 14. maddesine göre; kamu işve-
renleri, çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri, yükümlülüğün 
doğmasından itibaren 5 iş günü içinde niteliklerini de belirterek, 
İŞKUR’dan talep etmek zorundadırlar, taleplerde iş yerinde yapı-
lan işin gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde istihdamı zorlaştı-
rıcı şartlar öne sürülememektedir.

Yönetmeliğin 20. Maddesine göre, eski hükümlülerin her-
hangi bir sınırlama olmaksızın kamuya ait tüm iş yerinde ça-
lışmaları öngörülmektedir. Ancak kamu güvenliği ile ilgili hiz-
met üreten iş yerlerinde eski hükümlü çalıştırılmamaktadır 

(5). İŞKUR işsizlere mesleki eğitim verme ve işe yerleştirme 
yükümlülüğü içinde eski hükümlülerin mesleki eğitiminden 
sorumludur (8). Buna bağlı olarak İŞKUR, eski hükümlülere yö-
nelik mesleki eğitim kursları düzenlemekte ve eski hükümlüle-
rin kendi işlerini kurmalarına ve rehabilitasyonlarına yardım-
cı olmak amacıyla hazırlanan projelere destek vermektedir (5). 
2018 yılında hükümlü/eski hükümlülere yönelik 52 kurs açılmış 
olup, bu kurslara 807’si erkek, 59’u kadın toplamda 866 kişi ka-
tılmıştır. Engelli ve Eski Hükümlü İstihdam Etmeyen İşveren-
lerden Tahsil Edilen İdari Para Cezaları Komisyonu aracılığıyla; 
kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 
hibe desteği verilerek kendi işinin patronu olması sağlanmakta-
dır. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere brüt asgari üc-
retin 15 katına kadar hibe desteği sağlanmakta olup, 2018 yılın-
da 670 adet proje başvurusu alınmış ve yapılan değerlendirmeler 
sonrasında 447 adet projeye yaklaşık 12.318.867,00 TL kaynak  
aktarılmıştır (23).

İstatistiki veriler incelendiğinde; eski hükümlülerin 
İŞKUR’a yaptıkları iş başvurularının çok düşük düzeyde 
kaldığı saptanmıştır. Ülkemizde suç oranının giderek arttığı, 
işsizlik oranlarının da yüksekliği dikkate alındığında mevzuat 
hükümlerinin uygulamaya geçişi ile ilgili sorunlar olduğu, iş 

Tablo1. 2000- 2017 Yılları Arasında Yürütülen Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Yaralananlara İlişkin Çalışmalar (24)

BAŞVURU İŞE YERLEŞTİRME 

Toplam Kamu Özel

Yıllar Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

2000 11.233 209 11.442 5.180 65 5.245 910 5 915 4.270 60 4.330

2001 13.959 246 14.205 6.439 123 6.562 711 5 716 5.728 118 5.846

2002 11.963 218 12.181 5.638 109 5.747 408 6 414 5.230 103 5.333

2003 18.815 265 19.080 5.902 95 5.997 191 3 194 5.711 92 5.803

2004 15.141 210 15.351 5.542 106 5.648 438 3 441 5.104 103 5.207

2005 8.654 163 8.817 6.574 120 6.694 632 6 638 5.942 114 6.056

2006 7.670 128 7.798 6.336 118 6.454 301 4 305 6.035 114 6.149

2007 7.157 113 7.270 5.106 98 5.204 288 2 290 4.818 96 4.914

2008 6.483 120 6.603 2.440 41 2.481 189 2 191 2.251 39 2.290

2009 2.231 44 2.275 328 4 332 328 4 332  -  -  -

2010 1.435 23 1.458 222 1 223 222 1 223  -  -  -

2011 1.542 31 1.573 233 4 237 233 4 237  -  -  -

2012 7.542 112 7.654 263 7 270 263 7 270  -  -  -

2013 5.783 85 5.868 246 1 247 246 1 247  -  -  -

2014 6.004 108 6.112 383 1 384 383 1 384  -  -  -

2015 5.401 90 5.491 255 0 255 255 0 255  -  -  -

2016 7.331 129 7.460 237 5 242 237 5 242  -  -  -

2017 10.619 160 10.779 186 0 186 186 0 186  -  -  -

Toplam 254.579 3.644 260.581 101.101 1.493 103.862 26.749 202 27.798 74.352 1.291 76.064

(*) 06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin adı “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiş olup, Eski Hükümlü Kontenjanlarından Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 
Yaralananlar da yararlanmaya başlamıştır.
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bulamayan eski hükümlülerin, yeniden suç işleyerek tekrar ceza 
evine döndüğü bildirilmektedir (5).

Tablo 1’de, 2000-2017 yılları arasında İŞKUR tarafından eski 
hükümlülerin ve terörle mücadelede yaralananların kamu ve özel 
sektör itibariyle işe yerleştirilme durumu gösterilmiştir (24). Tablo 
1’e göre İŞKUR tarafından özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısı 
2009 yılına kadar kamudan fazladır, ancak özel sektörün eski hü-
kümlü kotasından 15.05. 2008 tarihinde İş Kanunun 30. Madde-
sinde yapılan değişiklikle muaf tutulması nedeniyle 2009 yılından 
itibaren İŞKUR tarafından eski hükümlü işe yerleştirilememiştir 
(5). 2018 yılında ise 391 eski hükümlü ve terörle mücadelede malul 
sayılmayacak şekilde yaralanan kişi istihdam edilmiştir (23). Bu 
tablo bize, özellikle 2008 sonrası özel sektörde eski hükümlü is-
tihdam zorunluluğunun kaldırılmasının eski hükümlü istihdamı 
üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymaktadır. Bunun sonu-
cunda, binlerce eski hükümlünün işsiz kaldığı, uygulanan sosyal 
politikaların eski hükümlü istihdamı konusunda yetersiz olduğu 
anlaşılmaktadır. İş Kanununun 30. Maddesinde 4.07.2012 yılında 
yapılan değişiklik sonucu eski hükümlü kontenjanlarından terörle 
mücadelede malul sayılmayacak şekilde yararlananlar da, yarar-
lanmaya başlamıştır, bu gelişme ile, eski hükümlülerin kamu ke-
simindeki istihdamına yönelik kontenjana terörle mücadele malul 
sayılmayacak şekilde yaralanan kişilerin de dâhil edilmesi ile za-
ten sınırlı sayıda istihdam imkanına sahip olan eski hükümlülerin 
tamamen toplumdan dışlandıkları düşünülebilir (5).

TUTUKLU ve HÜKÜMLÜLER 
KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR
Mayıs 1997 ile Aralık 1998 tarihleri arasında Türkiye’nin birçok 
cezaevinde yapılan araştırmada, hükümlülerin %63,5’i bulunduk-
ları cezaevinde atölye bulunduğunu belirtmiştir. “Atölye’de çalış-
mak ister misiniz?” sorusuna grubun %62,4’ü,“evet”; % 37,5’i “ha-
yır” cevabını vermiştir. “Evet” cevabı verenlerin, % 46.4’ü “boş za-
manları değerlendirmek”,%31,5’i“meslek edinmek-var olan mesle-
ği sürdürmek ve geliştirmek”, % 16,4 ile “gelir sağlamak istedikle-
rini belirtmişlerdir. Buna karşılık, “hayır” cevabı verenlerin çalış-
mak istememelerinin nedenleri başında % 29,5,  uygun koşulların-
atölyelerin-iş kollarının bulunmadığı”, % 28,6 “başka işlerinin ol-
duğu ve zamanının bulunmadığı”gelmiştir (19).

Bursa ilindeki bir cezaevinde hükümlülerin almış olduğu eği-
tim faaliyetleri ve hükümlülerin bu faaliyetlere bakışları ve bek-
lentilerinin sorgulandığı çalışmada; Ceza infaz Kurumunda ge-
çirdikleri sürede kendilerine sunulan mesleki eğitim değerlendi-
rilmeye ve bu arada hükümlülerin hem mesleki eğitimlere hem 
de hükümlülük esnasında ve sonrasında beklentileri ölçülmeye 
çalışılmıştır. Katılımcılarının çoğunluğun mesleki eğitimlere ka-
tıldıkları ve fayda elde ettikleri gözlemlenmiştir. Eğitim seviyesi 
oldukça düşük olan hükümlülerin katılımlarının yüksek olması, 
mesleki eğitim ile hükümlülük sonrasında hayata tutunma bek-
lentilerinin arttığını düşündürmüştür. Ayrıca, hükümlülerin hü-
kümlülük öncesinde büyük çoğunluğunun işsiz olması, mesle-
ki eğitime katılımları artırmıştır. İşsizlerin iş bulma beklentile-
rinin, mesleki eğitim ile arttığı dikkati çeken bir durumdur. Hü-
kümlülerin son yasal düzenlemelerden memnun olmadıkları, ya-
sal zorunluluk olmadıkça işverenlerin kendilerini kesinlikle ter-
cih etmeyeceklerini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, dene-

timli serbestlik müessesesine hükümlülerin çok sıcak baktıkları 
ve kendilerinin hükümlülük sonrasında maddi ve manevi destek 
için böyle bir uygulamaya ihtiyaçlarının olduğu dikkati çeken di-
ğer bir noktadır(6). 

Zonguldak Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülere 
verilen eğitim faaliyetlerinin yaşam boyu öğrenmeye katkısı ve ce-
zaevlerinde sunulan eğitim faaliyetlerinin yetişkinler üzerindeki 
etkilerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada, mesleki eğitim 
faaliyetlerine yönelik görüşlerinin olumsuz olduğu, mesleki eği-
tim kurslarını sayı ve nitelik olarak yetersiz olarak değerlendirdik-
leri belirlenmiştir (25).

Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların, bu kurumlarda 
verilen eğitim faaliyetleri hakkındaki düşüncelerini ve gelecekte-
ki istihdamları hakkındaki görüşlerinin ortaya koymak amacıy-
la, araştırmayı katılmayı gönüllü olarak kabul eden 329 hükümlü 
ve tutuklunun, öncelikli olarak eğitimlere katılmama nedenleri 
incelenmiştir. Alınan yanıtlar incelendiğinde; katılımcıların 
önemli bir bölümünün kurumda verilen eğitimlerin kendileri 
için önemli olmadığı, içerik ve kapsamının yetersiz olduğu, eği-
tim içeriği ve uygulamasının tatminkâr olmadığı ve verilen eği-
timlerin tahliye sonrası kendilerine çalışma hayatında yeterli dü-
zeyde katkı sağlamayacağı düşüncesinden dolayı katılmadıkları 
saptanmıştır. Bu durum araştırmacılara; eğitimlere katılma ko-
nusunda katılımcıların önyargılı olduklarını düşündürmüştür. 
Katılımcıların çoğunluğu verilen eğitimlerin süre, çeşitlilik, araç 
gereç ve içerik açısından yeterli olmadığını düşünmektedir, aynı 
olumsuz görüşler eğitim veren personeller için de geçerlidir. Ka-
tılımcıların büyük bölümünü eğitim personelinin yeterli bilgi ve 
donanıma sahip olmadığını, hedef kitlenin seviyesine uygun şe-
kilde işlenmediğini, motivasyon ve iletişim becerilerini iyi kul-
lanmadıkları ve bilgilerini açık bir şekilde aktaramadıklarını be-
lirtmiştir.Araştırmaya katılanların çoğunluğu, ceza ve infaz ku-
rumlarında teorik, uygulamalı, mesleki ve görsel ve işitsel eği-
timlerin yetersiz olduğu görüşündedirler. Bu durum eğitim prog-
ramları ve eğitimin etkinliği anlamında olumsuz bir durumu ser-
gilemektedir. Katılımcıların genel olarak aldıkları eğitimler hak-
kındaki düşünceleri değerlendirildiğinde;  “verilen eğitim yeni 
fikir ve düşünce geliştirmede büyük etken sağlamalıdır.”, “veri-
len eğitim günümüz şartlarındaki mesleklere yönelik olmalıdır”, 

“eğitim, sosyal hayatta rahatça iş bulabilecek yeterli bilgi ve be-
ceri düzeyinde olmalıdır ”, “verilecek eğitim, tutuklu ve hüküm-
lüyü teşvik edici ve ödül sistemine dayanmalıdır ”,“ulusal firma-
ların cezaevindeki verilen mesleki eğitimi destek vermeli ve in-
san kaynağı ihtiyacını giderilmesinde öncelik vermelidir”, “veri-
len eğitim, tahliye nedeniyle yarım kalmasını ortadan kaldıracak 
şekilde planlanmalıdır”, ‘tutuklu ve hükümlüleri yönlendirici ol-
malıdır”, “eğitimin planlanmasında tutuklu ve hükümlülerin gö-
rüşü de alınmalıdır”  önermelerine büyük oranda katıldıkları be-
lirlenmiştir. Tüm bu sonuçlar araştırmacılara; genel olarak tu-
tuklu ve hükümlülerin eğitimle ilgili beklentilerinin karşılanma-
dığını düşündürmüş,araştırma sonucunda, ceza ve infaz kurum-
larında verilen eğitimlerin işlevselliğinin arttırılması için, hü-
kümlü ve tutuklu görüşleri çerçevesinde eğitim faaliyetlerinin bir 
kısmının yeniden yapılandırılmasının gerekli olduğu sonucuna  
varılmıştır (26). 
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Genç işgücü olan çocukların, işledikleri bir suç nedeniyle 
tutuklu ve hükümlü olmalarının hayatlarının geri kalanını bu 
suçun sonuçlarını yaşayarak geçirmeleri, toplumsal önyargının, 
adaletin önüne geçmesi, adaletin belirli bir süre ceza verdiği bu 
kişilerin bir ömür bu hatalarının bedelini ödemeleri, yani ömür 
boyu infaz edilmeleri çok da doğru bir yaklaşım değildir. Ayrı-
ca toplumdan yeterli desteği göremeyen bu çocukların salıverilme 
sonrası için yaşadıkları korkuların kurumca giderilememesi yeter-
li manevi desteği ve yardımı kurumdan da alamadıklarını ortaya 
koymaktadır(27). Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre; 
çocukların %91’lik yani oldukça büyük bir grubu kurumdan son-
raki hayattan tekrar suç işleme (%32), iş bulamamak (%29), çevre 
tarafından suçlu olarak damgalanmaktan dolayı kabul görmemek 
(%20), çıktıktan sonra gidecek yeri olmamak (%6) veya hasmı tara-
fından öldürülmek veya yalnız kalmak (%4) gibi çeşitli nedenlerle 
korktuğunu belirtmiştir (28).

İnfaz kurumundan salıverildikten sonraki hayatlarına ilişkin 
çocuklarının bu endişelerinin kurumda giderilemediği, bu 
hususta kurumun onlara manevi açıdan bile yardımcı olamadığı 
anlaşılmaktadır (28). 

Eski hükümlü bireylerin işgücü piyasasına ilişkin görüşlerini 
ortaya koymak amacıyla Isparta ilinde ikamet eden 10 eski hü-
kümlü birey ile yapılan görüşmelere dayanan bir çalışmada, ceza-
evi sonrası yaşanılan zorluklar itibari ile öncelikle ekonomik ola-
rak tekrar iş bulana kadar zor günler geçirdikleri, ceza geçmişini 
bilen insanların tekrar suça sürüklemeye çalıştığı zamanlarda sı-
kıntıların oluştuğu, toplumsal hayata uyum sağlanma sürecinde 
zorlukların yaşandığı görülmüştür.  Çevrenin ön yargısı konusun-
da eski hükümlü bireyler için aile desteğinin hep yanlarında ol-
duğu, fakat evlilik kurumunun bozulabildiği, arkadaşların ise ön-
yargılı davranabildikleri belirlenmiştir. İşveren açısından ise ge-
nel olarak önyargılarının olduğu, bu durumun hüküm geçmişin-
den dolayı güven duyma konusunda çekince yaşadıkları, en önem-
lisi suç türüne göre davrandıkları tespit edilmiştir. İşyerindeki ça-
lışanlar açısından genellikle önyargılarının olmadığı, kişilerle ku-
rulan iletişime göre sorun olamadığı belirtilmiştir.Katılımcıların 
genel olarak cezaevi öncesinde çalıştığı, fakat cezaevi sonrasın-
da çalışma durumunda değişikliklerin olduğu belirlenmiştir. Hü-
kümlülerin bir kısmının, genel olarak iş aramak yerine, cezaevi 
sonrasında hükümlülük sürecinde edinilen farklı arkadaş grup-
ları ile yasal olmayan iş ilişkileri geliştirdiği, bir kısmının ceza 
evinden sonra kendi işini kurmak için çaba sarf ettiği, bir kısmı-
nın cezaevi öncesi mevcut işine geri döndüğü, az bir kısmında 
başkasının yanında iş aradığı fakat yine de tanıdık referansı ile işe 
girebildiği sonuçları ortaya çıkmıştır. Çalışma hayatında yaşanan 
problemlerin en önemlisinin, eski hükümlü bireylerin işlerini 
kaybetmelerinden dolayı maddi manevi zorluklar yaşanmasından 
kaynaklandığı belirlenmiştir. Tekrar çalışma hayatına dönme sü-
recinde ise kendi işlerini kurmak isteyen bireylerin sermaye bul-
ma konusunda, cezaevinde geçen süre nedeni ile iş becerilerinin 
kaybedilmesi ve tekrar işe uyum konusunda ve en önemlisi eski 
hükümlü olmanın getirmiş olduğu önyargılı tutumlar konusun-
da zorluklar yaşadıkları tespit edilmiştir. Cezaevi sürecinden son-
ra çalışmanın, eski hükümlü bireylerde kendilerine güven duygu-
sunun artmasında, suç tekrarının önlenmesinde, aile kurumu-

nun güçlenmesi yönünde, topluma uyum sağlanmasında katkısı 
olduğu belirlenmiştir. İşverenin eski hükümlü bireyi işe alırken 
liyakat açısında, mesleki bilgi beceri ve tecrübeyi önemsedikleri, 
suç türünün çok önemli olduğu, işverenlerin özellikle hırsızlık, 
cinsel suçlar, uyuşturucu gibi ağır suçları işlemiş olanları işe 
almak istemedikleri, suç tekrarının kabul edilmediği sonuçları 
ortaya çıkmıştır. Demografik özellikler olarak yaşın işveren için 
önemli olabileceği, eğitim durumunun ise başvurulan işe göre 
değişebileceği, cezaevi sonrası geçen zamanın ve hükümlülük 
süresinin işe alımda etkisinin olmayacağı fakat burada yine suç 
türünün önemli olduğu saptanmıştır (29). 

ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMININ 
AYRIMCILIK YASAKLARI YÖNÜNDEN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Eski hükümlülerin topluma kazandırılması sorunu, ayrımcılık ya-
sakları yönünden de ele alınabilir.Ayrımcılık yasakları Birleşmiş 
Milletler ve ILO sözleşmeleri, Avrupa Birliği hukuku gibi ulusla-
rarası ve uluslar üstü hukuklarda geniş yer bulmakta, ulusal hu-
kuklarda da daha ayrıntılı düzenlemelerle yer almaktadır. Buna 
örnek olarak, istihdam ve çalışmada ayrımcılığın önlenmesine 
ilişkin 2000/78 AB Yönergesi ve ilgili diğer yönergeler verilebilir. 

Ayrımcılığa karşı korumanın kapsamını ve uygulanacak yaptı-
rımları düzenleyen bu yönergelerde, koruma konusu kişi kategori-
leri sınırlayıcı sayı ilkesiyle belirlenmektedir. İşe alma, işin devamı 
ve sona ermesinde cinsiyet, inanç ve kanaatler, engellilik, yaş ve 
cinsel eğilimler ayrımcılık yasaklarının konusudur. Böylece, istih-
dam zorunluluğunun bulunduğu diğer bir kategori olan engelliler 
ayrımcılığa karşı korumadan da yararlanmaktadırlar.

Eski hükümlülerle ilgili en önemli sorun, işe alımda ayrımcılı-
ğa uğramalarıdır, buna karşın eski hükümlüler ayrımcılık yasakla-
rına ilişkin hiçbir uluslararası düzenlemede yer almamaktadır(19).

4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesi işverenin eşit davranma 
borcunu düzenlemiştir. Eşit davranma borcu, işverenin haklı ne-
den olmaksızın işçileri arasında farklı davranmaması, haksız ay-
rımcılık yapmaması, ancak haklı nedenlerin bulunması halinde 
aynı durumda olanlara farklı davranması yükümlülüğünü içerir. 
Bu bağlamda eşit davranma ilkesi işçiler arasında keyfi olmaksı-
zın hakkaniyete ve objektif esaslara uygun ayrımların yapılması-
nı gerektirebilir. Diğer bir ifade ile dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
görüş,din, felsefi düşünce ve inanç gibi sebeplerle mutlak olarak 
ayrım yapılması yasaklanmış iken; çalışanların ihtisas, tahsil, tec-
rübe vb. özellikleri dikkate alınarak farklı davranılması ayrım ya-
sağının ihlali olarak kabul edilemez (29).

Türk hukukunda istihdamda ayrımcılık İş Kanunu Madde 5 ve 
Türk Ceza Kanunu Madde 122 ile düzenlenmektedir (9, 30). Her 
iki hükmün ilginç olan özelliği, AB normlarının aksine korunan-
kişi kategorilerini sınırlamamış olmaları, dini inanç, ırk, cinsiyet 
gibi kategorileri örnek olarak saydıktan sonra “ve benzeri” sebep-
lerle istihdamda ayrım yapılamayacağını belirtmeleridir. Böylece, 
ayrı bir yasal düzenlemeye gerek olmaksızın yargının ayrımcılı-
ğa karşı korumayı genişletmesine olanak vermektedir. Bu bakım-
dan, Türk hukuku eski hükümlülerin ayrımcılığa karşı korunma-
ları için uygun yasal altyapıyı sağlamaktadır (19, 31). 
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GENEL DEĞERLENDİRME
Hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve yeniden sos-
yalleştirilmelerinin en önemli aracı eğitim-öğretim programları 
ile meslek ve iş kazandırma faaliyetleri ve tahliye sonrasında eski 
hükümlülerin istihdam edilmesidir.Mevzuatımız bu iki işlevi bir-
birini tamamlayacak şekilde düzenlemiş görünmektedir.Bunun-
la birlikte gerek hükümlülerin mesleki eğitimi, gerek tahliye son-
rası istihdamlarında başarılı olunduğu söylenemez. Ülkemizde, 
hükümlülerin mesleki eğitimi ve işe alıştırılmalarında uluslararası 
normların öngördüğü zorunluluk esası yerine, gönüllülük 
esasının benimsendiği görülmektedir. Gönüllülük esasının 
benimsenmesinin kişilik haklarının korunmasından daha çok, 
ceza infaz kurumlarımızda mesleki eğitim olanaklarının yetersiz-
liğinden kaynaklandığı düşünülmektedir (19). 

Eski hükümlülerin istihdamında ise, Türk yasa koyucusu eski 
hükümlülerin istihdamını engelleyen eğitim yetersizliği, güven-
sizlik ve önyargılar gibi olgularla mücadeleyi amaç edinmemiş-
tir, aksine, özel sektör işverenlerinin eski hükümlü istihdamı zo-
runluluğunun kaldırılmış olması da istihdamı engelleyen olgula-
rın başında yer almıştır. Bugün ve gelecekte eski hükümlülerin is-
tihdamı konusunda kamu kuruluşlarının ağırlıklı rol oynamaya 
devam edecekleri anlaşılmaktadır. Kamunun bu konuda üstlendi-
ği sorumluluk bir sosyal devlet uygulamasıdır. Ceza infazının top-
luma yeniden kazandırma amacı, ancak kamu istihdamıyla birlik-
te, özel sektördeki istihdam olanaklarının birleştirilmesi ile ger-
çekleşebilir. Bu amaçla, kamuda istihdam zorunluluğu korunur-
ken özel sektörde istihdam zorunluluğunun yerine geçmek üze-
re özendirici teşvik uygulamaları geliştirilmelidir. Örneğin, 2008 
ekonomik krizini takiben engelli ve genç istihdamı için getirilen 
sosyal sigorta prim teşvikleri bu kişilerin istihdamına katkı sağ-
lamıştır. Benzer teşvikler eski hükümlü istihdamı için de gelişti-
rilebilir.Eski hükümlülerin istihdamında kaydedilecek gelişmeler, 
ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin umutlarını artıracak ve 
mesleki eğitime olan ilgilerini güçlendirecektir (19).

Eski hükümlülerin, toplum hayatına uyumunu sağlayacak ön-
lemler arasında, ekonomik bağımsızlığına ulaşabilmesi için gerek-
li ortamın sağlanması, kişiliğini maddi manevi yönde geliştirebil-
mesi için kendi işgücünü değerlendirebilmesi gelmektedir. Devlet 
hem yasa koyucu hem de istihdam yaratan bir işveren olarak ça-
lışma koşullarını düzenlemeli, gerekli yaptırımları uygulamalıdır.

Eski hükümlülerin çalışmalarını engelleyen durumların orta-
dan kaldırılması ve çalışmaları için gerekli ortamın sağlanması 
doğrultusunda yasaların çıkarılması devletin sorumluluğundadır. 
Devlet yasal düzenlemelerle beraber denetleme görevini de yerine 
getirmelidir. Devletin yanında, eski hükümlülerin sosyal ve eko-
nomik kazanımları için, işverenlerin, akademisyenlerin, ailenin 
ve denetleyicilerin üzerlerinde sorumluluklar bulunmaktadır (6).

K AY N A K L A R

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede 
Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uy-
gulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (2009). T. C. Resmî Ga-

zete, 27354,19 Eylül 2009.

2. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği. (2013). T. C. Resmî Gazete, 28585,12 
Mart 2013.

3. Alp, L. (2014). Dezavantajlı Grupların İstihdama Katılmaları: G20 Ülkele-

rindeki Başarılı Uygulamalar. Uzmanlık Tezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, An-
kara.

4. Kavi, E., Altun, S. (2010).Sosyal İçerme Açısından Eski Hükümlüle-
rin Girişimciliğe Yönlendirilmesi ve Denetimli Serbestlik Faaliyetleri. 
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası II 

Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu:1-2 Ekim 2010 - Kırk-

lareli, İğneada: Bildiriler (s. 449-61). Kırklareli.

5. Aytaç, S. (2019). Eski Hükümlülere Yönelik Sosyal Politikalar. A Tokol,Y 
Alper. (Ed.).Sosyal Politika 10. Baskı (s. 462-85). Bursa: Dora Yayınları.

6. Koçak, O., Altun, S. (2010). Ceza İnfaz Kurumundaki Mesleki Eğitim 
Faaliyetlerinin Hükümlü İstihdamına Katkıları. Çalışma İlişkileri 

Dergisi;1(1):95-117.

7. TÜİK. (2018). Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri. Ankara: TÜİK.

8. Bedük, M.N. (2010). Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü İşçi 
Çalıştırılması. Ankara: Kamu-İş. 11:2, 47-87.

9. 4857 Sayılı İş Kanunu. (2003). T. C. Resmî Gazete, 25134,10 Haziran 2003. 
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu Madde 30 – (Değişik : 
15/5/2008-5763/2 md.)

10. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. (2009).T.C. 

Resmî Gazete, 27210, 25 Nisan 2009.

11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede 
Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uy-
gulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (2009).T.C. Resmî Gaze-

te, 27354, 19 Eylül 2009.

12. 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun. (2008). T.C. Resmî Gazete, 26887, 26 Mayıs 2008.

13. Göçoğlu, V. (2015). Dezavantajlı gruplar üzerinde yapılan bir kamu poli-
tikası sonlandırmasının analizi: Eski hükümlülerin özel sektördeki istih-
dam zorunluluğunun kaldırılması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Der-

gisi;8(36):846-63.

14. Bedük, M.N.  (2002). Türk İş Hukuku‘nda Eski Hükümlü İstihdamı. 
Çimento İşveren Dergisi;16(1):15-36.

15. Wormith, J.S., Althouse, R., Simpson, M., Reitze, l.L.R., Fagan, T.J., 
Morgan, R.D. (2007). The rehabilitation and reintegration of offend-
ers: The current landscape and some future directions for correctional  
psychology. Criminal Justice and Behavior;34(7):879-92.

16. Roberts, C., Kennedy, S., Hammett, T.M. (2004). Linkages between in-
prison and community-based health services. Journal of Correctional 

Health Care;10(3):333-68.

17. Karakartal, D. (2018). Cezaevinden Çıkan Eski Hükümlülerin Yaşadıkları 
Sorunların İncelenmesi. International Journal of Humanities and Educa-

tion;4(9):72-85.

18. Altan, Ö.Z. (2007), Sosyal Politika, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını 
No:1744, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 900. Anadolu Üniversitesi, 1. 
Baskı, Haziran 2007, Eskişehir s:189-204. 

19. Engin, E.M. (2012). Suçu Önleyici Tedbirler Bağlamında Ceza İnfaz 
Kurumlarında Çalışma ve Eski Hükümlü İstihdamı. Çalışma İlişkileri 

Dergisi;3(2):24-35.



Eski Hükümlüler ve Çalışma Hayatı 261

20. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının 
İdare ve İhale Yönetmeliği.(2005).T.C. Resmî Gazete,26036, 27 Aralık 
2005.

21. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. (2006). 
T.C. Resmî Gazete, 26200, 16 Haziran 2006.

22. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun. T.C. 

Resmî Gazete, 25685, 29 Aralık 2004..

23. İŞKUR. (2019). Türkiye İş Kurumu 2018 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara: 
Türkiye İş Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Bakanlığı.

24. İŞKUR. (2017). 2017 Yıllık Tabloları. Erişim: 30 Mayıs 2020, https://www.

iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/raporlar

25. Güneş F, Şen Ş. (2015). Ceza İnfaz Kurumlarında Yürütülen Eğitim ve 
Meslek Edindirme Faaliyetlerinin Yaşam Boyu Öğrenmeye Etkisi.  Ceza 
ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü Denetimi Serbestlik Daire Başkanlığı.
Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10 Yıl Uluslararası Sempozyumu: 8-10 

Aralık 2015 (s. 397-404), İstanbul.

26. Balaban Ö., Özen S. (2015). Ceza İnfaz Kurumlarındaki Tutuklu ve 
Hükümlülerin Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Algıları: T Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi; 6(1):37-52.

27. Durmaz Ş. (2016). Ceza, Tutuk ve Islahevlerindeki Tutuklu ve Hüküm-
lüler İle Eski Tutuklu Ve Hükümlülerin Mesleki Eğitimi Ve İstihdamının 
İşgücü Piyasası Açısından Önemi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergi-

si;4(32):413-29.

28. Cumhur Ş. (2001). Tahliye Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hüküm-
lüye Yardım. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi;5(2):121-53.

29. Gençtürk Z., Korkmaz A. (2019). Eski Hükümlü Bireylerin İşgücü 
Piyasasına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi;24(2):369-84.

30. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu. (2004). T.C. Resmî Gazete, 25611, 12 Ekim 
2004.

31. Manav E. (2013). 2000/43,2000/78,2006/54 sayılı AB direktifleri çer-
çevesinde İş Hukukunda Ayrımcılıkla Mücadele ve Türkiye’deki Uygula-
malar. Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi;15-Özel sayı:731-79.





TOPLUMSAL CİNSİYET, KADIN ve  
ÇALIŞMA HAYATI

Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ, Uzm. Dr. Seval Müzeyyen ECİN

11

Çalışma yaşamına ait uluslararası düzenlemelere bakıldığında; 
1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23. mad-
desi; “herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli ko-
şullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı” olduğundan ve 

“herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerektiğin-
de başka toplumsal koruma yoluyla desteklenmiş bir yaşam sağ-
layacak adil ve elverişli bir ücrete sahip olma hakkı” ndan bahse-
der. Oysa, dünyada pek çok ülkede bu haklara rağmen, kadınla-
rın işgücüne katılma oranları ve istihdamı erkeklerin gerisindedir. 

Tablo 1’de dünyada ILO International Labour Organisation 
(Uluslararası Çalışma Örgütü) 2000-2018 yılı verileri ve Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) 2000-2018 yılı verilerine ait bölgelere 
göre kadınların işgücüne katılma oranları görülmektedir (1-4).

TARİHTE KADIN İŞGÜCÜ
Kadın, tarihsel süreç içinde, her dönemin koşul ve özelliklerine 
göre değişen biçim ve statülerde çeşitli ekonomik faaliyetlere ka-
tılmıştır. Bununla birlikte; kadınlar, gerçek anlamda, ilk kez sa-
nayi devrimi ile birlikte, “ücretli” olarak ve “işçi” statüsü altında 
çalışma yaşamına girmişlerdir. XV ve XVIII. yüzyıllar arasında, 
Orta çağda Avrupa’da terzilik, ayakkabıcılık ve fırıncılık, kadınla-
rın erkekler ile birlikte en yoğun olarak çalıştıkları işkollarının ba-
şındadır (5). Bu dönemde, kadınlar, siyaset ve savaş gibi “erkek işle-
rine” dahil edilmeseler de çalışma ve ev yaşamında önemli bir ko-
numa sahiptiler. Sanayi Devrimi’ni izleyen yıllarda, dokuma sek-
töründeki gelişmelerle birlikte, kadın işgücü sayısı hızla artmış-
tır (6). Özellikle bu dönemde kadınlar birçok bakımdan sömürüye 
maruz kalmıştır. XIX. yüzyılda kamu ve hizmet sektörlerinde ya-
şanan büyüme, kadınların toplam işgücü içindeki oranlarını hız-
la yükseltmiştir (7).

Buna karşılık, I. ve II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllarda, kadın 
işgücünün ekonominin tüm kesimlerinde sayıca arttığı, özellikle de 
savaş sanayisinde silah altında bulunan erkek işgücünün yerini aldığı 
görülmüştür (8). Ayrıca, II. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sos-
yal politikanın gelişiminde de önemli adımlar atılmış, kadın işgücü-
nü, koruyucu ve destekleyici hukuksal düzenlemeler getirilmiştir (9). 

Türkiye’de kadınların tarım ve ev dışındaki çalışma yaşamına 
girmesi, 20. yüzyılın başlarında yaşanan savaşlar dolayısıyla erkek-
lerin çoğunun orduya katılması sonucu azalan işgücünü destekleme 
zorunluluğu nedeni ile başlamıştır (10). Özellikle Cumhuriyet son-
rası hızlanan sanayileşme ve onun getirdiği kentleşme ve göçün yanı 
sıra Cumhuriyetin getirmiş olduğu hukuk sisteminin kadına tanı-
dığı kadın-erkek eşitliği, istediği alanda öğrenim görme ve meslek 
edinme hakları, kadınlar için yeni iş alanlarının açılmasına neden 
olmuştur (6).

CİNSİYETLER ARASI EŞİTSİZLİK 
ÇALIŞMA YAŞAMINA NASIL YANSIR?
Toplumsal cinsiyet (gender); toplumun, kadın ve erkek olarak bi-
reyleri nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl 
davranması gerektiği ile ilgili bir kavramdır. Bu kavram ile bire-
yin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyo-
lojik özelliklerinden farklı olarak, toplumda kadın ve erkeğe veril-
miş roller ve kalıp yargılar tanımlanır (11, 12). Biyolojik cinsiye-
tin aksine, toplumsal cinsiyet rolleri sosyalleşme süreci içerisin-
de oluşmakta ve sonradan öğrenilmektedir. Bu nedenle de top-
lumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterebilmektedir. 
Aynı zamanda, aynı toplumda zaman içerisinde de değişebilmek-
tedir. Toplumsal cinsiyet, hem kadınların, hem de erkeklerin yaşa-
mını şekillendirir ve bu çeşitlilik cinsiyetlerin farklı olmasından 
öte, kaynaklara ulaşmada ve elde etmede cinsiyetler arasında eşit-
sizlikleri de belirlemektedir (13).

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, çalışan nüfusun 
üçte birine, dünya gelirinin 10’da birine, yeryüzündeki mal varlı-
ğının 100’de birine sahiptir. Bugün dünyadaki yoksulların %70’i 
kadınlardır (12). Kadın ve kız çocuklarına aile ve toplum tarafın-
dan verilen daha düşük değer, dünya istatistiklerinde “okuryazar-
lık” durumunda belirgin olarak kendini göstermektedir. Dünyada 
bugün hala ilkokula başlamayan 130 milyon çocuğun 2/3’si kız ço-
cuklarıdır. Ayrıca, hala bir erkeğe karşı, iki kadın okuma-yazma-
bilmemektedir. Çalışma yaşamına katılmada kadınların eşit ol-
mayan durumunu ve ev içindeki düşük statülerini belirleyen en 

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Bahar Özvarış Ş, Ecin SM. (2018). Çalışma Hayatı, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet. A. N. 
Yıldız, A. Sandal. (Ed.). Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını. ISBN: 
978-975-491-460-3.) güncelleyerek, genişletmişlerdir.
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önemli neden olarak“cinsiyetler arasındaki eşitsizlik”, hem zen-
gin hem de yoksul ülkelerde mevcuttur. Bunun yanı sıra, kadın-
lar, kullanılan oyların yarısına sahip oldukları halde, tüm dünyada 
parlamentolarda %27, kabinelerde ise bakan olarak %10’dan daha 
az koltuğa sahiplerdir (13,14).

Uluslararası Parlamenterler Birliği’nin 2018 verilerine göre, 
parlamentoda kadın sayısı en yüksek olan dört ülke sırasıyla; 
%41 ile Senagal (%41.8) ve Norveç (%41.4), %39 ile Fransa, %38 ile 
Yenizelanda’dır. Bu ülkelerin hepsinde de kadın kotası uygulan-
maktadır (14). 

Cinsiyeti nedeni ile toplumun kadına biçtiği rol ve beklentileri, 
sonuçta kadınların insan hakları kapsamındaki bazı haklara sahip 
olmamasına yol açmaktadır (13). Bu cinsiyet eşitsizliğini çalışma 
yaşamında da belirgin bir şekilde görmekteyiz.

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTSİZLİĞİ
Türkiye’de, temel eğitim olanaklarından yararlanmada kadınlar 
erkeklere göre eşit olmayan bir konuma sahiptir. Var olan gelenek-
sel toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve normları nedeniyle, kadın-
ların büyük bir çoğunluğunun işgücü piyasasının dışında kaldığı, 
işgücüne katılanların önemli bir kısmının ise gelir getirmeyen ça-
lışma biçimleri içinde olduğu görülmektedir. Halen kadınların iş-
gücüne katılma oranı çok düşük olup, bunlarında üçte ikisi “aile 
işçisi” olarak ücret dışı çalışmaktadır. Kırsal kesimde kadınların 
işgücüne katılımı daha yüksek, kentlerde ise daha düşüktür. Sek-
törler açısından bakıldığında ise, kadınların büyük bir çoğunlu-
ğu tarımda, çok azı sanayide ve bundan biraz daha fazlası hizmet 
sektöründe çalışmaktadır. İşgücüne katılan kadınların kayıt dışı, 
sigortasız ve sendikasız oldukları bilinmektedir.

Cumhuriyet devrimleriyle kadına sağlanan haklar, ILO, İş Ka-
nunu, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) gibi kurumlar ve yasal dü-
zenlemelere rağmen, eğitim olanaklarından yararlanmada erkek-
lere göre kadınların eşitsiz konumları (bölgeler arası ve kent/kır-
farklılığı), geleneksel yapı (kadının ailedeki konumu, çocuk ba-
kımı vb.) kadının çalışma yaşamına katılmasını önemli ölçüde 

engellemiştir. Bunun sonucunda bugün gelinen noktada, 2019 
yılı TÜİK rakamlarına bakıldığında; kadınların işgücüne katıl-
ma oranı erkeklerde % 71 iken kadınlarda %34 olmaktadır. İstih-
dam oranlarına bakıldığında erkelerde %62,1 kadınlarda %28 ol-
duğu görülmektedir (15). 2014 yılında yapılan ulusal bir değerlen-
dirmeye göre; kadın istihdamı %30 (kır: %35, kent: %28,5), göre-
li işgücüne katılım ise 100 erkeğe karşılık 43 kadın olduğu, kadın 
istihdam oranının %27,1 olduğu görülmektedir. Aynı çalışmaya 
göre, kadınların %37’si tarım sektöründe, kırsal bölgede %66’sı 
ücretsiz aile işçisi, ücretli çalışanlar ise; %48’i hizmet sektörün 
de ve %15’i sanayide (tekstil, hazır giyim vb.) çalışmakta olduğu 
izlenmiştir (16).

Burada eğitim, sağlık, siyaset ve çalışma yaşamına katılımda 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tek tek ortaya koymak yerine kom-
pozit indekslerden söz edilecektir; Türkiye’de çalışma yaşamına 
katılım da dâhil kadınlar açısından eğitim, sağlık, siyasete 
katılımda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya koyan kompozit 
indekslerden biri, GII Gender Inequality Index (Toplumsal Cin-
siyet Eşitsizliği Endeksi)dir. Diğeri ise “Küresel Toplumsal Cinsi-
yet Uçurumu” (İng. Global Gender Gap) dur. Toplumsal Cinsiyet 
Eşitsizliği İndeksi’nde, ülkelerin anne ölüm oranı, adölesan gebe-
lik hızı, kadınların parlamentoda temsiliyeti, kadınların orta öğ-
renime devamı, işgücüne katılımı, kontraseptif kullanım hızı, an-
tenatal bakım, sağlık personeli yardımıyla doğum, toplam doğur-
ganlık hızı dikkate alınarak kompozit bir indeks oluşturulmak-
tadır. Bu indekse göre, 2017 yılında 189 ülkenin değerlendirildi-
ği raporda Türkiye’nin GII değeri 0.317’dir (17). Küresel Toplumsal 
Cinsiyet Uçurumu ise, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ne 
benzer şekilde, kadınların ekonomik katılımı ve ekonomik fırsat-
lar, kadınların politik güçlenmesi, eğitime erişimi ve sağlık alt baş-
lıklarından oluşmaktadır. Bu alt başlıkların kapsadığı göstergeler 
aşağıda verilmiştir:
•	 Ekonomik	katılım	ve	fırsatlar: Çalışma yaşamında kadınların 

erkeklere oranı, eşit işe eşit ücret, düşük ücretli, vasıfsız işlerle 
sınırlı olmayan emek piyasasına erişim oranları

Tablo 1. Dünyada bölgelere göre kadinlarin iş gücüne katılma oranları (1-4) 

2000 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2017 2018

Dünya 52 52,1 52,5 52,0 52,7 52,7 51,2 49,4 49,3

Gelişmiş Ekonomiler ve AB 51,8 51,7 52,2 53,0 53,0 53,1 53,0 51,9 51,8

Orta ve Güneydoğu Avrupa (AB dışı) ve Bağımsız 

Devletler Topluluğu
49,4 49,4 49,0 49,2 50,1 50,4 49,9    51,2 51,3

Doğu Asya 69,7 69,1 68,3 67,2 66,8 66,5 66,7 60,9 61,3

Güney Doğu Asya ve Pasifik 58,5 58,4 57,7 58,7 57,9 57,6 58,7 58,8 58,8

Güney Asya 35,0 35,8 38,2 33,9 39,3 39,6 31,8 28,7 28,6

Latin Amerika ve Karayipler 48,1 49,6 50,5 52,1 51,8 52 53,5 52,7 52,7

Orta Doğu 16,3 17,2 24,1 17,7 24,6 24,8 18,4 21,3 21,2

Kuzey Afrika 22,1 21,2 27,1 23,7 27,5 27,6 24,2 22,9 22,9

Sahra Altı Afrika 62,7 63,5 60,7 64,4 61,3 61,3 64,5 64,7 64,6

TÜRKİYE 26,6 27,9 23,3 23,6 24,5 26 27,6 32,7 32,6
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Ücretli işgücü piyasalarında aynı mesleğe sahip olan kadın ve er-
kekten, erkek olan tercih edilmektedir.

Kadın için “anne” ve “eş” olarak çizilen toplumsal cinsiyet rolü 
ve kadın ve erkeğe ait işlerin ne olduğuna dair toplumsal cinsiyet 
kalıp yargıları, kadın ve erkek işgücünün farklı mesleklere yönel-
mesine neden olmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri, ülkeden ül-
keye ve işten işe değişebilen mesleki cinsiyet ayrışmasına yol aç-
makta ve “yatay” ve“dikey” ayrışmaya neden olmaktadır.

Sanayi Devrimi ve sonrasında oluşan teknolojik, ekonomik ve 
toplumsal değişiklikler kadınlara ev içindeki annelik ve ev kadınlı-
ğı rollerinin yanı sıra ücret karşılığı ekonomik faaliyetlere katılma 
olanağı sağlamış ve “ücretli kadın işgücü” kavramının doğmasına 
yol açmıştır. Feminist iktisat teorisi kadının işgücü piyasasındaki 
dezavantajlı durumunu “patriarkal (erkek egemen) sisteme” ve ka-
dının toplum ve aile içindeki ikincil konumuna dayandırır (21). Bü-
tün toplumlarda ev işleri ve çocuk bakımı kadınların temel sorum-
lulukları kabul edilirken, evin ekmeğinin kazanılmasının erkekle-
rin temel sorumluluğu olduğu düşünülmektedir. Bu teori, mesle-
ki katmanlaşmayı yatay ve dikey olarak iki boyutta ele almaktadır.

Yatay meslek ayrışması; kadınların erkeklere göre düşük sta-
tülü ücretli, geçici, güvencesiz olan niteliksiz işlerde çalışması ve-
mesleklerin yatay olarak katmanlaşarak “kadın işi” ve “erkek işi” 
olarak ikiye ayrılması anlamına gelmektedir.

Dikey meslek ayrışması ise; kadınların sahip oldukları mes-
leklerde erkeklere göre eşit olmayan konumlarda çalışması, aynı 
donanıma sahip olan kadın ve erkeğin aynı meslekte farklı iş po-
zisyonlarında yer alması dikey katmanlaşma olarak tanımlan-
maktadır. Ayrıca, bugün kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda 
aldıkları roller artmış olsa da o iş kolunda üst yönetim kademele-
rine erkekler kadar ulaşamadıkları görülmektedir. Cinsiyete daya-
lı mesleki ayrışma konusu olan bu durum “cam tavan” kavramı 
ile açıklanmaktadır (21).

ÇALIŞAN KADINLARIN  
SAĞLIK SORUNLARI
Hem kadınlar hem de erkekler iş yerinde önemli risklerle karşıla-
şabilmektedirler. Farklı işler, farklı tehlikelere maruz kalmak de-
mektir. Bu da farklı sağlık sonuçlarına neden olmaktadır. Ancak, 
kadınların etkilenmesi erkeklere göre farklılık göstermektedir. Bu 
durum, kadınların hem doğurgan olması hemde bedenin fizyolo-
jisi ve yapısının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu özellik-
lerin bazıları şu şekildedir (19):
•	 Kadınlar,	fiziki	güç	bakımından	erkeklerden	daha	zayıftır.
•	 Kadınların	vücut	yapısı	erkelerden	daha	ufaktır.
•	 Kadınların	 solunum	kapasiteleri	 ve	 hemoglobin	 düzeyleri	 er-

keklerden daha düşüktür. Güç ve efor gerektiren çalışmalar ba-
kımından önemlidir.

•	 Kadınların	vücut	ağırlığına	oranla	vücut	suyu	daha	azdır.	Bu	
durum ısı toleransının daha az olmasına neden olur.

•	 Kadınların	vücudundaki	yağ	miktarı	ağırlığa	oranlandığında	
erkelere göre daha fazladır. Bu durum yağda çözünen kimya-
sallar bakımından önemlidir.

•	 Boya	göre	omurga	uzunluğu	kadınlarda	fazladır.	Gebelik,	do-
ğum ve diğer hormonal olaylar ligamentlerin daha gevşek ol-
masına neden olmaktadır. Bu durum disk herniasyonu riskini-
artırmaktadır.

•	 Politik	güçlenme:	Kadınların karar verici yapılarda temsil edil-
me oranları

•	 Eğitime	 erişim: Kadınların ilk, orta ve yüksek öğretimdeki 
oranları

•	 Sağlık:	Üremeye yönelik sağlık hizmetlerine erişim ve doğuşta 
beklenen yaşam süresi (yıl)

Dünya Ekonomik Forumu 2018 yılında 149 ülkeyi incelediği 
“Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu” Raporu’nda, Türkiye 130.
sırada yer almıştır. Bu değerlendirmede en iyi sırada olan ülke-
lerde; 0.858 değeri ile birinci sırada İzlanda, ikinci sırada Nor-
veç, üçüncü sırada İsveç ve dördüncü sırada Finlandiya gelmek-
tedir (18). Türkiye için Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 
Endeksi’nin alt kategorilerindeki durumu incelendiğinde; 130. sıra 
ile en kötü olduğu kategori “Ekonomik katılım ve fırsatlar” ala-
nıdır. Bunu 113. sıra ile “Politik güçlenme”, 106. sıra ile “Eğitime 
erişim” izlemektedir. Görece daha iyi olduğumuz kategori 67. sıra 
ile “Sağlık” alanıdır (18)

Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından daha iyi olan gelişmiş ül-
kelerde bile çalışma yaşamında kadınlar açısından sorunlar bulun-
maktadır. Uluslararası düzenlemelerden biri olarak Avrupa Top-
luluğu Antlaşması’na bakıldığında; antlaşmanın ikinci madde-
si “kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını”, 13. maddesi “cinsiyet de 
dâhil, her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesini”, 141. maddesi 
ise, “kadın ve erkek için eşit işe eşit ücret politikasını” savunmakta-
dır. Ancak,buna rağmen bugün Avrupa’da da kadınlar, erkeklerden 
daha az maaş almaktadır. Kadınlar kariyer açısından erkeklerin ge-
risindedir ve istihdamı erkeklerinkinden daha düşüktür. Bu neden-
le bugün Avrupa’da iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda politi-
ka, strateji ve planlarda “toplumsal cinsiyeten nötr/kör” (İng. gen-
der neutral) bir bakış açısının olduğundan bahsedilmektedir. Yani, 
genel olarak dünyada çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğinin görmezden gelinmesi söz konusudur (19).

Üreme sağlığı açısından önemli uluslararası dönüm 
noktalarından biri olan, 1994 yılı ICPD International Conference 
on Population and Development (Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 
Konferansı), Kahire eylem planında; “işgücü piyasasında yer 
alan kadınların gebelik ve doğum nedeniyle ihtiyaç duyacakları 
hizmetlere erişimlerinin sağlanması ve bireylerin üreme 
haklarının işverenlerce ihlal edilmemesi için gerekli önlemlerin 
alınması” belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, “işverenlerin kadın çalı-
şanların doğum kontrolü yöntemlerini kullanmalarını veya gebe-
lik durumlarını araştırmaları vb. gibi ayrımcı uygulamalarının or-
tadan kaldırılması” konusu vurgulanmıştır (20).

Günümüzde ülkelerin çoğunda en son veya en güç işe alınan ve 
en önce veya en kolay işten atılan kadınlardır. Çünkü kadınlar ge-
nellikle eğitim ve uzmanlaşma gerektirmeyen ve makinelerce ya-
pılabilecek işlerde çalışmaktadırlar ve genellikle örgütlü değildir-
ler. Kadınlar genellikle geçici veya yarı zamanlı işlerde çalışmak-
ta ve doğum nedeniyle işlerini bırakmak zorunda kalmaktadırlar. 
Çalışabilecek duruma gelince de iş bulamamakta yada zorluk çek-
mektedirler. İşgücü piyasasında yer alan kadınlar için gebelik ve 
doğum, genellikle işsiz kalma riskini beraberinde getirebilmektedir.

Ekonomide çalışma yaşamı olarak tanımlanan alanlarda, gele-
neksel olarak örtülü bir şekilde özne, her zaman “erkek” olmuştur.
İş makinaları ve araçlarının çoğu erkeklere göre dizayn edilmiştir. 
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Şekil 1. İşçi sağlığı ve güvenliğinde toplumsal cinsiyet farklılıklarının etkisi (19)

•	 Çalışma	 yaşamında kadınlar cinsel tacize uğrama açısından 
erkeklere göre daha fazla risk altındadır.

•	 Günlük	ev	 işleri	de	dikkate	alındığında	çalışan	kadınlar	aynı	
koşullarda çalışan erkeklere ve çalışmayan kadınlara göre 
daha uzun çalışmakta, uyku ve dinlenme süreleri daha az ol-
maktadır.

•	 Özellikle	ev	hizmetleri	ve	sürekliliği	olmayan	işlerde	kadınlar	
sigortasız çalışmaktadır.

Bu nedenlerle kadınlar çalışma yaşamına ait yasal düzenlemeler-
de koruma altındadır. Kadınların “ağır ve tehlikeli” işlerde çalış-
ması ancak belli koşullarda mümkündür. Bunun sonucu olarak da 
hem iş kazası, hem de meslek hastalıkları kadınlarda daha az gö-
rülmektedir (22). İşyerin de geçirilen kazalarda da erkek ve kadın 
arasında fark olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan 
bir çalışmada ölümle sonuçlanan iş kazaları bakımından kadın-
larda saldırı ve şiddet sonucu ölümler, erkeklerde ise iş yeri orta-
mındaki tehlikeli maddelere ve bir cisim çarpmasına bağlı ölüm-
ler daha fazla bulunmuştur (22). Türkiye’de kayıt tutmadaki so-
runlarla birlikte değerlendirmek kaydıyla varolan veriler şöyledir; 
2017 yılında meslek hastalığı toplam olarak: 693 olup, erkek: 640, 
kadın: 53; iş kazasına bakıldığında toplam: 359.866, erkek: 300.970, 
kadın: 58.896’dır (23).

Çalışma yaşamındaki sağlık sorunlarını çalışan kadınlar 
açısından üç grupta ele alarak incelemek gerekir. Bunlardan;
•	 Birincisi, işle bağlantılı olmayan, toplumun genelini ilgilendi-

ren yaygın sağlık sorunları ve hastalıkları,

•	 İkincisi, kadınların istihdam edildiği sektörlere göre işle ilgili-
olan hastalıklar,

•	 Üçüncüsü ise, kadınların doğrudan çalışma ortamındaki 
risklerden kaynaklanan sağlık sorunları (meslek hastalıkları 
ve iş kazaları) olarak ele alınmalıdır.

Bu sorunlar içerisinde çalışan kadınların üreme sağlığına ilişkin 
sorunları ayrıca ele alınmalıdır. Bununla birlikte, evdeki toplum-
sal cinsiyet rol ayrımı, çalışan kadının iş yüküne ev işlerini de ekle-
mektedir. Böylece çalışan kadın “ikili bir yük” altında olmaktadır.

TOPLUMSAL CİNSİYET FARKLILIĞININ 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE ETKİSİ
Toplumsal cinsiyet ile İSG ilişkisini oluşturan kavramsal çerçeve-
de kadınlarla ilgili genel sağlık sonuçları ele alınırken bütünsel 
bir bakışa ihtiyaç vardır. Aşağıdaki şekilde (Şekil 1) görüldüğü 
gibi, çalışılan kuruluş, çalışma koşulları, İSG sistemlerinin var-
lığı ve niteliği işçi sağlığı sonuçlarını oluştururken, ülkenin genel 
sosyo-ekonomik düzeyi, çalışma dışında geçirilen yaşam, elbet-
te bireysel farklılıklar da bu sonuçları etkilemektedir. Diğer yan-
dan endüstriyel ilişkiler, yasalar ve sosyal politikalar da etkilidir 
ve çalışma yaşamındaki genel sağlık sonuçlarını belirlemektedir. 
En önemli özellik ise, bu faktörlerin birbirlerinden etkilenmesi ve 
bir diğerini etkilemesidir (19).

Şekil 2’de toplumsal cinsiyet ile İSG ilişkisini oluşturan bu 
kavramsal çerçevenin ayrıntıları ve genel sağlık çıktılarının ne ol-
duğu görülmektedir.
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Şekil 2. Kavramsal çerçevede yer alan bileşenlerin ayrıntıları (19)

Çalışma yaşamında, çalışılan işin niteliğine bağlı olarak 
etkilenim farklılıkları olabilir (Şekil 2). Bunlar; fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik riskler, işle ilgili kas-iskelet sistemi veya ergonomik riskler, 
iş gereksinimleri, iş kontrolü, hızlı tempolu çalışma, monoton 
çalışma, eğitim ve beceri geliştirme olanakları, ayrımcılık, şiddet, 
tehdit ve cinsel taciz, çalışma saatlerinin esnekliği, uzun çalışma 
saatleri ve diğer stres faktörleri vb. olabilir.

Çalışılan kurumların yapılarının geleneksel veya ekip 
çalışmasına dayalı olup olmadığı, çalışanların yetkilerinin ne 
olduğu kadar, çalışma koşulları (tam zamanlı, yarı zamanları, 
geçici vb) da sağlık sonuçlarını belirlemektedir.

Bunun yanı sıra; işçi sağlığı ve güvenliği sistemlerinin kadın ça-
lışanların katılımı, toplumsal cinsiyet bakış açısının olup olmadığı, 
sağlığı geliştirme müdahalelerinin ve rehabilitasyon uygulamaları-
nın olup olmadığıda sağlık sonuçlarında önemlidir. Tüm bunların 
sonunda genel sağlık sonuçları (çıktılar) şunlar olabilir;
•	 İşe	devamsızlık,	engellilik,	rehabilitasyon
•	 Kazalar
•	 İş	stresi
•	 Kas	iskelet	sistemi	bozuklukları
•	 Diğer	hastalıklar:	koroner	kalp	hastalıkları,	enfeksiyon	hasta-

lıkları, cilt hastalıkları, işitme bozuklukları, kanser, vb.
•	 Üreme	sağlığı	ve	fertilite,	vb.	farklılıklar

Kadınların istihdam edildiği sektörlere göre işle ilgili olan veya 
doğrudan çalışma ortamındaki risklerden kaynaklanan sağlık 
sorunlarını ele alırken kadınların çalıştıkları alanlarla ilgili teh-
like ve riskleri bilmek gerekir. Bu tehlike ve riskler Tablo 2’de 
özetlenmiştir (19).

ÇALIŞAN KADINLARIN ÜREME 
SAĞLIĞINA İLİŞKİN SORUNLARI
Çalışma yaşamında kadın sağlığı konusu ele alınırken, yukarıda-
ki tabloda görüldüğü gibi kadınlar için pek çok tehlike ve risk fak-
törü olmasına rağmen, bunlar dikkate alınmaksızın, çalışma ya-
şamında kadınlar için “üreme” ile ilgili tehlikeler orantısız bir bi-
çimde odak konusu olmaktadır. Oysa çalışanların sağlığı açı-
sından bu sorunlar gözden kaçmadan bir bütün olarak ele  
alınmalıdır. 

Çalışan kadınların üreme sağlığına ilişkin sorunlarında 
öncelikle gebelik açısından toksik madde maruz kalımı, teratoje-
nik faktörlere maruz kalım (solventler, gazlar, radyasyon, kemote-
rapötik ve biyolojik ajanlar) gibi iş yeri riskleri akla gelmelidir. Bu-
nun yanısıra, işgücünde %10’luk azalma, devamsızlık, absentiz-
me neden olan dismenore, doğum izni, emzirme ve çocuk bakımı 
sorunu çalışan kadının üreme sağlığı ile ilişkili temel sorunlarıdır. 
Bukonular kitabın başka bir bölümünde (Bkz. Gebelik ve Çalışma 
Yaşamı) ayrıntılı ele alınmıştır.

KADIN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA 
KOŞULLARINA İLİŞKİN HUKUKSAL 
DÜZENLEMELER
Kadın çalışanların korunmasına yönelik hassasiyeti ortaya ko-
yan 1982 Anayasası’nın 50. maddesinde “Çalışma şartları ve din-
lenme hakkı” başlığı altında dile getirilen “Kimse yaşına, cinsi-
yetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve ka-
dınlar ile bedensel ve ruhsal yetersizliği olanlar çalışma şartla-
rı bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların 
hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hak-
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Tablo 2. Kadınların çalıştığı alanlardaki tehlike ve risk örnekleri (19)

Kadınların çalıştığı alanlardaki tehlike ve risk örnekleri

Çalışma Alanı
Risk Faktörleri ve sağlık problemleri

Biyolojik Fiziksel Kimyasal Psikososyal

Sağlık hizmetleri

Enfeksiyon hastalıkları 

(Kanla veya solunum 

yolu vb. bulaşan)

Elle taşımacılık, postür bozuklukları, 

iyonize radyasyon vb.

Temizleme, sterilizasyon 

ve dezenfeksiyon, ilaçlar, 

anestezik gazlar vb.

Duygusal emek gerektiren işler, 

vardiyalı çalışma, gece çalışması, 

toplumdan veya hizmet alandan 

gelen şiddet

Bakım hizmetleri

Enfeksiyon hastalıkları, 

özellikle solunum yolu 

hastalıkları

Elle taşımacılık, postür bozuklukları Duygusal emek gerektiren işler

Temizlik
Enfeksiyon hastalıkları, 

dermatit

Elletaşımacılık,postür bozuklukları; 

kayma ve düşme; ıslak eller
Temizlik maddeleri

İnsanlardan uzakta iken şiddet ve 

cinsel taciz (eğer geç saatlerde veya 

izole çalışıyorsa)

Gıda Üretimi

Enfeksiyon hastalıkları, 

örn., hayvan kaynaklı 

ve küfler, sporlar veya 

organik tozlar

Tekrarlayan hareketler (örn; ambalaj 

işleri ve mezbahalarda), bıçak 

yaralanması, soğuk teması, gürültü 

vb.

Tarım ilaçları (pestisid) 

kalıntıları, sterilizasyon 

maddeleri, baharatlar ve 

katkı maddeleri

Montaj hattında tekrarlayan hareket/

çalışmayla ilgili stres

Restoran ve 

Yemek şirketleri
Dermatitler

El işi, tekrarlayan doğrama, bıçak 

kesiği, yanıklar, kayma ve düşme, ısı, 

temizlik maddeleri

Pasif içici, temizlik 

maddeleri

Yoğun iş stresi, kamusal iş ile baş 

etme, şiddet ve cinsel taciz

Tekstil ve Giyim 

Sektörü
Organik tozlar

Gürültü, tekrarlayıcı hareketler, iğne 

yaralanmaları ve postür bozukluğu

Boyalar ve formaldehit 

dahil diğer kimyasallar, 

kalıcı baskılar, leke çıkaran 

(pestisid) çözücüler, tozlar

Montaj hattında tekrarlayan hareket/

çalışmayla ilgili stres

Çamaşırhane
Enfekte çamaşırlar (örn. 

hastane çarşafları vb.)

Elle taşımacılık, postür bozuklukları, 

sıcaklık
Kuru temizleme maddeleri

Tekrarlayıcı ve hızlı çalışılması 

gereken işlerdeki stress

Seramik Sektörü
Tekrarlayıcı hareketler, elle 

taşımacılık
Cila, kurşun, silis tozu

Tekrarlayan montaj hattında çalışma 

ile ilgili stresler

Hafif sanayi

Tekrarlayıcı hareketler (örn. montaj 

çalışmaları), postür bozuklukları, elle 

taşımacılık

Mikroelektronik 

kimyasallar

Tekrarlayan montaj hattında çalışma 

ile ilgili stresler

Çağrı Merkezi
Konuşmaya bağlı ses problemleri, 

postür bozukluğu, uzun süre oturma

Kötü kapalı alan hava 

kalitesi

Müşterilerle baş etme stresi,hızlı ve 

tekrarlayan iş

Eğitim

Enfeksiyon Hastalıkları, 

(örn. solunum yolu, 

kızamık vb.)

Ayakta uzun süre kalma, ses 

problemleri

Kötü kapalı alan hava 

kalitesi
Duygusal emek gerektiren iş, şiddet

Kuaförlük

Postür bozukluğu, tekrarlayan 

hareketler, ayakta uzun süre kalma, 

ıslak eller, kesikler

Kimyasal spreyler, boyalar 

vb.

Müşterilerle baş etme stresi, hızlı 

tekrarlayan iş

Büro İşi
Postür bozukluğu, tekrarlayan 

hareketler, oturmaya bağlı sırt ağrısı

Kötü kapalı alan hava 

kalitesi, fotokopi buharı

Stres; (örn iş ile ilgili kontrol eksikliği 

olması, sık sık kesintiler, monoton 

işler)

Tarım

Enfeksiyon Hastalıkları; 

(örn. hayvan kaynaklı 

ve küfler, sporlar veya 

organik tozlar)

Elle taşımacılık, postür bozukluğu, 

uygunsuz iş ekipmanları ve koruyucu 

elbiseler; sıcak, soğuk, ıslak koşullar

Tarım ilaçları (pestisid)

ları ve şartları kanunla düzenlenir” hükmü kadınların fiziksel 
özellikleri gözetilerek, kadının aile yükümlülükleri, çocuk bakı-
mı ve eğitimi gibi özel görevlerin de aksamadan yürütülmesi-
ne yardımcı olarak özel önlemlerin alınmasına özen gösterildi-

ğinin anayasal bir göstergesi olmuştur (24,25). Kanunun kapsa-
mı dışında kalan “ev işlerinde” ve “tarım işlerinde” çalışan ka-
dınların bu koruyucu hükümlerden yararlanmaları söz konusu  
değildir (24).
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Hukuk sistemimizde cinsiyet farkı nedeniyle işverenin ücret 
konusunda ayrım yapması yasaklanmıştır. Bu konudaki ayrım ya-
sağı her şeyden önce 1982 Anayasası’nın 10. maddesinin 1. ve 2. 
fıkralarında yer almıştır. İş Kanunu’nun 5. maddesinin gerekçe-
sinde su ifadelerde belirtilmiştir. “Türkiye Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün ‘Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında 
Ücret Eşitliği hakkında 100 Sayılı Sözleşmesi’ni onaylamış ve bu 
hususta 1475 sayılı İş Kanunu’na düzenleme getirmiş olduğu hal-
de, daha sonra 1985’te onayladığı Birleşmiş Milletler’in (BM) CE-
DAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimina-
tion against Women (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön-
lenmesi Sözleşmesi)’a göre uyum kanununu henüz çıkarmamıştır. 
Yeni düzenleme ise bu sözleşmeye uyum sağlamaktadır (24-26).

Diğer yandan Avrupa Birliği ülkelerinde görülen kadın ve erkek 
arasında doğrudan ve dolaylı ayırım için iç hukuklarına yansıyan 
Birlik Adalet Divanı’nın çok sayıda kararları yanında, birincil kay-
naklardaki düzenlemelerin gereği olarak tüzük ve yönergeler de yü-
rürlüğe konulmuştur. Türkiye Avrupa Birliği adaylık süreci aşama-
larını tamamlamak üzere hazırladığı ulusal programda kadın ve er-
kek eşitliğine kısa vadeli önlemler arasında yer verdiği için, bu hu-
susta gerekli hükümlerin İş Kanunu’na alınması zorunludur (26).

İş Kanunu’nun (4857 sayılı) 72. Maddesine göre; “Maden 
ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi 
yer altında veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını dol-
durmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasak-
tır” (26).

Gece çalışması, insanın gün boyunca temel biyolojik fonksi-
yonlarını idare eden ritmik düzenini bozmakta, vücudun alışık ol-
madığı bir işleyiş biçimiyle karşı karşıya bırakmaktadır (27). Ek 
olarak, mesleki ve fizyolojik nitelikte risklere ortam hazırlaması, 
işçi sağlığını bozması, aile başta olmak üzere sosyal çevreden kop-
maya yol açması, kişiliğin oluşumu ve gelişimini olumsuz etkile-
mesi gibi nedenlerden dolayı kadın işçilerin gece postalarında ça-
lıştırılması için iş hukukunda özel düzenlemeler öngörülmüştür.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırma Koşulları 
Hakkında Yönetmelikte; Madde 5’de “Kadın çalışanlar her ne şe-
kilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla ça-
lıştırılamaz”, Madde 6’da ise, “Belediye sınırları dışındaki her 
türlü iş yeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla be-
raber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip 
gelme zorluğu bulunan iş yeri işverenleri, gece postalarında ça-
lıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla 
ikametgâhlarına en yakın merkezden, iş yerine götürüp getirmek-
le yükümlüdür” hükmü belirtilmiştir (28).

TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMINI 
ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 verilerine göre, Türkiye 
nüfusunun %49,8’ini kadın nüfus oluşturmaktadır (4). Türkiye’de 
2016 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma 
bilmeyen toplam nüfus oranı %5,1 iken bu oran erkeklerde %1,6, 
kadınlarda %8,5 olarak rapor edilmiştir. 2016 yılında Avrupa 
Birliği üye ülkelerine (28 ülke) bakıldığı zaman kadınların iş 
gücüne katılım oranı %67,3; en yüksek %86,2 oranı ile İzlanda, en 
düşük ülke %5,5 ile İtalya’dır. Türkiye’de kadın istihdam oranı er-
keklerin yarısından az olup, 2016 yılında, 15 ve daha yukarı yaşta-

ki istihdam edilenlerin oranı %46,3 olup bu oran erkeklerde %65,1, 
kadınlarda ise %28 ‘dir. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım 
oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgü-
cüne daha fazla katıldıkları görülmüştür. Okur yazar olmayan ka-
dınların işgücüne katılım oranı %15,2 iken; yükseköğretim mezu-
nu kadınların işgücüne katılım oranı %71,3 olmuştur. Kadın istih-
damı en fazla hizmet sektöründe olup, hane halkı işgücü araştır-
ması sonuçlarına göre; şirketlerde üst düzey ve orta kademe yöne-
tici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında %14,4 iken 2016 yı-
lında %16,7 olmuştur (29,30).

TÜİK verilerine ve Avrupa Birliği üye ülkeler ile kıyaslandığın-
da kadın istihdam oranın ülkemizde hala çok düşük olduğu ve se-
bep olarak birinci sırada ‘’ev işi ile uğraşma’’ cevabını vermişlerdir. 
Yine verilere göre eğitim düzeyi artıkça kadın istihdam oranının 
arttığı da görülmektedir.

Bu amaçla küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın gün-
demini belirleyen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi: Dün-
yamızı Dönüştürmek (Transforming our World: The 2030 Agen-
da for Sustainable Development) isimli belge 25-27 Eylül 2015’te 
düzenlenen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul 
edilmiştir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında 
2030 yılına kadar erişilmek üzere 17 SDG Sustainable Develop-
ment Goal (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi) belirlenmiştir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 5. Hedef ‘’Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği’’ dir. Amacı toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlan-
ması ve kadınların ve kız çocuklarının konumlarının güçlendiril-
mesidir.  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel bir insan hakkı ol-
duğu, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek, yoksulluğu azalt-
mak, sağlığı, eğitimi, korumayı ve refahı desteklemek dâhil olmak 
üzere kız ve erkek çocuklar için sağlıklı bir toplum sağlayacağını 
vurgulamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 8. He-
def ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’’dir. Amacı kesintisiz, 
kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üret-
ken istihdamın ve herkes için insana yakışır işleri desteklenmesi-
dir. Bu amacı genç istihdamını teşvik ederek, kadınları ekonomik 
olarak daha güçlü kılma yollarını ortaya koyarak ve herkes için in-
san onuruna uygun iş imkânları sağlayarak yapılabileceği vurgu-
lanmıştır (31). 

Küresel olarak bu hedefler belirlenirken 2013 yılında Kalkın-
ma Bakanlığı tarafından 10. Kalkınma Planına baktığımızda ka-
dın istihdamını artırmaya yönelik;
•	 Bölgesel,	yerel	ve	sektörel	işgücü	dinamikleri	dikkate	alınarak,	

başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli 
istihdam imkânları geliştirilmeye devam edilmesi,

•	 İşgücüne	 ve	 istihdama	 katılımın	 artırılması	 amacıyla	 iş	 ve	
aile yaşamını uyumlaştırma politikaları hayata geçirile-
cek ve istihdam teşvikleri etkinleştirilmesi maddelerinden  
oluşmaktadır (32). 

2017 yılında Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜR-
KONFED) tarafından UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın 
Birimi) ve UNDP United Nations Development Program (Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı) işbirliğiyle düzenlenen 

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü” ana temalı 
2. Uluslararası İş Dünyasında Kadın Zirvesi’nin sonuç bildirgesi 
yayınlanmış ve 15 hedef belirlenmiştir. 
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Bu hedefler:
•	 Toplumsal	cinsiyet	eşitliği	öncelikli	hedef	olmalıdır
•	 Kadın	çalışan	kotası	konmalıdır
•	 Kadın	girişimcilerin	desteklenmesi	teşvik	edilmelidir
•	 Kadın	istihdamında	kayıt	dışı	oranı	azaltılmalıdır
•	 Doğum	borçlanması	primleri	devlet	tarafından	ödenmelidir
•	 Çocuk	bakım	hizmetleri	ve	kreş	yardımı	SGK	kapsamına	alın-

malıdır
•	 Kadın	ve	aile	dostu	işletmelerin	sayısı	artırılmalıdır
•	 Bakım	sigortası	oluşturulmalıdır
•	 Nitelikli	bakım	personeli	yetiştirilmelidir
•	 Eşit	işe	eşit	ücret	uygulaması	hayata	geçirilmelidir
•	 Kadınların	mesleki	ve	teknik	eğitim	almaları	sağlanmalıdır
•	 Kadınların	eğitim	hayatında	devamlılığı	için	yasal	mevzuatlar	

devreye alınmalıdır
•	 Toplumun	 zihniyet	 değişimi	 ve	 dönüşümü	 için	 adımlar	 atıl-

malıdır
•	 Çocuk	gelin	sorunu	yasalarla	çözülmelidir
•	 Rol	model	başarılı	kadınların	sayısı	artmalıdır	(33).	

2018 yılında da kadın istihdam oranı artırılmasına yönelik T.C. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘’Özel Po-
litika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması’’ yönelik 
ulusal istihdam stratejileri belirlenmiştir. 

Stratejiler şu şekilde sıralanmıştır:
•	 Kırdan	kente	göç	eden	kadınların,	işgücü	piyasasına	uyumları-

nı sağlayıcı programlar gerçekleştirilmesi,
•	 Şiddet	mağduru,	konukevinde	kalan,	eski	hükümlü,	kocası	öl-

müş veya boşanmış kadınların ekonomik ve sosyal yaşama ka-
tılımlarının desteklenmesi, 

•	 Bölgesel	bazda	kadın	girişimcilik	alanları	belirlenerek,	verile-
cek desteklerle kadın girişimciliğinin özendirilmesine yönelik 
tedbirler alınması,

•	 Çocuk	 bakım	 hizmetlerinin	 yaygınlaştırılması	 konusunda	
kamu sektöründe yer alan yasal engellerin kaldırılması,

•	 Kurumsal	çocuk	bakım	hizmetlerinin	yaygınlaştırılması	ama-
cıyla özel sektörün teşvik edilmesinin sağlanması, 

•	 Kadın	girişimciliği	desteklenmesi	(34).	

Kadın istihdam oranı yıllar içerinde artış göstermiştir. Ancak is-
tenilen düzeye gelmemiştir. Bu da ancak belirlenen plan ve strate-
jileri uygulayarak; kalkınma hedeflerine ulaşmaya çalışarak, top-
lumumuzun kadına bakış açısı değiştirerek, bununda kadın okur-
yazarlık oranını artırmanın yanında erkek okur yazarlılığını ar-
tırarak, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma sürecini hızlandırarak, 
çocuk yaşta evlilikleri azaltarak ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
bir hak olduğu unutulmayarak gerçekleştirilebilecektir.

SONUÇLAR
Bu bölümde ele alınan, çalışma yaşamına ait başlıca saptamalar 
özet olarak aşağıda sıralanmıştır;
•	 Toplumsal	cinsiyet	eşitliği,	işçi	sağlığı	ve	iş	güvenliği	ile	yakın-

dan ilişkilidir.
•	 Genel	olarak	dünyada	çalışma	yaşamında	 toplumsal	cinsiyet	

eşitsizliğinin görmezden gelinmesi söz konusudur.
•	 İş yerinde karşılaşılan farklı tehlikelere maruz kalma, farklı 

sağlık sonuçlarına neden olmaktadır. Kadınların da çalıştığı 
alanlar ile ilgili pek çok tehlike ve risk örnekleri mevcuttur.

•	 Evdeki	toplumsal	cinsiyet	rol	ayrımı,	çalışan	kadının	iş	yüküne	
ev işlerini de eklemektedir. Böylece çalışan kadın ikili bir yük 
altında olmaktadır.

•	 Çalışan	kadınların	 risklerinin	 saptanması	 ile	 ilgili	 araştırma-
larda boşluklar bulunmaktadır.

ÖNERİLER
Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirici önlem-
ler olarak şunlar belirtilebilir;
•	 Toplumsal	cinsiyet	eşitliğini	ülkenin	ana	plan	ve	politikalarına	

yerleştirmek (İng. gender mainstreaming) gerekir.
•	 “Toplumsal	cinsiyet	etki	değerlendirmesi”yapılmalıdır.
•	 Çalışma yaşamında riskleri önlemede toplumsal cinsiyete 

duyarlı bir bakış açısı geliştirmek gerekmektedir.
•	 Çalışan kadının sorunlarının toplumsal cinsiyete duyarlı bir 

bakışla ele alınması gerekir.
•	 Çalışma yaşamında cinsiyete duyarlı bakış açısı ile veri 

toplanması ve araştırmaların yapılması gerekir.
•	 Kadınların	işçi	sağlığı	ve	iş	güvenliği	açısından	özel	riskleri	göz	

önüne alınarak;
•	 Çocuk bakım izinlerinin hiçbir hak kaybı ya da parttime çalış-

ma dayatması olmaksızın uygulanması ve
•	 Erkeklerin	de	eşit	sorumluluk	almaları	sağlanmalıdır.
•	 Kadın/erkek	 olmasına	 bakılmaksızın	 en	 az	 50	 işçi	 çalıştıran-

kamu/özel tüm işyerlerinde ücretsiz, nitelikli (vardiya koşulla-
rı dikkate alınarak gerektiğinde 24 saat çalışan) kreş ve bakım 
evleri açılmasının zorunlu olması sağlanmalıdır.

•	 İş	yerlerinde	çalışma	düzeni,	kadın/erkelerin	çocuklarına	bak-
ma yükümlülüğüne uygun şekilde düzenlenmelidir. Bu konu-
da “ebeveyn izni” önemli bir sosyal politikadır.

•	 “Aile sorumlulukları”, “Çocuk bakımı yükümlükleri”gibi bahane 
ve geleneksel kalıp yargılarla kadınlara esnek çalışmayı da da-
yatmak yerine, tam zamanlı ve tam güvenceli istihdam olanak-
ları sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.



Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Çalışma Hayatı 271

K AY N A K L A R

1. ILO. (2012). Global Employment Trends 2012. Geneva: International La-
bourOffice.

2. ILO. (2017). World Employment and Social Outlook: Trends for Women 
2017. Erişim: 18 Haziran 2019, https://www.refworld.org/pdfid/594236824.

pdf

3. TÜİK. (2011). İstatistik Göstergeler 1923-2010 Erişim: 18 Haziran 
2019,http://www.tuik.gov.tr/yillik/Ist_gostergeler.pdf

4. TÜİK. (2018). İşgücü İstatistikleri, Kasım 2018.Ankara:TÜİK.http://www.

tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30689 (Erişim: 18 Haziran 2019)

5. Gıddens,A. (2000). Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi.

6. Günindi-Ersöz, A. (1993). Yönetici Kadınlarının ve Eşlerinin Ev İçi İş 
Bölümü Konusundaki Tutum ve Davranışlarına İlişkin Sosyolojik Bir 
Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 14 (1-2),12-24

7. Tokol, A.(1999). Dünya’da Kadın İş Gücü, Türkiye’de Kadın İş Gücü Semin-

erleri, TISKI-II (s.28-42). Ankara: TiskYayınları.

8. Altan Ö. Z. (1980). Kadın İşçiler ve Türkiye’de Kadın İşçiler ve Türkiye‘de 

Kadın İşçilerin 1475 Sayılı İş Kanunu ile Korunması (s. 32). Eskişehir: 
E.T.T.E. yayınları.

9. Koray, M. (1992). Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri. AMME İdaresi 

Enstitü Dergisi, 1992,25-40

10. T.C.Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (2000). Sağlık Sek-

töründe Kadın (s.14). Ankara: Kadın Statüsü GenelMüdürlüğü.

11. World Health Organization. (1998). Gender and Health, Technical Paper. 

Switzerland-Geneva: World Health Organizationpublication.

12. Akın, A., Özvarış, Ş. B. (2006). Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığının 
Durumu. Güler, Ç., Akın, L. (Ed.). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara: 
Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

13. United Nations. (2000). The World’s Women 2000 Trends and Statistics, So-

cial Statisticsand Indicators Series K 16. United States: United Nations.

14. Inter-Parliamentary Union Database. (2018). Women in parliament in 
2017. Erişim:08  Haziran 2019, https://www.ipu.org/news/press-releas-

es/2018-03/no-change-in-overall-average-women-in-parliaments-despite-

increase-in-percentage-seats-won-women-in-2017-parliamentary

15. TÜİK. (2019). İşgücü İstatistikleri, Şubat 2019. Erişim: 08 Haziran 2019, 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30690

16. Toksöz, G., Dedeoğlu, S., Parmaksız, E. M. ve diğerleri. (2014). Türkiye’de 

Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi. Ankara: Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

17. UNDP.(2018). Human Development Report, 2018. Genderinequal-
ity-index. Erişim: 08 Haziran 2019, http://hdr.undp.org/sites/default/
fi les/2018_summary_human_development_statistical_update_
en.pdf

18. World Economic Forum. (2018). The Global Gender Gap Report 
2018.Erişim: 08 Haziran 2019, http://www3.weforum.org/docs/WEF_

GGGR_2018.pdf

19. European Agency for Safetyand Heal that Work. (2003). Genderissue 

sinsafetyand heal that work, Areview. Belgium: European Agency for 
Safety and Health at Work.

20. United Nations. (1994). Reportof the ICPD. Erişim: 18 Haziran 2019, 
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa

21. Parlaktuna, İ.(2010). Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın 
Analizi. Ege Akademik Bakış, 10(4),1217-30.

22. Bilir, N., Yıldız, A.N. (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği. Ankara: Hacettepe 
Üniversitesi Yayınları.

23. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu. (t.y.). SGK İstatistik 
Yıllıkları. Erişim: 18 Haziran 2019,http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/
tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari

24. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982). T. C. Resmî Gazete, 17863 Müker-

rer ,9 Kasım1982.

25. Bacak, B., Yiğit,Y. (2007). Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Çalışma 
Kosullarına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi. Kamu-İş, 9(2).

26. 4857 Sayılı İş Kanunu. (2003). T.C. Resmî Gazete, 25134, 10 Haziran 2003.

27. Saracel, N.(1997). Gece Çalışması ve Türk İş Hukukunda Gece Çalışmasının 

Düzenlenme Esasları (s. 30). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

28. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırma Koşulları Hakkında 
Yönetmelik. (2013). T.C. Resmî Gazete, 28717, 24 Temmuz2013.

29. Eurostat (2019). Labor Market: Activity Rates by Sex, Age and Citizenship. 
Erişim: 18 Haziran 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-da-
tasets/product?code=lfsa_argan

30. TÜİK (2018).  Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2017. 
Erişim: 18 Haziran 2019, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=27594

31. BM (2016). Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. Erişim: 18 Hazi-
ran 2019, http://www.un.org.tr/wp-content/uploads/5._Toplumsal_

Cinsiyet_E%C5%9Fitli%C4%9Fi.pdf

32. T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı: 2014-2018. An-
kara: Kalkınma Bakanlığı. 

33. TÜRKONFED (2017). Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının 
Rolü Zirvesi’nin Sonuç Bildirgesi. Erişim: 18 Haziran 2019, http://www.

turkonfed.org/tr/detay/1482/surdurulebilir-kalkinma-hedeflerinde-ka-

dinin-rolu-zirvesi-sonuc-bildirisi/

34. ÇSGB (2018). Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının 
Artırılması. Erişim: 18 Haziran 2019, http://www.uis.gov.tr/media/1453/
ozelpolitika.pdf





İŞ HİJYENİ

Petek OLGUN, Meltem METE KILIÇ, Kağan YÜCEL, Uzm. Dr. Selim GÜLER, 

Prof. Dr. Yücel DEMİRAL

12

İş sağlığı ve güvenliği multidisipliner bir çalışma alanıdır. İş sağlığı 
hizmetlerinin organizasyonu ve sunumu için mühendislik bilimle-
ri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerden bireylerin birlikte çalışma-
sına gereksinim vardır. Sağlık alanında iş yeri hekimleri ve iş yeri 
hemşireleri; teknik alanda iş güvenliği uzmanları ve iş hijyenistleri, 
sosyal bilimlerde çalışma psikologları, iş hukukçuları gibi alanlar-
da çalışanlar iş sağlığı profesyonelleri olarak sayılabilir. Sektör ya 
da iş yerinin gereksinimlerine göre bu alanların dışındaki meslek-
lerden katılımlarla bütünsel bir iş sağlığı hizmeti planlanabilir. Bu 
planlamanın yapılmasında iş güvenliği uzmanı, iş hijyenisti ve işçi 
sağlığı temel alanlarında çalışan profesyonellere gereksinim vardır. 

İş güvenliği alanında; risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gö-
zetimi, kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi çalışmaları iş 
güvenliği uzmanları (1); 

İşçi sağlığı ve meslek hastalıkları alanında; sağlık gözetimi, 
meslek hastalıklarının tanı ve tedavisi, sağlık eğitimi, sağlığın ge-
liştirilmesi ise iş yeri hekimleri, iş yeri hemşireleri ile iş ve meslek 
hastalıkları uzmanları (2);

İş hijyeni alanında ise, iş yerindeki fiziksel, kimyasal, biyolo-
jik, ergonomik ve psikososyal risklerin ölçümü ve çalışanların ma-
ruz kaldığı düzeylerin belirlenmesini kapsayan görevler ise iş hij-

yenistleri (occupational hygienist, industrial hygienist) tarafından 
yürütülmektedir (3). 

Ülkemizde iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin 
görev tanımları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve daha 
sonra çıkarılan ilgili yönetmeliklerle belirlenmişken, iş hijyenist-
liği ile ilgili bir tanım bulunmamaktadır. Bunun sebebi ülkemiz-
de iş hijyenistliğinin profesyonel bir meslek olarak tanımlanma-
mış olmasıdır. İş hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarının ara-
sındaki ilişki Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu meslek gruplarının bilgi, 
beceri, deneyim, görev ve sorumlulukları birbirlerini tamamlaya-
cak ve destekleyecek biçimde tanımlanması gereklidir.

İŞ HİJYENİ (İng. Occupational Hygiene, 
Industrial Hygiene)
HİJYEN ve İŞ HİJYENİ NEDİR?
Hijyen terimi bir çok dilde günlük kullanımda ve halk dilinde te-
mizlik ve mikroplardan arındırılmış anlamında kullanılmakla be-
raber kapsamı oldukça geniş olan bir kavramdır. Hijyen kelime-
si, Hygeia olarak bilinen antik Yunan sağlık tanrıçasının adından 
gelmektedir. Hygeia, Asklepios’un kızıdır ve Panacea adlı bir kar-
deşi vardır. Kardeşi ve babası hastalıkların tedavisi ile ilgilenirken, 

Şekil 1. İş sağlığının multidisipliner yapısı ve meslek grupları
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Hygeia sağlığın korunması ve hastalıklardan korunma ile ilgilen-
miştir. Günümüzde kullanılan “hijyen” terimi Fransızca’dan bir 
çok dile aktarılmıştır. Fransızca “hygiène” geniş anlamda sağlık 
anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde hijyen “sağ-
lık bilgisi; sağlığı koruma, hıfzıssıhha ve sağlığa zarar verecek or-
tamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan te-
mizlik önlemlerinin tümü” olarak tanımlanmıştır (4). Bu anlam-
da iş hijyeni çalışma yaşamından kaynaklanan ve sağlığa zarar ve-
recek risklerden korunma olarak tanımlanabilir. Endüstriyel hij-
yen terimi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaya 
başlanmış ve izleyen yıllarda bir çok Avrupa ülkesinde de profes-
yonel bir meslek olarak tanımlanmıştır (5).

Uluslararası İş Hijyenistleri Derneği, iş hijyenini; “Çalışan sağ-
lığını korumak adına çalışma ortamında bulunan sağlık tehlike-
lerini öngörmek, tanımlamak, değerlendirmek ve kontrol etmek” 
olarak tanımlamıştır (6). 

Riskin öngörülmesi (İng. anticipation): Riskin ortaya çık-
madan önce tahmin edilmesi demektir. Bir riskin büyüklüğünün 
tahmin edilmesi için riskin çok sayıda faktöre bağlı değişebilece-
ğinin bilinmesi gerekir. Kullanılan çok sayıda kimyasalın birbirle-
riyle etkileşimi sağlık etkilerini artırabilir, değiştirebilir. 

Riskin tanımlanması (İng. recognizing): Kimyasal, fizik-
sel, biyolojik, ergonomik ve psikososyal faktörlere gerçek ya da 
potansiyel olarak maruz kalım durumunun ve sağlık etkilerinin 
tanımlanmasıdır.  Bu etkenlerin birbirleri ile etkileşim içinde 
olabilecekleri de düşünülmelidir. Maruz kalım sonucu oluşabil-
cek sağlık etkilerinin tanımlanmasında çok sayıda faktör rol oy-
nayabilir. Vücuda alınan doz (internal doz) hedef organda biri-
kebilir ya da vücut kompartmanlarında değişik oranlarda dağıla-
bilir. Emilim ve atılımı zaman içinde ve bireysel faktörlere bağlı 
olarak (örn. glomerüler filtrasyon hızı, vücut yağ oranı, solunum 
hızı, altta yatan hastalık vb.) değişkenlik gösterebilir. Bütün bu 
değişkenliklerin iyi bilinmesi etken-sonuç ilişkisinin de iyi tah-
min edilmesini sağlar.

Riskin değerlendirmesi (İng. evaluating): İş hijyeni uygula-
malarının en önemli işlevlerinden birisi maruz kalım düzeyleri-
nin belirlenmesidir. Ölçümlerde bireysel maruz kalım düzeyleri-
nin belirlenmesi hedeflenir. Örneğin solunum yoluyla maruz ka-
lınan toz miktarı kişisel toza maruz kalım ölçümleriyle yapılabil-
mektedir. Ancak bireysel ölçümler her etken için olanaklı olmaya-
bilir ve kimi zaman da maliyetlidir. Benzer olarak kontrol önlem-
lerinin etkililiğinin değerlendirmesi ya da hızlı değerlendirmeler-
de çevresel ölçümler yapılabilir. Kimi zaman bu iki yöntem birlik-
te kullanılabilir. Özellikle maruz kalımın kişisel ve bireyler ara-
sı varyansının (değişkenliğinin) çok yüksek olabildiği durumlar-
da ortam ölçümü bilgi sağlar ve önlem alınmasında etkili olabilir. 
Ölçümlerin planlanmasında makro düzey diyebileceğimiz güven-
lik kültürü, iş yükü, çalışma saatleri vb faktörler göz önüne alın-
malıdır. İş hijyeni uygulamalarının sadece ölçümlerin yapılması 
ile sınırlı olmadığını unutmamak gerekir. 

Riskin kontrolü (İng. control): Yukarıda sayılan işlemlerin ta-
mamı risklerin önlenmesi ya da azaltılması için yapılmaktadır. Bu 
basamakta yapılacaklar risklerin önlenmesi için kullanılan hiye-
rarşik yaklaşımı uygulamaktır. Kontrol önlemlerindeki stratejinin 
toplu koruma önlemlerini önceliklendirmesine dayanması gerekir. 
Bireysel önlemler sürdürülebilir olmadığı gibi, etkililiği sınırlıdır.  

İŞ HİJYENİ TARİHİ
Antik dönemden başlayarak çalışma yaşamının sağlık üzerine et-
kileri tanımlanmıştır. Milattan önce 400 yılında Hipokrat, ma-
dencilerde kurşun zehirlenmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. 1. 
yy’da Pliny sülfür ve çinko ile çalışanlarda sağlık riskleri tanım-
lamış ve kurşun buharlarından korumak adına hayvan mesanesi 
kullanarak bir maske tasarlamıştır. 2. yy’da Galen, kurşun zehir-
lenmesinin patolojisini açıklamış ve bakır madencilerinde zararlı 
asit buharlarına maruz kalımını göstermiştir, ancak bir korunma 
yönteminden bahsetmemiştir. Altın madencilerinde meslek has-
talıkları ve iş kazaları ile ilgili Ulrich Ellenbog’un 1473 yılında çı-
kardığı ve karbon-monoksit, civa, kurşun ve nitrik asitin toksisite-
lerinden de bahsedilen kitabıyla beraber endüstriyel hijyen konu-
sunda gelişmeler başlamıştır. Agricola 1556 yılında “De Re Metal-
lica” adlı kitabında madencilerde görülen hastalıkları tanımlamış, 
aynı zamanda koruyucu donanımların kullanımı ve madenlerde 
havalandırma üzerine önerilerini aktarmıştır. 

Ancak iş sağlığı ve iş hijyeninin önemi sanayileşme ile daha 
da artmış ve sistematik yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Bu dö-
nemde kuşkusuz en önemli katkı Bernardino Ramazzini tarafın-
dan yapılmıştır. Çalışanların hastalıkları “De Morbis Artificium 
Diatriba” kitabında iki temel risk grubunun çalışanların sağlıkla-
rını etkilediğini yazmıştır. Bunları maruz kalınan kötü maddeler 
ve bunların emisyonları ile çalışma koşullarından kaynaklanan ve 
çalışanın uzun süreli bozuk postur ya da uygun olmayan hareket-
ler yapması olarak sınıflandırmıştır (7).

Sanayi Devrimi ile başlayan köklü değişim hem toplum yapı-
sını hem de çalışma yaşamını önemli derecede etkilemiştir.  An-
cak iş sağlığı alanının gelişimi 20. yy’a kadar oldukça yavaş ol-
muştur. 20. yy başında başlayan işçi hareketleri ve giderek güç-
lenen işçi örgütleri pek çok ülkede çalışma koşullarının da için-
de olduğu çok sayıda hakkın tanınmasını getirmiştir. Bu gelişi-
mi etkileyen ve ivme kazandıran en önemli etkenlerden birisi ya-
sal düzenlemelerdir. İş hijyeni ilk olarak sanayiden sayılan işyer-
leri için düşünülmüştür. Bu nedenle ilk kurulan kurumlarda “en-
düstriyel hijyen” terimi kullanılagelmiştir. İlk olarak Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde sırasıyla 1938 ve 1939 yıllarında ACGIH Ame-
rican Conference of Governmental Industrial Hygiene (Amerikan 
Kamu Endüstriyel Hijyenistleri Konferansı) ve AIHA American 
Industrial Hygiene Association (Amerikan İş Hijyenistleri Derne-
ği) kurulmuştur. Ardından 1953 yılında BOHS British Occupati-
onal Hygiene Society (İngiliz İş Hijyeni Derneği), 1969 yılında AI-
DII Italian Occupational Hygiene Association (İtalyan İş Hijye-
ni Derneği) kurulmuştur. Bu derneklerin katılımı ile 2000 yılında 
IOHA International Occupational Hygiene Association (Ulusla-
rarası İş Hijyenistleri Derneği) kurulmuştur. Türkiye’de İş Hijye-
nistleri Derneği (IHIDER) 2018 yılında kurulmuştur.

Türkiye’de iş hijyeninin gelişimi
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine olan ihtiyaç çoğu ülke örneğin-
de olduğu gibi kömür madenciliği ile doğmuştur. Bu alanda yayın-
lanan ilk yasal düzenlemeler; 1865 yılında yayınlanan Dilaver Paşa 
Nizamnamesi ve ardından 1869’da yürürlüğe giren Maaddin Ni-
zamnamesi olmuştur. Ülke savaş halinde olmasına rağmen, 1921 
yılında TBMM, maden işçilerinin hukukuna ilişkin Kanunu çıkar-
mıştır. 1930 yılında çıkarılan “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” nun 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından AB des-
tekli iki büyük Proje hayata geçirilmiştir: 2004–2006 tarihlerin-
de “Türkiye’de İş sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi Proje-
si – İSAG” ve 2007–2009 yıllarında uygulanan “Gezici İş Sağlığı 
Araçlarının Kurulması Projesi – İSAG II”. Bu projeler kapsamın-
da İSGÜM laboratuvarları iş sağlığı ve güvenliği iş yeri ortam öl-
çümleri ve çalışanların sağlık ölçümlerini yapacak teknik alt ya-
pıya kavuşturulmuştur. İş sağlığı ve güvenliği yeni yaklaşımı için 
İSGÜM personelinin eğitim ihtiyacı da bu projeler kapsamında  
giderilmiştir.

Türkiye’de 2020 yılı itibariyle, Adana, İstanbul, Kocaeli, İzmir, 
Bursa ve Kayseri’de 6 adet İSGÜM laboratuvarı bulunmaktadır. 
İSGÜM büyük oranda özel ya da kamuya ait iş hijyen laboratu-
arlarının standartlarını oluşturma ve yetkilendirme çalışmaları 
yapmaktadır. 

İş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetki-
lendirilmesine ilişkin usül ve esasların düzenlendiği 2013 yılında 
çıkan ve 2017 yılında güncellenen “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Ana-
liz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik”te, işverenin iş yeri or-
tamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için ge-
rekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülükleri de 
tanımlanmıştır. İşveren, çalışanları iş yerinde bulunan, kullanılan, 
ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve 
çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorun-
dadır. Bu kapsamda işveren, risk değerlendirmesi gerçekleştirilir-
ken ve yenilenirken, alınan kontrol tedbirlerinin etkinliği değer-
lendirilirken, iş yeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın ki-
şisel maruz kalımında değişiklik meydana geldiğinde, iş yeri heki-
mi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde ve dış de-
netimlerde istenmesi durumunda iş hijyeni ölçüm, test ve analiz-
lerini yaptırır.

İş Hijyenisti kimdir?
Çalışanların sağlıklarını korumak ve güvenliklerini sağlamakla 
görevli kişilerdir. Üretim, petrokimya, ilaç sanayi, maden endüst-
risi gibi alanların yanında devlet kurumlarında, hastanelerde de 
görev almaktadırlar. Danışman, araştırmacı ve akademisyen ola-
rak da çalışmaktadırlar.

Mühendislik, kimya, fizik, biyoloji, tıp ya da bu dallarla ilişki-
li bilimlerden fakülte mezunu olanlar ve iş hijyeni alanında spesi-
fik eğitim almış olanlar iş hijyenisti olabilirler. İş hijyen eğitimle-
ri için farklı düzeyler tanımlanmıştır. Tüm çalışanlar ve iş yerin-
de görevli yönetici ve ara yöneticilerin farkındalık eğitimleri dü-
şünülmüştür. Temel iş hijyeni eğitimleri iş sağlığı ve güvenliği ala-
nında çalışan tüm profesyonellere (iş yeri hekimi, iş güvenliği uz-
manı, iş yeri hemşiresi, meslek hastalıkları uzmanı vb) yöneliktir. 
İş hijyeni alanında çalışanların eğitimleri uzmanlık düzeyinde ve 
spesifik risklere yöneliktir. Laboratuvar ve saha çalışanlarının eği-
timleri ayrı programlarda planlanabilir. İleri düzey iş hijyeni eği-
timleri bir iş hijyen programını planlama ve izleme gibi yönetsel 
işlevleri de içerecek şekilde yapılandırılmaktadır. Bir çok ülkede iş 
hijyenistleri akredite ve IOHA’nın oluşturduğu standartlarda ser-
tifikasyon programları oluşturmuştur. ABD’de bu eğitimleri alan 
ve sertifika sınavında başarılı olan hijyenistlere Certified Indust-
rial Hygienist – CIF ve bazı Avrupa ülkelerinde Registered Occu-
pational Hygienist (ROH) adı verilmektedir. 

180. maddesi ile en az elli işçi çalıştıran iş yeri sahiplerine hekim 
bulundurma ve hastaları tedavi etme zorunluluğu getirilmiştir.

Konu ile ilgili düzenlemeler 1936 yılında yasalaşan 3008 Sayı-
lı İş Kanunu ile devam etmiş olup 1974 yılında yapılan değişiklik-
ler 2003 yılına kadar kalıcı olmuştur. Bu duraklama döneminde 
mevcut mevzuat iş sağlığı ve güvenliği alanında gelişen ve değişen 
teknolojinin gereklerini karşılamada yetersiz kalmıştır. 2003 yılı-
nın ikinci yarısında yasalaşan 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve 
güvenliği alanına yeni bir bakış açısı getirilmiştir.

Bu tarihi süreç içinde; Türkiye’nin ILO ile ilişkileri 1927 yılı-
na kadar dayanmaktadır. Ülkemiz Milletler Cemiyeti’nin üyesi ol-
madığı için o yıllarda ILO çalışmalarına gözlemci statüsüyle katıl-
mış, 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olduğunda ILO’nun da 
üyeliğini kazanmıştır. Ülkemiz, o tarihten bugüne kadar ILO ça-
lışmalarına üye ülke sıfatıyla katılmıştır. Türkiye ILO üyesi oldu-
ğunda Çalışma Bakanlığı henüz kurulmamıştır. Çalışma hayatına 
ilişkin çalışmalar İktisat Vekaleti tarafından yürütülmektedir ve 
ilk olarak ILO üyeliğinin ardından İktisat Vekaleti’ne bağlı bir İş 
Bürosu kurulmuştur.

1945 yılında Çalışma Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlığın ku-
ruluşundan itibaren ana hizmet birimi olarak “İşçi Sağlığı Genel 
Müdürlüğü” nün de kurulduğu görülmektedir.

Çalışma Bakanlığı, çalışma yaşamı konusunda yetiştirmek 
üzere ikisi ekonomi, biri de hekim kökenli olmak üzere 3 genç ele-
manı sınavla seçerek yurt dışına göndermiştir. Hekim olarak sı-
navı kazanan Dr. İsmail Topuzoğlu 1947 – 1951 yılları arasında 
Amerika Birleşik Devletlerinde iş sağlığı alanında çalışmalar yap-
mıştır. Ülkeye döndükten sonra İSGÜM’ün kuruluşunda büyük 
rol oynamıştır.

ILO Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Özel Fonundan 
sağlanan finansman ile 1968 yılında İş Sağlığı Merkezi kuruluş 
çalışmalarını yürütmek üzere ILO uzmanı İSGÜM kuruluş çalış-
malarına destek vermiştir.

Yürütülen görüşmeler nihayetinde; Çalışma Şartlarını ve Çev-
reyi İyileştirme Programı (PIACT) çerçevesinde; Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Fon 
İdaresi (UNDP) ve ILO temsilcileri arasında 1968 tarihinde im-
zalanan “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Özel Fon Projesi Ön Uygulama 
Anlaşması” onaylanarak, 26 Mart 1969 tarih ve 6 / 11568 sayılı Ba-
kanlar Kurulu kararı ile İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı ola-
rak “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM)” kurulmuştur.

İSGÜM; önce İzmir Caddesinde laboratuvar için uygun olma-
yan küçük bir dairede çalışmalarına başlamıştır. Bu dönemde İS-
GÜM doğrudan Müsteşara bağlı bir merkez olarak çok aktif bir 
çalışma dönemi geçirmiştir.

1969 yılında kurulan İSGÜM daha sonraki yıllarda kurulan 
beş Bölge laboratuvarı (Zonguldak, İstanbul, İzmir, Adana ve Kay-
seri) ile güçlendirilmeye çalışılmış ancak 2000 yılına gelindiğinde 
gerek teknolojik anlamda gerekse personel sayısı açısından önem-
li güç kaybına uğramış, hizmet performansı ve personelin moti-
vasyonu azalmıştır.

Son yıllarda özellikle AB müktesebatının uyumlaştırılması so-
nucunda iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan değişim ve geliş-
meler doğrultusunda; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin 
daha fazla inceleme ve araştırma yapmaları veya yaptırmalarını ge-
rektiren risk yönetimine dayalı yeni bir yaklaşım hayata geçmiştir.
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İş Hijyenisti ne iş yapar?
İş hijyenistleri çalışan sağlığı için tehlike oluşturabilecek çevresel 
faktörleri öngörmek, izlemek ve kontrol etmek; güvenli ve sağlık-
lı bir çalışma ortamı oluşturmak; kimyasal, fiziksel, radyolojik, bi-
yolojik ve ergonomik faktörlerden kaynaklanan hastalık ya da ka-
zaları önlemek adına program oluşturma, değerlendirme ve uygu-
lama işlemlerini yürütür (8). 

ISCO’da yapılan görev tanımına göre iş hijyenistinin görevleri:
• Çevre sağlığı ve iş sağlığı ve güvenliği alanında politika ve

programlar geliştirmek, uygulamak ve gözden geçirmek
• Ticari, endüstriyel, tıbbi ve evsel atıkların güvenli, ekonomik

ve uygun uzaklaştırılması için plan ve stratejiler hazırlamak ve 
uygulamak

• Bulaşıcı hastalıklar, besin güvenliği, atık su arıtma sistemle-
ri, şebeke suyu kalitesi ve zararlı maddeler konusunda koruma
programları ve stratejileri uygulamak, yürütmek

• Tehlikeleri belirlemek ve raporlamak, iş yeri ortamında risk
değerlendirmesi ve risklerin kontrolünü sağlamak ve ilgili ya-
sal düzenlemelere uygun danışmanlık hizmeti vermek

• Kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikeleri barındıran çevresel
ve iş yeri kirliliğinin en aza indirilmesi için programlar geliş-
tirmek, uygulamak ve izlemek

• Çalışanların, hastaların, toplumun ve çevrenin, radyolojik ve
diğer tehlikelere maruz kalımını önleyecek, ortadan kaldıra-
cak, kontrol edecek veya azaltacak yöntemler geliştirmek

• Çalışanların ihtiyaçlarına uygun mobilya, teçhizat seçimini
sağlayarak, iş yerinde ergonomik prensiplerin uygulanmasını
desteklemek

• İş hijyeni ve çevre sağlığı ile ilgili tüm konularda eğitim ver-
mek

• Yaralanma ve malzeme zararını kaydetmek ve araştırmak ve
güvenlik performansını değerlendirmek

• Yaralanma sonrası işe dönüşün, rehabilitasyonun ve tazminat
konularının düzenlenmesine katılmak olarak sıralanmaktadır
(9).

İş hijyenistleri iş yerinde kimyasal, fiziksel, ergonomik, biyolojik 
veya psikososyal maruz kalım sonucu hastalığa yol açabilen tehlike-
leri belirler, analizlerini ve ölçümlerini yapar. Uygun müdahaleler 
ile bu tehlikelerin ortadan kaldırılması veya kontrol edilmesi esas  
görevleridir. 

Mühendislik önlemleri, tehlikeyi kaynağında azaltarak ya da iş 
ortamından uzaklaştırarak ya da işçiyi tehlikeden izole ederek iş-
çilerin maruz kalımlarını en aza indirir.

İş hijyeni ölçümleri maruz kalınan etken türüne göre fiziksel 
ölçümler, kimyasal ölçümler ve biyolojik ölçümler olarak 3 gruba 
ayrılmaktadır. Fiziksel ölçümlere gürültü, titreşim, termal konfor, 
aydınlatma, elektromagnetik alan ölçümleri; kimyasal ölçümlere 
uçucu organik bileşenler, ağır metal, toz, silis, formaldehit, amon-
yak, inorganik asit, asbest ve lifsi toz ölçümleri, biyolojik ölçüm-
lere ise bakteri, küf, mantar, virüs, parazit ölçümleri örnek olarak 
verilebilmektedir.

Çalışılan iş koluna göre ölçülen parametreler farklılık göster-
mektedir. Hatta aynı iş yerinde farklı bölümlerde dahi kullanılan 
kimyasal türüne, kullanılan ekipman ya da prosese göre ölçüm 
parametreleri farklı olabilmektedir (10).

İŞ HİJYENİ UYGULAMALARI ve 
ÖLÇÜM STRATEJİLERİ
Genel olarak çalışma ortamının “monitarizasyonu” iş hijyeni uy-
gulamalarının temelini oluşturur. Ancak “monitarizasyon” basit-
çe çalışma ortamı ve/veya kişisel maruz kalım örneklemeleri ve öl-
çümlerinden ibaret değildir. Monitarizasyon bir çok farklı teknik 
ve yaklaşım kullanılarak potansiyel olarak çalışanlara ya da çevre-
ye zarar verecek etkenlerin kontrol altına alınmasına öncülük ede-
cek bilginin elde edilmesi ve izlenmesi sürecidir. Potansiyel tehli-
kelerin ve benzer görevleri yapan risk gruplarının belirlenmesi iş 
hijyenistinin tecrübesini, uygun ölçüm ve değerlendirme yöntem-
leri bilgisini ve istatistiksel analizlerin kullanılmasını gerektirir. 
Risk değerlendirmesi yapma sebepleri çok ve çeşitli olabilir. 

Değerlendirme çeşitleri (10): 
a) belirli bir operasyondan kaynaklı ya da çalışma alanıyla il-

gili sağlık etkilerini tanımlamak ve ortaya çıkarmak için
yapılan kapsamlı bir maruz kalım değerlendirmesi

b) çeşitli iş sağlığı rehber ve standartlarına uygunluğun de-
ğerlendirilmesi

c) şikayetlere yönelik maruz kalım değerlendirmesi yapmak
d) tıbbi ve epidemiyolojik çalışmalara yönelik değerlendirme
e) mühendislik ve yönetimsel kontrol tedbirlerinin etkinliği-

ne dair bir değerlendirme şeklinde olabilir.

Risk değerlendirmesi 6 adımdan oluşur (10): 
1) Değerlendirmenin amaç ve kapsamının belirlenmesi
2) Proses işlemlerinin bilinmesi
3) Ön bir niteliksel değerlendirme yapılması
4) Niceliksel iş yeri değerlendirmesi
5) Numune sonuçlarının yorumlanması
6) İzlem protokolünün oluşturulması

Bu adımlar arka arkaya yapılabileceği gibi aynı anda da gerçekleş-
tirilebilir.

Proses hakkındaki bilgiler şunları içerebilir (10): 
1) tesis yerleşimi
2) prosesin tanımlanması
3) ham madde, ara ürünler, yağlama yağları gibi destek mal-

zemeleri, yan ürünler, son ürünler ve bunların olası sağlık
etkileri

4) prosesde çalışanların iş tanımları
5) proses çalışanlarının sağlık durumları
6) prosesde kullanılan kontrol yöntemlerinin listesi
7) geçmiş ölçüm sonuçları
8) prosesle ilişkili diğer zararlar.

İş yerlerinde çalışma ortamından kaynaklı olarak ortaya çıkan 
ve çalışanlar tarafından maruz kalınan etkenler kimyasal, fizik-
sel, biyolojik, ergonomik ve psikososyal etkenlerdir. İş hijyeninin 
amacı iş ve işin yürütümü ile ortaya çıkan etkenleri tanımlamak 
ve onların insan sağlığını hangi yönde ve nasıl etkilediklerini bil-
mek, deneylerle bu zararlı etkenlerin miktarlarını ve aynı zaman-
da insanların sağlığını etkileme düzeylerini saptayabilmek, bu et-
kenleri ve onların sağlığa etkilerini yok etmek için yöntemler ge-
liştirmek ve hijyen kurallarını iş yerinde sağlamaktır. Bu noktada 
insan sağlığına olumsuz yönde etki eden etkenlerin varlığı ile il-
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gili yapılan deneysel çalışmalar önem kazanmaktadır ki bunlar iş 
hijyeni ölçümleri olarak tanımlanmaktadır. İş hijyeni alanı sağlı-
ğa olumsuz yönde etki eden etkenleri tespit edebilmek için maruz 
kalım ölçümlerini esas almaktadır.

İş hijyeni ölçümleri maruz kalınan etken türüne göre fiziksel 
ölçümler, kimyasal ölçümler ve biyolojik ölçümler olarak 3 gruba 
ayrılmaktadır. Fiziksel ölçümlere gürültü, titreşim, termal konfor, 
aydınlatma, elektromagnetik alan ölçümleri; kimyasal ölçümlere 
uçucu organik bileşenler, ağır metal, toz, silis, formaldehit, amon-
yak, inorganik asit, asbest ve lifsi toz ölçümleri, biyolojik ölçüm-
lere ise bakteri, küf, mantar, virüs, parazit ölçümleri örnek ola-
rak verilebilmektedir. Ergonomik ve psikososyal etkenlerin ölçüm, 
değerlendirme ve izlemi farklı yöntemler gerektirdiğinden bu bö-
lümde ele alınmamıştır. 

MESLEKİ MARUZ KALIM 
SINIR DEĞERLERİ
12.08.2013 tarih ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Gü-
venlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te mesleki maruz kalım 
sınır değeri, başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalı-
şanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde 
konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı ola-
rak tanımlanmıştır.

22.08.2013 tarih ve 28743 sayılı Çalışanların Titreşim-
le İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’te ise ma-

ruz kalım sınır değeri ve maruz kalım eylem değeri şu şekilde  
tanımlanmıştır:

Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın titreşi-
me maruz kalımından kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına 
alınmasını gerektiren değer,

Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir tit-
reşime kesinlikle maruz kalmaması gereken değerdir.

Örneğin:
Gürültü değerleri aşağıda verilmiştir:
a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (L

EX, 8saat
) = 80 dB(A)

veya (P
tepe

) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans
alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (L
EX, 8saat

) = 85 dB(A)
veya (P

tepe
) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].

c) Maruziyet sınır değerleri: (L
EX, 8saat

) = 87 dB(A) veya (P
tepe

) =
200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa].

Tablo 1’de bazı maruz kalım sınır değerleri verilmiştir. Maruz 
kalım sınır değerlerinin uygun amaçlar için kullanımı son dere-
ce önemlidir. Bu değerlerin maruz kalım riskini ortaya koyduğu 
unutulmamalıdır. Meslek hastalıklarının maruz kalım değerleri-
nin altındaki değerlerde de olabileceği unutulmamalıdır. İş yer-
lerinde gerçekleştirilen ortam ölçümleri sonuçları mesleki ma-
ruziyet sınır değerleri ile kıyaslanamaz. Sonuçların sınır değerle-
ri ile kıyaslanabilmesi için kişisel maruz kalım ölçümü yapılması  
gerekmektedir. 

Tablo 1. Bazı Mesleki Maruz Kalım Sınır Değerleri (11)

EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı

Sınır Değer
Özel 

İşaret (3)
TWA (4)

(8 Saat)

STEL (5)

(15 Dak.)

mg/m3 (6) ppm (7) mg/m3 ppm

Baryum (Ba olarak çözünür bileşikleri) 0,5 - - - -

Civa oksit ve civa klorid dahil olmak üzere civa ve iki 

değerlikli inorganik civa bileşikleri (8)
0,02 - - - -

Florürler (inorganik) 2,5 - - - -

231-131-3 Gümüş  (Ag olarak çözünür bileşikleri) 0,01 - - - -

İnorganik kurşun ve bileşikleri 0,15 - - - -

Kalay (Kalay olarak inorganik bileşikleri) (9) 2 - - - -

Metalik Krom, İnorganik Krom (II) ve (III) Bileşikleri 

(çözünmez)

2 - - - -

200-193-3 54-11-5 Nikotin 0,5 - - - Deri

200-467-2 60-29-7 Dietileter 308 100 616 200 -

200-579-1 64-18-6 Formik asit 9 5 - - -

2 005 807 64-19-7 Asetik asit 25 10 - - -

200-659-6 67-56-1 Metanol 260 200 - - Deri

200-662-2 67-64-1 Aseton 1210 500 - - -

200-663-8 67-66-3 Kloroform 10 2 - - Deri

200-679-5 68-12-2 N,N Dimetilformamid 15 5 30 10 Deri

200-756-3 71-55-6 1,1,1-Trikloroetan 555 100 1110 200 -

200-830-5 75-00-3 Kloroetan 268 100 - - -

200-834-7 75-04-7 Etilamin 9,4 5 - - -

200-835-2 75-05-8 Asetonitril 70 40 - - Deri
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MARUZ KALIM ÖLÇÜMÜ ve 
DEĞERLENDİRMESİ
KİMYASAL FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ ve 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gaz ve Buharların Örneklenmesinde Numune 
Alma Yöntemleri
Uzun Süreli Numune Alma: Belirli bir zaman süresi boyunca 
belirli bir hacimdeki havanın adsorplayıcı bir yüzeyden geçirile-
rek gaz ve buhar fazındaki kirleticilerin toplanması yöntemidir. 
Tipik bir iş vardiyasında gün içinde hava kirletici konsantrasyon-
ları zamana ve yapılan işe göre değişir. Bu nedenle bütün maruz 
kalım süresi boyunca numune alınması gereklidir.

Belirli bir zamanda kısa süreli yapılan ölçümler tüm çalışma 
süresindeki inişli çıkışlı maruz kalımı yansıtamayabilir. Tüm ma-
ruz kalım süresini kapsayan ölçümler 8 saatlik zaman ağırlıklı or-
talama maruz kalımı tespit etmek ve OSHAPELs Occupational 
Safety and Health Administration Permissable Exposure Limits 
(İş Sağlığı ve Güvenliğiİdaresi Müsade Edilen Maruz Kalım Sınır-
ları), TLVs Threshold limit values (Eşik Sınır Değerler), ACGIH ya 
da NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Enstitisü) gibi tavsiye edilen ma-
ruz kalım limit değerleri ile karşılaştırmak amacıyla yapılır. Aynı 
zamanda 15 dakika-lık sınır değerlerle karşılaştırmak için de kısa 
süreli ölçümler yapılır. Ölçümlerde kullanılan metoda uygun nu-
mune alma süresi ve akış hızı kullanmaya, analitik metodun sen-
sitivitesine dikkat edilir. Metodun LOD (limit of detection- tes-
pit edilebilme limiti) değeri kirleticinin sınır değerinden küçük 
olmalıdır.

Zaman ve/veya Yere Göre Değişen Konsantrasyona İliş-
kin Tarama Ölçümleri: Zaman ve/veya yere göre değişen kon-
santrasyona ilişkin tarama ölçümleri aşağıdaki durumlar için  
kullanılır: 

• Havadaki kimyasal maddenin olası konsantrasyon yapısı
hakkında bilgi sağlamak;

• Maruz kalımım yükseldiği yer ve zaman aralıklarını belirle-
mek;

• Emisyon kaynaklarının yeri ve yoğunluğu hakkında bilgi
edinmek;

• Havalandırma ve diğer teknik önlemlerin etkili olup olmadı-
ğı hakkında tahminlerde bulunmak (12).

Etkin bir kontrol için hava numuneleri aynı bölgeden bölgesel ha-
valandırma sistemi kurulmadan önce ve kurulduktan sonra da 
alınmalıdır ya da daha eski sistemler için havalandırma sistemi 
çalışırken ve çalışmıyorken ayrı ayrı alınmalıdır. 

Sınır Değerlerle Karşılaştırma Ölçümleri ve 
Periyodik Ölçümler
Anlaşılırlık: Bir ölçüm prosedürü, belirli bir ölçüm aralığı içerisin-
de ölçülen kimyasal madde konsantrasyonuna ilişkin açık ve anla-
şılır bir sonuç ortaya koymalıdır. Bir başka deyişle, analitik olarak 
belirlenmiş bir değer sadece tek bir konsantrasyona denk gelmelidir.

Seçicilik: Ölçüm prosedürü herhangi bir girişimin (interfe-
rans) doğası ve büyüklüğü ile ilgili uygun bilgileri içermelidir. Se-
çicilikle ilgili şartlar iş yeri havasına ilişkin daha önceden nelerin 
bilindiğine bağlı olarak her duruma göre değişir.  Eğer kirleticile-

rin (kontaminant) özellikleri önceden bilinmiyorsa o zaman öl-
çüm prosedürünün yüksek seçiciliği olmalıdır. Öte yandan, eğer 
kirleticilerin özellikleri ölçümden önce biliniyorsa ve ortada mev-
cut hiçbir girişim unsuru yoksa o zaman düşük seçiciliğe sahip bir 
ölçüm metodu kullanmak mümkün olabilir. 

Ortalama Zaman: Ortalama zaman, numune alma süresine 
eşittir. Numune alma süresi de sınır değerle ilgili referans süreye 
eşit veya bu süreden daha az olmalıdır. 

Ölçüm Aralığı: Prosedürün veya cihazın ölçüm aralığı; uzun 
süreli ölçümler için sınır değerin en azından 0.1 ila 2 katına eşit 
konsantrasyonları, kısa süreli ölçümler içinse 0.5 ila 2 katını  
kapsamalıdır.

Genişletilmiş Belirsizlik: Genişletilmiş belirsizliğe ilişkin 
şartlar Tablo 2’de verilmektedir. 

İşyerindeki kimyasal maddelere maruz kalımla ilgili deği-
şimler, EN 482 Standardına göre hesaplanan tek bir ölçüme ait 
belirsizliğin ortaya koyduğundan çok daha büyük olabilir. Bu-
nun nedeni, iş yeri maruz kalımının zamana ve yere bağlı olarak  
değişmesidir (11).

Aktif Numune Alma: Çoğu OSHA ve NIOSH metodu aktif 
örnekleme yöntemini kullanır. Bu yöntemde sorbent tüp, mua-
mele edilmiş filtre ya da içi sıvı dolu gaz yıkama şişesi (impinger) 
içinden pompa yardımıyla hava geçirilir ve bu yüzeylerde topla-
nan kirletici konsantrasyonu hesaplanır. Analizlerde valide edil-
miş metotlar kullanılmalıdır. Bu yöntemde kullanılan metotlar-
da belirtilen doğru hava hacmini elde edebilmek için pompanın 
kalibrasyonu önemlidir. Toplam hava hacmini doğru olarak elde 
etmek için pompaların ölçüm öncesinde ve sonrasında bir akış 
ölçerle akış hızları doğrulanmalıdır. Bu hava hacmi daha son-
ra kirletici konsantrasyonunun hesaplanmasında kullanılır. Eğer 
kalibrasyon ve numune alma koşulları arasında fark varsa örnek-
lem hacmine sıcaklık yada basınç düzeltmesi yapılması gerekebi-
lir. Son olarak kirleticinin hava konsantrasyonu değeri sınır de-
ğerlerle karşılaştırılması için standart sıcaklık ve basınç değeri-
ne doğrulanır (12).

Hava Örnekleme Pompaları: OSHA pompaların örnekle-
me araçları bağlanarak metodun tavsiye ettiği akış hızının ±%5 
aralığında ayarlanması gerektiğini belirtir. Şarj edilebilir batarya-
lı pompalar çalışanın nefes alma düzeyindeki maruz kalımı belir-
lemek amacıyla çalışanın kemerine takılır ya da ortama bırakılır. 
Pompalar aynı gün içersinde ölçüm öncesinde ve sonrasında ben-
zer sıcaklık ve basınç değerlerinde numune alma alanında kalib-
re edilmelidir (10). 

Tablo 2. Sınır Değerlerle Karşılaştırma Ölçümleri ve Periyodik 

Ölçümler için Genişletilmiş Belirsizlik Şartları

Referans Periyot Ölçüm Aralığı
Göreceli Genişletilmiş 

Belirsizlik

Kısa Süreli 

(örn. 15 dk.)

Sınır Değerin 0,5 ila 

2 katı
≤ % 50

Uzun Süreli 
Sınır Değerin 0,1 ila 

<0,5 katı
≤ % 50

Uzun Süreli
Sınır Değerin 0,5 ila 

1 katı
≤ % 30
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Gaz ve Buharların Analizi
Hijyenist analizi etkileyebilecek ya da geçersiz kılabilecek olası et-
kileşenlerin varlığından haberdar olmalıdır. Örnek olarak NIOSH 
3500 formaldehit örneklemesi ve analizi metoduna bakıldığı za-
man, numunede fenol bulunması formaldehit miktarında nega-
tif interferans nedeniyle düşmeye sebep olur. Bu durumda ana-
list başka bir metodu kullanmayı seçebilir ya da numune alınır-
ken fenol içermemesi için gereken önlemlerin alınmasını isteye-
bilir. Dolayısıyla iş hijyenisti laboratuvarla sürekli iletişim halin-
de olmalıdır. 

İş yeri maruz kalımı için tavsiye edilen metotlar çoğunluk-
la NIOSH, OSHA, EPA United States Environmental Protection 
Agency (Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı) metotlarıdır. 

Standart metotlar sonuçların laboratuvarlar arası karşılaştırıl-
masına izin verecek şekilde üretilir. Standart metotlar ölçüm ara-
lığı, kesinlik, gerçeklik ve girişim terimleri açısından test edilmiş-
lerdir. Bu nedenle iş hijyenisti sonuçları istatistik olarak yorum-
layacak özellikte olmalıdır. Standart olmayan metotların da en 
azından kabul edilen gerçeklik ve kesinlik ilkelerini sağlamış ol-
duğu gösterilmelidir. Aynı zamanda numune sonuçları verilirken 
de analitik metodoloji takip edilmelidir (10).

Kromatografik Metotlar: Gaz bileşiklerinin ayrımında kul-
lanılırlar. Kromatografi bir bileşiği bileşenlerine bir hareketli (mo-
bil) bir de durağan faz kullanarak ayırma prosesidir. 

Eğer mobil faz gazsa ayırma prosesine gaz kromatografi, sıvıy-
sa sıvı kromatografisi denir. Durağan faz ise ya tersinir olarak nu-
mune bileşenlerini adsorplayan bir katı ya da içine numune bile-
şenlerinin çözüldüğü bir sıvıdır. Kromatografi detektörünün çık-
tı sinyali zamana karşı çizillir. Bu çizim kromatogram olarak isim-
lendirilir. Dedektörün taşıyıcı gaza cevabı temel çizgi olarak adlan-
dırılan sabit bir sinyal üretir. Temel çizgi sıfır sinyale karşılık ge-
lir. Kimyasallar kolondan ayrıştırıldıkça pikler tespit edilir. Numu-
ne enjeksiyonuyla pikin en yükseğe çıktığı zaman mesafesine alı-
konma zamanı denir. Bu zaman her bir kimyasal için aynı analitik 
koşullarda sabittir. Alıkonma zamanları pikler için ayırtedici bir 
özelliktir. Fakat farklı kimyasallara ait pikler benzer alıkonma sü-
relerine sahip olabilir. Bu piklerin kullanılmasıyla farklı kirletici-
lerin analizinde farklı kalibrasyon eğrilerinin çizilmesi gerekebilir.

Gaz Kromatografisi: Gaz Kromatografisi düşük konsantras-
yonlu kirleticilerin analizine olanak sağlar. Gaz Kromatografisin-
de analiz edilecek hava örnekleri genellikle sorbent tüp üzerine 
örneklenir ve analizi için sıvıya desorbe olur. Gaz kromatografi 
cihazının temel bileşenleri taşıyıcı bir gaz sistemi, numune enjek-
siyon sistemi, kolon, dedektör ve bir kayıt sistemidir. Yüksek kay-
nama noktasına sahip bileşikler düşük kaynama noktasına sahip 
olanlara göre durağan fazda daha çok kalarak daha geç ayrışır ve 
uzun düz pikler verirler. 5 farklı dedektör tipi bulunmaktadır. FID 
Flame Ionization Detector (Alev İyonlaşma Dedektö rü) alifatik ve 
aromatik hidrokarbonlar, ketonlar, alkoller, etherler ve halojenli 
hidrokarbonlar dahil çoğu organik bileşiğin analizi için kullanılır. 
NPD Nitrogen-Phosphorus Detector (Nitrojen Fosforlu Dedek-
tör) aminler ve organofosfatlar dahil nitrojen ve fosforlu bileşikle-
rin analizinde, FPD Flame Photometric Detector (Alev Fotomet-
rik Dedektör) merseptanlar ve organofosfatlı pestisitler dahil sül-
für ve fosfor içeren bileşiklerin tayininde kullanılır. ECD Electron 
Capture Detector (Elektron Yakalama Dedektörü) nitriller, nitrat-

Pasif Numune Alma: Gaz ya da buharın bir membrandan ya-
yılarak ya da statik bir hava katmanından difüzyon yolu ile geçe-
rek toplanması yöntemidir. Bu yöntemde toplanan kirletici mik-
tarı sıcaklık ya da basınç değişiminden etkilenmez. Durgun ya da 
türbülanslı hava akışı pasif örnekleyicinin çalışmasını olumsuz 
etkileyebilir. ASTM American Society for Testing and Materials 
(Amerikan Test ve Malzeme Kurumu) durgun iç ortam havasın-
da pasif örnekleme yöntemiyle gaz kirleticilerle yapılabilecek ça-
lışmalar için standart rehberler yayımlamıştır (10).

Anlık Numune Alma: Tavan limit değerleriyle karşılaştırmak 
için belli bir zamanda bir noktadan numune alınmasıdır. Bilin-
meyen kirleticileri tanımlamak, kirletici kaynaklarını belirlemek, 
aralıklı proseslerde kirletici seviyelerini ölçmek için kullanılır. En-
jektörler, numune alma çantaları ya da detektör tüplerle alınabi-
lir. Bilinen konsantrasyondaki ölçülmek istenen kimyasalla ölçüm 
öncesinde kalibre edilmelidirler (10).

Numune Alma Araçları
Sorbent Tüpler en çok kullanılanlardır. Yüksek sıcaklık, nem ve 
yüksek akış hızı adsorplama kapasitesini azaltır. Nem yüksekse 
akış hızı azaltılarak adsorplama veriminin yükselmesi sağlanır. 
Ortamda hedeflenen kimyasaldan başka kimyasalların da yüksek 
oranda bulunması adsorplama verimini düşürür.

Sorbent tüpler 4’e ayrılır. Bunlar: inorganik, aktif karbon, grafit-
li karbon ve organik polimerli sorbent tüplerdir. Silika jel ve alümin-
yum oksit gibi inorganik sorbent tüpler alkoller, aminler ve fenol-
ler gibi polar organik bileşikleri örneklemede kullanılır. Silika jel ak-
tif kömürden daha az reaktiftir karbon disülfit gibi nanpolar çözü-
cüler kullanıldığı zaman etkili analitik geri kazanım sağlar. Fakat su 
molekülleriyle bağ yapabildiği için gaz kromatografisi analizlerinde 
daha az güçlü bağlanan kirleticiyle yer değiştirerek kirleticinin tespi-
tini zorlaştırır. NIOSH ve OSHA metotlarında silika jel aromatik ve 
alifatik aminler, aminoethanoller ve nitrobenzenlerin örneklenme-
sinde kullanılır. Tüp içine cam elyafı ön filtre ilavesiyle özel ön yıka-
malı silika jel tüp kullanılarak bazı inorganik asitlerde örneklenebilir.

İş hijyeni metotlarında ikincil olarak hindistan cevizi kabu-
ğundan ve petrolden imal edilmiş aktif kömürlü sorbent tüpler 
kullanılır. Aktif kömür mikroporlu yapısı ve ağırlığına karşı yüzey 
alanının yüksek olması nedeniyle yüksek adsorplama kapasitesi-
ne sahiptir. Bu nedenle geniş konsantrasyon aralığında kararlı bi-
leşiklerin örneklenmesinde tercih edilir. Yüksek nem adsorplama 
kapasitesine ters etki eder. Etan ve metan gibi düşük molekül ağır-
lıklı uçucu hidrokarbonların düşük kaynama noktalı bileşiklerin 
örneklemesinde etkili değildir.

Grafitize karbon sorbent tüpler yüksek yüzey alanı ve küçük gö-
zenek büyüklükleri nedeniyle çok uçucu organik bileşikleri örnek-
lemede kullanılabilirler. Hidrofobik ve termal olarak kararlıdırlar.

Organik polimerler yüksek sıcaklıklara dayanabildikleri için 
termal olarak ayrıştırılabilirler. Tenax, porapaks Chromosorbs 
ve Amberlite XAD reçineler gözenekli polimerlere örnek olarak 
verilebilir. Tenax tüpler kaynama noktası 80°C ile 200 °C arasın-
da olan polar olmayan uçucu organik bileşiklerin, düşük konsant-
rasyondaki kirleticilerin ve trinitrotoluen (TNT), dinitrotoluen 
(DNT) gibi patlayıcıların örneklenmesinde kullanılır. Porapaks, 
Chromosorbs, ve Amberlite XAD reçineler ise pestisitler ve for-
maldehit örneklemesinde kullanılır.
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lar, ozon, organometaller, sülfür bileşiklerine karşı hassastır. TCD 
Thermal Conductivity Detector (Termal İletken lik Dedektörü)
gazı ve buharı ölçebildiği için en bilinen kromatografik detektör-
dür. Diğer detektörlere göre daha düşük hassasiyete sahiptir. Kar-
bon monoksit, karbon dioksit, nitrojen ve oksijen gibi düşük mole-
kül ağırlıklı gazların analizinde kullanılır.

Gaz Kromatografisi kütle spektrometresiyle birleştirilerek bi-
linmeyen analitlerin tespit edilmesinde kullanılır. Kütle spektro-
metresindeki temel parçalar: giriş sistemi, numunenin iyonlarına 
ayrıştığı iyon kaynağı, iyonların kütlelerine göre ayrıldığı hızlan-
dırıcı sistem ve iyonları sayan detektör sistemidir. 

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC): GC yük-
sek kaynama noktasına sahip ve yüksek sıcaklıklarda kararsız 
olan bileşikler için uygun değildir. Böyle durumlarda HPLC ter-
cih edilebilir. HPLC de GC’ye benzer olarak numune enjeksiyonu, 
kolon, dedektör, çözücü dağıtım sistemi ve kayıt sisteminden oluş-
maktadır. GC’de taşıyıcı faz olarak gaz kullanılırken HPLC’de ta-
şıyıcı faz olarak sıvı kullanılır. UV (ultraviyole) ve floresan detek-
törlerle nitrozamin, polinükleeraromatikler, poliaromatikhidro-
karbonlar, aflatoksinler tespit edilebilir. Elektrokimyasal detek-
törlerle ise fenoller, aromatikaminler, ketonlar, aldehitler ve mer-
kaptanlar analiz edilir.

İyon Kromatografisi (IC): Nitrat, fosfat, kromat, klorit, isosi-
yanat, siyanamit, sülfit dibi anyonlar ve inorganik amonyum tuz-
ları ve çeşitli aminlerin tuzları başta olmak üzere pek çok katyon 
(benzidin, hidrazin gibi aromatik aminler) iyon kromatografisin-
de analiz edilebilir. İyon Kromatografisinin ana ekipmanları: ayır-
ma kolonu, iyon sapresör kolonu, farklı eluentler ve detektördür 
(10).

Doğrudan Okuma Ekipmanları ile Gaz, Buhar ve 
Aerosol Konsantrasyonlarının Ölçülmesi
Doğrudan okuma ekipmanları gaz, buhar ve aerosolleri tespit ve 
tayin etmek için en önemli ekipmanlardandır. Bu yöntemle hava 
kirleticileri kısa sürede (saniyeler ya da dakikalar) örneklenir ve 
analiz edilir. Sonuçlar analogda, dijital ekranda, grafik ya da kalib-
re bir skalayla karşılaştırılan renk değişimi şeklinde gösterilebilir.

Gerçek zamanlı ekranlar genellikle kısa süreli ya da sürekli öl-
çümler için kullanılırlar. Bazı dijital ekranlı ölçüm aletleri ölçüm-
lerin saklanmasına izin vererek istatistiksel analiz yapmaya ola-
nak sağlar. Saha kullanımından önce okuma değeri bilinen bir gaz 
konsantrasyonuyla karşılaştırılarak kalibre edilmelidirler. Doğru-
dan okuma ekipmanlarında kızılötesi (IR), ultraviyole (UV), alev 
iyonizasyonu, ışık iyonizasyonu, renk ölçümsel ve elektrokimya-
sal reaksiyon yöntemleriyle gaz ve buharların tespiti yapılır. Sa-
hada olması beklenen kirleticilerin beklenen konsantrasyon ara-
lığında çok noktalı kalibrasyon çizilir. Bazı durumlarda girişim-
ler içinde kalibre edilmelidir çünkü kirleticiyle etkileşime girerek 
pozitif veya negatif sonuçlara sebep olabilirler. Aerosollerin de-
dektörle tespit edilmesi buhar ve gazlara göre daha zordur. Parti-
kül büyüklüğü, şekli, hava akımı ve örnekleme akış hızına bağlıdır. 

Dedektör tüpler havada bir kirleticinin olup olmadığını belir-
lemek amacıyla kullanıldığında daha etkilidir. Kimyasalın tespi-
tinden sonra daha geçerli sonuç veren kişisel örnekleme gibi bir 
yöntemle ölçüm yapılabilir. Dedektörle ölçüm yönteminin kısıt-
lılıkları sıcaklık, nem, atmosferik basınç, ışık, zaman ve etkileşim 

yapan kimyasallara karşı hassas olmalarıdır. Güneş ışığına, ısıya 
ya da ultraviole ışığına maruz kalan tüp içindeki kimyasallar bir-
kaç saat içinde bozunurlar (10).

Havadaki Asılı Parçacıkların Örneklenmesi ve 
Analizi
Aerosol gaz ortamında dağılmış haldeki katı yada sıvı partikül-
ler kümesidir. İş hijyeni kapsamında gaz ortamı genellikle havadır. 
Tozlu ortamlarda örneğin sert kaya ve kömür madenciliği iş kolla-
rında silika ve kömür tozu üretilir. Elektrik kaynağı ve metal erit-
me işlemlerinde yüksek sıcaklıkta çalışma dolayısıyla akciğer do-
kularında hasara neden olabilecek metal oksit üretilir. Bioaerosol 
damlacıkları solunum terapisi, acil tedavi ve ameliyatlar gibi sağ-
lık hizmetleri sırasında enfekte kan ya da diğer vücut sıvıları ne-
deniyle de ortaya çıkabilir. 

Partikül büyüklüğüne, şekline, yoğunluğuna, kimyasal özel-
liklerine, havadaki konsantrasyonuna, maruz kalım süresine 
göre sağlık etkileri geçici iritasyondan kronik hastalıklara kadar  
değişebilir.

Toz: Tozlar taşlama, öğütme ve kırma gibi mekanik prosesler-
le üretilen kuru partikül aerosollerdir. Toz maruz kalımının oldu-
ğu diğer işler: çoğu maden aktivitesi (kazı, nakliye, öğütme), mal-
zeme taşıma işlemleri (yükleme, boşaltma, taşıma) ve kuru malze-
me taşıma ve paketleme prosesleridir (bilyeli öğütme, eleme, am-
balajlama). Yapılan işe göre örnekleyici seçilmeli ve örnekleyicinin 
doğru partikül büyüklüğünü örneklediğinden emin olunmalıdır.

Partikül Büyüklüğüne Göre Örnekleme ve Analiz: Gra-
vimetrik analizde bilinen hacimde aerosol pompa yardımıyla ilk 
ağırlığı bilinen filtreden geçirilir. Daha sonra filtre yeniden tartı-
larak toplam toz tayini yapılır. Ortalama konsantrasyon bu küt-
lenin örneklenen hacme bölünmesiyle elde edilir. Kişisel örnek-
lemede geleneksel uygulamada 27, 37 veya 47 mm çaplı filtre ve 
desteğini içeren filtre kaseti kullanılır. Asbest liflerini örneklemek 
için ek başlıklı 3 parçalı 25 mm çaplı filtreye uygun kaset kullanı-
lır. En çok kullanılan filtre çeşitleri fiber, gözenekli membran filt-
re, damarlı membran filtrelerdir. Siklonlar solunabilir aerosol ör-
nekleyicilerde ön ayırıcı olarak büyük partikül çaplı aerosolleri ör-
neklemede kullanılır.

Mikroskobik Teknikle Örnekleme ve Analiz: Aerosollerin 
mikroskobik olarak analiz edilmesi aerosolün filtre ya da elektron 
mikroskobu gridi gibi uygun substratın üzerinde birikmesinden 
sonra incelenmesidir. En sık kullanılan teknikler faz kontrast, ta-
ramalı elektron ve transmisyon elektron mikroskoplarıdır. Aero-
sol partikül boyutu özellikleri örnekleme metodunun seçiminde 
belirleyicidir. Mikroskobun ayrıştırma gücü partikülün boyutuna 
göre değişir. Optik mikroskopta ayrıştırma gücü 4 µm (mor) dan 
0.7 µm (kırmızı) ya değişen ışığın dalgaboyunun fonksiyonudur. 
0,2 µm den daha küçük partiküller optik mikroskop tarafından 
boyutlandırılamaz. Optik mikroskobi tekniğindeki temel amaç 
asbest aerosol numunesindeki lif konsantrasyonunun belirlenme-
si örneğindeki gibi aerosol sayı konsantrasyonunun ya da aerosol 
sayı boyut dağılımının belirlenmesidir (10).  

Kimyasal Faktörler Kontrol Yöntemleri
İşveren, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güven-
lik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, çalışan-
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ların bu maddelere maruz kalımı önlemek, bunun mümkün ol-
madığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin 
tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla  
yükümlüdür.

İşveren, iş yerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulun-
madığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması ha-
linde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etki-
lerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendir-
mesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirme-
si yapmakla yükümlüdür.

Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendir-
mesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve 
zararları.

b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe 
malzeme güvenlik bilgi formu.

c) Maruz kalımın türü, düzeyi ve süresi.
ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kulla-

nım sıklığı.
d) Mesleki maruz kalım sınır değerleri ve biyolojik sınır de-

ğerleri.
e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin so-

nuçları.
g)  Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu mad-

delerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendir-
mesi için gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara 
yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuat-
ta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir.

Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk 
değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan 
sonra başlanır (11).

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni riskle-
rin, iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz 
önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kıs-
men yenilenir (13).

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekip-

manlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana 

gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat de-

ğişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre 

gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek 

yeni bir tehlikenin ortaya çıkması (13).

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve 
güvenliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır 
veya en az düzeye indirilir:

a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır.

b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalı-
şan ile yapılır.

c) Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve 
maruz kalım sürelerinin mümkün olan en az düzeyde ol-
ması sağlanır.

ç) İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en 
az düzeyde tutulur.

d) İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutu-
lur.

e) Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar 
sağlanır.

f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların iş yerinde 
en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve de-
polanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

g) İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde ye-
rine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz 
veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Ya-
pılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyor-
sa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla 
aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır:
1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluştu-

rabilecek bakım onarım işleri de dahil tehlikeli kimya-
sal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmeler de 
dikkate alınarak uygun proses ve mühendislik kontrol 
sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekip-
man kullanılır.

2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyo-
nu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu 
koruma önlemleri uygulanır.

3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden 
çalışanların toplu olarak korunması için alınan önlem-
lerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte ki-
şisel korunma yöntemleri uygulanır.

ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak 
üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır (11).

FİZİKSEL FAKTÖRLER
Gürültü
Gürültü, maden, metal, inşaat, mermer sanayi gibi birçok işkolun-
da gözlemlenen ve sağlık etkileri uzun vadede kalıcı olabilecek fi-
ziksel bir faktördür. Uzun süre yüksek gürültüye maruz kalan ki-
şiler, kalıcı duyma kaybı yaşadıkları gibi yüksek tansiyon ve stres 
bozukluğu gibi kronik rahatsızlıklara da yakalanabilmektedir. Bu 
bölümde, gürültünün temel fiziksel özelliklerine değinilmiş, son-
rasında gürültü ölçümü ve gürültü maruz kalımını azaltma konu-
ları ele alınmıştır.

Gürültünün bazı fiziksel özellikleri: Gürültü, elastik bir or-
tamda ilerleyen bir dizi sıkışma ve gevşeme dalgası biçiminde sey-
reden bir etkileşimdir. Havada ilerleyen sesin hızı 344 m/s iken, 
sesin sudaki hızı yaklaşık 1410 m/s, çelikteki hızı ise yaklaşık 5200 
m/s’dir.

Ses, bir basınç değişimi dalgası olması sebebiyle, diğer dalgalar 
gibi bir frekansa ve dalga boyuna sahiptir. Sesin dalga boyu (ʎ) ile 
hızı ve frekansı arasındaki matematiksel ilişki aşağıdaki gibi gös-
terilebilir (10).
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İnsan kulağının dinamik duyma aralığı geniştir. Kulaklarımız 
atmosfer basıncındaki 20µPa dan başlayıp 200 Pa’ya kadar olan 
değişimleri tespit edebilir. Bu geniş aralık nedeniyle ses genellikle 
anlık basınç değişimlerinin referans bir basınca oranının karesi-
nin 10 tabanındaki logaritması olarak tanımlanır. Referans basınç, 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında 20µPa olarak tanımlanır (10).

Ses basınç seviyesinin birimi desibel’dir ve kısaltma olarak dB 
şeklinde ifade edilir. 

Ses basınç seviyesi ortalaması logaritmik olduğu için, örneğin 
70 dB’lik 10 gürültü kaynağının toplam ses seviyesi 700 dB değil 
80 dB olur. Dolayısıyla, ses basınç seviyelerini toplamak için aşa-
ğıdaki eşitlik kullanılır (10).

Günümüzde gürültü ölçüm cihazları belirli bir süre ölçülen 
ses	 basınç	 seviyelerinin	 eşdeğer	 ses	 basıncı	 seviyesini	 (Leq)	 dB	
cinsinden otomatik olarak hesaplayarak sonuçları verebilmekte-
dir. Bununla hesaplamalarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için TS EN 
ISO 9612 ve TS 2607 ISO 1999 standartlarına başvurulabilir (10).

Gürültü ölçümü: Yukarıda değinildiği gibi, insan kulağı çok 
geniş frekans aralığındaki sesleri algılayabilmektedir.  Birçok sesin 
çok farklı frekans değerlerine sahip bileşenleri bulunmaktadır. Öl-
çüm yapma amacıyla bu geniş aralık 9 oktav bandına bölünmüş-
tür. Bir oktav, bir frekanstan bu frekansın tam iki katına kadar olan 
frekans olarak tanımlanır.  Her oktav bandı ortadaki (geometrik 
ortalama) frekansın adı ile adlandırılır. Genlikle kullanılan oktav 
bandları Tablo 3’de görülebilir. Oktav bandına göre ses seviyesi de-
ğerlerinin mühendislik kontrol önlemleri alınması çalışmaları için 
önemli olmalarına rağmen tek bir ses seviyesi değeri elde edilmesi 
hem mevzuatla uyum sağlamak hem de gürültüyle ilgili risk değer-
lendirmesi yapabilmek açısından gereklidir. Dolayısıyla, ses sevi-
yesi ölçerler bütün frekanslardaki birleşik ses seviyesini gösterme-

ye yönelik farklı “ağırlıklandırma” filtreleri içerirler. En sık kullanı-
lan filtre insan kulağının orta seviyelerdeki sese olan hassasiyetini 
temsil eden A ağırlıklı filtredir. Bu filtrede düşük frekanslı sesler 
önemli ölçüde azaltılırken yüksek frekanslı sesler az bir miktar ar-
tırılmaktadır. Bu ağırlıklandırma yapıldıktan sonra bütün frekans-
lardaki sesler logaritmik olarak toplanır. A ağırlıklı ses seviyesi ile 
duyma kayıpları arasında belirgin bir kolerasyon vardır. Dolayısıy-
la, aşağıda da değinileceği gibi, mevzuattaki 8 saatlik gürültü ma-
ruz kalım sınır değerleri dBA cinsinden verilmektedir. 

C ağırlıklı filtre ise insan kulağının yüksek ses seviyelerine 
olan hassasiyetini temsil eder. Dolayısıyla, mevzuatta anlık gürül-
tünün çıkabileceği en yüksek seviye dBC cinsinden verilmektedir. 
A ağırlıklandırma filtresine kıyasla daha az ağırlıklandırma içe-
rir. A ve C ağırlıklandırma değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir (10).

Çalışanları Gürültü ile İlgili Risklerden Korunması Yönetme-
liğinde yer alan sınır değerler aşağıdaki gibidir:

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (L
EX, 8saat

) = 80 dB(A) 
veya (P

tepe
) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans 

alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer)
b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (L

EX, 8saat
) = 85 dB(A) 

veya (P
tepe

) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].
c) Maruziyet sınır değerleri: (L

EX, 8saat
) = 87 dB(A) veya (P

tepe
) = 

200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa] (6).

Burada, en düşük maruz kalım eylem değeri, iş yerinin artık gürül-
tülü olmaya başladığı, gürültüyü azaltmaya yönelik tedbirler düşü-
nülmesi gerektiği seviyeyi belirler. Bu seviyeden en yüksek maruz 
kalım eylem değerine kadar olan seviyelerde kulak koruyucu kul-
lanımı zorunlu olmamakla beraber kulaklık koruyucuların isteyen 
kişilerin kullanımı için hazır bulundurulması gerekir (14).

En yüksek maruz kalım eylem değerinden itibaren kulak koru-
yucu kullanımı zorunlu olmakla beraber, iş yerindeki gürültüyü 
azaltmak için tedbirlerin alınması zorunludur (14).

Maruz kalım sınır değerini geçen yerlerde ise çalışma yapıl-
ması yasaktır. Ancak bu değerle kıyaslama yapılırken ölçülen ma-
ruz kalım değerinden kulaklığın koruma etkisi çıkartılır. Örne-
ğin 90 dBA bulunan bir çalışan 10 dBA korumalı bir kulak koru-
yucuyla çalışma yapabilir çünkü sınır değerle kıyaslama yapmak 
için kullanılan değer 80 dBA olacaktır (14).

Sekiz saatlik gürültü maruz kalımına dair en kesin sonuç ve-
ren teknik çalışanın duyma seviyesinde üzerine yerleştirilen ses 
seviye ölçerin 8 saatlik vardiya boyunca çalışarak ortalama gürül-

Tablo 3. A ve C ağırlıklandırma değerleri

Oktav bandı 

(Merkez frekans)
Alt frekans Üst frekans

Oktav bandın A 

ağırlıklandırması (dB)

Oktav Bandın C 

ağırlıklandırması (dB)

31,5 22,4 45 -39,4 -3,0

63 45 90 -26,2 -0,8

125 90 180 -16,1 -0,2

250 180 355 -8,6 0,0

500 355 710 -3,2 0,0

1000 710 1400 0,0 0,0

2000 1400 2800 +1,2 -0,2

4000 2800 5600 +1,0 -0,8

8000 5600 11200 -1,1 -3,0
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tü maruz kalımını vermesidir. Ancak, kararlı gürültülü yerlerde 
ölçüm metotları daha kısa süreli ölçüm yapılmasına ve bunların 8 
saate uyarlanmasına izin vermektedir. Bu işlemin ayrıntıları için 
ISO 9612 ve ISO 2607 standartlarına başvurulabilir.

Gürültüden korunma yöntemleri: İşyerindeki gürültü en 
düşük maruz kalım eylem değerini aştığında bir dizi tedbirin 
planlanması ve uygulanması gerekli olur. Söz konusu plana GKP 
Gürültü Kontrol Programı adı verilir. GKP’nin aşağıdaki hususla-
rı içermesi faydalı olacaktır.
• İlk etapta uygulanan bu tedbirlere ilaveten gürültü maruz ka-

lımını kalıcı olarak düşürecek mühendislik tedbirlerinin alın-
ması. Örneğin, yeni ve daha sessiz makine ve teçhizatın satın 
alınması için bir takvim oluşturulması ve binadaki yüzeylerin 
gürültüyü daha çok emebilen yüzeylerle değiştirilmesi (10, 14).

• Odyometrik testlerin yapılmasını ve mevcut kulak koruyucu-
ların kullanılmasını içeren bir kulak koruma programı.

• Öncelikle 90 dBA ve üzeri gürültü maruz kalımı olan çalışan-
ların maruz kalım seviyelerini düşürmek için çalışanların gü-
rültünün yüksek olduğu noktalarda rotasyonlu çalıştırılması.

• Çalışanların ve işverenin bilgilendirilmesi ve eğitimi
• İzlem programının oluşturulması

Titreşim
Titreşim genellikle el-kol titreşimi ve tüm vücut titreşimi olarak 
iki biçimde incelenmektedir. Ancak bir çalışanın ikisine birden 
maruz kalması mümkündür. Örneğin hilti kullanan bir çalışan 
teçhizatı vücudundan uzak tuttuğunda el-kol titreşimine maruz 
kalırken üzerine eğildiğinde hem el-kol hem de tüm vücut titre-
şimine maruz kalır. Ağır makine operatörleri, tır ve forklift sürü-
cüleri ve hava yolu pilotları en çok tüm vücut titreşimine maruz 
kalan çalışanlar olurken en çok el kol titreşimine maruz kalan ça-
lışanlar arasında basınçlı delme makineleri kullananlar, benzinli 
testere kullananlar, titreşimli el aleti kullananlar (taşlama maki-
nesi, matkap vb.) ve çim biçme makinesi ile çalışanlar bulunmak-
tadır (10).

Uzun süre el-kol titreşimine maruz kalanlarda mesleki kay-
naklı Raynaud fenomenine veya diğer adıyla beyaz parmak has-
talığına rastlanır. Bu hastalığın ilk belirtileri parmaklarda uyu-
şukluk veya karıncalanma şeklinde olur. İlerleyen safhalarda tit-
reşim maruz kalımının devam etmesinin de etkisiyle parmaklar-
da beyazlaşma atakları olabilir. Atakların dinmesi sırasında acı da 
hissedilebilir. Bu durum parmakların hissizleşmesine ve kangre-
ne kadar ilerleyebilir (10).

Tüm vücut titreşiminin etkileri yorgunluk ve huzursuzluktan 
başlayarak hareket hastalığına kadar (kinetozis) ilerler. En sık kar-
şılaşılan tüm vücut titreşimi kaynaklı şikayetler bel ağrısı, lumbar 
omurilik sistemin erken yıpranması ve fıtık olan lumbar disklerdir. 

Titreşim, bir kütlenin iki nokta arasında belirli bir periyotta 
gidip gelmesi olarak tanımlanır. Titreşim halindeki herhangi bir 
parçacığın hareketi şu özellikleriyle tarif edilebilir: 
•	 Denge konumundan uzaklığı
•	 Uzaklığın zamanla değişim oranı (hızı)
•	 İvme (hızın zamanla değişim oranı).

İşyeri gürültüsü gibi iş yerinde maruz kalınan titreşim de birçok 
frekanstaki titreşimlerin birleşimidir. Dolayısıyla titreşim ölçümü 

yapılırken belirli bir süre içerisinde elde edilen ivme değerlerinin 
karelerinin karekökü hesaplanır (10).

İvmelerin kelerinin toplamının karesi titreşimin enerji miktarı ile 
doğrudan orantılı olduğu için ölçümlerin bu değer üzerinden ger-
çekleştirilmesi iş hijyeninin amaçlarına daha uygundur.

Titreşimin ölçütü olarak kullandığımız ivme, vektörel bir bü-
yüklüktür. Dolayısıyla X, Y ve Z eksenlerinde bileşenleri vardır. 
Bu üç bileşen ayrı ayrı ölçülerek bileşke ivme vektörünün büyük-
lüğüne ulaşılmalıdır. Titreşim ölçüm cihazları, hız değişimini, 
yani ivmeyi, piezo-elektrik diskler arasındaki elektrik voltaj far-
kına çeviren ivme-metrelerle donatılmıştır. Elde edilen voltaj iv-
menin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Voltaj farkının büyüklü-
ğü disklerin yapıldığı malzeme cinsine ve disklerin kütlesine bağ-
lıdır. Dolayısıyla, ivme-metre ne kadar büyük olursa hassasiyeti o 
kadar yüksek olmaktadır. Kullanılabilir ölçülerdeki ivme-metre-
lerden gelen voltaj farkları ölçülmesi zor olacak kadar küçük oldu-
ğundan titreşim ölçüm cihazlarında ön voltaj yükselticiler kulla-
nılmaktadır (10).

Ayrıca, her eksendeki ivmenin insan vücuduna olan etkileri 
aynı olmadığı için bu bileşenler arasında ağırlıklandırma yapıl-
malıdır. Günümüzde titreşim ölçmek için kullanılan cihazların 
büyük çoğunluğu bileşke ivme hesaplama ve eksenlerdeki ivme-
leri ağırlıklandırma işlemlerini otomatik olarak yapmaktadır. Bu 
işlemlerin ayrıntıları ve tüm vücut ve el-kol titreşimi için X, Y ve 
Z eksenlerinin nasıl tanımlandığına dair ayrıntılı bilgiler için ISO 
5349-1 ve TS ISO 5349-2 standartlarına başvurulabilir.  Bu stan-
dartlarda belirli bir süre maruz kalınan titreşimin 8 saatlik maruz 
kalıma dönüştürülmesi için kullanılan hesaplar da mevcuttur. En 
son çıkan titreşim ölçümü cihazları bu hesapları da otomatik ola-
rak yapabilmektedir (15).

Titreşimle ilgili sınır değerler, aşağıdaki gibidir:
a) El-kol titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruz kalım sı-
nır değeri: 5 m/s2.

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruz kalım 
eylem değeri: 2,5 m/s2.

b) Bütün vücut titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruz kalım sı-

nır değeri: 1,15 m/s2.
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruz kalım 

eylem değeri: 0,5 m/s2.

Titreşim ölçümlerine başlamadan önce titreşimin çalışma süreç-
leri içerisindeki rolünün iyice anlaşılması gerekmektedir. Üretim 
süreçlerinin incelenmesi ve çalışanların titreşimli cihazlarla ne 
şekilde çalıştıklarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, 
ölçümü yapılacak kişilerle iletişim kurularak ne yapılacağının, ne-
den yapılacağının ve nasıl yapılacağının anlatılması ölçümün sağ-
lıklı sonuçlar vermesi için gereklidir. Titreşimli çalışmalarda ge-
nellikle kendini tekrar eden birkaç periyot gözlemlenir. Bu peri-
yotların tespit edilmesi ve ölçümlenmesi gerekmektedir. Örneğin 
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forklift operatörünün yükü taşıması bir periyot, yükü rafa yükle-
mesi diğer bir periyot olarak değerlendirilebilir (16).

Titreşimin sınır değerleri geçtiği veya eylem değerlerinin üze-
rine yaklaştığı zaman alınması gereken tedbirlerden bazıları aşa-
ğıda sıralanmıştır: 
•	 Rotasyonlu çalışma yaparak maruz kalım süresini kısaltmak
•	 Cihazın daha az bir güçle tutulmasını sağlamak
•	 Daha düşük titreşim oluşturan cihazlar satın almak
•	 Anti-vibrasyon eldivenler kullanmak
•	 Sönümleme veya izolasyon gibi mühendislik tedbirleri almak 

(10).
•	 Çalışanları ve yönetimi bilgilendirmek, eğitim vermek

Termal Konfor
İnsanı vücudunun iç sıcaklığı bir iki santigratlık farklarla beraber 
37 oC civarında sabittir. Vücut iç sıcaklığındaki radikal değişiklik-
ler birçok biyokimyasal reaksiyonu olumsuz yönde etkiler. Çalı-
şanları en yakından tehdit eden termo-fizyolojik olaylar ısı baskı-
sı rahatsızlıklarıdır. Bunlar arasından en ciddi olanı ısı çarpması-
dır. Eğer tedbir alınmazsa ısı çarpması kan pıhtılaşmasına, doku 
ölümüne, beyin hasarına ve sonunda ölüme yol açar (9). Isı stresi-
ne bağlı bir diğer sağlık sorunu ısı tükenmişliğidir. Isı tükenmiş-
liğinin belirtileri baş ağrısı, bulantı, halsizlik, yorgunluk, sinirlilik, 
bilinç bulanıklığı, susama ve yoğun terlemedir. Isı tükenmişliği-
ne uğrayan çalışanlar sıcak alandan uzaklaştırılmalı ve sıvı tüket-
meleri sağlanmalıdır. Çalışan başa, boyna ve yüze uygulanan so-
ğuk kompresle serinletilmeli ve kafasını yüzünü ve boynunu so-
ğuk suyla yıkamalıdır. Bunlara ek olarak, ısı kramplarına ve siği-
le de rastlanabilir (17).

Soğuk maruz kalımı da bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu 
sağlık sorunları genellikle vücudun ısı kaybetmesi ve yerine bu ısı-
yı koyamaması ile oluşur. Hipotermi olarak bilinen tablo titreme, 
koordinasyon kaybı, yavaşlamış nabız ve solunum, bilinç kaybı ile 
seyreder ve acil bir durumdur. Endüstriyel işlerde sık rastlanma-
sa da dış ortam çalışanları, yüksek irtifa ya da balıkçılık gibi iş-
lerde çalışanlar hipotermi soğuktan koruma ile ilgili bilgilendiril-
melidir. Hipotermi belirtileri başlar başlamaz ısıtılamayan kişile-
rin mümkün olan en kısa sürede tıbbı tedavi görmeleri gerekir. İlk 
yardım olarak kişinin hemen ısıtılması ve ayaklar yukarıda, gövde 
sıcak tutularak şokun engellenmesi gerekir (10). 

Soğuk ısırması, bir kaç saat boyunca aşırı dondurucu soğuk-
lara özellikle de ıslak ve soğuk havaya maruz kalma sonucunda 
meydana gelebilir. Soğuk ısırması genellikle parmaklar, ayaklar, 
burun ve kulaklar gibi bedenin uç noktalarında görülür. Soğuğa 
maruz kalan vücut kısmında acıma ve yanma hissi oluşur. Buna 
ilaveten karıncalanma ve his kaybı yaşanır. Deri beyazdır, ellendi-
ğinde hafif derecede gergin hissedilir, ancak derialtı dokular, sı-
cak ve yumuşaktır. Uygun önlemler alındığında tamamen düze-
len bir tablodur.

İnsan vücudunun en yoğun ısı yayılımı mekanizması terin 
buharlaşmasıdır. Normal şartlarda bir insan terin buharlaşma-
sı yoluyla büyük miktarda ısı kaybederek vücut sıcaklığını koru-
yabilir. Dolayısıyla, ısı stresi altındayken terleme gerçekleşmez-
se vücut ısısının aşırı artması kaçınılmaz olur. Birçok endüstri-
yel işlem sırasında terleme ile ısı kaybı azalabilir. Bağıl nem oranı 
%100’e yaklaştıkça ve ortam sıcaklığı vücut sıcaklığına yakın ol-

duğunda terleme ile ısı kaybı tehlikeli olacak oranda azalır. Hava 
sıcaklığının bir fonksiyonu olan nem, ter buharlaşmasının tek 
başına belirleyici faktörü değildir; belirleyici faktör, daha ziyade, 
deri sıcaklığındaki buhar basıncı ile havanın buhar basıncı ara-
sındaki farktır (10). 

Çalışanların ısı aldığı veya ısı kaybettiği bir diğer mekanizma 
radyasyondur. Radyasyonla gelen ısıya en güzel örnek güneş ışın-
larının uzay boşluğundan geçtikten sonra dünyadaki nesnelere 
çarptıktan sonra ısıya dönüşmesidir. Bu örnekte olduğu gibi en-
düstriyel tesislerdeki sıcak yüzeyler çalışan üzerine termal radyas-
yonla ısı gönderirken soğuk yüzeyler de çalışandan çıkan ısıyı rad-
yasyon yoluyla emerler. 

Termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilme-
si: Termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için 
ilk adım birçok işte termal stres kaynakları bulunduğunu fark et-
mektir. Yüksek sıcaklıklara genellikle demir çelik fabrikalarında, 
şeker fabrikalarında, dökümhanelerde, plastik sıkma ve dökme iş-
lerinde, asfaltlamada rastlanırken düşük sıcaklıklar içeren işlere 
örnek olarak soğuk yerlerdeki yol bakım ve kurtarma işleri ile ça-
lışanların üstleri ıslak biçimde soğukta çalışmaları gereken tüm 
yerler verilebilir.

Termal konfor ölçümlerinin ilk aşmasında ISO 7730 metodu 
kullanılarak çalışanların ne kadarının termal ortamdan memnu-
niyet duyacaklarının ölçümü yapılır. Bu ölçümde PMV (öngörü-
len ortalama oy) adlı bir indeks kullanılır. PMV 0 olduğunda her-
kesin memnun olacağı bir ortam var olduğu anlaşılır. PMV pozi-
tif değerler aldıkça sıcaktan şikâyet eden kişiler artarken negatif 
değerler aldıkça soğuktan şikayet eden kişilerin oranı artmakta-
dır. PMV, aşağıdaki etkenler hesaba katılarak hesaplanan bir pa-
rametredir (18).
•	 Metabolik olarak ısı yayma miktarı
•	 Giyilen kıyafetin izolasyon sağlama seviyesi
•	 Kişinin yaptığı mekanik iş
•	 Hava sıcaklığı
•	 Ortalama radyant (radyasyonla ilgili) sıcaklık
•	 Hava akım hızı
•	 Su buharının kısmı basıncı
•	 Konvektif ısı transferi
•	 Kıyafetin yüzey sıcaklığı

Değinilen standart gereği, PMV endeksinin +2 ile -2 arasında ol-
ması gerekmektedir. PMV değeri +2’yi aştığında sıcak ortamlar-
la ilgili, -2’den aşağı düştüğünde ise soğuk ortamlarla ilgili ölçüm 
yapılmalıdır (17). Sıcak ortamların ölçümünde ISO 7243 standar-
dı kullanılır. Bu standartta ölçülmesi gereken sıcaklık indeksi ıslak 
hazne küre sıcaklığı (WBGT)’dır. Bu indeksin hesaplanması için 
kullanılan değişkenler küre sıcaklığı (Tg), doğal yaş-hazne sıcaklı-
ğı (Tnw) ve kuru hava sıcaklığı (Ta)’dır (19).

Bulutsuz kış aylarında, hava çok soğuk olmasına rağmen, 
Güneş’le yüzümüz temas ettiğinde yüzümüzde hissettiğimiz sı-
caklık hissi ya da yaz aylarında buzluğu açtığımızda yüzümüz-
de hissettiğimiz serinlemeye neden olan sıcaklık, radyal sıcaklı-
ğa bağlı olan küre sıcaklığıdır. Nemli havalarda sıcaklığın etkisi 
daha çok hissedilir. Bunun hesaba katıldığı indeks ise doğal yaş 
hazne sıcaklığıdır. Kuru hava sıcaklığı ise termometrenin ölçtü-
ğü sıcaklıktır.
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Işığın bir yüzeye bir kaynaktan düz bir hat üzerinde ulaşma-
sına doğrudan aydınlatma denilir. Doğrudan aydınlatma hat üze-
rindeki nesnelerin arkasında derin gölgeler oluşturduğundan ve 
gözlerde kamaşmaya neden olduğundan dolayı nadiren tercih edi-
len bir aydınlatma yöntemidir. Bu yöntem kalite kontrol gibi yük-
sek görünürlük gerektiren işlerde kullanılır (22). 

Dolaylı aydınlatma ışık akısının en az %90’nını tavana veya 
duvarlara dağıtan ve bu yüzeylerden geri yansıyan ışık ile aydın-
latmadır. Enerji verimliliği açısından duvarları ve tavanın açık 
renklere boyanmış olması gerekmektedir. Dolaylı aydınlatma-
da dağınık ışık oluşmakta ve gölgeler oluşmamaktadır. Genel-
de yüksek aydınlatma şiddeti yaratarak kamaşma riskini en aza  
indirir (22). 

İş yerlerinde aydınlatma ölçümleri “Measurement of Lighting 
Levels in the Workplace - Canada Occupational Health and Sa-
fety Regulations, Part VI - 928-1-IPG-039” (İş Yerlerinde Aydın-
latma Seviyelerinin Ölçümü- Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Dü-
zenlemeleri Kısım VI-28-IPG-039) isimli Kanada menşeli metoda 
göre yapılmaktadır. Bu yöntemi kullanırken dikkat edilmesi gere-
ken bazı hususlar şöyledir:
•	 Çalışma pozisyonunda ölçüm, uygunsuz olmayan dört farklı 

noktada (temsili nokta etrafında) yapılır. Toplamlarının orta-
laması alınır. 

•	 Alan ölçümlerinde, zeminden 1 metre yükseklikte dört fark-
lı ölçüm alınır (temsili nokta etrafında) ve yine toplamlarının 
ortalamaları alınır. 

•	 Temsili nokta İş Güvenliği Uzmanının gözlemlerine dayana-
rak seçilir. 

•	 ‘Temsili’, seçilen ölçüm noktalarının anormal olmadığı du-
rumlardır. 

•	 4 en karanlık veya 4 en aydınlık noktanın seçilmesi temsili de-
ğer vermeyecektir.

Ofisler, havaalanı apronları, endüstriyel alanlar, dış alanlar, ek-
ranlar gibi değişik alanlarda yapılacak ölçümlerde daha özelleş-
miş teknikler kullanılmaktadır. Örneğin bir masa üzerinde yapı-
lacak ölçümlerde ölçümün alınacağı koordinatlar adı geçen me-
totta verilmektedir. Özel alan ve uygulamalarda ölçümlerin ya-
pılmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için bu metoda  
başvurulmalıdır (23).

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon
İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, frekansı maddelerin iyonlaşma-
sına neden olmayacak derecede küçük ışınım anlamına gelmek-
tedir. İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun tamamı elektromanye-
tik alanlar üzerinden taşındığı için çalışanların iyonlaştırıcı ol-
mayan radyasyondan korunması çalışmalarında elektromanyetik 
alan dikkate alınmaktadır (10).

Elektrik alanı, bir elektrik yükünün başka bir elektrik yükü 
üzerinde yarattığı çekme veya itme kuvveti etkisini ifade eder. 
Her elektrik yükü (şarj) bir elektrik alanı üretir. Elektrik alanı-
nı meydana getiren şey, elektrik yüklerinin varlığıdır. Manyetik 
alan, elektrik yükleri yer değiştirdiğinde, yani bir elektrik akımı 
sirkülâsyonu olduğunda ortaya çıkar. Lamba yandığında, elektrik 
alanının yanı sıra, akımın besleme kablosundan lambaya geçişin-
den kaynaklanan bir manyetik alan da söz konusudur (24).

Güneş yükü olmayan iç ortamda ile dış ortamda çalışanlar ve 
güneş yükü olan dış ortamlarda çalışanlar için iki ayrı WBGT in-
deksi kullanılmaktadır. Beklenileceği üzere güneş yükünün oldu-
ğu ortamlarda, küre sıcaklığının etkisi daha fazladır. Dış ortam-
da çalışanların maruz kalımlarının hesaplanmasında 1. denklem 
kullanılır. 

WBGT
dış

 = 0.7 * T
nw

 + 0.2 * T
g
 + 0.1 * T

a
  denklem 1

WBGT
iç
 = 0.7 * T

nw
 + 0.3 * T

g
   denklem 2

Tg:küre sıcaklığı , Tnw: doğal yaş-hazne sıcaklığı 

İç ortamlarda kullanılan indeksin tek farkı katsayılar değil aynı 
zamanda kuru hazne sıcaklığının etkisinin hesaba katılmaması-
dır (denklem 2). Bu indeksleri, günümüzde kullanılan ölçüm ci-
hazları hesaplayıp, çıktı olarak verebilmektedir. Ölçüm alınan iş-
yerinin sıcaklık indeksinin heterojenliği ya da homojenliğine göre 
kullanılan hesaplama yöntemi değişiklik göstermektedir. WBGT 
indeksine göre, bahsedilen standart kullanılarak ortamda ısı bas-
kısı olup olmadığına karar verilmesi sıcak ortamlarda termal kon-
for ölçümünün son aşamasını teşkil eder (19). 

Isı baskısıyla başa çıkmanın en etkili yolu ısı üreten proses-
lerin daha az ısıyı ortama yaymalarını sağlamak veya çalışanı ısı 
kaynaklarından mümkün olduğunca uzak tutmaktır. Örneğin bir 
ısı eşanjörü tesisatı dıştan yüksek kaliteli malzeme ile uygun ka-
lınlıkta izole edildiğinde hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de 
çalışanların üzerinde ısı baskısı olma ihtimalini azaltacaktır. 

Soğuk ortamlarla ilgili olarak, ISO 11079 tüm vücut ısı dengesi-
nin değerlendirilmesine dair bir metot ortaya koymaktadır. Bu me-
totla iklim ve yapılan işe bağlı olarak ısı dengesini sağlamak için ge-
rekli kıyafet izolasyonu (IREQ) elde edilmektedir. Bilinen izolasyon 
değerine sahip kıyafetler kullanılmak durumunda kalındığında ise 
soğuğa maksimum maruz kalma süresi hesaplanmaktadır (20). 

Aydınlatma
Aydınlatma, iş kazalarının engellenmesi, iyi görmeye dayanan iş-
lerin yapılabilmesi için önemli bir fiziksel etkendir. Uygun bir ay-
dınlatma, öncelikle iş yerinde kazaya yol açabilecek her türlü nes-
nenin görülebilmesini sağlar. Böylece iş kazalarının önlenmesin-
de birincil bir rol üstlenmiş olur. Ayrıca, çalışanın psikolojisinin 
iyi durumda kalabilmesi ve kendini yorgun hissetmemesi için uy-
gun bir aydınlatma şarttır. İyi bir aydınlatma işin her ayrıntısının 
görülmesi yoluyla iş verimine katkıda bulunurken rutin prosedür-
lerdeki hata oranını da azaltarak iş kazalarının asgariye indirilme-
sine katkı sağlar. 

Uygun bir aydınlatma durumu elde etmek üzere tasarım ya-
pılırken öncelikle gün ışığından yararlanmak gerekmektedir. Bu-
nun mümkün olmadığı durumlarda yapay aydınlatma kullanımı-
na geçilmelidir. Doğal aydınlatma ile yapay aydınlatma arasında 
işin doğasını da bozmayacak şekilde bir denge kurmak iş sağlığı 
ve güvenliği açısından en ideal yaklaşımdır (21).

Bir yüzeye düşen ışık miktarına aydınlatma şiddeti denilir. Ay-
dınlatma şiddetinin birimi Lüks’tür. 

TS EN 12464 nolu “Işık ve Işıklandırma – İş Mahallerinin Ay-
dınlatılması - Bölüm 1: Kapalı Alandaki İş Mahalleri” standardın-
da belirtilen işyerlerindeki bazı alanlarda ve işlerde gerekli aydın-
latma şiddeti değerleri Tablo 4’de gösterilmiştir (22).



286 Petek OLGUN, Meltem METE KILIÇ, Kağan YÜCEL, Uzm. Dr. Selim GÜLER, Prof. Dr. Yücel DEMİRAL

Çalışanların elektromanyetik alanlardan korunması ile ilgi-
li Avrupa Birliği direktifinde elektromanyetik alan, frekansı 300 
GHz’e kadar olan statik elektrik alanları, statik manyetik ve za-
manla değişen elektrik alanları ve manyetik ve elektromanyetik 
alanlar olarak tanımlanmaktadır. Aynı direktifte elektromanyetik 
alanlara maruz kalmaya dair sınır değerlerde kullanılan birimler 
şu şekilde açıklanmıştır:

Elektrik alan şiddeti E, yüklü bir parçacığa uzaydaki hareketin-
den bağımsız olarak etki eden kuvvete denk gelen vektördür. Met-
re başına düşen volt (Vm-1) şeklinde ifade edilir.

Uzuv akımı (IL) bir elektromanyetik alan veya maruz kalan 
vücut kısmında indüklenen kapasitif akımların oluşması nedeniy-
le 10 MHz ile 110 MHz arasındaki frekanslardaki manyetik alan-
lara maruz kalan bir kişinin uzuvlarındaki akımdır. Amper (A) ile 
ifade edilir.

Temas akımı (IC) bir kişi bir elektromanyetik alan içerisindeki 
bir nesne ile temas ettiğinde ortaya çıkan akımdır. Amper (A) ile 
ifade edilir. Bir kişi elektromanyetik alan içerisindeki bir nesne ile 
devamlı temas halindeyse süreklilik arz eden temas akımı mey-
dana gelir. Bu tür bir temas olması sürecinde akıma eşlik eden sü-
reksiz akımlara bağlı olarak bir kıvılcım çıkışı meydana gelebilir.

Elektrik şarjı (Q) kıvılcım çıkışı için kullanılacak uygun bir bü-
yüklüktür ve kolomb (C) olarak ifade edilir.

Manyetik alan şiddeti (H), manyetik akı yoğunluğu ile bera-
ber uzaydaki herhangi bir noktada manyetik alanı belirleyen vek-
törel büyüklüktür. Metre başına amper olarak ifade edilir (Am-1). 

Manyetik akı yoğunluğu (B) hareketli yüklere etki eden bir 
kuvvetin ortaya çıkmasına sebep olan vektörel bir büyüklüktür. 
Uzay boşluğunda ve biyolojik maddelerde manyetik akı yoğunlu-
ğu ile manyetik alan şiddeti, H=1 Am-1 şiddetindeki manyetik al-
nın 4 π 10-7 T’lik (yaklaşık 1,25 mikrotesla) akı yoğunluğuna eşit 
olması gerçeği kullanılarak birbirine dönüştürülebilir.

Güç yoğunluğu (S) vücut içerisine uzanımın düşük olduğu çok 
yüksek frekanslar için kullanılan bir büyüklüktür. Bir yüzeye dik 
gelen olan radyant gücün yüzeyin alanına oranıdır. Metre kare 
başına vat olarak ifade edilir. (Wm-2).

Özgül enerji absorbsiyonu (SA), birim biyolojik kütlenin absor-
be ettiği enerjidir, kg başına jul olarak ifade edilir (Jkg-1). 

Elektromanyetik alanları tespit etmek için elektrik akımıy-
la çalışan ve/veya lazer üreten her türlü iş ekipmanını değerlen-
dirmek gerekmektedir. Özellikle yüksek gerilim üreten cihazlar 
ile MR cihazı gibi tıbbi görüntüleme cihazlarını risk değerlendir-
melerine katmak gerekir. Bu risk değerlendirmelerinde öncelik-
le cihaz ve ekipman üreticilerinin sunduğu elektrik ve manyetik 
alan şiddeti bilgileri dikkate alınmalıdır. Ancak, unutulmamalı-
dır ki uzun yıllar çalışan cihazlarda bu değerler değişiklik göste-
rebilir ve maruz kalım çalışanın çalışma alışkanlıklarına ve kay-
nağa uzaklığına da bağlıdır. Dolayısıyla, yetkili iş hijyeni laboratu-
varlarından elektromanyetik alan ölçümü hizmeti alınması önem 
arz etmektedir (10).

İyonlaştırıcı olmayan radyasyondan korunmak için metal, 
plastik ve çeşitli camlar gibi etkin önleyici malzemelerden bari-
yerler veya kafesler yapılabilir. Çeşitli malzemelerin geçirgenlik 
verileri literatürde mevcuttur. Kullanılan makine veya ekipmanın 
yaydığı manyetik alan özelliklerine göre koruma malzemesi seçi-
mi önemlidir (10).

Dokuz Eylül Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, giysi, 
kask, baret, bebek taşıyıcısı ve benzeri eşyaların içeriğinde kulla-
nılmak üzere hafif ve elektromanyetik dalgalara karşı kalkanla-
ma görevi görecek polimer kompozit yapılar geliştirilmesi hedef-
lenmiştir. Bu amaçla, karbon, karbon-kevlar ve cam lifleri içe-
ren kumaşlar kullanılarak kompozit yapıya sahip levhalar üre-
tilmiştir. İşyerlerindeki uygulamalar için bu ve buna benzer lite-
ratür verilerini kullanarak koruma yöntemleri geliştirilmesi uy-
gun olacaktır (25).

BİYOLOJİK ETMENLER
Biyolojk etkenler, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlen-
meye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil 
mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitleri-
ni ifade eder (26). 

Biyolojik ajanlar 7 kategoriye ayrılır. Bunlar bakteriler, man-
tarlar, parazitler, virüsler, riketsiya, prionlar, böcekler aracılığıy-
la yayılan virüslerdir.

Etkilenme yolları çöp kutuları, tuvaletler, hastaneler, ame-
liyathaneler, tarım, hayvanlar, polis, itfaiye ve temizlik işleri ça-
lışanları, araştırma, eğitim, savunma ve kamu hizmetleri gibi iş  
kollarıdır (10).

Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 
risk grubunda sınıflandırılır (26):

a) Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihti-
mali bulunmayan biyolojik etkenler.

b) Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, 
çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olası-
lığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı 
bulunan biyolojik etkenler.

c) Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden 
olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayıl-
ma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya 
tedavi imkânı olan biyolojik etkenler.

ç) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden 
olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayıl-
ma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yönte-
mi bulunmayan biyolojik etkenler.

Biyolojik risklerin belirlenmesi ve ölçümü spesifik olarak etkene 
göre yapılır. Genel olaraki toksinler dışındaki biyolojik tehlikelere 
maruz kalım sınır değerleri yoktur. Biyolojik tehlikelerden korun-
ma ölçümde olduğu gibi etkene özel olarak planlanmalıdır. Ancak 
genel kural olarak bioaeresol oluşumunun önlenmesi ve kontrolü 
ve çalışanların bilgilendirilmesi bütün önlem programlarında bu-
lunması gerekli ögelerdir. 

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: (1) Biyolojik 
etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, ça-
lışanın sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlen-
dirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, çalışanın 
maruz kalım türü, düzeyi ve süresi belirlenir.

(2) Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruz ka-
lım söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyo-
lojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak 
yapılır.
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(3) Risk değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere maruz 
kalım koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğun-
da yenilenir.

(4) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğin-
de yer alan hükümler ile aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak 
risk değerlendirmesi yapılır:

a) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etken-
lerin sınıflandırılması.

b) Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için bi-
yolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki öne-
rileri.

c) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek 
hastalıklarla ilgili bilgiler.

ç)  Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek 
alerjik veya toksik etkiler.

d) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların ya-
kalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler.

İşveren, iş yerinde biyolojik etkenlere maruz kalım riskinin azal-
tılması için aşağıdaki önlemleri alır:

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, çalışanların sağ-
lık ve güvenliği için risk olduğu ortaya çıkarsa, çalışanların 
maruz kalımını önler.

b) Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, yapılan iş 
ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak, sağlık ve güven-
lik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, çalışan-
ların maruz kalım düzeyinin en aza indirilmesi için özel-
likle aşağıdaki önlemleri alır:
1) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün 

olan en az sayıda tutulur.
2) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyo-

lojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya or-
tamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde 
düzenlenir.

3) Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruz 
kalımın başka yollarla önlenemediği durumlarda kişi-
sel korunma yöntemleri uygulanır.

4) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerin-
den kazara dışarıya taşınması veya sızmasının önlen-
mesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur. Ellerin 
sık sık yıkanması, çalışma alanlarında yiyip içilmeme-
si, biyolojik etkenlere maruz kalımın solunum, direk te-
mas ve deri çatlakları yoluyla olması nedeniyle kişisel 
koruyucu donanımın kullanılması önerilmektedir (10).

5) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinde yer alan 
ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılır.

6) Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yöne-
lik plan hazırlanır.

7) Gerektiğinde, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza 
edildikleri ortam dışında bulunup bulunmadığının be-
lirlenmesi için ölçümler yapılır.

8) Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten 
sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplan-
ması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, gü-
venli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yön-
temlerle yapılır.

9) Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde kul-
lanılması ve taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır.

Hijyen ve kişisel koruma: İşverenler, çalışanların biyolojik et-
kenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik riskleriyle karşılaş-
tıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri alırlar:

a) Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu 
çalışma alanlarında yiyip içmeleri engellenir.

b) Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel 
giysi sağlanır.

c) Çalışanlara, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri 
de dahil, uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yı-
kanma ve tuvalet imkanları sağlanır.

ç) Gerekli koruyucu donanım ve ekipman, belirlenmiş bir 
yerde uygun olarak muhafaza edilir. Her kullanımdan son-
ra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizle-
nir. Koruyucu donanım ve ekipman, kullanımından önce 
bozuksa tamir edilir veya değiştirilir.

d) İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem ya-
pılması ve incelenmesi yöntemleri belirlenir.

Koruyucu giysiler de dahil, biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabile-
cek iş giysileri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılma-
dan önce çıkarılır ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edi-
lir. İşverence, kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanın de-
kontaminasyonu ve temizliği sağlanır, gerektiğinde imha edilir.

Alınan önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz.
Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi: İşveren, iş yerin-

de çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin uygun ve yeterli 
eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda 
gerekli bilgi ve talimatları verir:

a) Olası sağlık riskleri.
b) Maruz kalımı önlemek için alınacak önlemler.
c) Hijyen gerekleri.
ç) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi.
d) Herhangi bir olay anında ve/veya olayların önlenmesinde 

çalışanlarca yapılması gereken adımlar.

Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalışmalara başlanma-
dan önce verilir. Değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun ola-
rak yenilenir. Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır (26).
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İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından fiziksel risk faktörleri; 
işin yapılışı sırasında fiziki çevre şartları nedeniyle işçilerin karşı-
laştıkları sağlık sorunları ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırıl-
ması ve azaltılması, işçilerin bedensel, ruhsal ve mental olarak ko-
runmasına dair alınması gereken hukuki, teknik ve tıbbi önlemle-
ri sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar. ILO “International Labo-
ur Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)” ve WHO “World 
Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)”’nün de katkılarıyla, 
tüm dünyada ve ülkemizde fiziksel risk faktörleri nedeniyle olu-
şan olumsuz çalışma ve sağlık koşullarının düzeltilmesi amacıyla 
yasal düzenlemeler ve bilimsel çalışmalarla geliştirilmiş kapsamlı 
iş güvenliği mevzuatı oluşturulmuştur (1). 

Çalışanların işyerlerinde karşılaştıkları fiziksel ortam koşulla-
rı, iş sağlığı güvenliği açısından fiziksel risk faktörleri olarak ta-
nımlanır ve çalışanların sağlığını önemli ölçüde etkiler. Fiziksel 
risk faktörleri; gürültü, hava basıncındaki değişiklikler, titre-
şim, termal konfor, aydınlatma, radyasyon ve manyetik alan 
olarak sıralanabilir. Kitabın bu bölümünde fiziksel risk faktörle-
ri açıklanacak, ilgili faktörler hakkında yürürlükte olan yasal ön-
lemler paylaşılacak ve sonraki bölümlerde ise güncel konulardan 
olan nükleer santraller, nanoteknoloji ve lazer konularında İş 
Sağlığı ve Güvenliği’nin önemi üzerinde durulacaktır. 

GÜRÜLTÜ
Gürültü; istenmeyen, insanların işitme sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen, fizyolojik ve psikolojik zararlar verebilen ve iş verimin-
de azalmaya sebep olabilen ses olarak tanımlanır ve etkileri gürül-
tüye maruz kalan kişinin kişisel özelliklerine de bağlı olarak deği-
şir. Çalışma hayatında karşılaşılan gürültü ise endüstriyel ses ola-
rak isimlendirilir ve iş yerlerinde çalışanlar üzerinde olumsuz et-
kiler bırakan ses olarak da tanımlanır (2). Gürültü, ilerleyen tek-
noloji ve nüfus artışı ile birlikte önemli endüstriyel ve çevre so-
runlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır ve yeterli önlem-
ler alınmadığında yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmak-
tadır. Avrupa Birliği’ne bağlı ülkeler için gürültünün neden oldu-
ğu işitme kayıplarının, en yaygın görülen 10 meslek hastalığından 
biri olduğu kabul edilmektedir (3). 

Gürültü; sesin frekans dağılımına, çalışanın gürültüden etki-
lenme süresine, kişisel duyarlılığa, gürültüye maruz kalan kişinin 
yaşına ve cinsiyetine bağlıdır. Çevremizde ve iş yerlerinde her tür-
lü ses üreten cihaz ve makinelerinin çıkardıkları yüksek sesler gü-
rültü kaynakları olarak kabul edilir. Endüstrideki gürültü kaynak-
larından bazıları; dövme ve perçinleme makineleri, kesici, ezici ve 
biçim verici makineler, pompalar, kompresörler, türbinler, vanti-
latörler, fırın ve motorların ateşleme gürültüleri, çevirici dişli, mo-
tor ve makinelerden gelen titreşim ve sürtünme sesleri vb. ses kay-
naklarıdır. Bunlara ek olarak çok kişinin çalıştığı dar alana sahip 
ofislerde, insan sesi de bir gürültü kaynağı haline gelebilir.

İSG açısından gürültüyü açıklayabilmek için gürültüyü oluş-
turan sesin fiziksel özelliklerine ait bazı temel kavramlar hakkın-
da bilgi verilmesi yerinde olacaktır. Fiziksel tanımıyla mekanik ve 
boyuna dalga türlerine örnek olan ses dalgası; bir esnek ortamda, 
ortam moleküllerin sıkışıp genleşmesi sonucu madde içinde olu-
şan titreşim hareketine paralel yayılan dalga hareketi olarak ta-
nımlanır. Ses kaynağının birim alana uyguladığı kuvvet sonucu 
maddesel ortamda oluşan basınç farkı ortam moleküllerinin tit-
reşimine neden olmaktadır ve ses kaynağından soğurulan enerji, 
denge konumlarını bozulan moleküllerin sıkışma -  seyrekleşme 
dalga hareketleri ile alıcıya (algıç, kulak vb.) iletilmektedir. 

Sesin dalga boyu; tam bir ses dalgasının aldığı yol veya ardı-
şık iki tepe noktası (iki sıkışma ya da iki seyrekleşme) arasında-
ki yol farkı olarak tanımlanır. Dalgaboyu λ sembolü ile tanımla-
nır, birimi ise metredir. Bir dalga hareketinde dalgaboyu (λ); hız 
(v) ile doğru orantılı, frekans (ƒ) ile ise ters orantılı olarak deği-
şir (v = ƒ × λ).

Sesin genliği; ortam moleküllerinin denge konumundan 
maksimum uzanımı (sıkışma veya seyrekleşme noktası arasında-
ki uzaklık) olarak tanımlanır. Genlik; alıcıya veya insan kulağı-
na ulaşan sesin şiddeti (gürlüğü) ile doğru orantılıdır. Ses şidde-
ti desibel (dB) ile ölçülür. Kulak 1000 Hz’lik sesi ancak 0,00002  
N/cm2 basıncın üstünde duymaya başlar ve kulakta ağrının oluş-
tuğu en üst ses şiddeti 140 dB’dir. Gürültünün 90 dB değerini 
aşma durumunda ise sözlü anlaşma imkanı ortadan kalkmakta-
dır. Bu bağlamda; gürültülü alanların tespiti ve var olan gürül-



290 Prof. Dr. Şeyda ÇOLAK

tüden insanın ne kadar etkilendiğini belirlemek amacıyla gürül-
tü haritaları oluşturulmaktadır. Oluşturulan gürültü haritaları ile 
gürültünün azaltılması için alınabilecek önlemlerin ve uygun ey-
lem planlarının oluşturulması amaçlanmaktadır (4).

Sesin hızı; ses dalgasının birim zamanda aldığı yol olarak ta-
nımlanır, birimi metre/saniye’dir. Ses dalgasının hızı; sesin yayıl-
dığı ortamın sıcaklığına, esnekliğine ve yoğunluğuna bağlı olarak 
değişir. Örneğin sesin 20 °C sıcaklıkta havadaki hızı yaklaşık 344 
m/s iken, sudaki hızı 1410 m/s, çelik içindeki hızı ise 5200 m/s’dir. 

Sesin frekansı; birim zamanda ses dalgasının gerçekleştirdi-
ği titreşim sayısı olarak tanımlanır. Sesi meydana getiren titreşi-
min frekansı arttıkça ses tizleşirken, sesin frekansı düştükçe ses 
pesleşmektedir. Ses; subsonik sesler (f < 20 Hz), işitilebilen ses-
ler (20 Hz < f < 20 kHz) ve ultrasonik sesler (f  > 20 kHz) ola-
rak farklı frekans aralıklarında da değerlendirilir. Genç ve sağlık-
lı bir insan kulağı, frekansı 20 Hz ile 20000 Hz aralığındaki ses-
lere duyarlıdır.  

Sesin gücü; birim zamanda ses kaynağından çevreye yayılan 
akustik enerji olarak tanımlanır ve birimi watt (W) ile verilir. İn-
san kulağının sesi algılamasında olduğu gibi, ses sinyal akışı ile ilgi-
li yapılan işlemlerin büyük bir bölümü ses gücü kavramına dayanır. 

Sesin yoğunluğu ise; ses gücünün birim alana düşen mik-
tarı olarak tanımlanır ve birimi W/m2 olarak verilir. İşitilebilen 
en düşük ses yoğunluk düzeyini tanımlayan işitme eşiği 10-12  

W/m2, kulağın duyabileceği en yüksek ses yoğunluk düzeyi ise 1- 10  
W/m2’dir. Bu değerin üzerindeki ses yoğunluk düzey değerleri ise 
kulakta ağrı hissi oluşturur. 

İş sağlığı ve güvenliği açısından işitme kayıplarına sebep ola-
bilecek gürültünün değerlendirilmesi için gürültüyü meydana ge-
tiren ses basıncının da tanımlanması gereklidir. Sesin basın-
cı; ses dalgalarının birim yüzeye etki ettiği kuvvet olarak tanım-
lanır. Sesin gücü temel alınarak, bir gürültü kaynağının ses ba-
sınç seviyesini belirlemek mümkündür. Hava ortamında yapılan 
gürültü ölçümlerinde, ölçüm kolaylığı içermesi nedeniyle belirle-
nen ses basınç düzeylerinden yararlanılır. Gürültü ölçüm cihazı 
olarak, temelde havadaki ses basıncını ölçen gürültü ölçerler kul-
lanılmaktadır. Basınç birimi olarak kullanılan bar, yaklaşık ola-
rak deniz seviyesindeki atmosfer basıncına eşittir. Gürültü yönet-
meliğinde ise; ses basıncı için pascal (Pa) birimi kullanılmaktadır  
(1 bar = 100 kPa). Sağlıklı bir insan kulağı; 20 µPa ile 200 Pa arasın-
da bulunan geniş basınç aralığında rahatça duyar. 20 µPa şiddetin-
deki sese işitme eşiği, 200 Pa şiddetindeki sese ise ağrı eşiği denir. 

İnsan kulağının ses gücünü algılayabilme sınırı yüksek-
tir ve doğrusal olmayan, logaritmik bir algılama yeteneğine sa-
hiptir. Bu nedenle gürültünün belirlenmesi işlemlerinde ses ba-
sınç seviyesi (Sound Pressure Level – SPL) olarak tanımlanan 
ve belirli bir ses kaynağının ses basınç seviyesini, başka bir refe-
rans ses kaynak basıncını dikkate alarak hesaplayan logaritmik 
bir ölçü kullanılır. Bu bağlamda SPL değeri (ses şiddet seviyesi);  
SPL=10log(P/P

0
)2 bağıntısı ile verilir (5). Bağıntıda geçen P

0, 
sağ-

lıklı bir kulağın işitme eşiği olan 20 μPa referans ses kaynak basın-
cını, P ise ölçülen sesin basınç değerini gösterir. Ses basınç seviye-
sinin birimi, telefonun mucidi A. G. Bell’e ithafen bell olarak se-
çilmiş ancak kulak için duyma aralığına uyum sağlaması açısın-
dan desibel birimi kullanılmaya başlanmıştır (3). Gürültü düze-
yinin 3 dB artması ya da azalması, logaritmik olarak ses kaynağın-

dan çıkan ses şiddet düzeyinin iki katına çıkması ya da yarıya in-
mesi anlamına gelmektedir. İnsan kulağının işitme eşiği olarak 
tanımlanan duyma eşik ses değeri 0 dB, ağrı eşiği olarak tanım-
lanan üst duyma sınırı ise 140 dB değerine karşı gelmektedir. 120 
dB değerinde kulakta rahatsızlık oluşurken, 125 - 135 dB arası ses-
ler kulakta belirgin ağrı meydana getirir. 140 dB değerinde ise ku-
lak zarı yırtılması vb. etkilerle birlikte kulakta kalıcı zararlar orta-
ya çıkabilir (6). Bazı çalışma ortamları için belirlenmiş ortalama 
gürültü düzeyleri Tablo 1’de verilmiştir (7).

Aynı zamanda gürültüyü, gürültünün zamana göre değişim-
leri dikkate alınarak, sürekli, değişken ve anlık (darbeli) gürültü 
olarak da sınıflandırılmak mümkündür. Sürekli gürültü; belir-
li bir zaman aralığında sabit kalan gürültü türüdür ve jeneratör-
lerin oluşturduğu gürültü bu türe örnek gösterilebilir. Değişken 
gürültü; zaman içinde şiddeti değişen gürültü türüdür ve sana-
yide üretim amaçlı yapılan işlerde bu tür gürültü türlerine sıklık-
la rastlanır. Anlık gürültü ise; çok kısa sürede oluşan yüksek se-
viyeli gürültü türü olarak tanımlanır ve çarpışan nesnelerin oluş-
turduğu gürültü bu türe örnek olarak verilebilir (7). 

İnsanları rahatsız eden gürültü türlerine göre belirlenen gü-
rültü indeksleri ve ilgili indeksler için kabul edilebilir ses düzey-
leri tanımlanmıştır. Buna göre; A-Gürültü basıncı düzeyi, işi-
tilebilen frekans sınırları (20 Hz – 20 kHz) arasındaki gürültüle-
rin ölçüsünü, B-Ağırlıklı gürültü düzeyi, mikrofon ve ses yük-
selticiler ile yapılan doğrudan gürültülerin ölçüsünü, C-Eşdeğer 
sürekli gürültü düzeyi; özellikle gürültü kirliliğini belirlemek 
için kullanılan ölçüm periyodundaki ortalama gürültü düzeyle-
rinin ağırlıklı ortalamasını, D-Gündüz gece ortalama gürültü 
düzeyi; haftalık-aylık, gece-gündüz gürültü dağılımlarının ölçü-
sünü ve E-Trafik gürültü indeksi ise; temelde 24 saat süresince 
saptanan gürültü ölçü düzeyini verir. Ölçüm frekans aralığı dik-
kate alındığında, bir kişi üzerinde gürültünün zararlı etkisinin de-
ğerlendirilmesinde A- ağırlıklandırmalı ses maruziyeti kullanılır 
(8). dB(A); insan kulağının hassas olduğu orta ve yüksek frekans-
ların özellikle vurgulandığı ses değerlendirme birimidir ve sesin 
yarattığı rahatsızlıklar açısından insanların gürültüye gösterdik-
leri tepkiyi ölçmek için yaygın kullanıma sahiptir (9). Bu bağlam-
da A-ağırlıklı ses maruziyeti (EA, 8h), bir kişinin maruz kaldığı 
gürültünün zararlı etkilerinin değerlendirmesinde kullanılır (10). 
Gürültüye maruz kalmanın işitme sistemine zararlı etkisi, gürül-
tünün ses basınç düzeyi ve maruziyet süresine bağlıdır. Bir iş ye-
rinde çalışan kişi ise çalıştığı süre boyunca farklı sürelerde, farklı 
ses basınç seviyelerindeki gürültüye maruz kalabilir. Çalışan üze-
rinde gürültünün zararlı etkileri değerlendirmeleri, TS 2607 ISO 
1999 standardında da belirtilen 8 saatlik günlük çalışma (günlük 
mesai) veya 8 saatlik beş iş gününden oluşan haftalık çalışma sü-
releri referans alınarak belirlenir (10). 

Yüksek ses basınç düzeyindeki gürültüye çok kısa süreli maruz 
kalınması bile işitme hasarına yol açabilmektedir. Düşük düzeyli 
gürültüye uzun süreli maruziyet de aynı etkiyi gösterecektir.  De-
sibel cinsinden ifade edilen maruziyet düzeyi (LEX, 8h), genellikle 
gürültü maruziyeti (EA, 8h) yerine kullanılır. Çalışanların Gürül-
tü ile Risklerden Korunmalarında Dair Yönetmeliğin ilgili kısım-
larında (2013), gürültüye maruziyet düzeyleri ile ilgili gerekli ta-
nımlar yapılmıştır (11). Buna göre; günlük gürültü maruziyet dü-
zeyi (LEX, 8 saat) [dB(A) re. 20 μPa], TS 2607 ISO 1999 standar-
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dında tanımlandığı gibi, en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli 
gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet 
düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortala-
masıdır. Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat) ise, TS 
2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi, A-ağırlıklı gün-
lük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden 
oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasıdır. Kararsız gü-
rültünün eşdeğer sürekli A-ağırlıklı ses basınç düzeyi, bir kişide 
aynı etkiye neden olan kararlı gürültünün A-ağırlıklı ses basınç 
düzeyidir. En yüksek ses basıncı (P

tepe
) ise, C-frekans ağırlıklı an-

lık gürültü basıncının en yüksek değerini verir. Yönetmelikte yer 
alan en yüksek ses basıncının maruziyet sınır değerleri, ciddi bir 
anlık işitme hasarı riski bulunan ses basınç değerleridir. 

Bir çalışanın çalışma ortamında çalıştığı makinalar veya ha-
reketli parçaların potansiyel tehlike uyarılarını duymasının ge-
rekli olduğu veya sözlü talimatlara uyma zorunluluğu olduğu du-
rumlarda sesin ortam gürültüsü nedeniyle duyulmaması çok teh-
likeli sonuçlara, iş kazalarına sebep olabilir. 6331 sayılı Kanun ve 
ilgili Yönetmelik çerçevesinde (12) işveren; çalışanların sağlığını 
ve güvenliğini dolaylı etkileyen her bir riski (gürültü, uyarı sin-
yali ve diğer sesler arasındaki etkileşimler vb.) değerlendirirken 
özellikle dikkatli olmalıdır (10).  Gürültü düzeyi ölçümleri, genel 
adı sonometre olarak tanımlanan gürültü ölçme cihazları kulla-
nılarak değişik tekniklerle gerçekleştirilir (13). Gürültü ölçümün-
de kullanılan cihazlar; anlık gürültü seviyelerini ölçebilen cihaz-
lar, iş yeri ortam dozimetreleri ve kişisel dozimetreler olarak sı-
nıflandırılır. Gürültü düzeyi ve sağlık etkileri arasındaki ilişki 
Tablo 2’de verilmiştir (7). 

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
İSG kavramı proaktif bir temele dayandığından, iş yerlerindeki ge-
nel güvenlik prensipleri çalışanları risk faktörlerinden henüz etki-
lenme olmadan korumak yönündedir. Bu sebeple gürültüden ko-
runma yöntemi olarak, çalışanların aşırı gürültüye maruz kalma-
maları için öncelikli olarak teknik tedbirlerin alınması gerekmek-
tedir. Bu teknik tedbirler uygulama öncelik sırasına göre; gürül-
tü kaynağında alınması gereken önlemler, gürültü kaynağı ile alı-
cı arasındaki yolda alınması gereken önlemler ve gürültüye ma-
ruz kalan kişide alınması gereken önlemler olarak gruplandırılır. 

Gürültü kaynağında alınması gereken önlemler, endüstri-
yel gürültü sorunu için en etkili çözüm yoludur. Bu birincil ön-
lem türüne, kullanılan makineleri gürültü düzeyi düşük olan baş-
ka tür makineler ile değiştirmek, yapılan işlemi daha az gürültü 
gerektiren işlemle değiştirmek, gürültü çıkaran makinelerin işle-
yişini yeniden düzenlemek vb. uygulama örnekleri verilebilir. Gü-
rültüyü kaynakta önlemek, özellikle mühendislik alanındaki ön-
lemleri öne çıkarır ve iş yerinin tasarım aşamasında ele alınma-
sı daha etkili ve daha ekonomik olacağından en önemli korunma 
yöntemi olarak kabul edilir. Gürültü kaynağı ile alıcı arasında-
ki yolda alınması gereken önlemlere örnek olarak; makinelerin 
yerleştirildiği zeminde yeterli tedbirlerin alınması, gürültü kayna-
ğı ile gürültüye maruz kalan kişi arasında gürültüyü önleyici en-
gellerin kullanılması, gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan 
kişi arasındaki uzaklığın artırılması, sesin geçebileceği ve yansı-
yabileceği duvar, tavan ve zeminin ses emici malzemelerle kap-
lanması vb. işlemler sıralanabilir. Gürültüye maruz kalan kişi-
de alınması gereken önlemler için ise, gürültüye maruz kalan 
kişiyi sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine almak, kişinin gü-
rültülü ortamdaki çalışma süresini kısaltmak, çalışanların gürül-
tülü yerlerde rotasyonla çalışılmasını sağlamak, çalışanlar tara-
fından gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu donanım (KKD) 
kullanılmasını sağlamak, gürültünün zararları hakkında çalışan-
lara eğitim vermek vb. işlemler örnek olarak verilebilir. KKD kul-
lanımı iyi düzeyde koruma sağlasa da, gürültünün kişi üzerinde 
sınırlandırılması daima geçici bir yöntem olarak ele alınmalıdır 
ve kalıcı çözüme ulaşabilmek için kısa süre içerisinde gürültüyü 
kaynakta azaltacak mühendislik önlemlerine öncelik verilmelidir. 
Gürültü için KKD kullanımına örnek verilirse; kulak tıkacı olarak 
pamuk kullanılması halinde gürültü seviyesi 5 – 16 dB, parafin-
li pamuk kullanılması halinde 20 – 35 dB, sanayi kulak tıkacı kul-
lanılması durumunda ise 20 – 45 dB oranında gürültüden korun-
mak mümkün olabilmektedir. KKD kullanımına yönelik olarak 
kulaklıklar, kişiye ve yürütülecek işe özel olarak seçilmeli, gürül-

Tablo 1. Bazı çalışma ortamları ile ilgili ortalama gürültü düzeyleri 

(7).

Örnek Ortam Gürültü Düzeyi (dB)

Okullar 30 - 40

Kapalı Ofis Ortamları 30 - 40

Açık Ofis Ortamları 35 - 45

Laboratuvarlar 35 - 50

Kontrol İstasyonları 35 - 55

Üretime Yönelik İş Yerleri, Atölyeler 65 - 70

Sağlık Sektöründeki Çalışma Ortamları 30 - 45

Tablo 2. Gürültü düzeyleri ve sağlık etkileri arasındaki ilişki (7)

Gürültü Seviye Aralığı (dB) Gürültü Kaynaklarına Örnek Gürültünün Sağlık Üzerine Etkileri

20-55 Normal konuşma seviyesi, normal dış ortam gürültüsü vb. -

60-65 - Stres, Huzursuzluk

70-75 Yoğun Trafik Sesi, Metro Gürültüsü Kardiyovasküler Etkiler, Uyku Bozuklukları

85 Endüstriyel İşlemler İşitme Kaybı, Tinnitus (kulak çınlaması)

90-140 Gece Kulüpleri, Ambulans Sireni, Motorsiklet, Jet Motoru İşitme Sisteminde Ani Hasarlar
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tülü ortama girmeden önce takılmalı, gürültülü ortamdan çıkma-
dan ise çıkartılmamalıdır. Kulak koruyucunun çok kısa bir süre 
için kullanılmaması durumunda bile etkin korumanın büyük 
oranda azalacağı unutulmamalıdır. Kişisel koruyucu donanımla-
rın iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmeliğin 6. Madde-
sine göre (14); iş yerinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar 
kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı, iş 
yerinde var olan koşullara uygun olmalı, kullanıcının ergonomik 
gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olmalı, gerekli ayar-
lamalar yapıldığında kullanıcıya tam uymalı, ürünlerde uygun şe-
kilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalı, işveren 
tarafından ücretsiz verilmeli, imalatçı tarafından sağlanacak kul-
lanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kont-
rolleri yapılmalı, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilmeli, hijyenik 
şartlarda muhafaza edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalı-
dır. Ayrıca işveren, çalışanları kişisel koruyucu donanımları hangi 
risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirmek ve uygulama-
lı olarak eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür.  

Seçilen kulak koruyucu, takan kişinin kulak zarındaki gürül-
tü seviyesini ulusal düzenlemelerde tanımlanan uygun seviyeye 
indirgemelidir. Kulak koruyucu için, gürültü seviyesini ne kadar 
azaltırsa, o kadar iyi işitme koruma sağlar mantığı doğru değildir. 
Uygun kulak koruyucusu, kişinin kulak zarındaki gürültü seviye-
sini etki seviyesinin (L

etki
), 5 - 10 dB altında kalmasını sağlamalı-

dır. Daha fazla koruma, iletişim sorunlarına ve uyarı sinyallerinin 
duyulmasının engellenmesine neden olabilir ve iş kazalarına ve/
veya çalışanın kulak koruyucu takmamayı seçmesine sebep olabi-
lir. Şekil 1’de kulak koruyucusu ile gürültü azaltma değeri ilişki-
si görülmektedir (7). 

Eğer iş yerinde gürültü seviyesi çalışana zarar verecek düzeyde 
ise, gürültü kaynakları ile gürültüye maruz kalan çalışanlar kont-
rol altına alınmalıdır. Bunun için hem iş yerleri, hem de çalışanlar 
açısından başarılı bir işitme-koruma programının uygulanması 
gerekir. İşitme-koruma programı; gürültünün ölçülmesi, yönetsel 
ve mühendislik kontrollerin yapılması, odiyolojik değerlendirme, 
kişisel koruyucu donanımların kullanılması, eğitim ve motivasyo-
nun sağlanması, kayıtların tutulması ve programın değerlendiril-
mesi aşamalarına sahiptir. Gürültüye maruziyet seviyesinin yük-
sek olduğu durumlarda temel olarak gürültü kaynağının ortadan 
kaldırılması, çalışanların gürültü maruziyetinden korunması ge-

reklidir. Ayrıca iş yeri yöneticilerinin ve iş güvenliğinden sorumlu 
görevlilerin denetim yapmaları, gürültüye maruz kalan çalışanla-
rın sağlık kontrollerinden geçmelerini sağlamaları ve muayene so-
nuçlarını kayıt altına almaları da gerekmektedir. Tablo 3’de, iş ye-
rindeki ortam gürültü şiddet ve süresine göre işitme kayıp oran-
ları verilmiştir (15).

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise; gürültü ile başka 
bir fiziksel risk faktörü olarak tanımlanan titreşim arasındaki et-
kileşim ile ilgilidir. Bilimsel çalışmalar, el-kol titreşimi ve tüm vü-
cut titreşiminin gürültü ile ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak, 
tam doz-yanıt ilişkileri bu etkileşimler için geçerli değildir. Örne-
ğin, bir inşaat alanında kamyon sürücülerinin tüm vücut titreşim 
maruziyeti değerleri olması gereken limit değerlerin üzerinde ise, 
gürültü ile tüm vücut titreşimi etkileşimi sonucu işitme kaybı ris-
ki, sadece gürültü maruziyeti ile oluşan riskten yaklaşık 3 dB daha 
yüksek olmaktadır (10). 

YASAL ÖNLEMLER
İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve 
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, 
yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri, 2012 yılın da yürürlüğe 
giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenmiştir (12). Gürül-
tüyle ilgili yasal düzenlemeler ise 28.07.2013 tarihli ve 28721 sayılı 
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Gü-
rültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikte  
belirtilmiştir (11).

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı 
Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ndeki (2008) Madde 18’e göre; fi-
ziksel etkenler nedeniyle oluşan meslek hastalıkları E – grubu mes-
lek hastalığı olarak tanımlanmıştır (16). Gürültünün en olumsuz 
etkisi fizyolojik olarak işitme kaybına neden olmasıdır. Yapılan is-
tatistiklere göre meslek hastalıklarının dikkate değer bir oranı fi-
ziksel risklerden gelen işitme kayıplarıdır (17). İşitme kaybının ya-
nısıra, gürültünün çeşitli ruhsal bozukluklar ile sinir ve sindirim 
sistemi meslek hastalıklarına neden olabileceği de belirlenmiştir.

Gürültü standartları genellikle ülkeden ülkeye değişim gös-
terir. Gürültü seviyesinin sınırlandırılmasında genel kabul gö-
ren standart ise gürültünün kişinin sessiz bir ortamda 1 metre-
den günlük konuşmaları anlamakta güçlük çektiği nokta olarak 
tanımlanır.

Bir iş yerinde 1 metre uzaklıktaki bir kişiyle konuşmak için 
sesi yükseltmek gerekiyorsa, o iş yerinde zararlı düzeyde gürültü 
olduğunu kabul eden OSHA - Mesleki Sağlık ve Güvenlik Daire-
si (Occupational Safety and Health Adminstration), gürültünün 8 
saatlik zaman ağırlıklı ortalaması 85 dBA olduğunda, o iş yerinde 
işitme koruma programı uygulanmasını önermektedir (18). 

Tablo 3. Ortam gürültü şiddeti ve süresine göre işitme kayıp oranları (15)

Etkilenme Süresi

(8 saat/gün)

Gürültü Şiddeti

(dB/A) 

25 dB(A)’lik

İşitme Kaybı (%)

10 yıl 85 3

30 yıl 85 8

10 yıl 100 29

30 yıl 100 44

Şekil 1. Kulak koruyucusu ile gürültü azaltma değeri ilişkisi (7) 



Fiziksel Risk Faktörleri 293

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına 
Dair Yönetmelik (11) hükümlerine göre, genel yönetmelik mad-
deleri ve işitme ile ilgili risklerden korunmak için alınması gere-
ken önlemlerden bazıları aşağıda açıklanmıştır. Yönetmelikte ge-
çen tanımlar Madde 4’te verilmektedir. Yönetmeliğe göre ma-
ruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri, Madde 5’te  
belirtilmiştir. 

Buna göre; 

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (L
EX, 8saat

) = 80 dB(A) 
veya (P

tepe
) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa], 

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (L
EX, 8saat

) = 85 dB(A)
veya (P

tepe
) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa],           

c) Maruziyet sınır değerleri: (L
EX, 8saat

) = 87 dB(A) veya  
(P

tepe
)=200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa] şeklindedir.

Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyeti-
nin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu dona-
nımların koruyucu etkisi de dikkate alınır. Maruziyet eylem de-
ğerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz. Gün-
lük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık 
gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır 
değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında gün-
lük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet 
düzeyi kullanılabilir. Yukarıda belirtilen maruziyet eylem değer-
leri Tablo 4’de özetlenmiştir. 

Tablo 4. Çalışanların gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına dair 
Yö netmeliğe göre gürültü için maruziyet eylem değerleri (11)

Düşük Maruziyet Eylem Değeri 80 dB(A) 135 dB(C)

Yüksek Maruziyet Eylem Değeri 85 dB(A) 137 dB(C)

Maruziyet Sınır Değerleri 87 dB(A) 140 dB(C)

Maruziyetin belirlenmesi işlemi Madde 6 ile açıklanmıştır. 
Buna göre; işveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, iş 
yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk de-
ğerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçüm-
leri yaptırarak maruziyeti belirler. Gürültü ölçümünde kullanılacak 
yöntem ve cihazlar; özellikle ölçülecek olan gürültünün niteliği, ma-
ruziyet süresi, çevresel faktörler ve ölçüm cihazının nitelikleri dik-
kate alınarak mevcut şartlara uygun olmalıdır. Ölçümler çalışanın 
kişisel maruziyetini göstermektedir ve değerlendirme ve ölçüm so-
nuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin denetimlerin-
de istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanmalıdır. 

Risk değerlendirmesi işlemi Madde 7’de açıklanmıştır. Risk 
değerlendirmesi ile çalışanların gürültüden kaynaklı risklere ma-
ruziyetinin tanımlanması ve gürültü maruziyeti derecelerinin be-
lirlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak risk değerlendirmesi, ma-
ruziyet eylem değerlerine ulaşıldığında ya da geçildiğinde yapıla-
cak eylemleri belirlemeye yardımcı olan bir risk değerlendirme-
si olmalıdır.

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması konusuna Madde 8’de 
yer verilmiştir. Buna göre; işveren maruziyetin önlenmesi veya 
azaltılmasında, Kanunun (11) 5. maddesinde yer alan risklerden 
korunma ilkelerine uyar ve özellikle gürültüye maruziyetin daha 
az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi, yapılan işe göre 
mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekip-
manlarının seçilmesi, işyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekil-
de tasarlanması ve düzenlenmesi, iş ekipmanını doğru ve güven-
li bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğiti-
min verilmesi, gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaç-
la hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü 
emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması, yapı elemanları 
yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yön-
temlerle azaltılması, işyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için 
uygun bakım programlarının uygulanması, gürültünün, iş orga-
nizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla maruziyet süresi ve düze-
yinin sınırlandırılması, yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürele-
rinin düzenlenmesi hususlarını göz önünde bulundurur. İşyerin-
de en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti ha-
linde ise, işveren gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya 
iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluş-
turur, uygulamaya koyar, gürültüye maruz kalınan çalışma yer-
lerini uygun şekilde işaretler, işaretlenen alanların sınırlarını be-
lirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kont-
rollü yapılmasını sağlar, işveren, çalışanların dinlenmesi için ay-
rılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin kullanım şartları 
ve amacına uygun olmasını sağlar ve işveren alınacak tedbirlerin, 
Kanunun 10. maddesi uyarınca (12) özel politika gerektiren grup-
lar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını da sağla-
makla yükümlüdür. 

Yönetmelikte kişisel korunma Madde 9’da verilmiştir. Buna 
göre; işveren çalışanın gürültüye maruziyeti belirtilen en düşük 
maruziyet eylem değerleri olan 80 dB(A) değerinden fazla oldu-
ğunda, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına ha-
zır halde bulundurmalıdır. Çalışanın gürültüye maruziyeti en 
yüksek maruziyet eylem değerleri olan 85 dB(A)’e ulaştığında ya 
da bu değerleri aştığında ise kulak koruyucu donanımların çalı-
şanlar tarafından kullanılmasını sağlamalı ve durumu denetleme-
li, kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol etmelidir. İş-
veren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar; 2/7/2013 
tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Ko-
ruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik kapsamında; iş yerinde kullanılması gereken kişisel 
koruyucu donanımların kullanım amaçları, kullanım yöntemleri 
açıklanmıştır (14). Ayrıca 01.05.2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeli-
ği (19) hükümlerine uygun olacak şekilde, kişisel koruyucu dona-
nımlar işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indire-
cek şekilde seçilmeli, çalışanlar tarafından doğru kullanılmalı ve 
korunmalı, çalışana tam uymalı ve hijyenik şartların gerektirdiği 
durumlarda çalışana özel olarak sağlanmalıdır. 

Maruziyetin sınırlandırılması konusunda ise yönetmeliğin 10. 
Madde’sine uygun olarak; çalışanın maruziyetinin hiçbir durum-
da maruziyet sınır değerlerini aşmaması gerektiği belirtilir. Yönet-
melikteki bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen maruzi-
yet sınır değerlerinin aşıldığı durumda ise, işveren maruziyeti sı-
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nır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal al-
malı, maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirle-
meli ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye 
yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenleme yapmalıdır. 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi de çok önemlidir ve 
yönetmelikte Madde 11 ile kesinleştirilmiştir. Bu maddeye göre 
işveren, işyerinde en düşük maruziyet eylem değerleri olan 80 
dB(A)’e eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz ka-
lan çalışanların veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili 
olarak gürültüden kaynaklanabilecek riskler, gürültüden kaynak-
lanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alı-
nan tedbirler, bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar, maruziyet sınır 
değerleri ve maruziyet eylem değerleri, gürültüden kaynaklanabi-
lecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün sonuçla-
rı ile bunların önemi, kulak koruyucularının doğru kullanılma-
sı, işyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bil-
diriminin nasıl ve neden yapılacağı, Bakanlıkça sağlık gözetimi-
ne ilişkin çıkarılacak mevzuat hükümleri, çalışanların hangi şart-
larda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin ama-
cı, gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygu-
lamaları hususlarında konularında bilgilendirilmelerini ve eğitil-
melerini sağlar.

Aynı zamanda yönetmeliğin 12. Madde’sine göre işveren, ger-
çekleştirilecek risk değerlendirmesi, risklerin ortadan kaldırılma-
sı veya azaltılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygu-
lanacak tedbirler, kulak koruyucularının seçilmesi hususlarında 
çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini almalı ve katılımla-
rını sağlamalıdır. 

Sağlık gözetiminin tanımlandığı Madde 13’de ise; gürültüye 
bağlı herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve çalı-
şanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla işveren, Kanu-
nun 15. Madde’sine göre (12); işyerinde gerçekleştirilen risk de-
ğerlendirmesi sonuçlarına bağlı olarak işyeri hekimince belirle-
necek düzenli aralıklarla çalışanların sağlık gözetimini yaptır-
mak durumundadır. En yüksek maruziyet eylem değerleri olan 85 
dB(A)’ı aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için ise, işveren ta-
rafından işitme testleri yaptırılır. Risk değerlendirmesi ve ölçüm 
sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, en dü-
şük maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalı-
şanlar için de işitme testleri yaptırılabilir. İşitme ile ilgili sağlık gö-
zetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı 
gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde; çalışan, işyeri he-
kimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. 
İşveren; işyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir, 
riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden ge-
çirir, riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye ma-
ruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görü-
len tedbirleri uygular ve gürültüye maruz kalan diğer çalışanların 
sağlık durumunun gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gö-
zetimine tabii tutulmalarını sağlar.

Aynı zamanda Çevre Kanunu’nun (2872 sayılı, 1983) 14. 
Madde’sinde (20) 2006 yılında yapılan değişiklik ile gürültü tanı-
mı yapılmış, sadece işyerlerinde değil günlük hayatta da kişilerin 
huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde stan-
dartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulmasının yasak ol-
duğu bildirilmiştir. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, 

eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürül-
tü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilme-
si için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması ge-
rektiği üzerinde durulmuştur. 

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk 
Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yö-
netmeliğe göre (2013); çalışanların 85 dB’den fazla şiddetteki gü-
rültülü işlerde günde 7,5 saatten fazla çalışması yasaktır (21). 

HAVA BASINCINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Basınç; birim alana uygulanan kuvvet olarak tanımlanır ve biri-
mi bar, Newton/m2 veya 1 atm’dir. Normal şartlar altında hava 
basıncı 760 mmHg basıncına eşittir. Çalışanların, işyerlerindeki 
çalışma koşullarına bağlı olarak bazen yüksek basınç, bazen de 
düşük basınca maruz kalmaları mümkündür. Yaşadığımız ortam-
da normal atmosferik basınç düzeyine alışkın olan insan organiz-
ması ise, atmosfer basıncından daha yüksek veya daha düşük ba-
sınçlı ortamlara uyum gösterme sorunları yaşayabilmektedir (1). 
Ancak çalışan tarafından hissedilen basınç farkı 4,5 N/cm2 değe-
rinden daha fazla olmadıkça çalışanlarda rahatsızlık hissi dışında 
ciddi bir sağlık sorununun oluşması beklenmemektedir (22). 

Atmosfer basıncından daha yüksek veya daha düşük basınç 
farklarında çalışma, çalışma alanının deniz seviyesine olan mesa-
fesine, yani rakıma bağlı olarak değişir. Örneğin denizin derinlik-
lerine inildikçe basınç değeri artarken, coğrafik olarak daha yük-
sek bölgelere çıkıldığında yerçekiminin, atmosfer kalınlığının ve 
havadaki gazların yoğunluğunun azalması sebepleri ile basınç de-
ğeri düşer. Normal atmosferik koşullara adapte olan insan orga-
nizması, atmosfer basıncından daha yüksek ve daha düşük basınç-
lı ortamlarda bulunduğunda kalp, dolaşım, solunum vb. sağlık so-
runları yaşayabilir. 

YÜKSEK BASINÇ ORTAMINDA ÇALIŞMA
Denizin derinliklerine inildikçe hissedilen basınç artmaktadır. 
Yüksek basıncın etkisinde çalışan riskli meslek gruplarından 
bazıları; denizaltı personeli, dalgıçlar, gemi kurtarıcıları, sün-
ger avcıları, dekompresyon odası çalışanları, deniz altında be-
ton, kaynak, inşaat vb. işlerde çalışanlardır. Yüksek basınç al-
tında çalışan kişilerde, solunan havanın içindeki azot ve oksijen 
kanda normalden daha fazla miktarda çözünür ve sıvı faza ge-
çer. Kişinin su yüzeyine yükselişi hızlı olursa, sıvı haldeki azot 
hızla gaz fazına geçebilir ve bu şekilde kişinin dolaşım sistemin-
de azot gazının oluşturduğu emboliler meydana gelebilir. Çalı-
şanın normal atmosfer basıncının hissedildiği deniz seviyesine 
çıkması halinde ise genellikle gözlenen belirtiler ortadan kalkar. 
Bu durum ülkemizde özellikle sünger avcılarının “vurgun yeme 
(dekompresyon)” olarak isimlendirdikleri bir tür felç hastalığı-
dır ve hava basınç değişikliğine bağlı bir iş kazası olarak kabul 
edilir (23).  

Yüksek basınç altında çalışanlar için önerilen, su yüzeyine 
yükselme hızının yavaş tempoda yapılması ve bu şekilde yavaş 
hızda gaz formuna geçen azotun solunum yoluyla dışarıya atıla-
bilmesine olanak sağlanmasıdır. Çalışanda gaz embolisinin oluş-
ması halinde ise yapılması gereken, kişinin tekrar su altına aynı 
derinliğe daldırılması ve yavaş tempoda su yüzeyine tekrar çekil-
mesidir. Su yüzeyine yükselmenin, 10 metrelik derinlik için orta-
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lama 20 dakikalık sürede olması gerekliliği, alınması önerilen ön-
lemler arasında kabul edilir. Yüksek basınç altında yürütülen ça-
lışmaların yapıldığı iş yerinde dekompresyon odalarının bulun-
ması gerekliliği de vardır. 

DÜŞÜK BASINÇ ORTAMINDA ÇALIŞMA
Yol yapımı, elektrik, telefon, TV servis istasyonlarında çalışan-
lar, işleri gereği yüksek rakımlı ortamlarda işlerini yürütürler. Ra-
kım yükseldikçe havadaki oksijen basıncı düşeceği için bu kişiler-
de sağlık sorunları yaşanabilir. Hızlı rakım yükselmelerinde at-
mosfer basıncı düşeceğinden, normal atmosfer basıncı altında do-
kularda erimiş olan gazlar serbest hale gelir ve karıncalanma, kol 
ve bacaklarda ağrılar, bulanık görme, kulakların iç ve dış bölgele-
rindeki basınç farkı nedeniyle kulak ağrıları vb. semptomlar göz-
lenebilir. 

Düşük basınç etkisinde gözlenebilecek sağlık sorunlarından 
korunabilmek için yüksek rakımlı yerlere çıkılırken yavaş tempo-
da çıkılması ve her 400 metre yükselmenin yaklaşık 1 günlük sü-
rede gerçekleştirilmesi öneriler arasındadır (1). 

YASAL ÖNLEMLER
Düşük ve yüksek basıncın işçiler üzerinde meydana getirdiği 
olumsuz etkiler meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir (16). 
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat 
veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetme-
liğe göre (2013); su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerek-
tiren işler (iniş, çıkış, geçiş dahil) günde azami yedi buçuk saat 
veya daha az çalışılması gereken işler listesindedir. Bu yönetmeli-
ğe göre; çalışanlar 20 - 25 (20 hariç) m derinlik veya 2 - 2,5 (2 ha-
riç) kg/cm2 basınçta 7 saat, 25 - 30 (25 hariç) m derinlik veya  2,5 

- 3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat, 30 - 35 (30 hariç) m derinlik 
veya 3 - 3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat ve 35 - 40 (40 hariç) m 
derinlik veya 3,5 - 4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat çalışabilirler 
(21). Dalgıçlar için ise bu süreler 18 metreye kadar 3 saat, 40 met-
reye kadar olan derinliklerde 1/2 saat olarak belirlenmiştir. 

Farklı hava basınç değerlerinde çalışanlar, düşük ve yüksek ba-
sınç altında çalışırken uyulması gereken kurallar ve alınması gere-
ken önlemler hakkında eğitilmelidirler. İşverenler düşük ve yük-
sek basınçlı yerlerde çalışanlara tüm riskleri öğretmeli ve önce-
den gerekli önlemleri almalıdırlar. Düşük ve yüksek basıncın ge-
rektirdiği işlerde çalışanlar mümkünse genç ancak tecrübeli çalı-
şanlardan seçilmelidir. Ayrıca, bu işlerde çalışacakların bağımlı-
lıklarının ve solunum sistemine ilişkin kronik hastalıklarının ol-
mamaları önerilir. Basınç farkının fazla olduğu iş yerlerinde çalı-
şanların periyodik sağlık muayenelerinin hassas şekilde yapılma-
sı gerekmektedir. Özellikle kulak, burun, boğaz ve solunum sis-
temine ilişkin akut yakınması olan çalışanlar iyileşinceye kadar 
işten uzaklaştırılmalı, basınç farkı nedeniyle kazaya uğrayanlarla, 
bu sebeple hastalananlar yeniden işe döndürülmemelidir. Riskli 
iş ortamlarında düzenli basınç ölçümleri yapılmalı, basınç alarm 
sistemleri kurulmalıdır (23). 

Dalıştan (yüksek basınç) hemen sonra uçuş (düşük basınç) iş-
lemi de riskli kabul edilmektedir. Dekompresyon bulgularına ne-
den olmayan tek bir dalıştan sonra uçmak için  beklenmelidir. 
Aynı gün ya da birbirini izleyen günlerde birden fazla dalış ya-
pılmış ve dekompresyon bulguları gelişmemişse, uçmak için 18 

saat beklenmesi önerilir. Herhangi bir dekompresyon bulgusu ge-
lişmişse, bekleme süresinin 18 saatten uzun olması önerilmekte-
dir (23).

TİTREŞİM
Çalışma hayatında, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından 
meslek hastalıklarına neden olabilen, aynı zamanda iş verimi ve 
işin kalitesine olumsuz katkıları olan fiziksel risk faktörlerden bir 
diğeri ise titreşimdir (24). Titreşim; iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan mekanik sistemlerde bir denge noktası etrafındaki salınım 
hareketlerini tanımlayan bir kavramdır. Çalışmakta olan ve iyi 
dengelenmemiş araç ve gereçler genellikle istenmeyen titreşimle-
re sebep olurlar. Kişilerin maruz kaldığı titreşimin güvenli seviye-
lerini belirlemek için iş yerlerindeki titreşim risklerinin değerlen-
dirilmesi ve kullanılan cihazların titreşim maruziyet seviyeleri-
nin hesaplanması gerekmektedir. Endüstrinin birçok çalışma ala-
nında titreşime sebep olan makine ve teçhizat kullanılmaktadır. 
Özellikle madenlerde, inşaat sektöründe, hava kompresörlü por-
tatif aletlerle yapılan çalışmalarda, motorlu testere kullanımların-
da, iş makinelerinde titreşim maruziyeti daha fazla önem kazanır. 

Titreşim, fiziksel tanımıyla bir cismin iç veya dış kuvvetlerin 
etkisiyle yaptığı salınım hareketi olarak tanımlanır. İnsanda olu-
şan titreşim ise, titreşen bir yüzey veya cisim ile temas sonucunda 
kişiye yüzey aracılığı ile iletilen salınımlardır. Titreşimin insanda 
oluşturduğu etkiler; el-kol titreşimi ve tüm vücut titreşimi ola-
rak iki grupta incelenir. Bir iş yerinde titreşim yüzeyleri, bir ma-
kinenin tutamak kısmı, bir aletin yüzeyi veya motorlu bir maki-
nenin koltuğu olabilir. Şekil 2’de bir makinenin tutacağı veya bir 
iş parçasının ileri-geri hareket etmesi sonucu oluşan ve çalışanın 
eline iletilen titreşimin etkisi görülmektedir. İşyerlerindeki titre-
şim kaynakları; harmonik, periyodik, rastgele veya kısa süreli tit-
reşimler üreten kaynaklar olabilir, pratikte ise genellikle titreşim 
tüm bu türlerin kombinasyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Tit-
reşim de ses dalgaları gibi kendini tekrarlayan salınımlardan olu-
şur ve insan sağlığı üzerindeki etkisi bakımından belirleyici özel-
likleri; titreşimin frekansı ve şiddetidir.  

Şekil 2. Odun keserken elde oluşan titreşim (24)
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Titreşim frekansı; birim zamandaki titreşim sayısının ölçü-
sünü verir, birimi hertz (Hz)’dir. Döner aletler için temel frekans 
değeri genellikle dönme hızı ile belirlenir, devir/dakika veya rpm 
birimi ile ifade edilir. El-kol titreşimi için önemli olduğu düşünü-
len frekanslar yaklaşık 8 - 1000 Hz aralığında (24), tüm vücut tit-
reşimi için önemli olduğu düşünülen frekanslar ise 0,5 Hz - 80 Hz 
aralığındadır (25). 

Titreşim şiddeti; titreşim ortamında birim alanda ve birim 
zamanda titreşim kaynağından salınan enerji olarak tanımlanır, 
birimi W/cm2 ile verilir. Titreşime neden olan kuvvetlerin büyük-
lüğü, titreşimin şiddeti ile orantılıdır. Harmonik hareket olarak 
da tanımlanabilecek titreşim hareketinde, cisim üzerine etki eden 
geri çağırıcı kuvvet nedeniyle cisim dönüşümlü olarak birbirleri-
ne zıt yönlerde salınım hareketi yapar. Bu nedenle titreşimin şid-
deti, hareketin ivmesi (hızın zamana bağlı değişimi) ile nitelen-
dirilebilir. Bu nedenle günümüzde ölçüm kolaylığı nedeni ile tit-
reşim şiddetinin ölçümünde ivme kavramı kullanılır, birimi ise  
m/s2 dir. Alet veya ekipmanın yaydığı titreşimin şiddeti; çalışılan 
iş parçasının veya malzemenin tasarımı, konfigürasyonu, bakım 
ve onarım takibi, kullanım özellikleri ve operatörün fiziksel özel-
liklerine de bağlı olabilir ve zaman içinde önemli ölçüde değişim 
gösterebilir. Bu nedenle, iş sırasında maruz kalınan ortalama tit-
reşimin büyüklüğünü temsil edecek bir değer veya değerler aralı-
ğı belirlemek gereklidir. Bu bağlamda el-kol ve tüm vücut titreşim 
değerlerini belirlemek için sırasıyla TS EN ISO 5349-1:Mekanik 
titreşim-Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülme-
si ve değerlendirilmesi (26) ve TS EN ISO 2631-1: Mekanik titre-
şim ve şok - Tüm vücut titreşime maruz kalma değerlendirilmesi 
standartlarından yararlanılır (27). Bu standartlarda verilen bağın-
tılar kullanılarak, x, y, z temel eksenlerinden iletilen titreşim de-
ğerlerinin oluşturduğu toplam ivme değeri belirlenebilir.  

Titreşim sınır değerlerinin tanımlanmasında kullanılan önem-
li diğer iki terim ise; maruziyet eylem değeri ve maruziyet sınır de-
ğeri kavramlarıdır. Maruziyet eylem değeri; aşılması durumun-
da çalışanın titreşim maruziyetinden kaynaklanabilecek riskle-
rin kontrol altına alınmasını gerektiren değerdir. Maruziyet sı-
nır değeri ise; çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesin-
likle maruz kalmaması gereken üst limit değeri gösterir. Titreşim 
ölçümünün insan vücuduna temas ettiği noktalardan veya temas 
bölgesine en yakın bölgeden ölçülmesi gerekmektedir. 

Titreşim vücudun sert kısımlarından vücuda girebilir ve ma-
ruz kalan insan vücudunda çeşitli rahatsızlıklara ve meslek has-
talıklarına neden olabilmektedir (23). Titreşim maruziyeti sonu-
cunda oluşabilecek sağlık sorunları; titreşimin frekansına, şidde-
tine, yönüne, maruz kalınan süreye, maruz kalan kişinin yaşına, 
cinsiyetine, kişisel duyarlılığına, genel sağlık durumuna ve titreşi-
min etkilediği vücut bölgesine bağlı olarak değişir. Titreşime ma-
ruz kalan çalışanlarda yorgunluk, dikkatsizlik, ortopedik, fiziksel 
ve psikolojik rahatsızlıklar, iş kazaları ve iş performansının azal-
ması vb. etkiler gözlenebilmektedir ve bu nedenle titreşim maru-
ziyetine karşı gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. İş yerle-
rindeki titreşimlerin oluşturduğu meslek hastalıkları; çalışanlar-
da “el-kol” ve “tüm vücut” rahatsızlıklarına neden olan hastalık-
lar olarak iki grupta irdelenir (28). 

El-kol titreşimi; insanın el-kol sistemine aktarılan, çalışanın 
sağlık ve güvenliği açısından risk oluşturan ve özellikle damar, ke-

mik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşim-
ler olarak tanımlanır. Endüstride el ve el parmakları yoluyla kol-
lara ulaşan rahatsızlıklar oluşturan titreşim kaynakları; taş kırma 
makineleri, kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik çekiçler, 
öğütücü makineler, dönen cihazlar, ormancılıkta kullanılan teste-
reler, parlatma ve rende makineleri vb. titreşim kaynakları olabilir. 
Bu araçlar genellikle dönerek ve/veya vurarak titreşim hareketine 
sebep olurlar. Tüm vücut titreşimi ise; titreşimin vücudun tümü-
ne aktarıldığı durumda çalışanın sağlık ve güvenliği açısından risk 
oluşturan, özellikle bel bölgesinde rahatsızlıklara ve omurga trav-
malarına yol açabilen mekanik titreşimler olarak tanımlanır. Tüm 
vücut titreşim maruziyeti; sanayi, trafik ve diğer endüstriyel alan-
larda giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Tüm vücutta ra-
hatsızlığa neden olan titreşim kaynaklarına; kara, deniz ve hava ta-
şımacılığındaki araçlar, dokuma tezgahlarında kullanılan makine-
ler, çelik konstrüksiyonlu yapılarda titreşime sebep olan makine-
ler, yol yapım, bakım ve onarım makineleri örnek olarak verilebilir. 

İnsanlar 0,5 Hz ile 1000 Hz arasındaki titreşimleri algılar-
lar. Titreşimin frekansı arttıkça, titreşimin ivmesi ve oluşan et-
kisi azalır, bu nedenle titreşim etkisi en fazla düşük frekanslarda 
görülür. Düşük frekanslı titreşimler maruz kalan kişilerde sarsın-
tı hissi oluştururken, yüksek frekanslı titreşime maruz kalan ki-
şilerde karıncalanma veya yanma hissi oluşur. Titreşim frekansı-
nın 2 Hz’den küçük olduğu çok düşük frekanslı titreşim etkileri; 
genellikle at, otomobil, uçak, gemi vb. araçlarla seyahat sırasında 
gözlenir ve merkezi sinir sistemi şikayetleri, bulantı, kusma, soğuk 
ter gibi rahatsızlıklara sebep olur. Bu semptomlar, titreşim maru-
ziyeti ortadan kalktığında kaybolurlar. Titreşim frekansının 2 Hz 
ile 30 Hz arasında olduğu düşük frekanslı titreşimin etkileri ise, 
genellikle titreşimli el aleti kullanan çalışanlar için elde dolaşım 
bozuklukları, duyarlılık ve uyuşukluk şekillerinde kendini göste-
rir. Titreşime maruziyetin devam etmesi durumunda ise, çalışan-
ların omuz başlarında ağrı, yorgunluk, soğuğa karşı hassasiyet ar-
tışı, uyku bozuklukları, baş ağrıları gözlenebilir. Düşük frekans-
lı titreşime maruz kalan çalışanların el parmaklarında ve avuç iç-
lerinde 8 - 10 °C sıcaklığa kısa süre maruziyet sonucunda beyaz-
laşmalar da gözlenebilir. Vasküler bozulmaya bağlı olarak görü-
len bu semptom, “beyaz parmak sendromu (Raynaud hastalı-
ğı)” olarak tanımlanan bir meslek hastalığı olarak nitelendirilir 
(25, 30). Titreşim sendromlarında vasküler bozulmayı, nörolojik 
bozukluklar izler. Tüm vücudun titreşime maruz kalması durum-
da titreşim frekansı 30 Hz’den büyükse sırt ve bel ağrıları, eklem-
lerde güç kaybı, disk kaymaları vb. ağrılar gözlenebilir. Bu tür cid-
di sorunlara yol açması nedeni ile gerekli önlemleri almak son de-
rece önemlidir (29).

22.08.2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayınla-
nan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına 
Dair Yönetmelik, titreşime maruziyet için önemli sınırlamalar 
getirmektedir (28). İlgili yönetmeliğe göre; titreşim maruziyetinin 
düzenlenmesinde maruziyetin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, 
maruziyetin önlenmesi veya azaltılması, maruziyetin sınırlandı-
rılması, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, çalışanların gö-
rüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, sağlık gözetimi 
ve özel koşullar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Bu yönetmeliğin maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem 
değerlerinin açıklandığı Madde 5’e göre; el – kol titreşimi için; 
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sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri  
5 m/s2, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem 
değeri 2,5 m/s2’dir. Tüm vücut titreşimi için aynı maruziyet sı-
nır değerleri; sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sı-
nır değeri 1,15 m/s2, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük ma-
ruziyet eylem değeri ise 0,5 m/s2 olarak belirlenmiştir. 

Yönetmeliğin 6. ve 7. Maddelerine göre; işveren, çalışanla-
rın maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçek-
leştirilecek risk değerlendirmesi ile belirlemek zorundadır. Risk 
değerlendirmesi işlemleri; İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz 
Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğe (2017) göre yapılma-
lıdır (30). Risk değerlendirmesinde; tüm titreşim maruziyetleri-
nin türü, düzeyi, süresi, tüm çalışanların sağlık ve güvenlikleri-
ne olan etkileri, mekanik titreşim maruziyet düzeyini azaltacak 
alternatif iş ekipmanının bulunup bulunmadığı ve sağlık gözeti-
minden elde edilen uygun en güncel bilgilerin belirlenmesi gere-
kir. Değerlendirme sonucunda elde edilen sonuçlar, gerektiğinde 
kullanılmak ve denetimlerde gösterilmek üzere uygun bir şekilde  
saklanmalıdır.

Madde 8 ve Madde 9; titreşim maruziyetin önlenmesi veya 
azaltılmasına yönelik yapılması gereken çalışmaları açıklar. Ma-
ruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında 6331 sayılı Kanunun 
5. Maddesinde (12) yer alan risklerden korunma ilkelerine uyu-
lur. Yönetmelikte belirtilen tüm kontrol tedbirlerinin alınmasına 
rağmen maruziyet sınır değerinin aşıldığının tespit edildiği du-
rumlarda işveren hemen gerekli tedbirleri alır. Bunun için işveren, 
mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri-
ni seçmek, yapılan iş göz önünde bulundurularak mümkün olan 
en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uy-
gun iş ekipmanını seçmek, tüm vücut titreşimini etkili biçimde 
azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan 
el tutma yerleri vb. yardımcı ekipman sağlamak, işyeri, işyeri sis-
temleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygula-
mak, işyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve dü-
zenlemek, mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla 
iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalı-
şanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek, maruziyet süresi ve düze-
yini sınırlandırmak, yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini 
düzenlemek ve mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan 
ve nemden koruyacak giysi sağlamak zorunluluğundadır.  

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitiminin yapılma gereklili-
ği Madde 10’da ayrıntıları ile açıklanmaktadır. Madde 11’e göre 
ise işveren yönetmelikteki konular ile ilgili çalışanların veya tem-
silcilerinin görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamakla da yü-
kümlüdür.

Madde 12; mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıka-
bilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı amacıyla ya-
pılması gereken çalışmalara yer verir. Buna göre işveren; maruzi-
yet eylem değerlerini aşan mekanik titreşime maruziyetin oldu-
ğu her durumda sağlık gözetimi sonuçlarını dikkate alarak gerek-
li koruyucu önlemleri almalıdır. 

Madde 13’de yönetmeliğin uygulanması bakımından özel ko-
şullara yer verilir. Buna göre; a) deniz ve hava taşımacılığında; ça-
lışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili genel ilkelere 
uyulması koşuluyla, bütün vücut titreşimi bakımından, işin ve iş-
yerinin özellikleri açısından, alınan tüm teknik ve idari önlemle-

re rağmen maruziyet sınır değerlerine uyulmasının mümkün ol-
madığı koşullarda ve b) Çalışanın mekanik titreşim maruziyeti-
nin belirtilen maruziyet eylem değerlerinin altında olduğu ama 
zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet sınır 
değerini aştığı durumlarda, bu yönetmeliğin 9. maddesi uygulan-
maz. Bu durumlarda; 40 saatlik ortalama maruziyet değeri, maru-
ziyet sınır değerinden düşük olmalı ve çalışma ortamındaki farklı 
kaynakların neden olacağı toplam riskin, maruziyet sınır değeri-
ne ulaşıldığında oluşabilecek riskten daha az olduğu kanıtlanma-
lıdır. Belirtilen uygulamaya, özel koşullar dikkate alınarak orta-
ya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun 
sağlık gözetimine tabi tutulduklarının T.C. Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde 
dört yıl için izin verilebilir. Mevcut durum, iyileştirici koşullar en 
kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılır.

Çalışanların el–kol ve tüm vücut titreşimlerine maruziyeti, bu 
yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kesimlerinde maruziyetin değerlendi-
rilmesi, ölçüm, etkileşim, dolaylı riskler, kişisel koruyucular baş-
lıkları ile açıklanmıştır. Aynı zamanda, T.C. Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlü-
ğü tarafından hazırlanan Çalışanların El-Kol ve Bütün Vücut 
Titreşimlerine Maruziyet Risklerinden Korunmalarına İliş-
kin Uygulama Rehberleri de konu hakkında detaylı uygulamalı 
bilgiler sunmaktadır (24; 25).

TERMAL KONFOR
Sağlık ve konfor bakımından en uygun çalışma ortamı, işin yapı-
lış şekline bağlı olarak uygun sıcaklık, nem, hava akımı ve radyant 
ısı kombinasyonlarının olduğu ortam olarak kabul edilir. Termal 
konfor; bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun hava sı-
caklığı, nem, hava akımı, radyant ısı (termal radyasyon) gibi 
iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyet-
lerini sürdürürken belirli bir rahatlık seviyesinde olma halini ta-
nımlayan bir fiziksel risk faktörüdür. Termal konfor aynı zaman-
da çalışanın yaptığı işin türüne ve giydiği kıyafete bağlı olarak da 
değişim gösterir. Eğer çalışma ortamında termal konfor koşulla-
rı mevcut değilse, bu durum çalışanlarda rahatsızlıklara, iş yürü-
tümü açısından da verimsizliklere yol açar (1). Bir ortamda bulu-
nan tüm bireyler gerek psikolojik gerekse fizyolojik anlamda birbi-
rinden farklılık göstereceğinden, ortamda bulunan herkesin eş za-
manlı olarak termal konfor konusunda memnuniyetini sağlamak 
oldukça zordur, sadece ortamdaki bireylerin ancak belli bir kısmı 
için oluşturulması gereken termal konfor özelliklerinden bahset-
mek mümkün olabilir (31). 

Termal konfor bölgesi ise; insanların iş yapma ve faaliyetleri-
ni sürdürme açısından en rahat durumda oldukları termal konfor 
koşullarının alt ve üst sınırları arasında bulunan bölge olarak ta-
nımlanır. Çok yüksek ya da çok düşük sıcaklık, yüksek nem, yeter-
siz havalandırma, yüksek radyant ısı gibi konforsuz ortam şartları 
çalışanları rahat olmayan bir ortamda yaşamaya zorlar, iş verimi-
ni düşürür ve meslek hastalığı ile iş kazası riskini artırır. İnsanla-
rın hava akımı olmayan bir ortamda bunalma hissettikleri, sıcak-
lık ve bağıl nem oranlarının fazla olduğu bölge ise bunalım böl-
gesi olarak tanımlanır. 

Yapılan işin özelliği gereği bazı iş türleri yüksek sıcaklığın ol-
duğu ortamlarda yürütülür. Yüksek sıcaklık ve yüksek nemde ça-
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lışmak kişide rahatsızlık hissine sebep olur, maruziyetin devam et-
mesi durumunda ise çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Kişi 
17 °C ile 23 °C arasında rahat yaşama ve çalışma olanaklarına sa-
hiptir. Çabuk yorulma, mental rahatsızlıklar, dikkat eksikliği ve bu 
etkilere bağlı olarak iş kazalarında artış olasılığı 23 - 25 °C sıcaklık 
aralığında başlamakta, 27 °C’den daha yüksek sıcaklıklarda hız-
lanmakta, 30 °C’den sonra ise belirgin hale gelmektedir. 30 °C’de 
iş verimindeki kayıp %5 iken, 32 °C’de iş verimi kaybı %30’a yükse-
lir. İş kazalarının 30 °C’den daha yüksek sıcaklıklarda arttığı göz-
lenmiştir (32). Bu nedenlerle iş yeri sıcaklıklarının 30 °C’den daha 
düşük sıcaklıklarda tutulmasına özen gösterilmelidir (33). 

Soğuk iş yeri ortamlarına ise; genellikle soğuk hava depoların-
da yürütülen çalışmalarda ve kışın dış mekanda yürütülen işlerde 
rastlamak mümkündür. Yüksek sıcaklık ortamında çalışanlarda 
olduğu gibi, uzun süre düşük sıcaklıkta çalışanlar için de iş verimi 
düşmektedir. Bu nedenle düşük sıcaklıklarda yapılan çalışmalar-
da vücut ısının 37 °C’nin altına düşmemesi için gerekli önlemlerin 
alınması zorunludur. Ağır fiziksel işlerin yürütüldüğü işyerlerin-
de metabolizma sıcaklığı da arttığından soğuktan olumsuz etki-
lenme riski azalmaktadır. Ancak hafif düzeyde fiziksel işlerin yü-
rütüldüğü işyerlerinde, metabolik sıcaklık üretimi de az olacağın-
dan çalışanlarda oluşan ısı kaybını karşılamak zorlaşır ve gerekli 
önlemlerin eksiksiz alınması gerekir. Düşük ortam sıcaklıkların-
da çalışanlarda uyuşukluk, uyku hali, organlarda hissizlik ve don-
ma gözlenebilir. Çalışanın el sıcaklığı 15 °C’nin altına düştüğünde, 
özellikle ince işler yürüten çalışanlar için adale ve eklem işlevle-
ri kısıtlanabilir, uyuşmaya bağlı olarak dokunma hissi kaybolabi-
lir, iş verimi düşebilir, iş kazası olma olasılığı ise artabilir. Isı kay-
bının önlenmesi için kullanılan koruyucu giysiler ve eldivenler ısı 
kaybını önlemede yararlı olsa da çalışmayı güçleştirirler ve iş veri-
minde ortalama %5’lik azalmaya sebep olurlar. 

İnsanların bulundukları ortamlarda hissettikleri sıcaklık, 
fizyolojik olarak hissettikleri sıcaklıktır. Sıcaklık faktörü algıla-
mada kişiden kişiye değişiklik gösterir ancak herkesin sıcaklığı 
farklı hissediyor olması bu kavramın bilimsel olarak ele alınma-
sına engel değildir. Hissedilen sıcaklık; kişinin içinde bulunduğu 
ortamın kuru termometre ile ölçülen sıcaklığına, ortamın hava 
akım hızına, ortamın bağıl nemine ve radyant ısıya bağlıdır. Hava 
sıcaklığı, bağıl nem oranı, ortamın hava akım hızı ve radyant ısı-
nın beraberce oluşturduğu bu sıcaklık etkisine “efektif sıcaklık” 
denir. Bu dört parametrenin farklı kombinasyonları çalışanlarda 
aynı sıcaklık duygusunu hissettirebilir. Örneğin; 37 °C hava sıcak-
lığı, %10 nem ve 3 m/s hava akım hızı ile hissedilen efektif sıcaklık 
değeri ile, 27 °C hava sıcaklığı, %75 nem ve 0,1 m/s hava akım hızı 

ile hissedilen efektif sıcaklık değeri aynıdır ve bu değer 25 °C’dir. 
Ortamın efektif sıcaklığının fazla olması, çalışanlarda aşırı uyku 
hali, yorgunluk, tansiyon düşmesi, baş dönmesi, vücut direncinin 
düşmesi, aşırı terleme, çalışma veriminin düşmesi, kaşıntı, endi-
şe ve konsantrasyon bozukluklarına neden olabilir. Ortamın so-
ğuk olması ise, çalışanlarda dikkat dağılması, bedensel ve zihinsel 
verimin düşmesi, vücut iç ısısının yükselmesi, ürperme, titreme, 
beslenme ve enerji gereksinimi gibi olumsuz etkilere sebep olabi-
lir. Çalışanların konforunu sağlayacak bir çalışma ortamı için sı-
caklık, nem, hava akışı, radyant ısı gibi çevresel faktörlerin ve kı-
yafet, kilo, yaş, metabolizma gibi kişisel faktörlerin doğru birleşi-
minin sağlanması gerekmektedir. Termal konfor kavramının an-
laşılabilmesi için bu kavramının alt başlıkları olan ve ortamla ısı 
alışverişine etki eden faktörlerden hava sıcaklığı, havanın nem yo-
ğunluğu, hava akım hızı ve radyant ısı kavramlarının kısaca açık-
lanması uygun olacaktır. 

Isı bir enerji çeşididir. Isı kalorimetre kabı ile ölçülür, birimi 
kalori (cal) veya Joule (J) ile verilir. Sıcaklık ise termometre ile öl-
çülür, cismin ne kadar soğuk, serin veya ılık olduğunu ifade eden 
bir niceliktir. Sıcaklığın birimi; santigrat, fahrenheit ve kelvin ile 
verilir. Sıcaklık, termal konforun ana parametresidir. Normal ko-
şullarda havanın kuru termometre ile ölçülen sıcaklık derecesi, 
havanın sıcaklığı hakkında bilgi veren bir fiziksel ölçüdür. Sağlıklı 
yaşam için insanlarda ısı alışverişi, oksijen, tuz ve asit-baz dengesi 
gibi fizyolojik gereksinmelerin stabil olmaları gerekir (31). Örne-
ğin insan vücudu sıcaklığının 36,5 - 37 °C aralığında değişmezlik 
göstermesi, vücut ile çevre arasındaki ısı alışverişi sonucu sağlanır, 
vücut sıcaklığında 0,5 °C miktarındaki değişimlerin sağlık sorun-
larına neden olabileceği öngörülür. Yüksek sıcaklıklarda; aşırı ter-
leme nedeni ile kaslarda ani kasılmalar şeklinde gelişen ısı kramp-
ları, sıvı kaybı nedeniyle tansiyon düşüklükleri ve baş dönmeleri 
gözlenebilir. Çok yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalan kişi-
lerde ise beyinde hasar ve ölüm gibi vakalara rastlanabilir. Tablo 
5 ve Tablo 6’de sırasıyla yüksek ve düşük sıcaklıkların insan vücu-
duna etkileri özetlenmiştir (31, 34). 

Havanın nem yoğunluğu da termal konforun sağlanmasın-
da önemli bir kavramdır. Hissedilen sıcaklığa nemin etkisi Tablo 
7’de verilmiştir. Havadaki nem miktarı mutlak nem ve bağıl nem 
olarak sınıflandırılır. Mutlak nem; birim hacimdeki havada bu-
lunan su buharı miktarını ifade ederken, bağıl nem ise aynı sı-
caklıkta doymuş havadaki mutlak nemin yüzdesini ifade eden bir 
kavramdır. İş sağlığı ve güvenliği açısından bağıl nem dikkate alı-
nır. Havanın nem yoğunluğu higrometre veya psikometre ile ölçü-
lür. Yüksek ortam sıcaklığında yüksek bağıl nem oranının varlığı 

Tablo 5. Yüksek sıcaklığın insan vücuduna etkileri (31)

Sıcaklık Aralığı (0C) Tanımlama Etki

(-1) - 26 Soğuk – Serin -

27 - 32 Sıcak
Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak oluşan termal stresten dolayı halsizlik, sinirlilik, dolaşım 

ve solunum sisteminde birçok rahatsızlık meydana gelebilir.

33 - 41 Çok Sıcak
Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak kuvvetli termal stres ile birlikte ısı çarpması ısı krampları 

ve ısı yorgunlukları oluşabilir.

42 - 54 Tehlikeli Sıcak Güneş çarpması, ısı krampları veya ısı bitkinliği meydana gelebilir.

>55 Tehlikeli Sıcak Isı veya güneş çarpması tehlikesi oluşur. Termal şok an meselesidir.
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Tablo 7. Hissedilen sıcaklığa havanın nem yoğunluğunun etkisi (35)

Tablo 6. Düşük sıcaklığın insan vücuduna etkileri (34)

Sıcaklık Aralığı (0C) Tanımlama Etki

-2 /-9 Soğuk -

-10 /-25 Çok Soğuk Kuru ciltte 5 saatten daha az sürede çatlama ve soğuk riski.

-26 /-45 Aşırı Soğuk Açıkta kalan vücut yüzeylerinde 1 dakika içinde donma riski.

-46 /-59 Tehlikeli Soğuk Açıkta kalan vücut yüzeylerinde 30 saniye içinde donma riski.

<-60 Tehlikeli Soğuk Açıkta kalan vücut yüzeylerinde 30 saniyeden daha kısa sürede donma riski.

bunalma hissine neden olacağından, kişinin bedensel gücü azalır. 
Düşük ortam sıcaklığında yüksek bağıl nem ise üşüme ve ürper-
me hissi verir. Genel olarak herhangi bir işyerinde bağıl nem ora-
nının % 30 - % 80 arasında olması tavsiye edilir. Yüksek bağıl nem 
içeren iş yerleri, genellikle kağıt, tekstil, konserve ve yeraltı ma-
den işletmeleri vb. iş yerleridir. Yüksek kuru sıcaklığa sahip iş yer-
leri için ise; demir-çelik, lastik, cam ve çimento sanayi vb. iş yerle-
ri örnek verilebilir.  

Sıcaklık ve nemin yanında hava akım hızının da termal kon-
fora etkisi oldukça büyüktür. İş yerinde termal konforun sağlan-
ması, sağlığa zararlı olan gaz ve tozları iş yeri ortamından uzak-
laştırılması, iş  yerinde oluşan kirli havanın dışarı atılması ve yeri-
ne temiz havanın alınması için gerekli uygun doğal veya havalan-
dırma mekanizmasının oluşturulması gereklidir. İş yerinde ter-
mal konforun hayata geçebilmesi için hava akım hızı uygun değer-
de olmalıdır. Termal konforun sağlanması için hava akım hızının 
saniyede 0,3 - 0,5 metreyi aşmaması önerilir. Hava akım hızı ane-
mometre ile ölçülür. Tablo 8’de dış ortamda hava akımının (rüz-
garın) insan vücuduna etkisi gösterilmektedir (35).

Radyant ısı (termal radyasyon); soğurulacağı bir yüzeye 
çarpmadıkça sıcaklık değerini yükseltmeyen elektromanyetik dal-
ga olarak tanımlanır. Radyant ısı maruziyetlerine genellikle ma-
den eritme, cam vb. sektörlerde rastlanmaktadır ve ölçümü glop 
termometre kullanılarak yapılır. Radyant ısıyı havalandırma ile 
kontrol etmek mümkün değilse de, hava akımının varlığı çalışa-
na rahatlık verebilir. Radyant ısıdan korunmanın yolları; çalışan-
la kaynak arasında ısı geçirmeyen veya ısıyı yansıtan erimiş ma-
den, cam vb. malzemelerden yapılmış koruyucular kullanmak, sı-
cak cisimlerin yüzeylerini ışıma özelliği zayıf olan malzemelerle 
boyamak veya kaplamak olabilir (31). 

Termal konfor kavramı içerisinde dikkate edilmesi gereken bir 
diğer parametre ise, çalışanın işyerinde sorumlu olduğu işe göre 
değişen vücut metabolizma hızıdır. Vücudumuzdaki toplam ısı 
üretimi metabolizma hızı olarak adlandırılır ve bu ısı besinlerin 
yanmasıyla açığa çıkan enerjiden kazanılır. Farkında olmasak da 
günlük aktivitelerimizin ve bu aktiviteleri gerçekleştirirken vücu-
dumuzun aldığı pozisyonların metabolik hıza ve vücut sıcaklığına 
etkisi oldukça büyüktür (36). Metabolizma hızı, yapılan işin sonu-



300 Prof. Dr. Şeyda ÇOLAK

cunda ortaya çıkan ısıl enerjinin birim yüzeye oranı olarak da ta-
nımlanır ve birimi met veya W/m2 olarak verilir. Değişik aktivite-
ler için metabolizma hızları Tablo 9’da verilmiştir.

Giysi yalıtımı da insan vücudu ile termal çevresi arasındaki 
ısı alışverişini karakterize eden faktörlerdendir. Deri ile çevre ara-
sında yer alan giysinin ısı ve nem alışverişine karşı olan davranı-
şı oldukça önemlidir. Termal konforun ifade edilmesinde giysiler 
için ısı transferine karşı direnç, giysinin türüne göre aldığı yatılım 
birimi ile ifade edilmektedir. Kıyafetin ısı transferine karşı diren-
ci  birimi ile ifade edilir (1 clo = 0,155 (m2K) /W). Tablo 10’da çe-
şitli giysi türleri ve yalıtım katsayıları verilmiştir.

 Tablo 10. Bazı giysi türleri için yalıtım katsayıları (37)

Kıyafet Türü Yalıtım katsayısı I
cl
 (clo)

Pantolon kısa kollu gömlek 0,57

Pantolon uzun kollu gömlek 0,61

Diz uzunluğunda etek, kısa kollu gömlek 0,54

Etek / elbise 0,54 – 1,10

Şort 0,36

Uzun kollu pijama ve uzun pijama altlığı 0,96

Hassas bir termal konfor yönetimi ile çalışanların moral ve ve-
rimliliğini arttırmak ve iş yerinde daha sağlıklı, güvenli bir çalış-
ma ortamı yaratmak mümkündür. İş yerinde uygun termal konfo-
run oluşturulabilmesi için değişik kontrol önlem yöntemleri kul-
lanılır. Bu kontrol önlemlerinden çevre kontrolü, havalandırma 
ve iklimlendirme sistemlerinin kontrolünü; görev kontrolü, çalı-
şanın yaptığı iş miktarının, giydiği kıyafetin, kullandığı ekipma-
nın ve çalışma süresinin kontrolünü; idari kontroller, iş zaman-
laması, planlama, programlama ve dinlenme zamanlarının kont-
rolünü ve mühendislik kontroller ise mühendislik çalışmaları 
sonucunda alınan önlemlerin kontrolünü içermektedir (38).

YASAL ÖNLEMLER
Yasal olarak uygun termal konfor özelliklerine sahip iş yerlerinin 
sağlanması işverenin yükümlülüğündedir ve şartları açıklanmış-

Tablo 8. Dış ortamda hava akımını oluşturan rüzgarın insan vücuduna etkisi (35)

Tablo 9.Değişik aktiviteler için metabolizma hızları (36)

Aktivite Metabolizma Hızı (W/m2)

Yatma 46

Oturma 58

Ayakta Durma 70

Hafif aktiviteler (büro, laboratuvar, okul) 70

Ayakta aktiviteler (alışveriş, hafif endüstri) 93

Ayakta aktiviteler (ev işleri, makine ile çalışma) 116

Orta Aktiviteler (ağır makine işleri, araba tamiri) 165

1 km/saat koşma 464
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tır (38, 39). İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (2013); 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (12) kapsamına giren bütün işyerle-
rini kapsamaktadır (39). Bu yönetmelikte Madde 5’e göre; işveren, 
çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için Ek 1’de verilen as-
gari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir, işyeri bina ve eklen-
tileri ile işyerinde bulunan araç-gereçlerin düzenli olarak teknik 
bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz 
etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli ka-
yıtları tutar. İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, hava-
landırma ve termal konfor şartlarını sağlar. Ayrıca işveren Mad-
de 6 ve Madde 7’ye göre; sağlık ve güvenlikle ilgili riskler ve alı-
nan tedbirler hakkında çalışanları bilgilendirmek ve konu hakkın-
da çalışanların veya çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak ve 
katılımlarını sağlamak durumundadır.

Yönetmeliğin İşyeri Bina ve Eklentilerinde Uygulanacak Asga-
ri Sağlık ve Güvenlik Şartlarının açıklandığı Ek-1’de; işyerinde ol-
ması gereken havalandırma sistemi  açıklanmıştır. Buna göre ha-
valandırma sistemi; kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duya-
cakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hac-
minin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların 
yaptıkları iş dikkate alınır. Çalışma ortamı havasını kirleterek ça-
lışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal 
dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile 
toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve ni-
telikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik ha-
valandırma sistemi kurulur ve sistemin her zaman çalışır durum-
da olması sağlanır. Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava 
akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve 
psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sı-
caklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır. 

Aynı zamanda işyerlerinde sağlanması gereken ortam sıcaklık 
değerleri ile ilgili olarak da gerekli bilgiler verilmiştir. Buna göre; 
işyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeye-
cek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etki-
lemeyecek şekilde olması esas alınmalıdır. Çalışılan ortamın sı-
caklığının, çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uy-
gun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve 
tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım 
amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğut-
ma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanları rahatsız etmeyecek ve 
kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrol-
leri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve de-
ğerlendirilmesi işlemlerinde TS EN 27243 standardından yararla-
nılabilir. Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya 
çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilme-
mesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuk-
tan koruyucu tedbirler alınır. İşyerinin ve yapılan işin özelliğine 
göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olum-
suz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır (39).

AYDINLATMA
Çalışanların sağlığının korunması için gerekli uygun iş yeri fizik-
sel koşullarından çok önemli bir diğer faktör ise, iş yerlerinde kul-
lanılması gereken doğru aydınlatmadır. Doğru aydınlatma; iş gü-
venliği koşullarının iyileştirilmesi, iş yerindeki tehlikelerin görü-

nür kılınması ve güvenli çalışma ortamı sunması açılarından çok 
önemlidir (40). İş sağlığı ve güvenliği açısından aydınlatma; işin 
uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği şekilde yapılmasını 
ve hata oranlarının azaltılmasını sağlamasının yanısıra, iş kazala-
rının önlenmesinde de büyük bir olumlu etkiye sahiptir (41). Bu 
bağlamda özellikle tersaneler, döküm sanayi, büyük montaj hatla-
rı ve atölye çalışanları için çalışma ortamlarının doğru aydınlatıl-
ması, böylece iyi görme koşulları sağlanarak yapılan işin doğru ve 
verimli yapılması da amaçlar arasındadır. 

Uygun doğal ve yapay aydınlatmanın sağlandığı iş yerlerinde ça-
lışanların göz sağlığı korunur, kas ve iskelet sistemi travmaları gibi 
bazı meslek hastalıklarının önüne geçilebilir, pek çok iş kazası önle-
nebilir, tüm bunlara ek olarak çalışanlarda olumlu psikolojik etki sağ-
lanır. Çalışma ortamının yeterince aydınlatılmamasına bağlı olarak 
ise; güvenlik riskleri, takılıp düşmelere bağlı yaralanmalar, göz rahat-
sızlıkları, çalışanın kendini iyi hissetmemesi, moral bozukluğu, moti-
vasyon eksikliği gibi birçok psikolojik ve sağlık riskleri oluşabilir (40).  

Görme ve algılama; bakılan cisme, ışık kaynağına ve kişinin fiz-
yolojik özelliklerine bağlı olarak değişir. Aynı sebeple iş yerlerinde-
ki aydınlatma gereksinimi de çalışanların özelliklerine, işin türüne, 
ortam yüzeylerinin soğurma ve yansıtma özelliklerine, bireyin gör-
me yeterliliğine, çalışma alanında bulunan parlak yüzeylerin varlığı-
na, iş yerindeki nesneler ve arka planları arasındaki kontrast oranına 
bağlıdır. İyi bir iş yeri aydınlatması; yeterli şiddette, tek düze, iyi ya-
yılmış, gölge vermeyen, göz kamaştırmayan ve uygun renk karşıtlı-
ğına sahip olmalıdır. Çalışanın yaşı da işe özel doğru aydınlatma şid-
detinin belirlenmesinde önemli ve dikkat edilmesi gereken bir para-
metredir. Gözün uyum yeteneği nedeniyle değişik aydınlanma dere-
celerine adaptasyon mümkün olabildiğinden, iş yerindeki aydınlan-
ma seviyesi ile ilgili olarak çalışanların sübjektif olarak ileri sürdüğü 
iyi - kötü, yeterli - yetersiz değerlendirmelerine güvenilmemeli, bu-
nun yerine aydınlatma şiddeti ile ilgili kesin sonuç veren aydınlatma 
ölçümleri yapılmalıdır. Aydınlatma ölçümleri; seçilen bir bölge için 
ışıkölçer (lüksmetre) kullanılarak, anlık veya belli bir süre sonunda-
ki ortalama aydınlatma değerleri baz alınarak yapılır. Aydınlatma öl-
çüm değerlerini yorumlayabilmek için, aydınlatma kavramı ile ilgili 
bazı fiziksel tanımların verilmesi uygun olacaktır. 

Işık; 400 –700 nm aralığında dalgaboyuna sahip (4×1014 - 7×1014 

Hz frekans aralığında insan gözüyle algılanabilen elektromanye-
tik dalgadır ve elektromanyetik spektrumda küçük bir bölgeye kar-
şı gelir (Şekil 3). Işığın ölçülmesine fotometri denir. Noktasal ışık 
kaynağının belli bir yönde ışık yayınlaması ışık şiddeti olarak ta-
nımlanır, birimi ise mum (candela-cd) ile verilir. Işık akısı; bir ışık 
kaynağının birim zamanda belli bir açıda yaydığı toplam ışık mik-
tarıdır ve birimi ’dir. Bir yüzey üzerine düşen ışık miktarına aydın-
latma şiddeti (illuminance) denir. Aydınlatma şiddetinin birimi 
lükstür (1 lüks = 1 lümen/m2) ve birim alana düşen ışık akılarının 
toplamını verir. Aydınlatma şiddet aralığı; açık havada gündüzle-
ri 2000 -100000 lüks, geceleri ise 50 - 500 lüks değerlerine sahiptir. 

Lüminesans; bir yüzey tarafından yansıyan veya emilen ışık 
miktarını verir, birimi cd/m2’dir. Duvarlar, mobilya ve diğer nes-
nelerde görünen ışık, bu yüzeylerin yansıtma ve absorbe etme 
özelliklerine bağlıdır. 300 lüks aydınlatma şiddetine sahip bir 
ofiste bulunan cam yüzeyler 1000 - 4000 cd/m2, masa yüzeyleri  
40 - 60 cd/m2, masa üzerindeki beyaz kağıt ise 70 - 80 cd/m2  ora-
nında lüminesans değerlerine sahiptirler (41).
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Yansıtma oranı (reflectance); gelen ışığı farklı yüzeylerin 
farklı miktarlarda absorbe ettiğini gösteren bir kavramdır. Koyu 
renk yüzeyler, açık renk yüzeylere göre ışığı daha fazla absorbe 
ederler, dolayısıyla daha az ışığı yansıtırlar. Yansıtma oranı, yansı-
yan ışığın gelen ışığa oranı olarak tanımlanır ve lüminesans değeri 
ile aydınlatma şiddet değeri kullanılarak hesaplanabilir (Eşitlik 1).

(%)  Yansıtma oranı = Lüminesans

Aydınlatma Şiddeti
× п × 100    (1)

Yansıma oranları hesaplanırken siyah rengin 0,1, beyaz rengin 
ise 1 yansıma oranına sahip olduğu varsayılır. İş yerlerinde bazı 
bölgelerin yansıtma oran aralıkları hesaplanmıştır buna göre; ta-
van 0,6 – 0,9; duvarlar 0,3 – 0,8; çalışma yüzeyleri 0,2 – 0,6 ve ze-
min 0,1 – 0,5 aralığında yansıtma oran aralıklarına sahiptirler (41). 

Aydınlatmada kullanılan ışığın kökenine ve aydınlatılacak ye-
rin özelliklerine göre doğal aydınlatma ve yapay aydınlatma olmak 
üzere iki tür aydınlatma sınıflandırması yapılmaktadır. Doğal ay-
dınlatmada temel kaynak güneştir. Aydınlatmanın güneş ışığı ile 
yapılması esas olarak kabul edilir, bu nedenle aydınlatma açısın-
dan uygun çalışma ortamı sağlanırken mümkün olduğunca doğal 
aydınlatmadan faydalanılması önerilir. Güneşli bir günde açık ha-
vada aydınlatma şiddeti 100.000 lüks, gölgede ise 10.000 lüks ol-
maktadır. Yapay aydınlatma ile ise iş yerlerinde genellikle 500 lüks 
civarı aydınlatma şiddetine ulaşılabilmektedir. Gün ışığı yapay ay-
dınlatmaya göre daha iyi renk yansıtma özelliğine sahiptir. 

Doğal aydınlatma ekonomik olmasının yanısıra, canlılar üze-
rinde olumlu biyolojik ve psikolojik etkilere de sahiptir. Güneş ışı-
ğı kullanımındaki temel yaklaşım, bu ışığın tüm işlem alanları-
na mümkün olduğu kadar eşit şekilde dağılımını sağlamaktır. Bir 
iş yerinin yeterli düzeyde gün ışığı alıp almadığının belirlenmesi 
için; toplam pencere yüzeyinin, toplam zemin yüzeyine oranı he-
saplanır. Doğal aydınlatmanın kullanıldığı iş yerlerinde çalışma 
ortamına, güneş ışığının gelme yönü ve yoğunluğuna dikkat edile-
rek iş istasyonları, makine ve tezgahlar yerleştirilir. Güneş ışığının 
çalışma yüzeylerinde parlama yapmamasına, çalışanların gözleri-
ne doğrudan ve yoğun ışık gelmemesine dikkat edilmelidir. 

Yapay aydınlatma ise, gün ışığından yeterli derecede yarar-
lanılamayan iş yerlerinde (maden ocakları vb.) veya akşam, gece 
gibi günün belirli zaman aralıklarında kullanılır. İş yerlerinde 
güneş ışığı ve gerekmesi halinde yapay aydınlatma sistemlerinin 
birlikte ve dengeli olarak kullanılması uygulanabilirlik açısından 
en uygun çözümü verecektir. Yapay aydınlatma sistemlerinin kul-
lanılan iş yerlerinde; ışık kaynakları iş yerindeki her bölgeye iyi 
dağıtılmalı, özel aydınlatma gerektiren bölgelerde ise ek özel ışık 
kaynakları tercih edilmelidir. Bazı durumlarda çalışanların kendi 
aydınlatmalarını düzenlemelerine olanak veren mekanizmalar 
kullanabilmesine olanak sağlanması da alternatif çözümler 
arasındadır, hatta bazı durumlarda bu tür mekanizmalar enerji 
tasarrufu ve iş verimli açısından da olumlu sonuçlar vermektedir. 
Çalışma lambaları seçilirken lambanın aydınlatma kalitesi, parla-
ma özelliği, renk özelliğine dikkat edilmelidir. Kullanılan yapay 
ışık kaynaklarından bazıları; akkor lamba, flüoresan lamba, civa 
buharlı lamba vb. lamba çeşitleridir. Yapay aydınlatma gereken 
durumlarda doğal ışığa en yakın yapay ışık kaynağının seçilme-
si de öneriler arasındadır. 

Aydınlatma kavramın bir başka sınıflandırması ise doğrudan 
ve dolaylı aydınlatma türleridir. Aydınlatma işleminde; ışık çalı-
şılan bölgeye direkt geliyorsa doğrudan (direkt) aydınlatma, baş-
ka bir yüzeye çarpıp geliyorsa dolaylı (endirekt) aydınlatma olarak 
isimlendirilir. Doğrudan aydınlatma, bir yüzeyin bir kaynaktan 
düz bir hat üzerinde gelen ışık ışınları ile aydınlatılmasıdır. Doğ-
rudan aydınlatma lokal olarak yüksek lüminesans oluşturmakla 
birlikte, genellikle ışığın geliş yönünde bulunan nesnelerin arka-
sında koyu gölgelerin oluşumuna da neden olur ve çok yüksek lü-
minesans nedeniyle gözde kamaşmaya sebep olabilir. İş yerlerinde 
doğrudan aydınlatma kullanımı, sadece yapılan işin gerektirmesi 
halinde ve aydınlatma şiddetinin göz kamaşmasına neden olma-
yacak seviyede olduğu durumlarda tercih edilmelidir. İş yerlerin-
de doğrudan aydınlatma genellikle kalite kontrol işleri gibi yük-
sek görünürlük gerektiren işler için tercih edilmektedir. Dolay-
lı aydınlatma ise; gelen ışık akısının en az %90’nının tavana veya 
duvarlara dağıtıldığı ve bu yüzeylerden geri yansıyan ışık ile ay-
dınlatmanın sağlandığı durumdur. Doğru aydınlatma ve enerji ve-

Şekil 3. Elektromanyetik dalga spektrumu (http://livescience.com Web adresinden alınmıştır, Erişim: 07 Ekim 2020.)
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rimliliği için iş yerinde duvarların ve tavanın açık renklerde bo-
yanması önerilir. Dolaylı aydınlatmada dağınık ışık oluşmakta ve 
gölgeler oluşmamaktadır. Bu durumda genellikle yüksek aydınlat-
ma şiddeti kullanılarak göz kamaşma olasılığı azaltılır ancak ofis-
lerdeki parlak duvar, tavan ve ekranların yüzeylerinden kaynakla-
nan yansımalar nedeniyle bağıl (relatif) kamaşma oluşabilir. 

İş yerindeki kapalı ortamlarda doğrudan ve dolaylı ışığın iyi 
dengelenmiş olması gerekmektedir. Doğrudan gelen gün ışığının 
oluşturacağı parlamanın önlenmesi için masa pencerenin önü-
ne yerleştirilmemelidir. Işık arkadan, omuzlar üzerinden monitör 
ve çalışma masasını aydınlatmalıdır. Dolaylı parlamanın önlene-
bilmesi için ise pencere, kullanıcının arkasında kalmamalı, par-
lak renkli masa yüzeylerinden kaçınılmalıdır (40). Monitör böl-
gesinde aydınlatma derecesi azaltılmalı, ekran parlamasını engel-
lenmelidir. Pencere ışığını engellemek için panjur ve perdelerden 
yararlanılabilir. 

Ofislerde aydınlatma düzeyinin yeterli seviyede olmaması, ça-
lışanlarda çalışma düzlemine daha yakın olma ihtiyacını doğurur. 
Bu durum, gözün rahat görebilmesi için çalışanın oturma pozis-
yonunda bozukluklara sebep olur. Uzun süre bu olumsuz etki al-
tında çalışanların kas ve iskelet sistemlerinde geçici veya kalıcı ra-
hatsızlıklar oluşmaktadır (42). İş yerlerinde oluşturulacak yeterli 
düzeyde aydınlatma ile, çalışanlarda iyi görememe nedeniyle ge-
lişmesi muhtemel yanlış duruş ve kas iskelet sistemi rahatsızlıkla-
rı engellenebilmektedir. Parlama ve gölgenin olmadığı uygun ay-
dınlatma ile göz yorgunluğu ve baş ağrıları azalır, bütün işler daha 
kolay ve hızlı gerçekleştirilir, özellikle hareketli makine parçaları-
nın iyi aydınlatılması ile kazalar önlenebilir, aydınlık bölgeden ka-
ranlık bölgelere geçiş sırasında ortaya çıkabilen geçici körlük du-
rumuna bağlı iş kazaları da azaltılabilir. 

İş yerlerinde doğru aydınlatma konusu ile ilgili yapılan çalış-
malar; yüksek aydınlatma şiddetinin konsantrasyon ve motivas-
yonunun artmasına ve bunun çalışanın performansının %50 ora-
nında artışına sebep olduğunu da göstermiştir. İş kazalarının bü-
yük oranının ise aydınlatma şiddetinin 200 lüks’den düşük oldu-
ğu işyerlerinde gerçekleştiği rapor edilmiştir (41). Amerikan Ulu-
sal Güvenlik Konseyinin raporuna göre; kötü aydınlatma tüm iş 
kazalarının %5’inin sebebidir ve bu oran kötü aydınlatmadan kay-
naklanan göz yorgunluğu ile birlikte değerlendirildiğinde iş ka-
zalarının %20’sine ulaşmaktadır. Bir ağır sanayi fabrikasında ya-
pılan çalışmada, aydınlatma şiddetinin 200 lüks değerine yüksel-
tilmesi ile iş kazaların %32 oranında azaldığı, duvarların ve ta-
vanın beyaza boyanması ile ise %16,5 oranında ek azalma göz-
lendiği rapor edilmiştir (41). Yol aydınlatmasının iyileştirilmesi 
için yapılan çalışmalarla, New York ve Paris’teki trafik kazaların-

da da azalma gözlenmiştir (43). Aydınlatma düzeyi yaklaşık 200 
lüks olan bir iş yerindeki aydınlatmanın 700 lüks değerine çıka-
rılması sonucu, iş kazalarında %20 - %50 oranında azalma olacağı  
öngörülmektedir (42).

Her çalışma türüne bağlı olarak belirlenen aydınlatma stan-
dartları iş yerlerindeki doğru aydınlatma uygulamaları için tav-
siyeler verir. Buna göre iş yerlerinde önerilen ortalama aydınlat-
ma şiddetleri; koridor ve depolama alanları için 100 lüks, ofis ça-
lışmaları için 500 lüks, yüzey hazırlama ve boyama için 750 lüks, 
montaj, kalite kontrol ve renk kontrolü için ise 1000 lükstür. Tablo 
11’de, farklı çalışma türleri için aydınlatma gereksinimleri detay-
lı olarak verilmiştir (33).

Çalışanın yaşı da işe özel doğru aydınlatma şiddetinin belir-
lenmesinde önemli bir parametredir. Yapılan işe özel olarak ulu-
sal ve uluslararası standartlarda önerilen aydınlatma şiddetleri, 
görme sorunu yaşamayan genç çalışanlar baz alınarak belirlen-
miştir. Eğer 20 - 25 yaş arasındaki çalışanın yaptığı işe özel ola-
rak ihtiyaç duyduğu aydınlatma şiddeti çarpanı 1 kabul edilirse; 
standartlarda verilen bu değer 40 - 50 yaş grubu çalışanlar için 1,2 
katsayısı ile; 51 - 65 yaş grubu çalışanlar için 1,6 katsayısı ile; 65 
yaş ve üzerindeki çalışanlar için ise 2,7 katsayısı ile çarpılmalıdır 
(41). Örneğin yapılan işe göre standartta verilen aydınlatma şidde-
ti 200 lüks ise, bu değer 40 - 50 yaş arası çalışanlar söz konusu ol-
duğunda 240 lüks değerine yükseltilmelidir.

YASAL ÖNLEMLER
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Ön-
lemlerine İlişkin Yönetmeliğin (2013) 2. Madde’sine göre (39) il-
gili yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (12) kap-
samına giren bütün iş yerlerini kapsar. Yönetmelikte işverenlerin 
yükümlülüklerinin anlatıldığı Madde 5’e göre; işveren, çalışanların 
sağlık ve güvenliğini korumak için EK-1’de belirtilen asgari sağlık 
ve güvenlik şartlarını yerine getirmekle sorumludur. Sorumluluk-
larından birisi de işyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, 
havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlamaktır. Madde 6 ve 
Madde 7’ye göre; çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanların gö-
rüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması görevleri vardır. 
EK 1’e göre; aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, 
elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir 
enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalıdır.

Aydınlatma ile ilgili olarak; iş yerlerinin gün ışığıyla yeter de-
recede aydınlatılmış olması esası vardır. İşin konusu veya iş yeri-
nin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan 
hallerde veya gece çalışmalarında ise suni ışıkla uygun ve yeter-
li aydınlatma sağlanmalıdır. İş yerlerinin aydınlatmasında TS EN 

Tablo 11. Farklı çalışma türleri için aydınlatma gereksinimleri (33)

Aydınlatma

Gereksinimi
Çalışma türü

Ortalama aydınlatma şiddeti 

(lüks)

Çalışma yeri için genel 

aydınlatma (lüks)

Ek genel aydınlatma 

(lüks)

Hafif Kaba işler 80 - 170 - -

Orta Orta incelikteki işler 170 - 350 250 40

Yüksek İnce işler 350 - 700 500 20

Çok yüksek Çok ince işler 700 - 10000 1000 80

Olağanüstü 4000 300
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12464-1 (2013) ve TS EN 12464-1 (2011; 2012) standartları esas 
alınır. Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sis-
temleri çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olmalıdır 
ve uygun şekilde yerleştirilmelidir. Çalışanlar için yeterli büyük-
lükteki uygun aydınlatma, havalandırma, termal konfor ve hijyen 
şartlarına sahip soyunma odaları, tuvalet, lavabo, barınma yerle-
ri sağlanmalıdır (39). 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne (2013) 
göre ise; yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik önlemleri alın-
malıdır. Yönetmeliğe göre; aydınlatılması gereken acil çıkış yol-
ları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatma-
yı sağlayacak sistemler bulundurulmalıdır. Çalışma yerleri, bara-
kalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde doğal olarak aydınlatılma-
lı, gece çalışmalarında veya gün ışığının yetersiz olduğu durum-
larda uygun ve yeterli suni aydınlatma sağlanmalı, gerekli hallerde 
darbeye karşı korunmalı taşınabilir aydınlatma araçları kullanıl-
malıdır. Suni ışığın rengi, sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını 
engellememelidir. Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarında-
ki aydınlatma sistemleri çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak 
türde olmalı ve uygun şekilde yerleştirilmelidir. İşyerindeki duşlar 
ve tuvaletlerde de uygun aydınlatma koşulları sağlanmalıdır (44). 

RADYASYON
Hayatın içinde, duyu organlarımız ile varlığını saptayamadığı-
mız doğal ve yapay radyasyon kaynakları ile birlikte yaşamaktayız. 
Özellikle iyonize radyasyonun insanlar üzerinde bırakabileceği 
muhtemel büyük hasarlar da düşünülürse; iş sağlığı ve güvenli-
ği açısından radyasyon, irdelenmesi gereken çok önemli bir fizik-
sel risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde iyoni-
ze ve iyonize olmayan radyasyonun uygulama alanları bilim, sağ-
lık ve teknolojinin birçok dalında giderek daha çok kullanılmaya 
başlanmıştır ve oluşan yeni meslek grupları ile radyasyonun kul-

lanım oranının artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu bağ-
lamda radyasyonun kullanıldığı iş yerleri ve sayıları her geçen gün 
artan radyasyon çalışanları için radyasyondan korunma tedbirle-
rinin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.     

Radyasyon; etkileştiği malzemede iyonizasyona neden olabi-
lecek enerji değerine sahip olan (E > 10 eV) iyonize radyasyon ve 
taşıdığı enerji etkileştiği malzemede iyonizasyona neden olama-
yacak büyüklükte olan (E < 10 eV) iyonize olmayan radyasyon 
olarak iki grupta incelenir (Şekil 4). İyonizasyonun varlığı, rad-
yasyonun etkileştiği malzeme ve canlı organizmalarda oluşturdu-
ğu fiziksel ve biyolojik etkileri tamamen farklı kıldığından, bu iki 
radyasyon türünün korunma önlemleri de farklı olmaktadır. İSG 
açısından radyasyon fiziksel faktörünün irdeleneceği bu bölümde; 
sırasıyla iyonize radyasyon ve iyonize olmayan radyasyon açıkla-
nacak, bu radyasyon türlerinin fiziksel ve biyolojik etkileri belir-
tilecek, iş sağlığı ve güvenliği açısından ilgili radyasyon türlerin-
den korunma yöntemleri ve bu radyasyon türleri için oluşturul-
muş yasal mevzuatlar hakkında bilgi verilecektir.

İYONİZE RADYASYON
İş sağlığı güvenliği açısından iyonize radyasyonla çalışma; gerekli 
eğitim ve önlemlerin alınmaması, radyasyonun kontrolsüz kulla-
nımı, olası radyasyon kazaları, radyoaktif atıklar, terör saldırıları, 
nükleer silah denemeleri vb. nedenlerle çalışanlara, genel halka ve 
çevreye büyük zarar verme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle iyo-
nize radyasyon ile çalışanlarının ve halkın korunması çok önem-
li bir konudur. Alınacak önlemlerle maruz kalınacak iyonize rad-
yasyon dozu mümkün en alt limite indirilebilir ancak radyasyon 
enerji transferinin yaklaşık olarak 10-17 saniye gibi oldukça kısa bir 
süre içerisinde meydana geldiği dikkate alınırsa, önlemlerin rad-
yasyon uygulamasından önce alınması gerekliliği kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde ise iyonize radyasyondan korun-

Şekil 4. Elektromanyetik dalga spektrumu (http://radiation-dosimetry.org Web adresinden alınmıştır, Erişim: 07 Ekim 2020.)
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ma kavramı, maalesef bu konudaki bilinirliğin çok fazla olmama-
sı nedeniyle oldukça düşük farkındalığa sahiptir. Özellikle ülke-
mizde iyonize radyasyonun çok yaygın kullanıldığı sağlık hizmet-
leri sektörü ve değişik alanlarda mesleki ışınlamaya maruz kalan 
radyasyon çalışanlarının sayısının çok fazla olduğu dikkate alı-
nırsa, iş sağlığı ve güvenliği açısından radyasyon ile ilgili daha çok 
çalışma ve düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekliliği ortaya çık-
maktadır. Radyasyon kaynaklarının kullanımı, oluşan radyoaktif 
atıklar ile kullanım dışı kalan radyasyon kaynaklarının taşınması, 
depolanması ve bertarafı işlerinde çalışan radyasyon çalışanlarını 
korumaya yönelik doğru radyasyondan koruma uygulamalarının 
kullanılması bir zorunluluktur. Doğal radyasyon kaynaklarına 
maruziyet bakımından uçak personeli kozmik radyasyon nede-
niyle, maden çalışanları da özellikle radyum kayaçlarının saldığı 
radon gazına maruziyetleri nedeniyle daha fazla risk altındandır. 
Radyasyon uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin 
vurgulanması, radyasyon çalışanlarının kendilerini ve halkı ko-
ruyabilmeleri için yeterli bilincin sağlanması öncelikli olmalıdır.

Radyasyon; elektromanyetik dalgalar veya yüksek enerji-
li yüklü ve yüksüz atomaltı parçacıkların enerji yayınımı olarak 
tanımlanabilir. Radyoaktif maddeler, atom çekirdeklerinde eşit 
olmayan sayıda nötron ve proton içeren kararsız çekirdeklere 
sahip malzemelerdir. Bu malzemeler kararlı duruma geçebilmek 
için, çekirdeklerinde taşıdıkları fazla enerjiyi dışarıya alfa, beta, 
gama, nötron vb. ışınımları yayarak verirler. 

Halkın maruz kaldığı iyonize radyasyonun %82’si doğal rad-
yasyon, %18’i ise yapay radyasyon kaynaklıdır (45). Doğal iyo-
nize radyasyon kaynakları; kozmik ışınlar (~0,39 mSv/yıl), fo-
sil yakıtlar (~0,46 mSv/yıl), vücudumuzda bulunan radyoaktif ele-
mentler kaynaklı iç radyasyon (~0,23 mSv/yıl), yiyecek, içecek ve 
teneffüs ettiğimiz hava kaynaklı radyasyon (~0,25 mSv/yıl), rad-
yum elementinin bozunması ile ortaya çıkan radon gazı kaynak-
lı radyasyon (~1,3 mSv/yıl), vb. radyasyon türleri olarak tanımla-
nır. Dünya genelinde insanların yıllık maruz kaldıkları radyasyon 
değerinin ~2,4 mSv civarında olduğu bilinmektedir (46). UNSCE-
AR The United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation (Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Et-
kileri Bilimsel Komitesi) tarafından 2000 yılında bazı ülkelerde 
havada ölçülen yüksek doğal radyasyon doz hızları yayınlanmıştır, 
bu sonuçlara göre Türkiye - Kars (Digor) yöresi için doğal rad-
yasyon doz hızı 1,58 mSv/saat, Türkiye – Ankara bölgesi için do-
ğal radyasyon doz hızı ise 0,44 mSv/saat olarak belirlenmiştir (47). 
Günümüzde mesleki olarak uçak uçuş ekiplerinin maruz kaldığı 
doz miktarı yıllık ortalama 5,7 mSv civarındadır ve bu değer yıl-
lık doğal radyasyonla alınan doz değerinin yaklaşık iki katı kadar-
dır. Uçak yolculuğunda soğurulan yüksek radyasyon dozunun ne-
deni, uçakların kozmik ışın dozunun çok daha fazla olduğu 9 - 15 
km aralığındaki yüksek irtifalarda uçmasıdır.  

Yapay iyonize radyasyon kaynakları ise; nükleer bomba 
denemeleri sonucu meydana gelen nükleer serpintiler kaynaklı 
radyasyon (~5 mrem), nükleer santrallerin, uranyum madenle-
rinin fabrikasyon ve atıklarından kaynaklanan radyasyon, granit, 
çimento ve beton gibi inşaat malzemelerinden kaynaklanan rad-
yasyon (ppm oranında uranyum, toryum, 40K), radyoaktif izotop-
lar ile yapılan deney ve araştırmalarda kullanılan radyasyon, zirai 
ve endüstriyel amaçla kullanılan radyasyon, sterilizasyon amaçlı 

kullanılan radyasyon, kalibrasyon tesislerinde kullanılan radyas-
yon, tıbbi amaçla kullanılan X-ışınları ve yapay radyoaktif madde-
ler vb. radyasyon türlerinden oluşur. Tıbbi amaçla kullanılan rad-
yasyon, genellikle halkın çoğunluğu tarafından soğurulan yapay 
iyonize radyasyon türüne örnektir. Tıbbi amaçlı maruz kalınan 
radyasyon dozu, hastanelerin özellikle onkoloji, radyoloji, nükle-
er tıp birimlerinde ve dental teşhis radyolojisindeki hasta ve per-
sonelin mesleki ışınlamalarında ortaya çıkar (48; 49; 50). Doğal 
ve yapay iyonize radyasyon kaynakları, dünya geneline yaydıkları 
radyasyon oranları ile birlikte Şekil 5’de verilmiştir (51).

Tarihsel gelişim içerisinde radyasyonun kullanımı, 1895’de 
Roentgen tarafından X-ışınlarının keşfi ile başlar. 1896 yılında ise 
Becquerel	doğada	kendiliğinden	radyasyon	yayan	radyoaktif	mad-
delerin varlığını saptar.

1898 ve 1900’da, sırasıyla Rutherford ve Villard; çekirdekten 
yayınlanan ışınımların, alfa (α), beta (β) ve gama (γ) olarak ad-
landırılan üç farklı türde olduklarını belirlemişlerdir. 1898’de M. 
Curie ve P. Curie tarafından yeni radyoaktif bir element olan ve 
uranyumun radyoaktif bozunması sonucu ortaya çıkan polon-
yum ve radyum bulunmuştur ve bu şekilde 1911’de Rutherford 
günümüzdeki atom modeline temel oluşturan atom modellemesi 
geliştirilebilmiştir. 1927’de genetik bilimci Muller, radyasyonun 
organik yapıların genlerinde değişiklik yaparak mutasyona ne-
den olduğunu saptamıştır. 1932’de Chadwick tarafından nötron 
keşfedilmiş, 1934’deki yapay radyoaktivite keşfi ile birlikte doğal 
ve yapay radyasyon kaynakları üretilmeye başlanmıştır. 1942 yı-
lında ise ilk atom reaktörü, ABD’de Fermi yönetiminde hayata 
geçirilmiştir. Aynı dönemlerde radyasyonun ilk tercihli zararlı 
uygulamaları da başlamış ve 1945 yılında Hiroşima ve Nagaza-
ki kentlerine atılan ilk atom bombaları nedeniyle binlerce kişi öl-
müş, yaralanmış veya zarar görmüştür. Bu atom bombalarının ve 
atom bombası denemelerinin etkileri günümüzde de hala atmos-
ferdeki nükleer serpintiler olarak devam etmektedir. 1944’de ya-
pılan epidemiyolojik çalışmalar, mesleki ışınlamaya maruz kalan 
radyologlarda lösemi hastalığı görülme olasılığının, diğer kişilere 
göre 10 kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Sonraki yıllar-
da birçok nükleer santral kazası gerçekleşmiştir. Bu nükleer sant-
ral kazalarından bazıları, 1957’de Windscale nükleer santralinde 

Şekil 5. Doğal ve yapay iyonize radyasyon kaynakları (51)
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kazası, 1979’da Three Mile Island nükleer santral kazası, 1986’da 
Çernobil nükleer santral kazası ve 2011’de Fukushima - Daiichi 
Nükleer Santral Kazası’dır (52; 53).

Tarihsel olarak radyasyonun zararlı etkileri ise, X-ışınları ve 
radyoaktivitenin keşfinden hemen sonra anlaşılmaya başlanmış, 
20. yüzyılın başlarında yüksek radyasyon kaynaklarının kontrolsüz 
kullanımının artması ile radyasyon hasarları daha belirgin hale 
gelmiştir. Yüksek radyasyon doz maruziyeti kısa sürede akut 
etkiler ile kendini göstermiş, zaman içerisinde ise düşük radyasyon 
doz maruziyetinin de zararlı etkileri (stokastik etkiler) ortaya çı-
kan rahatsızlıklarla netlik kazanmaya başlamıştır. 1890’lı yıllarda, 
X-ışınlarının deride anormal kızarıklıklar, ödem, anormal kıl/saç 
kaybı	vb.	etkileri	olduğu	rapor	edilmiş,	Becquerel	ve	M.	Curie’de	
de akut etkiler gözlenmiştir. Kısa bir süre sonra ise iyonize radyas-
yonun kanserojen etkileri de gözlenmeye başlanmıştır. 1899 yılın-
da yüksek radyasyon dozuna maruz kalan bir radyoloğun sağ elin-
de yaralar görülmüş, 1902 yılında ise kanser olgusuna dair ilk ra-
por yayınlanmıştır. 1911’de, birçoğu radyasyonu tedavi amaçlı kul-
lanan radyologlarda gözlenen 94 adet X-ışını etkisi sonucu oluş-
muş tümör vakası bildirilmiştir. 1922 yılına kadar yaklaşık 100 
radyoloğun iyonize radyasyon maruziyeti nedeniyle kanserden öl-
düğü tahmin edilmektedir. Zaman içinde içsel ışınlama kaynaklı 
zararlı etkilerin olduğu birçok vaka da rapor edilmiştir (54). 

İş sağlığı güvenliği açısından iyonize radyasyonun meslek 
hastalığı oluşturduğunun göstergesi sayılabilecek olaylardan 
birisi; yüksek miktarda uranyum içeren Saksonya- Almanya’daki 
kobalt madenlerinde ve Çek Cumhuriyeti’nde görülmüştür. Bu 
olaylarda, uranyum oksit (U

3
O

8
) içeren maden ocaklarında çalı-

şan madenciler arasında akciğer kanseri vakalarının daha yük-
sek sıklıkta gözlendiği bildirilmiştir. İlerleyen zamanlarda bu ma-
dencilerin radyoaktif radon gazının ve maden tünellerinde serbest 
kalan uranyum bozunum ürünlerinin solunmasının yol açtığı iç-
sel ışınlamaya da maruz kaldıkları anlaşılmıştır. Mesleki ışınla-
ma olarak kayıtlara geçen çok önemli bir başka iç ışıma vakası ise; 
ABD - New Jersey’de, bir saat fabrikasında çalışan ve radyum kul-
lanarak saat kadranı boyayan kadın fabrika çalışanları arasında 
1917 – 1926 yılları arasında yaşanmıştır. Sonraki yıllarda radyum 
kızları (radium girls) olarak isimlendirilen işçi kadınlar, fabri-
kada üretilen saat kadranları üzerindeki rakamları radyum içeren 
bir boya ile boyarken, numaraların daha net görülmesi için boya-
ya batırılmış fırçalarını dudaklarıyla temizleme alışkanlığı edin-
mişlerdi. Bu şekilde sindirim yolu ile vücuda alınan radon, iç alfa 
ışıması yaparak çeşitli kanser türlerine neden olmuş ve 50 kadar 
işçinin bu nedenle toplu ölümüne yol açmıştı.

Bu dönemlerde halk iyonize radyasyonu hiç önlem almadan, 
hatta muhtelif rahatsızlıklara iyi geleceğini düşünerek çok yan-
lış kullanmıştır. Kullandıkları ürünlerden bazıları; radyum içe-
ren çikolata, ekmek gibi gıda ürünleri, radyumlu sular, uranyum 
tuzundan üretilen süs eşyaları, radyum içeren pudra ve krem-
lerden oluşan kozmetik malzemeler, radyum ve toryum içe-
ren diş macunları, vb. ürünler olmuştur. 20. yüzyılın başlarında 
benzer yöntemleri hekimler de izlemiş ve çok zararlı ve yanlış 
mesleki ışınlamalar gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde radyoaktif 
tabletler; romatizma, zayıflık, halsizlik ve hızlı tedavi gerektiren 
her durumda kullanılıyordu. İSG açısından kayda değer başka bir 
iyonize radyasyon ışınlaması ise, Dünya Savaşı sırasında (1940 – 

1950) nükleer silah üretmek üzere radyum cevherlerinin, hiçbir 
radyoaktif bilgilendirme yapılmadan ve herhangi bir önlem alın-
madan yerli Kızılderililere sırtlarında bez çuvallarla taşıttırılması 
esnasında görülmüştür. Bu çalışanların çoğu sonraki yıllarda rad-
yasyon zehirlenmesi sonucu ölmüştür (55, 56). 

20. yüzyılın ortalarına doğru ise, tarihte X-ışınları ve 
radyoaktif kaynakların kullanılması esnasında yaşanan vahim 
olayların tekrarlanmaması amacıyla radyobiyoloji bilimine bü-
yük katkı sağlanmış ve bu şekilde iyonize radyasyonun canlı or-
ganizmalar üzerinde oluşturabileceği etkilerin büyüklüğü, çev-
reye ve insanlara verebileceği zararlar hakkında pek çok bulgu-
ya ulaşılmıştır. Kazanılan bu bilgiler ışığında, edinilen deneyimler 
ve alınılan önlemlerle iyonize radyasyonun neden olabileceği etki-
ler en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. Günümüzde iyonlaştırıcı 
radyasyon; daha çok nükleer santrallerde enerji üretiminde, tıpta 
kanserli hücrelerin yok edilmesinde, sterilizasyon, gıda ışınlaması 
vb. yararlı işlerde de kullanılmaktadır. 

Radyasyon Birimleri 

Radyasyon ve radyasyon güvenliğinin anlaşılması için bazı radyas-
yon terim ve birimlerinin açıklanması yerinde olacaktır. Radyasyon 
alt tanımları arasında, aktivite, maruz kalma, soğurulan doz, eşde-
ğer doz ve etkin doz kavramları bulunmaktadır. Aktivite; bir radyo-
aktif çekirdeğin birim zamandaki parçalanma sayısını verir. Aktivi-
tenin	SI	birimi	becquerel	(Bq),	geleneksel	birimi	ise	curie	(Ci)’dir	(1	
Ci = 3,7×1010	Bq).	Maruz kalma (sunuk kalma); normal hava şart-
larında birim hava kütlesinde 2,58×10-4 C’luk elektrik yükü oluştu-
ran X-ışını veya gama ışını miktarı olarak tanımlanır. Maruz kal-
ma için SI birimi coulomb/kg (C/kg), geleneksel birim ise roentgen 
(R)’dir (1 C/kg = 3,88 ×103 R). Soğrulan doz; ışınlanan maddenin 1 
kg’ında depolanan radyasyon enerjisidir. Soğurulan doz için SI bi-
rimi gray (1 Gy = 1 J/kg), geleneksel birimi ise rad'dır (1 Gy = 100 
rad). Eşdeğer doz, soğrulan radyasyon dozunun insanda oluştur-
duğu biyolojik etkisini açıklar. Eşdeğer doz kavramı aynı zaman-
da radyasyondan korunma birimidir. Eşdeğer doz; radyasyonun tü-
rüne ve enerjisine bağlı olarak, etkileştiği doku veya organda soğu-
rulan dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile çarpımına eşittir. Eşde-
ğer doz için SI birimi sievert (Sv) geleneksel birim ise rem’dir (1 Sv = 
100 rem). Etkin doz ise; insan vücudunda ışınlanan bütün doku ve 
organlar için hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku 
ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen dozların top-
lamıdır, birimi ise sievert (Sv) dir (52; 56; 57). 

Şekil 6. Alfa parçaçığının madde içinde enerji kaybetmesi (LET) - Bragg 
Eğrisi (56)
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İYONLAŞTIRICI RADYASYON TÜRLERİ
İyonlaştırıcı radyasyon; taşıdığı enerji, etkileştiği atomun dış yö-
rüngesindeki elektronu koparabilecek büyüklükte olan (E > 10 eV), 
dolayısıyla maddede yüklü parçacıklar (iyonlar) oluşturabilen rad-
yasyon türüdür. İyonlaştırıcı radyasyon türleri; alfa parçacıkla-
rı, beta parçacıkları, X-ışınları, gama ışınları ve nötronlar, kozmik 
ışınlar vb. yüksek enerjili elektromanyetik dalga veya parçacıklar-
dır. Radyasyon etkileştiği maddeye enerjisini aktararak çeşitli ha-
sarlara neden olur. Farklı radyasyon türlerinin madde ile etkile-
şim yolları farklıdır. Bu nedenle farklı radyasyon türlerinin mad-
de ile farklı etkileşim mekanizmalarını bilmek, radyasyon kavra-
mını anlamak açısından önemlidir. Reaktörler, radyasyon zırhla-
ması, izotop üreteçleri vb. nükleer sistemlerin tasarımının teme-
linde, nükleer radyasyon türlerinin madde ile hangi yollardan et-
kileştiği bilgisi vardır. İyonlaştırıcı radyasyon türleri ve bu türle-
rinin madde ile etkileşim mekanizmaları aşağıda kısaca açıklana-
caktır (48, 52, 53, 58, 59).

Kütleleri 1 atomik kütle birimi (1 akb) büyüklüğünde veya daha 
büyük olan parçacıklar ağır yüklü parçacık olarak adlandırılırlar. 
Alfa parçacıkları da, protonlar, döteronlar, fisyon parçacıkları ve 
hızlandırıcılarla üretilen parçacıklar gibi, ağır yüklü parçacık gru-
bundadır. Alfa parçacıkları; iki proton ile iki nötrondan oluşan ve 
iki elektronunu vermiş helyum çekirdekleri olarak da tanımla-
nır ve temsili olarak  şeklinde gösterilir. Alfa parçacıkları 
genellikle doğal ve atom ağırlıkları büyük olan polonyum, toryum, 
radyum, uranyum gibi radyoaktif izotopların bozunmaları esna-
sında bu radyoizotopların çekirdeklerinden yayınlanır (Eşitlik 2).

   (2)

Alfa parçacıkları ağır yüklü parçacıklar olduklarından madde 
içindeki menzilleri, bir başka ifadeyle giricilik özellikleri düşüktür 
(havada ~ 1 cm ve ince bir kağıt, her çeşit giyecek ve insan derisi ta-
rafından kolayca soğurulabilirler. Bununla beraber alfa ışınları yük-
sek iyonlaştırma ve uyarma özellikleri nedeniyle madde ile etkileş-
tiklerinde oldukça zararlı etkilere sahip olabilirler. Alfa parçacık-
larının atomik elektronlarla çarpışmaları esnasında genellikle izle-
dikleri yol bir doğrusal yoldur ve menzillerinin sonuna yaklaştıkla-
rında ise enerjilerinin büyük kesimini aniden madde içine bırakırlar 

(Bragg eğrisi- Şekil 6). Giricilikleri az olduğu için vücuda genellik-
le solunum, sindirim vb. yolları ile giren alfa parçacıklarının zararlı 
etkileri, madde ile etkileşim türleri nedeniyle çok fazladır.

Betatron ve pozitron parçacıkları; bir radyoaktif atomun 
çekirdeğindeki nötron ve proton sayılarının eşit olmaması duru-
munda çekirdekten yayınlanan yüksek enerjili elektronlar veya 
pozitronlar olarak tanımlanırlar. Potasyum (40K), stronsiyum 
(90Sr) ve karbon (14C), beta yayınımı yapan radyoaktif maddele-
re örnek olarak gösterilebilir. Nötron sayısı fazla olan kararsız 
çekirdekler, içerdikleri bir nötronu bir protona dönüştürerek daha 
kararlı bir yapıya ulaşma eğilimindedir. Beta (negatron) bozu-
numu olarak bilinen bu süreç, beta parçacığı olarak adlandırılmış 
negatif yüklü bir hızlandırılmış elektronun ve bir antinötrinonun 
yayınlanması ile sonuçlanır. Yapılarında daha fazla sayıda proton 
içeren çekirdekler ise, beta bozunumundan farklı olarak, pozit-
ron bozunumu yaparlar. Pozitron bozunumunda, proton nötro-
na dönüşürken ortaya pozitif yüklü elektron (pozitron) ve nötrino 
açığa çıkar (Eşitlik 3). 

n  →    p + e- + ν-   (Beta (negatron) Bozunumu)
p  →   n + e+ + ν   (Pozitron Bozunumu)                                (3)

Beta parçacıkları alfa parçacıklarına göre daha hafif ve yakla-
şık yüz kat daha fazla giricidirler. Beta ışınlarının yüksek enerji-
li olanları bile birkaç mm kalınlığındaki metal levha ile durduru-
labilir, bu nedenle beta parçacıkları maddenin derinliklerine fazla 
nüfuz etmezler. Bu ışınlar cilt ile temas ettiklerinde genellikle yü-
zeyel etki bırakırlar, deride yanık oluştururlar ve kas içine birkaç 
milimetre mesafeye kadar etki ederler. Beta ışınlarının yutulma-
sı ve solunması ise tehlikelidir. Hafif yüklü beta parçacıklarının 
madde ile etkileşmesi, iyonlaşma ve uyarılmanın yanısıra, ortam-
daki çekirdeğin Columb alanından da etkilenir. Hızları çok yük-
sek olan beta parçacıkları bir çekirdek alanından geçtiği zaman, 
etkileştikleri elektriksel kuvvetin etkisiyle enerjilerinde hızlı bir 
azalma olur. Bu enerji Bremsstrahlung yada frenleme radyasyonu 
olarak isimlendirilen sürekli X-ışını spektrumu şeklinde gözlenir 
(Şekil 7). Beta parçacığının enerjisi arttıkça (E > 3 MeV) frenleme 
radyasyonu gözlenme olasılığı artar. Beta ışınları, alfa parçacık-
larının yaptığı gibi düz hatlar boyunca değil, karmaşık ve zikzak-
lı yollar üzerinde hareket ederler, aldıkları yollar daha uzundur.

X-ışınları; 0,001 nm - 100 nm dalgaboyu aralığına sahip, gi-
riciliği yüksek olduğu için madde içinde yol aldığı menzili yük-
sek olan elektromanyetik dalgalardır. Sürekli ve karakteristik 
X-ışınları olarak iki grupta incelenir. X-ışınları, tıpta ve dişçilik-
te özellikle proton sayısı (Z) yüksek olan kemik vb. sert dokular 
ile ilgili çözünürlüğü yüksek bilgiler verdiği için bu tür analizler-
de sıklıkla tercih edilir. X-ışınlarının madde ile etkileşim türle-
ri, daha sonra açıklanacak gama ışınlarının madde ile etkileşim 
türleri olan koherent saçılma, fotoelektrik olay, compton saçılma-
sı, çift oluşumu ve fotonükleer etki (fotodisintegrasyon) ile aynı-
dır. Ancak iç elektron geçişleri sonucu oluşan X-ışınlarının ener-
jisi (E ~ keV ve giriciliği, çekirdekten yayınlanan gama ışınlarının 
enerji ve giriciliğinden daha düşüktür. 

Gama Işınları; genellikle çekirdekteki alfa ve beta bozun-
malarının ardından uyarılmış durumdaki çekirdeğin taban ener-
ji seviyesine ulaşırken yayınladığı yüksek enerjili (E ~ MeV elekt-Şekil 7. Beta parçacıklarının madde içinde enerji kaybetmesi (53)
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romanyetik dalgalardır. Gama ışınları yayınlanırken çekirdeğin 
yapısında değişikliğe neden olmazlar. Gama ışınlarının elektrik 
yükleri ve durgun kütleleri yoktur ve giricilikleri havada yaklaşık 
birkaç yüz metre, kurşun içinde ise 8 - 10 cm’dir. Sezyum (137Cs), 
kripton (88Kr) ve kobalt (60Co) gama ışını yayan radyoizotoplar 
arasındadır (Eşitlik 4).

  (4)

Gama radyasyonunun madde etkileşim türleri; koherent sa-
çılma, fotoelektrik olay, compton saçılması, çift oluşumu ve foto-
nükleer etki (fotodisintegrasyon) olarak tanımlanır ve bu etkile-
şimlerden hangisinin baskın olarak gözleneceği, madde ile etki-
leşen gama ışının enerjisine ve etkileştiği maddenin yoğunluğu-
na (atom numarasına) bağlı olarak değişim gösterir. Gama ışını-
nın enerjisinin 10 keV’dan daha düşük olduğu durumlarda gama 
ışınlarının maddeyle yaptığı etkileşimler sonucu oluşan saçılmaya 
koherent saçılma denir. Bu etkileşimde gama fotonu maddenin 
dış yörüngesindeki elektron ile etkileşir ve uyarılmaya neden olur. 
Uyarılan elektron soğurduğu enerjiyi farklı yönde bir enerji yaya-
rak dışarı verir ve taban enerji durumuna geri döner. Bu etkileşim-
de salınan foton ile gelen fotonun enerjileri yaklaşık eşit olduğun-
dan atomda yapısal bir değişim gözlenmez. Fotoelektrik etki, et-
kileştiği maddenin iş fonksiyonundan daha yüksek enerjiye sahip 
elektromanyetik dalganın madde ile etkileştiğinde atoma sıkı bağ-
lı bir elektronu koparması olayıdır. Maddeden ayrılan bu elekt-
ronlar fotoelektron olarak adlandırılır. Fotoelektrik olayda foto-
nun enerjisinin bir kısmı elektronu atomdan koparabilmek için 
harcanır, geri kalan kısmı ise kopan fotoelektrona kinetik ener-
ji olarak aktarılır [(E

foton 
= E

(metalin iş fonksiyonu) 
+ K

(fotoelektronun kinetik enerjisi)
]. 

Fotoelektrik olay, yüksek atom numaralı malzemelerle et-
kileşen düşük enerjili fotonlarda daha baskın olarak gözlenir. 
Fotoelektrik olay sonucunda yörüngede oluşan elektron boş-
luğu; daha dış yörüngedeki başka bir elektron tarafından dol-
durulur ve bu şekilde X-ışını yayınımı da eş zamanlı gerçekle-
şir. Compton saçılması baskın olarak, enerjileri 0,5 – 1,0 MeV 
arasında olan fotonların madde ile etkileşmesi esnasında gözle-
nir. Compton saçılmasında gelen elektromanyetik dalga atoma 
zayıf bağlı ve durgun olduğu kabul edilen dış yörünge elektro-
nu ile etkileşir ve korunum yasaları gereğince yörünge elektro-
nu enerji ve momentum kazanır. Compton saçılmasının gözlen-
me olasılığı gelen fotonun enerjisi ile doğru orantılıdır ve etki-
leştiği malzemenin atom numarasına bağlı değildir. Daha yük-
sek enerjili bir foton bir çekirdeğin elektromanyetik alanıyla et-
kileştiğinde ise; gelen foton, biri eksi yüklü (elektron) ve diğe-
ri artı yüklü (pozitron) olmak üzere, elektron-pozitron çiftine 
dönüşebilir. Bu olay çift oluşumu olarak tanımlanır. Teorik ola-
rak çift oluşumunun meydana gelebilmesi için, gelen fotonun 
enerjisinin en azından elektron ve pozitronun durgun kütleleri-
nin (0,511 MeV) toplamı kadar bir enerjiye sahip olması beklenir  
(hv ≈ 2m

e
c2 = 2×0,511 MeV = 1,022 MeV). Çift oluşumu, ge-

len fotonun enerji ve etkileştiği maddenin atom numarası art-

tıkça daha baskın olarak gözlenir. Bu etkileşmede oluşan pozit-
ron kinetik enerjisinin çoğunu kaybettikten sonra genellikle bir 
yörünge elektronu ile birleşir ve yok olma radyasyonu (anhi-
lasyon radyasyonu) olarak tanımlanan ve momentum korunu-
mu gereğince zıt yönlü hareket eden, her biri 0,511 MeV enerji-
li iki foton salınıma neden olur. Gelen fotonun enerjisi 10 - 20 
MeV’den daha büyük olduğunda ise, gelen gama fotonları mad-
denin çekirdeği ile etkileşime girebilecek enerjiye sahip olabilir-
ler ve bu durumda kararsız olan çekirdek kararlı duruma gelebil-
mek için bir veya daha fazla nükleon (proton veya nötron) yayın-
lanabilir. Bu işleme fotonükleer etki (fotodisintegrasyon) de-
nir. Gamaların madde ile etkileşmesi için toplam olasılık bu ayrı 
ayrı etkileşmelerin tesir kesitlerinin toplamıdır (Şekil 8).

Nötronlar; atom çekirdeğinde bulunan yüksüz atomaltı par-
çacıklardır ve çekirdeğin kararlı hale geçebilmek için yapay veya 
kendiliğinden nükleer çekirdek bölünmeleri veya nükleer reaksi-
yonlar sırasında yayınlanırlar (Eşitlik 5).

 (5)

Nötronlar enerjilerine göre; yüksek enerjili nötronlar (E>100 
MeV), hızlı nötronlar (200 keV<E<10 MeV), epitermal nötronlar 
(0,1 eV<E<100 keV), termal/yavaş nötronlar (E ~ kT~1/40 eV), 
soğuk ve ultrasoğuk nötronlar (E ~ meV) olarak sınıflandırı-
lır. Nötronlar enerjilerine bağlı olarak madde ile farklı şekillerde 
etkileşmeye girerler. Bu etkileşimler; yüksek enerji hadron 
sağanağının üretilmesi, nükleer reaksiyonlar, elastik saçılma, in-
elastik saçılma, nötron yakalanması ve fisyondur. Nötronlar yük-
süz parçacıklar olduklarından atom çekirdekleri ile nükleer kuv-
vetler aracılığıyla etkileşirler, bu nedenle etkileşim için çekirde-
ğe yaklaşık 10-13 cm kadar yaklaşmaları gerekir. Yüksüz olmaları 
nedeniyle giricilikleri çok yüksektir. Nötronlar madde ile etkileş-
tiklerinde dolaylı yoldan yüklü parçacık oluşumuna sebep olurlar 
ve genellikle oluşturdukları yüklü parçacıklardan hareketle de-
teksiyonları yapılır. Su ve parafin vb. hafif elementler ve beton, 
nötronların durdurulmasında kullanılır ve iş sağlığı ve güvenli-
ği açısından zırhlama malzemeleri olarak tercih edilirler. Girici-
lik özellikleri açısından radyasyon türlerinin karşılaştırılması Şe-
kil 9’da verilmiştir.

Şekil 8. Elektromanyetik dalgaların (X-ışınları ve gama ışınları) madde 
ile etkileşmesi (59)
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İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN 
BİYOLOJİK ETKİLERİ
İş sağlığı güvenliği açısından iyonize radyasyondan korunma 
yöntemlerine ve yasal önlemlere geçmeden önce, iyonize 
radyasyonun canlı organizmalar üzerinde bıraktığı olumsuz 
etkiler hakkında kısaca bilgi verilmesi yerinde olacaktır. İyonize 
radyasyonun zararlı biyolojik etkilere sebep olması, radyasyona 
maruziyetin sınırlanması ihtiyacını ortaya koymaktadır. İş sağlığı 
ve güvenliğinin sağlanması, iyonize radyasyonun neden olabileceği 
maddi ve manevi her türlü etkinin kontrol altına alınabilmesi için 
iyonize radyasyon özelliklerinin, madde/organizma ile etkileşim 
mekanizmalarının ve hasar türlerinin çok iyi bilinmesi, bu alanda 
çalışan tüm personelin gerekli eğitimleri alarak, olası tüm zararlı 
etkilerin önceden engellenmesi için tüm yasal önlemlere uyulması 
gerekliliğini getirir. 

Radyasyonun insan sağlığı üzerinde yaratabileceği zararlı et-
kiler yaklaşık X-ışınlarının keşif yıllarından beri bilinmektedir. Bu 
etkiler radyasyon yanıkları, radyasyon hastalıkları, doğal ömür 
süresinin kısalması, kanser, kalıtımsal bozukluklar vb. rahatsız-
lıklardır. Hatta çok büyük miktarlarda radyasyon dozuna maruz 
kalınması halinde ani ölümlere de rastlamak mümkündür. İyon-
laştırıcı radyasyonun bir canlıda biyolojik bir hasar yaratabilme-
si için radyasyon enerjisinin hücre tarafından soğurulması gerekir.

Radyobiyoloji; yaklaşık bir yüzyıldır radyasyonun canlılar 
üzerinde meydana getirdiği biyolojik etkileri incelemektedir an-
cak hala ulaşılmamış birçok bilgi bulunmaktadır.  İnsan vücudun-
daki farklı hücre ve dokuların radyasyon duyarlılıkları farklı ol-
duğundan, canlı sistemlerdeki radyasyon etkileri yapısal farklılık-
lara ve radyasyonun kalite faktörüne (türüne) bağlı olarak deği-
şir. Yapılan araştırmalar, hücrede radyasyona en duyarlı bölüm-
lerinin sırasıyla hücre çekirdeğinde bulunan deoksiribonükleika-
sit (DNA), ribonükleikasit (RNA), proteinler vb. yapılar olduğu-
nu göstermiştir. DNA, bütün canlılarda kalıtsallığı sağlayan temel 
makro molekül olması sebebi ile çok önemlidir (60; 61). 

Temel fiziksel etkileşme türü iyonizasyon ve uyarılma olan 
iyonize radyasyon, etkileştiği hücrenin çekirdeğinde, organelle-
rinde veya sitoplazmasında iyonlaşmalara veya uyarılmalara se-
bep olabilir. Radyasyonun yolu boyunca etkileştiği yapılarda oluş-
turduğu hasarlar radyasyonun direkt etkisi olarak bilinir. Aynı 
zamanda radyasyon, dolaylı (endirekt) etki ile önce hücrelerin 
yaklaşık 3/4’ünü oluşturan su molekülleri ile etkileşip yüksek dü-
zeyde reaktif oksijen (O*) ve hidroksil (OH*) gibi serbest radikal-
ler oluşturabilir ve oluşturduğu bu serbest radikaller ile hücre ya-
pılarında dolaylı yollar ile hasarlara (iyonlaşma/uyarılma vb.) se-
bep olabilir (56, 57). Radyasyonun DNA’da oluşturduğu direkt ve 
dolaylı etkisi Şekil 10 ile gösterilmiştir. Direkt veya dolaylı yollar-
dan hasarlara sebep olabilen iyonize radyasyonun canlıların temel 
hücre yapısında oluşturduğu etkiler oluş sırasına göre; iyonlaşma 
ve uyarılma gibi fiziksel etkiler (10-18 – 10-13 s), serbest radikal olu-
şumu gibi fizikokimyasal etkiler (10-13 s), makromoleküllerde bi-
yolojik radikallerin oluşumu gibi kimyasal etkiler (10-6 s) ve son-
rasında uzun bir latent evre sonunda (10-6 s  –  40 yıl) ortaya çıka-

Şekil 9. Radyasyon türlerinin giricilik özelliklerinin karşılaştırılması (http://www.taek.gov.tr Web adresinden alınmıştır, Erişim: 07 Ekim 2020.)

Şekil 10. Radyasyonun DNA’da oluşturduğu direkt ve dolaylı etkisi (60)
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bilecek biyolojik etkilerdir. Radyasyonun hücrede oluşturduğu ha-
sarların hemen ardından bir onarım faaliyeti de başlar. Hasar çok 
büyük değilse DNA da meydana gelen kırılmalar onarılabilir. An-
cak bu onarım esnasında mutasyonlar da oluşabilir ve yanlış şif-
reli bilgiler içeren kromozomlar meydana gelebilir. Hasarlı DNA 
düzgün onarılmadığı durumda, hücre ya mutasyona uğramış ola-
rak sağ kalacak veya ölecektir (55; 56; 57; 60).

Radyasyonun canlı organizmada oluşturduğu zararlar; hücre-
lerin radyasyona duyarlılık derecesine, hücre siklüs evresine, et-
kileşen radyasyonun türü ve enerjisine, soğurulan doz miktarı-
na, radyasyona maruz kalma süresine ve radyasyona maruz kalan 
kişinin kişisel özelliklere (yaş, cinsiyet, alışkanlıklar, geçmiş ra-
hatsızlıklar vb.) bağlı olarak değişir. Radyobiyolojinin temeli olan 
Bergonie – Tribondeau Yasası’na göre (1906); hücre ne kadar 
genç ve bölünme ve çoğalma yeteneği ne kadar yüksekse, hücre-
nin radyasyona karşı duyarlılığı da o denli fazladır. Buna göre ço-
cuklar, yetişkinlere göre radyasyona karşı daha duyarlıdır. Aynı 
zamanda hücrenin mitoz bölünme evresinde olması, organizma-
nın sıcaklığı, dokularda bulunan yüksek oksijen miktarı ve meta-
bolizma faaliyetleri de hücrenin radyasyona duyarlılığını artırır. 
Ayrıca bazı kimyasal maddeler (örneğin; akdinomisin-D) radyas-
yona duyarlığı artırırken, bazı kimyasal maddeler (örneğin; Ami-
nothiol) ise radyasyona duyarlığı azaltmaktadır. Vücudumuz-
da üreme hücreleri, göz merceği ve retina, özellikle lökositlerin 
lenfosit türü, kemik iliği, deri, ince bağırsaklar (kript hücreleri) 
radyasyona duyarlılığı fazla olan birimler iken, karaciğer, 
böbrek gibi radyasyona duyarlılığı orta seviyede olan veya kas, 
sinir dokular, olgun kemik dokular gibi radyasyona duyarlılığı 
görece düşük olan yapılar da vardır. Organizmanın her bölümü 
radyasyona karşı aynı duyarlıkta olmadığı gibi, aynı organın farklı 
kısımları bile farklı radyasyon duyarlılığına sahip olabilir ve farklı 
korunma yöntemleri gerektirebilirler (56; 57).

Radyasyonun tüm vücut üzerinde oluşturabileceği etkiler sı-
nıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre somatik etki, rad-
yasyona maruz kalan kişinin kendisinde gözlenen etkiler ola-
rak tanımlanır. Somatik etkiler; alınan radyasyon dozunun bü-
yüklüğüne bağlı olarak 50 günden daha kısa sürede ortaya çıkan 
deterministik etki ve daha geç ortaya çıkan stokastik etki olarak 
iki farklı alt başlıkta incelenebilir. Radyasyonun deterministik 
etkileri genelde öngörülebilir olup bu etkilerin şiddeti, 0,25 Sv 
doz eşik değerinin üzerinde başlar ve hasarın şiddeti soğurulan 
doz değeri ile artış gösterir. Eritemalar, bazı hematolojik etkiler 
(kan kompozisyonunda değişikler) vb. rahatsızlıklar, maruz kalı-
nan yüksek doz nedeniyle görülen akut etkilerdendir. Kişinin tek 
seferde yüksek doza maruz kalması durumunda oluşabilecek di-
ğer akut etkiler; halsizlik, ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, 
iştahsızlık, karın ağrısı, ishal, iç kanama, bilinç kaybı, ağız ve bo-
ğaz enfeksiyonları, hızlı zayıflama, anemi, kromozom anormal-
likleri veya beyaz kan hücresi düzeylerinde azalma, katarakt, saç 
dökülmesi (epilasyon), geçici kısırlık vb. etkilerdir. Kanser, mutas-
yonlar, katarakt, kornea delinmesi, körlük, kısırlık, doğal yaşamın 
kısalması ise kronik radyasyon dozunun kişide oluşturduğu sto-
kastik etkiler (kronik etkiler) olarak tanımlanır. Yaşamları bo-
yunca en az bir kere büyük bir akut tüm vücut dozu alan birey-
lerin uzun dönemdeki yaşamlarında bu tür radyasyon etkilerine 
rastlanabilir. Kronik doz, uzun zaman diliminde düşük düzeyler-

de radyasyona maruz kalma sonucu ortaya çıkan etkilerdir. Vücut 
kronik olarak alınan radyasyon dozunu, akut olarak alınan rad-
yasyona göre daha iyi tolere edebilir. Kronik olarak alınan rad-
yasyon dozunun soğurulması durumunda hücrelerde oluşan ha-
sar görece düşük olacağından, vücudun oluşan zararları onarmak 
ve işlevini yitirmiş hücreleri sağlıklı yeni hücreler ile değiştir-
mek için yeterli zamanı olacaktır. Ancak yüksek dozlardaki rad-
yasyonun biyolojik etkileri bilinmesine rağmen, düşük dozlarda-
ki radyasyonun, özellikle eşik değer altındaki radyasyonun etkile-
ri hala net olarak bilinmemektedir. Mesleki ışınlamalar ise, genel-
likle stokastik etkiler sınıfında değerlendirilmektedir. Radyasyo-
nun oluşturduğu genetik etkiler ise; kalıtımsal yolla radyasyona 
maruz kalan kişinin kendisinde değil de, daha sonraki nesillerin-
de ortaya çıkan çekinik (resesif) karakterli etkilerdir. Radyasyo-
nun genetik etkisi, doğal mutasyon hızını artırma yönündedir ve 
gelecek nesillerde doğumsal bazı anomaliler, büyüme ve gelişme 
geriliği, doğum öncesi ve sonrası ölüm vb. etkilere neden olabilir.

İş sağlığı güvenliği açısından üzerinde durulması gereken bir 
başka iyonize radyasyon hasar türü ise çoğunlukla çok yüksek 
doz değerlerine maruziyet sonucu atom bombası mağdurların-
da, radyasyon kazalarında veya nükleer santral kazalarında or-
taya çıkan Akut Radyasyon Sendromu (ARS) hastalığıdır. ARS, 
çok kısa sürede (tek defada) 3 Sv veya 150 rem iyonize radyas-
yon dozuna maruz kalan kişilerde ortaya çıkan radyasyon hasta-
lığı olarak tanımlanır. Hiroşima’ya atılan atom bombasının ar-
dından ilk hafta binlerce insan ARS hastalığı nedeniyle yaşamı-
nı kaybetmiştir, aynı zamanda Çernobil nükleer santral kazasın-
dan sonra da akut radyasyon hastası olan ve tedavi edilmeye çalı-
şılan kurtarma ekibi çalışanları vardır. Radyasyonun akut etkileri 
son 50 yıldır radyasyon hastalarının kaydının tutulması sayesinde 
oluşturulmuştur ve ülkemizde bu kuruluş Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK)’dur. ARS etkisi ile oluşan semptom türleri; he-
matolojik sistem (< 10 Gy), gastrointestinal sistem (10 - 100 Gy) 
ve merkezi sinir sistemi (>100 Gy) rahatsızlıklarıdır. Bu send-
romların her birinin gelişiminde prodromal faz (bulantı-kusma-
ishal evresi), latent faz (gizil evre), belirgin hastalık evresi ve iyi-
leşme/ölüm evresi olarak tanımlanan dört evre bulunur (56 - 62).

İYONİZE RADYASYONDAN KORUNMA 
YÖNTEMLERİ
Radyasyon çalışanlarının korunmasında ve koruma yöntemleri-
nin uygulanmasında birçok güçlükle karşılaşılmaktadır. Radyas-
yonun duyu organları ile algılanamaması, çalışanların radyasyon 
konusunda bilinçsiz ve duyarsız olması, düşük kronik dozlarda ki-
şide oluşan hasarların belirgin olarak görülememesi vb. nedenler-
le radyasyondan korunma kavramında aşılması gereken zorluklar 
bulunmaktadır. Ayrıca radyasyon ölçüm cihazlarının ve radyas-
yondan koruyucu kıyafetlerin yaygın olarak kullanılmaması, öl-
çüm cihazlarının pahalı olması, işyerlerinde radyasyon konusun-
da yeterli donanıma sahip iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının ol-
maması vb. durumlar da radyasyondan korunmada karşılaşılan 
güçlüklerdendir (63).

Radyasyondan korunma işleminde radyasyon kaynağının 
kontrolü en önemli konudur. Radyasyonun neden olduğu sağlık 
sorunları genellikle çok ciddi sorunlar olduğu için radyasyonda 
kaynağa yönelik önlemler büyük titizlikle uygulanır. Bütün yapay 
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radyasyon kaynakları birkaç kademeli koruyucu düzeneklerle do-
natılmıştır. Koruyucu düzeneklerden birinin aksaması durumun-
da, bir başka koruyucu düzenek devreye girmek suretiyle koruma 
devam etmektedir. Kaynağa yönelik önlemler dışında radyasyon 
kaynağı ile kişi arasındaki mesafenin artırılması ve gereken 
durumda kişisel koruyucu donanımların kullanılması da çok 
önemlidir. Aynı zamanda radyasyon çalışanlarının radyasyondan 
etkilenme düzeyleri, radyasyon kaynakları ile çalışma süreleri bo-
yunca yanlarında taşıdıkları radyasyon dozimetreleri (görüntüle-
me sistemleri) ile sürekli takip altında tutulmalıdır (12; 64 - 66).  

Radyasyondan korunmada üç temel fiziksel faktör belirlen-
miştir. Bu faktörler, zaman, mesafe ve zırhlama’dır ve aşağıda kı-
saca açıklanmıştır. 

1.Zaman: Soğurulan radyasyon dozu radyasyona maruz kal-
ma süresi ile doğru orantılı olduğundan, radyoaktif kaynağın ya-
kınında ne kadar az zaman geçirilirse doz maruziyeti o denli aza-
lacaktır (Soğurulan Doz α Işınlama Zamanı)

2.Mesafe: Radyasyon, radyoaktif kaynaktan uzaklaştıkça me-
safenin karesi ile ters orantılı olarak şiddetini kaybeder. Bu neden-
le radyasyon kaynağından uzaklaşarak, maruz kalınabilecek doz 
miktarı azaltılabilir [Doz α (1/r)2 ].

3. Zırhlama: Bu korunma faktöründeki temel mantık; radyas-
yon kaynağı ile radyasyon çalışanı arasına yerleştirilecek soğuru-
cu özelliği yüksek zırh malzemelerinin, yayınlanan radyasyonun 
belli bir miktarını soğurması ve çalışanda oluşabilecek hasarların 
azaltabilmesidir. Bir başka ifadeyle, zırhlama ile radyasyon kont-
rolü yapılabilir. Ancak uygun koruma için seçilecek zırhlama mal-
zemesinin de, kaynaktan yayınlanan radyasyon türüne özel olma-
sı gerekir. Örneğin yüksek yoğunluklu maddelerden yapılmış kur-
şun gibi malzemeler, X-ışını ve gama ışınlarını soğurmak için et-
kili korunma sağlayacaktır. Genellikle radyasyon türüne bağlı ola-
rak zırhlama malzemeleri lityum, bor, parafin, su, kurşun, demir, 
tungsten ve seyreltilmiş uranyum, beton, toprak, polietilen, kad-
miyum vb. malzemelerden tercih edilir. 

Sonuç olarak radyasyon çalışanları radyasyon kaynağı ile çalı-
şırken, olası bir kaza anında veya radyasyonun zararlı etkilerinden 
korunmak için radyasyon kaynağının kullanıldığı işi en kısa süre-
de bitirmeli, çalışırken kaynağa mümkün olan en uzak mesafede 
durmalı veya mesafeyi artıran tutucu aletler ve radyasyonu soğu-
rucu zırh malzemeleri kullanmalıdır. 

Aynı zamanda radyasyon görevlileri çalışmaları süresince ki-
şisel olarak radyasyondan korunmak için, kurşunlu gözlükler, yüz 
koruyucuları, boyun koruyucuları, önlükler, eldivenler, paravan 
vb. kişisel koruyucu donanım kullanmalı ve kişisel radyasyon do-
zimetrelerini yanlarından ayırmamalıdırlar. Personel görüntü-
lemeleri, kişisel radyasyon dozimetreleri ile yapılmalıdır. Kişisel 
radyasyon dozimetrik sistemleri olarak; film dozimetreler, termo-
lüminesans dozimetreler (TLD), Elektron Spin Rezonans (ESR) do-
zimetreler, jel dozimetreler, kimyasal dozimetreler, cam dozimet-
reler, cep dozimetreler, elektronik dozimetreler, vb. amaca uygun 
dozimetreler kullanılır. Çalışma esnasında maruz kalınan radyas-
yon dozlarının müsaade edilen seviyelerin altında tutulabilmesi 
için, soğurulan radyasyon dozlarını ölçmek, kayıtlarını tutmak, 
radyasyon çalışanlarına radyasyonun etkileri bakımından sağlığı-
nın korunduğu güvencesini vermek gerekmektedir.

YASAL ÖNLEMLER
İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her 
safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanları, 
üretim yöntemleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar 
dikkate alınarak iş yeri için tehlike grupları belirlenir (12). Bu 
bağlamda uranyum ve toryum cevher madenciliği, uranyum, plü-
tonum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi, nükleer yakıt-
ların işlenmesi, radyoaktif kaynak kullanılan hastane ve araştır-
ma hizmetleri, analiz veya raporlama olmaksızın teşhis amaçlı gö-
rüntüleme hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yeri teh-
like sınıfları tebliğine göre çok tehlikeli iş kolları sınıfına girmek-
tedir (67). Ülkemizde SGK mevzuatına göre meslek hastalıkları 
5 grupta sınıflandırılmıştır, fiziksel risk faktörlerinden biri-
si olan radyasyonun ise  E grubu meslek hastalıklarına yol açtığı  
belirtilmiştir (16; 66).

Radyasyonun zararları konusunda artan farkındalık sonu-
cunda 1928’de 2. Uluslararası Radyoloji Kongresi, izin verilebi-
lir radyasyon ışınlaması standartlarını belirlemek üzere Ulusla-
rarası Radyasyondan Korunma Komisyonu’nu (ICRP) kurmuş-
tur. 1957’de kurulan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve 
Çevresel Koruma Ajansı (EPA) vb. çeşitli bağımsız kuruluşlar ise, 
iyonlaştırıcı radyasyondan korunma ile ilgili olarak tavsiye niteli-
ğinde yayınlar yapmaya başlamışlardır. Günümüzde radyasyonun 
tıp alanında kullanılması sonucunda tanı ve tedavi amacıyla so-
ğurulan kişisel radyasyon dozlarının sınırlanmasında radyasyon 
çalışanlarının yayınlanan mevzuat ve ICRP tavsiyelerine uymala-
rı, soğurulan kollektif dozu azaltmaları, radyasyondan korunma 
ilkelerini bütünüyle uygulamaları gerekmektedir (47). 

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’ne (1985) göre; iyonlaştırıcı 
radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç 
eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan resmi ile özel kurum ve ku-
ruluşlar ve gerçek kişilerce uyulması gereken kurallar açıklanmış-
tır. Tüzükte radyasyon birimleri tanımlanmış, radyasyon güvenli-
ği temel standartları, lisansa bağlı işler, izne ve denetime bağlı iş-
ler, kayıt tutma yükümlülükleri açıklanmıştır (68). 

2000 yılında yayınlanan Radyasyon Güvenliği Yönetme-
liği (69), iyonize radyasyondan korunmada temel güvenlik stan-
dartlarını, ışınlama doz sınırlarını, lisans, denetim ve kayıtlara 
ilişkin uyulması gereken kuralları belirlemiştir. Yönetmelik, iyon-
laştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı her türlü tesis ve radyas-
yon kaynağının tehlikelerine karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon 
güvenliği hakkında bilgi verir ancak nükleer tesisler, nükleer ya-
kıtlar, radyoaktif atıklar ve nükleer maddelere ilişkin faaliyetleri 
kapsamaz. Yönetmelikte Madde 7’de radyasyondan korunmada 
kullanılan doz sınırlama sisteminin üç temel ilkesi verilmiştir. Bu 
doz sınırlama sistemlerinden uygulamaların gerekliliği (justi-
fication) ilkesi; net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyonun kul-
lanılmaması gerektiğini söyler. Bir diğer ilke olan optimizas-
yon; radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda ola-
sı tüm ışınlanmalar için bireysel dozların büyüklüğü belirlenirken, 
ışınlanacak kişilerin sayısı, ekonomik ve sosyal faktörler göz 
önünde bulundurularak mümkün en düşük radyasyon dozunun 
kullanılması gerekliliğini ortaya koyar. Bu kavram ALARA ilke-
si (As Low As Reasonably Achievable) olarak tanımlanır, radyas-
yondan korunmanın temel prensiplerindendir ve radyoaktif sa-
lınımının en aza indirilmesini öngören çeşitli yöntemleri içerir. 
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Doz sınırlaması ise; tıbbi ışınlamalar hariç, izin verilen tüm ışın-
lamaların ilgili organ veya dokuda neden olduğu eşdeğer doz ve 
etkin doz değerlerinin yıllık doz sınırlarını aşamayacağını söyler. 

Yıllık doz sınırları yönetmelikte Madde 10’da verilmiştir (69). 
Buna göre yıllık toplam doz, aynı yıl içinde dış ışınlama ile iç ışın-
lamadan alınan dozların toplamıdır ve kişilerin bu sınırların üze-
rinde radyasyon dozuna maruz kalmalarına izin verilemez. Rad-
yasyon görevlileri için etkin doz ardışık beş yılın ortalaması 20 
mSv’i, herhangi bir yılda ise 50 mSv’i geçemez. El ve ayak veya 
cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği için ise 150 
mSv’dir. Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda 1 mSv’i geçe-
mez. Cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 50 mSv, göz merceği için 15 
mSv’dir. 18 yaşından küçükler radyasyon uygulaması işinde ça-
lıştırılamazlar. Eğitimleri radyasyon kaynaklarının kullanılmasını 
gerektiren 16 - 18 yaş arasındaki stajyerler ve öğrenciler için etkin 
doz, herhangi bir yılda 6 mSv’i geçemez. Ancak el, ayak veya deri 
için yıllık eşdeğer doz sınırı 150 mSv, göz merceği için 50 mSv’dir. 
Yönetmelikte geçen Madde 12, hamileliği belirlenmiş kadın çalı-
şanlar ile ilgilidir. Buna göre; hamileliği belirlenmiş kadın çalışan 
için çalışma koşulları yeniden düzenlenir, doğacak çocuğun ala-
cağı radyasyon dozunun mümkün olduğunca düşük düzeyde tu-
tulması sağlanır ve hamilelik süresince toplum için belirlenen doz 
sınırlarına uyulur. Emzirme dönemindeki kadın çalışanlar radyo-
aktif kontaminasyon riski taşıyan işlerde çalıştırılmazlar. 

Madde 15, maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geç-
me olasılığı bulunan radyasyon alanlarının sınıflandırılması ile 
ilgilidir (69). Buna göre denetimli alanlar; radyasyon görevlile-
rinin giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının özel ku-
rallara bağlı olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişile-
rin ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının 3/10’undan 
fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır. Göze-
timli Alanlar ise; radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 
1/20’sinin aşılma olasılığı olup, 3/10’unun aşılması beklenmeyen, 
kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun 
izlenmesini gerektiren alanlardır. Madde 16, radyasyon alanları-
nın izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve dozimetre-
lerin kullanımını açıklar. Madde 20 ve Madde 21 radyasyon çalı-
şanlarının (çalışma koşulu A durumunda olanlar) kişisel dozimet-
re kullanmasını zorunlu olduğunu, Madde 22 ise yapılan işin ni-
teliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizat kullanımını zorunlu tu-
tar. Çalışma koşulu A, yılda 6 mSv’den daha fazla etkin doza veya 
göz merceği, cilt, el ve ayaklar için yıllık eşdeğer doz sınırlarının 
3/10’undan daha fazla doza maruz kalma olasılığı bulunan çalış-
ma koşuludur. Madde 23’e göre; çalışma koşulu A’da çalışan rad-
yasyon görevlilerinin işe başlamadan önce ve çalıştığı süre boyun-
ca yılda en az bir kez tıbbi muayenelerinin yaptırılması gerektiği-
ni belirtir. Tıbbi amaçlı ışınlamaların gerekliliği, bu amaçla kul-
lanılacak cihazlar ve cihazların kalite kontrolü, sırasıyla Madde 
25, Madde 26 ve Madde 27’de belirtilmiştir. Madde 36’da kapalı 
radyoaktif kaynakların hiçbir şekilde radyoaktif atık olarak çevre-
ye atılamayacağı, devredilemeyeceği açıklanmaktadır. 

Madde 38’e göre; görevi gereği radyasyon kaynaklarıyla çalış-
mamakla birlikte yaptığı iş nedeniyle doğal radyasyona maruz ka-
lan uçuş personeli ile maden ocaklarında çalışan kişiler radyas-
yon görevlisi sayılmazlar. Ancak bu faaliyetlerde çalışanların rad-
yasyondan korunmaları için etkin kontrol tedbirlerinin alınması 

esastır. Yeraltı maden ocakları ve benzeri çalışma ortamlarında; 
radon ölçümlerinin yaptırılması, ortamdaki radon konsantrasyo-
nunun	1000	Bq/m3 değerini aşması durumunda havalandırma sis-
temlerinin kurulması ve etkin çalıştırılması, kullanılan hammad-
delerin içeriğinde uranyum, toryum, fosforlu malzemeler ihtiva 
eden üretim prosesleri, bunların taşınması ve depolanması faa-
liyetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere, radyoaktif maddeler 
içerebilecek toz zerreciklerinin solunmasını engellemek amacıyla 
toz maskesi kullanması sağlanmalıdır (69). 

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakla-
rı ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma 
Esasları Hakkında Yönetmelik’te (2012); sağlık kurum ve ku-
ruluşlarında radyasyon kaynağı ile teşhis, tedavi veya araştırma-
nın yapıldığı alanlarda çalışan tüm personelin radyasyondan kay-
naklanabilecek risklere karşı radyasyon doz limitleri ve doz limit-
lerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler, aşılması duru-
munda alınacak tedbirler ve radyasyon kaynakları ile ilgili çalışma 
esasları bildirilmiştir (70). Bu yönetmeliğin 7. Maddesine göre; ki-
şisel dozimetre kullanması zorunlu olan personel kişisel cep dozi-
metresi, tedavi amaçlı radyonüklid uygulamalarında çalışanlar ise 
kişisel cep dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimet-
resi de taşımalıdırlar. Çalışanlarda etkin dozun aylık 2 mSv’i, el ve 
ayaklar için eşdeğer dozun aylık 50 mSv’i, en yoğun radyasyona 
maruz kalan 1 cm2’lik alan referans olmak üzere cilt için eşdeğer 
dozun aylık 50 mSv’i geçmesi halinde bu seviyelerin inceleme dü-
zeyi doz seviyeleri olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. 18yaşı-
nı doldurmamış olanlar radyasyon kaynağının kullanıldığı işlerde 
görev alamazlar. Eğitim amaçlı olmak kaydıyla, eğitimleri radyas-
yon kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16 - 18 yaş arası staj-
yer ve öğrenciler bu eğitimlerini sadece gözetimli alanlarda alabi-
lir. Bu stajyer ve öğrenciler için etkin doz, göz merceği ve tüm vü-
cut için yılda 6 mSv’i geçemez. Ayrıca bu kurala aykırı olmayacak 
şekilde; etkin dozun aylık 0,6 mSv’i, göz merceği için eşdeğer do-
zun aylık 0,6 mSv’i, el, ayak veya deri için eşdeğer dozun aylık 15 
mSv’i geçmesi halinde bu seviyeler, inceleme düzeyi olarak kabul 
edilecektir. 

Radyoaktif tıbbi atıkların bertarafı da çok önemli bir konu-
dur. Radyoaktif atıklar, radyonüklidlerle kirlenmiş katı, sıvı ve 
gaz malzemeleri içerirler. Radyoaktif atıklar; vücut dokularının 
ve sıvılarının laboratuvar analizi, organ görüntüleme, tümör lo-
kalizasyonu, çeşitli araştırma ve terapatik çalışmalara yönelik iş-
lemler vb. faaliyetler sırasında oluşurlar. Ülkemizde radyoak-
tif tıbbi atıklar, TAEK tarafından toplanarak Çekmeköy Nükleer 
Araştırma Merkezi’nde depolanmakta, toprak altına gömülmekte 
veya bertaraf edilmektedir. Doğru radyoaktif atık yönetimi 
için; radyoaktif atık miktarı mümkün olduğunca en az seviyede 
tutulmalı, radyoaktif atıklar diğer atıklarla karıştırılmamalı, 
toplanma esnasında atıklar sınıflandırılmalı ve ayrı ayrı toplanmalı, 
atıkların bertarafları için uygun yöntemler kullanmalı, atıklar 
toplum, çevre ve işçi sağlığına en az etki edecek ve gelecek nesiller 
üzerinde uygunsuz yük getirmeyecek şekilde yönetilmeli, yapılan 
tüm çalışmalar kayıt altında tutulmalı ve atık yönetiminin tüm 
aşaması eğitimli ve sorumlu kişilerce yapılmalıdır. Radyoaktif 
Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik 
(2004); yarılanma süreleri 100 günden kısa olan radyoizotoplar ile 
14C ve 3H içeren radyoaktif maddelerin tıp, endüstri ve araştırma 
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gibi alanlarda kullanılmaları sonucu meydana gelen atıklarının, 
kullanıcı tarafından gerektiğinde biriktirilip bekletilmesinden 
sonra çevreye verilmesi ile ilgili sınırlar ve şartlarını açıklar. Katı, 
sıvı ve gaz radyoaktif atıklarla ile ilgili uyulması gerekli hususlar, 
bu yönetmeliğin sırasıyla Madde 11, Madde 12 ve Madde 13’de 
açıklanmıştır (71).

İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYON
İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun enerjisi etkileştiği maddede 
iyonlaşmaya sebep olacak büyüklükte değildir (E < 10 eV) ancak 
etkileştiği maddede titreşim, dönü vb. etkileşmelere ve bu etkileş-
melerin sonucunda ise etkileştiği malzemede sıcaklık yükselmele-
rine sebep olabilir. İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun oluşturdu-
ğu etki ve ortaya çıkan enerji normal şartlarda insan dokularında 
büyük bir değişikliğe veya zarara yol açmaz. Ancak yüksek geri-
lim hatları veya baz istasyonlarının yaydıkları radyasyon gibi bü-
yük oranda bu ışınlara maruz kalındığında, iyonlaştırıcı olmayan 
radyasyonun insan vücudu üzerinde yaratabileceği zararlı etkiler 
daha net gözlenebilir. 

Çevremizde hem doğal, hem de teknolojinin gelişmesi ile 
birlikte üretilen cihazlar kaynaklı yapay iyonlaştırıcı olmayan 
elektromanyetik alan kaynaklar yoğun olarak bulunmaktadır. 
Doğal elektromanyetik alan kaynakları; gelişigüzel, geçici, şid-
detli veya aşırı gürültülü patlamalar oluşturan çok geniş bir fre-
kans bandına sahiptir. Yapay elektromanyetik alan kaynakla-
rı ise, insan yapımı elektronik cihaz ve sistemlerden oluşmaktadır 
(72). Yerkürenin elektromanyetik alan etkisi, yıldırımlar vb. doğal 
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynaklarının yanısıra, evlerde 
ve işyerlerinde kullanılan buzdolabı, saç kurutma makinesi, ütü, 
elektrikli battaniye, bilgisayar, televizyon gibi elektrikli aletler de 
yapay elektromanyetik alan oluşturan kaynaklardandır. Elekt-
romanyetik dalganın elektriksel alan etkisi gerilim ile, manyetik 
alan etkisi ise akım ile ilişkili olarak belirlenir (40; 73).  

İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYON TÜRLERİ
İyonlaştırıcı olmayan radyasyon türleri arasında elektromanye-
tik spektrumda düşük enerji bölgesine karşılık gelen; ultraviyole 
[UV, morötesi (200 - 400 nm)], görünür bölge [VIS (400-700 nm)], 
kırmızıaltı [IR, Infrared (700 nm - 1 mm)], mikrodalga [MD (1 
mm - 1 m)] ve radyo frekans [RF (1 m – 1 km)] bölgeleri vardır 
(Şekil 4). Bu elektromanyetik dalga türleri ve madde ile etkileşim 
mekanizmaları hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

Ultraviyole (UV) Işınlarının kaynağı, genellikle güneş (%5’i 
UV ışınlardır), elektrik arkları, civa lambaları vb. kaynaklardır. 
Güneşten yayınlanan UV ışınları üç farklı alt grupta incelenir.  
UV-A (400 - 320 nm) en düşük enerjili ve görece olarak daha 
az tehlikeli olan UV ışınlarıdır ve soğurulan doza bağlı olarak 
eritema, bronzlaşma, yaşlanma ve kanser oluşumuna neden ola-
bilmektedir ancak bu etkilerin ortaya çıkması için UV-B ışınla-
rının 1000 katı kadar dozun soğurulması gerekmektedir. UV-B 
(320 - 280 nm); insan ve diğer yaşam formları için en zararlı ka-
bul edilen UV ışını türüdür. İleri derecede bronzlaşma, yanık ve 
yaşlandırma etkileri vardır. Deri kanseri ve katarakta yol açabi-
lir, bitkilerin gelişimini yavaşlatır, doğal yaşamı ve tüm canlıla-
rı etkiler. UV-C (280 - 200 nm) ise; en kısa dalgaboyuna sahip-
tir ve çok zararlı olmasının yanısıra, karsinojenik olduğu da bi-

linmektedir. Ancak, atmosferdeki ozon tabakası tarafından filt-
re edildiği için yeryüzüne genellikle ulaşamaz (74). UV ışınları-
nın giricilik özellikleri düşük olduğu için insan vücudu ile etki-
leştiklerinde daha çok yüzeyel etkiye neden olurlar. İnsan sağlı-
ğı üzerine etkileri temelde deri üzerinedir ve bu etkiler arasın-
da eritema, pigmentasyonda artış (deri renginde koyulaşma) vb. 
sayılabilir. Uzun süreli etkileri arasında ise deri dokusunun de-
jenerasyonuna bağlı olarak yaşlanma, gözde katarakt gelişimi ve 
deri kanseri gözlenebilir. Aynı zamanda UV ışınları gözlerde su-
lanma, yanma, kaşıntı, ağrı, konjonktivit, kalıcı körlüğe de ne-
den olabilir, ayrıca kan bozukluklarına neden olduğu da bulgu-
lar arasındadır. İş sağlığı ve güvenliği açısından, açık havada ça-
lışan çiftçiler, balıkçılar, denizciler, kaynak işle ri yapanlar vb. ça-
lışanlar UV ışınlarına daha çok maruz kalırlar. Güneşten korun-
mak için açık renk, ince pamuklu kumaştan yapılmış giysiler gi-
yilmeli, şapka ve güneş gözlüğü, koruyucu kremler kullanılma-
lıdır. Kaynak işlemi sırasında da maske, koruyucu gözlük ve el-
diven ile korunma sağlanmalıdır. Bu sebeplerle günün özellik-
le UV radyasyonuna maruz kalma düzeyinin yüksek olduğu dö-
nemlerinde, güvenli ve sağlıklı güneşlenme davranışını yerleşti-
recek bilgilendirmeler yapılmalı, koruyucu önlemlerin alınması 
için temel eğitim verilmelidir (74).

Görünür bölge (VIS) Işınları; insan gözünün algıladığı, gö-
rebildiği frekans aralığındadır ve ışık olarak isimlendirilir (Şekil 
3). Tüm görünür bölgeyi içeren beyaz ışık demeti prizmadan ge-
çerse, farklı dalga boyları farklı açılarla kırılarak ayrılır ve renk-
ler oluşur. Çıplak gözle algılayabildiğimiz renklerden oluşan gö-
rünür bölge, en küçük dalga boyuna sahip olan mor (400 nm) 
ve en büyük dalga boyuna sahip olan kırmızı (700 nm) renkle-
ri arasındadır. Uygun aydınlatma koşullarının bulunmadığı iş-
yerlerinde ışığın göze, çalışanın mental işleyişine, psikolojisi-
ne ve iş verimine olumsuz etkileri bilinmektedir ve fiziksel risk 
faktörlerinin anlatıldığı bu bölümde Aydınlatma alt başlığı ile  
detaylandırılmıştır.

Kırmızıaltı (IR, infrared) ışınlar; yapay olarak elde edilebil-
dikleri gibi güneş ışınlarının içinde de %47 oranında bulunurlar. 
Güneş dışında mum ışığı, ateş, halojen ampuller de IR ışık kay-
naklarından bazılarıdır. Ayrıca bütün cisimler, düşük yüzeyel sı-
caklık değerine sahip diğer cisimlere IR ışınları yayarlar. Normal 
vücut sıcaklığına sahip insan 10 µm civarında IR ışıması yapar. 
IR ışınları madde ile etkileştiklerinde genellikle atomun titreşim 
enerji düzeylerinde uyarılmalara neden olurlar. IR görüntüleme 
hem sivil hem de askeri alanda; hedef tespiti, gece görüşü, güdüm 
ve takip sistemleri, ısıl verimlilik analizi, uzaktan sıcaklık ölçme, 
kısa mesafeli kablosuz iletişim, spektroskopi ve hava tahmini gibi 
birimlerde sıklıkla kullanılmaktadır. IR ışınlarının dokudaki giri-
ciliği düşüktür ama eğer kontrol edilemeyecek olursa deri yanık-
larına, gözde katarakta vb. rahatsızlıklara neden olabilirler. 

Mikrodalga Işıması (MD); elektromanyetik spektrumda 
300 MHz (100 cm) ve 300 GHz (0,1 cm) arasındaki frekans aralı-
ğındadır. Mikrodalgalar; teknolojideki gelişmelere paralel olarak 
radarlarda, mikrodalga fırınlarında, mobil telefonlarda, kablo-
suz internet erişiminde, bluetooth kulaklıklarda, mağaza güven-
lik sistemlerinde, vb. alanlarda sıklıkla kullanılır. Mikrodalgalar 
madde ile etkileştiğinde, dönüsel harekete ve etkileştiği malzeme-
nin sıcaklığında artışa neden olabilirler. 
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Radyo frekans (RF) ışınları; uzun dalgaboylu, düşük fre-
kanslı dalgalardır. Evlerde kullanılan ütü, saç kurutma makine-
si vb. cihazlar RF ışınları yayarlar. RF dalgaları, günümüzde sık-
lıkla kullanılan radyo, televizyon ve mobil telefonlardan da yayın-
lanmaktadır ve başta kanser olmak üzere birçok rahatsızlık oluş-
turduğunu belirten kaynaklar bulunmaktadır. Mobil telefonların 
toplumda yaygın kullanımı nedeniyle, mobil telefonlar hakkında 
da kısa bilgi paylaşılacaktır.

MOBİL TELEFONLAR ve ELEKTRONİK 
CİHAZLARIN ETKİSİ
Mobil telefonlardan yayılan radyo dalgaları, çok düşük (900 MHz 
ve 1800 MHz) frekanslı ve dolayısı ile düşük enerjili dalgalardır. 
Son 20 yılda, medyada ve bilim dünyasında, mobil telefonlardan 
yayılan RF enerjisinin kanser üzerine olan etkisi ile ilgili olarak 
çok sayıda rapor yayınlanmıştır. Yapılan çalışmalar biyofiziksel 
açıdan incelendiğinde, RF enerjisinin genel olarak önemli bir bi-
yolojik etkiye yol açmadığı görülmektedir. Ancak literatürde ter-
mal şiddetteki RF enerjisinin doğrudan veya dolaylı olarak kanser 
oluşumunu etkileyebileceğini gösteren çalışmalar da yer almakta-
dır. Literatürdeki çelişkili sonuçlar nedeniyle, mobil telefon kay-
naklı RF maruziyetinin kesin olarak kanserojen bir etkisinin ola-
bileceğine dair bilim dünyası tarafından genel kabul gören bir bul-
gu olmadığı görülmektedir. Bununla beraber, mobil telefon kulla-
nımı ile kanser oluşumu arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı 
da tam olarak ispat edilememiştir. Sonuç olarak kesin bulgulara 
ulaşabilmek için, konu ile ilgili daha birçok çalışmanın yürütül-
mesinin gerekli olduğu söylenebilir.

Mobil telefonları ve baz istasyonlarından yayılan elektroman-
yetik alanlar, etkileşim içine girdikleri  maddede moleküler titreşi-
me/dönü ye sebep olabilirler. Dokuda oluşan titreşim, duyarlı hüc-
re zarı kanallarının kontrol dışı açılıp kapanmalarına sebebiyet 
vererek hücre etrafındaki kimyasal dengenin değişmesine, elekt-
romanyetik etkinin daha fazla olduğu durumlarda ise hücre fonk-
siyonlarının bozulabilmesine neden olabilmektedir (75). 

Aynı zamanda titreşime bağlı olarak dokuda sıcaklık yükselmesi 
de gözlenebilir. Bu durum iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun doku-
da oluşturduğu ısıl etkiler olarak tanımlanır. RF enerjisinin etkileş-
tiği biyolojik sistemlerde ısı artışına neden olduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle 40 - 100 mW/cm2 yoğunluklu alanlar uygulandığında kan 
damarları ciddi zarar görmekte ve iç organlarda kanamalar oluş-
maktadır. Bir başka açıdan elektromanyetik alan maruziyeti; ciha-
zın gücü, kaynak ile çalışan arasındaki mesafe, çalışanın maruziyet 
süresi, kaynağın frekansı, elektrik ve manyetik alan büyüklükleri vb. 
fiziksel özelliklerine göre de değişim göstermektedir. Dokulardaki 
ısı etkisi; yerel, kısmi veya tüm vücut maruziyetinden kaynakla-
nan biyolojik sistemlerdeki emilim veya RF enerji depolanması yol-
ları ile olur (72). RF enerjisine olan kısa süreli maruziyet için asıl 
önemli olan parametre, ısı artışının zamana göre olan hızıdır ve 
bu ise dokunun özgül emilim oranı – SAR (specific absorbtion 
rate) değeri ile belirlenir. Normal şartlar altında, insanlarda ve la-
boratuvar hayvanlarında 1°C’lik sıcaklık artışının, 4 W/kg’lık SAR 
değerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu ısı artışı, insanın ısı 
düzenleme kapasitesi aralığı içinde dengelenebilir bir değerdir. SAR 
değeri; önceden ortamda var olan ısı ve nem çevresel şartları altın-
da, 1 °C’lik artışa ve müsaade edilen normal seviyelerin çok üzerin-

de ısı artışlarına neden olabilir. Sıcaklık artışlarına karşı maruzi-
yetten korunmak için dayanak, yaygın olarak uygulanan ve Dün-
ya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen ICNIRP (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (Uluslarara-
sı İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) maruziyet 
kılavuzlarıdır. Bu kılavuzda insan için 1°C’den fazla sıcaklık artı-
şı referans alınmış olup, bu eşik değerin ihlal edilmesi zararlı kabul 
edilmektedir (75, 76, 77). Tüm vücut sıcaklığındaki 1-2°C’lik artı-
şın bazı fizyolojik reaksiyonlara neden olabileceği ve bu şekilde olu-
şabilecek değişikliklerin kanser oluşum sürecinde etkili olabileceği 
düşünülmektedir. 

İyonlayıcı olmayan radyasyonun vücutta oluşturduğu ısıl etki-
lerin yanısıra, doku içinde ısıl olmayan etkiler de oluşturduğu ka-
bul edilmektedir. Isıl olmayan etkiler; düşük elektromanyetik ala-
na maruz kalan kişilerde gelişen baş ağrıları, dikkat eksilmeleri, 
uyku bozuklukları, mental rahatsızlıklar vb. etkiler şeklinde or-
taya çıkarlar (75). 

2012 yılında Uluslararası IARC International Agency for Re-
search on Cancer (Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı) RF ışı-
masını olası kanser yapan 2B grubuna eklemiştir. İnsan üzerin-
de RF ışımasının etkisinin incelendiği çalışmalar çoğunlukla beyin 
kanseri ve lösemi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaların büyük 
bir kısmında, mobil telefon kullanımı ile kanser riski arasında so-
mut bir ilişki olmadığı sonucuna varılmış olsa da, literatürde özel-
likle uzun dönem (≥10 yıl) mobil telefon kullanımının kanser riski-
ni arttırdığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (78, 79). Hay-
vanlar üzerinde yapılan çalışmalar, termal etki göstermeyen şid-
detteki RF enerjisi maruziyetinin kansere neden olduğu yönünde 
tutarlı bir kanıt sunamamıştır. Sonuç olarak, mobil telefondan ya-
yılan RF enerjisi ve kanser arasındaki olası nedensel ilişkiyi daha 
sağlıklı değerlendirebilmek için daha çok sayıda çalışmaya ihtiyaç 
olduğu görülmektedir. Ayrıca bilim adamları, RF enerjisinin ço-
cuklar üzerine olan etkilerinin incelemişler ve mobil telefon kulla-
nımının özellikle lösemi üzerine olan etkileri konusunda çalışma-
ların sürdürülmesi önerisinde de bulunmuşlardır (72; 78). 

YASAL ÖNLEMLER
Dünyada en fazla uygulanan standart olan ICNIRP International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Uluslarara-
sı İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu) limitleri 
daha çok Avrupa ülkelerinde uygulanan standartlardır. Avrupa ül-
kelerinin referans aldığı üst limit değerleri, Türkiye’nin de içinde bu-
lunduğu bazı ülkelerde daha büyük kısıtlamalarla uygulanmaktadır. 

İnsan vücudunda vücut sıcaklığını bir derece arttıracak elekt-
romanyetik enerji emiliminin zararlı olduğu varsayımından yola 
çıkılarak, bunun 4 W/kg sınır değeri olduğu kabul edilmiştir. 
Buna göre dokuların  başına emebileceği en yüksek güç değeri-
nin 4 watt olma gerekliliği vardır. Halk için 50 kat güvenlik (ko-
ruma) payı esas alınarak, halka açık genel yerler için minimum li-
mit olarak 0,08 W/kg SAR değeri belirlenmiştir. Bu değer tüm 
vücut için 6 dakikalık maruziyet süresince verilen SAR değeridir. 
Söz konusu limitler sadece dokularda soğurulan ve ısıya dönüşen 
güç değeri ile belirlenmiştir. Bununla beraber insan vücudunda 
hücreler tarafından emilen enerji dağılımı homojen olmadığın-
dan, ortalama SAR değeri kesin sınır değer değildir. Örneğin kafa 
ve kollar için bu değerler farklı farklıdır. Ülkemizde bu değerler, 
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cihaz başına 1/4 oranında azaltılarak koruma 1/200 oranına çıka-
rılmıştır. Özellikle çocuklar ve hassas grupların dahil olduğu is-
tem dışı halk maruziyetinin çalışanlara göre daha katı değerde ol-
masının nedeni, çalışanın yüksek RF maruziyetine çok daha kısa 
süreli, seyrek ve kontrollü olarak tabii olmasıdır.

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerin-
den Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alın-
ması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmeliğe (2010) göre (80); 
iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun yayılımı sonucu oluşan elekt-
romanyetik alanların insan sağlığı ve çevre üzerindeki muhtemel 
olumsuz etkilerinin bilimsel olarak araştırılmasını sağlamak ve 
bu olumsuz etkilerin azaltılmasına esas olacak kriterleri belirle-
mek, iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun bu radyasyonu oluştu-
ran cihazların insan ve çevre sağlığı üzerinde sebep olduğu olum-
suz etkiler konusunda halkın bilgilendirilmesini sağlamak ve ku-
rum, kuruluşların alması gereken tedbirleri belirlemek esastır. Bu 
Yönetmelik; mikrodalgalar, statik alanlar, oldukça düşük frekans 
alanları, düşük frekans alanları ve radyo frekans alanlarını içeren 
0 - 300 GHz frekans bandındaki elektromanyetik alanları ve kişi-
lerin bu alanlara maruziyetine dair hususları kapsamaktadır. Yö-
netmeliğin 11. Maddesi’nde 0 - 300 GHz frekans bantlarındaki 
elektrik alan şiddeti, manyetik alan şiddeti, manyetik akı yoğunlu-
ğu ve eşdeğer düzlem dalga güç yoğunluğu değerleri için limit de-
ğerleri vermiştir (Ek 1, Tablo 1). Aynı zamanda elektronik haber-
leşme cihazları için 10 kHz - 60 GHz frekans bantlarındaki elekt-
rik alan şiddeti, manyetik alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu ve 
eşdeğer düzlem dalga güç yoğunluğu değerlerinin limit değerleri 
de belirtilmiştir (Ek 1, Tablo 2) (80).  

Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifika-
sı Yönetmeliği (2011) ve bu yönetmelikte 2018 yılında yönet-
melikte yapılan değişiklikler dikkate alındığında; radyo frekans 
spektrumunda 10 kHz - 94 GHz frekans bandında8 çalışan veri-
ci ve verici/alıcı cihazlarının kurulumuna, elektromanyetik alan 
şiddeti limit değerlerinin belirlenmesine, elektromanyetik alan 
şiddeti değerlerinin ölçülmesine, denetlenmesine ve ihlallere yö-
nelik uygulanacak müeyyidelere ilişkin usul ve esaslar belirtil-
miştir (81). Yönetmelikte Madde 6’ya göre; umuma açık park 
ve bahçelerde, güvenlik mesafesi hesabında çocuk oyun alanla-
rının sınırları dikkate alınır. Baz istasyonları anten ve cihazla-
rı, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en az güven-
lik mesafesi kadar uzakta bulunmalıdır. Okul öncesi eğitim ve 
temel eğitim kurumlarının çok katlı işyeri, alışveriş merkezi ve 
site gibi binalarda bulunması durumunda, o eğitim kurumunun 
bulunduğu katlarda güvenlik sertifikası alınmasını gerektiren 
elektronik haberleşme cihazları kurulamaz. Okul öncesi ve te-
mel eğitim kurumlarının herhangi bir kampüs alanında kurul-
muş ve kampüs sınırları haricinde müstakil bahçe duvarının bu-
lunmaması halinde, güvenlik mesafesinin sınırı yerinde incele-
me yapılmak suretiyle belirlenir ve güvenlik sertifikası düzenle-
nir. Bu maddedeki düzenlemelere aykırı bir durumun olması ha-
linde, işletici veya işletmeci tebligat tarihi itibari ile söz konusu 
cihazın faaliyetini durdurarak ivedi olarak gerekli tedbirleri al-
mak zorundadır (81). Madde 16’ya göre ise elektrik alan şidde-
ti; ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde hücresel sistemlere ortam için 
izin verilen değer, ICNIRP’nin belirlediği limit değerlerin %70’i 
hesaplanarak oluşturulan değerleri aşamaz. Ayrıca, hücresel sis-

temler için ilave koruma olarak; aynı emisyon noktasında kuru-
lu bulunan her bir cihaz için ICNIRP’nin belirlediği limit değer-
lerin %20’si hesaplanarak oluşturulan değerler aşılamaz (81).
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Üretilen ışık kaynaklarından elektromanyetik spektrumun 100 
nm - 1 mm dalgaboyu aralığına karşı gelen radyasyon, yapay op-
tik radyasyon olarak tanımlanır. Bu spektrum bölgesinde UV 
ışınlar (100 nm - 400 nm), görünür ışık (400 nm - 700 nm), IR 
ışınları (700 nm - 1 mm) bulunmaktadır (1). Son yıllarda yapay 
optik radyasyon kaynaklarının üretiminde büyük artış gözlen-
miş ve üretilen yapay radyasyon kaynakları günlük hayatta ve en-
düstrinin birçok dalında geniş kullanım alanı bulmuştur. Sıklıkla 
kullanılan ev ve ofis tipi aydınlatmalar, bilgisayar ekranları, kay-
nak arkı vb. aydınlatma cihazları yapay optik radyasyon kaynakla-
rı olarak tanımlanırlar. Optik radyasyon kaynakları arasında lam-
balar, akkor kaynaklar ve lazerler de bulunmaktadır. 

Optik radyasyonun madde ile etkileşim mekanizmaları temel-
de; radyasyonun taşıdığı enerjiye bağlı olarak, UV bölgesinin yük-
sek enerji bölgesinde iyonlaşma ve uyarılma, diğer optik radyas-
yon türleri için ise genellikle maddede sıcaklık artışına neden olan 
titreşim ve dönme etkileşmeleri şeklindedir. Optik radyasyonun 
maddede iletimi; geçirme, yayılma, soğurma, yansıma ve kırıl-
ma biçimlerinde gerçekleşir. Yapay optik radyasyonun maruz ka-
lan kişide oluşturabileceği çeşitli riskler bulunmaktadır. Özellikle 
optik radyasyonun, radyasyona duyarlı olan cilt ve gözde oluştura-
cağı etkiler, radyasyona maruz kalım miktarı ve süresine bağlı ola-
rak, akut – erken etkiler (kızarıklık-eritem, kabarmalar, yanma-
lar vb.) veya kronik – geç etkiler (ciltte yaşlanmalar, cilt kanserle-
ri vb.) şeklinde olabilir (2). İlgili etkileşim mekanizmaları nedeniy-
le, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli optik radyasyona ma-
ruz kalım için eşik değerlerin belirlenmiş olması gerekmektedir (1).

Bir iş yerinde tüm yapay optik radyasyon kaynakları hakkında 
düzenleme gerekliliği olmasa da, çok yüksek oranda ışık yayan ve 
kontrol edilme zorunluluğu bulunan UV, IR veya lazer ışını yayan 
yapay optik radyasyon kaynaklarının çalışanlar üzerinde bıraktı-
ğı etkilerin incelenmesi gerekliliği vardır (3, 4). Bu bölümde; ya-
pay radyasyon kaynaklarından lazerler hakkında temel bilgi veri-
lecek, lazerlerin özellikleri, tarihçesi, çalışma ilkesi ve kullanıldı-
ğı alanlar açıklanacak, lazerlere maruz kalım sonucu oluşabilecek 
hasar mekanizmaları, alınması gereken güvenlik önlemleri ve ya-
sal önlemler hakkında açıklamalar yapılacaktır.  

LAZERLER
Lazer (LASER); İngilizce “Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation” (Uyarılmış Radyasyon Salınımı ile Işı-
ğın Yükseltilmesi) ifadesindeki kelimelerin İngilizcedeki baş harf-
leri kullanılarak türetilmiş bir terimdir. Lazer, ışık dalgalarının 
güçlendirilmesi olarak da tanımlanır. Lazer ışını; aktive olmuş 
gazların, elementlerin, moleküllerin ve çeşitli kristallerin etkile-
şimi sonucunda oluşturulan yüksek yoğunluklu, paralel, dağıl-
madan yayılabilen, tek dalgaboylu (monokromatik), çok küçük 
bölgelere odaklanabilen, çok şiddetli ve çıkış gücü yüksek elektro-
manyetik radyasyon olarak tanımlanır (5). Şekil 1’de gösterilen la-
zer ışık demetleri, ameliyatlarda kullanabilecek hassasiyette veya 
çeliği kesecek güçte üretilebilmekte ve taşıdıkları birçok üstün 
özellikler sayesinde araştırmalarda ve teknolojide yoğun olarak  
kullanılmaktadır.

Şekil 1. Lazer Işığı (http://www.aydinlatma.org ve http://www.lazer-
electrologs.com Web adreslerinden alınmıştır, Erişim: 07 Ekim 2020) 
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Lazerin çalışma prensibi ilk olarak 1917 yılında Einstein ta-
rafından ortaya konulmuştur. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki 
üstünlük mücadelesi bilimsel çalışmalara hız kazandırmış ve 
1953 yılında ilk kez Townes ve arkadaşları tarafından Maser 
(Microwave Amplication by Stimulated Emmission of Radiati-
on) olarak adlandırılan uyarılmış ışıma ile mikrodalga yükselti-
ci düzenekler geliştirmiştir (5). Mikrodalga güçlendirilmesi esası-
na dayalı olan bu çalışmalar, sonraki dönemlerde telekomünikas-
yon teknolojisinde de kullanılmaya başlanmış ve lazer tasarımın-
da oldukça etkili olmuştur. Bu bağlamda 1957 yılında Gould, ışı-
ğın da mikrodalgalar gibi uyarılarak yükseltilebileceğini öngör-
müş, lazerin pratikte çalışma ilkelerini içeren ilk çalışma, 1958 yı-
lında Townes ve Schowlaw tarafından yayınlanmış (6) ve gerçek 
anlamda çalışan ilk lazer cihazı ise 1960 yılında Maiman tarafın-
dan yakut kristali kullanılarak üretilmiştir (7). Yakut kristalinin 
lazerin aktif ortamı olarak kullanıldığı bu lazer türünün gelişti-
rilmesinden sonra, lazerde aktif ortam olarak çeşitli katı, sıvı, gaz 
ve yarıiletkenlerin atomik ve moleküler yapıları kullanılarak, op-
tik, elektronik, elektriksel, kimyasal vb. pompalama mekanizma-
larıyla 193 nm (UV) - 184 μm (IR) dalgaboyu aralıklarında ışık ve-
ren lazerler geliştirilmiştir (8). İlk yıllarda amaçsız bir teknoloji 
ürünü olarak görülen lazerler, sonraki yıllarda lazer ışınlarının 
kolay yönlendirilebilmesi, taşıdıkları yüksek enerjinin çok küçük 
noktalara odaklanabilmesi, güçlü çıkış şiddetlerine sahip olmaları 
vb. nedenlerle birçok alanda kullanılmaya başlanmışlardır. Günü-
müzde ise lazer, iletişim, savunma sanayi, çeşitli endüstri kolları 
ve tıp gibi birçok önemli bilimsel ve teknolojik alanda çok yoğun 
olarak kullanılmaktadır (9, 10). 

LAZER IŞIĞININ ÖZELLİKLERİ 
Lazer ışığı çok şiddetli ve çok parlaktır. Lazerin güç yoğunluğu 
güneş ve diğer ışık kaynaklarına oranla daha yüksektir. Aynı za-
manda lazer ışığı hemen hemen tek frekanslı, tek dalgaboyludur, 
bu nedenle monokromatik (tek renkli) olarak tanımlanır. Laze-
rin frekansı, Şekil 3’te gösterilen lazer ışığının oluştuğu enerji se-
viyeleri arasındaki enerji farkına bağlıdır. Her malzeme ancak be-
lirli enerji değerlerinde ışığı soğurup salabildiğinden, her lazer 
türü de yalnızca belirli frekans değerlerinde ve dalgaboyunda ışık 
salabilir (11). Lazer ışığı eşfazlıdır, bir başka deyişle koherenttir. 
Koherenslik; lazerde üretilen ışık dalgaları arasında sabit faz iliş-
kisinin bulunduğunu gösterir. Lazer ışık demetindeki bütün dal-
galar birbirleriyle hem uzaysal hem de zamansal uyuma sahiptir. 
Şekil 2’de gösterildiği gibi lazer ışık demetindeki dalgalar, birbi-
rine olan faz, genlik ve kutuplanma ilişkisi değişmeden yol alır-

lar (8). Lazerde gözlenen koherenslik özelliğinin nedeni, lazerlerin 
çalışma ilkesinin temelde uyarılmış yayınım ile açıklanabilme-
sidir. Uyarılmış yayınımın özelliklerinden birisi, uyarılmış dalga-
nın uyaran dalgayla aynı fazda olmasıdır; yani iki dalganın elekt-
rik alanının uzaysal ve zamansal değişimi aynıdır, bu tür bir ışık 
demeti tam uyuma sahip olacaktır (11, 12).

Lazer ışığında ıraksama hemen hemen hiç yoktur. Lazer ışık 
demeti yayılma doğrultusu boyunca oldukça düşük oranda bozu-
larak kilometrelerce dağılmadan ilerlerler. Oysa paralel olmayan 
bir ışık demeti ancak 5 - 10 cm’lik mesafede dağılmadan ilerleye-
bilir. Lazerin bir çizgi gibi yayılmadan gitmesi nedeniyle, lazerle-
rin kullanımı ile erişilmesi çok güç olan küçük bölgelere ulaşıla-
bilir. Lazer ışını dağılmaz olduğu için kısa darbeler halinde ya-
yınlanabilir, böylece kayıpsız yüksek enerji transferi yapılabilir. 
Lazerlerin bu özelliği kullanılarak, aynı anda çok bilgi bir yerden 
başka bir yere gönderilebilir. Lazerler için demet dağılma açısı o 
kadar küçüktür ki, lazer demeti çok uzun mesafelerde dahi odak-
lanabilir, bu nedenle lazerler mesafe ölçümünde ve fiber optik 
teknolojisinde başarıyla kullanılırlar. Yönlendirilebilir özellikle-
ri nedeniyle ise, lazerler holografi ve ölçüm bilimindeki uygula-
malarda tercih edilirler (11, 13). Dünyadan Apollo-11 seferinde 
Ay’da bırakılan bir aynaya gönderilen lazer ışık demeti, 1 milyon 
kilometreye yakın yol gidip dünyaya döndüğünde dahi odaklana-
bilecek kadar dağılmadan kalmıştır. 

LAZERLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ 
Lazer ışıklarının elde edilmesindeki en önemli adımlardan birisi; 
lazer için gaz, sıvı, katı, yarıiletken vb. malzemelerden seçilen ve 
aktif ortam olarak nitelendirilen ortamdaki pek çok atomun, ömür-
leri 10-8 s yerine 10-3 s veya daha uzun olan uyarılmış bir veya daha 
fazla enerji düzeyinde bulunmasıdır. Bu uzun ömürlü enerji düzey-
leri yarı-kararlı (meta-stable) olarak tanımlanır (Şekil 3) (12).

Lazerin çalışma prensibini anlamak için öncelikle ışığın ve 
maddenin temel özellikleri hakkında kısaca bilgi verilmesi faydalı 
olacaktır. Işık; foton olarak adlandırılan hem dalga hem de parça-
cık özelliği gösterebilen enerji paketlerinden oluşur. Lazer ışığı ile 
normal ışık arasındaki farkın temel nedeni, atom veya moleküler 
enerji düzeyleri arasındaki elektron geçişlerine dayanmaktır. Şe-
kil 4’te görüldüğü gibi, bir atomdaki iki enerji düzeyi (E

0
 ve E

1
) ara-

sında elektromanyetik ışınımlarla ilgili üç tür geçiş mümkündür. 
Atom başlangıçta daha düşük enerji durumu olan E

0
 düzeyinde 

ise, enerjisi E
1
 – E

0
 = hv = hc/λ olan bir foton soğurarak, E

1
 enerji 

düzeyine çıkabilir. Bu olay uyarılma olarak tanımlanır, bir atomun 

Şekil 2. Tek renkli uyumlu ışık olan lazer ışık demeti (12) Şekil 3. Normal, yarı-kararlı ve taban enerji seviyeleri (12)
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uyarılabilmesi için, atoma uyarılmanın gerçekleşeceği iki enerji se-
viyesi arasındaki farka eşit miktarda enerji verilmesi gerekir. Eğer 
atom elektriksel, optik, termik, kimyasal vb. şekillerde bir dış kay-
naktan enerji soğurursa; atomda uyarılma gerçekleşir ve bu süreç 
uyarılmış soğurma olarak isimlendirilir (Şekil 4) (12). Bu uyarıl-
mış atom kendi haline bırakılırsa, bir süre sonra dışardan almış ol-
duğu enerjiyi her yöne dağılan ışık biçiminde dışarı salarak ken-
diliğinden yayınım olarak adlandırılan geçişle daha düşük enerji 
seviyesine iner. Eğer atom başlangıçta daha yüksekteki E

1
 düzeyin-

de ise, enerjisi hv olan bir foton salarak E
0
 enerji değerine düşebilir. 

Bu yayınım kendiliğinden yayınım olarak tanımlanır. 1917’de ilk 
kez Einstein, üçüncü geçiş olasılığı olarak, enerjisi hv olan bir fo-
tonun E

1
 enerji düzeyinden E

0
 enerji düzeyine geçişe neden oldu-

ğu uyarılmış yayınımı tanımlamıştır. Eğer yüksek enerji düzeyine 
uyarılmış atom, enerjisi iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkına 
eşit bir foton tarafından tekrar uyarılırsa; enerjisini kendiliğinden 
yayınım yerine zorunlu geçiş ile kaybeder. Bu zorunlu geçiş uya-
rılmış yayınım olarak isimlendirilir ve bu geçişte uyarılmış atom 
çok daha kısa zamanda, gelen fotonla aynı frekans ve aynı yön-
de, iki foton birden yayınım yapacak şekilde düşük enerji seviyesi-
ne geçer. Bu yayınım türünde atomdan salınan fotonlar gelen fo-
ton ile aynı yönlü ve eş frekanslıdır. Bu şekilde salınan ışık demeti 
daha şiddetlenmiştir. Uyarılmış yayınımda, yayılan ışık dalgala-

rı gelen fotonlarla tam olarak aynı fazda olduğundan, sonuç güç-
lendirilmiş uyumlu ışık demeti olacaktır. Einstein uyarılmış so-
ğurma ile uyarılmış yayınımın aynı olasılığa sahip olduğunu gös-
termiştir. 

 Uyarılmış yayınım temeline dayanan lazerin çalışma ilkesi, en 
basit olarak üç düzeyli lazer ile açıklanabilir. Bu lazer türü; enerjisi 
taban enerji (E

1
) durumundan hv kadar daha yüksek olan bir yarı-

kararlı enerji düzeyi (E
1
) ve bu yarı-kararlı enerji düzeyinden daha 

yüksek enerjili bir düzeyde (E
2
) uyarılmış (hv’) olan atomlar (veya 

moleküller) topluluğu ile açıklanabilir (Şekil 5) (12). Şiddetli lazer 
ışık demeti elde edebilmek için yarı-kararlı enerji düzeyinde bulu-
nan atom sayısının, taban enerji durumunda bulunan atom sayı-
sından daha fazla olması istenir. Doğal ortamda gözlenmeyen bu 
olay, lazer sisteminde kullanılan çeşitli enerji kaynakları ile pom-
palama yoluyla oluşturulur ve tersine birikim (nüfus terslenme-
si) olarak adlandırılır. Tersine birikimin sağlandığı durumda, E

2
 

enerji düzeyinden kendiliğinden yayınım ile ve hv’’ enerjili fotonlar 
salarak E

1
 enerji düzeyine geçen atomların sayısı, taban enerji dü-

zeyindeki atomların sayısından fazla olacaktır (12). Bu durum sağ-
landığında ve topluluğun üzerine frekansı  ν olan ışık gönderildi-
ğinde, yarı-kararlı durumdaki atomların gerçekleştirdiği uyarılmış 
yayınım, taban durumundaki atomların yaptığı uyarılmış soğurul-
madan daha fazla olacaktır ve ışık şiddetlenecektir. Böylece salı-
nan ışığının güçlendirilmesi yoluyla aynı fazlı (koherent), aynı dal-
gaboylu (monokromatik) güçlendirilmiş (şiddetli) lazer ışığı elde 
edilmiş olur. 

Normal şartlarda kendiliğinden yayınım daha çok gözlendi-
ği için uyarılmış yayınımı gözlemek zor iken, ışığın şiddetlendiril-
mesi için gerekli olan tersine birikim yöntemi ile uyarılmış yayı-
nım gözlenebilir hale gelir ve lazer ışığının oluşumu sağlanır. Ter-
sine birikim şartı atomun denge dışı dağılımını ifade eder, nor-
malde taban enerji durumu en büyük oranda dolu iken (Boltzman 
dağılımı), tersine birikim şartı sağlandığında doluluk oranı daha 
yüksek enerjili düzeyde daha fazla olmaktadır (5, 11). Tersine biri-

Şekil 4. Bir atomun iki enerji düzeyi arasındaki olası geçişler (12)

Şekil 5. Lazerin Çalışma İlkesi (12)
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kim oluşturmak için kullanılan pompalama yöntemlerinden bazı-
ları elektriksel, optik, termik, kimyasal vb. olabilir.

Tersine birikim sadece uyarılmış soğurmaların, uyarılmış yayın-
lamanın gerçekleştiği yarı-kararlı enerji durumundan daha yüksek 
enerjili bir enerji düzeyine olduğu durumda mümkündür. Bu du-
rum beslemenin, yarı-kararlı durumdaki atom sayısını azaltmasını 
engeller, bu nedenle lazer oluşumunda en basit anlamda üç fark-
lı enerji düzeyli içeren aktif ortam türleri kullanılmaktadır. Üç dü-
zeyli lazerde uyarılmış yayınlamanın baskın olması için, atomların 
yarıdan çoğu yarı-kararlı durumda olmalıdır. İlk başarılı lazer olan 
yakut lazeri, Cr+3 krom iyonunun üç enerji düzeyi ile temellendiril-
miştir (Şekil 6) ve çalışma ilkesi yukarıda anlatıldığı gibi olup, oluşan 
lazer ışığının dalga boyu 694,3 nm’dir. Teknolojide sıklıkla kullanı-
lan He-Ne lazerleri ise dört düzeyli lazer türüne örnektir.  

Oluşturulan lazer ışık demetinin şiddetinin arttırılması için 
Şekil 7’de verilen tipik lazer düzeneği kullanılır. 

Lazer düzeneğindeki aktif ortam; lazerin kullanım amacına 
göre; katı, sıvı, gaz, plazma, yarıiletken vb. olabilir ve Helyum-
Neon, CO

2
, Nd-YAG, Ti-Safir, argon-iyon, yakut vb. malzemele-

rinden seçilebilir (14). Kullanılabilecek pompalama kaynağı ise la-
zer türüne bağlı olarak değişir. Buna göre yarıiletken lazerlerde 
pompalama genellikle elektrik akımı ile, gaz türü lazerlerde atom 
ve moleküler çarpışmalarla, kimyasal lazerlerde kimyasal reak-
siyonlarla, gaz - dinamik lazerlerde ultrases gaz genişlemesi vb. 
yöntemler kullanarak gerçekleştirilebilir. 

Lazer ışık demeti elde etmek için aynı zamanda uyarılmış atom-
lardan yayılan fotonlar, uyarılmış ışıma yaptırmaya yetecek kadar 
uzun süre boyunca sistem içinde tutulmalıdırlar. Bu durum ise, sis-
temin uçlarına yerleştirilmiş olan yansıtıcı aynalarla sağlanır. La-
zerdeki uçlardan birisi tam yansıtıcı, diğer uç ise lazer demetinin ge-
çişine izin verecek yarı-geçirgen olan kısmi yansıtıcı aynadır (Şekil 
7). Lazerin bir ucundaki ayna %100 yansıtma kapasitesine sahip iken, 

diğer uçtaki ayna sadece %1’lik geçirgenliğe sahiptir. Lazerin iki ucu-
na yerleştirilen bu aynalar vasıtasıyla fotonlar her iki tarafa yansı-
tılarak daha fazla atomun uyarılması sağlanır. Yayılan fotonların, 
oluşturulan bu sistemde yer alan iki ayna arasında gidip gelerek hem 
şiddetleri arttırılır hem de birbirleri ile paralel hale gelirler. Aynalar 
arasında hareket eden fotonlar belirli bir eşik şiddetine ulaştığında 
ise kısmi geçirgen aynadan çıkarak lazer ışınını oluştururlar. La-
zer sisteminde salınan ışık birbirini kuvvetlendirici karakterde oldu-
ğundan, oluşan lazer ışığının şiddeti çok yüksektir. Her iki ucunda 
aynaların bulunduğu lazer sisteminde, aynalar arasındaki mesafe ile 
oluşan lazer ışınının dalgaboyu uyumlu olacaktır (12, 15). Oluşan la-
zer ışığı; lazerin çıkış gücüne ve dalgaboyuna bağlı olarak farklı özel-
likler gösterir. Lazer gücü, birim zamanda lazer ışığı formunda ya-
yılan toplam enerji, lazer ışın yoğunluğu ise, lazerin yoğunlaştırıl-
dığı birim alandaki lazer gücü olarak tanımlanır (16).

LAZERLERİN KULLANIM ALANLARI
Lazerler araştırmalarda ve teknolojide yoğun olarak kullanılmak-
tadır (Şekil 8). Bu bölümde lazerler kullanımlarının sıklıkla ter-
cih edildiği alanlar hakkında bilgiler verilecektir. Lazerler; mal-
zeme işleme alanında kesme, kaynak, markalama, lazer bas-
kı, delme, fotolitografi vb. amaçları ile kullanılmaktadır. Bu alan-
da lazerlerin kullanılmasının temel nedenleri; lazer sistemleri-
nin birkaç μm  mertebesindeki bölgelere odaklanabilmesi, lazer 
türüne bağlı olarak bazı lazerlerin 10 W/cm’nin üzerinde yüksek 
güç yoğunluğuna sahip olması, tungsten gibi yüksek ergime 
sıcaklığına sahip metalleri kendiliğinden eritebilmesi vb. üstün 
özellikler olarak sıralanır. Lazer ışınları ile temassız çalışılabil-
diğinden, lazerler iş parçalarında mekanik bozulmalara sebep 
olmazlar, tepki zamanları çok hızlı olduğundan seri imalatlarda 
kullanılabilirler ve kolaylıkla odaklanıp, doğrultulup yönlendiri-
lebildikleri için ulaşılması zor olan yerlerde kaynak vb. malzeme 
işleme basamaklarına izin verirler. Lazerler bilişim teknolojile-
ri alanında ise, günümüzde giderek büyüyen boyuttaki verilerin 
daha hızlı ve daha güvenli aktarımı amaçlı kullanılmaktadırlar. 
Güncel olarak kısa mesafelerde saniyede ~Tb veri transferi sağla-
yabilen lazer sistemleri geliştirilmiştir. Uydu haberleşmesinde de 
lazer teknolojisinden yararlanılmaktadır. 

Lazerler optik ölçüm alanında; mesafe ölçümü, topoğrafya 
analizi, hız/titreşim ölçümü, malzeme analizi, fiber optik sistem-
leri, yüksek hızlı görüntüleme ve parçacık büyüklüğü tespiti amaç-
larıyla kullanılmaktadırlar. Lazerler sağlık teknolojileri alanın-

Şekil 6.Yakut Lazeri (12)

Şekil 7. Lazer Düzeneği (14)
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da da yoğun olarak kullanılmaktadır. 1960’lı yıllarda cerrahi 
amaçlı ilk kullanılan lazer yüksek güçlü ve dokuda kolayca buhar-
laşma yapabilen CO

2
 lazerler olmuştur. Lazerler tıpta; böbrekler-

de taş kırmak için, kalp ve damar cerrahisinde, beyin cerrahisinde, 
sindirim sistemi rahatsızlıklarında, deri hastalıklarında, kulak 
burun boğaz hastalıklarında, ortopedik problemlerde, estetik 
ameliyatlarda vb. işlemlerde tercih edilmektedir. Ayrıca lazerler 
tıpta; oftalmoloji, refraktif cerrahi, fotodinamik terapi, dermato-
loji, lazer neşter, damar cerrahisi, ağız ve diş sağlığı, tıbbi teşhis ve 
görüntüleme alanlarında da kullanılmaktadır. 

İletişim alanında kullanılan lazer demeti ile binlerce telefon 
konuşması aynı anda nakledebilmektedir. Bu bağlamda kullanı-
lan fiber optik telefon hatları şehirler, ülkeler ve kıtalar arasında 
haberleşmeyi sağlamaktadır. Savunma alanında lazerler; lazer 
takviyeli konvansiyonel kimyasal patlayıcı ateşli silahların gelişti-
rilmesi, askeri kontrol, gözetleme, ölçme, askeri silah, araç, gereç-
lerin üretimi, imha edici lazer silahların yapımında kullanılmak-
tadır. Lazerler özellikle uçaksavarlarda, deniz kuvvetlerinde, in-
sansız hava cihazlarında, uçak ve helikopterlerde savunma ciha-
zı olarak da yer almaktadır. Uzay Teknolojileri alanında lazer-
ler ile numunelerden tahribatsız olarak kümülatif bilgi alınabil-

mekte ve numunelerin atomik boyutta yapıları belirlenebilmek-
tedir. Aynı zamanda lazerler ile atmosfer ve bileşenlerinin üç bo-
yutta tespit ve teşhisi yapılabilmekte, ilgili veriler alınabilmekte-
dir. Havacılıkta kullanılan malzemelerin uygunluğu, uçak, heli-
kopter gibi araçların sefer kontrolleri lazer sistemleri aracılığıy-
la gerçekleştirilmektedir. Lazerler optik bilgi depolama alanın-
da (kompakt disk/DVD, lazer yazıcı), metroloji alanında (za-
man ve uzunluk ölçeğinin oluşturulmasında), spektroskopide 
(malzeme analizi), gösteri alanında (lazer gösterileri, lazer poin-
ter), mikroelektronik ve yarıiletken teknolojisinde, yenilenebi-
lir enerjide, otomobil endüstrisinde vb. alanlarda kullanılmak-
tadır. Holografi alanında da gösteri yapmak ve bilgi depolamak 
amaçlı olarak lazerler kullanılmaktadır. Lazerin görüntü tekno-
lojilerinde kullanılmasının geliştirilmesiyle artırılmış sanal ger-
çeklik uygulamaları ve bilgisayar oyunlarında hologram teknolo-
jisinin yaygınlaşması beklenmektedir (3, 4, 8, 11, 13,17-21).

LAZER TÜRLERİ 
Lazerler kullanım alanlarına göre farklı türlerde imal edilirler. 
Lazer türleri; gaz lazerler, sıvı lazerler, katıhal -katkılanmış 
yalıtkan lazerler, yarıiletken lazerler şeklinde sınıflandırılır  

Şekil 8. Lazerlerin kullanım alanları (8, 10, 11, 15-17, 22-24)
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(8, 10, 11, 15-17, 22- 24). Bu kesimde yaygın kullanılan lazer kay-
nakları kısaca açıklanmış ve Tablo 1’de özetlenmiştir. 

1. Gaz Lazerler: Gaz türü lazerlerde aktif ortam, safsızlıkları 
yüksek gazlardan seçilir ve pompalama için genellikle yüksek po-
tansiyel farkı kullanılır. En sık kullanılan gaz türü lazerler olan He-
Ne lazerler, CO

2
 lazerler ve Excimer lazer kısaca açıklanacaktır. 

Helyum Neon (He-Ne) Lazeri: Özellikle laboratuvar deneyle-
rinde yaygın olarak kullanılan atomik gaz lazer türüdür. Bu lazer 
türleri aynı zamanda hizalama, etüt etme, holografi, mesafe tayini, 
saldırı tespiti, iletişim ve eğlence sektöründe de kullanılır. Genel-
likle 10:1 oranında helyum ve neon karışımından oluşur. Lazer ge-
çişleri, neon enerji düzeyleri arasında gerçekleşir. Helyum atom-
ları neon atomları için bir etkin uyarma mekanizması sağlama-
da önemli role sahiptir. Yüksek potansiyel farkı ile oluşturulurlar. 
He-Ne lazerler ortalama 0,5 mW - 50 mW arasında güç üretirler, 
genellikle boyutları küçük olduğundan kullanımları kolaydır. Te-
mel lazer geçişleri 3,39 μm, 1,15 μm, 632,8 nm ve 543,5 nm’dir. 
Maliyetleri düşüktür ve ışın kaliteleri yüksektir. 

Karbondioksit (CO
2
) Lazerler: Kullanılan ilk lazer türlerin-

dendir. Günümüzde; endüstride, sağlıkta ve savunma sanayide, 
malzeme işlemede, optik radarlarda, optik mesafe tayininde, ens-
trümantasyonda ve cerrahi tekniklerde sıklıkla kullanılırlar. La-
zeri oluşturan aktif ortamda oranında karbondioksit, oranında 
nitrojen bulunur, lazerin geri kalan kesiminde ise helyum vardır. 
Karbondioksit molekülünün aktif madde, azot gazının uyarma 
malzemesi olarak kullanıldığı bu lazerler ile, VIS-IR bölgesinde 
(10,6 μm) sürekli veya darbeli lazer ışık demeti üretilmesi müm-
kündür. Helyum, lazere ortaya çıkan ısıl enerjiyi soğurmak amaç-
lı eklenir. CO

2
 molekülünü uyarmak için kimyasal katalizör kulla-

nılır. Bu lazer türleri moleküler yapıda olduklarından verimleri ve 
çıkış güçleri diğer lazer türlerine oranla oldukça yüksektir. Kulla-
nım alanlarına bağlı olarak, mW ile yüzlerce kW’a kadar değişen 
geniş güç aralığına sahiptirler. Maliyetleri görece düşük, verimle-
ri ve ışın kaliteleri ise yüksektir. 

Excimer Lazerler: Son yıllarda endüstride olduğu kadar bi-
lim, spektroskopi ve tıptaki uygulamaları da yaygınlaşan excimer 
lazerler soygaz ve halojen karışımdan oluşan gaz türü lazerlerden-
dir. Genellikle elektron çarpışması yoluyla pompalama işleminin 
gerçekleştiği bu lazerlerde, içerilen soygaz ve halojenlerin karışım 
oranlarına bağlı olarak oluşan lazer ışığının dalgaboyu değiştiri-
lebilir. 93 nm dalga boyundaki excimer lazer göz tedavisinde gör-
me kusurlarının giderilmesi için, 308 nm dalga boyuna sahip ex-
cimer ise iç organların tedavisi için kullanılır.

2. Sıvı Lazerler: En çok kullanılan sıvı lazer türü, organik 
bir çözücü içindeki organik boyanın seyreltik çözeltisidir. Bu la-
zer türleri boya lazerler olarak tanımlanır ve özellikle kimyasal 
analizlerde, enstrümantasyonda ve sağlık alanında tercih edilir-
ler. Boya lazerlerin pompalama işlemi için genellikle optik bölge 
ışığı tercih edilir. Darbeli boya lazerlerinin en önemli özelliği, dal-
gaboyunun geniş alanda hassas olarak ayarlanabilmesidir. Darbeli 
boya lazerler çok yüksek frekanslı atmalar üretebilmekte ve elekt-
riksel sinyalleri çok yüksek duyarlıkla ayırt edebilmektedirler.

3. Katıhal Lazerler - Katkılanmış Yalıtkan Lazerler: Bu ya-
pıdaki lazerler genellikle sağlık ve endüstri alanında kullanılır-
lar. Bu tür lazerlerde aktif ortam, katı içine gömülmüş safsızlık 
iyonlarıdır. Lazerde kullanılan iyon türleri; Cr, Ti gibi geçiş metal 
iyonları ve Nd, Yb, Er gibi nadir toprak elementi iyonlarıdır. Aynı 
zamanda Sapphire (AL

2
O

3
), YLF (YLiF

4
), YAG (Y

3
Al

5
O

12
), LiSAF 

(LiSrAIF6) vb. kristaller veya Silicate (SiO
2
), Phospate (P

2
O

5
) gibi 

bileşikler de bu lazer türlerinde kullanılır. En sık kullanılan ka-
tıhal lazerlerden Yakut Lazer, Neodymium:YAG Lazerler aşağıda 
kısaca açıklanmıştır.

Yakut Lazer: Kullanılan ilk katıhal lazeridir. Yakut lazerler; 
malzeme işlemede, holografide, fotokoagülasyonda, mesafe ta-
yininde kullanılırlar. Yakut lazerlerin iletim elementi corundum 
(Al

2
O

3
) kristalidir ve krom ile katkılanmıştır. Bu tür lazerlerin 

ürettiği ışının dalgaboyu 694,3 nm’dir. Kullanıldığı ilk dönemler-
de sadece darbeli olarak çalışan yakut lazerlere daha sonra sürekli 
dalga özelliği de eklenmiştir. Pompalama için sıklıkla yüksek ba-
sınçlı civa lambaları kullanılır, kullanımları pratik değildir. 

Nd:YAG Lazerler: Nd:YAG lazerler neodyum katkılı alümin-
yum-garnet-itriyum aktif ortamı olan katıhal lazerlerdir. Epi-
lasyon cihazlarında, seramik malzemelerin işlenmesinde, robo-
tik ameliyat cihazlarında, malzeme işlemede, enstrümantasyon-
da, cerrahi tekniklerde sıklıkla kullanılırlar. Lazer yayınımı, kris-
tal rodun içindeki neodim ile gerçekleşir. Uyarılma için yüksek 
güçlü civa lambaları kullanılır. Güçleri 600 W, lazerin dalgaboyu  
1,06 µm, verimliliği ise %3 - 5 aralığındadır. Fiber lazerler ka-
dar hızlı değillerdir ancak CO

2
 lazerlere göre daha küçük çapla-

ra odaklanabilirler. 
4. Yarı iletken Lazer: Yarıiletken lazerler pn eklemine sahip-

tirler ve aktif ortam olarak Si, In, As, GaN, GaAs, GaAlAs ve In-
GaAsP vb. malzemeler kullanılmaktadır. Yarıiletken lazerler te-
lekomünikasyon sistemlerinde, fiber optik iletişiminde, epilasyon 
cihazlarında, CD/DVD okuyucularında, enstrümantasyonda, sal-

Tablo 1. Yaygın kullanılan lazer kaynakları (4, 25)

Tür Lazer Dalgaboyu

GAZ 

Helyum Neon (HeNe) 638,8 nm (Kırmızı)

Helyum Kadmiyum (HeCd) 325,442 nm

Argon iyonu (Ar)
488-514,5 nm  

(Mavi-Yeşil)

Karbondioksit(CO
2
) 10,6 μm (Uzak IR)

Nitrojen (N) 337,1 nm

Excimer  lazer

(Xenonchloride (XeCl)

Kryptonfluoride (KrF)

Xenonfluoride (XeF)

Argon fluoride (ArF)

308 nm

248 nm

350 nm

193 nm (UV)

KATIHAL 

Yakut 694,3 nm

Neodymium: YAG (Nd: YAG)
1064 nm ve 1319 nm

532 nm ve 266 nm

Neodymium: Glass (Nd: Glass) 1064 nm

YARI 

İLETKEN 

GaN

GaAlAs

InGaAsP

400-450 nm

670-800 nm

1100-1600 nm

SIVI 

(BOYA) 

Yüz adetten fazla türde boya lazeri, 

lazer ortamı olarak kullanılır.

350 nm -1 μm 

400 nm -700 nm (VIS)
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dırı tespitinde, iletişimde tercih edilmektedir. Bu lazerler 0,5 W 
civarında düşük güce sahiptirler. Yüksek verimlilik (%50), düşük 
işletme maliyeti ve çok küçük boyutta olmaları sebepleriyle, ro-
botlara ve makinelere kolay monte edilme özelliğine sahiptirler. 

LAZERLERİN POTANSİYEL TEHLİKELERİ
Genel olarak optik radyasyon iyonize olmayan radyasyon olarak 
kabul edilir ancak elektromanyetik spektrumda mor ötesi (UV) 
bölgenin görünür bölgeden (VIS) daha yüksek enerjiye karşı gelen 
kısımları bazı iyonize özelliklere sahiptir. Optik radyasyona ma-
ruz kalımdan kaynaklanan tehlikeler; elektromanyetik dalganın 
enerjisine, soğurulan doza, radyasyonun etkileştiği doku türüne, 
maruz kalım süresine ve maruz kalan kişinin kişisel özelliklere 
bağlıdır.

Lazer ışığı doku ile etkileştiğinde dokunun optik özelliklerine 
bağlı olarak, dokudan geçebilir, dokudan yansıyabilir, doku tara-
fından soğurulabilir veya doku içerisinde dağılabilir. Lazerlerin 
doku içerisinde soğurulması, sönme derinliği (extinction length) 
olarak tanımlanan bir doku mesafesinden sonra etkinliğini kay-
beder ancak lazer ışınının sahip olduğu enerjinin ~%98’i sönme 
derinliğine kadar doku tarafından soğurulur (9). Lazerlerin çok 
kısa süreli bir atma ile çok küçük alanda ürettikleri yüksek güç yo-
ğunluğu etkisine, lazerlerin optik dağıtma etkisi denir.

Genel olarak lazerin doku ile etkileşimi; lazer ışını enerjisinin 
dokuda ısıl enerji, kimyasal enerji ve mekanik (akustik-titreşim) 
enerjiye dönüşmesi şekillerinde değerlendirilir. Bu etkileşimlerle 
bağlantılı olarak lazerin doku ile etkileşim türleri, fototermal, fo-
tokimyasal ve fotomekanik etkiler olarak isimlendirilir. Foto-
termal etki; lazer ışının enerjisinin etkileştiği dokuda ısı enerji-
sine dönüşmesi sonucunda oluşur. Fototermal etkide, doku içeri-
sindeki su ve suya komşu olan moleküller lazer ışınının oluştur-
duğu sıcaklık artışından etkilenirler. Bu etki ile dokuda eksizyon-
insizyon, ablazyon ve koagülasyon etkileri gözlenebilir (9). Foto-
kimyasal etki; lazer ışının enerjisinin etkileştiği dokuda kimya-
sal enerjiye dönüşmesi sonucu oluşur. Fotokimyasal etki ile, lazer-
le etkileşen doku moleküllerinde bağ kırılmaları gerçekleşebilir ve 
serbest radikal oluşumları gözlenebilir. Fotokimyasal etkiler ço-
ğunlukla UV bölgesinde çalışan lazerlerde, fototermal etkiler ise 
çoğunlukla IR bölgesinde çalışan lazerler için gözlenir (4, 13, 26).

Lazer uygulamalarının günlük hayatta giderek yaygınlaşma-
sıyla beraber, lazerlerin sağlık üzerinde meydana getirebileceği 
olumsuz etkilerin araştırıldığı çalışma sayıları da artmıştır. Bu 
çalışmalara göre; lazere maruz kalınma türüne göre UV bölgesin-
de 200 - 280 nm dalgaboyu aralığında kızarıklık, hızlı yaşlanma, 
cilt kanserleri, 280 – 315 nm dalga boyu aralığında pigmentasyon 
artışı, 315 – 400 nm dalgaboyu aralığında ciltte pigment artışına 
bağlı kararma, yanma, VIS bölgesinde 400 – 780 nm dalgaboyu 
aralığında ciltte yanık ve kararma, IR bölgesinde 780 – 1000 nm 
dalgaboyu aralığında cilt yanıkları vb. biyolojik etkiler gözlenir. 
Lazer ışıma gücünün 109 W/cm2 değerinden fazla olduğu durum-
larda ise, kimyasal bağların kırılması ve/veya atomik yapının bo-
zulması sonucunda çok kısa sürede foto-parçalanma, plazma olu-
şumu gibi hasarlar oluşmaktadır (27).

Lazer ışık demeti özellikle radyasyona çok hassas olan göz veya 
cilt yoluyla soğrulduğunda, oluşturduğu fototermal ve fotokimya-
sal etkiler sonucunda etkileştiği göz ve cilt dokularının kimyasal 

dengesinin bozulmasına ve doku sıcaklığının artmasına bağlı de-
formasyonlara yol açar. Çoğunlukla lazer kullanımında radyasyo-
na maruz kalmanın etkileri, hem akut (erken etki) hem de kronik 
(geç etki) olabilen ve temelde cildi ve gözleri etkileyen sağlık so-
runları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Göz, insan cildine oranla lazer ışınlarına karşı daha savunma-
sız kabul edilir, bunun nedeni gözdeki koruyucu tabaka olan kor-
neanın yaşayan hücrelerden oluşması ve gözdeki hücrelerin yeni-
lenmemesidir. Lazerle etkileşen gözün en çok zarar gören kısımla-
rı kornea, retina ve lens olarak kabul edilir. 180 - 315 nm’lik dalga-
boyuna sahip tüm UV ışınların kornea tarafından, 315 - 400 nm 
dalgaboyuna sahip lazer ışınlarının lens tarafından soğurulduğu 
ve retinal hasarın ise 400 - 700 nm dalgaboyu aralığındaki görü-
nür ışık ile 780 - 1400 nm’lik yakın IR ışık tarafından oluştuğu bil-
dirilmiştir. Bu tarz etkileşimlerde ayrıca kornea iltihabı, kornea 
yanması, katarakt, retinanın fotokimyasal ve termal hasarı, reti-
nal yanma vb. durumlar da gözlenebilmektedir (27). Lazerin gö-
rünmez oluşu ve dalgaboyuyla bağlantılı olarak değişik yüzeyler-
den yansıyabilmesi tehlike oranını da arttırmaktadır.

Lazerin cilt üzerindeki en önemli etkisi, lazerin oluşturacağı 
fototermal etki olarak kabul edilir. Fototermal etkiye bağlı olarak 
lazerle temas eden cilt bölgesinde ülserasyon, kabarcık oluşumu 
veya eritem gibi etkiler ortaya çıkabilir (27). Dokunun 37°C-50°C 
sıcaklık aralığında zarar görmesi hipertemi olarak adlandırılır. 
Dokunun sıcaklığı 60°C’den fazla olduğunda koagülasyon (kanın 
pıhtılaşması) gerçekleşir. Doku sıcaklığı 100°C-150°C aralığında 
ise, lazer su molekülleri tarafından hızlıca absorblanır ve dokuda 
buharlaşma gerçekleşir. Doku sıcaklığının 200°C’den yüksek ol-
duğu durumlarda ise doku yanarak kömürleşir, bu durum karbo-
nizasyon olarak adlandırılır. Bu sıcaklıklarda protein ve kollejen 
denatürasyonu gerçekleşir ve doku sıcaklığı 300°C’den daha yük-
sek olduğunda ise dokuda erime gerçekleşir. 

Yukarıda anlatılan lazer maruz kalımının oluşturabileceği bi-
rincil zararlar lazer radyasyonundan, sıcaklık etkisinden vb. et-
kilerden kaynaklanan özellikle gözü ve cildi etkileyen zararlar ola-
rak kabul edilirken, lazerlerin oluşturabileceği ikincil zararlara 
da dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda lazerle çalışma-
da dikkat edilmesi gereken ikincil zararlar arasında; lazerle çalış-
mada toksik ve kanserojen gazların açığa çıkması sonucu oluşabi-
lecek kimyasal tehlikeler, özellikle yüksek güçlü lazerlerin 
herhangi bir yanıcı maddeye odaklanması ile gerçekleşebilecek 
yangın ve tutuşma tehlikeleri, lazer sistemlerinde kullanılan 
yüksek potansiyel farkı nedeniyle oluşabilecek elektriksel teh-
likeler  ve soğutma sistemi vb. ünitelerin bakımı kaynaklı çevresel 
tehlikeler, kullanılan lazer donanımlarının veya lazerle yapılan iş-
lemin oluşturduğu X-ışını gibi ikincil radyasyon tehlikeleri sa-
yılabilir (10, 27). 

Lazerlerin ikincil olarak içerdikleri elektriksel tehlikeleri; te-
melde lazerlerin çoğunun birkaç bin volt gibi yüksek potansiyel 
farkında çalışmalarının sonucudur. Lazer oluşumunda kullanılan 
akım değeri genelde küçük olduğundan elektriksel tehlikeler ha-
yati tehlikelere sebebiyet vermese de güvenlikteki hatalar nedeniy-
le elektrik çarpmaları gerçekleşebilir. Ayrıca elektrik tesisatı ku-
rulurken, yangın tehlikeleri de dikkate alınmalıdır. Sistemin bağ-
lı olduğu harici su soğutma sistemleri varsa, gerekli periyodik ba-
kımların yapılması gereklidir. Kimyasal tehlikeler; lazerin sağ-



326 Prof. Dr. Şeyda ÇOLAK

lık uygulamalarında ortaya çıkan yüzeysel lazer etkileşmelerinde 
gözlenen doku buharlaşmaları (ablasyon) ile ortaya çıkabilecek 
duman ve özellikle boya lazerlerinde ortaya çıkma olasılığı olan 
yanıcı, zehirli ve kanserojen gazlar ile kendini gösterir. Bu bağ-
lamda lazer sistemlerinde gaz sızıntılarının olmaması çok önemli-
dir ve tehlikeli gazların depolanması, bağlanması, atılması ile ilgili 
tüm güvenlik tedbirlerinin eksiksiz alınması gerekmektedir. İkin-
cil radyasyon tehlikeleri; özellikle bazı excimer lazerlerin X-ışını 
yayma potansiyeli nedeniyle gerçekleşebilir. Bu cihazların rutin 
bakımı sırasında sızıntı kontrolünün yapılması gerekmektedir. 

Lazer kullanımının potansiyel birçok tehlikeyi içerdiği bi-
lindiğinden, özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından lazerle 
çalışanların gerekli tedbirleri alması çok önemlidir. Lazerlerle ve 
en genel anlamda optik radyasyonla çalışanlar için zararlı maruz 
kalımlara uğramadan güvenli çalışma ortamının oluşturulması 
ve bu bağlamda aşırı maruz kalıma izin vermeyecek maruz kalım 
eşik değerlerin yasal olarak belirlenmesi gerekliliği vardır. Ülke-
mizde henüz optik radyasyon veya lazerlerin güvenli kullanımına 
ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktadır ancak bu konuda yoğun 
çalışmalar olduğu bilinmektedir.

YASAL ÖNLEMLER
Lazerler, çalışanlar için belirli risklere yol açan yapay optik rad-
yasyon kaynaklarının alt grubudur. Lazerler UV, VIS ve IR bölge-
lerinde yüksek seviyede hizalanmış, çok şiddetli optik radyasyon 
demetleri ürettiklerinden, özellikle uzun mesafelerde kullanımla-

rı oldukça risklidir ve bu durum lazerle çalışanlar ile iş sağlığı ve 
güvenliği profesyonelleri için özel önem gerektirir. Lazerlerin ça-
lışma ortamlarında güvenli kullanımları için, kullanılan radyas-
yon kaynaklarını bilmek, değerlendirmek ve çalışanlar için uygun 
kontrol yöntemleri geliştirmek gerekmektedir. Sanayide kullanı-
lan orta ve yüksek güçteki lazerler göz retinasını yakma ve hat-
ta deri yanıklarına yol açabilme potansiyeline sahiptir. Güçlü la-
zerlerin yanlış kullanılması gözde körlük de dahil olmak üzere 
çok ciddi hasarlara, deride ise ciddi yanıklara sebep olabilir. Tıb-
bi, endüstriyel veya araştırma uygulamalarında lazerlerin yaydı-
ğı radyant enerji de lazer yanlış şekilde kullanıldığında göz ve 
deri için çok tehlikelidir. Optik radyasyon, giricilik özelliğinin az 
olması nedeniyle genellikle vücudun dış katmanları tarafından 
emilir, bu nedenle lazerlerin dokuda oluşturduğu biyolojik etki-
leri çoğunlukla deri ve gözle sınırlıdır ancak sistematik etkilerin 
de gözlenmesi mümkündür. Ancak çalışmalar, alınacak tedbirler-
le bu etkilerden korunulabileceğini öngörmektedir (4).

Lazerle güvenli çalışmada; farklı lazer türleri için uygun de-
netleme sistemlerinin belirlenmesi amacıyla, lazerlerde güvenlik 
sınıflandırmaları oluşturulmuştur. Lazerler; TS EN 60825-1’de 
belirtildiği üzere (28), Tablo 2’de verildiği gibi, 7 farklı tehlike sı-
nıfı ile tanımlanmaktadır. Sağlık ve güvenlik açısından lazerler-
de yapılan bu sınıflandırmalar, kullanıcıların lazere ilişkin yapa-
cakları risk değerlendirmesine ve uygun kontrol tedbirlerinin be-
lirlenmesine temel teşkil etmek üzere geliştirilmiştir. Yapılan sı-
nıflandırmalar, lazer ışınının göze ve cilde verebileceği zararlarla 

Tablo 2.TS EN 60825-1 Lazer Sınıflandırmaları (23,28)

Sınıf Türü Tehlike Uyarı Mesajı

Sınıf 1

Normal çalışma koşullarında zarar verici ışın yaymayan ve kapalı sistemler içinde kullanılabilen 

lazerlerdir. Öngörülebilir koşullar altında güvenlidirler. Kullanım sırasında, tehlike potansiyeli olan 

ışımaya maruz kalınmayan, tamamen kapalı ortamda çalışan yüksek güçlü lazerler de bu sınıfta 

değerlendirilir. 

-

Sınıf 1M
Işınlara optik aletlerle (teleskop, büyüteç vb.) bakılmadığı sürece normal çalışma koşullarında zarar 

verici ışın yaymayan lazer türleridir. Büyütücü mercekler kullanılmıyorsa, çıplak göz için güvenlidir.

Optik cihazlar kullanarak doğrudan 

bakmayınız.

Sınıf 2
Görülebilir dalga boyunda (400 - 700 nm) ışın yayan 1 mW gücündeki lazerlerdir. Uzun süre direkt 

ışına maruz kalınmadığı sürece göz refleksi (0,25 s) gözü potansiyel zararlardan korur. 

Işına doğrudan ve uzun süreli 

bakmayınız.

Sınıf 2M

Görülebilir dalgaboyunda (400 - 700 nm) ışın yayan 1 mW’den düşük güce sahip lazerlerdir. Kısa 

süreli (0,25 s) maruz kalımlar için güvenlidir. Büyütücü mercekler kullanılmıyorsa, göz kırpma refleksi 

gözü korur.

Işına doğrudan veya optik cihazlar 

kullanarak bakmayınız.

Sınıf 3R

1,0 - 5,0 mW gücündeki lazerlerdir. Normal şartlarda hasara sebebiyet verme olasılığı düşüktür ancak 

direkt ve düzgün yansımalar doğrudan göze geldiğinde zararlı etkileri olabilir. Yangın tehlikesi yoktur. 

Dikkatli taşınırsa güvenlidir.

Göze doğrudan temas etmemesi 

sağlanmalıdır. 

Sınıf 3B

5 – 500 mW arası orta güce sahip olan lazerlerdir. Doğrudan ışın demetine veya düzgün yansımalara 

maruz kalındığında zararlı etkileri vardır. Dağınık yansıma oluşturmazlar. Işın açıkta ise, koruyucu 

gözlük kullanılmalıdır. Tehlikeli lazere erişimi engellemek için güvenlik kilidi kullanılmalıdır.

Işına maruz kalmaktan kaçının.

Sınıf 4

500 mW’dan daha fazla güç değerine sahip lazerlerdir. Işın demetlerinin doğrudan veya dağınık 

yansımaları göze ve cilde zarar verme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda potansiyel yangın tehlikesi 

de taşırlar. Cildi yakabilir ve gözde kalıcı hasara yol açabilir. Tehlikeli lazere erişimi engellemek için 

elle açılıp kapanabilen güvenlik kilidi kullanılmalıdır.

Doğrudan veya dağınık gelen 

ışınların göze veya cilde temas 

etmesinden kaçının.
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ilişkilidir ve lazerin yakın çevresinde potansiyel maruz kalımlar-
dan kaynaklanacak riskin en doğru şekilde açıklanmasını amaç-
lar. Sınıflandırma için sürekli lazerlerin dalgaboyu, lazerin ortala-
ma gücü, maruz kalım süresi; atmalı lazerler için ise darbe başına 
düşen enerji, darbe süresi, darbe frekansı ve radyant ısı maruz ka-
lımları dikkate alınmıştır (2, 13).

Ülkemizde yapay optik radyasyonun zararlı etkilerinden ko-
runmaya yönelik yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte bu konu hakkında yasal düzenleme hazırlık ve inceleme-
lerinin devam ettiği bilinmektedir (4). SGK istatistiklerine göre 
ise; ülkemizdeki iş yerlerinde yapay optik radyasyonun zararlı et-
kileri görülmektedir. Yapılan gözlemler; ülkemizde yapay optik 
radyasyon kaynağının kullanıldığı iş yerlerinde yeterli farkında-
lığın olmadığı, korunmaya yönelik alınan önlemlerin yetersiz ol-
duğu, belirli bir sistematiğin olmadığı ve standartların bulunma-
dığı şeklindedir (4). 

Bazı Avrupa ülkelerinde ve ABD’de yapay optik radyasyonun 
zararlı etkilerinden korunmaya yönelik olarak yasal düzenleme-
ler yapılmıştır. Avrupa Birliği, lazerin potansiyel tehlikeleri nede-
niyle lazerle çalışanları korumak ve önlem alabilmek için dikka-
te alınması gereken maruziyet sınır değerlerini, 2006/25/EC sa-
yılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yapay Optik Radyas-
yon Yönergesi ile açıklamıştır (3, 29). İlgili Direktifte, Uluslara-
rası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu olan 
ICNIRP’ın rehberleri de kullanılmıştır (30).

2006/25/EC sayılı Yapay Optik Radyasyon Yönergesi (2006/25/
EC); çalışanların fiziksel etkenlerden olan yapay optik radyas-
yon maruz kalımından kaynaklanan riskler ile ilgili asgari sağ-
lık ve güvenlik gereksinimlerini belirlemektedir (29). Yönerge 
çok genel kapsamlıdır, işverenlere fazladan yükümlülük getirme-
mektedir. Direktif, 27.04.2006 tarihli ve L 114 sayılı Avrupa Birli-
ği Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 14. mad-
desiyle üye ülkelere 27.04.2010 tarihine kadar yönergeyi kendi ya-
sal mevzuatlarına uyarlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yöner-
ge; çalışanların optik radyasyona bağlı risklere maruz kalmama-
ları için, maruz kalımı kaynağında azaltmak amacıyla öncelikle 
lazerlerin kullanıldığı çalışma mekanlarının tasarımında gerekli 
önlemlerin alınması gerektiğini belirtir. Bu yönerge, çalışanların 
lazer radyasyonu ve diğer optik radyasyonlara maruz kalım se-
viyelerini sınırlamaktadır. Örneğin demir çelik endüstrisini ilgi-
lendiren düzenleme uyarınca işverenler, çalışanlarının maruz kal-
dıkları radyasyon seviyesini ölçmekle yükümlüdürler.

Ölçme ve hesaplamalarda uygulanan metodoloji, lazer rad-
yasyonu ile ilgili IEC International Electrotechnical Commisi-
on (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standartları öneri-
leri doğrultusunda olmalıdır. Ölçüm sonuçlarının uygulanabilir 
seviyelerin üzerinde çıkması halinde, maruz kalım seviyesinin 
azaltılması gerekmektedir. Bu bağlamda işverenler radyasyon ma-
ruz kalım seviyesini azaltmak için çıkış gücü düşük farklı tür la-
zerler kullanabilecekleri gibi, maruz kalım süresini sınırlandırma 
yöntemine de başvurabilmektedir. Yapay optik radyasyona maruz 
kalımdan doğan risklerin azaltılması, 89/391/EEC sayılı yönerge-
de belirtilen temel ilkeler dikkate alınarak yapılacaktır.

İşverenin, çalışan ve çalışan temsilcilerini radyasyondan ko-
runma ekipmanları konusunda bilgilendirilmesi ve eğitmesi ge-
rekmektedir. Sınır değerleri aşan düzeyde radyasyon maruz ka-

lımının tespiti halinde çalışanların muayene edilmeleri, çalışan-
ların maruz kalımdan zarar gördüğünün belirlenmesi durumlar-
da çalışanların hekim tarafından bilgilendirilmelerinin gereklili-
ği belirtilmektedir. Bu durumda işverenin risk değerlendirmesi-
ni gözden geçirmesi, devamlı bir gözetim sistemi oluşturarak İSG 
uzmanları tarafından önerilen önlemleri hayata geçirmesi gerek-
mektedir. İşveren optik radyasyondan doğan riski azaltmak için 
diğer çalışma metotlarını, daha az optik radyasyon yayınlayan 
donanımın seçimini, yayılımının azaltılmasını, otomatik kilitleme 
sisteminin kurulmasını, zırhlama vb. malzemeler kullanarak sağ-
lık koruma mekanizmalarını geliştirmeyi, uygun iş ekipmanla-
rı ve bakım programları oluşturmayı, uygun çalışma alanları ve 
çalışma istasyonlarının tasarımını yapmayı, çalışan maruz kalım 
süresini ve düzeyini sınırlandırılmayı, gerekmesi halinde uygun 
kişisel koruyucu donanımları çalışanlara sağlamayı taahhüt et-
melidir. Maruz kalım sınır değerlerini aşan yapay optik radyas-
yon kaynakların varlığı uygun uyarı işaretleri ile belirtilmeli, laze-
rin bulunduğu bölgelerin girişi kısıtlanmalıdır. İşverenler iş yerin-
de bulunan lazer ekipmanlar için TS EN 60825-1’de tanımlan-
mış olan güvenlik sınıflandırmalarına uygun lazer kaynakları için 
tespitte bulunabilirler (3,29).

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanıl-
ması Hakkında Yönetmelik ’te bulunan (2013) Ek-2’ye göre; iş-
yerlerindeki kişisel koruyucu donanım listesinde göz ve yüz ko-
ruyucusu olarak lazer ışını gözlükleri de bulunmaktadır. Ek-
3’te ise kişisel koruyucu donanım kullanılmasının gerekli ola-
bileceği işler ve sektörler arasında lazerle çalışma başlığı da  
tanımlanmıştır (31).

Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin (2009) Ek-1, 1.5 mad-
desi uyarınca ise; “diğer tehlikelerden kaynaklanan riskler” ara-
sında lazer ışımasına da yer verilmiştir. 1.5.12. maddesine göre; 
makinaların üzerindeki lazer teçhizatı herhangi bir şekilde isten-
meyen ışımayı önleyecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli, et-
kin ışıma, yansıma ya da yayılmadan kaynaklanan ışıma ve ikin-
cil ışımadan sağlığa zarar vermeyecek şekilde korunulmalı, ma-
kinaların üzerindeki lazer teçhizatının ayarlanması veya gözlem-
lenmesi için kullanılan optik teçhizat lazer ışıması tarafından bir 
sağlık riski oluşturmamalıdır (32).

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında 
Yönetmelikte (2015); Elektro Cerrahi Sistemler ve Elektro Terapi 
Sistemlerinde lazer kullanımı ile ilgili bilgi verilmiştir (33). Ben-
zer şekilde, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuru-
luşları Hakkında Yönetmelik ’te güzellik ve estetik amaçlı lazer 
cihazı ile çalışacak doktorun görev ve yetkileri belirlenmiştir (34).

Ülkemizde lazer kullanımı ile ilgili henüz mevzuat düzenle-
mesi bulunmasa da İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’nde yer alan hükümler doğrultusunda (35), optik rad-
yasyon maruz kalımının önlenmesi veya azaltılması için bazı yön-
temler takip edilebilir. Bu bağlamda izlenecek ilk yöntemlerden 
tehlikenin kaynağında ortadan kaldırılması işleminde; iş ye-
rinde kullanılacak lazer sistemi değerlendirilmeli, mümkünse aynı 
işi radyasyon üretmeden yapacak alternatif ekipmanlar seçilmeli-
dir. Lazer ışınların izleyeceği yolun özenle seçilmesi ve istenmeyen 
yansımalardan kaçınılması da lazer maruz kalımının önlenmesi 
için önemlidir. Çeşitli nedenlerle ilk yöntemin uygulanamadığı 
durumlarda izlenecek ikinci yöntem olan tehlikenin daha az teh-
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likeli ekipman ile değiştirilmesi işlemi için ise; işin yapılmasını 
sağlayacak daha düşük güçte radyasyon üreten ekipman seçimi-
ne gidilmelidir. Açıklanan bu iki yöntemi izlemek mümkün değil-
se, maruz kalımın azaltılması için mühendislik ve idari çözümler 
kullanılmalıdır. Çalışanlar; lazerler, lazerin oluşturabileceği 
tehlikeler ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmeli, gücü 
ne kadar düşük olursa olsun lazer ışın demetine ve yansımalarına 
doğrudan bakmaktan kaçınılmalıdır. Işın demetlerine veya yansı-
malara maruz kalmamak için koruyucu bariyer, zırh veya kapalı 
kabin sistemleri kullanılmalıdır. Lazer cihazı kapalı bir odada ça-
lıştırılıyorsa, odanın kapısı kapalı tutulmalı ve kapı üzerine uya-
rıcı bir levha asılmalıdır. Lazerin kullanıldığı odada ayna veya la-
zer cihazının ürettiği dalgaboyunda yansıtıcı olabilecek bir yü-
zey bulunmamalıdır. Çalışmaya başlamadan önce saat, yüzük, bi-
lezik veya küpe gibi ışığı yansıtabilecek takı ve aksesuarlar çıkar-
tılmalıdır. Benzer şekilde güvenlik yönetiminin bir parçası olarak; 
özel personel görevlendirme, sağlık ve güvenlik işaretlerinin kul-
lanımı vb. önlemler de alınabilir. Özellikle yüksek güçlü lazerlerle 
çalışmada, işletime uygun eğitime sahip çalışanların erişimini sağ-
lamak ve lazer kaynaklarının yanlışlıkla çalıştırılmasını önlemek 
için lazer sisteminin açma/kapama anahtarlarında güvenlik kilit-
lerini zorunlu tutmak gerekmektedir. Yüksek güç çıkışlı lazerle-
rin elektronik kumandası odanın kapısının kontrol etmeli ve la-
zer odasında ayna veya başka bir yansıtıcı yüzey bulunmamalıdır. 
Herhangi bir yaralanmaya veya acil duruma karşı, çalışma orta-
mında tek kişi çalışılmamalıdır. Lazer uygulamasının yapıldığı or-
tamın havalandırmasının çok iyi olması gerekmektedir. Her sını-
fa (2, 3, 4 için) uygun uyarı işaretleri iş yeri kapılarında veya ciha-
zın bulunduğu alanda asılı olmalıdır. Lazer sistemi ile ilgili kuru-
lum, kullanma, bakım ve temizlik ile ilgili prosedürler hazırlanma-
lıdır. Eğer çalışma şartları riski azaltmayı mümkün kılmazsa, bazı 
durumlarda kaynağın gücünün azaltılması veya çalışanların çalış-
ma sürelerinin azaltılması, vardiya yönteminin uygulanması gibi 
yönetsel önlemler de alınmalıdır (4,20, 23,28, 36).

Eğer, kişisel maruz kalımı azaltmak uygulanabilir değilse veya 
tam olarak gerekli azaltıcı etkiyi oluşturmuyorsa, bu durumda 

lazerle çalışanların uygun kişisel koruyucu donanım kullan-
ma yoluna yönlendirilmesi gerekmektedir. İş güvenliğini artırıcı 
bu kişisel koruyucu ekipmanlar, olası iş kazalarında oluşabilecek 
ve çalışan sağlığını tehdit eden riskleri ortadan kaldırmak veya 
azaltmak amacıyla kullanılırlar. Bu bağlamda çalışanlar uygun ki-
şisel koruyucuların kullanılması konusunda bilgilendirilmeli, cil-
din maruz kalan bölgelerini örtmek ve gözleri korumak için lazer-
le çalışanların koruyucu elbise giymeleri sağlanmalıdır. Koruyu-
cu elbise; koruyucu eldiven, koruyucu gözlük veya koruyucu yüz 
siperi takmak anlamına gelir (2). Bu ekipmanlara ek olarak, lazer 
ışınının yaratabileceği tehlikeleri önleyici koruyucu perdeler, lazer 
ışınını filtreleyen camlar, bariyerler de kullanılabilir. Özellikle 3B 
ve 4 Sınıfı lazerler ile çalışırken direkt ulaşan ve yansıyan ışık de-
metinden korunmak için koruyucu gözlük takma gerekliliği var-
dır. Lazer gözlüğü seçiminde, kullanılan camın lazerin dalgabo-
yunu filtre edici olmasına ve yeterli optik yoğunluğa sahip olması-
na dikkat edilmelidir. Koruyucu gözlüğün çerçevesinde dalgabo-
yu ve OD (optik yoğunluk) bilgisi yazılı olmalı ve kullanılan göz-
lük göze ulaşabilecek ışının dalgaboyuna özel koruma sağlamalı-
dır. Koruyucu gözlük rahat ve kullanışlı olmalı, kenarlarından la-
zer ışını sızdırmamalıdır. Çalışanların cildi ise uygun koruyucu 
eldiven ve koruyucu giysi ile korunmalıdır (4, 28). 

Lazer uygulama odasının kapısına uyarıcı levhalar asılmalıdır. 
Tehlikeli olarak değerlendirilen yapay optik radyasyon kaynağı 
içeren iş yerlerinde kullanılması gereken temel güvenlik işaretle-
rinden bazıları Şekil 9’da verilmiştir. Yasaklayıcı işaretler; yetki-
siz ve eğitimsiz kişilerin yapay optik radyasyon kaynağının bulun-
duğu alana girişini engellemek için, uyarı işaretleri lazerin varlı-
ğını belirtmek için, emredici işaretler ise çalışanlara yapay optik 
radyasyondan korunmak için ne yapmaları gerektiğini belirtmek 
amaçlı kullanılır. Lazer odalarının kapısına ilgili işaretlerle birlik-
te, kullanılan lazer ışın türünün ve lazer sınıfının belirtildiği 
etiketler de asılmalıdır.

İş sözleşmesinin işverene yüklediği temel konulardan birisi, 
iş güvenliği önlemlerini alma zorunluluğudur. Lazerin kullanıl-
dığı çalışmalarda gerekli iş güvenliği önlemleri alınmadığında 

Şekil 9. Güvenlik işaretleri (20, 25)
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çalışanlarda sağlık sorunları gözlenmekte, iş kayıpları yaşana-
bilmekte, çalışana ödenen tazminatlar ile birlikte işveren açısın-
dan büyük maddi zararlar oluşmaktadır. Lazer cihazları üzerinde-
ki tehlike işaretleri ve standardizasyonun önemli bir getirisi olan 
tehlike sınıfları düzenlemeleri lazer güvenliğinin sağlanmasın-
da yol göstericidir. 

Ülkemizde hem 6331 sayılı Kanun’un 30. maddesi gere-
ği (37), hem de ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyum taahhütleri 
çerçevesinde, yapay optik radyasyonun zararlı etkilerinden 
çalışanların korunmasına yönelik olarak yasal düzenlemenin 
yapılması beklenmektedir. Ülkemizde yapılacak yasal düzenleme-
nin 2006/25/EC sayılı yönerge ile paralel olması beklentiler ara-
sındadır (4). İş yerlerinde yapay optik radyasyon ölçümlerinin TS 
EN 14255-1, TS EN 14255-2 gibi standartlara uygun şekilde yapıl-
masına yönelik yasal altyapının oluşturulması konusunda gerekli 
çalışmalar yapılmalıdır (4).
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Günümüzde nanoteknolojik ürünlerin kullanımı değişik birçok 
sektörlerde büyük oranda artış göstermiştir. 2006, 2009 ve 2011 
yıllarında piyasadaki nanoteknolojik ürün sayısı sırasıyla 700, 
1014 ve 1317 şeklinde giderek yükselmiş, son 10 - 15 yıl içerisin-
de ise nanoteknoloji üretiminin 1 trilyon doların üzerinde olması-
nın beklendiği rapor edilmiştir (1).  Bu durum, nanoteknoloji en-
düstrisinde çalışanların sayısında da büyük artışa sebep olmuştur 
ve bu sayının gelecekte daha da artması öngörülmektedir (2). Ya-
kın gelecekte dünya çapında üretim yapan mesleklerin büyük ora-
nının nanomalzemeler ile ilişkili olacağı ve büyük oranda nano-
malzeme ürün üretileceği tahmin edilmektedir (3). Nanoteknolo-
jik ürünlerin gelecekte kullanım potansiyellerinin yüksek olması 
beklendiğinden, birçok devlet bu alanda çalışan girişimcilere bü-
yük maddi destekler sağlamaktadır. Dünya genelinde 1997 yılın-
da nanoteknolojiye yapılan yatırım 430 milyon dolar iken, bu de-
ğer 2004 yılında 90 milyar dolara yükselmiştir. 2020 yılı itibari ile 
ise nanoteknolojinin yıllık 3 trilyon dolarlık yatırım ile küresel bir 
endüstri olması beklenmektedir (4).

Nanomalzemeler taşıdıkları yeni ve üstün özellikleri nedeni ile 
endüstriye birçok olanaklar sağlasa da, yaygın kullanımları yeni 
riskleri, tehlikeleri ve endişeleri de beraberinde getirmektedir (1). 
Kullanımda olan nanomalzemelerin insan sağlığı ve çevre ile ilgi-
li potansiyel etkileri hakkında ise genellikle pek fazla bilgi yoktur 
(5, 6). Bu nedenle çok geniş bir çalışma alanına sahip olan, dolayı-
sıyla çok sayıda çalışanı ilgilendiren nanoteknoloji sektöründeki iş 
sağlığı ve güvenliği kavramının ve risk değerlendirilmelerinin ya-
pılması zorunlu hale getirilmelidir (7). Bu kapsamda yapılan bazı 
araştırmalar olsa da nanomalzeme çeşitliliğinin ve kullanılan sen-
tez yöntemlerinin çok fazla olduğu düşünülürse, konu hakkında 
yapılabilecek çok daha fazla sayıda, kapsamlı ve sistematik çalış-
malara ihtiyaç duyulduğu açıktır (8, 9). Bilim adamlarının farklı 
türlerde tasarımlanmış nanomalzemelere maruz kalımın doğur-
duğu etkileri tam olarak tespit edememiş olmalarının başka bir ne-
deni ise, benzer kimyasal yapıya sahip farklı nanoformların fark-
lı toksikolojik özellikler göstermeleri, bu nedenle nanomalzemele-
rin tehlikelerini değerlendirebilmek için geleneksel toksisite testle-
rinden farklı yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuluyor olmasıdır (5, 6). 

Ülkemiz için de nanoteknolojinin kullanıldığı sektörlerde ça-
lışanlar için güvenli ürün kullanımına dikkate edilmesi öncelik-
li güncel alanlardan birisi olmalıdır. Bu bağlamda ülkemizde ya-
pılmış bazı pilot çalışmalar olsa da (5, 7, 10, 11), bu konuda gerçek-
leştirilecek daha kapsamlı çalışmalara, nanoteknolojinin kullanıl-
dığı sektörlerde uyulması gereken yasal düzenlemelere ve özellik-
le nano boyutta örnek hazırlanan laboratuvarlar için detaylı risk 
değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kitabın bu bölümün-
de; nanoteknoloji hakkında genel bilgi, nanoteknolojinin kullanım 
alanları, nanoteknolojisinin insan sağlığı üzerine etkileri ve nano-
teknoloji sektöründe çalışanlar için iş sağlığı ve güvenli açısından 
nanoboyuttaki malzemelerin kullanılması, taşınması ve üretimi 
esnasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verilecektir. 

NANOTEKNOLOJİ
Nanoteknoloji günümüzde hala yeni sayılabilecek, gelişmeye açık 
bir alandır ve bir fikir olarak ilk ortaya çıkışı, 1959 yılında Nobel 
Ödüllü fizikçi Richard Feynman’ın malzeme ve cihazların molekü-
ler boyutlarda üretilmesinin başarılabileceği hakkında yapmış ol-
duğu konuşmasında “Aşağıda Daha Çok Yer Var (There’s Plenty 
of Room at the Bottom)” cümlesi ile başlamıştır. Feynman bu ko-
nuşmasında, nano yapılar ile minyatürize edilmiş araçların yapı-
labileceğini ve bu araçların yeni amaçlar doğrultusunda etkili kul-
lanım alanlarına sahip olabileceğini belirtmiştir (12). 1981 yılında 
icat edilen  STM Scanning Tunnel ling Microscopy (Taramalı Tü-
nelleme Mikroskobu) ile nano yapıların gözlenmesi bu öngörüleri 
desteklemiş ve nanoteknoloji adı altında yeni çalışmalar gerçekleş-
miş, çok önemli sonuçlara ulaşılmıştır (13). Nanoteknoloji terimi 
ise ilk kez 1974 yılında Japon bilim adamı Norio Taniguchi tarafın-
dan kullanılmış bir terimdir (14).  

Nano; Latince nanus kelimesinden türetilmiş olup, cüce anla-
mına gelmektedir. Nano, bir büyüklüğün milyarda bir katını ifa-
de etmek için kullanılan bir ön ektir. Nanometre ise, bir metrenin 
milyarda biri karşılığına gelen bir uzunluk ölçüsüdür. Diğer bir 
deyişle,  nanometre 10-9 metredir. Yanyana dizilmiş hidrojen ato-
mu yaklaşık 1 nm uzunluğundadır, bir kum tanesi 1 milyon nm, 
yani 1 mm boyutundadır. Nanobilim;  1-100 nm boyutlarındaki 
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yapı ve malzemelerin davranışlarının anlaşılması, kontrol edilme-
si ve atomsal düzeyde değiştirilerek işlevsel hale getirilmesi ile il-
gili konularda çalışan bilim dalıdır. Nanoparçacıklar; boyutları 
1 - 100 nm arasında olan tanecikli yapılardır. Bu yapılar sentetik 
veya doğal kaynaklı makro moleküllerden meydana gelebilmekte-
dirler. Nanomalzemeler; 1 - 100 nm boyutlarındaki tanecik veya 
kümeler halindeki atom veya molekül grupları içeren malzeme-
lerdir (6). Şekil 1’de nano skaladaki çeşitli uzunluk örnekleri gö-
rülmektedir (15).

Nanoteknoloji; üstün mekanik, elektriksel, optik, manyetik, 
termal, kimyasal vb. özellikleri nedenleri ile bu yüzyılın en ümit 
verici teknolojisi olma potansiyeline sahiptir (1, 16). Makroskopik 
boyuttaki parçacıklar (µm boyutunda malzeme – yığın) nano bo-
yut değerine getirildiğinde, bu malzemelerde daha önce gözlen-
memiş birçok özel ve yeni özellikler ortaya çıkmaktadır. Nanobo-
yuttaki malzemelerin bu yeni özellikleri kazanmalarında; kuan-
tum boyut etkileri, parçacıkların elektronik yapısının boyut ba-
ğımlılığı, yüzey atomlarının gösterdiği değişik özellikler, yüksek 
yüzey/hacim oranları, yapılarda daha az kusurun bulunması vb. 
sebepler bulunmaktadır (6, 16, 17). 

Malzemelerin nanoboyutta iken kazandıkları değişik fiziksel/
kimyasal özellikler, nanomalzemelere giderek artan bir endüstri-
yel değer kazandırmaktadır. Örneğin karbon atomlarından oluşan 
elmas kristali iyi bir yalıtkan olduğu halde, nanometre skalasında 
bulunan tek boyutlu karbon atom zinciri, altın ve gümüş zincirle-
rinden bile daha iyi iletkenlik özelliği gösterebilmektedir (18). Ben-
zer şekilde külçe altın oda sıcaklığında tepkimeye girmezken, 3 - 
5 nm boyutlarındaki altın parçacıkları pek çok tepkimeyi tetikle-
yip katalizör görevi görebilmektedir. Nanometre boyutlarına inen 
malzemeler daha işlevsel, daha dayanıklı olabilmekte, kimyasal ve 
fiziksel özellikleri ise yapının büyüklüğüne, atom yapısına, dışarı-
dan sisteme bağlanan yabancı katkı maddelerinin türüne ve yapıda 
bağlandıkları yere göre çok farklı ve olağanüstü davranışlar sergi-
leyebilmektedir. Malzemeler daha kuvvetli, alabildiğine esnek, çok 
daha hafif veya daha farklı ısı ve elektrik iletme özelliklerine sahip 
olabilmekte, manyetik ve optik özelliklerinde önemli ölçüde art-
ma veya azalma gözlenebilmekte, hatta renklerinde bile değişim-
ler görülmektedir. Örneğin külçe altının rengi, nano boyutlara in-

dikçe mavi veya kırmızı olmaktadır. Üretilen nanoteknolojik mal-
zemelerin bu üstün özelliklerle donatılmış olması, günümüzde na-
noteknolojiyi ilgi odağı haline getirmiştir (19).

Nanoparçacıkların sentezinde kullanılan yöntemler genel ola-
rak; aşağıdan yukarı (İng. bottom up) ve yukarıdan aşağı (İng. 
top down) olarak iki grupta incelenir. Yukarıdan aşağı yaklaşı-
mında; yığın malzemeye dışarıdan mekaniksel ve/veya kimyasal 
işlemler uygulanması sonucunda malzemenin nano boyuta kadar 
inebilecek küçük parçalara ayrılması esastır. Aşağıdan yukarıya 
yaklaşımında ise; atomik veya moleküler boyuttaki yapılar kimya-
sal reaksiyonlar ile büyütülerek nanoparçacık oluşumu gerçekleş-
tirilir. Nanoparçacık sentezinde kullanılan yöntemlerden bazıları; 
mekanik öğütme, kimyasal çökertme, sol - gel yöntemi, kim-
yasal indirgeme, hidrotermal yöntemler vb. şeklindedir (17) ve 
kullanılan sentez yöntemine göre nanomalzemelerin güvenli kul-
lanım reçeteleri değişebilir. 

NANOMALZEME TÜRLERİ
Araştırma ve endüstride en çok kullanılan nanomalzemeler; kar-
bon temelli nanoyapılar (karbon nano tüp, grafen, fulleren, vb.), 
metal temelli nanoyapılar (TiO

2
, nano gümüş, nano altın vb.) ve 

polimer / seramik temelli nanoyapılardır (7). Nanoboyuttaki mal-
zemeler şekillenim olarak ise; nanokompozit malzemeler, karbon 
nanotüpler, nanokristaller, koloid, cluster (salkım), nanotabaka-
lar vb. formlarda bulunabilirler. Şekil 2’de verilen (20) bu formlar 
farklı nanoteknolojik sentez yöntemleri kullanılarak üretilebilirler 
ve güvenli kullanımları için yapılacak düzenlemeler, daha sonra-
ki kesimlerde açıklanacağı gibi, nanomalzemenin fiziksel yapısına, 
şekline, üretim yöntemine bağlı olarak değişim gösterir. 

NANOTEKNOLOJİNİN KULLANIM 
ALANLARI
Nanoteknoloji; iş birliği gerektiren, geniş ve disiplinlerarası bir 
teknolojik alandır. Nanoteknolojinin fizik, kimya, mühendislik, 
biyoloji, tıp, elektrik-elektronik, malzeme bilimi, eczacılık, enerji, 
iletişim, sağlık, çevre, temizlik, kozmetik, biyoteknoloji, tarım, bil-
gisayar, bilişim teknolojisi, savunma sanayii vb. birçok farklı dalda 
geniş kullanım alanı bulunmaktadır (5, 21). 

Şekil 1. Nano skalada çeşitli örnekler (15)
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Günlük hayatımızda sıklıkla kullanıldığımız birçok ürünün 
hammaddesinde de nanomalzemeler bulunmaktadır. Örneğin 
nanoboyutta TiO

2
 ve nanoboyutta ZnO içeren güneş kremleri ult-

raviyole ışınlarının emiliminin engellenmesini sağladıkları ve say-
dam oldukları için tercih edilmektedirler (17, 22). Hava ve uzay 
araçlarında ve otomotiv sektöründe de nanomalzemeler ultra ha-
fif ve güçlü malzemeler olduklarından tercih edilirler. Bilgi tek-
nolojileri ve elektronik sektörü de özelikle yüksek bilgisayar per-
formansları için nanomalzemelerden yararlanır. Yara bandajla-
rında tedavi amaçlı çabuk iyileştiren gümüş nanoparçacıkları, 
yakıt katalizörü olarak seryum oksit nanoparçacıkları kullanılır. 
Tıp alanında kanserli hücrelerin tedavisi için hedef hücreye özel 
üretilen nanoyapıların kanserli hücreye ulaşımı ve ilaç salınımı 
ile ilgili yaygın araştırmalar yapılmaktadır. Tıp uygulamaları için 
sentezlenen Fe

3
O

4
 (ferrit) gibi manyetik nanoparçacıklar çok kü-

çük boyutta oldukları için vasküler sistemlerin içinden kolayca ge-
çerek vücudun tüm bölgelerine ulaşabilirler, böylece oluşturulan 
bu manyetik nanoparçacıklar ile vücutta istenilen hastalıklı doku 
ve organlara ilaç ve antikor taşımak mümkün hale gelmektedir. 
Hipertermi tedavisi için üretilen manyetik ferrit nanoparçacıkla-
rı ise, uygulanan değişken manyetik alan ile manyetik nanoparça-
cıkların ısı üretmesi, yönlendirilmiş olduğu tümörlü bölgenin sı-
caklığını artırılması ve buna bağlı olarak tümör hücrelerinin öl-
dürülmesi amaçları ile kullanılmaktadır ve bu şekilde kemotera-
pi ve radyoterapi yöntemlerine alternatif bir yöntem olma potan-
siyeli taşımaktadır (23). Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 
tekniğinde mükemmel bir kontrast maddesi olarak da manyetik 
nanomalzemeler tercih edilmektedir (20). 

NANOMALZEMELERİN İNSAN SAĞLIĞI 
ÜZERİNE ETKİLERİ 
Uzun yıllardır insanlar, virüsler de dahil olmak üzere, bazı doğa 
olayları sonucu oluşan küçük parçacıklara maruz kalmakta ve 
onlardan zarar görmektedirler. Havadaki parçacık seviyesinin; so-

lunum ve kardiyovasküler sistemi etkilediği, bazı kanser türleri ve 
hatta ölümlere sebebiyet verdiği de bilinmektedir (24). Son yıllar-
da yapılan çalışmalar, birçok toksik nanomalzemenin zaten hava-
da, suda, toprakta, bitkide, hayvanda ve insan vücudunda bulun-
duğunu göstermiştir.

İnsan sağlığı üzerine olan etkileri kesinlik kazanmamış olan na-
nomalzemeler için yapılan bilimsel çalışmalar ise; nanomalzeme-
lerin boyutlarının küçük olması nedeniyle insan vücuduna kolay-
lıkla girebildiklerini ve vücutta biyolojik olarak aktif olabildikleri-
ni göstermiştir. Ayrıca bu nanoparçacıkların hücrede bazı biyolojik 
reaksiyonlara sebep oldukları ve hücreyi ölüme kadar götürebildik-
leri de gösterilmiştir (9). Çıplak gözle görülmesi mümkün olmaya-
cak kadar küçük olan nanomalzemeler, çalışma alanlarında günler-
ce hatta haftalarca hava ve suda asılı kalabilirler ve imalat, nakliye, 
taşıma, kullanım, atık, geri dönüşüm vb. süreçlerde büyük risk fak-
törleri oluşturabilirler (9). Nanomalzemelerin sağlık için risk oluş-
turma sebeplerinden bir diğeri ise; doğada bulunmayan ve yapay 
olarak oluşturulan bazı nanomalzemelere canlı organizmaların sa-
vunma mekanizması geliştirememiş olmalarıdır (9).

Canlılar nanomalzemelere soluma, sindirim ve deri yolu ile ma-
ruz kalmaktadırlar ve bu durum Şekil 3’te şematik olarak gösteril-
miştir (24). Nanoparçacıklara solunum yolu ile maruz kalındığın-
da, nanoparçacıklar beyin veya akciğerlerde birikmekte, biriken na-
noparçacıklar dolaşım sistemi ile diğer sistem ve organlara ulaşa-
bilmektedirler (7). Nanomalzemelerin inflamatuar tepkilere neden 
olduğu da kanıtlanmıştır. Ortam hava kirliliğine bağlı sağlık etki-
lerini inceleyen epidemiyolojik çalışmalar; akciğerlerdeki etkilere ek 
olarak, yüksek oranda nanoparçacık içeren hava soluyan insanların 
kardiyovasküler sistem hastalıklarına yakalanma olasılığının daha 
yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bununla beraber bu bulgula-
rın iş ortamında nanomalzemelere maruz kalan çalışanlar ile iliş-
kisi tam olarak ortaya konulamamıştır (5). Nanoboyutta parçacık 
içeren kuru tozların çeker ocak içinde yapılan işlemleri esnasında 
bile, laboratuvar ortamındaki çalışanların solunum alanlarında ha-

Şekil 2. Nanotaşıyıcı platformlar (20)
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vada asılı bulunan nanoparçacıkların bulunduğu gösterilmiştir (25). 
Sindirim yolu ile maruz kalımlarda; nanoparçacıklar mide bağır-
sak sistemine karışıp yine kan yolu ile diğer organlara ulaşabilmek-
tedirler. Sindirim kanalına giren nanomalzemelerin uzun erimdeki 
durumları hakkında kesin bir bilgi ise henüz yoktur (5). Deri yolu 
ile maruz kalımlarda ise; nanoparçacıkların lenf sistemine karışa-
bileceği öngörülmektedir. Kozmetik ürünlerin dışında cildi etkile-
yen nanomalzemeler hakkında yapılan araştırma sayısı oldukça kı-
sıtlıdır. Nanomalzemelere maruz kalımda cilt emiliminin oldukça 
düşük oranda olması beklenmektedir (26). Nanomalzemelerin im-
plant ve kontrast madde ilacı olarak kullanımları da maruz kalım 
yollarından bir başkası olarak kabul edilebilir.   

Nanomalzemelere maruz kalımın uzun süreli sonuçları bilin-
mese de araştırmalar, bazı nanomalzemelere maruz kalımın ak-
ciğer ve deride büyük zararlara sebep olduğunu göstermiştir. Na-
nomalzemelerin bilinen en önemli etkisi, akciğerlerde oluşabile-
cek doku hasarlarından dolayı fibrozis ve tümöre neden olması-
dır. Nanomalzemeler kana karıştığında diğer organlara da yayılı-
mı kolay olduğundan, birçok hayati organa zarar verme potansi-
yeline sahiptirler. Nano boyuttaki parçacıklar aynı zamanda lenf 
ve sinir sistemine de kolay ulaşabilmekte, bu yolla beyin de dahil 
olmak üzere birçok organda hasara neden olabilmektedirler (27). 

Titanyum dioksit nanoparçacıkları ve karbon nanotüplerin 
kullanıldığı bir çalışmada;  bu malzemeleri soluyan hayvan ve in-
sanların akciğerlerinde, makro boyutta aynı tür malzemeleri solu-
yanlara kıyasen, daha büyük oranda zarar oluştuğu gözlenmiştir. 
Nanoboyuttaki atık maddeler de moleküler yapıları, büyüklükle-
ri, şekilleri, yüzey reaktiviteleri vb özelliklerine bağlı olarak, diğer 
geleneksel atık maddelerinden daha tehlikeli olabilmektedirler (9). 

En kötü sayılabilecek sonuçlardan birisi ise; karbon nano tüplerin 
asbest etkilerine benzer patolojilere yol açtığının gösterilmesidir 
(28). Nanomalzeme toksisitesi hakkında bilgiler kesinleştikçe, bu 
konudaki aydınlanmanın Parkinson, Alzheimer ve Şizofreni gibi 
hastalıkların çözümlenmesine de ışık tutabileceği umulmaktadır 
(1, 29). 

Nanoparçacıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri; 
aynı zamanda nanoparçacıkların yapısına, boyutuna, yüzey ala-
nına, yüzey şekline, morfolojisine, kümelenme oranına, elektro-
manyetik yapısına, yüzey potansiyeline, elektriksel yüküne, ak-
tifliğine vb. yüzey özelliklerine de bağlıdır. Bu yapısal özellikler, 
nanomalzemelerin toksisitesinin belirlenmesindeki temel özel-
liklerdendir (9). Yapılan bir çalışmada; insan ve hayvan hücrele-
ri için yüzey alanı daha yüksek olan nanoparçacıkların, yüzey 
alanı daha düşük olan nanoparçacıklardan daha büyük toksisite-
ye sahip oldukları gösterilmiştir (30). Nanoparçacıkların yüzey 
yükü de nanoparçacıklar ve hücreler arasında elektrostatik etkile-
şimin şiddetini değiştirebilir, nanoparçacıkların merkezi sinir sis-
temi, beyin, kemik iliği, dalak, lenf düğümleri ve kalp gibi vücut-
taki organların ve diğer dokuların hassas kesimlerine giriciliğini 
artırabilir (9). Yüzey aktivitesi yüksek olan nanomalzemelerin vü-
cut içinde de daha tehlikeli olduğu bilinmektedir.

Nanomalzemelerin parçacık şekli de incelenmiş ve fiberli 
yapıların kanser ve fibröze daha yüksek oranda sebebiyet verdi-
ği kanıtlanmış, dolayısıyla lifsi ve boru biçimli nanoparçacıklarını 
soğurmanın daha tehlikeli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu etki, 
HARN high aspect ratio nanomaterials (yüksek en/boy oranlı na-
nomalzemeler) için (lifsi yapılar için) gösterilmiştir. Bu bağlam-
da solunum sisteminde tutulan uzun liflerin akciğer kanseri gibi 
hastalıklara öncülük eden kalıcı inflamasyonlara neden olabilece-
ği kabul edilmektedir (5). Nanoparçacıkların boyutları küçüldük-
çe, örneğin parçacık çapı 1 - 10 nm aralığında ise, nanomalze-
melerin akciğerde daha fazla depolanma eğilimi gösterdikleri de 
gözlenmiştir. Nanomalzemelerin çözünürlüğü azaldıkça, vücutta 
bırakabileceği hasar oranı da artmaktadır. Aynı zamanda kimya-
sal saflık, fonksiyonellik ve yüzey kaplama da nanomalzemele-
rin yüzey kimyasını, dolayısıyla vücutta bıraktığı hasarları etkile-
yecek faktörlerdendir. Yapılarında reaktif metal içeren nanomal-
zemeler, daha düşük miktarlarda reaktif metal içeren benzer mal-
zemelere göre sağlık açısından çok daha tehlikelidirler (26). Yük-
sek oranda asidik veya alkali olan nanomalzemelerin de vücutla 
temas bölgelerinde (akciğerler, deri, sindirim kanalı vb.) yerel irri-
tasyona neden olabilecekleri bildirilmiştir (26). 

Bu bağlamda bakıldığında; son dönemlerde geliştiren ve bir-
çok ölümcül hastalığı tedavi etmek için kullanılan Au, Ag, Pt, 
TiO

2
, Fe

3
O

4
, karbon nanotüpler vb. nanomalzemelerin toksik yan 

etkileri bulunduğundan hastalara zarar verebileceği, bu nedenle 
kullanımlarında önleyici tedbirlerin alınması gerekliliğinin altı-
nı çizmek gereklidir.    

Açıklamalara ek olarak, nanoparçacıkların canlılarda bıraktığı 
kesin etkiyi belirlemek için olasılık faktörlerini de dikkate almak 
gerekir. Bu olasılık faktörleri; işlem boyunca kullanılan nanomal-
zemenin tahmini miktarı, ortamda nanomalzemenin tozlu veya 
sisli halde bulunması (tozlu ve sisli ortamda nanomalzemenin so-
lunum yolu ile akciğerlerde depolanma olasılığı artar), işin sıklığı 
(frekansı) ve işin süresi olarak tanımlanabilir (10).

Şekil 3. Nanomalzeme maruz kalım yollarının insan vücudu üzerindeki 
şematik gösterimi (24)
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NANOMALZEMELERDEKİ RİSKLERİN 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Her yeni teknoloji üstün özelliklerinin yanısıra, değerlendiril-
mesi gereken yeni tehlike ve riskleri de beraberinde getirmekte-
dir. Güvenli nanoteknolojiye ulaşmak istendiğinde karşımıza çı-
kan en büyük sorun, bu alandaki belirsizlikler ve bilgi eksikliği-
dir. Nanomalzemeler çok çeşitli ve birçok farklı üretim teknik-
leriyle oluşturulan yeni nesil malzemeler olduklarından, zarar 
verme potansiyeli bilinen nanomalzemeler için oluşturulması 
gereken özel kurallar ve düzenlemeler dünya genelinde de henüz 
tam olarak netleşmemiştir (1). Ülkemizde ise nanoteknolojinin 
güvenli kullanımını sağlamak ve çalışanların nanomalzeme ma-
ruz kalımını kontrol edebilmek amacıyla alınacak teknik önlem-
lere ek olarak, yasal düzenlemelerin de yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca artan teknolojik uygulamalarla birlikte nanomalzemeler ile 
ilgili risklerin de değerlendirilmesi gerekliliği bulunmaktadır (7).  

Dünyada güvenli nanoteknoloji kavramı; ilk kez İngiliz Bilim-
ler Akademisi tarafından yayınlanan bir makale ile gündeme gel-
miştir (31) ve kullanımı giderek artan nanomalzemelerin insan sağ-
lığı ve çevre üzerinde olası olumsuz etkilerine dikkat çekilmiştir. 
2009 yılında EU-OSHA European Agency for Safety and Health at 
Work (AB İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) tarafından Avrupa’da yap-
tırılan bir anket çalışması sonucunda ise; nanoteknoloji kaynaklı 
risk ve tehlikeler, önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken on 
temel kimyasal risk listesinde birinci sırada gösterilmiştir (7).

ISO International Organization for Standardization (Uluslara-
rası Standartlar Örgütü), OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teş-
kilatı) ve WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgü-
tü) de nanoteknolojinin getirebileceği zararlı etkileri öngörmek 
adına çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda Avrupa ve ABD’de ya-
sal düzenlemeler yürütülmektedir. ISO bu alanda birçok standart 
yayınlamıştır (32). 

Dünya çapında iş sağlığı ve güvenliği alanında önde ge-
len NIOSH National Institute of Occupational Safety and He-
alth (ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü), OSHA Oc-
cupational Safety and Health Administration (ABD İş Sağlığı 
ve Güvenliği İdaresi), EU-OSHA, IFA Institut für Auslandsbezi-
ehungen (Almanya İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) gibi kuru-
luşlar, nanomalzemelerin üretildikleri ve kullanıldıkları her alan-
da önemli bir tehlike potansiyeli olduğunu kabul etmiş ve bu ko-
nuda birçok çalışma gerçekleştirmişlerdir. OECD bünyesinde ku-
rulan bir çalışma grubu, 2007 yılında Üretilen Nanomalzeme-
ler için Test Programı yayınlamıştır (33). Bu test programı kap-
samında, çok yaygın kullanılan 11 adet nanomalzeme belirlen-
miştir. Bu malzemelerin seçiminde; malzemelerin ticari kullanı-
mına, kullanım potansiyelinin yüksek olmasına, üretim hacmine 
ve test için uygun olup olmadıklarına dikkat edilmiştir. Bu kap-
samda risk değerlendirmesi için seçilen 11 nanomalzeme; fulle-
ren, tek duvarlı karbon nanotüp, çok duvarlı karbon nanotüp, 
gümüş nanoparçacık, titanyum dioksit, seryum oksit, çin-
ko oksit, silisyum dioksit, dendrimer, nanokil ve altın olarak  
belirlenmiştir (33).

Türkiye’de de birçok üniversite laboratuvarlarında ve bazı 
firmalarda yaygın olarak farklı türlerde nanomalzeme sentezle-

ri, hatta seri üretimler yapılmaktadır. Nanomalzemelerin çeşitli-
liğinin çok fazla olması ve toksikolojik bilgilerin azlığı nedenleriy-
le nanomalzemeler ile çalışılan yerlerde risk değerlendirmesi yap-
manın  oldukça zor olduğu ise bilinmektedir. Ülkemizde nanotek-
nolojinin iş sağlığı ve güvenliği açısından irdelendiği çok az sayıda 
çalışma vardır (5, 7, 10, 11) ve bilindiği kadarıyla 1 adet nitel risk 
değerlendirme çalışması bulunmaktadır (11). ÇSGB bünyesinde 
gerçekleştirilen bu risk değerlendirme çalışmasında; OECD’nin 
önerdiği test nanomalzeme örneklerinden karbon nanotüp, gra-
fen, gümüş nanoyapı, bakır nanoyapı ve nano boyutta titan-
yum dioksit malzemeleri dikkate alınarak ülkemizdeki farklı 
üniversite laboratuvarları ile firmalar için bu örneklerin üretim 
ve kullanımlarındaki risk analizleri yapılmıştır. Değerlendirmeler 
sonucunda karbon nanotüp ve titanyum nanoyapılar için risk se-
viyesinin en yüksek düzeyde (RS 4), grafen, gümüş ve bakır nano-
yapılar için risk seviyesinin üçüncü düzeyde (RS 3) ve farklı or-
tamda hazırlanmış gümüş nanoyapıların risk seviyesinin ikinci 
düzeyde (RS 2) olduğu so nucuna varılmıştır (11).  

İş yerlerinde nanoparçacıklara maruz kalım; nanomalzeleri 
tartım, karıştırma, eleme işlemlerinde, döküm alma ve temizleme 
işlemlerinde, çözme ve püskürtme-kurutma işlemlerinde, parça-
cıklı nanomalzemelere elle dokunma, sentez / üretme (özellikle 
gaz fazda) işlemlerinde, ekipman bakımı, nanoparçacık içeren 
malzemelerin işlenmesinde (kesme, cilalama, öğütme vb.) ve na-
nomalzeme içeren sıvıları püskürtme işlemleri esnasında gerçek-
leşir (10). Çalışanlar nanomalzemelere; nano-boyutlu parçacık 
içeren duman, sis veya toz soluyarak, cilt temasıyla, yutarak, göz 
temasıyla, deriden sızma yolları ile maruz kalabilirler (10). 

Nanoparçacıkların havada asılı kalma süreleri yüksek oldu-
ğundan solunabilmeleri ve parçacık boyutları çok küçük oldu-
ğu için kolayca absorblanabilmeleri nedenleri ile, nanomalze-
me maruz kalımının gerçekleşebileceği ortamların havalandı-
rılması çok büyük önem taşımaktadır. Nanomalzemelerle çalış-
ma ortamı olarak en güvenli yöntem vakum odası olmakla birlik-
te, vakum odasının bulunmadığı mekanlarda en azından düzenli 
olarak çekiş gücü kontrol edilebilen çeker ocak ve yerel havalan-
dırma sistemlerinin bulunması gerekliliği vardır. Herhangi bir 
kimyasalla yapılan çalışma sonlandığında ise ortamın temizliği-
nin çok doğru ve eksiksiz yapılması gerekmektedir (2). Nanomal-
zemeler için temel kontrol önlemleri; genel ve yerel havalandırma, 
detaylı kontrol önlemlerinin alınması, kullanımının kısıtlanması 
ve prosesin durdurulması olmak üzere dört mühendislik seviyesi-
ne göre gruplandırılabilir (11).  

Aynı zamanda nanomalzemelerle çalışma aşamalarında; ber-
taraf etme, daha iyisiyle değiştirme, mühendislik kontroller, idari 
kontroller ve kişisel koruyucu (KKD) gibi önlemlerin de alınması 
gerekir. Bu önlemleri kısaca açıklamak gerekirse; bertaraf etme, 
tehlike oluşma ihtimali durumunda en çok tercih edilen, en kolay 
ve temel yöntem olarak ilk alınması gereken önlemdir ve riski ça-
lışma ortamına gelmeden önce yok etmek ya da mümkün olan en 
az seviyeye indirmek için atılması gereken ilk adımdır (34). Daha 
iyisiyle değiştirme aşamasındaki amaç; mevcut durumu daha az 
tehlikeli olan başka bir durumla değiştirmektir. Bu duruma; na-
nomalzeme sentezi için kullanılan bir çözücünün, daha az uçucu 
ve zehirli olmayan bir başka çözücü ile değiştirilmesi örnek ola-
rak verilebilir. Mühendislik kontrollerinin temel amacı, çalışan-
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ları ortamda bulunan tehlikelere karşı mühendislik tedbirleri ala-
rak korumaktır (34). Mühendislik önlemlerinin, idari önlemler ve 
kişisel koruyucu donanım (KKD) önlemlerine oranla uzun vade-
de koruyuculuğu daha yüksek ve daha ekonomiktir. Bu bağlamda 
yapılabilecek en önemli ve etkili mühendislik önlemi doğru hava-
landırma olacaktır. Küçük boyutta havada asılı kalabilen nano-
parçacıklar ile yapılan çalışmalarda, mümkün olduğunca kapa-
lı sistemler tercih edilmelidir. Kapalı sistem kullanılamadığı du-
rumlarda ise, kullanılan nanomalzemeye uygun havalandırma 
şiddetinin ayarlanabildiği çeker ocakların kullanılması en uygun 
mühendislik önlemlerindendir. İdari kontroller; mevcut tehlike 
iyi bir şekilde kontrol edilemediğinde kullanılan bir koruma yön-
temidir. Özellikle mühendislik kontrollerinin yetersiz kaldığı du-
rumlarda tercih edilmelidir. İdari kontroller genel olarak eğitim, iş 
rotasyonu, çalışma takvimi değişikliği vb. maruz kalımı azaltabi-
lecek önlemleri kapsamaktadır.

Kişisel koruyucu donanıma (KKD) dayalı önlemler ise, yu-
karıda sayılan önlemlerin koruyucu ve yeterli olmadığı durumlar-
da kullanılan önleyici yöntemlerin en son basamağıdır. Etkili bir 
mühendislik önlemi bulunmadığı, geliştirilme aşamasında oldu-
ğu, pratik olmadığı durumlarda veya acil durumlarda tercih edi-
lirler. KKD’ye dayalı koruyucu önlemler nanomalzemeler için deri 
ve solunum yolu koruması alt başlıklarında incelenir. Nanoparça-
cıklar oldukça küçük yapılarından dolayı deri gözeneklerinden ko-
layca vücuda nüfus edebildiklerinden, nanomalzemeler ile temas 
durumunda kullanılan eldivenlerin yapılan iş ve çalışana uygun, 
hava geçirmez, polietilen eldivenlerden seçilmesi gerekir. Labo-
ratuvar ortamında kullanılan pamuklu laboratuvar önlükleri na-
noparçacık geçişini engelleyemediği için, polietilen tekstil ürün-
lerinden yapılmış laboratuvar önlüklerinin tercih edilmesi öneri-
lir. Nanomalzeme üretiminin veya kullanımının olduğu alanlarda 
önerilen solunum koruyucular ise, genelde HEPA (Yüksek Perfor-
manslı Hava Filtresi) filtreli solunum koruyuculardır. Kullanılan 
solunum koruyucuların yüze tam olarak oturması ve hava geçişi-
nin olmaması çok büyük önem taşımaktadır (7, 9, 11). WHO tara-
fından 2017 yılında yayınlanan “Çalışanları Üretilen Nanomalze-
melerin Potansiyel Risklerinden Koruma Kılavuzu” da nanomal-
zemelere karşı alınması gerekli olan güvenlik önlemlerini detaylı 
olarak açıklamaktadır (35). 

Henüz nanomalzemelere yönelik kullanılacak güvenlik işa-
retleri için standart bir yaklaşım bulunmamaktadır. Nanomal-
zemelerin taşınması; öngörülebilir etkilere karşı koyabilen ikincil 
bir muhafaza içinde, mühürlü, sağlam, etiketli muhafaza kapları 
kullanılarak yapılmalıdır. Kullanılacak nanomalzemelerin sağlık 
ve güvenlik bilgileri sağlanmış olmalıdır. Bu bilgi; miktar, yüzde 
veya konsantrasyon gösterimi ile birlikte malzemede nanomalze-
me bulunduğuna dair bir uyarı içermelidir. Aynı zamanda kimya-
sallarla ilgili tüm yasal yükümlülüklere de riayet edilmelidir (10). 
Kullanılan nanomalzemelerin risk analizleri yapılmalı, en azın-
dan in-vitro yöntem kullanılarak nanomalzemenin çeşitli canlı 
hücreler üzerindeki etkileri incelenmelidir. In-vitro testlerinin ye-

tersiz kaldığı durumlarda ise, organizmalar ve canlı sistemlerin 
kullanıldığı pahalı ve daha kompleks in-vivo testleri gerçekleşti-
rilmelidir. Ancak bu sayede nanomalzemelerin insan ve çevre için 
olası zararlı etkileri en düşük seviyeye indirilebilir ve güvenli kul-
lanım sağlanabilir (7).

İşverenlerin; nanomalzemelere maruz kalan tüm çalışanları-
na iş yerinde kullanılan nanomalzemeler ile ilgili temel bilgileri, 
sağlıkları için potansiyel riskleri, alınması gereken önlemleri, ma-
ruz kalımı minimize etmeyi, konu ile ilgili tüm talimat ve eğitim-
leri vermeleri gerekmektedir. Özellikle yeni başlayan tecrübesiz 
çalışanlar için yeterli denetimin sağlaması gerekmektedir. Sağlık 
gözetimini veya kontrol önlemlerini tasarlayan, kuran, bakımını 
yapan ve test eden çalışanların gerekli yeterliliğe sahip olduğun-
dan emin olunmalıdır. Çalışma şekillerinin uygun olduğundan 
emin olmak için kontrol önlemlerini geliştirme sürecine çalışan-
lar da dahil edilmeli, çalışanlar yeni fikirler önerebilmeli ve yanlış 
olduğunu düşündükleri şeyleri bildirebilmelidir.

Ülkemizde nanomalzeme maruz kalımını kontrol etmeye, 
azaltmaya ve iş yeri ortamında ölçümünü gerçekleştirmeye yöne-
lik henüz standart bir metot geliştirilememiştir ve spesifik olarak 
herhangi türdeki bir nanomalzemeye yönelik maruz kalım sınır 
değerleri de belirlenememiştir. Bunun en büyük nedenlerinin; na-
noteknolojinin yeni bir teknoloji olması, bu alanda yapılan toksi-
kolojik çalışmaların henüz tamamlanamamış olması, sürekli geli-
şen bu sektörde üretimin istatiksel olarak takip edilme zorluğu vb. 
etkenler olduğu bilinmektedir. Ancak yine de bu kadar yaygın ola-
rak gündelik hayatımızda ve iş yerlerinde kullanılan nanomalze-
melerin maruz kalımını belirlemeye yönelik ölçüm ve analiz stra-
tejilerinin oluşturulması, standart modellemelerin geliştirilmesi 
ve bu alandaki mevzuat eksikliğinin acil olarak giderilmesi zorun-
luluğu vardır. Ayrıca ülkemizde üretilen nanomalzemelerin risk 
değerlendirmelerini gerçekleştirebilmek için nanoteknoloji öl-
çüm, test analiz laboratuvarlarının kurulması da önerilmektedir 
(7). Dünyada büyük önem arz eden ve hızla gelişen güvenli nano-
teknoloji kavramı ülkemizde de gündeme getirilmeli ve iş yerleri-
nin bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Sentezlenen na-
nomalzemelerin karakterizasyon bilgilerini içeren malzeme gü-
venlik bilgi formları oluşturulmalı ve nanomalzeme satın alma iş-
lemlerinde üreticilerden sağlanabilir olmalıdır (5).

Henüz temel güvenlik koşullarının sağlanmadığı nanomal-
zemelerle çalışma yapılan ortamlarda yapılması gereken ise; or-
tamda maruz kalım potansiyeli düşük olsa dahi güvenlik önlem-
lerini yüksek seviyede tutmak ve nanomalzeme maruz kalımını 
azaltmak olmalıdır. Bu nedenle, nanomalzemelerin üretim aşa-
malarından itibaren yukarıda detaylandırılan mühendislik ön-
lemleri alınmalı ve koruyucu tedbirler uygulanmalıdır. Böylece 
yüzyılın teknolojisi olarak kabul edilen nanoteknolojinin güvenli 
gelişimini sağlamak ve nanomalzeme kaynaklı olası meslek hasta-
lıklarından korunmak mümkün olabilecektir.
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GİRİŞ
Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kulla-
nılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan bileşik veya 
karışımlar kimyasal madde olarak tanımlanmaktadır (1). Günü-
müzde kimyasallar doğrudan veya dolaylı olarak yaşamımızın ay-
rılmaz bir parçasını oluşturur. Geçmişte insanlık için gereksinim-
lerin çoğu doğal kaynaklı hammaddeler (bitkisel, hayvansal, mi-
neral kaynaklı) aracılığıyla sağlanırken, 21. yüzyıla doğru maden-
cilik, plastik ve petrokimyasal ürünlere yönelim artmıştır. Özel-
likle son elli yılda kimyasal üretimi ve kimya endüstrisi önem-
li ölçüde büyümüştür. Bugün üretilen malzemelerin ve ürünle-
rin %96’sında endüstriyel kimyasallar kullanılmaktadır (2). Buna 
ek olarak, gün geçtikçe kimyasalların hem çeşitliliği hem de üre-
tim hacminde kayda değer artışlar gözlenmektedir. 1950 yılından 
2000’li yıllara kadar, dünyadaki kimyasal madde üretimi yaklaşık 
7 milyon ton/yıldan 400 milyon ton/yıla yükselerek, üretim hac-
mi 57 kat artmıştır (3). Bugün kimyasal veri tabanlarında 102 mil-
yonun üzerinde kimyasal listelenmektedir (4).

Kimyasallar yapılarına, kaynaklarına, kullanım alanlarına ve 
etki mekanizmalarına göre Tablo 1’deki gibi sınıflanmaktadır. 

Bütün ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmasında kimyasal 
üretimi ve kullanımı önemli rol oynar. Kimyasalları kullana-
rak hem iş süreçlerinin iyileştirilmesi hem de yenilikçi ürün ve 
teknolojilerin üretilmesi sağlanmaktadır. Birçok kimyasal kont-
rollü bir şekilde kullanıldığında yaşam kalitesi, sağlık ve refahın 
iyileşmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilmekte, bu nedenle 
modern dünyada vazgeçilemez bir konumda yer almaktadır. Bu-
nunla birlikte bazı kimyasalların sağlığa ve çevreye birçok olum-
suz etkileri de olabilmektedir. İş yerlerinde verimin artırılma-
sı endüstrinin temel kavramlarındandır. Bunun elde edilebilme-
sindeki en önemli faktörlerden biri de çalışanın sağlık ve güven-
liğini temin etmektir. Bu nedenle iş yeri ortamındaki risk fak-
törleri arasında oldukça büyük ve karmaşık bir grup olan kimya-
salların tehlike özelliklerini bilerek, iş yerlerinde yönetilmesi ve 
kontrol edilmesi, iş kaynaklı olumsuz sağlık etkilerinin önlen-
mesi gerekmektedir. 

Tablo 1. Kimyasalların yapılarına, kaynaklarına, kullanım alanlarına ve 
etki mekanizmalarına göre sınıflandırılması (5)

Yapılarına göre 

Organik kimyasallar
Aromatikler; benzen ve benzen türevleri (tolüen ve fenoller gibi)
Alifatikler; alkanlar ve alkenler gibi
Klorlu hidrokarbonlar; klorlu alkanlar ve alkenler gibi
Poliaromatik hidrokarbonlar (PAH)
Klorlu poliaromatikler; dioksinler, furanlar ve poliklorlubifeniller
Aminler
Organik asitler, eterler, aldehitler, ketonlar ve alkoller
Organik olmayan kimyasallar
Ağır metaller; kurşun ve cıva gibi
Hafif metaller; berilyum ve lityum gibi
Metalloidler; arsenik ve selenyum gibi
Asitler ve bazlar
Anyonlar, katyonlar ve tuzlar

Kaynaklarına göre

Doğal veya biyolojik bileşikler (toksinler)
Bitki, bakteri, mantar, omurgalı ve omurgasız hayvan
Sentetik bileşikler
Endüstriyel ürünler, ilaçlar, pestisitler

Kullanım alanlarına göre  

Solventler, yakıtlar, boyalar, kaplamalar, yapıştırıcılar, pestisitler, 
farmasötik ajanlar, deterjanlar ve temizleyiciler, asitler ve bazlar

Etki mekanizmalarına göre

Metabolik zehirler ve kimyasal asfiktanlar
Hematoksinler; methemoglobinemi (nitritler) ve hemoliz (arsinler) yapanlar 
gibi
Makromolekül bağlayıcılar; DNA ya da proteinleri etkileyenler gibi
Hidrojen iyon etkileri; asitler ve bazlar gibi
Enzim indükleyenler
Genotoksik ajanlar; mutajenler ve karsinojenler dahil
Hücre zarı bozucular
Aktif reseptörlerin kompetetif bağlayıcıları
Serbest radikal ve reaktif oksijen oluşturucuları
Redoks reaksiyonlarına neden olan kimyasallar
Sinyal iletimine müdahale eden kimyasallar
Hormon aktivitesine müdahale eden kimyasallar
Duyarlılaştırıcılar
İrritanlar
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KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI: 
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER
Kimyasallar yapılarına, kullanım alanlarına, fiziksel özelliklerine 
göre sınıflandırılmanın yanı sıra yaygın olarak tehlike/zararlılık 
özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Kimyasalların iş yerinde 
güvenli olarak üretilmesi, iş süreçlerinde kullanılması, taşınması 
ve atılması için kimyasalların tehlike özelliklerini bilmek ve buna 
göre önlemler alarak kontrol altında tutmak gerekir. 

Tehlikeli kimyasal maddeler, “patlayıcı, oksitleyici, alevlenir, 
kolay alevlenir, çok kolay alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşın-
dırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik 
ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip mad-
deleri ve müstahzarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamala-
ra girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolo-
jik özellikleri ve kullanılma veya iş yerinde bulundurulma şekli 
nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluştu-
rabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet sınır değeri belirlen-
miş maddeleri” ifade etmektedir (1). Tablo 2’de kimyasal madde-
lerin toksik etkilerine dayalı sınıflaması gösterilmiştir. 

Fiziksel özelliklerine göre zararlılık tehlikesi bulunan kimya-
sallar, patlayıcı, oksitleyici, alevlenir, kendiliğinden/su ile temasla/

hava ile temasla tepkimeye giren özellikteki kimyasallar ile basınç 
altındaki gazlar ve metaller için aşındırıcı özellikteki kimyasallar 
olarak sınıflandırılabilir. Sağlığa tehlikeli kimyasal maddeler ise, 
akut toksik etkili, cilt için aşındırıcı veya tahriş edici, ciddi göz 
hasarı yapıcı veya tahriş edici, solunum veya cilt hassaslaştırıcı, 
eşey hücre mutajeni, karsinojenik, üreme sistemi toksikanı, akut 
veya tekrarlı maruz kalımlarda belirli hedef organ toksisitesi gös-
terenler veya aspirasyon zararı gösterenler olarak sınıflandırılabi-
lir. Birçok kimyasal çevre için de tehlikelidir. Kimyasallar havaya 
salınan gaz ve ısı emisyonları yoluyla, depolama ve su kanalları-
na sızma, yangın, patlama gibi olaylar ile çevreye yayılabilir. İş yeri 
ortamında karşılaşılan kimyasalların çoğu doğası gereği tehlikeli 
etkilere sahipken, bazıları da ısıtıldığında, öğütüldüğünde, başka 
kimyasallarla karıştırıldığında tehlikeli formlara dönüşebilirler.  

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restricti-
on of Chemical), Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilen-
dirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Yönetmeliği’dir. AB’de 
kimyasal maddelerle ilgili eski yasal çerçevenin yerini alarak 2007 
yılında yürürlüğe girmiştir. REACH, kimyasalların oluşturduğu 
risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi ve kullanıcıları için uy-
gun güvenlik bilgilerinin sağlanması ile ilgili sorumluluğu kamu 

Tablo 2.Toksik etkilere dayalı toksik ajanların kimyasal sınıflandırması (6)

Maddenin sınıfı Toksik etkileri

İrritan

Cilt ve mukoza zarında (cilt, göz, burun veya solunum sistemi) iltihaplanmaya neden olur. Cilt (dermal) tahriş edici 

maddeler, kaşıntı ve kızarmadan kabarmaya veya ülserasyona kadar değişen cilt değişikliklerini içeren irritan kontakt 

dermatite (cildin akut iltihabı) neden olur. Ör: asitlerin, alkalilerin ve bazı organik çözücülerin seyreltik çözeltileri. 

Solunum yolunu tahriş edici maddeler burun, ağız, boğaz ve akciğerlerde yaralanmaya neden olur. Suda çok çözünen 

maddeler esas olarak burun ve boğazı etkiler. Suda daha az çözünen maddeler akciğerlerde daha derin etki eder.

Korozif İnsan dokusunu yok edebilecek maddelerdir. Hem asit hem de alkali olabilir. Katı, sıvı veya gaz olabilir.

Boğucu

Dokulardaki oksijeni yok eden, oksijeni değiştirerek veya kimyasal olarak oksijen emilimine, taşınmasına veya kullanımına 

müdahale ederek boğulmaya neden olan maddelerdir.

Basit: Basit boğucu maddeler oksijeni atmosferden uzaklaştırır, bu da emilimini önler. Ör: Karbondioksit, metan ve azot.

Kimyasal: Kimyasal boğucu maddeler hücrelerin oksijen almasını önler. Ör: Karbonmonoksit hemoglobin ile birleşir ve 

hücrelere oksijen taşınmasını önler; siyanür, bu işlem için gerekli olan mitokondrilerdeki sitokromların etkisini inhibe 

ederek hücreler tarafından oksijen alımını önler.

Duyarlılaştırıcı Ürtiker veya solunum yolu sorunları gibi alerjik reaksiyona neden olan maddelerdir. Ör: Nikel, toluendiizosiyanat.

Sistemik etkili
Tüm vücudu etkileyen kimyasal maruz kalıma bir cevaptır. Sistemik hastalıklar bir veya iki alanda semptomlara neden 

olabilir, ancak tüm vücut etkilenir.

Anestezik Merkezi sinir sistemini baskılayan maddeler. Ör: Eter, halojenli hidrokarbonlar.

Pulmonertoksik madde Akciğerleri tahriş eder veya zarar verir. Ör: Asbest, silika, klor, fosgen.

Nörotoksik madde Sinir sistemini etkiler. Ör: Cıva, kurşun, karbon disülfür.

Kardiyotoksik madde Kalbi etkiler. Ör: Atropa belladonna, uçucu anestezikler.

Hepatotoksik madde Karaciğer hasarına neden olur. Ör: Etil alkol, karbon tetraklorür, kloroform.

Hematopoetiketkili madde Kanın hücresel bileşenlerinin işlevini etkiler. Ör: Benzen, 2,4,6-trinitrotoluen, hardal gazı.

Nefrotoksik madde Böbrek hasarına neden olur. Ör: Kloroform, civa, kurşun.

Karsinojen madde Kansere neden olabilecek maddelerdir. Ör: Asbest, benzen, akrilonitril, vinil klorür monomeri.

Mutajen madde Yaşayan bir hücrenin genetik materyalinde değişikliğe neden olan maddelerdir. Birçok mutajen aynı zamanda karsinojendir.

Üreme toksisitesi gösteren 

madde
Erkeklerde ve kadınlarda üreme bozukluklarına ve infertiliteye neden olur. Ör: Kurşun, dibromokloropropan.

Teratojen madde Gebe bir kadın maruz kaldığında, gelişen embriyoya etki eden maddelerdir. Ör: Kurşun, talidomit.
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yetkililerinden sektöre kaydırır. Kimya endüstrisinin ötesinde bir-
çok sektörde geniş bir şirket yelpazesini etkiler. Şirketler arasında 
yeni işbirliği biçimleri, tedarik zinciri boyunca iletişimi artırmanın 
yanı sıra, şirketlere ve kamu otoritelerine uygulanmasında rehber-
lik etmek ve yardımcı olmak için araçlar geliştirilmesini gerekti-
rir. REACH’in temel amaçları, alternatif test yöntemlerinin tanıtı-
mı, ayrıca maddelerin iç pazarda serbest dolaşımı ve rekabet gücü-
nün ve yenilikçiliğin artırılması da dâhil olmak üzere insan sağlığı 
ve çevre için yüksek düzeyde koruma sağlamaktır (7).

Kimyasallar için bilimsel bir değerlendirme ile tehlike sınıflan-
dırmaları yapılmakta ve daha sonra her grup kendi içinde kategori-
ze edilerek detaylandırılmakta, kimyasalların etiketine yansımakta-
dır. Bu sınıflandırma daha önce dünyada kullanılan tehlikeli mad-
de sınıflandırma ve etiketleme sistemlerinin çeşitliliğini ve dola-
yısıyla karışıklığı önlemek amacı ile Birleşmiş Milletler tarafından 
yönetilen uluslararası olarak kabul edilmiş bir standarttır. Birleş-

miş Milletler’in GHS Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals (Kimyasalların Sınıflandırılması ve Eti-
ketlenmesinde Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) (8), daha sonra Av-
rupa Birliği’nin CLP Classification, Labelling and Packaging (Sınıf-
landırma, Etiketleme ve Ambalajlama) tüzüğüne de temel olmuştur. 
Türkiye’de de 2013 yılında “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, 
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ile tehlike-
li kimyasalların sınıflandırılmaları küresel sistemle uyumlu hale gel-
miştir (9). Buna göre, kimyasalların etiketlerinde uygun GHS işaret-
leri (piktogramlar), “H” harfi ile başlayan zararlılık kodları ve ifadele-
ri, “P” harfi ile başlayan önlem kodları ve ifadeleri yer alır. AB GHS 
tehlike piktogramlarına göre tehlike sembolleri Tablo 3’te verilmiştir.

GHS, farklı ülkelerden, uluslararası ve paydaş kuruluşlardan 
birçok kişi tarafından oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler Eko-
nomik ve Sosyal Konseyi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uzmanlar 
Komitesi, GHS uygulamalarından sorumludur. GHS’nin kullanıl-
ması aşağıdakilerin elde edilmesini sağlar:

Tablo 3. AB GHS Tehlike Piktogramlarına göre tehlike sembolleri (9)

Örnek Tehlike Sınıfı Uyarı Tehlike İşareti

Patlayıcılar Tehlike uyarısı

Yanıcı sıvılar Tehlike uyarısı

Oksitleyici sıvılar Tehlike uyarısı

Basınçlı gazlar, sıkıştırılmış gazlar Uyarı

Cilt tahrişi, metaller için aşındırıcı Tehlike uyarısı

Akut toksisite, cilt tahrişi Uyarı

Kanserojen Tehlike uyarısı

Sucul çevre için tehlikeli Tehlike
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•	 Kimyasalların	kimliği,	tehlikeleri	ve	uygun	koruyucu	önlem-
ler hakkında bilgi

•	 Risk	iletişiminin	standardizasyonu,	sağlığın	ve	çevrenin	ko-
runması ve uluslararası karşılaştırılabilirlik

•	 Kimyasallarla	ilgili	yasa	ve	yönetmelikleri	bulunmayan	ülke-
ler için bir kılavuz

•	 Dünyadaki	 tüm	 ithal	ve	 ihraç	edilen	kimyasallar	hakkında	
tutarlı bilgilerin sağlanmasına yardımcı olmak

•	 Kimyasalların	güvenli	kullanımı,	taşınması	ve	atılması	ile	il-
gili ulusal programlar geliştirilmesinin teşvik edilmesi.

GHS tüketiciler, çalışanlar, nakliye işçileri ve acil durum müdahale 
ekipleri için hazırlanmıştır. İnsanları ve çevreyi korumak için tasar-
lanmıştır. Sağlık ve çevresel tehlikeleri belirleme kriterleri, bilimsel 
ve valide edilmiş farklı yaklaşımlara izin verir. Tüm mevcut çalış-
ma verilerine (hayvan verileri, in vitro testler, epidemiyolojik veri-
ler) ve kanıtlara dayanmaktadır (10).

Türkiye’de GHS’ye göre bir maddenin veya karışımın tedarik-
çisi, maddenin veya karışımın alıcısına hazırlanan bir güvenlik bil-
gi formu (GBF) sağlamalıdır. GBF hazırlanırken GHS kullanılmalı, 
böylece sistem risk iletişimine olanak sağlamalıdır. Bu düzenleme-
ye göre, güvenlik bilgi formları OSHA’nın da önerdiği gibi (11) en 
azından; maddenin (EINECS / ELINCS / CAS numaraları ve IU-
PAC kimliği ile) ve şirketin/dağıtıcının tanımlanması, içeriği hak-
kında bilgi, tehlikelerin tanıtılması, ilk yardım önlemleri, yangın-
la mücadele önlemleri, kazara serbest kalma önlemleri, elle taşıma 
ve depolama, maruz kalma kontrolleri/kişisel koruma, fiziksel ve 
kimyasal özellikler, kararlılık ve tepkime, toksikolojik bilgi, ekolo-
jik bilgi, bertaraf bilgileri, nakliye bilgileri ve yasal bilgileri içerme-
lidir (12). Bunun dışında, ürünün iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına 
uygun olarak üretilip üretilmediği konusunda üreticiye ve tedarik-
çiye ek bir sorumluluk verilmemektedir. Bununla birlikte genellik-
le GBF’lerin Türkçe’ye çevrilmesinde sorun vardır. Genel olarak, far-
masötikler, gıda katkı maddeleri, kozmetik ve gıdalardaki pestisit ka-
lıntıları GHS tarafından kapsanmaz. Kimyasalların tüm kombine et-
kileri bu mevcut sisteme dahil değildir. Güvenlik bilgi formlarındaki 
bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. GHS, kimyasalların 
tüm aşamaları hakkında bilgi içermez. Bazı işlemlerden sonra veya 
karışımlarda kimyasalların tehlikeleri değişebilir. Ayrıca, GHS’de 
risk değerlendirmesi ve risk yönetimi dikkate alınmamıştır. Bu sis-
temin etkin kullanımı ve uygulanması için tüketicilerin ve İSG pro-
fesyonellerinin eğitimi ile farkındalıklarının artırılması büyük önem 
taşımaktadır.

Kimyasalların sağlık ve güvenlik etkilerine göre Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (ILO) ICSCs International Chemical Safety 
Cards (Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartları) uygulaması ge-
liştirilmiştir (13). Bu kartlarda kimyasalın özelliklerine göre yan-
gın, patlama, solunum, cilt, göz teması ya da oral alım sonucunda 
olabilecek sağlık etkileri belirtilmiştir. Ayrıca kimyasalların kaza 
sonucu yayılımı, saklanması ve paketlenmesi durumunda yapıl-
ması gerekenler de açıklanmıştır. 

KİMYASAL RİSKLER
İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişiminde önemli bir yeri 
olan Paracelsus (1493-1541) aynı zamanda modern toksikolojinin 
kurucusu olarak da bilinir ve “Her madde zehirdir. Zehir ile ila-

cı ayıran dozdur.” tespiti ile günümüze halen ışık tutmaktadır. 16. 
yy.’dan bu yana bilinen bu kavram, bugün kimyasalların risk de-
ğerlendirmesine temel oluşturmaktadır. Tüm kimyasallar, belirli 
miktarlarda, belirli bir süre temas halinde, çeşitli şekil ve şiddette 
olumsuz sağlık etkileri gösterirler. 

TEHLİKE ve RİSK KAVRAMLARI
İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike, çalışan veya çalışanlarda bir za-
rar veya olumsuz sağlık etkisi oluşturabilecek potansiyel bir kay-
nağı ifade etmektedir. Her ne kadar tehlike ve risk kavramları bir-
birinin yerine kullanılsa da gerçekte birbirlerinden farklı anlam-
ları bulunmaktadır. Risk, bir kişinin bir tehlikeye maruz kalma-
sı durumunda zarar görme veya olumsuz sağlık etkilerine maruz 
kalma olasılığıdır. Burada önemli nokta, maruz kalımdır (temas). 
Çalışanlar tehlikeye maruz kalmazsa, tehlike bir risk haline gel-
memektedir. Maruz kalım durumlarında ise, ancak maruz kalı-
nan düzey zarar verecek düzeyde ise bir riskten bahsedilebilir. Bi-
lim insanları, epidemiyolojik veriler, çevresel veriler, in silico, in 
vitro ve hayvan deneylerinden elde edilen veriler ile bir tehlikeli 
kimyasalın risk haline gelebileceği dozu hesaplayabilir. Düzenle-
yici kuruluşlar bu değerlerden hareketle hiçbir etkinin gözlenme-
diği veya kabul edilebilir risk düzeylerini belirleyerek, güvenli ma-
ruz kalma sınırlarını oluştururlar.

Toksikolojik risk değerlendirmesi dört basamakta ele alınır:
1) Tehlikenin belirlenmesi
2) Doz-cevap ilişkisinin belirlenmesi
3) İnsanların maruz kalım miktarının değerlendirilmesi
4) Riskin karakterizasyonu

Tehlikenin belirlenmesi basamağında temel olarak, birçok toksi-
kolojik test yöntemi ve epidemiyolojik veriler ile bir kimyasalın 
insanlarda ne tür toksik etkilere neden olabileceği ortaya çıka-
rılır. Doz-cevap ilişkisi değerlendirmesinde, maruz kalınan kim-
yasalın dozu ile maruz kalan populasyonda olumsuz sağlık etki-
lerinin şiddeti ve sıklığı arasındaki ilişki incelenir. Kimyasal ve 
oluşan etki arasındaki nedensellik desteklenir, etkinin gözlen-
diği en düşük doz belirlenir ve toksik etkinin ortaya çıkma hızı 
gösterilir. Maruz kalımın değerlendirilmesinde ise, çalışanın bu 
kimyasala ne düzeyde maruz kaldığı ölçülür. Bu ölçüm genellikle 
ortam ölçümleri ile yapılmasına rağmen biyolojik izlemlerin 
kullanılması da bazı durumlarda (kimyasala deriden maruz kalı-
mın daha fazla olması gibi) avantajlı olabilmektedir. Son basamak 
olan riskin karakterizasyonunda ise, önceki üç adımdan elde edi-
len veriler kullanılarak kimyasalın belirli koşullarda sağlık riskine 
neden olup olmadığı değerlendirilir. Genellikle sayısal olarak he-
saplanarak bir karara varılır (14, 15). 

KİMYASALLARIN SAĞLIK RİSKİ 
OLUŞTURMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kimyasalların oluşturabileceği toksik etkiler birçok değişkene 
bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir (Şekil 1). Kimyasallar  
iş yeri ortamında maddenin katı, sıvı ve gaz halinde, buhar, du-
man, aerosol, partikül madde veya toz formunda bulunabilir. 
Kimyasalların fizikokimyasal özellikleri ve ne kadar reaktif olduk-
ları, vücuda giriş yollarını ve etki edeceği hedef bölgelerini değiş-
tirebildiğinden oldukça önemlidir. Kimyasallar, sıcaklık veya ba-
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sınca bağlı olarak fiziksel durumlarını değiştirebilir. İş yeri orta-
mında bulunan kimyasallara farklı yollardan maruz kalınabilir. 
İş yerlerinde en yaygın maruz kalım yolu, solunum ve deri yoluy-
la gerçekleşmektedir. Günümüze dek, tehlikeli kimyasal madde-
lere maruz kalımları kontrol etme çabaları, solunum ile maruz 
kalmaya odaklanmıştır. Bu nedenle, solunum yolu ile maruz ka-
lımları değerlendirme stratejileri ve yöntemleri iyi gelişse de deri 
yolu ile maruz kalımı ölçme ve değerlendirme için standart yön-
temler mevcut değildir. Oysa deri yolu ile maruz kalım, kontami-
ne yüzeylerle doğrudan temas, aerosollerin birikmesi, kimyasala 
daldırma işleminde veya kimyasalın sıçraması ile gerçekleşebilir. 
Daha az olmakla birlikte ağız yolu ile de kimyasallara maruz ka-
lım olabilir. Ağız yolu ile ortam havasında bulunan tozlar yutula-
bilir, ancak genellikle çalışanın kişisel hijyenine dikkat etmemesi 
nedeniyle ellerini yıkamadan sigara içme ve yemek yeme eylemle-
ri ile kimyasal maruz kalımı söz konusudur. Kimyasallar sıçrama 
veya buharlaşma ile gözlerden de vücuda girebilir. Bir diğer dik-
kate alınması gereken yol da gebe çalışanlarda plasental geçiş ile 
fetusun kimyasala maruz kalımıdır. Maruz kalım yolu kimyasalın 
toksisitesini etkileyen önemli faktörlerden biridir (16).

Kimyasala maruz kaldıktan sonra, kimyasalın vücuda 
nasıl girdiği ve girdikten sonra kimyasala ne olduğunu bilmek 
toksisitesini anlamanın önemli bir parçasıdır. Bu kısım kimyasalın 
ADME absorption, distribution, metabolism, and excretion (emi-
lim, dağılma, metabolizma ve atılma) basamaklarını oluşturan 
toksikokinetik bilgisidir. Kimyasalın toksikokinetik özellikleri 
toksisiteyi etkilemektedir. Bazı kimyasallar maruz kalınan bölge-
de lokal toksik etki oluştururlar (deri tahrişi gibi). Temas ettikle-
ri bölgede lokal etkiler gösteren kimyasalları hariç tutarsak, bir 
kimyasalın toksik etki göstermesi için maruz kalınan bölgeden 
emilerek (absorbsiyon) vücutta sistemik dolaşıma geçmesi gere-
kir. Bu emilimi değiştiren faktörler, kimyasalın toksisitesinin az 
ya da çok ortaya çıkmasına neden olur. Yağda çözünürlüğü yük-
sek kimyasallar genellikle daha çok emilirken, suda çözünür kim-
yasalların emilimi daha düşüktür. Küçük molekül büyüklüğüne 
sahip kimyasalların emilimi daha kolay olur. Ayrıca maruz kalı-
nan bölgeye ait faktörler de emilimi değiştirebilir (kan akımı, emi-
limi sağlayan yüzey alanının büyüklüğü, emilim yüzeyi ile temas 
süresi gibi) (17). Gazlar ve buharlar akciğerlerden emilerek kana 
geçebilir. Kana geçişte solunum hızı, derinliği veya kan akımı be-
lirleyicidir. Kan bu çözünmüş gaz moleküllerini vücudun diğer 
bölgelerine taşır. Aerosoller ve partiküller için, emilimi etkileyen 
en önemli özellik ise, partikül büyüklüğüdür. Genel olarak, par-
tikül büyüklüğü küçüldükçe, akciğerlerin derinlerine doğru geçiş 
artar. 5 µm ve üzerindeki partiküller genellikle nazofaringeal böl-
gede tutulurken, 2,5 µm olan partiküller trakeabronşiyoler bölge-
de birikir. 1 µm ve daha küçük olan partiküller ise, alveol kesecik-
lerine kadar ulaşabilir (18). Özellikle son yıllarda nanoteknoloji-
nin gelişmesi ile nanopartiküllerin (1-100 nm) kullanıldığı iş yerle-
ri artmıştır. Yapılan çalışmalarda, nanopartiküllerin aynı kimya-
sal maddenin büyük boyutlu partiküllerine kıyasla, insan sağlığı 
için daha toksik olduğu bulunmuştur. Çok küçük kimyasallar ol-
duğu için vücudun birçok yerine dağılmakta ve beklenmedik etki-
ler göstermektedirler (19-22). Deriden emilim ise, bir kimyasalın 
cildin dış yüzeyinden cilde ve vücuda taşınmasıdır. Emilim ora-
nı büyük ölçüde stratum corneum adı verilen cildin dış tabakası-

na bağlıdır. Eğer çalışanın cilt bütünlüğü bozulmuş ise, emilimin 
artacağı göz önünde tutulmalıdır. Ağız yolu ile alınan kimyasalla-
rın süreci daha farklıdır. Gastrointestinal kanaldan ilk önce kara-
ciğere geçen kimyasallar, karaciğerin yüksek metabolize edici ka-
pasitesi nedeni ile metabolize olur ve daha sonra sistemik kan do-
laşımına geçer. Bu durum “ilk geçiş etkisi” olarak bilinir ve kana 
geçmeden önce metabolizmaya uğradığından kimyasalın sistemik 
dolaşıma geçen miktarı daha az olabilir (23).

Kan dolaşımına geçen kimyasal maruz kalım yolundan bağım-
sız olarak maruz kaldığı yerden dağılarak çeşitli süreçlere girebilir; 
kimyasal doğrudan atılabilir veya dokularda ve organlarda birikme 
özelliği gösterebilir (arseniğin keratince zengin saç ve tırnakta bi-
rikmesi, kurşunun kemikte, organoklorlu bileşiklerin yağ doku-
da birikmesi gibi). Genellikle bir kimyasal kan dolaşımına geçtik-
ten sonra farklı kimyasallara (metabolitlere) dönüşür. Bu meta-
bolitler doğrudan atılabilir veya depolanabilir. Kimyasalın kendisi 
veya metabolitleri hücresel bileşenlerle etkileşebilir veya bağlana-
bilir. Kimyasalın yağda çözünürlüğünün yüksek olması santral si-
nir sistemine geçişini artıran önemli bir etkendir (17).

Birçok kimyasalın toksik etkisi metabolizmasına oldukça bağ-
lıdır. Metabolizma sonucu oluşan metabolitler, genellikle suda çö-
zünür, kimyasalın atılımını kolaylaştıran ve genellikle toksik ol-
mayan bileşiklere dönüşümü sağlar. Vücutta birçok metabolize 
edici yolak bulunmakta ve bunlar çeşitli enzimler aracılığı ile gö-
rev yapmaktadır. Bununla birlikte, bazı kimyasallar metabolize 
olduktan sonra daha toksik ve daha aktif bileşiklere de dönebi-
lir ve toksik etkiler gösterebilir (biyoaktivasyon) (24). Bu nedenle, 
bir kimyasalın metabolizma özelliklerini bilmek toksisitesini an-
lamada önemli bir parametredir. Vücut toksik bir kimyasal veya 
metabolitini hızla ortadan kaldırdığında, kritik hücrelerin bu bile-
şiklere maruz kalma süresi ve bu hücrelerde birikerek onlara zarar 
verme olasılığı daha düşük olur. Atılım hızının yavaş olduğu kim-
yasallarda toksik etki görülmesi daha muhtemeldir. Düşük kan-
gaz dağılma katsayısına sahip uçucu kimyasallar soluk verme ile 
etkin şekilde atılırken, suda çözünür kimyasal/metabolitleri için 
major atılım yolu genellikle böbrek veya safra ile olmaktadır (25). 
İş yerinde karşılaşılan bir kimyasalın emilim, dağılım, metabo-
lizma ve atılım özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak hem tok-
sik etkilerini anlamada hem de biyoizlem süreçlerini planlamada 
önemli bilgiler sağlamaktadır.

Bir kimyasalın sağlık riski oluşturmasını etkileyen başlıca 
faktör hiç kuşkusuz dozdur. Bununla birlikte, kimyasala maruz 
kalım süresi ve sıklığı da önemlidir. Temel olarak, bir kimyasala 
akut ve kronik maruz kalımdan söz edilir. Akut ve kronik maruz 
kalımlarda görülebilecek sağlık etkileri birbirinden farklı olabilir.

İnsanlar arasında da kimyasalların toksik etki gösterme 
şiddetinde farklılıklar olabilir. Hatta bir bireyin yaşamı süresince 
kimyasallara duyarlılığı da farklılık gösterebilir.  Bu farklılıklara 
toksisiteyi etkileyen bireye ait özellikler (yaş, hastalık durumu, 
beslenme, vücut ağırlığı, cinsiyet, genetik özellikler, alışkanlık-
lar gibi) neden olmaktadır. Çalışanlar arasında yaşlılar çalışma 
hayatları boyunca kimyasal maruz kalım öyküsüne bağlı olarak 
kimyasallara daha farklı tepkiler verebilir. Bireydeki bazı hastalık-
lar veya organ bozuklukları kimyasalların detoksifikasyon ve atı-
lım oranının düşmesine neden olabilir. Bazı kimyasalların etkile-
rine artmış hassasiyeti bulunanlar, gebeler veya emziren kadınlar 
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genellikle kimyasallara karşı daha duyarlıdır. Kişinin kullandığı 
bazı ilaçlar kimyasalların toksikokinetiğini değiştirebilir. Hormo-
nal farklılıklar, yağ dokusu dağılımındaki değişiklikler gibi birçok 
fizyolojik farklılığa bağlı olarak cinsiyet de kimyasalların toksik 
etkilerini değiştirebilen bir faktördür. İyi beslenmeye bağlı sağlıklı 
bir vücut, kimyasalların yaratabileceği toksik etkileri savunmak 
için gereken enzim sistemlerini karşılayabilir. Bunun aksi olarak, 
bazı beslenme biçimleri bireye ek maruz kalım kaynağı olarak da 
yansıyabilir (deniz ürünü ağırlıklı beslenme ve civa maruz kalı-
mı, kontamine içme suyu ve arsenik maruz kalımı gibi vücut yü-
künü artıran olgular). Kişinin sigara içme, alkol kullanma alışkan-
lıkları, hobi olarak “kendin yap” projelerinde çeşitli kimyasallara 
maruz kalımı da iş yerinde maruz kaldığı kimyasallara cevabı de-
ğiştiren faktörlerdendir (17). Bireyin genetik yapısı da kimyasal-
ların toksisitesinde önemli rol oynamaktadır. Kimyasalların me-
tabolizmasında rol oynayan çeşitli enzimleri kodlayan genlerde-
ki polimorfizmler, o kimyasalın etkisini artırabilir veya azaltabilir. 
Bunun yanı sıra, kimyasalın neden olabileceği hasarları önleyebi-
lecek mekanizmalarda rol alan genlerdeki bireysel farklılıklar da 
toksik etkiyi değiştirebilen faktörlerdendir (26).

İş yeri ortamında ve çevrede diğer kimyasalların varlığı çeşitli 
etkileşimlere neden olabilir ve kimyasalın toksisitesini değiştire-
bilir. Bu etkileşimler sinerjik veya antagonist etki şeklinde olabilir. 
Sinerjik etki, bir kerede iki veya daha fazla kimyasal maddeye ma-
ruz kalmanın, tek tek kimyasalların etkilerinin toplamından daha 
büyük sağlık etkileri ile sonuçlanmasıyla ortaya çıkan etkidir. Ge-
nel olarak iki şekilde meydana gelir. Aditif etki, iki veya daha fazla 
kimyasalın birleşik etkisi, tek başına verilen her bir ajanın etkisinin 
toplamına eşit olduğunda oluşur. Potansiyelizasyon ise, normalde 
toksik etkisi olmayan bir madde başka bir kimyasal madde ile bir-
likte maruz kalındığında ortaya çıkar ve bu da ikinci kimyasalın 
çok daha toksik olmasına neden olur. Örneğin aseton tek başına 
hepatotoksik etki göstermezken, bir çözücü olan karbontetraklorüre 
aseton ile birlikte maruz kalındığında, karbontetraklorürün 
karaciğer toksisitesi normalden daha fazla görülmektedir. Anta-
gonist etki ise sinerjik etkinin zıttı olup iki veya daha fazla bile-
şiğin birleşik etkisinin, bireysel etkilerden daha az toksik olduğu  
durumdur (27). 

Çalışma sırasında, operatörler aynı anda birkaç kimyasala 
maruz kalabilir. Çoğu maruz kalım değerlendirme yaklaşımı, sa-
dece her madde için ayrı ayrı maruz kalma seviyelerini belirler. 
Bununla birlikte, bu tür maddelerin özelliklerine tekli yaklaşım-
lar, kimyasalların ‘karışımlarının’ toksisitesini doğru bir şekilde 
tahmin edemeyebilir. Çünkü bir karışımın toksisitesi, maddele-
rin kendi başına toksisitesinden farklı olabilir. Fransa’da yapılan 
bir çalışmaya göre maddelerin çoklu toksik etkileri dikkate alın-
dığında, tekli toksik etkilerine göre yaklaşık %20 daha fazla po-
tansiyel tehlike durumu olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, risk 
değerlendirmesi sırasında çoklu maruz kalmanın nasıl dikkate 
alındığı gözden geçirilmelidir (28). 

Kimyasalların biyolojik sistemler üzerindeki etkileri ile ilgi-
li araştırmaların çoğu bir seferde bir kimyasal üzerinde yapılır. 
Oysa gerçek dünyada insanlar genellikle kimyasallara tek tek de-
ğil, birçok kimyasala karışımlar halinde maruz kalırlar. Bu neden-
le bir kimyasal karışımın etkileri son derece karmaşıktır ve kim-
yasal bileşime bağlı olarak her karışım için farklılık gösterebilir. 
Bu karmaşıklık, karışımların iyi incelenememesinin önemli bir 
nedenidir. Örneğin, pro-oksidan metallerin (kadmiyum, krom, 
arsenik vb) ve organik toksik maddelerin (Poliklorludibenzo-
p-dioksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar vb) etkilerinin 
moleküler düzeyde oksidan etkilerinin birlikte daha fazla oldu-
ğu görülmektedir (29).

Kimyasal-kimyasal etkileşiminin yanı sıra fiziksel bir etken 
varlığı da kimyasalların etkisini değiştirebilir. Son yıllarda deney 
hayvanlarında ve epidemiyolojik çalışmalarda, işitme bozukluk-
ları ile hem gürültü varlığı hem de endüstriyel çözücülere birlikte 
maruz kalma arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Günümüzde iş-
yerlerinde gürültüye ve çözücülere birlikte maruz kalımdan kay-
naklanan olası aditif veya sinerjistik ototoksik etkilere yönelik ka-
nıtlar artmaktadır (30).

Kimyasalların etkileşimleri de göz önünde bulundurularak iş 
yerlerinde risk değerlendirmesi yapmak önemlidir. Bu risk değer-
lendirmesi yapılırken Şekil 1’de gösterilen maruz kalıma, kimyasa-
la, bireye ve ortama ait özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.

Şekil 1. Kimyasalların toksisitesini etkileyen faktörler (16 numaralı kaynaktan uyarlanmıştır.)
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KİMYASALLARIN NEDEN OLDUĞU 
SAĞLIK ETKİLERİ
İş yerinde organik çözücüler, asitler, alkaliler, metaller, pestisitler, 
çeşitli toz ve lifler gibi çok sayıda kimyasal madde bulunmaktadır. 
Kimyasalların çeşitliliğine bağlı olarak oluşturabilecekleri toksik 
etkiler de çeşitlidir. Kimyasalların oluşturdukları toksisiteler fark-
lı mekanizmalarla ortaya çıkmaktadır (31). Bazı kimyasallar deri-
de hafif tahrişe neden olabilirken bazıları baş dönmesi yapabil-
mekte, nefes almada güçlüğe neden olmakta, bazıları ise kansere 
veya ölüme kadar uzanan sonuçlar oluşturmaktadır. Bazı kimya-
salların birden fazla tehlikeli özelliği bulunabilir. 

İş ortamında kimyasallara maruz kalım ile akut veya kronik 
toksik etkiler görülebilir. Akut maruz kalımlar, tek seferde veya 
24 saat içinde birden fazla maruz kalınan kimyasal maruz kalımı-
nı belirtir. Akut sağlık etkileri kimyasala maruz kaldıktan hemen 
sonra veya kısa bir süre sonra ortaya çıkar. İş yerlerinde akut ma-
ruz kalımlar genellikle patlama, dökülme veya sızıntı gibi kaza du-
rumlarında veya kötü çalışma uygulamaları nedeniyle olabilir. Ge-
nellikle daha büyük dozlarda maruz kalımın ardından sağlık et-
kileri kısa sürede ortaya çıktığı için tehlikelerin tanımlanması ve 
nedensellik ilişkisini kurmak daha kolaydır. 24 saatten daha faz-
la tekrarlı maruz kalımlar kronik maruz kalım olarak adlandırı-
lır ve kümülatif toksik etkilere neden olabilir. Kronik etkiler akut 
toksik etki göstermeyecek küçük dozlarda kimyasala maruz kalım 
ile ortaya çıkan ve çoğu zaman gecikmiş etki olarak tanımlanabi-
len maruz kalımdan uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen etkileri de 
(pnömokonyoz, kanser gibi) kapsamaktadır. Kimyasallara mesleki 
maruz kalım genellikle kronik ve tekrarlı olmaktadır. Birçok kim-
yasalın akut toksik etkileri, kronik maruz kalım sonucu ortaya çı-
kan etkilerden farklıdır. Tipik bir örnek olarak, benzene akut ma-
ruz kalımlarda santral sinir sistemi depresyonu görülürken, tekrar-
lı kronik maruz kalımlarda lösemiye neden olması verilebilir (23). 

Bir kimyasal madde vücuda ilk temas ettiği noktada hasara ne-
den olduğunda lokal toksik etkiden bahsedilmektedir (deri tahri-
şi, göz hassasiyeti gibi). Örneğin, akut olarak yüksek miktarlarda 
çözücü solunması durumunda nefes alamama, bilinç kaybı veya 
ölüm meydana gelebilir. Metil izosiyanat gibi oldukça irritan 
(tahriş edici) maddeler büyük miktarlarda solunduğunda ölüme 
yol açan ani bronkokonstriksiyon ve pulmoner ödem oluştura-
bilir (32). Bununla birlikte birçok kimyasal vücuda emilerek etki 
gösterecekleri uzak alanlara dağılmakta ve sistemik etkiler gös-
termektedir. Bir kimyasal lokal etkilere, sistemik etkilere veya 
her ikisine birden neden olabilir. Bazı kimyasallar sıklıkla tek 
bir hedef bölgede etkiye neden olurken bazıları da çoklu etkile-
re neden olabilmektedir. Genellikle spesifik bir hedefte gösteri-
len toksik etkiler hedef organ toksisitesi olarak bilinmekte, be-
lirli organlar ve organ sistemleri temelinde sınıflandırılmakta-
dır. Bu hedefler arasında gastrointestinal, solunum ve üreme sis-
temi ile nörolojik, endokrin ve immun sistem sayılabilir. Her ne 
kadar vücuttaki tüm organ ve sistemler bir hedef olsa da karaci-
ğer, böbrek ve kan en çok etkilenen yapılardır. Solunum yolu ile 
maruz kalınan kimyasallarda ise hedef organ genellikle akciğer-
lerdir (33). Tehlikeli maddelere dermal maruz kalım ise, mes-
leki cilt hastalıkları ve sistemik toksisite de dâhil olmak üze-
re çeşitli meslek hastalıklarına ve bozukluklarına neden ola-

bilir ve çalışanlar arasında sıklıkla görülebilmektedir. Doğru-
dan tahriş edici kimyasallar doğrudan cilde etki ederken, has-
saslaştırıcılar ani cilt reaksiyonlarına neden olmayabilir ancak 
tekrarlanan maruz kalma sonucu alerjik reaksiyonlar meydana  
getirebilir (34).

Kimyasalların neden olabileceği en önemli toksik etkilerden 
biri de mutajenitedir. Mutasyonlar genetik materyalde (DNA) ka-
lıcı değişikliklere neden olmakta, eğer üreme hücrelerinde muta-
jenik etki gerçekleşirse gelecek nesillere de aktarılmaktadır. So-
matik hücrelerde meydana gelen mutasyonlar ise başta kanser 
olmak üzere çeşitli hastalıklarda rol oynayabilmektedir. Birçok 
kimyasal karsinojenik özelliklere de sahip olabilir. Mesleki ma-
ruz kalımlar ve kanser arasındaki iyi kanıtlanmış ilişkilere daya-
narak, dünyadaki tüm kanserlerin %3-6’sının iş yerlerindeki karsi-
nojenlere maruz kalma nedeni ile olduğu tahmin edilmektedir (35, 
36). Üretilen ve işlenen çok sayıda kimyasal bulunmasına rağmen 
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı %2’den azını karsinoje-
nite için değerlendirilmiştir (37). Mesleki bir riske maruz kalım-
la kanser oluşumu arasında latent süre uzun olduğundan genel-
likle nedensellik ilişkisini kurmak zordur. Özellikle kimyasalların 
henüz eldeki verilerle kanıtlanamasa bile karsinojen etkileri olabi-
leceği unutulmamalıdır. 

Ülkemizde, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca iş yerinde 
bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimya-
sal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çık-
ması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve gü-
venli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlenmiş-
tir (1).

İŞ YERİNDE KİMYASAL 
RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışma ortamında risk değerlendirmesi, mevcut toksisite 
verilerinden hareketle, bir kimyasalın öngörülen miktarda ve 
şekilde kullanılması ile çalışanlarda ortaya çıkabilecek olası 
zararlı etkilerin değerlendirilmesi veya öngörülmesidir. İş 
sağlığı ve güvenliği alanında çalışan uzmanların kimyasalların 
riskini değerlendirmesi için en iyi yollardan biri, iş yerini 
gezerek iş proseslerini denetlemesidir. Özellikle endüstriyel 
süreçlerin karmaşık ve çok sayıda tehlike içermesi nedeniyle, 
bir hammaddenin girişinden bitmiş ürün olarak çıkışına kadar 
süreçlerinin takibini yapmak denetlemenin bir yoludur. Bu 
sırada her aşamada hangi tehlikelerin ortaya çıktığı gözlenebilir. 
Bununla birlikte aktivite veya tehlike kategorisi (örneğin tozlu 
süreçler) üzerinden de izleme yaparak kimyasal tehlikeler listele-
nebilir. Genellikle güvenlik bilgi formları olmak üzere diğer güve-
nilir bilgi kaynaklarına ulaşarak iş yeri ortamında bulunan kimya-
sal tehlikeler tanımlanır. Daha sonra bu tehlikelere kimlerin ma-
ruz kaldığı ve nasıl etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur. 
Risklerinin olup olmadığı, mevcut güvenlik önlemlerinin yeterli 
olup olmadığı değerlendirilir (38). Gerekli kontrol mekanizmala-
rı sağlanır. Bu değerlendirme belirli zamanlarda ve gerektiğinde 
tekrarlanır (Şekil 2) (38, 39).
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Şekil 2. Kimyasal risklerin iş yerinde yönetilmesi süreci (39)

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine yardımcı olabile-
cek çeşitli rehberler ve web tabanlı yazılımlar da risk değerlen-
dirmesi için yardımcı olarak kullanılabilir (40, 41). İş yerindeki 
kimyasalların risklerinin değerlendirilerek, çalışanlar için sağlık 
koruması sağlayan kontrol çözümlerini sunmak üzere tasarlan-
mış ILO Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi, gelişmekte olan 
ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için tasar-
lanmıştır. IOHA International Occupational Hygiene Association 
(Uluslararası Mesleki Hijyen Derneği) tarafından İngiltere, ABD, 
Avustralya, Güney Afrika ve Asya temsilcileri ile bir araya getiri-
len bir iş hijyeni ekibi tarafından geliştirilmiştir. Rehber Türkçeye 
de çevrilerek paydaşlara sunulmuştur (42). Bu rehberde kimyasal 
maddenin tehlike sınıflamaları, miktarı, havaya karışma kolaylığı 
ve kontrol yöntemi risk derecesi belirlenerek faaliyete bağlı kont-
rol rehberleri bulunması sağlanmaktadır. Yine de rehberin çalı-
şanların büyük çoğunluğu için hazırlandığı, genç, yaşlı veya gebe 
çalışan gibi hassas gruplara yönelik daha farklı önlemler alınması 
gerekliliği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 

KİMYASAL MADDELERE MARUZ 
KALIMIN AZALTILMASI İÇİN 
ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Kimyasalların neden olabileceği riskleri azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için kimyasala maruz kalıma neden olan kaynakta, iş 
yeri ortam havasında veya çalışan kişide uygulanabilecek çeşit-
li önlemler bulunmaktadır. İş yerlerinde kullanılan bazı kimya-
sallar için çalışanların sağlığının korunması amacı ile iş yeri or-
tam havasında bulunmasına izin verilen sınır değerler oluştu-
rulmuştur. Bu sınır değerleri aşmayacak uygulamaların sağlan-
ması oldukça önemlidir. Bunun yanında sınır değerlerin aşıl-
maması sağlık etkisinin kesinlikle ortaya çıkmayacağı anlamı-
na gelmez. Mümkün olduğu durumlarda, iş süreçlerinde tehlike-
li kimyasal maddelerin kullanımından kaçınma (ortadan kaldır-
ma) veya daha az tehlikeli/tehlikesiz alternatif kimyasalların kul-
lanımı (yer değiştirme) sağlanmalıdır. Çeşitli mühendislik kont-
rolleri ile sürecin izole edilmesi, ıslak yöntemlerin kullanılması, 

havalandırma, uygun depolama gibi tehlikeyi azaltan uygulama-
lar gerçekleştirilmelidir. İdari ve organizasyonel kontroller olarak 
iş görevlerinin paylaştırılması, çalışanların dönüşümlü çalışmala-
rı ve iş programlarının verimli süreç ve prosedürler sağlayacak şe-
kilde düzenlenmesi sağlanmalıdır. Risklerin kontrolünde hiyerar-
şik olarak en son sırada ele alınan kişisel koruyucu donanımların, 
kimyasalların güvenlik bilgi formlarına uygun şekilde düzenli ve 
doğru kullanımının sağlanması önemlidir (43). 

Kimyasalların kısa süreli kullanımları sonrası oluşturduğu 
akut etkiler hem daha kolay anlaşılır hem de kontrolünün ve ko-
runma önlemlerinin daha kolay ele alındığı etkilerdir. Oysa bazı 
kimyasalların olumsuz sağlık etkilerinin uzun yıllar maruz ka-
lımdan sonra (kronik etkiler) veya maruz kalımdan yıllar sonra 
(latent döneminin uzun olması) ortaya çıkması, bu süreç içinde 
kimyasalın zararsızmış gibi kabul edilmesine yol açmakta, çalı-
şanlar arasında koruyucu önlemlere uyum daha zor olmaktadır. 
Bu nedenle çalışanların kullandıkları kimyasalların oluşturabi-
leceği sağlık etkileri, taşıma ve güvenlik prosedürleri konusun-
da eğitilmesi, kişisel maruz kalım ölçümleri ve biyolojik izlemler 
ile çalışanların maruz kalım düzeylerinin uygun ekipman ve yön-
temlerle düzenli olarak izlenmesi, mevcut güvenlik ve kullanım 
uygulamalarını sürdürmek ve geliştirmek için iş yerinde iş sağlı-
ğı ve güvenliği alanındaki profesyoneller, çalışanlar ve işveren ara-
sında etkileşimler oldukça yararlı olacaktır (44).  

KİMYASALLARLA İLGİLİ  
ULUSAL YASAL DÜZENLEMELER
Ülkemizde, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve 
mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren 
ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri-
ni ‘6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ düzenlemektedir 
(45). Bununla birlikte çalışma hayatında maruz kalınan kimya-
sal etkenler ile ilgili mevzuat kapsamında, “Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” 
(1), “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” (46), “Tozla Müca-
dele Yönetmeliği” (47), “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güven-
lik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” (48), “Çalışanların Patlayı-
cı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” 
(49), “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenme-
si ve Ambalajlanması Hakkındaki Yönetmelik” (9), “İşyerlerinde 
Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” (50), “Sağlık ve Güvenlik 
İşaretleri Yönetmeliği” (51), ve “Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” (52) de yer al-
maktadır. İş yeri ortamında izin verilen sınır değerlere bu mevzu-
at kapsamında ulaşmak mümkündür. Resmî Gazete’de 2008 yı-
lında yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışma Gücü ve Meslekte 
Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” ekin-
de yer alan Meslek Hastalıkları Listesi meslek hastalıklarını beş 
grupta sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmalar etkene göre ve orga-
na göre yapılan sınıflandırmalar olarak toplanmıştır. A grubunda 

“kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları” listelenmiş, kimya-
sallar 25 grupta ele alınmıştır (53). Kimyasalların zararlı etkilerin-
den korunma konusunda birçok yasal düzenleme yer alsa da gün-
cel literatür ve çalışmalar izlenmeli, ilgili yasal düzenlemeler ve 
uygulamalar geliştirilmelidir. 
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Çok eski zamanlardan beri, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasında çalışma 
ortamı önemli bir rol oynamıştır. Bu konuda Galen, Agricola, Pa-
racelsus, Ramazzini gibi pek çok bilim insanının iş yeri ortam ma-
ruz kalımları açısından araştırmaları olmuştur. Günümüzde geliş-
miş ülkelerdeki çalışma ortamlarının geçmişte olduğundan daha 
güvenli olması ve kabul edilebilir risk düzeylerinin daha düşük ol-
masının yanında, maruz kalımlar ile hastalık ilişkisi ve nedensel 
bağlantının ortaya konabilmesinin artması olumlu gelişmelerdir. 
Ancak iş hayatında yeni teknolojiler ile birlikte yeni maruz kalım-
ların ortaya çıkması, risk değerlendirmesi ve çalışanların sağlığı-
nın korunmasına yönelik çabaların ve araştırmaların artmasını ge-
rektirmektedir. Bununla birlikte, genellikle eski teknolojileri kul-
lanmak zorunda olan, çalışanlara yönelik iş sağlığı güvenliği hiz-
metlerinin yetersiz kaldığı gelişmekte olan ülkelerde mesleki sağlık 
sorunları daha fazla görülmektedir.

Mesleki toksikoloji, çalışma ortamında karşılaşılan kimyasal ve 
biyolojik tehlikeleri ortaya çıkarmak ve yönetmek için toksikoloji-
nin prensip ve metodolojisinin uygulanmasıdır. Çalışma ortamın-
daki maruz kalımlardan kaynaklanan olumsuz sağlık etkilerinden 
çalışanları korumak ve ortamı güvenli hale getirmek amaçlanmak-
tadır. İşyerindeki zararlı maddelere karşı kontrollü maruz kalım 
stratejisinin basamaklarında önemli role sahiptir (Örn. iş yerinde 
kullanılan bir kimyasalın toksisitesi nedeniyle kullanımından vaz-
geçilerek daha az toksik yada toksik olmayan bir maddenin seçilme-
si).Hastalık ve iş arasında nedensel bağı kurmak genellikle zor bir 
iştir. Bunun en önemli nedenleri; işle ilişkili hastalıkların kliniğinin 
çoğu kez iş-dışı nedenlerle kaynaklananlardan ayırt edilmesinin ol-
dukça zor olması, maruz kalım ve hastalığın ortaya çıkması arasın-
da uzun süreli ancak biyolojik olarak öngörülebilir bir süre olması, 
çevresel faktörler veya kişisel (genetik veya epigenetik gibi) risk fak-
törlerinin hastalık sürecine katkıda bulunabilmesidir.

Toksisite, bir maddenin organizmayı kendine özgü bir şekilde 
olumsuz yönde etkileme özelliğidir. Tehlike, bir maddenin belli bir 
durumda toksisitesinin gerçekleşme olasılığıdır. Risk, bir tehlike-
nin gerçekleşme olasılığı olup, güvenlik ise bir tehlikenin gerçek-
leşmemesi ihtimalidir.Toksikolojide doz, tanımlanmış bir zaman 

diliminde hedef dokuya ulaşan toksik madde miktarı olarak ta-
nımlanmaktadır. Çalışma ortamında, maruz kalım genellikle doz 
yerine kullanılır. Doz, maruz kalınan madde konsantrasyonunun, 
maruz kalım süresinin ve sıklığının bir göstergesidir. Maruz ka-
lım değerlendirmesi; maruz kalım yoğunluğunun, sıklığının, süre-
sinin ve maruz kalma yolu ile bunların belirleyicilerinin ortaya çı-
karılması sonucu yapılan işlemdir. Bir kimyasal maddeye verilen 
cevap, konakçı faktörlerine ve doza bağlıdır. Maruz kalma sonucu 
olumsuz etki ya da hastalığın ortaya çıkmasında eş zamanlı maruz 
kalımlar, genetik-epigenetik duyarlılık, yaş, cinsiyet, beslenme ve 
davranışsal farklılıklar gibi çok sayıda faktör rol oynamaktadır. İş 
yerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve sağlık gö-
zetimi, hastalık gelişmeden önce maruz kalımı azaltabilir, maruz 
kalım- doz yolunu bozabilir veya erken etkileri belirleyerek hasta-
lık gelişimini önlemede yarar sağlayabilmektedir. 

Çalışma ortamında en önemli iki maruz kalma yolu solunum 
ve dermal yoldur. Solunum yolu için havadaki konsantrasyon, par-
tikül boyutu dağılımı, maruz kalım süresi, maddenin kimyasal, 
fiziksel veya biyolojik özellikleri, solunum sayısı, tidal hacim gibi 
konakçı faktörleri, kişisel koruyucu donanımların etkinliği toksik 
dozun belirleyicileridir. Dermal yolla maruz kalımda ise ise havada, 
damlacıklarda veya çözeltilerde yoğunlaşma, derece ve ıslaklık sü-
resi, perkütanöz emilim oranı, cildin bütünlüğü, cildin maruz ka-
lınan bölgesi, yüzey alanı, önceden var olan cilt hastalığı, ortam sı-
caklığı, toksik madde için taşıyıcı, deride diğer kimyasalların var-
lığı belirleyici özelliklerdir. Toksik maddenin çözünürlüğü, sıcak-
lığı, pH’ı, moleküler boyutu ve kimyasal özellikleri önemlidir. Bi-
reye ait faktörler, temas eden cildin yüzey alanı, cildin bütünlüğü, 
kan akımı ve biyotransformasyonu içerir. Epidermisin dış tabakası 
olan stratum corneum, dermal emilimin ana engelidir, maruz kalı-
nan alandaki bu tabakanın kalınlığının büyük bir önemi vardır (1).

Mesleki toksikolojinin bir önemli rolü de, maruz kalım stan-
dartlarını belirlemektir. Öncelikle deney hayvanlarında toksik 
etki göstermeyen maruz kalım standartları belirlenir, bu düzeyler 
güvenlik faktörüne bölünerek standart maruz kalım değerleri he-
saplanır. Maruz kalım limitleri belirlenirken mevcut insan verisi 
varsa, insan verisi tercih edilir. İşyeri kimyasallarıyla ilgili gerekli 
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düzenlemelerin yapılmasında mesleki toksikoloji, endüstriyel hij-
yen, epidemiyoloji, iş yeri hekimliği ve düzenleyici toksikoloji gibi 
farklı disiplinler ile birlikte görev alır.

MESLEKİ MARUZ KALIM LİMİTLERİ
Mesleki toksikolojinin önemli amaçlarından biri, iş yeri ortam-
larındaki maruz kalımlara ilişkin, standartların oluşturulmasına 
ya da bu standartların uygunluğunun belirlenmesine yönelik ve-
rilere katkıda bulunmaktır. Kimyasal, biyolojik ve fiziksel ajanlar 
için mesleki maruz kalım limitleri, çalışanların sağlık ve güvenli-
ği ile ilgili rehberler ve standartlar olarak önerilmektedir. Ülkele-
rin kendine ait verileri bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Çalışma Bakanlığı bünyesinde-
ki OSHA Occupational Safety and Health Administration (Ame-
rikan İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi), PEL Permissible Exposure Li-
mits (izin verilen maruz kalım sınırları) olarak bilinen yasal ola-
rak uygulanabilir standartları açıklamaktadır. Bu standartlar mev-
cut olan en iyi bilimsel kanıtlarla belirlenir ve desteklenir. OSHA, 
8 saatlik TWA Time-Weighted Average (zaman ağırlıklı ortalama)  
PEL’i çalışanın, 40 saatlik bir çalışma süresinin sekiz saatlik iş vardi-
yasındaki ortalama maruz kalımı olarak tanımlamıştır. TWA PEL, 
bir çalışanın olumsuz sağlık etkileri riskine uğramadan maruz ka-
labileceği en yüksek maruz kalım düzeyi olarak belirlenmiştir (2). 
Yaklaşık 500 madde için PEL değeri bildirilmesine rağmen, bu sayı 
yeterli değildir. CDC Centers for Disease Control (Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezleri) altındaki NIOSH National Institute for Oc-
cupational Safety and Health (Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güven-
liği Enstitüsü), daha fazla güncellenen ve genellikle PEL'lerden daha 
sıkı olan REL Recommended Exposu re Limits (önerilen maruz 
kalım limitleri) ni yayınlamaktadır. NIOSH ayrıca yaptığı araştır-
malarla iş yeri tehlikeleri ve bunların önlenmesi hakkında bilgi ver-
mektedir. Çoğu gelişmiş ülkenin, OSHA’ya benzeyen, maruz kalım 
sınır değerlerinin kurulması ve uygulanmasından sorumlu denet-
leyici kurumları vardır. Bazı ülkelerde sigorta sistemi de önemli bir 
rol oynamaktadır. 

ACGIH Ameri can Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (Amerikan Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferan-
sı) , mesleki maruz kalım limitlerini kimyasallar ve fiziksel ajanlar 
için yayınlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu limit değerler, TLV 
Threshold Limit Value (Eşik limi t değeri) ve BEI Biological Exposu-
re Indexes (biyolojik maruz kalım endeksleri) şeklindedir. Mesleki 
toksikoloji ve endüstriyel hijyen konusunda güncel bilgileri yansıt-
maktadırlar. Rehber olarak geliştirilen ve uygulanabilir standartlar 
değildir; ancak, birçok endüstri TLV ve BEI’lerini  mesleki maruz 
kalım limitleri olarak benimsemektedir. ACGIH tarafından belir-
tildiği üzere, “TLV’ler ve BEI’ler, ACGIH’nin neredeyse tüm işçile-
rin sağlık üzerinde olumsuz etki olmaksızın tekrarlayan maruz ka-
lım koşullarını temsil etmektedir” (3). Toksik maddelerin indükle-
yebildiği yan etkileri değerlendirmede zaman ölçeğine bağlı olarak 
üç tip TLV önerilmektedir. TLV-TWA Threshold Li mit Value-Ti-
me Weighed Avarage (Zaman ağırlıklı ortalama), sekiz saatlik bir 
günde, beş günlük çalışma haftası ortalaması üzerinden ortalama 
maruz kalım değeridir. Bu değer genellikle uzun süre maruz kalı-
nan toksik maddelere uygulanır. TLV-STEL Thres hold Limit Value-
Short Term Exposure Limit (Kısa süreli maruz kalma limiti), 15 da-
kikalık örnekleme periyodunda aşılmaması gereken mesleki maruz 

kalım limitidir ve bu aralıktaki maruz kalımlar arasında 60 daki-
ka veya daha fazla süre olmalıdır. TLV-C Threshold Limit Value-
Ceiling (Tavan limiti) asla aşılmaması gereken bir konsantrasyonu 
temsil eder. Bunlar genellikle asfiksi gibi akut etkilere neden olan 
ve gerçek zamanlı izleme cihazları mevcut olduğunda uygulanır. 
BEI’ler biyolojik izleme için kullanılırlar ve idrar, kan ve solunan ha-
vanın analizi için tavsiye edilir. Araştırmalarda ve adli toksikoloji-
de saç, tırnak, yağ dokusu biyopsisi ve diğer örneklerde BEI uygu-
lanmaz.

Mesleki maruz kalım limitleri, sağlık riski taşımayan maruz ka-
lım koşullarına karşılık gelmektedir. Kabul edilebilir maruz kalım 
düzeyi kavramından, maddenin bu düzeyin altındaki maruz kalım-
larında çalışanların sağlığını bozma olasılığı kabul edilebilir düzey-
de olacağı anlaşılmalı, tamamen güvenli olduğu düşünülmemelidir. 
Bir mesleki tehlikeden kaynaklanan risklerin kabul edilebilir oldu-
ğunu belirlemek için, tehlikeyi tanımlamak, potansiyel hastalıkla-
rı veya olumsuz sonuçları tanımlamak ve maruz kalım yoğunluğu 
veya dozu ile olumsuz sağlık etkileri arasındaki ilişkiyi kurmak ge-
rekir. Biyolojik belirteçler veya erken geri dönüşümlü etkiler tespit 
edilirse, bu risk değerlendirme sürecine yardımcı olmaktadır.

MESLEKİ MARUZ KALIMLARIN 
TOKSİKOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
RİSKLERİN BELİRLENMESİ
İlk aşamada, maruz kalınan maddenin tanımlanmış etkilerinin sağ-
lık açısından önemi değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeyi taki-
ben, riskleri etkileyen bireyler arası değişkenliği veya duyarlılık fak-
törlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Endüstriyel bir kimya-
sal maddeye kabul edilebilir bir maruz kalım seviyesi önermek için, 
maruz kalan en hassas popülasyonlardaki olumsuz etkilerle ilişkili 
riski tanımlamaya çalışılmalıdır. Daha sonra, maruz kalan denekle-
rin hangi oranda önerilen kabul edilebilir maruz kalım seviyesinde 
olumsuz bir etki geliştirebileceğine karar verilecektir. Bu kabul edi-
lebilir risk seviyesi, olası olumsuz etkilerin ciddiyetinin, sürekliliği-
nin ve eşitliğinin tahminine ve en duyarlı popülasyonun özellikle-
rine göre değişecektir. Örneğin, bir enzimin fonksiyonel bozukluğa 
yol açmadan inhibisyonu, maruz kalan bireyin yavrularında konje-
nital bir malformasyona yol açan teratojenik etki gibi daha ciddi bir 
toksik etkiden, daha kabul edilebilir olarak görülecektir.

NEDENSELLİĞİN KURULMASI
Mesleki maruz kalımlar ile nedensellik ilişkisini kurmak kimi za-
man oldukça zordur. Bir toksik madde ile meslek hastalığı arasın-
da nedensel ilişki kurabilmek için kanıtları değerlendirmek üzere 
bir kalıp geliştirilmiştir. Bu kalıpta hayvan çalışmaları, insan ça-
lışmaları, in vitro çalışmalar, olgu raporları ve epidemiyolojik ça-
lışmalar olmak üzere beş veri kaynağı üzerinden değerlendirmeler 
yapılmaktadır. Bir kimyasal, hayvan, insan ve in vitro çalışmalar-
da kapsamlı bir şekilde incelendiyse ve uygun modellerin ve ilgili 
son noktaların kullanıldığı kontrollü çalışmalarda doz-yanıt iliş-
kisi olduğuna dair açık ve ikna edici kanıtlar üretilmişse, bu du-
rum, nedensel ilişki için ikna edici bir kanıt oluşturmaktadır.
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KABUL EDİLEBİLİR DÜZEYLERİN 
BELİRLENMESİ İÇİN 
HAYVAN TOKSİSİTE TESTLERİ
Hayvanlarda yapılan toksikolojik araştırmalar dikkate alınmadan, 
bir kimyasalın tam güvenliğine dair bir kesinlik elde edilemeye-
ceği açıktır. Hayvan çalışmaları, sağlık etki riskinin kabul edilebi-
lir olduğu maruz kalım düzeyini tahmin etmek için değerli veriler 
sağlamaktadır. Hayvanlardaki toksisite test protokollerinde akut, 
kısa süreli tekrarlayan doz, subakut ve kronik maruz kalımlar ça-
lışılabilmektedir. Hayvan çalışmalarında metabolik yollar ve has-
talık süreçlerinin insanlarınkileri yansıttığı türler tercih edilme-
lidir. Kimyasalların toksikolojik etkilerini deneysel olarak değer-
lendirmek için çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından 
rehberler ve protokoller düzenlenmiştir. Bu testler; lokal ve siste-
mik akut toksisite testleri, kronik maruz kalımı takiben toksisi-
te testleri, metabolizma ve etki mekanizmalarının araştırılması, 
potansiyel mutajenlerin ve karsinojenlerin saptanması için testler, 
üreme üzerindeki etki ve teratojenik aktivite çalışmaları, karsino-
jenez ve diğer uzun süreli etkileri saptamak için kronik ve etki-
leşim çalışmaları, immünsüpresyon testleri, dermal ve pulmoner 
aşırı duyarlılık testleridir. Güvenlik değerlendirmesi için en uy-
gun çalışmayı seçerken kimyasalın fizikokimyasal özelliği, ısı, pH 
değişimi ve UV ışıkta toksik türevlerin oluşması, kullanım şekli, 
maruz kalım yolu, maruz kalım süresi (devamlı, aralıklı, tesadü-
fi) dikkate alınmalıdır.

Diğer toksikoloji alanlarından daha fazla olarak, mesleki toksi-
koloji alanında, hayvan çalışmaları ile çalışanlar üzerinde yapılan 
toksikoloji çalışmaları arasındaki iş birliği, maruz kalım ile ilişki-
li riskleri ortaya koymada önemlidir. Epidemiyolojik ve deneysel 
yaklaşımlarla birçok mesleki karsinojen tanımlanmıştır.

Örneğin vinil klorür karsinojen olduğu ilk sıçanlar-
da gösterilmiş (4), birkaç yıl sonra epidemiyolojik çalışmalar 
insanlarda benzer karsinojenik riskin olduğunu doğrulamıştır 
(5,6). Bu gözlem, hayvanlarda vinil klorür metabolizması ve in vit-
ro sistemlerde mutajenik aktivitesi üzerine çeşitli araştırmaları 
teşvik etmiştir. vinil klorür metabolitlerinin tanımlanması, karsi-
nojen olarak hareket eden ve mikrozomal oksidasyon sonucu olu-
şan bir epoksit türevinin oluşumunu ortaya koymuştur (7). Ben-
zer şekilde arsenik Hipokrat döneminde ilaç olarak kullanılmış.
Başlangıçta ülser tedavisinde kullanılan arsenik bileşikleri, hasta-
lıkların özellikle de sifiliz ve parazitlerin tedavisi için 20. yüzyılın 
ilk yarısında başarı ile kullanılmıştır.Ancak daha sonra arsenikle 
kirlenmiş birçok yiyecek ve içeceğin tüketilmesi tesadüfi ve kasıtlı 
zehirlenmeler ile ilişkilendirilmiştir.İnorganik pentavalan arsenik 
(arsenat) dokularda kolayca emilir ve üç değerlikli forma (arsenit) 
dönüştürülür. Bu da daha sonra metillenerek monometil ve dime-
til arsenik aside dönüşür. Bu metillenmiş formlar dokularda pro-
teinlerin sülfidril gruplarına bağlanarak etki gösterir (8).

MARUZ KALIM İZLEMİ
Mesleki toksikolojik incelemelerin iki önemli uygulaması ortam 
izleme ve biyolojik izlemedir. Her ikisi de “İş Sağlığı Standartla-
rı” bakımından çalışan sağlığı gözetiminde önemlidir. Endüst-
riyel kimyasalların toksisitesi hakkında yeni bilgiler ortaya çık-
tıkça, mesleki maruz kalım limitleri düzenli aralıklarla tekrar 
değerlendirilmelidir. Çeşitli özel ve resmi kurumlar, izin verilen 

maruz kalım seviyelerini önermek veya güncellemek için kimya-
sallar hakkındaki toksikolojik bilgileri düzenli olarak gözden ge-
çirmektedir. Mesleki maruz kalım limitleri belirlenirken kritik 
nokta, maruz kalımın doğru ve standart bir şekilde değerlendi-
rilmesidir. Maruz kalım değerlendirmesi için metodoloji, çalışılan 
ajana ve kullanıldığı çevreye özel olarak hazırlanmalıdır. Hava-
daki maruz kalımları değerlendirmek için, solunum düzeyinden 
alınan kişisel örnekler ve dermal maruz kalımlar için çalışanın 
cildine veya giysisine takılan emici ile dermal dozimetri genel-
likle kullanılır. Tek başına ortam örneklemesi, solunum düze-
yinden alınan bireysel örneklemelerden daha düşük bulunmak-
ta olup, ortam ölçümlerinin daha düşük bulunmasına neden ola-
bilmektedir. Tekrarlanan rastgele örnekleme teorik olarak, maruz 
kalımın yansız ölçümlerini geliştirmede en iyi yaklaşımdır. Ma-
ruz kalımda zaman içinde değişkenlik, genellikle büyüktür; bu ne-
denle, doğru değerlendirme elde etmek için önemli sayıda tekrarlı 
ölçüm gereklidir. Tekrar sayısı yetersiz olduğunda, maruz kalım-
etki ilişkisinin eğimi, genellikle ilişkinin dikkate değer şekilde göz 
ardı edilmesine yol açacaktır (9).

Ortam izleme teknikleri genellikle kan ve idrar gibi biyolojik 
örneklerin toplanması ve analizini içeren tekniklerden daha ucuz 
ve daha az invazivdir. Biyolojik izleme genellikle maruz kalım yo-
luna özel veriler sağlamaz. Çalışanlar, maruz kalım değerlendir-
mesi için kişisel örnekleyici giymeye alışıktırlar ve genellikle bunu 
yapmaya isteklidirler. Ancak genellikle kan ya da idrar örneği ver-
meye gönüllü olmamaktadırlar. NIOSH, ISO International Or-
ganization for Standardization (Uluslararası Standartlar Örgü-
tü) gibi pekçok kuruluş ortam örneklemesi için çeşitli yöntemler 
önermektedir (10).  

Biyolojik izlem, toksik maddelerin ve metabolitlerinin id-
rar, kan, dışkı, ekshale edilen hava, saç, tırnak, bronş lavajı, anne 
sütü ve yağ dokusu gibi insan veya hayvanlardan alınan örnekler-
de ölçülmesidir (11). Biyolojik izlem verileri, internal doza daya-
lı bir maruz kalım ölçümü sağlar ve bu nedenle, değerlendirilen 
madde için tüm maruz kalım yolları ile oluşan düzeyi hesaba kat-
maktadır.İnternal doz, örnek toplanmadan kısa süre önce absorbe 
edilen kimyasal miktarını, ekshale edilen havada veya çalışma 
vardiyası sırasında elde edilen kan örneğindeki bir solventin kon-
santrasyonunu yansıtabilmektedir. Çalışma süresi sonunda top-
lanan kan veya idrardaki bir metabolitin ölçümü, önceki gün bo-
yunca maruz kalımı da yansıtabilmektedir. Uzun biyolojik yarı 
ömre sahip kimyasal maddeler için ayak tırnaklarında arsenik ile 
olduğu gibi, haftalar veya aylar boyunca birikmiş maruz kalımı 
gösterebilmektedir. İnternal doz ayrıca, bir veya birkaç vücut böl-
gesinde veya tüm vücutta (vücut yükü) depolanan kimyasal mik-
tarını da gösterebilmektedir. Biyolojik izlemin en önemli avantajı, 
sağlık üzerine etkilerin daha anlamlı ilişkilendirilebilmesidir. Bi-
yolojik izlem, tüm maruz kalım yollarının alımını hesaplar (12). 

Birçok endüstriyel kimyasal, organizmaya, aynı anda deri, 
gastrointestinal yol veya akciğerden emilerek girebilir. Bazı çö-
zücüler (Örn. dimetilformamid) ve birçok pestisit formülasyonu 
dermal yoldan önemli miktarda alınır. Bu gibi maddeler için ha-
vadaki konsantrasyonun belirlenmesi gerçek maruz kalımı yan-
sıtamaz. Olguların karmaşık bir karışıma maruz kalması ve et-
kiden sorumlu ajanların bilinmemesi veya birkaç ajanın siner-
ji içinde çalışması durumunda, etkinin erken biyolojik gösterge-
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sinin izlenmesi yararlıdır. Maddelerin vücuda alınımında pekçok 
faktör etkili olabilir. Kişisel hijyen kurallarına uyulup uyulmadı-
ğı, kişisel koruyucuların kullanılıp kullanılmadığı ya da emilim-
deki bireysel farklılıklar (solunum yolu için ventilasyon paramet-
releri, cilt için yaralı ya da hassas bölge gibi) internal dozu etki-
lemektedir. Bu özelliği nedeniyle biyolojik izlem maske, eldiven, 
bariyer krem gibi kişisel koruyucu donanımların etkinliğinin test 
edilmesinde yararlıdır. Biyolojik izlemeyle ilgili bir diğer husus; 
hobiler, ev içi maruz kalımlar, diyet, sigara gibi meslek dışı maruz 
kalımların biyolojik örnekte de ifade edilebilmesidir. Bu özellik-
ler çalışan sağlığı ve güvenliği için yararlı olsa da, epidemiyolojik 
çalışmalarda veya uyum izlemede karıştırıcı olabilir. Bu nedenle, 
biyolojik izlem, sağlık riski değerlendirmesi için önemli bir maruz 
kalım ölçüm aracı iken, genellikle zararlı etkilerin maruz kalım 
kaynağı ve seviyesi ile ilişkilendirmeye izin vermez. Dış maruz ka-
lım, internal doz ve olumsuz etkiler arasındaki ilişkiler kuruldu-
ğunda biyolojik izlemenin değeri artacaktır.

Biyolojik örnek seçiminde olası etkenler ve maruz kalımlardan 
yola çıkarak değerlendirme yapılmalıdır. Kan incelemesi, çeşitli 
metaller ve birçok organik bileşikler için uygundur. Organik bile-
şiklerde, kandaki değişmemiş kimyasal maddeyi veya bir metabo-
liti ölçmek uygun olabilir. Maruz kalma sırasında ya da son ma-
ruz kalma sırasında kan alındığında (yani, bir sonraki vardiyadan 
önce), elde edilen değer en son maruz kalımı yansıtır. Bununla 
birlikte, poliklorlubifeniller veya heksaklorobenzen gibi bazı orga-
nik kimyasalların kandaki konsantrasyonu, esas olarak depolanan 
vücut yükünü yansıtmaktadır; bu kimyasalların kan seviyesi ma-
ruz kalım süresi veya yağ dokusu gibi depolandığı bölümündeki 
konsantrasyonu ile ilişkilidir.Venöz kan antikoagülan ilavesiyle 
toplanır ve hücrelerin plazmadan ayrılmasından sonra veya ta-
mamı analiz edilir. Toksik maddelerin plazmada çözelti içerisinde 
bulunması durumunda tam kan analiz edilebilir, ağırlıklı olarak 
kırmızı kan hücrelerinde bulunuyorsa (Örn. kurşun) hücre fraksi-
yonları analiz edilebilir. Kan örneklerinde yaygın olarak değerlen-
dirilen maddeler arasında kadmiyum, kurşun, civa, stiren ve tolu-
en bulunur (12). Diğer bir biyolojik örnek olan idrar, maruz kal-
ma koşullarına, metabolitin biyolojik yarı ömrüne ve analitik yön-
temin duyarlılığına bağlı olarak, vardiya sırasında vardiya sonun-
da veya bir sonraki vardiyadan önce toplanabilir. İdrar analizinin 
iki avantajı vardır. İnvaziv olmaması ve metabolit izlendiğinde, id-
rardaki seviyesi, kandaki veya alveolar havadaki değişmemiş kim-
yasal madde konsantrasyonundan daha az etkilenmesidir. İdrar-
da sıklıkla değerlendirilen kimyasallar trikloretilen maruz kalımı 
için trikloroasetik asit, kadmiyum, krom, florürler, kurşun, fenol 
bulunur (12). Nefesle verilen havada ölçülebilen kimyasallar ara-
sında benzen, karbon monoksit, n-heksan, metilkloroform, stiren 
ve toluen bulunur (12).

Numune alma zamanı da biyolojik izlemede önemlidir, çün-
kü maruz kalımın ardından, bileşikler veya metabolitleri vü-
cuttan hızla atılabilir. Bu durumda, biyolojik numune genellik-
le maruz kalım esnasında, maruz kalım süresinin sonunda veya 
bazen bir sonraki iş değişiminden hemen önce toplanır. İdrar 
örneklemesinde, genellikle “spot” idrar veya sabah ilk idrar alı-
nır. İdrarda çoğu organik bileşik için standart uygulama, her bir 
gram kreatinin ile idrar çıkışı için sonuçları düzeltme yapılır. Çok 
seyrek idrar örnekleri üzerinde yapılan analizler güvenilir değil-

dir. Ortam izleme, iş yerinde toksik maddelere aşırı maruz kalı-
mın değerlendirilmesi ve önlenmesinde önemli rol oynar. Bunun-
la birlikte, solunum yolu, deri veya göz mukozası üzerindeki akut 
toksik etkilerin önlenmesi, sadece irritan madde konsantrasyonu-
nun belli bir seviyenin altında tutulması veya maruz kalmanın or-
tadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Benzer şekilde, biyolojik izleme 
genellikle arsin (AsH

3
), karbon monoksit veya prusik asit (HCN) 

gibi tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalmanın tespit edilme-
sinde kullanılmaz. Ayrıca, emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve 
mühendislik kontrol önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi 
genellikle en iyi ortam hava analizi ile gerçekleştirilir. 

Özet olarak, ortam izlemi ve biyolojik izlem, iş sağlığı ve gü-
venliği programının tamamlayıcısı olarak görülmelidir. Mesleki 
toksikoloji, iş sağlığı hizmetlerinin birçok aşamasında, kimyasal 
maddelere maruz kalım standartlarının belirlenmesinde ve iş yeri 
ortamında kimyasallarla ilgili problemlerin çözümünde diğer di-
siplinler ile iş birliği içinde çalışmalıdır.
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Ergonomi hekim bakış açısıyla yaşamın insana uygun hâle geti-
rilmesi, bir başka deyişle yaşamın insancılaştırılmasıdır. Kuşku-
suz iş ve işçi sağlığı açısından önemi yadsınamaz. Ancak insan ya-
şamının sadece üçte birini iş yerinde geçirir. Ergonomi salt yasa-
larımızda “işçi” olarak tanımlanan çalışanlar için değil “tüm ça-
lışanlar” için önemli ilkeler getirir. Üstelik iş dışı dönemlerinde 
de tüm etkinlikler ve kullanılan tüm araçlar ergonomi ilkeleri-
nin uygulanması ya da uygulanmamasının sonuçlarından önem-
li oranda etkilenmeye yol açmaktadır. Günümüzde bilgisayar tek-
nolojisinin gelişmesi, yaşamın vazgeçilmez bir öğesi hâline gel-
mesi baştan beri savunulan “tüm insanlar ve tüm çalışanlar” için 
ergonomi biliminin ilkelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu bölümde temel ergonomi kavram ve uygulamala-
rı özetlenecektir. Ayrıntılar için özellikle konuyu sağlık boyutuyla 
tartışan temel ergonomi kaynaklarına başvurulmalıdır (1,2).

Ergonomi tek bir disiplinin ilgi alanı olamayacak kadar di-
siplinler-arası (enterdisipliner) bir alandır. Yani değişik bilimle-
rin yaklaşımlarını harmanlar. Ergonomicilerden çok bir ergono-
mi ekibinden söz etmek daha doğru bir yaklaşımdır. Hekimler, bi-
lişimciler, mühendisler ve psikoloji alanında çalışanlar bu ekibin 
önemli üyeleridir (1,2). 

TARİHÇE
İnsanoğlunun en önemli niteliklerinden biri araç yapması ve kul-
lanmasıdır. İnsanoğlu araç, gereç ve donanımların kullanımını 
daha kolay ve yararlı hâle getirmek üzere binlerce yıldır değişik-
likler ve yeni eklemeler yapmaktadır. Sözgelimi taş devrinde taş-
tan, daha sonra hayvan kemiklerinden yapılan araç ve gereç ele 
uyacak biçimde biçimlendirilmiştir (1-4). Avcı-toplayıcı toplum-
larda teknoloji seviyesi düşük olduğu ancak bireyler arası sosyal 
bağlar ve çevre bilgisinin çok iyi gelişmiş olduğu bilinmektedir. 
Teknolojik ilerleme sosyal bağlarda ve sosyal etkileşimin karma-
şıklığında azalmaya, makineleşmeye ve daha karmaşık materyal 
işleme süreçlerine yol açmıştır (4).

Öte yandan çağına göre değişen ve gelişen teknolojinin yanı 
sıra insan vücudu da birçok yönüyle ilgi odağı olmuş, sanatçılar, 
komutanlar, işverenler ve sporcu eğitimiyle ilgilenenler öteden 

beri vücut yapısı ve performansı konu edinmişlerdir. Milat’tan 
Önce (MÖ) 400’lerde Hipokrat dört vücut sıvısını tanımlamış-
tır. Leonardo da Vinci, Alfons Giovanni Borelli anatomi, fizyoloji, 
araç gereç tasarımına önemli katkılar yaparken sanatçı, bilim in-
sanı ve mühendis olarak davranmışlardır (5). Çağlar boyu insa-
noğlu amacına ve kullanımına uygun araçlar geliştirmeye yönel-
miştir. Basit el araçları, barınaklar, buna örnek verilebilir. 1700’lü 
yılların sonlarına doğru endüstri devrimi ve 1800’lerde insan ya-
şamına makine ve elektrik gücünün girmesi birçok konudaki yak-
laşım ve uygulamayı değiştirmiştir. Dokumacılıkta olduğu gibi 
sürekli aynı hareketin tekrarlandığı uygulamalarda insan yerine 
makinenin konması, belki de bu gelişim için geleceğe yönelik er-
gonomi uygulamalarının ilk örneğini oluşturmaktadır. Askerlik 
gereksinimlerinin artmasına bağlı olarak önemli gelişmeler orta-
ya çıkmaya başlamıştır. Askerlerin performansı, becerileri, dona-
nımları ilk çağlardan başlayarak ilgi alanı oluşturmuştur. Görül-
düğü üzere tarihte birçok bilim ve sanat adamı insanın fizik yapı-
sını incelemiş, bu yapıyı etkileyen anatomik ve fizyolojik özellik-
leri araştırmış, bütün bunlar insanın kullandığı araç gereç tasarı-
mına katkıda bulunmuşlardır (1,2,5).

Ramazzini 1700 yılında “de Morbis Artificum” (İşçilerin has-
talıkları) adıyla yayınladığı kitabında işle iskelet sistemi hastalık-
ları dâhil olmak üzere travma ve hastalıklar arasındaki ilişkiden 
ilk kez söz eden kişidir. İşçilerin yanı sıra iş yeri ve çevresinin de 
değerlendirilmesi gerektiğini ileri süren ilk kişi de Ramazzini’dir. 
Ramazzini işçi sağlığı ile ilgili hastalıkları ve olası zararları araştı-
rırken günümüzde ergonominin yaptığına benzer yöntem ve yak-
laşımları kullanmıştır. Kullandığı sistematik yaklaşımlar arasında 
her işin teknik analizinin yapılması, hastalık patolojisinin klinik 
yönlerinin değerlendirilmesi, kaynak taraması; iş yeri ile ilgili dü-
zenlemeler ve iyileştirmelerin yanı sıra tedavi ve iyileştirici müda-
halelere de ağırlık vermiştir. Bunlar günümüzde ergonominin iş 
yerleri ile ilgili yaklaşımlarına benzeyen yaklaşımlardır. 

Ramazzini çalışmalarında uzun süreli, şiddetli ve ağır fiziksel 
hareketlerin ve işçi vücudunun duruşuyla ilgili uzun süreli davra-
nış biçimlerinin birçok ortak hastalığa yol açtığını da belirtmiştir. 
Duruş biçimi, sürekli aynı hareketlerin yinelenmesi, ağır kaldır-
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ma ve özgül bazı hastalıklar arasındaki ilişkiyi vurgularken “özel-
likle kol ve bacakların duruşu ya da vücudun doğal olmayan hare-
ketleri vb. nedenlerle belirli hastalıkların ortaya çıkabildiğini” be-
lirtmektedir. İşçilerin etkilenimlerinin kısıtlanması, aralıklı çalış-
ma gibi önerilerinin yanı sıra işçilere “uzun süreli oturmanın et-
kisini azaltabilmek için yürüme ve egzersizi” de tavsiye etmiştir. 

Endüstri devriminde işlerin daha verimli ve kolay yapılabil-
mesi için birçok gelişme yaşanmıştır. Bunlar arasında yeni icatlar, 
araç ve gereçlerin değiştirilmesi ve yeni makineler geliştirilmesi 
gibi başlıklar sayılabilir. Ancak bütün bunlar “ergonomi” denile-
bilecek bir bilimsel disiplin yaklaşımı içinde yapılmamıştır. 

1800’lü yılların başlarında Lavoisier, Duchenne, Amar ve Du-
mor çalışan insan vücudunun enerji kapasitesi üzerinde dur-
muşlardır. Marey çalışırken insan hareketlerini değerlendirme-
ye yönelik bir yöntem geliştirirken Bedaux iş ve ödeme sistem-
leri üzerinde durmuştur (5). Bu çalışmaları daha sonra Taylor ve 
Gilbert’in 1900’lü yılların başında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) yaptıkları izlenmektedir. İngiltere’de “Industrial Fatigue 
Research Board” insan-iş ilişkisinin kuramsal ve pratik yönlerine 
ağırlık vermiş, İtalya’da Mosso yorgunluğun araştırılması amacıy-
la dinamometre ve ergometreleri geliştirmiştir (5). 

Frederick Taylor 1900’lerin başında “Taylorism” olarak bilinen 
yaklaşımıyla endüstri işçilerinin seçiminde yoğunlaşırken aynı 
zamanda insan kaynakları ve yöneylem yöneticilerince günümüz-
de de kullanılan çalışma yöntem ve standartlarına da ağırlık ver-
miştir. İşin talebine göre insan kısıtlılıklarını ve yeteneklerini de 
değerlendirmiştir.

Lillian ve Frank Gilbreth, Taylor’un “bilimsel yönetim” yak-
laşımını aynı dönemde “zaman hareket analizlerine” sokmuştur. 
Amaçları işçilerin yorucu uygulamalardan korunarak daha et-
kin çalışmalarını sağlamak olmuştur. Onlara göre araçlar, çalış-
ma yöntemleri, gereç ve malzemeler standardize edilecek olursa 
insan öğesi daha etkin olacaktır. Bu amaçla hareket çalışmaları 
ve atölye yönetimiyle ilgili çalışmalarına başlamışlardır. Onların 
çalışmaları ergonomi alanında yapılan öncü çalışmaların başın-
da sayılmaktadır (6). Gilbreth’ler beceri geliştiren işler, yorgun-
luk, iş istasyonlarının tasarımı, engelliler için araç-gereç üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Hastane cerrahi ekiplerinin ameliyat sırasındaki 
davranışlarını ayrıntılı olarak değerlendirmişlerdir. O dönemlerde 
cerrahlar gerekli aracı büyük bir tepsiden seçip almakta ve ameli-
yat alanına dönerek işlerini sürdürmektedirler. Bu nedenle gözle-
ri hem tepsiye hem ameliyat alanına kaymaktadır. Sonuçta orta-
ya çıkan uyum sorunları ameliyat süresinin uzamasına, ameliyat-
la ilgili komplikasyonlarda önemli derecede artışa neden olmuş-
tur. Gilbreth’ler cerrahların gerekli aracı tepsiden seçerek almala-
rı yerine, sadece aracın adını söylemelerini, bu alanda yetişmiş bir 
yardımcı personelce istenen aracı işlevsel biçimde ellerine yerleş-
tirilmesini önermişlerdir. Sonuçta günümüz ameliyathanelerin-
de gördüğümüz vazgeçilmez uygulama gelişmiştir. Böylece cer-
rahın ameliyat alanından ve hastadan gözünü ayırmaksızın ame-
liyatı yapabilmesi, ameliyat sürelerinin kısalması sağlanmıştır (6). 

Bu süreçle eş zamanlı olarak “ergonomi” teriminin ve disiplin-
lerinin adının konmaya başladığı izlenmektedir. Polonya’da, Prof. 
Wojciech Jastrzebowski 1857 yılında ”doğa biliminden hareketle 
saptanan gerçeklerden yola çıkarak” yazdığı felsefi yazısında ilk 
kez ergonomi terimini kullanmıştır. İskandinavya’da Johannsson 

ve Trigerstedt “iş fizyolojisinin” bilimsel bir disiplin olarak geliş-
mesini sağlamış, 1913 yılında Rubner, Almanya’da İş Fizyolojisi 
Enstitüsü’nü kurmuştur (5). ABD’de Benedict ve Cathcard 1913 
yıllarında kassal iş etkinliğini tanımlamıştır. 1920’lerde “Harvard 
Yorgunluk Laboratuvarı” kurulmuştur (5,7,8). 

1939-45 yılları arasında ergonomi bir disiplin ve meslek hâline 
gelme sürecini tamamlamıştır. Radarlar, fabrikaların küçültülme-
si, uçak tasarımı gibi uygulamalar bunda en önemli etken olmuş-
tur ve ergonomi bilimi gerçek anlamına II. Dünya Savaşı’nda ulaş-
mıştır. Çünkü askeri uçaklardaki insan hatalarına bağlı kayıpla-
rın en aza indirilmesi çabaları gelişimi tetikleyen bir etken olmuş-
tur. Savaş süresince bazı kazaların nedeninin yüksek bölgelerdeki 
oksijen eksikliğinin yarattığı fizyolojik etkiler olarak belirlenmesi, 
pilot kabinindeki hatalı tasarımın da önemli kazaların nedeni ol-
ması, pilotların hangi düğmeye basacaklarına ya da kolu itecekle-
rine karar verip hızla uygulamayı gerçekleştirmek zorunda olma-
ları ve bu durumun birbirini izleyen aşamalar hâlinde yapılması 
gereken uygulamalar gerektirmesi soruna sistemli bir yaklaşımı 
gerektirmiştir. Diğer askeri alanlarda insan ölçüm bilimi olan ant-
ropometri, canlılarda kassal etkinlik bilimi olan biyomekanik gi-
derek daha büyük oranda ağırlık kazanmaya başlamıştır (1,2). Sa-
vaştan sonra ise bu alanda insan performansını arttırmaya ve işin 
fizyolojik yükünü azaltmaya yönelik çalışmalar ağırlık kazanmış-
tır. Daha sonra kapsamı genişlemiş ve daha güvenli ve ağırlıklı ça-
lışma çevreleri yaratmaya, çalışma yaşamının kalitesini artırmaya 
yönelik çalışmalar yapmıştır. 

Ergonomi 1949’da modern disiplinler arasındaki yerini almış 
ve İngiltere’de “Ergonomik araştırmalar topluluğu” kurulmuş-
tur. 12 Temmuz 1949’da Prof. Dr. Hugh Murrel ilk kez ergonomi 
terimini önermiş ve Ergonomi Araştırma Derneği kurulmuştur. 
1950 yılında İngiltere Cambridge’de toplanan İngiliz araştırma-
cıları, etkinliklerine yönelik olarak kurulacak yeni derneğin adını 
tartışırken diğer terimler arasında “ergonomics” terimi de öneril-
miştir. 16 Şubat 1950’de bu terim yeni bir kurulun adı olarak kul-
lanılmıştır (8-10) ve sonrasında 1952’de İngiltere’de psikoloji, bi-
yoloji, fizyoloji ve tasarım alanında çalışanlarca “Ergonomics So-
ciety” kurulmuştur. Bu dönem gerek bu yapılar gerekse de alan-
la ilgili terim ve adlandırma tartışmalarının yoğunlaştığı bir dö-
nemdir. “Ergonomic Society” topluluğu “ergonomics” yerine sı-
fat türetilmesi ve edat şekillerindeki güçlükler nedeniyle “ergono-
mic” terimini kullanırken, ABD’de bu alanda bir dernek kurulur-
ken “ergonomics” terimi yerine “human factors” terimi kullanıl-
mıştır ve “Human Research Society” “Human engineering” (in-
san mühendisliği) terimini önermiştir ve 1957’de Amerika’da da 
çok çeşitli mesleklerden uzmanların katılımıyla “İnsan Faktörle-
ri Topluluğu” kurulmuştur. Farmborough’ta “insan mühendisli-
ği bölümü” kurulmuş daha sonra “İnsan Bilimleri Merkezi” hâlini 
almıştır (10,11). Günümüzde her iki terim eş anlamlı sayılmak-
tadır. Kanada’daki kuruluş adının İngilizce’si olarak “human fac-
tors” Fransızcası yerine ise “ergonomic” terimlerini kullanmakta-
dır. “Human Factors Society” 1992 yılında adına ergonomiyi de 
eklemiştir (5).

Ergonomi alanında çalışanlar çalışmalarını günlük yaşam-
da yapabildikleri gibi özel laboratuvar koşullarında da gerçekleş-
tirebilirler. İnsan faktör çalışmaları ile ilgili en eski laboratuvar-
lardan biri 1960 yılında Eastman Kodak fabrikasında (Rochester, 
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NY) bir endüstri mühendisi olan Harry H. Davis ve iş yeri hekimi 
olan Dr. Charles I. Miller tarafından başlatılmıştır. Burada sorun 
Davis’in geliştirdiği montaj hattında çalışan işçilerin yakınmaları 
olarak dikkat çekmiştir. Zaman-etüt uzmanları işin bir saat için-
de tamamlanması gerektirecek bir uygulama önermişlerdir. An-
cak çalışanlar işin çok ağır olduğunu ileri sürmüşlerdir. İşçiler za-
man etüt çalışmalarına uygun biçimde işi tamamlamak istedikle-
rinde çok zorlandıklarını belirtmişlerdir (12). Davis ve Miller’in 
ana ilgisi çalışanların etkin biçimde işi tamamlamalarını sağlaya-
cak uygun bir zaman uzunluğunun belirlenmesi ve çalışanların iş 
stresi ve ağırlığından korunarak etkinliklerinin artırması olmuş-
tur. Başlangıçta önce iş tasarımı üzerinde durulmuş, daha son-
ra yapılan birçok çalışmada fizyolojik öğelere ağırlık verilerek ça-
lışanların kalp hızları ve oksijen talepleri değerlendirilmiştir. Bu 
yolla işin işçiler üzerindeki baskısı ortaya konurken, gerekli ça-
lışma dinlenme aralarının ne olması gerektiği de belirlenebilmiş-
tir. Günümüzde gelişen bu laboratuvarın ilkelerinden biri “insa-
nın işe uydurulması değil, işin insana uydurulması, ayrıca ürünle-
rin kolay taşınır, kullanılır ve yararlanılır ürünler olmasını sağla-
mak” biçiminde özetlenmektedir. 

Ergonomi alanında İkinci Dünya Savaşı sonrasında önemli 
bazı tarihsel gelişmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1957: ABD’de “Human Factors Society” kurulmuştur. 
1957: “Ergonomics” dergisi yayımlanmaya başlamıştır (12).
1957: “Human Factors” kullanılmaya başlamıştır (12). Alman 

Ergonomi Derneği kurulmuştur (13).
1959 yılında “Uluslararası Ergonomi Derneği” kurulmuştur. 

Bugün 36 üye dernek ve 15000 tam üyesi vardır. 
1961 yılında Loughboorugh Üniversitesinde ilk üniversite 

programı başlamıştır. 
1963: Fransa ve Hollanda Ergonomi Derneği kurulmuştur.
1964: Avustralya ve Japonya Ergonomi Derneği kurulmuştur. 
1968: Kanada ve İtalya Ergonomi Derneği kurulmuştur.
1973: Yugoslavya Ergonomi Derneği kurulmuştur.
1976 yılında “Ergonomi alanında Standardizasyon” başlıklı 

ISO/TC 159 yayınlanmıştır. Avusturya Ergonomi Derneği Kurul-
muştur.

1977: Polonya Ergonomi Derneği kurulmuştur. 
1978: B. A. Warton da pilot kabini ergonomisi geliştirilmiştir. 
1982: Güney Kore ve İsrail Ergonomi Derneği kurulmuştur. 
1983: Brezilya Ergonomi Derneği kurulmuştur. 
1984: Güney Doğu Asya Ergonomi Derneği ve Güney Afrika 

Ergonomi Derneği kurulmuştur. 
1985: Finlandiya Ergonomi Derneği kurulmuştur. 
1986: Belçika ve Yeni Zelanda Ergonomi Derneği kurulmuştur. 
1987 de İngiltere’de “Donanım tasarımcıları için insan faktör-

leri” DEF STAN 00-25 yayınlandı. Kolombiya; Hindistan ve Ma-
caristan Ergonomi Derneği kurulmuştur (13). 

1988: İspanya, Endonezya ve Singapur Ergonomi Derneği ku-
rulmuştur. 

1989’da İngiltere’de 89/392/EEG kodlu “Makine güvenliği di-
rektifleri” yayınlanmış ve Çin Ergonomi Derneği kurulmuştur.

1990 yılında da İngiltere’de “90/269/EEC, elle yük kaldırılması-
na yönelik minimum güvenlik ve sağlık gereksinimleri”ile“90/270/
EEC ekranlı araçlarda çalışmanın minimal güvenlik ve sağlık ge-

reksinimleri” başlıklı direktifler yayınlanmıştır. ISO 9241 ikinci 
direktifi desteklemektedir. 

1992: ABD’de 5.000’in üzerinde üyesi olan“Human Factors So-
ciety” “Human Factors and Ergonomics Society “adını almıştır. 

Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini in-
celeyerek bunlara uygun yaşama ve çalışma ortamları yaratma-
yı amaçlayan bir bilim dalıdır. Amaçlı bir etkinliği sürdürmekte 
olan bir sistemin diğer öğeleriyle insan etkileşimini inceleyen er-
gonomi; insan-sistem uyumluluğunu sağlayarak insan iyiliğini ve 
genel sistem etkinliğini artırmayı amaçlar. 

Ergonomi çalışmaları yapay ve doğal sistemlerin rahat, güvenli 
ve verimli birlikteliğini ve uyumunu sağlamaya yöneliktir (6). Er-
gonomi insan faktörlerini içine alan; algısal ergonomi (insan kul-
lanımına uygun araç gereç tasarımı), antropometri (insan bedeni-
nin ölçüleri), biyomekanik (insanın iç ve dış uyaranlara yanıtı) ve 
iş ve çevre fizyolojisi gibi önemli bileşenleri olan birçok disiplini 
kapsayan bir bilimdir (3,12,14). Teknolojik gelişmeye verilen öne-
mi kimi zaman sosyal ve ekonomik faktörlerin göz ardı edilmesi-
ne neden olabilmektedir (7). Çoğu çalışmacı teknolojik ilerlemede 
estetik ve dinin etkisi üzerinde durmaktadır (11). 

Günümüzde tüm endüstriyel tasarımlarda ve satışa sunulan 
ürünlerde ergonomi prensipleri esas alınmaktadır. Uluslararası 
Ergonomi Derneği, ergonomi ile ilgili bilimsel uygulamaları tek-
nik gruplar adı altında 17 alt başlığa ayırmıştır. Bu gruplara ör-
nek olarak: Güvenlik ve sağlık, insan bilgisayar ilişkisi, kas iskelet 
sistemi rahatsızlıkları, yaşlanma, iş yeri tasarımı gibi yan dallar  
gösterilebilir (12). 

 Bir mesleğin sağlıkla ilgili tipik bir soruna yol açtığı saptan-
dığı zaman ergonomisel girişimlere gerek duyulmaktadır. Bu giri-
şimler kullanılan araç gereçlerin kusurlu tasarımından ileri gelen 
sorunların giderilmesi şeklinde olabileceği gibi, mesleklerin bi-
yomekanik analizlerinin yapılması ve sonra işçilerin fonksiyonel 
kapasitelerine göre bu işlere yerleştirilmeleri ya da işçilerin deği-
şik işlerde sırayla çalışmaları gibi iş ortamından ileri gelen sorun-
ların giderilmesi şeklinde de olabilmektedir. İşçilerin ergonomi-
sel prensipler açısından eğitimleri de yine bu girişimler arasında 
önemli bir yer tutmaktadır (12). 

Amerika’da işveren şirketlere rehberlik eden ve koşullarını er-
gonomisel bir bakış açısından ele alan dernekler oluşturulmuştur. 
Böylece birincil korunmayı yani birikimsel zedelenme hastalık-
larını (BZH) oluşturması mümkün faktörlerin giderilmesini sağ-
lamak istenmektedir. Eğer birincil korumada başarısız olurunsa 
ikincil koruma ön plana çıkmaktadır. Yani erken tanı ile sorun-
ların işlevsel kısıtlılığa yol açmasını engellemeyi amaçlayan prog-
ramlar oluşturulmuştur. Üçüncül koruma ise hastalıkların alev-
lenmesinin, kişinin sakatlığının önlenmesine yöneliktir. 

Sunulan bir başka hizmet de eğitim programlarıdır. Bu prog-
ramlar işe özgün olmakta ve işçilere biyomekanik açıdan uygun 
duruş ve hareket biçim ve değişiklikleri öğretilmektedir (12). Er-
gonomi alanında çalışanlar ürün tasarımında sistem yaklaşımı-
na ağırlık verirler. Çünkü tek tek araç gereçler üzerinde durulması 
ile sorunun çözümü mümkün olmayacaktır. Sistem bilgisayar ve 
kullanıcısı, bisiklet ve sürücüsü, kurşun kalem ve kullanıcısı ola-
bilir. Kişi/yer ya da kişi -makine sistemlerinin tasarımında ergo-
nomi alanında çalışanlar giderek daha büyük ağırlık kazanmakta-
dırlar. Temel çalışma alanları şu konularda odaklanmıştır: 



356 Prof. Dr. Çağatay GÜLER, Prof. Dr. Songül ACAR VAİZOĞLU, Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ, Uzm. Dr. Adem KOYUNCU

1. Problemin belirlenmesi, tanımlanması,
2. Tasarımlanacak ürün ya da yerin belirlenmesi,
3. Araştırma planlanması ya da veri toplanması,
4. Tasarım sorunlarının olası çözüm önerilerinin belirlenmesi,
5. Tasarımın üretilerek uygulamaya sokulması.

Gelecekte ergonomi endüstri, kamu, resmî kurumlar, işçiler ve 
toplum bireylerince daha iyi anlaşılacak ve önemi kavranacak-
tır. Özellikle iş yeri, havacılık sistemleri, bilgisayar donanım ve 
programları, tüketici ürünleri, spor, sanat ve mesire etkinliklerin-
de önemi çok artacaktır. Kişilerin iş, ev ve mesire etkinliklerin-
de güvenli, etkili ve daha üretken etkileşimini ön plana çıkara-
caktır (15). 

HALK SAĞLIĞI EĞİTİMİNDE ERGONOMİ
Yıllar önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet son-
rası dersleri arasında açılan HAS 611 Ergonomiye Giriş, HAS 711 
Ergonomi ve HAS 664 İş Fizyolojisi bu amaçla atılan ilk adımlar-
dan biridir. Yıllardır mezuniyet sonrası öğrencileriyle temel ergo-
nomi kavramlarının tartışılmasına olanak sağlamıştır (1, 2). 

Sağlık Bakanlığı tarafından 1997 yılında yayımlanan “Ergono-
miye Giriş” kitabı 1992 yılında PTT dergisinde yayımlanmış po-
püler bir yazının gördüğü ilginin son aşamasını oluşturmuştur 
(16-17). Özellikle ergonomi iş güvenliği ilişkisiyle ilgili 1988 yılın-
dan başlayarak sürdürülen yayınlar (18-24), kongre bildirileri (25-
27), radyo programları (28) meyvelerini ilk olarak Çalışma Bakan-
lığının İş Müfettişliği kurslarında ayrıntılı sağlık ağırlıklı ergono-
mi tartışmaları, daha sonra TTB Ankara Tabip Odası’nın düzen-
lediği “ergonomi” kurslarıyla vermiştir (29-32). Bu yolla “kent er-
gonomisi” gibi yaygın bir etkilenim konusunun bilimsel toplantı-
larda ele alınmasını sağlayacak bir kamuoyu da oluşmaya başla-
mıştır (33). Ankara Tabip Odası’nda kursa ve tartışmalara katılan 
konuyla ilgili, iş sağlığı birikimi ve etkinliği yüksek bir hekim gu-
rubunun katılımı ilk meyvesini vermiş, hekimlere yönelik “Ergo-
nomiye Giriş Ders Notları” kitap halinde yayımlanmıştır (14, 34).

Ergonomik yetersizliklerin halk sağlığı boyutunun önemi ça-
baların bir başka boyutta sürdürülmesini de zorunlu kılmıştır. 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıp Fakül-
tesi Dekanlığının önemli katkılarıyla Eylül 2003 tarihinde ülke-
mizin tüm üniversiteleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üye 
ve görevlilerine yönelik bir kurs düzenlemiştir. Kursa katılım ol-
dukça yüksek olmuştur. Üniversitelerimizin halk sağlığı anabi-
lim dallarından katılımcılar halk sağlığı boyutu, sağlık boyutu ön 
planda olacak biçimde bir ergonomi kaynağı hazırlama kararı al-
mışlardır. Bunun sonucunda “Sağlık Boyutuyla Ergonomi” kitabı  
hazırlanmıştır (1).

Ergonomi terimi Yunanca iş anlamına gelen “ergos” ve yasa 
anlamına gelen “nomos” sözcüğünden türemiştir (35, 36). Ergo-
nomi uyum, uygunluk anlamına gelir, kişilerle diğerleri, yaptıkla-
rı iş, kullandıkları şeyler, çalıştıkları, yolculuk yaptıkları, oynadık-
ları ortamlar asında uygunluk olmasıdır. Eğer bu uygunluk sağla-
nırsa kişiler üzerinde stres kalkar. Daha rahat olurlar, işlerini daha 
hızlı ve kolay yaparlar ve yanlışları daha az olur. Burada sadece fi-
ziksel uygunluktan söz edilmemektedir; aynı zamanda psikolojik 
ve diğer bakımlardan da uygunluk kastedilmektedir. Bu neden-
le ergonomiye “insan faktörleri” denmesi de doğrudur (16,35-37).

Bazı ülkeler ve ABD’de “insan faktörleri”, diğer ülkelerde yay-
gın olarak kullanılan terimiyle “ergonomi” insan kullanımına yö-
nelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale geti-
rilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Bu açıdan ergonomi 
iş, ürün tasarımı, ev yaşamı ve dinlenme dönemi etkinlikleri ve 
bunlara yönelik üretimle ilgili olarak çevre ile kişinin etkileşimi 
olarak tanımlanabilir. Çeşitli iş ve çevre koşullarında insanların 
makinelerle ilişkisini konu edinir. Bu ilişki kişinin bedensel, ruh-
sal özelliklerini göz önüne alır. İnsan eğilimlerinin, yeteneklerinin 
ve kısıtlılıklarının bu ilişkideki rolü üzerinde durur. Bu değerlen-
dirmelerin sonucunda elde edilen verileri insan-makine sistemle-
rinin tasarımında, iş yeri ve çalışma ortamının düzenlenmesinde 
kullanır (16, 22, 37-39). Ergonomi genel anlamda yaşamın (dünya-
nın) insana uydurulmasını hedef almıştır (1, 2). 

Ergonomi bilimi insan ve sistemin diğer öğeleri arasındaki et-
kileşimleri anlama çabası içerisinde olan bir bilimdir. Meslek ola-
rak kuramsal ilke, veri ve yöntemleri insan iyiliği ve sistemin ge-
nel performansını artırma amacıyla kullanır (40). 

Ergonomiyle ilişkili sayılabilecek ilk uygulamalar insanlar ça-
lışırken hareket ve zaman ilişkisinin incelenmesi, iş talebine göre 
insan kapasiteleri ve kısıtlılıklarının belirlenmesi olmuştur. 

Ergonomi ya da insan faktörleri insanlarla sistemin diğer öğe-
leri arasındaki etkileşimi konu edinen bilimsel disiplin ve insan 
iyiliğini ve bütün sistem performansını en iyi duruma getirmek 
üzere tasarımın kuram, ilke veri ve yöntemlerini uygulayan mes-
lek dalıdır. Ergonomi alanında uzmanlaşan kişilere ergonomi-
ci (ergonomist) denir. Ergonomi uzmanları iş, görev, ürün, ör-
güt, çevre ve sistemlerin değerlendirilmesi ve tasarımıyla uğraşır. 
Temel amaçları bunların insanların gereksinimi, yeteneği ve kı-
sıtlılıkları ile uyumlu hale getirilmesidir. Ergonomiciler görev, iş, 
ürün ve çevrenin insanların gereksinimi, yetenekleri ve kısıtlılık-
ları ile uyum ağlayacak biçimde tasarımlanmasını ve değerlendi-
rilmesini sağlar (41-44).

Ergonomiciler fiziksel, bilişsel, sosyal, örgütsel, çevresel ve ge-
çerli diğer etmenleri tümelci bir yaklaşımla ele alır. 

Şekil 1. Ergonomik bir tasarımda insana yönelik birçok amaç  
gerçekleştirilmelidir.
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Günümüzde ergonomiciler uzay ve havacılık, kaza analizi, bil-
gisayar program ve donanım geliştirmesi, iletişim teknolojisi, eği-
tim teknolojisi, adli psikoloji, resmi araştırma kuruluşları ve labo-
ratuvarları, grafik ve iletişim araçlarının tasarımı, sağlık ve tıbbi 
teknoloji tasarımı, sistem yönetimi, üniversiteler, kullanım elve-
rişliliği araştırmaları, sanal uygulamalar, iş yeri tasarımı vb gibi 
alanlarda çalışmaktadır. 

Ergonomiciler sıklıkla belirli ekonomik sektörlerle veya uy-
gulama alanlarıyla birlikte çalışırken her uygulama alanı ergo-
nominin devreye girmesini gerektiren yeni alanlar ortaya çıkarır 
(16,22,37,42-44). Ergonominin yoğunlaştığı projeler birçok disip-
linin katkısını gerektirmektedir. Dolayısıyla söz konusu disiplinle-
rin mensupları ergonomi konusunda uzmanlaşabilirler (44).

- Fiziksel boyut ve biçim (antropometri ve biyomekanik),
- Fiziksel gereksinimler (fizyoloji ve biyoloji),
- Vücut ritimleri (kronobiyoloji),
- İnsan girdi karakteristikleri (fizyoloji, duyusal psikoloji, fizik),
- Bilgi ve karar (grafik tasarım, psikoloji, bilişim bilimleri),
- Çevresel tolerans (biyoloji, psikoloji, adli),
- Veri toplama, sağlama ve analizi (istatistik, iş yöntemleri, 

grafik tasarımı),
- Çalışma ve iş süreçleri (tasarım, mühendislik, yönetim,  

psikoloji),
- Kültür ve güdülenme (psikoloji, sosyoloji),
- Sistem tasarımı (sistem tasarım ilkeleri, afet çalışmaları). 

Chapanis tarafından yapılan tanıma göre insan faktörleri verim-
li, güvenli, rahat ve etkili bir insan kullanımı sağlamak amacıyla 
araç, gereç, makine, sistem, iş, çalışma akışı ve düzeni ve çevreler 
tasarımlamak amacıyla insan davranışı, yetenekleri, kısıtlılıkları 
ve diğer karakteristikleri ile ilgili bilgileri araştırır ve uygular (39). 

Uluslararası Ergonomi Örgütü Haziran 2000 tarihinde yaptığı 
tanıma göre ergonomiyi ya da “insan faktörlerini” insan ve siste-
min diğer öğeleri arasındaki etkileşimlerin anlaşılması ile ilgili bi-
limsel disiplin ve insan iyilik halini ve genel sistem performansını 
en uygun düzeyde sürdürecek biçimde kuram, ilke ve yöntemleri 
uygulayan meslek olarak tanımlamaktadır (16, 25, 3, 44).

Ergonomi çalışan insanları kişi, makine, işin talepleri ve ça-
lışma yöntemleri arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamaya yönelik 
olarak inceleyen çalışma alanıdır. Bütün işler doğası ne olursa ol-
sun insan üzerinde zihinsel ve bedensel zorlama yapar. Bu stresler 
mantıklı sınırlar içerisinde tutulduğunda, çalışma performansı is-
tenen düzeye çıkar böylece çalışanın sağlığı ve iyiliği sürdürülebi-
lir. Eğer stres aşırı ise hata, kaza, travma ve/veya sağlıkta kötüleş-
me durumları ortaya çıkmaktadır (16, 36, 44, 45).

Ergonomi çalışma çevresindeki stresleri ve insanların bu stres-
lerle uyumunu konu edinir. Ergonominin amacı fabrika ve ofisle-
rin, mobilyaların, donanımın, araç gerecin ve iş taleplerinin in-
san boyutları, yetenekleri, beklentileri ile uyum içerisinde olması-
nı sağlamaktır (46). Temel bileşenleri anatomi, fizyoloji, psikoloji, 
mühendislik ve tasarım ve yönetimdir (16, 37).

Ergonominin fiziksel ergonomi, bilişsel ergonomi ve örgütsel 
ergonomi olmak üzere üç ana özelleşmesi vardır.

Ergonomi insanları en yüksek düzeyde üretken, doyumlu ve 
güvenli hâle getirmek üzere ürün, donanım ve sistem tasarımı ile 
ilgili en iyi yöntemleri bulmaya çalışır. 

Tarihsel olarak ABD’de insan faktörleri, Avrupa’da ergono-
mi olarak çıkmış, ayrıca mühendislik psikolojisi, uygulamalı ya da 
deneysel psikoloji gibi terimler de kullanılmıştır. Psikoloji ve mü-
hendislik tasarımını bir araya getirir. Psikoloji, mühendislik, bilgi-
sayar bilimi, biyomekanik, tıp ve diğer birçok disiplinin katkısını 
alan bir daldır. Çoğu kez birbirinden farklı alanların arasında bir-
leştirici ve bağlantı sağlayıcı bir öğe durumundadır. 

1. Bilişsel ergonomi (başlangıçta mühendislik psikolojisi ola-
rak ta adlandırılmıştır): İşin bilgi işleme gereksinimleriyle ilgilenir. 
Başlıca uygulamaları hata olasılığını en azda tutarak insan per-
formansını artırmaya yönelik olarak kadran, kontrol ve bilgisayar 
programları geliştirmektir (47-49). Bilişsel ergonomi insanlar ve 
sistemin diğer öğeleriyle etkileşimleri açısından algılama, bellek, 
mantık yürütme ve motor cevap gibi ustinsel süreçlerle ilgilen-
mektedir. Başlıca konuları arasında ustinsel iş yükü, karar verme, 
becerili performans, insan bilgisayar etkileşimi, insan güvenilirli-
ği, iş sistemi, bunları insan sistem tasarımıyla ilişkili becerileri ka-
zandırma gibi konuları kapsamaktadır (41-44).

Bilişsel ergonominin ustinsel süreçlerle (yani beynin yaptı-
ğı işle) ilişkili olduğu belirtildi. Algılama, bellek, mantık yürütme, 
motor cevap, gibi öğelerle insan ve sistemin diğer öğelerinin etki-
leşimi açısından ilgilenmektedir. Ustinsel iş yükünün bileşenleri 
arasında karar verme, beceri ile ilişkili performans, insan bilgisa-
yar etkileşimi, insanın karar güvenilirliği, iş stresi ve eğitimini in-
san sistem tasarımı ile bağlantılı olarak incelemektedir. 

Klasik ergonomi kitapları bunu açıklayabilmek için hava trafik 
kontrolünü örnek vermektedir. Trafik kontrolörü çalışma istasyo-
nunda bir ya da birkaç ekran, telefon ve radyo ile bağlantılı çalış-
maktadır. Bunların hepsi görevliye anlaması, yorumlaması, olabi-
lecek sorunları kestirmesi, karar vermesi ve verdiği kararı iletme-
si gereken süreçle ilgili bilgiyi sağlar. Bilişsel ergonomiciler bu sü-
reci değerlendirerek çalışma istasyonu, tüm sistem, eğitim ve ça-
lışma istasyonunun bulunduğu çevreyi söz konusu sürecin düz-
gün ve güvenli olmasını sağlayacak biçimde düzenlenmesine ça-
lışmaktadır. Bu nedenle ışığın ekranda parlamamasını sağlayacak 
şekilde aydınlatmayı sağlamaktadır. Temel amaç kontrolörün ek-
ranı düzgün olarak görmesidir. Yine kontrolörün en az hata ya-
pacağı çalışma süresinin ne olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. 
Mümkün olduğu kadar otomasyonu artırarak kontrolörün dikka-
tini problemli uçak üzerinde yoğunlaştırmasına olanak verir. Böy-
lece problemsiz uçağa dikkatini ayırması gerekmez (40).

2. Fiziksel ergonomi: Fiziksel etkinlikleriyle ilişkili olarak in-
sanların anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik ka-
rakteristikleriyle ilgilenmektedir. Dolayısıyla çalışma sırasındaki 
duruş özellikleri, işlenecek materyalle ilgili işlemler, yinelenen ha-
reketler, işle ilgili kas iskelet sistemleri, güvenlik ve sağlık temel 
konularını oluşturmaktadır (40-44).

Fiziksel ergonomi çevrede performansı etkileyebilecek fizik 
etmenleri konu edinmektedir. Fiziksel terimi fizikçilerin kullan-
dığı anlamda ısı, ışık, gürültü, toz kimyasallar vb dir. Kişilerin ra-
hat çalıştıkları bir termal konfor sınırı vardır. Ancak ağır iş yap-
tıklarında daha soğuk bir ortamı yeğlerler. Fiziksel ergonomi bu 
etmenlerin insan üzerindeki özellikle zararlı etkilerine ağırlık ve-
rir. Böylece insanların kendilerine zarar vermeyecek hatta ondan 
hoşlanacak ve mutlu olacakları bir fizik ortamda bulunmaları için 
çalışmaktadır (50).
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Fiziksel ergonomi açısından antropometri vücut boyutları-
nın ölçülmesi ve nitelendirilmesiyle ilgilenir. Antropometrik ve-
riler elbise, mobilya, makine, araç gereç ve çalışma istasyonları-
nın tasarımcılarına önemli ipuçları verir (51-53). İş fizyolojisi: do-
laşım, solunum ve iskelet sisteminin işin metabolizmadan sağla-
nacak enerji gereksinimlerine verdiği cevapları konu edinmekte-
dir. Bu disiplin iş talebi ve işçinin kapasitesinin uyumsuzluğuyla 
ilgili verilerden yola çıkarak yerel veya genel vücut yorgunluğunu 
önlemeyi hedeflemektedir (54). Biyomekanik, özellikle doku me-
kanik streslerine yanıt olarak insan dokusunun mekanik özellik-
leri ile ilgilenmektedir (55). Bazı mekanik stresler belirgin travma-
lara yol açmaktadır. Birçok durumda makine koruyucuları ve kişi-
sel koruyucu donanım gibi mühendislik teknikleriyle önlenebilir 
(56). Kimi travmalar ise daha sinsidir ve birikimsel zedelenmele-
re ve hastalıklara yol açabilir. Bu stresler vibrasyonda olduğu gibi 
dışsal, kas kirişi gerilmelerinde olduğu gibi içsel olabilir. 

Tavukların kesildikten sonra parçalanması işinde çalışan işçi-
lerde görülen el ve parmaklardaki uyuşma ve karıncalanma, seb-
ze hasadındaki hatalı duruş özellikleri nedeniyle çiftçilerde görü-
len bel ağrıları, hastayı yataktan tekerlekli sandalyeye oturtma uy-
gulamasına bağlı olarak hemşirelerde görülen bel ağrıları vb ör-
nek verilebilir (48,56).

3. Örgütsel ergonomi: Örgütsel yapıları, politika ve süreçleri 
dahil olmak üzere sosyoteknik sistemlerin en uygun duruma geti-
rilmesiyle ilgilenir. Konuları arasında iletişim, ekip kaynak yöneti-
mi, iş tasarımı çalışma saatlerinin belirlenmesi, ekip çalışması, ka-
tılımcı tasarım, toplum ergonomisi, uyumlu çalışma, işbirliği için-
de çalışma, yeni iş paradigmaları, örgütsel kültür, sanal örgütler, 
tele iş ve kalite yönetimi sayılabilir. Örgütsel ergonomi insanları 
ve işi en iyi etkiyi sağlayacak biçimde örgütlemeye çalışır. Sözgeli-
mi hava trafik kontrolörleri örneği ele alınacak olursa özellikle yo-
ğun tatil dönemlerinde vardiya çalışmasının işlevi azaltmayacak 
biçimde düzenlenmesi örgütsel ergonominin işidir (16,37,41-44).

İnsan, makine, iş gereksinimi ve çalışma yöntemleri arasında-
ki karmaşık ilişkiyi konu edinen ergonomi bilimi birçok bilimin 
sağladığı verilerden yararlanmak zorundadır. 

İşin niteliği ne olursa olsun iş insan üzerinde değişik dereceler-
de stres yani zorlanma nedenidir. Ergonomiciler çalışma ve yaşa-
ma ortamındaki stresi ve insanın bu stresle baş edebilme çabala-
rını ya da uyumunu sağlayacak önlemleri araştırır. Kısacası haya-
tın insan üzerindeki zorlayıcı ve olumsuz etkilerinin ortadan kal-
dırılması ya da sınırlandırılmasına yönelik bütün çabalar ergono-
mi alanına girer(1,2). 

Temel ergonomi özelleşmelerinin hedefleri şunlardır: 
1. Fiziksel yönetim,
2. Beceri yönetimi,
3. Risk yönetimi,
4. Zaman yönetimi.

Psikososyal çevrede: 
1. Sosyal,
2. Kültürel,
3. Yaşama biçimi.

Fiziksel çevrede: 
1. Fiziksel etkenler,
2. Kimyasal etkenler,
3. Biyolojik etkenler.

Teknoloji alanında: 
1. Ürün tasarımı (antropometrik, biyomekanik),
2. Bilgisayar donanım etkileşim yüzeyi tasarımı,
3. Bilgisayar program etkileşim yüzeyi tasarımı.

Ergonomi bütün bunları yaparken aşağıdaki etkenleri göz önüne 
alır: 

1. Fiziksel faktörler: Çevre koşulları (eşyalar),
2. Biyolojik etmenler (vücut boyutları, vücut yetenekleri, fiz-

yolojik süreçler),
3. Psikolojik etmenler (ustinsel iş yükü, bilgi işleme, eğitim, 

güdülenme),
4. İş etmenleri (iş gereksinimleri (zaman, hız vb), iş tasarımı,
5. Örgütsel etmenler (örgüt tipi, örgüt iklimi, yönetim biçim-

leri).

Bu durumda “insan faktörleri” tanımına giren bileşenler şöyle sı-
ralanabilir: 

1. Bilişimsel araçların tasarımı
- İşlevlerin alt bileşenlerinin belirlenmesi,
- İşlevlerin tanımlanması,
- Kullanıcı bağlantı ve erişim (uzanma, ulaşma) tasarımı,
- Kullanıcı rehberlerinin hazırlanması.

2. Çevre
- Aydınlatma,
- Gürültü,
- Isıtma vb.

3. Kullanıcı farklılıkları
- Yaş,
- Görme durumu,
- Vücut boyutları ve biçimi,
- Özel gereksinimler.

4. İş uygulamaları
- Görev ve iş tasarımı,
- Kullanım kapsamı,
- Örgütsel yapı,
- Politika ve uygulamalar.

5. Değerlendirme
- Kullanıcı gereksinimleri,
- Prototip geliştirme,
- Standartlar / mevzuat.

6. Bilişsel öğelerin dışında kalan somut nesnelerin tasarımı
- Çalışma istasyonu tasarımı,
- Girdi/çıktı araçları,
- Çalışma yeri tasarımı,
- Sağlık ve güvenlik.

7. Eğitim-beceri kazandırma
- Gerekli beceriler,
- Deneyim,
- Güdülenme,
- Eğitim ve beceri kazandırma gereksinimi.
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Bütün bunların gerçekleştirilebilmesi için görevin yapılması, uy-
gulanması, karar verme, izleme, düzenleme ve süreç bilgilendir-
me aşamaları gerçekleştirilmek zorundadır. 

ERGONOMİNİN AMAÇLARI 
Ergonominin iki temel amacı vardır:

1. Yürütülen işin etkililiğini ve etkinliğini artırmak: Kişi ile 
makineler arasındaki temel fark insanların hata yapma-
sıdır. Kişilerin hata nedenleri incelenecek olursa hatalar 
azaltılabilir. Bu yolla kullanım rahatlığı ve performans gü-
venilirliği artar. Sistemin verim ve etkililiği yükselir. 

2. İşte istenir insan değerlerini artırmak: Güvenliği, teknoloji 
kullanım rahatlığını artırır, operatörün yorgunluğunu 
azaltır, bireyin stresini azaltır, kullanıcı doyumunu artırır, 
kişilerin yaşama kalitesini yükseltici etki yapar. 

Kişilerin erkek, kadın, çocuk ya da yaşlı, üretici ya da tüketici, 
özürlü ya da sağlam, oluşlarına göre değişik özellikleri vardır. Do-
ğumlarından başlayarak çevre koşulları ve dış dünyadaki birçok 
durum ve araçla etkileşim ve ilişki içerisine girerler. Ortamın ay-
dınlanması, ısısı, gürültüsü, çalışma ortamının boyutları, tasarı-
mı, yerleşimi, kullanılan araç gereç ve avadanlıkların özelliği, mo-
bilyalar, dinlenme etkinliklerinde kullanılan araç ve gereçler, gün-
lük yaşamın birer parçası olan tüm araç gereç, makineler kişinin 
sürekli etkileşim içerisinde bulunduğu ve onu çeşitli şekillerde 
etkileyen çevre unsurlarıdır. Ergonomi tasarımda insanı merkez 
alan bir bilimdir (17-21,39).

YAŞAMIN İNSANCILAŞMASI
İnsanlar ilk çağlardan beri daha iyi ve daha kolay yaşayabilmek 
için, deneme yanılma yöntemiyle de olsa ergonomi kurallarını uy-
gulamaya çalışmışlardır. Ayakta yemek yiyen insanın oturarak ye-
mek yemeye başlaması, daha sonra yerde değil bir taşın üzerine 
oturması, oturduğu taşı düzleştirmesi, yiyeceklerini bir başka ta-
şın üzerine koyması, o taşın üzerini düzleştirmesi, daha sonra do-
ğal araç ve gereci taklit ederek amacına daha uygun günlük eş-
yaların yapımını gerçekleştirmesi, kaldıraç olarak uzun bir kalas 
kullanması, cisimleri yuvarlak ağaç gövdelerinden yararlanarak 
taşımaya başlaması ve tekerleği bulması bunlara örnek olarak ve-
rilebilir. Yaşlandığında yürümesine yardımcı olması için eline bir 
ağaç dalı almış ve bu giderek baston haline gelmiştir. Topraktan 
kap kaçak yapmıştır. Önceleri açıkta yaktığı ateş için daha sonra 
bir ocak yapmış belki de mağaranın tavanındaki bir delikten çı-
kan dumanın kendisini rahatsız etmediğini görmüştür. Daha son-
ra da o deliği kendisi açarak baca yapmıştır(1,2). 

İnsan yapısı gereği sürekli değişmek ve çevresini değiştirmek 
zorundadır. Ulaştığı hiçbir gelişim dönemi insan için son aşama 
olamaz. Sürekli daha ileri ve daha uygun koşulları yaratma çaba-
sı içerisindedir. Makineler, makine bataryaları olarak kabul edebi-
leceğimiz fabrikalar, yer altından madenlerin çıkartılması bütün 
bu amaçlarını gerçekleştirmek için yapmak ve geliştirmek zorun-
da olduğu sistem ve uygulamaların temelidir. Çalışarak üretmek 
zorundadır. Üretirken yaratılan ortam koşullarından olumsuz et-
kilendiğini de görmektedir. Bu olumsuz etkileri de en aza indir-
melidir. Kısacası insanlar ilk çağlardan beri dünyayı insana uy-

gun hale getirme çabası içerisindedir. Bunu yaparken kendisine 
daha rahat ve kaliteli bir hayat sağlamak çabası içerisindedir. Bu-
nun bedelini bazı olumsuz çevre etkileriyle de ödemektedir. Çün-
kü kendisi hala yaşadığı çevrenin ve koşulların efendisi değil onun 
bir bölümüdür (1,2). 

Bu durumda ergonominin tanımında yer alan işin insana uy-
gun hale getirilmesi çevrenin kısacası hayatın insana uygun hale 
getirilmesi aşağıdaki öğeleri kapsamaktadır: 

- Çalışma ortamının olumsuz fizik koşullarının etkisiz hale 
getirilmesi ya da bunu etkisiz hale getirecek önlemlerin 
alınması,

- Çalışma sürecinin insanın bedensel ve ustinsel yetenekle-
rine uygun hale getirilmesi,

- Araç gereç tasarımını kullanıma daha elverişli hale gelme-
lerini sağlayacak biçimde geliştirmek,

- İş yeri ortamının ya da günlük yaşama ortamının kendisi-
ne en uygun, duruma getirme,

- Çalışma koşullarını, saatlerini, biçimini insana en uygun 
hale getirme,

- İş temposuna, çalışma saatlerine ve monotonluğa bağlı ola-
rak oluşabilecek zorlanmaların engellenmesi ya da en aza 
indirilmesi,

- Gerek iş gerek ev ve gerekse diğer etkinlikler sırasında ya-
şama ve çalışma kalitesini yükseltecek düzenek ve düzelt-
melerin yapılması,

- Bütün bu etkinlikler sırasında güvenliğini ve sağlığını teh-
likeye düşürecek tehlikeleri ortadan kaldırabilecek önlem-
leri almak sayılabilir. 

Bu durumda insan için tasarım, grup için tasarım, örgüt için tasa-
rımdan söz edilebilir: 

İnsan için tasarım: 
- Çalışma istasyonu tasarımı,
- Bilgi, beceri ve eğitim gereksinimleri,
- Çevre,
- Görev tasarımı,
- Görev desteği,
- Sağlık ve güvenlik konuları,
- Yaşlı işçiler vb.

Ekipler, çalışma grubu, çalışma postası için tasarım: 
- İş tasarımı, kültürel konular,
- Genel sistem ve durum modelleri,
- Ekip çalışmasıyla ilgili örgütsel öngörüler,
- Ekipler için teknik kaynaklar,
- Ödüllendirme yapısı vb.

Örgütsel tasarım: 
- Global çalışma, kurala bağlı süreçler, kültürel konular,
- Sorumluluk, otorite ve katılım,
- Yetenekleri geliştirme, örgütsel öğrenme, yaşam boyu bilgi 

yönetimi,
- Destek zinciri etkinliği,
- Gelişme ve yozlaşma vb.
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J. Rassmussen 2000 yılında San Diego’daki “IEA” Kongresinde
şunları söylemektedir: ”Son zamanlardaki büyük kazaların dik-
katli bir değerlendirmesi, bunların hata ve yanılgıların rastlantısal 
olarak bir araya gelmesi sonucu değil, örgütsel davranışın güven-
li işletimin sistemli biçimde güvenli işletimin sınırlarına kayma-
sı sonucu olduğu görülmektedir. Büyük kazalar, farklı örgütlerde
ve aynı zamanda farklı noktalarda yerel olarak en iyi yapan birçok
karar vericinin kararlarının yan etkisidir.”

Bu konu ergonomi açısından da giderek daha önemli hale gel-
mektedir. Bu nedenle ergonomi alanında çalışanlar kaza ve afet 
sonrası analizlere giderek daha büyük oranda önem vermektedirler. 

ERGONOMİ VE ÇALIŞMA YÖNTEM VE 
KOŞULLARINA MÜDAHALE
İnsan yaşamının büyük bir bölümünün çalışmaya ayrılması, işin 
insan yaşamındaki önemi, iş yeri koşullarının sağlıkla çok yakın 
ilişkisi, ergonomi ilkelerinin bu alanda yaygın kullanımında etkin 
olmuştur. Bu nedenle kabaca yapılan bir ergonomi tanımından, 
ergonomi konusunun sadece iş yeri ile ilgili olduğu kanısına varı-
labilir. Ancak doğuştan başlayarak bebeğin yattığı beşikten, evler-
de oturulan sandalyelere, masanın yüksekliğine, bıçak,tornavida 
ve çatalın ya da makasın sapına ya da ağırlığına kadar birçok fak-
tör ergonomi biliminin konusudur. Ergonomi bu faktörleri insana 
en uygun biçimde belirlemeye çalışır (16,22,37,39).

İşyeri tasarımında kassal yorgunluğu, değişik zedelenmeleri 
önleyebilmek için uygun tasarım şarttır. İngiliz Ergonomisti John 
Hammond şöyle demektedir: ”Günümüzde endüstride kullanılan 
birçok makinenin çok iyi tasarlanmış ve hassas kontrol sistemle-
ri vardır. Ancak, sıklıkla bunlar öylesine yerleştirilmiştir ki, maki-
neyi kullanan kişi, hem kontrol alanını görürken hem de etkin bi-
çimde kullanabilmesi için zürafa gibi davranmalıdır”. 

Ergonomi bilimi veri ve yöntemlerinden yararlanılarak çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesi, amacın daha kolay ve etkin biçim-
de gerçekleştirilmesi, sağlık üzerindeki olumsuz etkilerin önlen-
mesi ya da ortadan kaldırılması mümkün olabilmektedir.

Statik çalışma kassal yorgunluğun en yüksek olduğu çalışma 
biçimlerinden biridir. Bu nedenle kasların dinamik etkinlikte ça-
lıştığı bir çalışma biçimi yeğlenmektedir. Kimi zaman dinamik ve 
statik çalışmanın bir arada olduğu durumlar olabilir. Çalışanların 
el araçlarını bileklerini bükmeden, vibrasyon etkisinde kalmadan 
yapmaları sağlanmalıdır. 

Teknolojik ilerlemeye bağlı olarak ergonomiye yönelik ilgi gi-
derek artmıştır. Sıklıkla maliyeti yüksek ve karmaşık sistem-
ler başlangıçta insan faktörlerini göz önüne almadığında telafisi 
imkânsız sorunlar yaratabilmektedir (16,22,25,45-49).

1988’de yayınlanan bir OECD The Organisation for Economic 
Co-operation and Development (Ekonomik İşBirliği ve Kalkınma 
Örgütü) raporunda “birçok işçi becerisinin yarı ömrünün 3, 5 yıl 
olduğu belirtilmektedir. Avrupa Birliği 1998 yılında önümüzde-
ki on yıl içerisinde teknolojinin %80 oranında değişeceğini belirt-
mekteydi. Bu süreç şimdi daha da hızlanmıştır. Bu nedenle ergo-
nomi tanımı giderek çok daha geniş işlevsel tanımlar kazanmak-
ta, ergonomiye katkı yapması gereken disiplinlerin sayısı daha da 
artmaktadır. 

ERGONOMİ HANGİ BİLİMLERLE 
İLİŞKİLİDİR?
Ergonominin etkileştiği başlıca bilimlerden anatomi, fizyoloji ve 
psikolojiyi sayabiliriz. Anatominin iki ana dalı antropometri ve 
biyomekanik ergonomi gelişmesinde en önemli katkıyı sağlarlar. 
İş ortamının düzenlenmesinde, oturma araç ve gerecinin ve dü-
zeneğinin tasarım ve üretiminde, çalışma postürü, araç ve gereç 
tasarımında antropometrinin ilgili olarak sağladığı standart öl-
çüm sonuçlarından yararlanılır. Antropometrik değerlerin eksik-
liği büyük malzeme ve ham madde savurganlığına yol açabilmek-
tedir. Tasarımla ilgili yetersiz veriler ise birçok iş kazası ve iş ne-
denli sağlık sorunun temelini oluşturabilir (16,19,22,25,39,57).

Antropometri standart bazı noktaların esas alınmasıyla insan 
vücudunun ölçümlerini yapmaktadır. Biyomekanik ise anatomik 
yapıların ortamın fiziksel öğeleri ve koşulları ile etkileşimini esas 
almaktadır. Burada söz konusu olan anatomik yapılardan özellik-
le kas ve iskelet sitemini meydana getiren kemiklerdir. Kassal iş, 
fiziksel egzersiz ve kullanan kişi ile kullandığı araç, gereç ve ava-
danlığın etkileşimi biyomekaniğin konuları arasındadır. Yaşam 
bilim olarak adlandırabileceğimiz, yaşamsal olayları ve bunların 
oluşumundaki biyolojik mekanizmaları inceleyen fizyoloji bilim 
dalının iki ana dalı iş fizyolojisi ve çevre fizyolojisi özellikle önem-
lidir. Ergonominin çalışma alanları ve bu alanlara katkı sunan bi-
limler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Ergonomiye katkıda bulunan bilimler ve dalları (53) 

Ergonominin Çalışma alanı Katkıda bulunan bilimler

Fiziksel boyut ve biçim
Antropometri 
Biyomekanik

Fiziksel gereksinimler
Fizyoloji
 Biyoloji

Vücut ritimleri Kronobiyoloji

İnsan girdi karakteristikleri
Fizyoloji
Duyusal psikoloji
Fizik

Enformasyon ve karar
Psikoloji
Enformasyon birimleri

İnsan çıktı karakteristikleri

Biyomekanik
Fizyoloji
Psikoloji
İletişim çalışmaları

Çevresel toleranslar

Fizyoloji
Biyoloji
Psikoloji
Adli tıp

Veri sağlanması, toplanması ve 
analizi

İstatistik
İşletme yöntemleri

Çalışma alanları ve iş hayatı
Tasarım
Yönetim
İş psikolojisi

Örgütsel yeniden yapılanma Örgütsel teori

Kültür ve güdülenme
Psikoloji
Sosyoloji

Sistem tasarımı

Sistemler
Mühendislik ilkeleri
Afet çalışmaları
Kaza değerlendirmeleri
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İş enerji ilişkisini, iş ve egzersiz sırasında enerji sağlanmasıyla 
ilgili mekanizmaları iş fizyolojisi inceler. 

Spor fizyolojisi olarak bilinen bilim dalı ile iş fizyolojisi arasın-
da bir kaç terim dışında bir farklılık yoktur. 

Çevre fizyolojisi ise fiziksel öğelerin insan üzerindeki etkilerini 
konu edinir. Bu fiziksel öğeler arasında aydınlanma, gürültü ve 
ortam sıcaklığı sayılabilir.

Ergonominin dayandığı diğer bir ana bilim dalı psikolojidir. 
İş psikolojisi işin sosyal yönüyle de bir oranda ilişkilidir. Mes-

lek seçimi ve meslek eğitimi, meslek doyumu, bireysel farklılık-
lar, iş psikolojisinin ana ilgi alanları arasındadır. Diğer bir psiko-
loji dalı ise deneysel psikolojidir. Deneysel psikoloji yaşamın ka-
litesini, insanın bedensel ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyi-
lik halinde olmasını sağlamaya yönelik bütün uygulamalarda vaz-
geçilmez bir bilimdir. İş başarabilme yeteneği, karar verme, bece-
ri kazanma, bilgilerin yorumlanması ve değerlendirilmesi, bu de-
ğerlendirmelere göre etkinliğin yönlendirilmesi, yorgunluk, çalış-
ma temposunun yarattığı stres etkisi, zihinsel yorgunluk, çalışma 
düzeninin yarattığı etkiler, yaş performans ilişkisi ve performan-
sı etkileyen diğer öğeler deneysel psikolojinin konuları arasındadır. 

Bu liste ergonominin neden disiplinler arası bir bilim olduğu-
nu çok açık biçimde ortaya koymaktadır. Bunların hiçbiri klasik 
mühendislik dalı değildir. Mühendislik alanında çalışanlar bütün 
bu işlevleri tek başına yerine getiremezler. Kuşkusuz mühendislik 
uygulamalarının önemli katkısı vardır. Ancak sadece mühendis-
lik alanıyla ilgili bir disiplin olarak görülmesi ergonomi ilkelerinin 
yaşama geçmesini engelleyici bir nitelik kazanabilir. 

Ergonomi alanının uzmanlarına ergonomici veya insan fak-
törleri uzmanları (human factors specialist) denmektedir. Genel-
likle endüstri mühendisleri, psikoloji, veri işleme, fizyoloji, tıp, mi-
mari, sosyoloji ve hemen hemen diğer meslek gruplarının çoğu 
bu alanda değişik açılardan uzmanlaşabilmektedir (58). Ergonomi 
alanında çalışanların mesleksel dağılımına ilişkin bir örnek Tab-
lo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. ABD’nde ergonomicilerin değişik mesleklere göre dağılımı (58)

Akademik uzmanlık alanı %

Psikoloji 45

Mühendislik 19,1

İnsan faktörleri/ergonomi 7,7

Tıp, fizyoloji, yaşam bilimleri 3,0

Eğitim 2,6

Endüstriyel tasarım 2,4

İş yönetimi 1,9

Bilgisayar bilimi 1,3

Diğer 8,3

Öğrenci 8,2

Belirlenemeyen 0,4

Toplam 100,0

ERGONOMİDE İNSAN ÖLÇÜLERİ
Kişiler arasında yetenek, güdülenme, güç ve fiziksel olarak fark-
lılıklar vardır. Bunlar bir takım anatomik, fizyolojik ve psikolojik 
etkenlere bağlı olarak değişim gösterir. Ağırlık ve boy bakımından 
insanlar arasında önemli farklılıklar olabildiği gibi kişinin beden 
bölümlerinin uzunluğu ve birbirine göre oranlarında da önem-
li farklılıklar olabilir. Değişik hareket sınırları ve biçimlerine göre 
güç ve kuvvet bakımından da önemli farklılıklar görülür. Bu fark-
lılıklar değişik hareket sınırlarında ve duruş biçimlerine bağlı ola-
rak kişide de önemli değişim gösterebilmektedir. İnsanların boy, 
ağırlık, kuvvet, hareket ve uzanım sınırları vb özelliklerini antro-
pometri bilimi inceler (13, 20, 37, 59-61). 

Antropometri statik ve dinamik antropometri olmak üzere iki 
ana dala ayrılmaktadır. Antropometrik tablolarda gösterilen en 
önemli değerlerden biri persentiller yani yüzdelik dilimlerdir. Bu 
değerler ölçülen bir değerin “normal dağılıma” uyup uymadığını 
ya da “genel ortalamadan” sapıp sapmadığını gösterir (16, 22, 52, 
59, 61).

İNSAN MAKİNE SİSTEMLERİ
Bir veya birkaç insanla fizik yapıların bir arada bulunduğu sistem-
ler insan makine sistemi olarak ele alınabilir. Bu açıdan bakıldı-
ğında kurşun kalemle insan bir insan makine sistemidir. Burada-
ki makine herhangi tipteki bir fiziksel öğe olabilir. Bir insanı, or-
tamı ya da kullandığı araçla bir bütün olarak ele almadan kar-
maşık mekanizmaların etkisinin açıklanabilmesi mümkün değil-
dir. Kullanıcının yaşama kalitesinin artırılması, çalışma koşulla-
rının rahatlatılması, makinelerin kullanımının ve bakımının ko-
laylaştırılması, uyarı-cevap ikilisiyle gerekli denetimin sağlanma-
sı için kişi kullandığı araç ya da uygulama sırasındaki ortamı ile 
birlikte ele alınır. Yani insanın ve makinenin ayrı ayrı birimlerini 
oluşturduğu bir bütün esas alınır. Buna insan makine sistemi de-
nir. İnsan makine sistemi, insan, makine ya da makineler ve çev-
renin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmaktadır. Saçını kuru-
tan bir insanla saç kurutma makinesi, çekiç kullanan bir insan, in-
san makine sistemine örnek olabileceği gibi, bir bilgisayarla insan, 
uçakla pilot, santralle santral görevlisi birer insan makine siste-
midir (16, 20, 38, 39, 61, 62, 63). İnsan makine sistemleri denilince 
bir ya da birden fazla insanın ya da fiziksel bileşenin verilen belir-
li girdilerle istenen bir takım çıktıları sağlamak üzere etkileşecek 
biçimde bir araya gelmesidir. Makine ürün, donanım, araç, gereç 
ya da çevre olabilir.

Eskiden insan-insan ilişkisi olarak sürdürülmekte olan bilet 
alma, para bozdurma, para çekme işlemleri insan makine ilişkisi 
haline dönüşmüştür.

İnsan makine sistemlerinde insan ve makineler girdi ve çık-
tılarla bu çıktıların kadran ve ekranlar aracılığıyla insan tarafın-
dan algılanıp gerekli tepkinin gösterilmesine dayanmaktadır. Öl-
çümler yani makinenin çıktısı insanın girdisi olmaktadır. Bu gir-
di operatör tarafından işlenmekte ya da yorumlanmakta sonuçta 
tepki, müdahale ya da çıktı oluşmaktadır ki bu makinenin kont-
rol girdisidir. Mühendislik birimleri makinenin çalışması üzerin-
de yoğunlaşırken davranış birimleri de insan girdi ve çıktıları üze-
rinde yoğunlaşmıştır (1, 2).

Daha tasarım aşamasında iken insan ve makinenin varlığını 
bir bütün olarak ele alarak incelemek zorunlu hale gelir. Böyle in-
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san ve üretim süreci, işletim dizisi ya da makineyi bütün olarak 
ele almaya insan makine birimi denir. Makineden gelecek sinyal 
ve bu sinyale göre makineyi yönlendirecek komutu verecek uygu-
lamayı yapacak insanın sistemin bir bölümü olarak ele alınma-
sı tasarım aşamasında birçok sorunun çözülmesini sağlayacaktır 
(16,20,38,39,61).

Mühendislik psikolojisinin geleneksel sistem kavramında in-
san alıcı (almaç) ve yorumlayıcı olarak kabul edilir ve enformas-
yon ya da enerji çıktısı olarak davrandığı varsayılırdı. Girdi, alıcı 
ve çıktının birbirini bir sıra içerisinde izlediği kabul edilirdi. Çık-
tının bir el aracını kullanma ya da uçağı kaldırma şeklinde “maki-
ne” yi harekete geçirdiği düşünülürdü.

Oysa günümüz gelişmelerinin ışığında insan-makine sistem-
leri yerine insan-teknoloji sistemleri teriminin kullanılması daha 
yerindedir (5). Çünkü bu sistemler amaçlanan ve istenen perfor-
mans açısından değerlendirilmekte ve izlenmektedir. Bu durum-
da bir geri bildirim halkası ya da birçok geri bildirim halkası çık-
tı tarafını ya da bunun öğelerinden birini girdi tarafına bağlamak-
tadır. Girdi ve çıktı arasındaki fark bunları karşılaştıran bir “tar-
tı” ya da “yorum” noktasında değerlendirilmekte, bu girdi ve çık-
tı farkının en aza indirilmesi amacıyla birçok düzeltme işlemi uy-
gulanmaktadır. Bu sistemde insan karar vermekte ve düzeltmele-
ri yapmaktadır (5).

Geleneksel psikologlar etkinliklerimizin doğrusal bir evreler 
dizisi olduğunu kabul eder. Algılama, karar ve cevap şeklinde bir 
dizilim gösterdiği noktasından hareket eder. Bu evrelerin, alt ev-
relerin ve bağlantılarının her biriyle ilgili ayrı araştırmalar sürdü-
rülür. Daha sonra bu bağımsız araştırmalar doğrusal modelde bir 
araya getirilir. Ancak bu “davranışçı” yaklaşım günümüz “ekolo-
jik” psikologlarınca geçersiz sayılmaktadır (5, 64, 65). Bu yakla-
şım insan algılama ve eyleminin birbirini izleyen bir dizi şeklin-
de değil eş zamanlı olduğunu varsayar. Ekolojik yaklaşımın temel 
iki kavramı sunumun değeri ve algılamadır. Burada sunum değeri 
insan için belirli bir değer taşıyan çevresel bir şeydir. Buna ekolo-
jik psikologlar merdiveni örnek verirler: Sağlam bir insan için ge-
çiş olanağı taşıyan merdiven, tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 
insan için bu özelliği taşımaz (65, 66). Bu durumda geçiş özelli-
ği merdivenin bir özelliğidir ancak bunun sunum değeri kullanı-
cıya göre değişmektedir (5). Bu sunum değeri değişik insan duyu-
larıyla algılanarak eylemle bağlantı kurulduğu için; insanın çevre-
deki girdiyle çıktı bağlantısı doğrusal bir sıra izlemez. Enformas-
yon kapalı bir halka sisteminde dağılım gösterir. Sonuçta ekolo-
jik psikologların söylediği gibi “geleneksel akademik psikoloji sis-
tem tasarımında geçersiz olmakta belki de davranış bilimi açısın-
dan da geçersiz durumda kalmaktadır” (67). Gelecekte ergonomi 
kitaplarında klasik insan-makine sistemi yaklaşımı giderek daha 
az yer alacaktır.Kavramın anlaşılmasını kolaylaştırması nedeniyle 

“insan-makine” sistemi kavramı kullanılmaktadır.
İnsan makine sistemlerinin nitelikleri: 
1. Makineler sistemin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için 

gereklidir.
2. İnsan ve makinenin her ikisi de sistemin çalışması için ge-

reklidir.
3. İnsan makine sistemleri amaçlıdır. Çünkü üretim, savun-

ma, evsel ya da dinlenme ortamında bazı amaçların ger-
çekleştirilmesine yöneliktir.

4. Sistemin amacı/hedefi çevrede kısa ve uzun süreli değişik-
likler meydana getirmektir.

5. İnsan makine sistemleri çevrede yer almaktadır.

İnsan ve makine arasındaki ilişki kapalı halkalı bir insan makine 
sistemi oluşturmaktadır. Kapalı halkalı sistemde insan, kadran-
lar aracılığıyla makineden gelen bilgiyi alır, değerlendirir ve onun 
üzerinde etki yapar. Makine talimatı alır, istenen görevi yapar ve 
yaptığı sürecin aşaması ile ilgili olarak kendisini kullanan insana 
bilgi verir.

İnsan makine sistemleri insanın psikolojik ve fizyolojik kısıtlı-
lıklarından ve çevrenin etkilerinden (gürültü, sıcaklık, ışık vb) et-
kilenir (61).

BİLGİSAYAR ERGONOMİSİ
Günümüzde hemen her işlem ve süreçte bilgisayar ve bilgisayar 
ekranı vazgeçilmez bileşenler olarak katıldığından gerek meka-
nik parçalar gerekse program özellikleri ergonominin en önem-
li konuları arasına girmiştir. Ergonominin sistem tasarımıyla ilgili 
temel ilkelerinin önemi bilindiğinden bilgisayar çok daha önem-
li hale gelmiştir. Bilgisayarlar sadece iş yerlerinde değil, okullar-
da, evlerde hatta yolculukta yaygın olarak kullanılır hale gelmiş-
tir (1, 2). 

BİLGİSAYARLARLA ÇALIŞMANIN GENEL 
İLKELERİ (61, 68-76)
- Çalışma istasyonu ve donanımı uygun çalışma postürü sağla-

yacak biçimde ayarlanabilmeli, bilgisayarda çalışırken nadiren 
postür değişikliği gerektirmeli. 

- Bilgisayar işi ara verme ayağa kalkma olanağı verecek biçimde 
diğer işlerle bir arada düzenlenmeli. 

- Bilgisayar işi işin altişlerinden bazılarıyla birlikte yapılıyorsa 
çalışanın eğilmesine, bükülmesine, uzanmasına neden olma-
yacak bir düzenleme sağlanmalı. 

- Araç, gereç donanım uygun standartta olmalıdır.
- Baş ve boyun dik, gövde ile aynı çizgide çalışma olanağı sağ-

lanmalıdır. 
- Baş, boyun ve gövde yüz yönünde olmalıdır. 
- Gövde tabana dik durumda olmalıdır. 
- Omuz ve üst kollar gövde ile aynı çizgide, genellikle yere dik ve 

gevşek durumda olmalıdır. Omuzların kalkık ya da öne doğru 
gergin durumda olduğu duruş biçimleri önemli kas iskelet sis-
temi yakınmalarına ve sorunlarına neden olacaktır. 

- Üst kol ve dirsekler vücuda yakın durmalı, kanat biçiminde 
açılmış olmamalıdır. 

- Önkol, bilek ve eller düz ve aynı çizgide olmalı, ön kol üst kol-
la doksan derece dolaylarında bir açı yapmalıdır. 

- Bilekler ve eler düz olmalı; aşağı, yukarı, küçük parmağa doğ-
ru bükülmüş durumda olmamalıdır. 

- Kalçalar yere paralel, alt bacaklar yere dik durumda olmalıdır. 
Uyluk dize göre çok az yüksek olabilir. 

- Ayaklar oturur durumda iken yere düz basmalı, eğer bu sağla-
namıyorsa uygun ayak desteği olmalıdır. 

- Çalışma sırasında uygun aralar verilmelidir. 
- Bifokal gözlük kullanılıyorsa ekran seviyesinin düşürülmesi 

gerekir. Çünkü sürekli başın kaldırılması omuz ve boyun kas-
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larının gerilmesine ve ağrıya yol açacaktır. Bu nedenle bilgi-
sayar için elverişli gözlüklerin seçilmesi. Bifokal gözlüklerden 
kaçınılması uygun olacaktır. Bifokal mercek kullanılmadığın-
da ekran seviyesinin yükseltilmesi gerekir. 

- Ekran 50-75 cm uzaklıkta tutulmalıdır. Bilgisayar ekran uzak-
lığının odaklama açısından uygunluğu göz hekimine danışıl-
malıdır. Gözlük camlarının parlamayı önleyecek kaplama ile 
kaplanması yarar sağlar. Bifokal kullanımı zorunlu ise gözlük 
tasarımı konusunda göz hekimine danışılmalıdır (çizgili çizgi-
siz, geniş koridorlu daha küçük çerçevelere uyan kısaltılmış bi-
fokal koridorlar) 

- Bilek ve eller keskin kenarlara dayanmamalıdır. 
- Ekran ve diğer bilgisayar aksamını taşıyacak güçte bir yüzey 

seçilmelidir. 
- Yüksek masalar klavye ve fare kullanımında zorluklara neden 

olabilir. Bu iş için hazırlanmış özel bir masa bulunmadığı tak-
dirde yazı yazarken dirsekler 900 açıda duracak şekilde planla-
ma yapılmalıdır. Bu durumdayken klavye bilekler düz uzana-
cak yükseklikte olmalıdır. Hazır bilgisayar üniteleri bu ayarla-
malar için kolaylık sağlayabilirler (61, 77, 78). 

- Elektrik donanımı ve diğer bilgisayar parçalarının toz, nem ve 
sudan etkilenmeyeceği bir yer seçilmelidir. 

- Evdeki bilgisayar istasyonu aynı standart ve kurallara uyacak 
şekilde tasarımlanmalı ve yerleştirilmelidir. 

- Bilgisayarda kullanılan programlar kullanıcı dostu olmalıdır. 
Mümkün olduğunca programın sağladığı tuşlama kısaltmala-
rından yararlanılmalıdır (79-81).

- Engellilerin yararlanacağı bilgisayar çalışma istasyonları ama-
ca uygun tasarlanmalıdır (82, 83).

Bazı denetim listeleri bilgisayar kullanıcısına yol gösterirken, aynı 
zamanda bilgisayarla çalışmaya bağlı sağlık sorunlarının değerlen-
dirilmesine de katkı yapmaktadır. Aşağıda iki örnek sunulmuştur: 

“BİLGİSAYAR OPERATÖRÜNÜN ERGONOMİ 
REHBERİ” (16, 22, 61, 84, 85, 86) 
- Gün boyunca aynı işi ve hareketleri yapacak biçimde çalışma-

yın. 
- Her 30 dakikada bir, 10-30 saniyelik aralar verin. 
- Her iki saatte bir monitörden daha uzun süreliğine ayrılın. 
- Mümkün olduğunca tuşlama sayısını düşürün (kısa yolları 

kullanın) 
- Çevresel stres kaynaklarını (sıcaklık, ışık, gürültü gibi ) azaltın. 
- Duruşunuzu etkileyecek olan çalışma sahanızı dikkatli düzen-

leyin. 
- Uzun süre aynı şekilde durmayın, zaman zaman duruş biçimi-

nizi değiştirin. 
- Gerektiğinde kol, el bileği ve el ayası destekleri kullanın. 
- Çalışmaya başlamadan önce ve çalışırken zaman zaman geri-

nin. 
- Ara verdiğinizde yerinizden kalkarak yürüyün. 
- Egzersizi alışkanlık haline getirin. 
- Herhangi bir kas ya da ekleminiz ağrıdığında ergonomik açı-

dan araştırın. 
- Otururken omurganın doğal “S” kıvrımını koruyun. 
- Belin içbükey kıvrımı düzleşmemeli ya da kaybolmamalıdır. 

- Boynunuzu düz veya hafif öne eğik tutun. Boyun ve omuzlar 
gevşek, rahat olmalıdır. Kollar serbest biçimde sarkmalıdır. 

- Otururken gövde ve bacak arası açı 90°’den büyük olmalıdır. 
- Otururken ya da ayakta dengeli bir duruş biçimini koruyun. 
- Klavyeyle çalışırken kollarınız zemine kabaca paralel olmalıdır. 
- El bileklerinizi aşağı yukarı ya da sağa sola bükülmüş olmasın. 
- Yazma aralarında kollarınızı kol desteği üzerinde dinlendirin. 
- Destekler keskin kenarlı ve sert değil yuvarlak kenarlı ve yu-

muşak olmalıdır. 
- Sandalyenizi yana çevirdiğinizde klavyenin yüksekliği dirseği-

nizin hizasında olmalıdır. 
- Her iki ayak zeminde ya da ayak desteğine tam basıyor olmalıdır. 
- Otururken bacak ve baldır arasındaki açı 60°’den büyük olma-

lıdır. 
- Ağırlığın bütünüyle dağılmış olmasını sağlayın, sandalye ve 

sırt desteğinden tam olarak yararlanın. 
- Hafifçe geriye doğru eğimli ve bacaklar birbiriyle paralel ola-

cak şekilde oturun. 
- Diz ve bacaklarınız için yeterli boşluk olduğuna emin olun. 
- Eğer öne doğru oturuyorsanız, gövde ve bacaklar arası açı 

90°’den büyük olmalıdır. 
- Monitör, kaynak belge gibi sık bakılan nesneler görüş hattında 

veya daha aşağıda olmalıdır. 
- Ekran ve belgeler gözden eşit uzaklıkta olmalıdır. 
- Ara sıra ufka ya da uzaktaki nesnelere bakarak gözlerinizi din-

lendirin. 
- Yılda bir kez gözlerinizi muayene ettirin. Bifokal gözlük kul-

lananların daha iyi görmeleri için tek mercekli gözlükleri ya 
da geçişimli değişim gösteren gözlükleri seçmeleri daha uygun 
olacaktır. 

- Rahat bir görme uzaklığı sağlamak için ellerinizi yumruk ya-
parak monitöre uzatın, monitör bu uzaklıkta olmalıdır. 

- Komşu yüzeyler arası keskin kontrastlardan kaçının. 
- Monitör kapalıyken elbisenizin monitöre yansımasına bakarak 

parlama olup olmadığını kontrol edin. 
- Parlama kaynağını ortadan kaldırın veya monitörün yerini de-

ğiştirin. 
- Monitörün ışık ve renk ayarlarını kullanın. 

ERGONOMİDE DENETİM LİSTELERİ
Ergonomik değerlendirme araçlarından biri olarak denetim liste-
leri çalışma ortamı ve koşullarının en üst düzeye çıkarılması için 
ergonomik ilkelerin gerçekleştirilmesi temelinde çalışmaya ait bü-
tün sürecin değerlendirmesini sağlayan sorular dizisidir. Ergono-
mik denetim listeleri sorun alanlarının ortaya konması, çözüm 
için başlangıç noktalarının belirlenmesi ve sürekli izlemede kulla-
nılmak üzere geliştirilebilir. Denetim listelerinin içeriğine yönelik 
çok sayıda örnek bulunması olası olmakla birlikte bu bölümde de-
netim listelerinde bulunması önerilen temel özelliklerin genel il-
kelerle ele alınması amaçlanmıştır. 

Denetim listelerinin olumlu yönleri(61, 87-89)
- Kolay uygulanması
- Sınırlı eğitim gereksinimi
- Analizin standardize olması
- Kalıcı belgeleme sağlaması
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Olumsuz yönleri
- Çok duyarlı olabilir (hemen her işi problem olarak tanımla-

yabilir) 
- Kullanıcının işle ilgili görüşünü kısıtlayabilir. 
- Belirli endüstrilerdeki özelleşmiş araç ve donanımı ihmal et-

miş olabilir. 
- Denetim listeleri tek başına bir ergonomik program değildir. 

Risk etmenleri belirlendikten sonra kontrol edilmelidir. 
Denetim listesi hazırlanırken: 

- Konuyla ilgili geçmiş ve halen yürütülen ergonomik çabalar 
gözden geçirilmelidir. 

- Konuşla ilgili kişilerle görüşülmelidir. 
- Kaynaklar gözden geçirilmelidir.

DENETİM LİSTELERİNİN 
KULLANILDIĞI YERLER

- Ürün tasarımlanırken: ürünün taşıması istenen özellikler sı-
ralanabilir. 

- Araç, gereç değerlendirilirken: Araçla temas edecek herkesi 
göz önüne alarak değerlendirme olanağı sağlayabilir. 

- Neyin nasıl alınacağına yönelik denetim listesi hazırlanabilir. 
- Karmaşık donanımların çalışmasıyla ilgili denetim listesi 

hazırlanabilir. 
- İdame gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik denetim lis-

tesi hazırlanabilir. 

DENETİM LİSTESİNİN AMAÇLARI  
(16, 22, 87, 89) 

- Alanların sistematik ve mantıklı değerlendirmesini veya 
doğru işlemlerin sürekli yinelenmesini sağlamak. 

- Önemli ve geçerli veri ve temel materyalin toplanmasını en 
büyük orana çıkarmak, herhangi birinin eksik olma riskini 
en aza indirmek. 

- Mümkün olan her durumda karar sürecine yardımcı olmak 
(hedeflerin ve nitelendirmelerin sağlanıp sağlanmadığının 
denetimi) . 

- Güvenlik, rahatlık ve etkililik gereksinimlerini sağlamak 
(herhangi bir tasarım, satın alma, idame ve onarım sürecine 
ergonomik ilkelerin katılması) . 

- Ergonomik teknik ve ekonomik gereksinimler arasında uy-
gun bir denge sağlamak. 

- Sistematik olarak çalışmak ve araç, gereç, donanım veya 
ürünün gerek tasarım gerekse kontrol evreleri ya da kulla-
nım sırasında değerlendirmek. 

Yukarıdaki şekil insan çevresinin değişik yönlerini değerlendir-
meye elverişli genel bir denetim yaklaşımı olarak kullanılabilir. 
Bu tip bir referans çerçevesine ergonomide “iş istasyonu analizi” 
denir. İş istasyonu; bir çalışma yeri, etkinliğin yapıldığı herhan-
gi bir yerleşim, evsel ya da dinlenmenin gerçekleştiği yer olabilir. 
Burada analiz dışa doğru, yani insandan başlayarak (işçi, ev kadı-
nı, sürücü vb), makineye (ocak, çamaşır makinesi, araba vb), ça-
lışma uzayına (makinenin büyüklüğü, kontroller, kadranlar, san-
dalyeler, yakın araçlar vb) , buradan da çevreye (ışık, gürültü, sı-
caklık, vardiya koşulları vb) uzanır. Yaklaşımda insan her zaman 
merkezdedir ve referans çerçevesini oluşturur. İnsanın karakte-
ristikleri, cinsi, yaşı, antropometrik boyutları, güdülenimi, eğiti-
mi gibi bilgilerin yanı sıra insan-makine etkileşimi, insan-çalış-
ma uzayı etkileşimi, insan-çevre etkileşimi ele alınmak zorunda-
dır (16,22,87,90,91).

DENETİM LİSTELERİNİ DEĞERLENDİRME 
(16, 22, 61, 87)
Denetim listesi, tasarım veya değerlendirme sürecinde başlan-
gıç rehberi olarak kabul edilmelidir. Bir durum için geliştirilen 
denetim listesi birçok duruma uygun olabilir. Ancak denetim 
listesi aşağıdaki noktaların tasarım ya da değerlendirmede 
göz ardı edilmemesini sağlayacak sorular dizisi biçiminde 
düzenlenmelidir: 

İnsan: Operatör veya kullanıcının yaş, cins, vücut büyüklüğü, 
zeka, deneyim, eğitim vb açısından tipi ve rolü. Kapasitesinin opti-
mum kullanımı sağlanabilecek mi, yeterince başaramayacağı uy-
gulamalar yapması gerekecek mi, bu işlevlerin araca nakledilme-
si mümkün mü? 

DENETİM LİSTESİ ÖRNEKLERİ  
(16, 22, 61, 87-90) 
Güvenli çocuk kapısı denetim listesi
- Kapı çocukların itme ve çekme gücüne dirençli mi?
- Kapıda uzantı, köşe, kenar, yay vb gibi zarar verecek öğeler var 

mı?
- Parmaklık aralıkları parmağın sıkışmasını engelleyecek ancak 

elin girmesini önleyecek genişlikte mi?
- Menteşeler parmakların sıkışmasını önleyecek özellikte mi ta-

kılmış?
- Yatay elemanların arasındaki genişlik ayakların yakalanması-

nı engelleyecek özellikte mi?
- Yatay elemanlara basarak dahi olsa çocuk kapının üstüne tır-

manabilir mi?
- Kilit biri yukarı doğru olmak üzere iki ayrı hareketle ancak 

açılabilecek özellikte mi?
- Kapının uygun şekilde kapatıldığı kolayca anlaşılabiliyor mu?

Şekil 2. Denetim listesi hazırlanırken gerekli uyum süreciyle ilgili basit 
bir referans çerçevesi. Denetim listelerinin hazırlanmasında bu gibi refe-
rans çerçeveleri çok önemlidir (87).
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- Kapının tek elle açılıp kapanması kolay mı?
- Kapı açık olduğunda, geçiş genişliği gebe kadınlar dahil olmak 

üzere kolayca geçebilmeye uygun mu?
- Kilit mekanizması kendiliğinden kapanabiliyor mu?
- Bu kapıların takılması, sökülmesi, idamesiyle ilgili gerekli bü-

tün açıklamalar var mı?
- Özel bir teknik beceri gerekmeksizin takılıp, sökülebilecek 

özellikte mi?
- Materyal çocuğun ısırmasına, ultraviyole vb ye dayanıklı mı?
- Kapı ikinci el olarak satıldığında özelliklerini koruyor mu?

Çalışma istasyonu denetim listesi: 
Hayır yanıtları problem alanlarını belirlemektedir: 

- Çalışma hacmi tüm hareketlere olanak sağlıyor mu?
- Mekanik araç ve donanım var mı?
- Çalışma tezgahı ya da tablasının yüksekliği ayarlanabiliyor 

mu?
- Çalışma yüzeyi açılandırılabiliyor mu?
- Çalışma istasyonu bükülme ya da eğilmeyi önleyecek şekilde 

tasarımlanmış mı?
- Çalışma istasyonu uzanma hareketlerini azaltacak biçimde ta-

sarımlanmış mı?
- Çalışma istasyonu statik kassal zorlanmayı ya da yüklenmeyi 

önleyecek biçimde tasarımlanmış mı?
- Çalışma istasyonu kolların eğilmesi ve bükülmesini önleyecek 

biçimde tasarımlanmış mı?
- Çalışma istasyonları bileklerin bükülmesini önleyecek biçim-

de tasarımlanmış mı?
- Çalışan postürünü değiştirebiliyor mu?
- El ve kollar çalışma yüzeylerindeki keskin kenarlardan korun-

muş mu?
- Gereken yerde ayak destekleri konulmuş mu?
- Uzun süre ayakta kalmak zorunda olanlarda zemin yorgunlu-

ğu önleyecek özellikte yapılmış mı?
- Bütün alt iş gereksinimleri rahat duruş biçimlerinde kolayca 

görülebiliyor mu?
- Sandalye ya da taburenin yüksekliği işe uygun biçimde ayarla-

nabiliyor mu?
- Mekanik araç, gereç ve donanım için koruyucu bakım progra-

mı var mı?

El aracı analiz denetim listesi
- El aracı aşırı vibrasyon yapamayacaklardan seçilmiş mi?
- El araçları aşırı kuvveti önleyecek özellikte mi?
- El araçları bileğin bükülmesini ve eğilmesini önleyecek özel-

likte mi?
- El araçları parmak ucuyla tutmayı engelleyecek özellikte mi?
- El araçları tetik parmağı önleyecek özellikte mi?
- El araçları uygun ve gerekli olduğunda motorlu tiplerden seçil-

miş mi?
- Araçlar dengeli mi?
- Ağır araçlarda ağırlığını dengeleyecek mekanizmalar var mı?
- Araç işin görünmesine olanak veriyor mu?
- Sap kullanım sırasında kaymayı önlüyor mu?
- Araçlar uygun genişlikte sap ya da tutamaklarla donatılmış mı?
- Araç saplarının el ayasına baskı yapması (kısalık vb) önlenmiş mi?

- Değişik el büyüklüklerine uygun sapları var mı?
- Saplar iletken olmayan materyalden yapılmış mı?
- Sap el ayasına gömülmeyecek biçimde yapılmış mı?
- Araç eldivenle güvenli biçimde kullanılabiliyor mu?
- Araç her iki elle de kullanılabiliyor mu?
- Araçların tasarımlandığı biçimde çalışmasını sağlayacak önle-

yici bakım programı var mı?
- Çalışanlar araçların uygun kullanımı konusunda eğitilmiş mi?
- Çalışanlar araçlarla ilgili problemleri nasıl ve ne zaman bildi-

recekleri konusunda eğitilmiş mi?
- Çalışanlar uygun araç bakımı konusunda eğitilmiş mi?

Beden işi ile ilgili denetim listesi
- Aşırı ağırlık kaldırma önlenmiş mi?
- Taşıma mesafesi minimumda tutulmuş mu?
- Cisimle vücut arasındaki mesafe en aza indirilmiş mi?
- Yürüme yüzeyleri düz mü?
- Yürüme yüzeyleri yeterince geniş mi?
- Yürüme yüzeyleri temiz ve kuru mu?
- Yürüme yüzeyleri iyi aydınlanmış mı?
- Cisimlerin kavranması kolay mı?
- Cisimler dengeli mi?
- Cisimler kaymaksızın tutulabiliyor mu?
- Bu cisimler üzerinde tutamaklar var mı?
- Gerektiğinde eldivenler uyuyor mu?
- Uygun ayakkabı giyiliyor mu?
- Manevra için yeterli alan var mı?
- Mekanik araçlar var ve gerektiğinde kullanılıyor mu?
- Çalışma yüzeyleri uygun yüksekliğe ayarlanabiliyor mu?
- Yumruk yüksekliğinden aşağıda ve omuzlardan yukarıda ma-

teryal kaldırma indirme işlemi önlenmiş mi?
- Çalışma statik kas yükünü önlüyor mu?
- Çalışma ani hareketleri önlüyor mu?
- Çalışma belden bükülmeyi önlüyor mu?
- Çalışma aşırı uzanmayı önlüyor mu?
- Ağır ve dengesiz kaldırmalar için yardım sağlanıyor mu?
- İş rotasyonu ile yüksek yineleme hareketleri önlenmiş mi?
- Yüksek yineleme hareketleri kendi temposunu ayarlanarak ön-

leniyor mu?
- Yüksek yineleme hareketleri yeterli dinlenme araları ile önle-

niyor mu?
- İtme ve çekme kuvvetleri azaltılmış ya da oradan kaldırılmış 

mı?
- İşi yaparken çalışanların görme alanının kısıtlanması önlen-

miş mi?
- Araç, gereç ve donanımın koruyucu bakım programı var mı?
- Çalışanlar uygun çalışma ve kaldırma uygulamaları konusun-

da eğitilmiş mi?

Bilgisayar çalışma istasyonu denetim listesi
- Sandalye uygun duruş sağlayacak biçimde ayarlanabiliyor mu?
- Otururken ayaklar yere ya da ayak desteğine tam basabiliyor 

mu?
- Otururken kollar 90 derecede kol desteğine yaslanabiliyor mu?
- Sandalyede otururken bilekler klavye üzerinde düz duruyor 

mu?
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- Sandalye oturur durumda iken kolayca ayarlanabiliyor mu?
- Sandalyenin ayarlanabilir sırt desteği var mı?
- Sandalye bel desteği sağlıyor mu?
- Sandalye ayakları dengeli mi?
- Otururken dizler ve bacaklar için uygun boşluk var mı?
- Klavye tablasının yüksekliği ve eğimi ayarlanabiliyor mu?
- Kullanırken klavyenin kayması önlenmiş mi?
- Fare klavye ile aynı seviyede mi?
- Belge tutacağı ayarlanabiliyor mu?
- Gereken yerde kol desteği var mı?
- Ekran temiz ve titreşimsiz mi?
- Ekranın üst kenarı bakış çizgisinin hemen altında mı?
- Monitörün parlaklık ve kontrast ayarı var mı?
- Monitör yeterli uzaklıkta mı?
- Parlamaya neden olmayacak şekilde uygun aydınlatma var mı?
- Gerektiğinde parlamayı önleyecek ekran kullanılıyor mu?
- Altiş gereksinimleri için uygun dinlenme araları veriliyor mu?
- İş rotasyonuyla yüksek tuşlama oranı önlenmiş mi?
- Yüksek tuşlama oranı kendi temposunu ayarlayarak önlenmiş

mi?
- Yüksek tuşlama oranı işin çalışanın becerisine uydurulmasıy-

la önlenmiş mi?
- Yüksek tuşlama oranı uygun dinlenme evreleri ile önleniyor

mu?
- Çalışanlar uygun duruş konusunda eğitilmiş mi?
- Çalışanlar uygun çalışma yöntemleri konusunda eğitilmiş mi?
- Çalışanlar çalışma istasyonlarını ne zaman ve nasıl ayarlaya-

cakları konusunda eğitilmiş mi?
- Çalışanlar sorunlarıyla ilgili olarak ne zaman ve nasıl yardım

isteyecekleri konusunda eğitilmiş mi?

KAS İSKELET SİSTEMİ  
SORUNLARI ve ERGONOMİ
Kas iskelet sistemi hastalıkları ergonomik sorunlarla ortaya çı-
kan en sık hastalıklar olarak dikkati çekmektedir. Özellikle çalış-
ma yaşamında işgünü kayıplarına, işle ilgili hastalıklara ve mes-
lek hastalıklarına neden olan bu hastalık grubuyla sık karşılaşıla-
bilmektedir. Ülkemizde çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili mev-
zuatta yer alan Meslek Hastalıkları Listesi’nde E grubu olarak sı-
nıflanan Fiziksel Etkenlerle Oluşan Meslek Hastalıkları grubunda 
bulunan sekiz başlıkta kas iskelet sistemi hastalıkları gruplanmış-
tır. Bu hastalıklar aşağıdaki başlıklarda sıralanmıştır (92).

• Hava basıncındaki değişimlerle olan hastalıklar
• Titreşim sonucu kemik-eklem arızaları
• Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursaların hastalıkları
• Aşırı  yükleme  sonucu  tendon kılıfı  ve  periost  hastalıkları
• Maden  ocağı  ve  benzeri  işyerlerindeki  meniskus zararları
• Fazla  zorlama  sonucu  vertebra  prosessuslarının  yırtılması
• Sürekli  lokal  baskı sonucu  sinir  felçleri 
• Kas krampları

Her ne kadar farklı tanımlamaları olsa da “kas iskelet sistemi has-
talıkları” tanımlamalarında aşağıdaki unsurlar bulunmaktadır 
(93). 

• Kaslar, sinirler, tendonlar, bağlar, eklemler, kıkırdak ya da
spinal disklerin bozukluklarıdır.

• Genellikle ani ve akut olayların değil, kademeli olarak ve kro-
nik olarak gelişen sorunlara bağlı ortaya çıkan bozukluklar-
dır.

• Hastalık şiddetleri değişkendir, aralıklı ve orta şiddette ola-
bileceği gibi kronikleşen ve güçsüzlüğe neden olabilen bir şe-
kilde de ortaya çıkabilen bozukluklardır.

• Belirli bir bölgeye lokalize olduğu gibi (ör. Karpal tünel send-
romu) yakınmaların bulunduğu bölge adıyla(ör. Bel ağrısı) da 
anılan bozukluklardır.

Bu bozuklukların “İşle ilişkili kas iskelet sistemi bozuklukları” ola-
rak adlandırılabilmesi için iş çevresindeki etkenlerin bu bozuk-
lukların oluşumunda önemli ve anlamlı bir yerinin olması ya da 
bozuklukların iş yeri koşulları nedeniyle ağırlaşması ya da daha 
uzun süre devam etmesi gereklidir. Bu hastalıklar birçok sektörde 
ortaya çıkmakla birlikte en çok gıda sektörü, tekstil sektörü, elekt-
rik ve elektronik ürünler üretimi, montaj işlerinin yapıldığı sek-
törler ve ekranlı çalışmanın yapıldığı sektörlerde daha sık karşıla-
şılmaktadır. Konunun erken müdahale açısından önemi zamanla-
madır ve erken müdahaleler ve önlemler çalışanların bu hastalık-
lara karşı korunmasında etkili olabilmektedir (94).  

Çalışanlar açısından kas iskelet sistemi sorunlarının bazı or-
tak özellikleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (95,96). 

• Fizyolojik ve mekanik süreçler patogenezde birlikte rol alır-
lar. Bu açıdan mekanik süreçler deformasyon ve vücut hare-
ketine bağlı durumları oluştururken fizyolojik süreçler doku
deformasyonuna bağlı olarak ortaya çıkarlar ve ağrı, meta-
bolik ve adaptif cevapları kapsarlar.

• Gelişim süresi değişkenlik gösterir (Haftalar, aylar, yıllar)
• İyileşmeleri uzun zaman alır ve bazen tam iyileşme sağlana-

maz
• Semptomları genellikle özgül değildir.
• Sıklıkla bildirimi yapılmaz.

Bu grup hastalıklar farklı nedenlerle ortaya çıksa da benzer semp-
tomlarla seyretmektedirler. Aşırı kullanım, tekrarlayıcı işler, vü-
cut postürüne uygun olmayan işler bu semptomlara yol açan baş-
lıca faktörler olarak sıralanmaktadır. Aşırı zorlanan vücut bölge-
lerinde ağrı, dokunmakla ortaya çıkan hassasiyet, şişlik, uyuşma, 
hareket kısıtlılığı gibi semptomlar görülebilmektedir. Bu semp-
tomlar ve seyir evrelere göre değişkenlik gösterebilir (97).

Erken dönem: Bu dönemde çalışma sırasında etkilenen bölge 
ya da uzuvda acı ve yorgunluk oluşur, çalışma bitimi sonrasında 
belirtiler kaybolur, kişinin iş performansında azalma yoktur. 

Ara dönem: Acıma hissi ve yorgunluk çalışma süresinin erken 
saatlerinde ortaya çıkmaya başlar ve işi dışında ya da geceleri de 
hissedilmeye başlar. Tekrarlayıcı işlerde kişinin kapasitesi azalır. 

Geç dönem: Ağrı, yorgunluk ve zayıflık istirahat halinde or-
taya çıkmaya başlar. Kişi uyuyamaz ve hafif görevleri yerine geti-
remez. 

Evrelendirme kişiye göre değişkenlik göstermektedir. Erken 
dönem bulgularından itibaren önlem alınması ilerlemeyi durdu-
rabilecek en önemli faktördür. 

Yapılan işlerle ilgili yaygın görülen kas iskelet sistemi bozuk-
lukları ve ilgili semptomları Tablo 3’de izlenmektedir.
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Tablo 3. Yaygın görülen kas iskelet sistemi bozuklukları, iş riskleri ve 
semptomlar (97) 

Bozukluk İşle ilgili risk faktörleri Semptomlar

Tendinit/

tenosinovit

Tekrarlayan bilek 

hareketleri

Tekrarlayan omuz 

hareketleri

Kolların sürekli 

hiperekstansiyonu 

Omuzlara uzun süreli yük 

binmesi

Etkilenen bölgede ağrı, 

güçsüzlük, şişlik, yanma 

hissi, sızı 

Epikondilit 

(dirsek 

tendiniti)

Ön kolun tekrarlanan ve 

kuvvetli rotasyonu ve aynı 

anda bileğin bükülmesi

Etkilenen bölgede ağrı, 

güçsüzlük, şişlik, yanma 

hissi, sızı 

Karpal Tünel 

Sendromu 

Tekrarlayıcı bilek 

hareketleri 

Ağrı, uyuşukluk, 

karıncalanma, yanma 

hissi, başparmak 

tabanında kasların 

erimesi, avuç içinin 

kuruması

DeQuervain 

hastalığı 

Tekrarlayıcı el bükülmesi 

ve kuvvetli kavrama 

hareketleri 

Başparmak tabanında 

ağrı 

Torasik outlet 

sendromu 

Uzun süren omuz 

fleksiyonu 

Kolların omuz yüksekliği 

üzerine uzatılması 

Omuzda yük taşıma 

Ağrı, uyuşukluk, ellerde 

şişlik  

Gerilmiş boyun 

sendromu

Kısıtlanmış vücut 

postürüyle uzun süreli 

çalışma 

Ağrı 

Tablo 3’de de izlendiği gibi kas iskelet sistemi sorunlarının vü-
cut postürüyle ve kullanımıyla yakından ilişkisi vardır. Bazı ana-
lizlere göre işinde eğilme ve bükülme hareketlerini yapanlarda bel 
ağrısı yapmayanlara göre 3 kat daha fazla izlenmektedir. Bel ağrısı 
açısından yapılan çalışmalar incelendiğinde yük taşıma ve kaldır-
ma, tüm vücut vibrasyonu, sık bükülme ve eğilme ve ağır fiziksel 
işler risk faktörü olarak izlenmektedir (98).

Vücut postürü(duruşu) ergonominin önemli çalışma alanla-
rındandır ve antropometrik değerlendirmelere dayanır. İşyerin-
de işin gerektirdiği işlemleri yapabilmek için normal vücut pos-
türünden farklı duruş ve vücut hareketleri gerekebilmektedir. İn-
san vücudu yeni durumlara adapte olabilme konusunda oldukça 
iyi uyum sağlama kapasitesine sahip olsa da bu adaptasyon süreci 
beraberinde bazı sorunlar da getirmektedir. Performans kısıtlan-
ması bunların başlıcaları arasındadır. Bu durum çalışanların özel-
likle zorlu işleri yerine getirmeleri sırasında olağan olmayan ya da 
kısıtlanmış duruşlar benimsemeleri gerektiği zaman ortaya çıkar. 

“Olağan olmayan duruş” ile kasıt normal vücut postürü ve otur-
ma pozisyonları dışında herhangi bir çalışma pozisyonu olarak ta-
nımlanırken “kısıtlanmış duruş” ise çalışma alanındaki kısıtlama-
lar nedeniyle çalışanların zorlanmalı bir vücut postürü/pozisyonu 
kullanmak zorunda kalmalarıdır (99). 

Postür ya da duruş kas iskelet sisteminin direncini oluşturur-
lar ve belirli pozisyonlar dışında kaslar güç harcayarak duruşu dü-
zenlemektedirler. Bu nedenle duruşla ilgili sorunlar hem yorgun-
luğa hem de vücudun çeşitli bölgelerinde yüklenmelere ve zor-
lanmalara neden olabilir. Başta bel ağrısı olmak üzere kas iske-
let sistemi hastalıklarının/bozukluklarının oluşumunda duruş 
ya da postür önemli rol oynamaktadır. Çekme, itme, kaldırma ve 
taşıma gibi işlerde uygun duruş alışkanlığı kazanma hem çalış-
ma etkinliğini arttırır hem de kas ve iskelet sistemi sorunlarını  
azaltır (100).  

Fiziksel yük vücutta oluşturulan biyomekanik yüklerle ilişkili 
faktörler olarak tanımlanmaktadır ve genel olarak “mekanik ma-
ruz kalım” olarak adlandırılmaktadır. Fiziksel yükler biyomekanik 
yüklerin vücut üzerindeki zorlayıcı etkileri ile kas iskelet sistemi 
bozukluklarının gelişiminde etkili faktörler olarak öne çıkmakta-
dır. İşle ilişkili kas iskelet sistemi belirtilerinin ve ağrının ortaya 
çıkışında birçok hipotez öne sürülmüştür. Bunlardan biri düşük 
statik kasılma sırasında oluşabilen hasarlardır. “Sindirella hipote-
zi” olarak bilinen diğer bir hipotez ise bozuklukları uzamış statik 
kasılmanın kas liflerinde aşırı yüklenmeye neden olması ile açık-
lamaktadır (101). 

Ekranla çalışılan işlerde bu bozukluklara yol açan belli başlı 
faktörler aşağıdaki başlıklarda sıralanmıştır (101): 
•	 Vücut postürü ve hareketleri
•	 Vücuda binen yük/zorlanma
•	 İş organizasyonu
•	 İşin süresi ve türü, biçimi
•	 Psikososyal faktörler ve stres
•	 Bireysel faktörler (Cinsiyet, iş tekniği vb)

Bu başlıklar incelendiğinde sadece vücut yükü ve zorlanmanın 
değil iş organizasyonu ve psikososyal faktörlerin de etkili oldu-
ğu izlenmektedir.  

Vücut postürünün ve işin gerektirdiği vücut postürünün kas 
iskelet sistemi sorunlarıyla ilişkili bozukluklara yol açabildiği bir 
diğer meslek örneği diş hekimleri ve bu alanda çalışanlardır. Sta-
tik (durağan) postürde çalışma ve bu postürün iş akışı gereği sık 
tekrarlanması, kötü vücut pozisyonuna bağlı gelişen ve sonuçta 
bozukluğa yol açan durumlara örnek oluşturmaktadır. Statik po-
zisyondan kasıt, daha fazla statik kas aktivitesi gerektiren kısıtlan-
mış bir vücut postürünün(duruşunun) sürdürülmesi ve bunun so-
nucu olarak kasın aşırı zorlanmasıdır. Statik postür çalışan sağlı-
ğında 4 saniyeden uzun süren herhangi bir duruş pozisyonu ola-
rak tanımlanmaktadır (102). 

Vücut postürlerinin ve hareketlerinin fiziksel performans ve 
güvenlik açısından değerlendirildiği çeşitli standartlar bulunmak-
tadır. Bu çerçeveden hareketle ergonomik standartlar oluşturul-
muştur (103). 

Genel olarak kas iskelet sistemi bozukluğu risk faktörleri Tab-
lo 4’de ve Şekil 3’de sunulmuştur.
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Tablo 4. Kas iskelet sistemi bozukluğu risk faktörleri (94) 

Risk faktörleri
Etkili 

faktörler

Zorlayıcı postürler gerektiren işler

Yoğunluk

Süre

Sıklık 

Güç ve çaba gerektiren işler 

Statik kas işleri

Yineleyici işler

Ekstremitelere etki eden işler (Çakma, sıkma vb)

İşin kesintisiz sürmesi

Mekanik basınçlar

Vibrasyon 

Soğuk 

Organizasyonel faktörler (iş yükü, iş programı, sosyal çevre vb)

CDC Centers for Disease Control and Prevention (Hastalık Kont-
rol ve Önleme Merkezleri) kas iskelet sistemi bozuklukları ile ilgi-
li bir kontrol programında aşağıdaki basamakları içeren bir prog-
ram önermektedir (93): 

1. Adım: Kas iskelet sistemi problemlerini bulmaya çalışma
2. Adım: Müdahale için hazırlık
3. Adım: Eğitim
4. Adım: Kas iskelet sistemi bozukluklarına dair kanıtları 

toplama ve değerlendirme
5. Adım: Kontrol önlemleri geliştirme
6. Adım: Sağlık hizmetleri yönetimi
7. Adım: Proaktif ergonomi

1. ADIM: KAS İSKELET SİSTEMİ 
PROBLEMLERİNİ BULMAYA ÇALIŞMA
Bu adımda çeşitli yollarla kas iskelet sistemi bozuklukları yaşayan 
çalışanlar saptanmaya çalışılır. Özellikle riskli işlerde çalışanlar 
mercek altına alınmalı, hastalık ve başvuru kayıtları incelenmeli-
dir. Kayıtlarda “kol ağrısı”, “bel ağrısı” gibi genel ifadeler ayrıntılı 
olarak irdelenmelidir. İşin gerektirdiği görevler arasında yineleyi-
ci işler, zorlayıcı işler, ağır kaldırma ya da başın üzerinde yük kal-
dırma, zorlayıcı vücut pozisyonu gerektiren işler ya da vibrasyon-
lu çalışma üzerinde durulmalıdır. 

2. ADIM: MÜDAHALE İÇİN HAZIRLIK
İşyerinde ergonomik programlar, iş yeri tehlikelerine yönelik ön-
lem programlarının bir parçası olmalıdır. Bu amaçla geliştirile-
cek yaklaşımlar aslında iş yerinde tehlikelerin kontrolünü esas 
alan genel prensiplerden farklı değildir. Bu kapsamda iş yeri or-
tam risklerinin belirlenmesi ve kontrolünü esas alan yaklaşımlar 
temel alınarak ergonomik sorunlara ve kas iskelet sistemi bozuk-
luklarına yönelik olarak müdahale programları geliştirilmelidir. 
Bu amaçla geliştirilecek programlar için gerek iş yeri yönetimi, iş 
yerinde sağlık ve güvenlik politika ve uygulamaları gerekse de uy-
gulayıcıları düzeyinde hazırlıklar yapılmalıdır. Bu hazırlık süre-
cinde çalışanların da hazırlıklara katılımının sağlanmasının öne-
mi unutulmamalıdır. 

İşyerinde ergonomik sorunların belirlenmesi belirli bir siste-
matik yaklaşım gerektirmektedir.  Bu amaçla ergonomik tehlike-
lerin belirlenmesi, “iş analizi/görev analizi” gibi teknik bazı yak-

laşımlarla ve tıbbi kayıtların incelenmesiyle gerçekleştirilir. Bu 
amaçla elde edilecek verilerde iş yerindeki iş hijyeni ve iş güvenliği 
personeli, sağlık personeli, insan kaynakları personeli, mühendis-
ler, yönetim personeli ve ergonomi uzmanlarının katılımı gerekir. 

3. ADIM: EĞİTİM
Eğitim çalışan sağlığı ve güvenliği programının temel yapıtaşı ola-
rak görülür. Kas ve iskelet sistemi sorunlarına yol açan ergonomik 
riskler açısından eğitimin temel amacı, yöneticileri, denetleyicile-
ri ve çalışanları kas iskelet sistemi bozuklukları risklerini arttıran 
bir faktör olan görev ve işlerin belirlenmesini ve bu işlerin ergono-
mik olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Eğitimlerde bir 
yandan işe ya da göreve özel ergonomik risklere yönelik olarak fa-
aliyetler sürdürülürken bir yandan da “ergonomik farkındalık” ge-
liştirilmeye çalışılmalıdır. 

Ergonomik farkındalık eğitimlerinin amaçları aşağıdaki un-
surları kapsamaktadır:
•	 Kas iskelet sistemi bozuklukları açısından iş yerindeki risk fak-

törlerini tanıma ve kontrol önlemlerini anlama
•	 Bu risk faktörlerine maruz kalma sonucu oluşan kas iskelet sis-

temi bozukluklarının belirti ve bulgularını tanımlama
•	 İşverenin risk faktörlerini belirleme ve kontrol sürecini sür-

dürdüğünü, çalışanların bu süreçteki rollerini ve sürece aktif 
olarak katılabileceklerini bilme 

•	 Kas iskelet sistemi bozukluklarını ve risk faktörlerinin bildiri-
mi ilgili prosedürleri ve ilgili kişileri bilme

Bu farkındalık eğitimi yanında iş analizi ve kontrol önlemleri ile 
problem çözümleri eğitimleri de planlanmalı ve problem çözü-
müne yönelik bir ergonomi ekibi kurulmalıdır. 

4. ADIM: KAS İSKELET SİSTEMİ 
BOZUKLUKLARINA DAİR KANITLARI 
TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME
İşyerinde bir ergonomi programı uygulanmasına karar verildiğin-
de ilk basamak bilgi toplamak ve sorunun ya da potansiyel sorun-
ların kapsamı ve özelliklerini belirlemektir. Bu amaçla çeşitli araç-
lar ve yollar kullanılabilir. 

•	 Sağlık	kayıtları	ve	tıbbi	kayıtlar	
- Çalışanların bildirimleri ve yakınmaları: Çalışanla-

rın fiziksel stres belirtilerini olabildiğince erken bildir-
me konusunda kendilerini özgür hissetmelerinin sağ-
lanması ergonomi programının en önemli boyutunu 
oluşturmaktadır. Bu semptomlar kas iskelet sistemi bo-
zukluklarının erken belirtileri olabilir. Bu bildirimler 
sonrasında yapılan işin ergonomik risk faktörleri açı-
sından değerlendirilmesi gerekir. 

- Resmi kayıtlar: İşyeri tıbbi kayıtlarının, iş kazası bil-
dirim, revir başvuru, sosyal güvenlik, işe devamsızlık 
ve iş değişikliği kayıtlarının incelenmesi yararlı bilgiler 
sağlayabilir. Bu yolla bazı bölümlerde kas iskelet siste-
mi sorunlarının daha fazla olduğuna dair bulgular or-
taya konabilir ve bu birimler daha ayrıntılı incelenebilir. 

- Araştırma: İşyerinde kas iskelet sistemi bozuklukları 
ile ilgili çalışanlarla görüşme yapmak ya da bir araştır-
ma yürütülmesi bilgi edinme yollarından biridir. Kayıt-
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lara göre daha ayrıntılı bilgi sağlar. Kas iskelet sistemi 
ile ilgili belirtilerin başlangıç zamanı, süresi, sıklığı gibi 
sorular içeren formlar kullanılabileceği gibi çalışanla-
rın bir resim üzerinde de vücutlarının neresinde han-
gi belirtiler olduğunu işaretlemeleri istenebilir. “Vü-
cut haritası” olarak adlandırılan bu şekilde çalışan şe-
kil üzerinde rahatsızlık hissettiği yerleri işaretler. 

- Periyodik muayene: Özellikle kayıtlarla ilgili sıkıntı 
olduğunda aralıklı kontrol muayeneleri kas iskelet sis-
temi bozuklukları konusunda bilgi toplamak açısından 
yararlıdır. 

•	 İşle	ilgili	risk	faktörlerini	belirlemek
- Risk faktörleri açısından işlerin taranması: İşye-

rinde yapılan işlerin kas iskelet sistemi sorunlarına yol 
açabilecek ergonomik riskler açısından değerlendiril-
mesi gereklidir. Uygunsuz vücut postürleri, zorlayıcı 
işler(kaldırma, itme ve çekme gibi), yineleyici işler, çe-
şitli vücut bölgelerinde baskı yaratan işler (örn eller), 
vibrasyonlu işler, ortam koşulları (soğuk, yetersiz mola 
vb) bu açıdan dikkatle incelenmesi gereken işlerdir. Bu 
amaçla iş yeri ortamının gezilerek ayrıntılı değerlendir-
meler yapılması, çalışanlar ve yöneticilerle görüşmeler 
ve risk faktörlerini içeren işlere ilişkin bir skorlama sis-
temi ve kontrol listesi kullanılabilecek yollar arasında 
yer almaktadır.

•	 İş analizi yapılması: İş analizi, yapılan bir işi bileşenlerine 
ayrılarak ayrıntılı olarak tanımlanması, bu bileşenler ara-
sında risk faktörlerinin ve risk oluşturan durumların belir-
lenmesini içeren bir analizdir. Bu analiz belirli basamak-
ları içerir. Öncelikle işin tüm ayrıntılarıyla tanımlanması 
sağlanır. Sonrasında yapılan işi oluşturan görevler belirle-
nir ve her biri ayrı olarak sıralanır. Her bir göre için görev 
sırasında özel bir risk faktörü olup olmadığı belirlenir. Bu 
risk faktörlerini şiddeti kadar süresi ve sıklığı da göz önüne 
alınır. İşlerde gerçekleştirilen görevler tanımlanırken; iş sı-
rasında kullanılan aletler, ekipman ve malzemeler, iş istas-
yonu ve bu istasyonun çevresindeki fiziksel özellikler, işin 
gerektirdiği görevler ve işin organizasyonu belirlenmeli-
dir. Bunun yanında çok daha ayrıntılı çalışmalar gereke-
bilir, iş-zaman analizi, işin görüntülenerek görüntüler üze-
rinde çalışma, çalışanları iş sırasında gözlemleme, bazı öl-
çümler ve hesaplamalar yapma (ortam sıcaklığı, nabız, ok-
sijen tüketimi vb) gibi detaylı çalışmalar yapılabilmektedir. 

•	 Öncelikleri belirleme: Yapılan değerlendirmeler sonrasın-
da kontrol önlemlerinin alınabilmesi için risk faktörleri 
arasında bir önceliklendirme yapılmalıdır. 

5. ADIM: KONTROL ÖNLEMLERİ 
GELİŞTİRME
Çalışma ortamlarında risklerin kontrolünü içeren üç temel yak-
laşım bulunmaktadır. Tehlikeleri azaltma ve ortadan kaldırmaya 
yönelik mühendislik önlemleri, yönetsel düzenlemeler (işin yürü-
tülmesi ile ilgili) ve kişisel koruyucu malzemeler. Bu yaklaşımlar-
dan hareketle “kaynakta kontrol” esas olmak üzere alınacak kont-
rol önlemleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Kas iskelet sistemi 
sorunlarına yönelik olarak alınacak ergonomik kontrol önlemleri 

açısından mühendislik kontrolleri önemli müdahalelerin başında 
gelmektedir. Bu kontrollerde iş istasyonu, kullanılan alet ve ekip-
man seçimi, iş yöntemleri tümüyle gözden geçirilir ve ergonomik 
uygunluk araştırılır.

6. ADIM: SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
İşyerinde sağlık hizmetlerine yönelik uygulamalar, politikalar ve 
stratejiler ergonomik programın önemli bir parçası olmalıdır. Bu 
açıdan işveren, çalışan ve sağlık birimleri/çalışanlarının üzerleri-
ne düşen birçok görev vardır. 

7. ADIM: PROAKTİF ERGONOMİ
Proaktif ergonominin temel prensibi kas iskelet sistemi sorunla-
rından korunmak amacıyla gerekli aktivitelerin gerçekleştirilme-
sidir. Özellikle yeni iş istasyonları ve iş dizaynlarında önem kaza-
nan bir yaklaşımdır. 

Ergonomik açıdan iş sırasında vücut duruşu açısından dikkat 
edilmesi gereken bazı noktalar aşağıdaki başlıklarda özetlenebi-
lir (100): 

•	 İş sırasında bel açısından mümkün olan en az bükülme 
ve kıvrılma sağlanmalıdır. İş istasyonlarının tasarımında 
kişini belden bükülmesine, eğilmesine, kıvrılmasına gerek 
kalmaksızın tüm bölümlere, araçlara, malzemelere ve 
kontrollere ulaşabilmesinin sağlanmasına dikkat edilmelidir. 

•	 Durağan çalışma gerektiren işlerde çalışanların durağan ka-
lan kas gruplarını çalıştırmaları sağlanmalıdır. 

•	 Öne doğru eğilerek ağırlık kaldırmaktan kaçınılmalıdır. 
Taşınacak yük dengesiz olmamalıdır.

•	 Uygun kaldırma, itme ve çekme için ayaklar birbirinden ayrı 
ve dengenin sağlanabilmesi için bir ayak önde olmalıdır. 

•	 Ağırlık kaldırma, itme ve çekme sırasında kollar gövdeye ya-
kın tutulmalıdır.

Kas iskelet sistemi sorunları ergonomik sorunların risk faktörü 
oluşturduğu çalışan sağlığı ve güvenliği sorunlarındandır. Bu so-
runların çözümüne yönelik olarak bir ergonomik değerlendirme 
programı ve araçları geliştirilmelidir. Sahada ergonomi açısından 
geliştirilecek değerlendirme araçlarının taşıması gereken özellik-
ler aşağıdaki başlıklarda sıralanmıştır (104). 

•	 Kullanılacak değerlendirme aracı değerlendirilen çalışan 
grubunda kas iskelet sistemi sorunları riskini geçerli bir şe-
kilde tahmin edebilecek özellikte olmalıdır. Bu anlamda 
kestirimleri ve tahminleri isabetli olmalıdır.

•	 Değerlendirme aracı değerlendirilen iş ne olursa olsun kul-
lanılabilmelidir.

•	 Değerlendirme aracı mümkün olabilen en düşük maliyetle 
oluşturulmalıdır

•	 Değerlendirme aracı işçinin işini yapma şeklini, iş akışını 
veya iş kalitesini etkilememelidir. 

•	 Değerlendirme ve analiz hızlı yapılabilmelidir.
•	 Kullanımı kolay, gerektirdiği eğitim minimal olmalıdır.

Kas ve iskelet sistemi sorunlarının ergonomik açıdan irdelenme-
sinde “iş analizi” önemli araçlardan biridir. İş analizi başlıca dört 
aşamayı içermektedir (95): 
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Şekil 3. Kas iskelet sistemi bozuklukları açısından bazı risk faktörleri

1. İşin dokümantasyonu
a. Görevin neden yapıldığı
b. Görevin yerine getirilmesi için gerekli kişi sayısı
c. Görevden beklenen kalite ve kantite standartları
d. Her bir görev için gerekli adımlar
e. İş ortamının düzeni, krokisi ve ölçüleri
f. Görev ve üretim sırasında kullanılan parça ve maddeler
g. Görevin yerine getirilmesi için gerekli araçlar
h. İş istasyonunun ve yakın çevresinin çevresel koşulları 

2. Streslerin analizi
3. Müdahale tasarımı

4. Müdahale etkinliğinin değerlendirilmesi
Kas iskelet sistemi sorunları ve ergonomik faktörlerin ilişkisini 
değerlendiren birçok anket/değerlendirme cetveli/aracı bulun-
maktadır. Sahada bu araçlardan yararlanarak iş yerine ve işe uy-
gun bir araç/form geliştirilebilir ve uygulanabilir. Unutulmama-
lıdır ki bu sorunlar sık rastlanan ancak sıklıkla “görülmeyen” so-
runlar, bozukluklar ve hastalıklardır. 

OFİS ERGONOMİSİ
Ofis ergonomisi, ofis ekipmanlarının tasarımı, yerleşimi, ofisin fi-
ziksel şartları gibi bileşenleri barındıran oldukça geniş bir alandır. 
Ofis ortamları çalışanların uzun saatler geçirdikleri ve birçok ofis 
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eşyası ile etkileşim hâlinde oldukları çalışma alanlarıdır. Çoğun-
lukla bilgisayar, telefon, masa, sandalye gibi bileşenlerden meyda-
na gelen iş istasyonlarını içerirler. İş konforunu sağlamak ve ça-
lışanların verimliliklerini arttırmak için her tür iş istasyonunun 
ergonomik olarak tasarlanmış olması önemlidir (105). Ofis ergo-
nomisi açısından ele alınması gereken birçok unsur vardır. Bun-
lar arasında fizik alanın büyüklüğü, alandaki yerleşim (mobilya-
lar vb), aydınlatma düzeyi ve kaynakları, kullanılan ofis araçları 
ile bunların büyüklüğü, yerleşimi, birbiriyle ilişkisi, sandalye-ma-
sa vb araçların özellikleri, çalışan kişinin bazı özellikleri (yaş, cins, 
boy, kilo, sağ el ya da sol el kullanımı vb) gibi bazı başlıklar sayı-
labilir (84). Ofislerde yaşanan iş kazası ve meslek hastalıkları di-
ğer tehlikeli ve çok tehlikeli işler grubuna giren madencilik, inşaat, 
metal eşya imalatı gibi işlerde yaşanan kazalar ve hastalıklar ka-
dar yüksek olmadığı için çok fazla dikkat çekmeyen bir sektör gö-
rünümündedir fakat işle ilgili kas-iskelet sistemi (KİS) hastalıkları 
dünyada en yaygın meslek hastalıklarından biridir (106).

Uzun mesai saatleri boyunca zaman geçirilen ofislerde farkın-
da olmadan maruz kalınan yanlış duruşlar ve yapılan hatalı ha-
reketler geçici veya kalıcı kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol 
açmaktadır. Bu rahatsızlıklar özellikle eğilme, doğrulma, tutma, 
kavrama, bükme ve uzanma gibi basit vücut hareketlerinden kay-
naklanmaktadır. Bu tür hareketler günlük yaşamda sağlığa zara-
rı dokunan hareketler değildir. Bu hareketleri zararlı hâle getiren, 
çalışma esnasındaki tekrarlar, kuvvet uygulama gereksinimi ve 
hızlı yapılmalarıdır. KİS rahatsızlıkları anında gelişen değil artan 
derecelerle yavaş gelişen travmalardır (107).

Ofiste başlıca ergonomik risk faktörleri; tekrarlanan vücut ha-
reketleri, uygunsuz duruşlar ve uzun süre aynı pozisyonda kal-
maktır. Her çalışan ergonomik risk faktörlerine farklı şekillerde 
cevap verir. Örneğin, bir çalışanda kas iskelet sistemi rahatsızlı-
ğına bağlı semptomlar olabilirken, aynı işleri yapan başka bir ça-
lışanda semptomlar olmayabilir. Tüm çalışanların kas iskelet sis-
temi rahatsızlığı riskini azaltmak için ergonomik risk faktörleri 
tanımlanmalı ve azaltılmalıdır (108). Ofis ortamında ergonomik 
olmayan durumlar olduğunda düzenli egzersiz yapılsa bile cid-
di sağlık sorunları oluşma riski vardır. Ofis ortamında çalışanla-
rın KİS rahatsızlıkları riskini en aza indirmek için yeterli ergono-
mik gereksinimlerin gözetilmesi şarttır. Çalışma istasyonunun ve 
ergonomik faktörlerin başarılı bir şekilde ayarlanması çalışanın 
sağlığını, konforunu ve üretkenliğini artırabilir. Ofislerde yapılan 
bazı önlemler ve ergonomik düzenlemeler ile KİS rahatsızlıkla-
rının önüne geçilebilir ve iş yerinde sağlıklı bir ortam sağlanabi-
lir. Ofislerdeki ergonomik risk faktörleri fiziksel faktörler, çevresel 
faktörler ve psikososyal faktörler olarak ele alınacaktır.

FİZİKSEL FAKTÖRLER
Fiziksel faktörler, fiziksel faaliyetleriyle ilgili olarak çalışanların 
vücut yapısı ve ölçüleri, fizyolojik ve biyomekanik özellikleriyle il-
gidir. Uygun olmayan duruşlar, statik duruşlar, tekrarlanan hare-
ketler, ekranlı araçlar ile çalışma fiziksel faktörlerin esas başlıkla-
rını oluşturmaktadır.

UYGUNSUZ ve STATİK DURUŞLAR
Doğal duruşun dışındaki duruşlar uygunsuz duruşlar olarak ta-
nımlanmaktadır. Uygunsuz duruşlar işle ilişki kas iskelet sistemi 

rahatsızlıkları için ana risk faktörleri içinde sayılmaktadır (109). 
Yapılan faaliyet için en emniyetli ve ergonomik duruş, kişinin do-
ğal duruşu olacaktır. Uygun olmayan pozisyonlar kas ve eklemle-
re yüklenerek vücudun fiziksel sınırlarını zorlar, sonrasında isten-
meyen hastalıklara yakalanma riskini arttırmış olurlar.

Çalışanın sürekli aynı konumda uzun süre durarak çalışma-
sı gereken duruşlar olabilir. Bu tür statik duruş durumlarında kan 
akışı bir süre sonra engellenecek, kaslarda yorgunluk durumu ve 
ezilmeler oluşacaktır. Uzun süre hareketsiz kalmak sağlıklı değil-
dir. Koltuğun yüksekliği hafifçe değiştirilerek veya koltuk arkalı-
ğının biraz arkasına yaslanılarak duruşta yaklaşık her 15 dakikada 
bir küçük ayarlamalar yapılabilir. Duruştaki daha büyük değişik-
likler de önemlidir; ayağa kalkarak ve her saat bir veya iki dakika 
boyunca gerinmek veya dolaşmak faydalı olacaktır (110).

Otururken doğal duruş alıştırmaları yapılmalıdır. Doğal du-
ruşta dikkat edilmesi gerekenler:

•	 Baş düz tutulmalı veya hafifçe aşağı doğru eğilmelidir. 
•	 Omuzlar rahat olmalıdır, yükseltilmiş, alçalmış veya dön-

dürülmüş olmamalıdır.
•	 Dirsekler yanlara yakın tutulmalı ve yaklaşık 90 ° açıyla bü-

külmelidir.
•	 Sandalyenin arkalığı ile sırtın alt kısmı desteklenmelidir.
•	 Vücudun üst bölümü tamamen dik veya geriye yaslanmış 

olarak oturulmalıdır.
•	 Bilekler düz tutulmalıdır, yukarı, aşağı, yana bükülmemeli-

dir.
•	 Dizlerle aynı seviyede veya kalça seviyesinin biraz altında 

oturmalıdır. Kalçaların arkasında veya dizlerin arkasında 
baskı noktaları olmamalıdır.

•	 Ayaklar hafifçe dizlerin önünde olmalı, zemin veya ayak 
dayama yerleri ile desteklenmelidir.

TEKRARLANAN FAALİYETLER
İşle ilişkili kas iskelet sistemi rahatsızlıkları için ana risk 
faktörlerinden birisi de tekrarlanan faaliyetlerdir. Tekrarlanan 
faaliyetler, çalışma esnasında benzer hareketlerin sıklıkla 
yinelenmesini gerektiren işler olarak tanımlanabilir. Aynı veya 
benzer hareketleri tekrar tekrar yapmak, eklemlerde ve çevredeki 
dokularda travmaya neden olabilir. Tekrarlama sırasında 
dinlenme ve iyileşme için zaman olmaması, yaralanmalara neden 
olabilir (110). Ofiste birçok görevi yerine getirmek için tekrarlayan 
hareketlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tekrarlayan faali-
yetlere bağlı ilk belirtiler hafif olabilir ve belirtiler aktiviteyi ger-
çekleştirdikten uzun süre sonra ortaya çıkabilir. Bu nedenlerden 
dolayı, çalışanlar genellikle hafif ağrı ve acıları görmezden gelir-
ler, ancak bu hafif ağrılar göz ardı edilirse sonunda ciddi sorunlar 
hâline gelebilir (111).

ÇALIŞMA SANDALYESİ
Ofislerde iş istasyonun en önemli parçalarından birisi çalışma 
sandalyesidir. Sandalye çalışana uygun olmalıdır. Tek bir sandalye 
stili tüm çalışanlar için uygun olmayabilir. Ortalama bir erkek ça-
lışan için uygun olan sandalye bir kadın çalışan veya daha uzun-
kısa bir erkek çalışan için uygun olmayabilir (108). Uzun süre bil-
gisayar başında çalışanlara veya gün içerisinde uzun süre otura-
rak çalışanlara kendilerine uyan ayarlanabilir bir sandalye sağlan-
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malıdır. Uygun çalışma sandalyesinde koltuk yükseklik ayarı, iyi 
bir bel desteği, oturma tablasının ön tarafı hafifçe eğimli, beş te-
kerlekli döner taban özellikleri olmalıdır (110).

Doğru pozisyonda oturmak için sandalye ayarı yapılması çok 
önemlidir. Sandalye ayarlaması yapılırken dikkat edilmesi gere-
kenler (112):

•	 Ayakta dururken koltuğun oturma yerinin en yüksek nokta-
sı diz kapağı seviyesinin altına gelmelidir. Bu pozisyon otu-
rurken ayağın döşeme yüzeyinde düz durmasını sağlayacak-
tır. Koltuğun oturma kısmının arkasında baskı hissedilirse 
koltuk yükseltilmeli, önünde baskı hissedilirse koltuk alçal-
tılmalıdır. Amaç ağırlığın eşit dağıtılmasını sağlamaktır.

•	 Oturma yüzeyi, oturur durumdayken diz arkasına baskı yap-
madan, sırt desteğinin sırtı desteklemesine izin verecek de-
rinlikte olmalıdır. Eğer oturma yüzeyi çok derinse koltuğun 
boyutunu küçültmek için ekstra bir destek düşünülebilir.

•	 Oturur durumdayken koltuğun arkalığı sırtın doğal kavisi-
ni desteklemelidir. Sırt desteğinin eğimi sırtın hafifçe arkaya 
yaslanabilmesine izin verecek açıda olmalıdır.

•	 Oturma yüzeyi kalçalara yandan baskı yapmayacak kadar 
geniş olmalıdır.

•	 Kol destekleri kolun üst kısmını destekleyerek sırt ve omuz-
lardaki baskıyı azaltabilir. Bununla birlikte kolçaklar koltu-
ğun masaya yaklaşmasını ya da doğal hareketleri engelleye-
cek boyutlarda olmamalıdır. Eğer kol destekleri bunu sağla-
yabilecek biçimde ayarlanamıyorlarsa çıkartılmaları veya de-
ğiştirilmeleri gerekir. Ayrıca dirseklerdeki baskıyı azaltması 
açısından kolçakların yumuşak bir malzemeyle kaplı olması-
na dikkat edilmelidir.

ÇALIŞMA ALANI
Sandalye gibi çalışma alanı da çalışana uygun olmalıdır. Çalışma 
yüzeyin üst kısmı dirsek yüksekliğinde olmalıdır. Dirsek yüksek-
liği, üst kollar yanlardan rahatça asılırken ve alt kollar dik açılı ola-
rak bükülürken ölçülür. Çalışma alanı veya sandalye yükselterek 
veya indirerek gerekli ayarlamaları yapılmalıdır (113).

Çalışma alanında klavye, fare ve telefon gibi sık kullanılan 
malzemeler kolayca ulaşılabilecek bir yere yerleştirilmelidir. Hesap 
makinesi veya zımbalar gibi daha az sıklıkla kullanılan malzemeler 
masanın arkasına doğru yerleştirilmelidir. Sık kullanılmayan 
malzemeler erişilemeyecek bir yere yerleştirilmelidir. Onlara 
ulaşmak için sandalyeden yönelme hareketi yapılması gerekecektir. 
Bu durum da kan dolaşımını artıracak ve uzun süren hareketsizliğe 
bağlı rahatsızlıkları azaltacaktır (108, 113).

MONİTÖR
Ofis ortamında çalışılan monitörün düzgün ayarlanması özellikle 
boyun ve sırt ağrılarının oluşmaması için çok önemlidir. Monitör 
çalışanın doğrudan önünde olmalı, monitörün üstü göz hizasında 
olmalıdır. Monitör çalışandan bir kol uzunluğu (50-75 cm) uzak-
lıkta olmalıdır. Monitör gözlerinize doğru hafifçe açılı (15 derece) 
olmalıdır (108, 113). Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir 
şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler ara-
sında yeterli boşluk bulunmalıdır. Ekran görüntüsü stabil olma-
lı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalı-
dır. Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, çalı-

şan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir. Ekran, çalışanın ihti-
yacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalı-
dır. Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kul-
lanılabilir olmalıdır. Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yan-
sıma ve parlamalar olmamalıdır (114).

KLAVYE ve FARE
Klavye ve fare kullanımı özellikle el bileği, dirsek ve omuz prob-
lemleri açısından önemlidir. Klavye ve fare kullanırken, üst kol-
lar gevşek, gövdeye yakın, dirsekler dik açılı (90 derece) ve bilek-
ler nötral pozisyonda olmalıdır (113). Dirseklerin vücudun önün-
de kaldığı durumlarda omuz çevresi kasların uzun süre kasılı kal-
malarına bağlı olarak omuz bölgesi ağrıları ve problemleri görülür. 
El bileğinin sürekli bükülü pozisyonda kaldığı durumlarda (dak-
tilo, klavye, fare kullanımı) median sinirin el bileğindeki geçtiği 
kanal içinde sıkışması sonucu karpal tünel sendromu gelişmek-
tedir. Karpal kanal, bilek seviyesinde yer alır ve üst kısmında ka-
lın bir band şeklinde yapı ile örtülüdür. Bu kanalın içerisinde par-
maklarımızın hareketini sağlayan tendonlar ile median sinir yer 
alır. Median sinir, esas olarak parmakların (baş, işaret, orta ve yü-
zük) hissetmesini ve parmakları bazı hareketleri yapmasını sağlar. 
Kanalı daraltan nedenler, median sinirin kanal içinde baskı altın-
da kalması ile sinirin görevindeki bozulmalar el-bilek hastalığını 
oluşturur (115). El, el bileği ve parmakları güçlendirici egzersizler 
yaparak kaslar kuvvetlendirilmelidir.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Çevresel faktörlere dikkat edilmediğinde çalışan için ofiste sorun 
oluşturabilmektedir. Çalışanın sağlığının kötü duruma düşme-
mesi, iş performansının ve motivasyonunun azalmaması açısın-
dan bu faktörlerin bilinmesi ve çalışan üzerindeki etkilerinin ne 
derece olacağının bilinmesi gerekir. Gürültü, termal konfor, ay-
dınlatma çevresel faktörler altında incelenecektir. 

Gürültü
Ofiste gürültü hiçbir zaman duyma bozukluğuna sebep olabile-
cek seviye ulaşmaz. Ancak performans ve üretkenliğe zarar ve-
ren bir dikkat dağıtıcı olabilir. Ofislerde gürültü iletişimi engeller, 
dikkat dağınıklığına yol açar, konsantrasyon ihtiyacını artırır, yor-
gunluğu artırır, strese neden olabilir. Ofiste gürültü kaynakları; 
birlikte çalışılan arkadaşlar, havalandırma sistemleri, fanlar, bil-
gisayarlar, fotokopi makineleri, faks makineleri, telefonlar ve dış 
mekân gürültüleri (trafik) olabilir (108). Ofiste gürültü saptanırsa 
önlem alınmalıdır. Gürültü problemi ile karşılaşıldığında birkaç 
basit yöntemle gürültü engellenebilir (110).

•	 Kaynakta gürültü yok edilmeli veya azaltılmalıdır.
•	 Gürültüyü önlemek için araç gereçlerin bakımı düzenli ya-

pılmalıdır.
•	 Bakımları yapılmasına rağmen ses çıkaran cihazlar izole 

edilmelidir.

Termal Konfor
Çalışanların en az sekiz saatini geçirdiği ofislerdeki termal konfor 
koşulları (sıcaklık, nem ve hava akımı) çalışanın sağlığını ve ve-
rimini doğrudan etkilemesi nedeniyle son derece önem teşkil et-
mektedir. Çoğu ofis işi otururken yapıldığı için düşük fiziksel akti-
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vite düzeyi, çalışanların genellikle aktif olduklarından biraz daha 
yüksek bir sıcaklık tercih edecekleri anlamına gelir. Yüksek sıcak-
lık yorgunluğa neden olabilir, bu da sandalyede eğri veya çökme 
gibi garip duruşlara yol açabilir. Düşük sıcaklık soğuk ayaklara, 
ellere, kas gerginliğinin artmasına ve tendinit riskinin artmasına 
neden olabilir (110). Ofis iç hava sıcaklığının ne çok az ne de çok 
yüksek seviyede olması sağlanmalıdır. Önerilen sıcaklık kışın 20-
23,5 °C yazın ise 23-26 °C derecedir (108).

İç ortamdaki nem seviyeleri rahatlık ve sağlık için önemlidir. 
Düşük nem seviyesi cildin kurumasına yol açarken, yüksek nem 
seviyesi bunaltıcı bir hisse neden olur ve sıcaklığın olduğundan 
daha yüksek hissedilmesine neden olur. İç ortam bağıl nem değe-
ri %30-%60 arasında olmalıdır (108). 

Aydınlatma
Ofis aydınlatması hem konfor hem de performans üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. Sert, aşırı parlak flüore-
san aydınlatma, özellikle bilgisayar monitörlerinde parlama yarat-
tığında, göz yorgunluğuna neden olabilir. Aydınlatma şiddeti dü-
şük olduğunda da göz yorgunluğu olabilmektedir. Bilgisayar kul-
lanımı için aydınlatma şiddeti, kâğıt doküman okumak için olan-
lardan daha düşük olmalıdır çünkü bilgisayar monitörleri de ışık 
yaymaktadır. Bilgisayardaki göz yorgunluğunu önlemek için, or-
tamdaki ışık seviyelerinin, monitör ekranı tarafından yayılan ışık 
miktarına benzer olması önemlidir. Yalnızca bilgisayar ile çalışır-
ken ortam aydınlığı 300-500 Lux, bilgisayar ile birlikte kâğıt do-
kümanlarla çalışmada 500-750 Lux ve yalnızca kâğıt dokümanlar-
la çalışmada 750-1000 Lux gerekmektedir (110).

Parlama da ofis aydınlatmasında sık karşılaşılan bir sorundur. 
Bilgisayar ekranını görmeyi zorlaştırır ve gözleri yorar. Doğrudan ve 
dolaylı olmak üzere iki tür parlama vardır. Doğrudan parlamada ışık 
doğrudan çalışanın gözüne gelmektedir. Dolaylı parlamada ise ışık 
bir yüzeyden yansıyarak çalışanın gözüne gelmektedir. Parlamalar 
mümkün olduğunca ortadan kaldırılmalı veya azaltılmalıdır (108).

PSİKOSOSYAL FAKTÖRLER
Psikososyal risk faktörleri çalışandan, işin yapısından ve işletmenin 
yapısından kaynaklanabilmektedir. Psikososyal risk faktörleri ara-
sında, artan iş stresi, üretim standardının olmaması, karar vermesi-
ni sınırlayan mesleki tekdüzelik, iş yükündeki artış ve azalışlar; ça-
lışanların dertlerini anlatacak birilerini bulamamaları, çalışanın iş 
yerinde arkadaş çevresinin sınırlı olması, uyum sağlayacağı insan-
ların olmaması, kısa veya az mola vermek, meslektaşlar tarafından 
yetersiz destek, kişinin performansının üzerinde iş talep etme ve 
amirinden yeteri kadar destek görmeme yer almaktadır (115).

İş stresi iş yerlerinde ciddi bir sorundur. Çalışan işe gitmek 
için yola çıktığında “yapılacaklar” listesine baktığında veya patro-
nun çalışandan derhal fakslanması gereken bir mektubu yazmayı 
bir an önce tamamlamasını istedikten sonra stres yaşayabilmek-
tedir. Stres durumunda mide rahatsızlığı, kalp hızında artış, kan 
basıncında artış, ellerde terleme, kas gerginliğinde artış ve hızlı ve 
yüzeysel nefes alma görülebilir. Stres omuz ve boyun kaslarında 
gerginliğin artmasına bağlı olarak kas iskelet sistemi rahatsızlık-
larının artmasına neden olabilir (108). Rahat bir çalışma ortamı 
üretkenliği artırabilir, işle ilişkili kas iskelet sistemi rahatsızlıkla-
rın azalmasına yardımcı olur (110).

İş tatmini de çalışanlar açısından önemli bir psikososyal et-
men olarak dikkati çekmektedir. İş tatminini etkileyen çok sayıda 
faktör arasında “kötü çalışma koşulları” da yer almaktadır. Bu ko-
şullar değerlendirilirken özellikle ofis çalışanları açısından çalış-
ma ortamlarının ergonomik değerlendirmesi de yapılmalı ve sap-
tanan aksaklıkların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. Bu kapsam-
da zaman zaman “yeniden iş tasarımı” olarak adlandırılan süreç-
ler de sürdürülebilmektedir. “Yeniden iş tasarımı” olarak adlandı-
rılan bu süreçler arasında “iş rotasyonu, yatay iş büyümesi, dikey 
iş büyümesi, iş zenginleştirmesi” gibi yöntemler bulunmaktadır. 
İş rotasyonu ile görevlerin çeşitlendirilmesi, yatay iş büyümesi ile 
alt işlerin çeşidinin arttırılması, dikey iş büyümesi ile bireyin işi 
üzerindeki kontrol ve değerlendirme derecesinin arttırılması, işin 
zenginleştirilmesi ile de yatay ve dikey süreçlerde sorumluluğun 
arttırılması kast edilmektedir (116).
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Çalışma hayatındaki sağlık ve güvenlik etmenlerinden söz 
edilirken ortamdaki fiziksel ve kimyasal sorunlara öncelik ve 
ağırlık verilir. Ancak insanların yaşamında ve iyilik halinde 
psikolojik faktörlerin ve sosyal ilişkilerin de çok önemli bir yeri 
vardır. Psikososyal faktörler çalışma hayatı bakımından önemli 
konulardır çünkü iş yeri ortamı bir sosyal çevredir ve çalışan bu 
ortamda sosyal ilişkiler kurmak durumundadır. İşyeri çevresin-
de işveren ve diğer çalışanlar başta olmak üzere değişik kişiler bu-
lunur. Bu kişiler arasındaki ilişkiler, işverenler ve yönetimle olan 
ilişkiler iş yeri ortamının psikososyal yapısını oluşturur. İnsanlar 
arasındaki ilişkilerin olumlu olduğu bir iş ortamında çalışmak ve 
üretmek, çalışanın psikososyal sağlığını olumlu etkiler. Buna kar-
şılık ilişkilerin iyi olmadığı bir çalışma ortamının kişinin sağlı-
ğı üzerinde olumsuz etkileri görülür (1). İş sağlığı ve güvenliğinin 
disiplinler arası bir çalışma ve araştırma alanı olduğu ve ilişkili et-
menlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği göz önünde 
bulundurulursa; iş yerlerinde fiziksel, biyolojik ve kimyasal riskle-
rin yanı sıra psikososyal risklerin de olduğu unutulmamalıdır (2).

Avrupa ülkelerinde, çalışma ortamındaki psikososyal riskle-
rin yaygınlığının etkisiyle, Avrupa Birliği’nin 1989 yılında yürür-
lüğe giren 89/391 sayılı Çerçeve Direktifi’ne psikososyal riskler ek-
lenmiştir. Bu Direktifin ardından, çalışma yaşamının iyileştiril-
mesi için çalışan WHO World Health Organization (Dünya Sağ-
lık Örgütü), EU-OSHA European Agency for Safety and Health 
at Work (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) gibi uluslarara-
sı kurumlar çalışan sağlığını etkileyen psikososyal risk faktörleri-
nin belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla programlar oluşturmuş-
lardır. PRIMA-EF Psychosocial Risk Management Excellence Fra-
mework (Psikososyal Risk Yönetimi Mükemmellik Modeli Kon-
sorsiyumu) bu oluşumlardan birisidir. Söz konusu Konsorsiyum, 
WHO’nun bir iştiraki olarak, İngiltere’de Nottingham Üniversite-
si koordinatörlüğünde Avrupa’nın belli başlı ülkelerindeki iş sağlı-
ğı ve güvenliği kurumlarıyla birlikte psikososyal riskleri önlemeye 
yönelik bir program hazırlamıştır (3). 

Avrupa Birliği İşgücü Anketi’ne göre, 1999-2007 döneminde, 
yaklaşık 55,6 milyon Avrupalı çalışanın yaklaşık %28’i ruhsal iyilik 
hallerinin maruz kalınan psikososyal risklere ikincil olarak olum-
suz yönde etkilendiğini bildirmiştir. Çok fazla çalışma ve çok az 
çalışma en sık seçilen ana risk faktörleri olmuştur (%23). İşle ilgili 

bir sağlık sorunu olan çalışanlar arasında, “stres, depresyon veya 
anksiyete yakınmaları” en ciddi sağlık problemi (%14) olarak bil-
dirilmiştir. Birleşik Krallık‘ta, 2011-2012’de işle ilgili stres, işçile-
rin toplamda 10,4 milyon iş günü, her işçi için de ortalama 24 gün 
kaybına yol açmıştır (4).

Psikososyal riskler ve bunların stres, şiddet ve iş yerindeki ta-
ciz gibi sonuçları birbirleriyle yakından ilişkili ve çoğu zaman bir-
birini etkileyen sebepler ve sonuçlar olarak işçilerin refahı, iş sağ-
lığı ve güvenliğini etkiler (5).

Mesleki ruh sağlığına ilişkin hastalıklar Türkiye meslek hasta-
lıkları tanı listesinde yer almamaktadır. Uluslararası meslek has-
talıkları listelerinde ruh salığına ilişkin hastalıklar sıralanmıştır. 
Bunlardan ILO International Labour Organisation (Uluslararası 
Çalışma Örgütü) Listesinde:

2.4.    Ruhsal ve davranışsal hastalıklar
2.4.1. Travma Sonrası Stres Bozukluğu
2.4.2. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulamalara 

uygun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerinden dolayı 
risk faktörlerine temas ile çalışanın yakalandığı hasta-
lıkla doğrudan bir bağlantının olduğu, daha önce bah-
sedilmemiş diğer ruhsal ve davranışsal hastalıklar 

başlıkları yer almaktadır (6). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Listesi’nde ise:

A.4. Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar (F00-F99)
F06. Beyin hasarı ve disfonksiyonu ile fiziksel hastalığa bağ-

lı diğer mental bozukluklar
F06.7 Hafif Bilişsel Bozukluk
F07. Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksyonuna bağlı kişilik 

ve davranış bozuklukları
F07.2 Post-konküzyonel sendrom  
F43. Ciddi Strese Tepki ve Uyum Bozuklukları
F43.0 Akut Stres Tepkisi 
F43.1 Travma Sonrası Stres Bozukluğu

başlıkları yer almaktadır (7).

Bu bölümde çalışma yaşamıyla ilişkili psikososyal risk etmen-
leri, işle ilişkili stres, iş yerinde psikolojik taciz (mobbing), tüken-
mişlik sendromu, travma sonrası stres bozukluğu ve alkol kulla-
nım bozukluğuna değinilecektir.
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ÇALIŞMA YAŞAMIYLA İLİŞKİLİ 
PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ 
İŞ KAYNAKLI PSİKOSOSYAL RİSK 
ETMENLERİ
HSE Health and Safety Executive (Birleşik Krallık Sağlık ve Gü-
venlik Dairesi), iş kaynaklı psikososyal risk faktörlerini, çalışanın 
yaptığı işi olumsuz etkileyebilen ve iş yeri şartlarına karşı geliş-
tirdiği (yöneticileri ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerini de kapsar şekil-
de) psikolojik tepkiler olarak tanımlamaktadır (8). Leka ve Cox ise 
psikososyal riskleri, iş yaşamındaki yönetim uygulamalarının ve 
düzenlemelerinin ortaya çıkardığı sosyal ve organizasyonel olum-
suzlukların potansiyel olarak meydana getireceği psikolojik ve fi-
ziksel zararlar şeklinde tanımlamıştır (3). Psikososyal tehlikelere 
maruz kalmak stresin aracılık ettiği bir yolla hem psikolojik hem 

de fiziksel olarak çalışanın sağlığını etkileyebilir. İşle ilgili psiko-
sosyal risklere maruz kalmanın çalışanın fiziksel, psikolojik ve 
sosyal sağlığı ve kurumların sağlığı ve esnekliği üzerinde olası bir 
zararlı etkisi olduğu gösterilmiştir (9). Psikososyal Risk Yönetimi 
Mükemmellik Modeli (PRIMA-EF) için hazırlanan bilgilendirme 
rehberinde, iş kaynaklı psikososyal riskler Tablo 1’de de özetlen-
miş olan aşağıdaki 10 temel kategoride toplanmaktadır (3):

İşin İçeriği
İşin içeriğinde; içeriğin dar olması, vasıfların kullanılamaması, 
görev çeşitliliğinin olmaması, tekrarlayıcı iş, belirsizlik, öğrenme 
fırsatı bulamama gibi tehlikeli olan pek çok boyut vardır (2). Çok 
sayıda çalışma, bu nitelikteki işlerle çalışan sağlığının zayıflığı 
arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Cox’un vasıfsız ya da ya-
rı-monoton çalışmaların sonuçları üzerine yaptığı bir inceleme, iş 
yerinde can sıkıntısı çeken işçilerin depresyon, anksiyete ve kır-
gınlık gibi olumsuz psikolojik sağlık tepkilerini bildirme olasılığı-
nın daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (10).

İş Yükü ve İş Temposu
Aşırı iş yükü iki grupta değerlendirilebilir. Birincisi niceliksel 
(kantitatif) iş yükü, diğeri de niteliksel (kalitatif) iş yüküdür. Ni-
celiksel iş yükü, bir kişinin yapacağı belirli bir iş için zamanın ye-
tersizliği, belirli bir zamanda yapılacak çok farklı işlerin olması ile 
yapılacak işlerin fiziki olarak ağır ve yorucu olması şeklinde açık-
lanabilir. Buna göre, bir kısım işlerin önceden belirlenen bir tarih-
te veya vakitte yapılmasını gerektiren çalışma düzeni, gerilim ya-
ratan bir aşırı yüklenme türüdür. Niteliksel iş yükü ise yapılacak 
işin gerektirdiği nitelikler ile işi yapacak olan kişinin sahip oldu-
ğu nitelikler arasında, mevcut çalışan aleyhinde bir uyumsuzlu-
ğun olması durumudur. Buna göre, iş yapacak olan kişi veya ça-
lışan işin gerektirdiği bilgiye, yeteneğe ve kişisel özelliklere tam 
olarak sahip olmadığı zaman, bu iş kendisi için zor gelecektir. Bu 
kapsamda iş yüküne etki ettiği düşünülen farklı etkenler fiziksel 
de olsa, zihinsel de olsa çalışanın sağlığını, performansını veya ve-
rimini etkileyebilmektedir.

Otomasyona bağlı kitlesel üretim ile makinenin hızına uymak 
zorunda kalan çalışanlar işleri yetiştirmek zorundadırlar ve yo-
ğun bir iş temposuyla karşı karşıya kalırlar. Çalışanların üzerin-
deki bu iş temposu strese neden olmaktadır (11).

Aşırı iş yükü kadar çalışanda strese neden olan bir diğer fak-
tör ise iş yükünün çok az olmasıdır. Özellikle zamanının çoğunu 
oturarak geçirmek durumunda kalan veya zekâ düzeyinin  ve ye-
teneğinin izin verdiğinin altında rutin işleri yapmak zorunda ka-
lan personelin verimli zaman geçirememek nedeniyle de strese gi-
rebildiği görülmektedir. 

İş Programları
Çalışma programının etkisi çoğunlukla vardiyalı çalışma veya uzun 
ve dengesiz çalışma saatleri açısından dikkate alınır. Hem Caruso 
ve arkadaşları hem de Sparks ve arkadaşları uzun çalışma saatleri ile 
sağlık şikayetleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermişler-
dir. Haftalık çalışma süresi 48 saati aştığında sağlık riskleri genellikle 
bildirilmektedir (12, 13). Çalışma saatlerinin çalışanların sağlıkları 
üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmaların bulgularına göre 
vardiyalı çalışma, bireyin vücut sıcaklığını, metabolizmasını, kan 

Tablo 1. İş kaynaklı Psikososyal Risk Etmenleri (Kaynak (3)’ten  
uyarlanmıştır.)

Risk Etmeni Açıklama

İşin İçeriği

İşte çeşitliliğin çok olmaması

İşin çok bölünmüş küçük bir parçasını yapma 

İşin çalışanın yeteneğine göre verilmemesi

Belirsizliğin çok olması

İş Yükü ve İş 

Temposu

Fazla çalışma ya da atıl kalma 

Makina devir hızları

Zaman baskısı

İş bitim tarihlerinin baskısı

İş Programları

Vardiyalı çalışma 

Gece çalışması 

Esnek olmayan çalışma programları

Son anda belli olan fazla mesai programları 

Uzun saatler boyunca tek başına çalışma

Kontrol

Çalışanların kararlara düşük katılımı 

Çalışanların iş programları üzerinde kontrollerinin 

az olması

Çevre ve Ekipman

Yeterli ekipmanın olmaması 

Yetersiz mekân, yetersiz aydınlatma ve gürültü gibi 

olumsuz fiziksel ortam

Kurum Kültürü

Yetersiz iletişim 

Sorunların çözümünde desteğin olmaması

Kişisel gelişim için desteğin olmaması

Şirket hedeflerinin çalışanlarca bilinmemesi, 

paylaşılmaması

Kişilerarası İlişkiler

Sosyal ya da fiziksel olarak izolasyon

Çalışanlarla ya da yöneticilerle olan ilişkiler 

Kişilerarası çatışmalar

Sosyal desteğin azlığı

İşletmedeki Görevi

Rol belirsizliği

Rol çatışmaları

İnsanlara ilişkin sorumluluklar

Kariyer Gelişimi

Terfilerin olmaması ya da belirsiz olması

Düşük ücretler 

İş güvencesizliği 

İşin sosyal değerinin düşük olması

İş ve İş Dışı Yaşam 

Etkileşimi

İş ve ev yaşamının birbiriyle çelişen istekleri olması 

Evdeki desteklerin azlığı

Çift kariyer sorunları
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şekeri regülasyonunu ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. 
Devamlı olarak gece vardiyasında çalışanların zamanla kendilerini 
yalnız hissetmeye başladıkları, bağışıklık ve sindirim sistemi 
düzenlerinin bozulduğu, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara daha 
kolay yakalandıkları belirlenmiştir (2).

Örgütlerde çalışma süreleri ile dinlenme molalarının sıklığı 
ve süresinin çalışanların ruhsal ve fiziksel dengeleri üzerinde 
oldukça etkili olduğu ifade edilebilir. Yapılan araştırmalar, insan 
fizyolojisine en uygun azami çalışma süresinin günlük 7,5 saat; 
haftalık 45 saat olduğunu ortaya koymaktadır (14). Bu anlamda 
çalışma sürelerinin uzatılması veya mola sürelerinin kısalığına 
bağlı olarak stres, yorgunluk söz konusu olmakta; bu ise iş kazala-
rına davetiye çıkarabilmektedir.

Kontrol
Çalışma hayatında çalışanların yönetime katılımının sağlandığı 
katılımlı yönetim anlayışı psikososyal riskleri azaltmak üzere alın-
ması tartışılan önlemlerde ilk sıralarda yer almaktadır. Katılım-
lı yönetim anlayışı, çalışanların yönetimce alınan örgüt kararları-
na katılması değil, karar alma süreçlerinin içerisinde yer almasıdır. 
Böylece çalışanlar kendilerini etkileyen kararlarda etkin rol alabil-
mektedirler. Çalışanların kararlara katılımı durumunda iş tatmi-
ni artacak, işle ilişkili tehdit hissi azalacak, çalışanın kendine kar-
şı olan güven, saygısı ve mesleği ile ilgili nitelikleri artacaktır (2).

Çevre ve Ekipman
Çalışılan çevrenin kötü olması da bir diğer stres etmeni olarak 
kabul edilebilir. Örgütlerde örgütsel stresi doğuran fiziksel çevre 
koşulları; gürültü, titreşim, aydınlatma, sıcaklık, ergonomik 
faktörler ve kirli hava olarak değerlendirilebilir(14). Çalışma orta-
mının kötü olması ve fiziksel şartların elverişsizliği çalışanın stres 
yaşamasına neden olabilecektir. Sıcak ya da soğuk çalışma ortamı, 
ısı ve nem, yetersiz veya aşırı aydınlatma, kirli hava ve tozlar, ze-
hirli maddeler ve radyasyon, hava kirliliği, iş kazaları da stres ne-
denleri arasında sayılabilmektedir.

Kurum Kültürü
Organizasyon kültürü ve özellikle yönetim tarzları iş yerindeki 
stres kaynakları arasında yer alabilmektedir. Hiyerarşik ve merke-
zi örgüt yapıları önemli bir stres faktörü olabilir. Hiyerarşik yapı-
ların genelde belirli bir resmiyet ve mesafe gerektirmesi, işletme-
de soğuk bir ortam oluşmasına da zemin hazırlayabilecektir (14).

Organizasyonel iletişimin temel amaçları; işlerin koordinasyo-
nunu sağlamak, problem çözmek, bilgi paylaşımını gerçekleştir-
mek ve çatışmaların çözülmesine katkıda bulunmak olarak sayı-
labilir. Organizasyonel hedeflere varılmasında ve verimliliğin ar-
tırılmasında iş yerinde etkin bir iletişimin varlığı temel bir zorun-
luluk olarak yönetim kademelerinin karşısına çıkmaktadır (2).

Kurum kültürü oluşturmada en önemli faktörlerden birisi 
de eğitimdir. Eğitim, önceden belirlenmiş olan ve özellikle insan 
davranışlarında gelişmeler sağlamak amacıyla yapılan bilgi ver-
me, yetenek ve becerileri geliştirme sürecidir ve bu sürecin plan-
lı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğitim insana yapılan 
yatırım giderlerindendir ve insan kaynaklarını geliştirme olanağı  
sağlamaktadır (11).

Kişilerarası İlişkiler
İş yerinde kişiler arası ilişkiler temel olarak; bireyin üstleri, astları 
ve eşitleri ile kurduğu ilişkiler olarak ele alınabilir. Çalışanların 
arasındaki iyi ilişkilerin hem bireysel hem de örgütsel sağlık için 
gerekli olduğu bilinmektedir. Japonya’da Çalışma Bakanlığı’nın 
(1987) yaptığı bir ankette, görüşülen kadınların %52'sinin endişe 
ve stres yaşadığı ortaya çıkmış, asıl nedenin işte tatmin edici 
olmayan kişilerarası ilişkiler (%61) olduğu saptanmıştır. İş yerinde 
kişilerarası ilişkilerin zayıflığı ile yüksek kaygı, duygusal tükenme, 
iş gerginliği, düşük iş memnuniyeti ve artmış kardiyovasküler 
hastalık riski ilişkili bulunmuştur (9).

İşletmedeki Görev
“İşletmedeki görevin” büyük ölçüde rol belirsizliği ve rol çatışması 
sorunları ile ilgili potansiyel bir psikososyal tehlike olduğunu gös-
teren kanıtlar vardır. Çalışma ortamında rol çatışmaları, neden-
lerine göre farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Yöneticinin, çalı-
şandan tutarsız ve çelişkili beklentilerde bulunması yöneticiden 
kaynaklanan bir rol çatışmasıyken, birden fazla yöneticinin aynı 
çalışana, birbirleriyle çelişen rol davranışlarını içeren taleplerde 
bulunması da çalışanda rol çatışması doğurabilmektedir. Örne-
ğin; bir yöneticinin bir işin yapılması için talimat vermesinin ar-
dından başka bir yöneticinin aynı iş için çalışana yapmaması yö-
nünde talimat vermesi, çalışanda rol çatışması doğurabilmektedir. 
Diğer bir rol çatışması türü ise roller arası çatışma olup, çalışa-
nın yerine getirmesi gereken roller arasında bir tercih yapamama-
sından kaynaklanmaktadır. Yine çalışana, kapasitesinin üzerinde 
aşırı rol yüklenmesi de, onu rol çatışmasına itmektedir (2).

Rol belirsizliği iş görenin işinde nelere yetkisinin olup nelere 
yetkisinin olmadığını bilmemesidir. İşiyle ilgili olarak açık, net ve 
planlı hedeflerinin ve ulaşması gereken standartların olmaması, 
işinde zamanını en uygun şekilde kullandığından emin olmama-
sı, işiyle ilgili sorumluluklarının neler olduğunu bilmemesi; işinde 
kendisinden beklenen şeylerin neler olduğunu tam ve kesin olarak 
bilmemesi, görevinin ne olduğuna dair kendisine bildirilen şeyle-
rin açık olmamasıdır. Bu bağlamda rol belirsizliği, daha çok işlet-
melerde iletişim eksikliğinin ve kopukluğunun bir sonucu olarak 
kendisini göstermektedir (11).

Kariyer Gelişimi
Çalışanın iş yaşamında belli bir hedefe ulaşmak, kariyer gelişimini 
sağlamak yönündeki istek ve ihtiyacının iş yeri tarafından karşı-
lanamaması ve çeşitli şekillerde engellenmesi çalışanda strese yol 
açmaktadır. Bilgi ve yeteneklerini yeteri kadar kullanamayan ça-
lışan, kapasitesini tam olarak sunamadığından yükselememenin 
ve engellenmenin neden olduğu bir gerilim içerisine girebilmek-
tedir. İşyerinde yükselmesi engellenen ya da ilerleme olanağı kı-
sıtlı olan çalışanda işe karşı bıkkınlık, isteksizlik ve moral bozuk-
luğu ortaya çıkabilmektedir. Yeterince ilerleyememenin yanında 
hızlı ilerleme ya da terfi de çalışanlarca istenmeyen bir durum-
dur. Çünkü hızlı terfi, çalışana kapasitesini aşan sorumluluklar 
yüklüyor ise, bu durumda personel için yeni görevinde kalmak, 
vazgeçip geriye dönmek yoğun bir gerilimi beraberinde getire-
bilmektedir (2).
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İş ve İş Dışı Yaşam Etkileşimi
Çalışanların iş yerinde çalıştıkları çevrenin dışında bir de toplum-
sal çevresi vardır. Stres kaynaklarının işe bağlı olup olmadığının 
ayırt edilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Çünkü günü-
müzde birey; iş, aile ve sosyal çevre üçgeni arasında hayatını sür-
dürmekte, zaman zaman iş hayatını iş dışı yaşantısı etkilemekte 
veya tersi durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Belirli sorumlu-
luk kademesine gelen kişiler, iş ve aile yaşantısını dengelemek, her 
iki yaşantıyı da özel bir sosyal ortamda yürütmek durumunda-
dırlar. İş yaşamı ile aile yaşamının gerektirdikleri de kişi üzerin-
de strese neden olmaktadır. İş dışı olan ancak bireyi işinde de et-
kileyen stres kaynakları, genellikle yeni bir çocuğun doğumu, şid-
detli geçimsizlik, ekonomik yetersizlikler gibi ailevi olaylar; bek-
lenmedik bir harcama yapmak zorunda kalınması, düşük ücretle 
çalışmak gibi ekonomik sorunlar ve daha önce uğraşılan bir ho-
biden vazgeçilmesi ya da kişinin düzenli bir hayat yaşayamama-
sı gibi kişisel etmenler olarak sıralanabilir. Diğer bir ifade ile çalı-
şanlar gerek işteki gerekse evindeki olumsuz koşulları söz konusu 
her iki ortama da taşıyabilmektedir. Bu olumsuz koşullar, birey-
lerin iş-ev ortamlarında daha fazla stres yaşamalarına neden ola-
bilmektedir (11).

İŞLE İLİŞKİLİ STRES
İşle İlişkili Stres (İİS), işten kaynaklanan veya iş nedeniyle daha 
da ağırlaşan stres olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda bir 
kişinin çalışma ortamını, başa çıkamayacağı stresli durumları 
içeren bir ortam olarak algılaması anlamına da gelmektedir. Ça-
lışma ortamındaki algılanan / gerçek baskılar, son teslim tarihle-
ri, tehditler, endişeler işle ilişkili strese neden olabilen etmenler-
dir (15). İnsanların baskı altındayken davranışları farklılık göste-
rebilir. Bazı insanlar kendilerini fazlasıyla tehdit altında hissetse-
ler de bu durumu dışarı yansıtmazken, bazıları ise davranışları-
nın stresten kaynaklandığının farkında olmaksızın saldırgan tu-
tumlar sergileyebilirler. Bazı bireyler de aynı konuyla ilgili olarak 
kendilerini tehdit altında hissetmeksizin sakince tepki verirler ve 
rahatlamış hissedebilirler. Kimi bireyler de herhangi bir tehditle 
ilgili çok düşük tahammül gösterir, basit ve küçük talepleri birer 
tehdit olarak algılayıp hızlıca sıkıntıya girerler.

İşle ilişkili stres, Avrupa Birliği genelinde 40 milyondan fazla 
kişiyi etkileyen (Avrupa Vakfı, 2007), işçilerin en sık bildirilen 
hastalık nedenleri arasındadır (3). 2002 yılında, Avrupa Komisyo-
nu AB-15’teki işe bağlı stresin maliyetini yılda 20 milyar € olarak 
hesaplamıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mat-
rix tarafından yürütülen projede, işten kaynaklanan depresyonun 
Avrupa’ya maliyetinin yılda 617 milyar € olduğu tahmin edilmiştir 
(4). İngiltere’de 2016/2017 döneminde 526.000 işçi işle ilgili stres, 
çökkünlük ve kaygı yakınmalarının olduğunu bildirmiştir. Aynı 
dönemde bu hastalıklara bağlı 12,5 milyon iş günü kaybı yaşan-
mıştır. İngiltere’de işle ilgili stres, depresyon ve kaygı bozuklukla-
rı işle ilişkili hastalıkların %40’ını oluşturmaktadır (16).

İŞLE İLİŞKİLİ STRES NEDENLERİ
Her bireye göre işle ilişkili stresin altında yatan nedenler ve te-
tikleyiciler farklıdır. Bazı iş yeri faktörlerinin strese neden olma 
olasılığı daha yüksektir. Kötü tasarlanmış vardiyalı çalışma prog-
ramı, iletişim eksikliği, zorbalıkla başa çıkmak için yetersiz sis-
temler, zorbalık ve tacizle iş yerinde stres artabilir (15). İşle ilişkili 
stresin potansiyel nedenleri Tablo 1’de verilmiştir.

İİS'nin çalışanlar için potansiyel nedenlerinin kontrol listesi:
•	 İş yerindeki rol: Açık ve entegre mi, yoksa insanların çoğu 

zaman birbiriyle çelişen farklı rolleri mi var?
•	 İş yerindeki ilişkiler: İş yerinde sürekli zorlanma ve uyum-

suzluk, hatta saldırgan davranışlar var mı?
•	 İşteki hiyerarşiler ve liderlik: Olumlu liderlik tarafından des-

teklenen etkili ve adil yönetim uygulamaları var mıdır?
•	 Kontrol: İnsanların her gün yaptıkları şeylerin bazı yönleri 

üzerinde kontrolleri var mı, yoksa tamamen makinelermiş 
gibi mi kontrol ediliyorlar?

•	 Eğitim: İnsanlar yaptıkları işler için uygun ve yeterli şekilde 
eğitildiler mi?

•	 Talepler: Belli bir zaman içinde yapılabilecek olandan daha 
fazla mı iş beklenmektedir?

İŞLE İLİŞKİLİ STRESİN ETKİLERİ
Stresle ilgili belirtiler; fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olmak 
üzere dört grupta toplanabilir (Tablo 2). Stresin bireyler üzerin-

Tablo 2. Stres ile ilgili belirtiler (Kaynak (2)’den uyarlanmıştır.)

Fiziksel Belirtiler Duygusal belirtiler Zihinsel belirtiler Sosyal belirtiler

Baş ağrısı

Düzensiz uyku

Sırt ağrısı

Çene kasılması

Kabızlık, ishal, ülser

Döküntü

Kas ağrısı

Hazımsızlık

Kazalarda artış

Hipertansiyon

Kalp krizi

Aşırı terleme

İştah artışı

Yorgunluk veya enerji kaybı

Kaygı ve endişe

Depresyon veya çabuk ağlama

Ruhsal durum değişkenliği

Gerginlik

Özgüven azalması

Aşırı hassasiyet veya kırılganlık

Öfke patlamaları

Saldırganlık veya düşmanlık

Duygusal olarak tükendiğini hissetme

Konsantrasyon ve karar vermede 

güçlük

Unutkanlık

Zihin karışıklığı

Hafızada zayıflık

Aşırı derecede hayal kurma

Tek bir fikir veya düşünceyle meşgul 

olma

Mizah anlayışı kaybı

Hatalarda artış

Muhakemede zayıflama

İnsanlara karşı güvensizlik

Başkalarını suçlamak

Randevulara gitmemek veya 

çok kısa zaman kala iptal 

etmek

İnsanlarda hata bulmaya 

çalışmak ve sözle rencide 

etmek

Haddinden fazla savunmacı 

tutum

Birçok kişiyle birden dargın 

olmak

Konuşmamak
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deki etkileri bireyden bireye farklılık gösterir. Karakter özellikle-
ri, cinsiyet, yaş, aile öyküsü, duygusal durum ve genel sosyal far-
kındalık durumu bireyin işle ilgili stres düzeyini arttırabilir ya da 
azaltabilir. Kişiye destek mevcutsa olumsuz tepkiler, endişeler ve 
devam eden duygusal sorunlar azalabilir; ancak birey üzerinde 
gerginlik yaratan başka dış koşullar da varsa işle ilgili stres ağır-
laşabilir.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
İş yerinde risklerin değerlendirilmesi
İşverenlerin işle ilişkili stres ile ilgili olarak çalışanların iş 
sağlığı yönetimi için bir politikası olmalıdır. Düzenlemelerle bu 
politikanın uygulanmasını sağlamalıdırlar. Bu tür düzenlemeler 
risk değerlendirmesi, zamanında tepki ve rehabilitasyon 
konularını ele almalıdır. İş ile ilişkili stresin yönetimi için örgüt-
sel düzeyde uygulanacak stratejiler, kaynaklardaki risklerle 
mücadeleye odaklanmaktadır. İşle ilişkili stres, risk yönetimi 
yaklaşımı uygulanarak sağlık ve güvenlik risklerinde olduğu gibi 
başarılı bir şekilde yönetilebilir. Bu risk yönetimi yaklaşımı, ça-
lışma ortamında mevcut tehlikelerin çalışanlara zarar vermesiy-
le ilişkili riski değerlendirir. Tehlike, zarar verme potansiyeline sa-
hip bir olay veya durumdur. Zarar, sağlığın fiziksel veya psikolojik 
bileşenlerinin bozulmasına işaret eder. Stresin nedenleri, çalışma 
ve çalışma koşullarının tasarımı ve yönetimi ile ilgili tehlikeler-
dir. Bu tehlikeler diğer tehlikelerle aynı şekilde kontrol edilebilir.

İİS riskini değerlendirmek için temel sorular (17):
•	 Bir problem mi var? İİS çalışanlarınızın sağlığını etkileyebi-

lir mi?
•	 Stres sorunu nasıl çözülebilir?
•	 Sağlıklı bir izleme sistemi var mı?

Bu soruların amacı, talep ve kaynaklarda önemli dengesizlikle-
re yol açabilecek iş uygulamalarını veya durumları tanımlamaktır.  
Çalışanların bireysel risk faktörleri ve göstergeleri belirlendikten 
ve değerlendirildikten sonra, grup seviyesindeki iş stresini azalt-
mak için adımlar atılabilir.

Mevcut riskleri araştırmaya yönelik yaklaşımlar
•	 Çalışanlarınızın	 iş	 yerinde	 sorunları	 olup	 olmadığını	 öğren-

menin en iyi yolu kendilerine sormaktır.
•	 Çalışanlara	 işle	 ilgili	 sorunları	 hakkında	 doğrudan	 soru	 sor-

malı ve sağlıklarının işlerinden dolayı olumsuz etkilenip etki-
lenmeyeceği düşünülmelidir.

•	 Çalışanlardan	işlerinin	en	iyi	ve	en	olumsuz	üç	yönünü	açıkla-
maları ve iş yerinde baskı altında oldukları durumları tanım-
lamaları istenebilir.

•	 Stres	altında	oldukları	durumlara	yönelik	daha	ayrıntılı	soru-
lar sorulabilir. 

•	 Hastalık	nedeni	 ile	 işe	gelememe,	personel	devir	hızı,	perfor-
mans seviyeleri, kazalar ve hatalar düzenli olarak izlenmelidir.

Risk yönetiminde temel adımlar
Risk yönetimi, temel olarak sağlık ve güvenlik sorunlarına yönelik 
bir problem çözme yaklaşımıdır. Çalışma koşullarının sürekli bir 
biçimde iyileştirilmesi ve dolayısıyla çalışanların sağlığı ve çalışı-
lan kurumun yararı için bir araç görevi görür. Risk yönetimi beş 
eylem döngüsünden geçer (Şekil 1) (17). 

1) Durum analizi ve risk değerlendirmesi
2) İş stresi riskini azaltmak için bir eylem planının tasarlan-

ması
3) Eylem planının uygulanması
4) Eylem planının değerlendirilmesi
5) Değerlendirme sonucuna bağlı olarak gerektiğinde diğer 

eylemlerin planlanması

İŞLE İLİŞKİLİ STRESİN ÖNLENMESİ
İşle ilişkili stresin önlenmesi için 3 ana stres yönetim müdahalesi 
vardır. Bunlar birincil, ikincil ve üçüncül önlemlerdir.

Birincil önlemler (Stresin azaltılması)
Birincil önleme yöntemleri strese maruz kalımı azaltarak çalışan-
larda stres gelişiminin önlenmesini amaçlayan bir organizasyon 
tarafından gerçekleştirilen proaktif eylemlerdir (18). 

Şekil 1. Risk Yönetimi Döngüsü (Kaynak (17)’den uyarlanmıştır.)
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• Ergonomi:	 Çalışanların streslerini azaltmada başvurulan
birincil önlemlerde ergonomik çalışma sisteminin 
oluşturulması yer almaktadır. İşyerlerinde sağlıklı, güvenli
ve verimli olarak çalışılabilmesi; çalışma yerleri ve gerekli
donanımların, ses, aydınlatma, çevre sıcaklığı gibi faktörlerin,
iş organizasyonu ve yönetime yönelik sistemlerin çalışanların
yapısal, boyutsal ve psikolojik özelliklerine uygun olarak
düzenlenmesi ile mümkün olabilecektir. Ergonomik çalışma
düzeni olarak adlandırılan bu durum, çalışanların yaşam
kalitesine katkıda bulunarak moral ve motivasyonlarını
olumlu yönde etkileyecektir. İş yerlerinin yüksek ve düşük
ısı ve aynı şekilde aşırı nem ve nemsizlik gibi durumları da
verimsizliği doğuran olumsuz çalışma koşulları olarak ifade
edilebilir. Bu anlamda iş yerinde çalışanların fiziksel ve
psikolojik sağlıklarını en üst düzeyde koruyacak ısı ve nem
oranlarının ayarlanması gerekmektedir.

• İş	ve	çevre	tasarımı: Çalışma ortamının iyileştirilmesi ve dü-
zenli hale getirilmesi, çalışanların moral ve motivasyon değer-
lerini olumlu yönde etkileyerek, iş kazalarının meydana gelme
ihtimalini ve sıklığını düşürür. İşyerinin ve çalışma sırasın-
da kullanılan aletlerin temiz olması da çalışanların moral ve
motivasyonlarını olumlu yönde etkileyerek, işlerine daha fazla
önem vermelerini ve dikkatli davranmalarını sağlar.  İşyerinde
gürültü düzeyinin azaltılması da yapılan işin zorluğunu azalt-
makta, bu ise iş verimini arttırırken iş kazalarının azalmasına
katkı sağlamaktadır.

• Örgüt	 ve	 yönetim	 gelişimi: Örgüt yönetimi öncelikle çalı-
şanları strese sürükleyen stres kaynaklarını bulmalıdır. Her
örgütün yapısı, kültürü ve özellikleri farklı olacağından stres
kaynakları da kendi içerisinde farklılık gösterebilecektir. Ör-
güt stres kaynaklarını azaltmak ve yok etmek konusunda ken-
di geliştirdiği yöntemleri ve stratejileri çalışanlarla paylaşmak
durumundadır. Çünkü çalışanlara stres deneyimi kazandır-
mak ancak onları da bu sürece katmakla mümkün olabilecek-
tir. Diğer taraftan örgüt yönetimi stresin sonuçları konusun-
da çalışanlarla sürekli iletişim halinde olmalı ve gelişmelerden
onları haberdar ederek daha etkili stresi azaltma tekniklerine
ulaşmada sürekli değişiklikler yapmalıdır.

İkincil önlemler (Stresin azaltılması)
İkincil önlemler çalışanın gelişen strese cevabını değiştirmeyi amaç-
lamaktadır. Çalışanlara, çevredeki stresle başa çıkma ve zararlı etki-
lerini azaltma konusunda yardımcı olmak için stres yönetimi konu-
sunda eğitim verilmesini içerir.  Örgütlerde çalışanların stresle başa 
çıkmalarında öngörülen eğitim, stres yönetimi eğitimidir. Bu eği-
timde, çalışanlardan bir gruba onların yaptıkları işin içeriğine bağ-
lı olarak yaygın ve kapsamlı bir eğitim programı verilmektedir. Bu 
programla birlikte öncelikle çalışanların stresin sonuç ve nedenleri 
hakkında eğitilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanlara stresin psi-
kolojik ve fizyolojik sonuçlarını nasıl azaltacakları öğretilmelidir.

Üçüncül önlemler (Stresin etkisini 
azaltarak) 
Üçüncül önlemler iş stresinin ortaya çıkmasını engelleyemez, 
stresle ilişki sorunların etkilerini an aza indirmeyi amaçlamaktadır. 
Çalışanların stresten kaynaklanan sağlık sorunları ile baş etmelerine 

yardımcı olur. Bu bağlamda çalışana yardım programı, psikolojik 
danışmanlık, tıbbı bakım ve yardım hizmetleri verilebilir (18).

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ 
(MOBBİNG)
Psikolojik taciz, birçok iş yerinde kişiler arası ilişkilerin bozulma-
sının yanı sıra örgütsel işlev bozukluklarından kaynaklanan eski 
bir olgudur. Farklı ülkelerde iş yerindeki benzer davranışları be-
lirtmek için başka terimler benimsenmiştir. Bunlar zorbalık, iş 
veya çalışan istismarı, kötü muamele, duygusal istismar, mağduri-
yet yaratma, sindirme, mobbing, psikolojik terör, psikolojik şiddet-
tir. Bu kelimeler bazen eşanlamlı olarak kullanılırken bazen birbi-
rinin yerine kullanılamamaktadır. Zorbalık terimi okul çocukla-
rı arasındaki fenomeni araştırmak için benimsenmişken mobbing 
terimi iş yerinde yapılan araştırmalarda kullanılmaktadır (19). 

İş yerinde mobbing kavramı geniş şekli ile 1980’li yılların so-
nunda İsveç’te yaşayan Alman Çalışma Psikoloğu Dr. Heinz Ley-
mann tarafından tanımlanmıştır. Leymann’a (1990) göre mob-
bing; bir ya da birkaç bireyin genellikle tek bir bireye karşı sistema-
tik bir şekilde uyguladıkları düşmanca ve ahlaki olmayan davra-
nışları içermektedir. Bu durum bireyi savunmasızlığa ve çaresizli-
ğe itmekte; devam eden taciz davranışlarıyla da bireyin bu durum-
dan kurtulması engellenmektedir. Söz konusu davranışlar sıklıkla 
tekrarlanmakta (en az haftada bir kez) ve belirli bir süreçte (en az 
altı ay) devam etmektedir (20). Ülkemizde 2014 yılında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan  İşyerlerin-
de Psikolojik Taciz (Mobbing) Rehberi’nde ise iş yerlerinde bir veya 
birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçek-
leştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, 
pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da 
mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal iliş-
kilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz 
tutum ve davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır (21). İşye-
rinde psikolojik tacizden bahsedebilmek için bazı unsurlar geçerli 
olmalıdır. Bu unsurlar şöyle sıralanabilir: 

• Psikolojik taciz iş yerinde gerçekleşmelidir.
• Üstler tarafından astlarına uygulanabileceği gibi, astlar tara-

fından üstlerine de uygulanabilir veya eşitler arasında da ger-
çekleşebilir.

• Sistemli bir şekilde uygulanmalıdır.
• Neredeyse süreklilik kazanmış bir sıklıkla yapılmalıdır.
• Kasıtlı olmalıdır.
• Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında ol-

malıdır.
• Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında

zarara yol açmalıdır.
• Kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli veya açık

olabilmektedir.

Çalışma Koşullarına İlişkin Üçüncü Avrupa Araştırması’na göre 
her on işçiden neredeyse biri (%9) iş yerinde sindirmeye ma-
ruz kaldığını bildirmiştir. İşyerinde sindirmeye maruz kaldığı-
nı bildiren işçilerin oranı Finlandiya’da %15 olarak saptanırken 
Portekiz’de %4 olarak saptanmıştır. Ülkeler arası bu farklılıkların, 
konu ile farkındalığın ülkeden ülkeye değişmesinden kaynaklan-
dığı düşünülmektedir (19). 
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PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) 
EKONOMİK YÜKÜ
Psikolojik tacizin doğrudan maliyeti çalışanların katlanmak zo-
runda olduğu iş kaybı ve güvenlik boyutu ile bireyin ruhsal ve fi-
ziksel sağlığıyla ödemek zorunda kaldığı ağır bedeldir.  Dolaylı 
maliyeti ise, işveren ve toplumun katlanmak zorunda kaldığı dü-
şük verim ve üretilen ürünün kalitesinin bozulması, kurumunun/
şirketin saygınlığının yitirilmesi ve kurumdan hizmet alan kişi sa-
yısında azalma şeklinde kendini göstermektedir. Pastrana (2002) 
tarafından İspanya’da yapılan çalışmada mobbingin tahmini yıl-
lık maliyeti 52 milyon € olarak hesaplanmıştır. Carnero ve Marti-
nez (2006) tarafından yapılan araştırmada bireysel düzeyde tıbbı 
maliyet hesaplanmıştır (Doktor başvurusu ve ilaç kullanımına ait 
maliyetler). İspanya Çalışma Koşulları Araştırması’nda (2003) kişi 
başı maliyet mobbingin şiddetine bağlı olarak 0 ile 1710 € arasında 
ve ortalama 100 € olarak saptanmıştır. Ortalama sağlık maliyet-
lerinin, mobbing yaşadığını bildiren İspanyol işçilerin yüzdesi ile 
çarpılıp sonra da tüm İspanyol çalışan nüfusa göre tahmin ederek 
iş yerinde mobbingile ilgili toplam tıbbi maliyetin yılda yaklaşık 
62 milyon € olduğu hesaplanmıştır. Bu miktar kamu sağlık harca-
malarının %0,12’sini oluşturmaktadır (4).

PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) 
NEDENLERİ
Bireysel ve kurumsal düzeyde psikolojik tacizin pek çok sebebi ola-
bilmektedir. Bireysel olarak mobbing davranışına başvurma ne-
denleri; birisini bir grup kuralını kabul etmeye zorlamak, düşman-
lıktan hoşlanmak, can sıkıntısı içinde zevk arayışı, önyargıları pe-
kiştirmektir. Kurumsal olarak mobbing uygulandığı durumlarda 
neden olarak; iş yeri içinde istenmeyen bir kişiden kurtulmak is-
tenmesi, iş yeri içinde istenen değişime ayak uyduramayanların ol-
duğunun düşünülmesi, çalışanların güncel bilgi ve teknolojideki 
değişikliklere ayak uyduramaması, küçültme politikası nedeniyle 
istihdamın daraltılmasının istenmesi, işgücünün genç çalışanlar-
dan oluşturulmasının istenmesi, çalışanların kurumun yeni amaç-
larını benimsemediğinin düşünülmesi, herhangi bir konuda kuru-
mun başarısının arttırılmasının istenmesi, iş yerinin yönetim ka-
demelerinde radikal değişiklikler olması, yönetimin iş yeri içinde-
ki alt gruplar arasında yaşanan güç çekişmelerinde gruplardan bi-

rinin yanında tavır takınılması, kurumun maliyet bazlı düşünerek 
daha maliyetli olan eski personeli daha az maliyetli yeni personel 
ile değiştirmek istemesi gibi durumlar örnek gösterilebilir (2).

PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) SAĞLIK 
ÜZERİNE ETKİLERİ
Mobbing; psikopatolojik, psikosomatik ve davranışsal bozukluk-
lara neden olabilir.  Mobbingin maruz kalan kişilerin sağlığıyla 
ilişkili olumsuz etkilerinin yaygınlığı ve sıklığı bilinmemektedir. 
Sağlığa etkileri genellikle bir dizi belirtiyi içerir (Tablo 3). Orta-
ya çıkan sağlıkla ilgili etkileri stres yaratan uyaranların süresine 
ve yoğunluğuna bağlıdır, mağdurun kişilik özellikleri mobbingin 
sağlıkla ilgili etkilerine karşı koruyucu ya da güçlendirici bir rol 
oynayabilir (19). Günümüzde sanayileşmiş ülkelerde işçiler, iş sağ-
lığıyla ilgili uzmanlaşmış merkezlere geçmişe göre daha yüksek 
oranda başvurmakla birlikte bu konudaki farkındalık ve bilinç dü-
zeyi yeterince yüksek değildir.

Pinuel tarafından kamu görevlilerinde yapılan mobbing araş-
tırmasında mobbinge maruz kalanların %76’sında apati ve insi-
yatif eksikliği, %74’ünde depresyon, %73’ünde sırt ağrısı, %72’sin-
de konsantrasyon problemleri, %70’inde irritabilite saptanmış ve 
bu bulgular mobbinge uğramayanlara göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (22).

PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) YAŞAM 
KALİTESİ VE SOSYAL İLİŞKİLERE ETKİLERİ
Mobbing, mağdurun kendine güvenini ve öz yeterliliğini yaşamın 
tüm alanlarında etkiler. Korku ve utanç duymaya başlayan çalı-
şan daha az verimli hale gelir ve bu durum sadece işini değil kişi-
ler arası ilişkilerini de etkiler. Aile, toplum, sosyal ilişkiler ve çalış-
ma ortamı gibi yaşamın her alanında etkilerini gösterir. 

Mobbingin aile ve sosyal çevreye ilişkin sonuçları 
•	 Sosyal toplantılardan kaçınmak, 
•	 Fiziksel rahatsızlık ve hastalık belirtileri,
•	 Sosyal ilişkilerde zayıflama,
•	 Aile bağlarında zayıflama,
•	 Aile içerisindeki sorumluluklardan kaçınma,
•	 Aile sorunlarına karşı hoşgörüsüzlük,
•	 Arkadaşlık ilişkilerinin zayıflaması,

Tablo 3.Psikolojik tacizin (mobbing) sağlık etkileri (19)

Psikopatolojik Psikosomatik Davranışsal 

Anksiyete

Apati

Kaçınma tepkileri

Konsantrasyon problemleri

Depresif ruh hali

Korku

Güvensizlik

Uykusuzluk

Sinirlilik

Melankoli

Duygu durum değişiklikleri

Tekrarlayan kabuslar

Hipertansiyon

Astım atakları

Çarpıntı

Koroner kalp hastalığı

Dermatit

Saç dökülmesi

Baş ağrısı

Kas-eklem ağrısı

Denge kaybı

Migren

Mide ağrıları

Mide ülseri

Taşikardi

Agresif davranışlar

Yeme bozuklukları

Alkol kullanımında artış

İlaç kullanımında artış

Sigara kullanımında artış

Cinsel işlev bozukluğu

Sosyal izolasyon
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•	 Gelir kaybı,
•	 Medeni sorunlar ve boşanma,
•	 Sağlık harcamalarında artış,
•	 Öfke patlamaları,
•	 Şiddet eğilimi (19).

Mobbingin iş yerine ilişkin sonuçları 
•	 Çalışanlarda verimliliğin düşmesi,
•	 Ekip içinde uyumun bozulması,
•	 İşten soğuma,
•	 Devamsızlık,
•	 İşten ayrılma,
•	 İşyerine bağlılık ve motivasyonun azalması,
•	 İşyerine karşı güven, saygı ve sevgi azalması (2).

Mobbingin topluma ilişkin sonuçları 
•	 Erken emeklilik nedeniyle sağlanan yardımlar,
•	 Yüksek sakatlık maliyetleri,
•	 Yüksek işsizlik maliyetleri,
•	 İnsan kaynakları kaybı,
•	 Tıbbi masraflarda artış,
•	 Üretken işçilerin potansiyel kaybı (19).

PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) 
ÖNLENMESİ
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri aracılığıyla, mobbinge 
yol açabilecek organizasyonel faktörleri tanımlamak için risk de-
ğerlendirmesini benimsemelidir. İşçilere önleyici önlemlere iliş-
kin talimatlar verilebilir. Mobbingin önlenmeside başarılı olabil-
mek için tüm taraflar, sağlık profesyonelleri, karar vericiler, yöne-
ticiler, insan kaynakları müdürleri, yasal topluluklar, sendikalar ve 
işçiler eylemin kontrolünde iş birliği yapmalıdırlar (19). İşyerlerin-
de psikolojik tacize karşı bireysel ve işletme bazında bazı önlem-
ler almak mümkündür. 

Bireysel mücadele önerileri
İşyerlerinde psikolojik tacize maruz kaldığını düşünen kişi 
öncelikle içinde bulunduğu durumu sağlıklı bir şekilde 
değerlendirmelidir. Kişi yaşanılan sürecin iş yerinde psikolojik ta-
ciz olduğu yönünde kanaate varırsa aşağıda belirtilen hususlara 
dikkat etmelidir.

•	 Kişi, öncelikle çatışmadan kaçınmalı ve sakin olmaya gayret 
etmelidir.

•	 Psikolojik taciz üst yönetim tarafından gerçekleştirilmiyorsa 
konuyu üst yönetime uygun bir şekilde iletmelidir.

•	 Psikolojik tacize uğradığını kanıtlayacak yazışma, not, mesaj, 
e-posta gibi bilgi ve belgeleri saklamalıdır.

•	 Yaşanılan psikolojik taciz sürecine ilişkin günlük tutmalıdır.
•	 Yaşanılan sürece şahit olan/ olabilecek çalışma arkadaşları 

ile görüşmelidir.
•	 Kişi, üyesi olduğu sendikadan destek talep etmelidir.
•	 Alo 170 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi’ni 

arayarak, iş yerlerinde psikolojik taciz konusunda uzman 
psikologlardan destek almalıdır.

•	 Kişi, ihtiyaç duyduğunda tıbbi ve hukuki destek almalıdır.

•	 İş yerlerinde psikolojik tacize maruz kalan kişi sorunu iş ye-
rinde çözemediği takdirde konuyu yargıya taşımalıdır (21).

Kurumsal Mücadele Önerileri
İş yerlerinin sektörel farklılıkları, nitelik ve nicelik itibariyle fark-
lı özelliklere sahip olması ve farklı üretim yöntemleri kullanarak 
faaliyetlerini sürdürüyor olmaları nedeniyle psikolojik tacizle mü-
cadele yöntemleri farklılık gösterir. İşverenler, psikolojik tacizin 
unsurlarının ortaya çıkması halinde, konu hakkında bilgi sahibi 
olmalı ve kurumsal yapılarını bu tür uygulamalara karşı koruma 
altına almalıdır. Psikolojik tacizin iş yerlerinde yaşanmaması ve/ 
veya önlenmesi için aşağıda belirtilen tedbirleri öncelikle hayata 
geçirilmelidir.

•	 İş yerleri, psikolojik tacizi önleyici politikalar geliştirmelidir.
•	 İş yerlerinde psikolojik taciz konusunda tehlikeleri anlatan 

broşürler dağıtılmalı, işçilere ve yöneticilere yönelik eğitim 
ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

•	 İş yerleri, kendi işletme yapısına uygun olarak, psikolojik ta-
ciz olaylarının incelenmesi için yöntemler geliştirmeli, iş ye-
rinde psikolojik tacize teşebbüs eden kişiler için disiplin ce-
zaları ve rehabilitasyon önlemleri almalıdır. 

•	 İş yerlerinde psikolojik taciz şikâyetleri dikkate alınmalı ve 
adil çözüm yolları geliştirilmelidir. 

•	 İş yerlerinde psikolojik tacizi önlemek için alınacak tedbirler-
de, bu yöndeki iddiaların araştırılması ve soruşturulmasında 

“gizliliğin korunmasına” özel hassasiyet gösterilmelidir. 
•	 Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya iş yeri düzenlemeleri-

ne konuyla ilgili hükümler konulmalıdır (21).

TÜKENMİŞLİK SENDROMU
Günümüz dünyasında siyasal sosyal ve ekonomik alanda mey-
dana gelen şiddetli değişimler, yaşamın tüm alanlarında olduğu 
gibi iş yaşamında da her şeyi baştan sona değiştirmekte ve etkile-
mektedir. Değişen şartlar, iş koşullarını zorlaştırmış, kişinin işiyle 
ilişkisini zora sokmuştur. Bu yoğun iş ortamında çalışan bireyler, 
yoğun talepler ve çalışma koşullarının zorluğu karşısında fizik-
sel ve zihinsel bir yorgunluk yaşamakta, kendilerine karşı olum-
suz duygular geliştirmekte, işine ve çalışma arkadaşlarına karşı 
da olumsuz tutum ve davranışlar sergileyebilmektedir. Bireylerin 
içine düştükleri bu durum tükenmişlik olarak ifade edilmektedir 
(23). Günümüzde, tükenmişlikle ilgili en yaygın kabul gören ta-
nım, konuyla ilgili çalışan araştırmacılar arasında en önemli isim 
olarak anılan Maslach Tükenmişlik Envanteri’ni geliştiren Sosyal 
Psikolog Christina Maslach’a aittir. Maslach’a göre tükenmişlik; 
işi gereği yoğun duygusal taleplerle karşılaşan ve sürekli diğer 
insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda kalan kişilerde görülen 
fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk 
duygularının yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz 
tutumlarla yansıması ile oluşan bir sendromdur (24). 

Maslach’ın modeline göre tükenmişliğin; duygusal tükenme 
(emotional exhaustion), duyarsızlaşma/yabancılaşma (depersona-
lization) ve kişisel başarı duygusunun (personal accomplisment) 
azalması olmak üzere üç bileşeni bulunmaktadır. Duygusal tüken-
me; tükenmişliğin stres boyutunu belirtmekte ve bireyin duygusal 
ve fiziksel kaynaklarında azalmayı, duyarsızlaşma; tükenmişliğin 
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kişilerarası boyutunu temsil etmekte ve hizmet verilen kişilere yö-
nelik bir yabancılaşmaya ikincil olumsuz, katı tutumları ve işe karşı 
tepkisizleşmeyi, düşük kişisel başarı duygusu ise; kişinin kendisini 
olumsuz değerlendirme eğiliminde olmasını ifade etmektedir (24).

TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Mesleki tükenmişliği etkileyen faktörler bireysel ve sosyal faktör-
ler ile iş ve örgütle ilgili faktörler olarak ayrılabilir.

Bireysel ve Sosyal Faktörler
Bireysel özellikler, bireyin sahip olduğu, bazı durumlarda tüken-
mişliğe zemin hazırlayan ya da tükenmişliği artıran, bazı durum-
larda ise tükenmişliği ve etkilerini azaltıcı bir rol oynayan özel-
likleri ifade etmektedir. Tükenmişliği etkileyen bireysel ve sosyal 
özellikler arasında cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, işte çalış-
ma süresi, sosyal destek, kişilik ve beklentiler sayılabilmektedir. 
Tükenmişliği etkileyen sosyal faktörlere bakıldığında en önemli 
belirleyicilerin aile yapısı ve sosyal destek olduğu görülmektedir. 
Doyumlu bir aile yaşamına sahip olmak, iş arkadaşları ve dostları 
ile sorunları paylaşarak çözüme yönelik iletişimde bulunmak tü-
kenmişliği azaltmada etkili olmaktadır (25).

İş ve örgütle ilgili faktörler
Özelleşme, liberalleşme ve globalleşme modern iş hayatında hızlı 
değişikliklere yol açabilmektedir. Yeni becerilerin öğrenilmesi 
için artan talepler, üretkenliğin ve işin kalitesinin artırılmasına 
yönelik baskılar, zaman kısıtlılığı, yoğun iş temposu kurumsal 
düzeyde tükenmişliğe neden olabilmektedir (26).

TÜKENMİŞLİĞİN BELİRTİLERİ
Bireyde tükenme durumunda ortaya çıkabilecek başlıca belirtiler 
şunlardır (27):

•	 Psikofizyolojik belirtiler: Yorgunluk ve bitkinlik hissi, 
enerji kaybı, kronik soğuk algınlığı, sık baş ağrıları ve uyku 
bozuklukları, gastrointestinal bozukluklar ve kilo kaybı, so-
lunum güçlüğü, psikosomatik hastalıklar, koroner kalp ra-
hatsızlığı insidansında artma;

•	 Psikolojik belirtiler: Duygusal bitkinlik, kronik sinirlilik 
hali, çabuk öfkelenme, zaman zaman bilişsel becerilerde ye-
tersizlik yaşama, hayal kırıklığı, çökkün duygu durum, ank-
siyete, huzursuzluk, sabırsızlık, benlik saygısında düşme, de-
ğersizlik, eleştiriye aşırı duyarlılık, karar vermekte yetersizlik, 
apati, boşluk ve anlamsızlık hissi, ümitsizlik;

•	 Davranışsal belirtiler: Hatalar yapma, bazı şeyleri erteleme 
ya da sürüncemede bırakma, işe geç gelme, izinsiz olarak ya 
da hastalık nedeni ile işe gelmeme, işi bırakma eğilimi, hiz-
metin niteliğinde bozulma, işte ve iş dışındaki ilişkilerde bo-
zulma, kaza ve yaralanmalarda artış, meslektaşlara ve hiz-
met verilen kişilere, mesleğe karşı alaycı bir tavır sergileme, 
işle ilgilenmek yerine başka şeylerle vakit geçirme, kuruma 
ilginin kaybedilmesidir.

TÜKENMİŞLİĞİ ÖNLEME VE BAŞA ÇIKMA
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkma yöntemleri oluşturmak ve 
bunları yaşama geçirebilmek için bireysel kontrol olanakları çok 
önemlidir. İş ortamlarını kontrol etme olasılığının az olduğu yer-

lerde bireysel baş etme yöntemleri öncelik kazanmaktadır. Tü-
kenmişlikle baş etmede alınabilecek bireysel önlemler arasında; 
ulaşılabilir gerçekçi hedefler belirleme, insanlarla olumlu ilişkiler 
ve olumlu geri bildirim  kaynakları geliştirme, kendini iyi tanı-
ma, kendi kendini denetleme, yaptığı işin zorluklarını ve riskleri-
ni bilme, kendini gerçekleştirebilme, tükenmişliğin farkında olma, 
stres etkenlerini tanımlama, değişimi sevip rutinleri değiştirebil-
me, zaman zaman işe ara verme, tatil yapma, gerektiğinde yar-
dım ve destek alma, mizah yönlerini geliştirme, iş dışında hobi-
ler edinme, hayır demeyi öğrenebilme, dinlenme aralarını etki-
li kullanma, iş arkadaşlarıyla ilişkileri ilerletme, aileyle vakit ge-
çirme  ve sağlığına dikkat etme gibi unsurlar sayılabilir. Örgütsel 
düzeyde tükenmişlikle mücadele ise iş gören seçimi, örgüt ve yö-
netim geliştirme, işin modifikasyonu, sosyal destek, yetki devri ve 
çevre koşullarının iyileştirilmesi şeklinde gerçekleştirilebilir (28).

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU 
Travmatik olaylara maruz kalmak bireyde yoğun kaygı, korku ve 
kaçınma davranışı ortaya çıkarır. Bireyin başa çıkma becerilerini 
aşan ve kişiyi kontrolünü kaybetme, yaşamını yitirme gibi korku-
larla baş başa bırakan psikolojik travmalar; duygusal, zihinsel ve fi-
ziksel yük yaratırlar. Travmatik olaylar hem doğal hem de insan 
kaynaklı felaket niteliğinde olabilirler. Deprem, sel, çığ düşmesi ve 
kasırga doğal felaketlerdir. Savaş, işkence, tecavüz, bombalama, ye-
rinden edilme, trafik kazaları gibi olaylar da insan kaynaklı felaket-
lerdir. Tüm bu felaketler yaşanılan psikolojik travmanın öncüsü ya 
da tetikleyicisi olarak kabul edilebilirler (29). Travma sonrası stres 
bozukluğu (TSSB), DSM-IV’te, gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdi-
di, ağır yaralanma, bireyin fiziksel bütünlüğünü tehdit eden bir du-
rumla karşılaşması, böyle bir duruma tanık olma gibi ağır travma-
tik olaylardan sonra ortaya çıkabilen, özgül semptomlarla kendini 
gösteren bir tablo olarak tanımlanmaktadır (30). ABD’de yetişkin-
lerde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) prevalansı %6,8’dir. 
Belirli sektörlerdeki istihdam, TSSB semptomlarına yol açabilecek 
şiddet olaylarına maruz kalma olasılığını artırmaktadır. Kolluk gö-
revlileri, güvenlik görevlileri ve barmenler yüksek olasılıkla iş ye-
rinde şiddete maruz kalabilmektedirler ve bu nedenle TSSB geliş-
me riskleri vardır (31). Bazı kesitsel çalışmalar, iş yerinde zorbalık 
ve cinsel tacize maruz kalan işçilerde TSSB hastalığının ve ilişkili 
belirtilerinin geliştiğine dair kanıtlar sunmuştur (32).

KLİNİK BULGULAR
Travma sonrası stres bozukluğunun ayırt edici özelliği, duygusal 
veya davranışsal belirtilerin izlediği gerçek veya tehdit edici bir 
stres etkisine maruz kalmaktır. Stresörlerin örnekleri silahlı soy-
gun, kişisel saldırı veya ciddi bir motorlu araç kazasıdır. Travma-
tik olaya geri dönüşler, rüyalar veya olayla ilişkili uyaranlara ma-
ruz kalma yoluyla yeniden yaşanır. Davranışsal belirtiler arasın-
da sinirlilik, şiddetli tepkiler, konsantrasyon güçlüğü ve uyku güç-
lüğü gibi aşırı uyarılma durumları sayılabilir. Diğer tanı ölçütleri 
arasında travmatik olay ile ilişkili insan ve eylemlerden kaçınmak, 
kendisi veya dünya hakkında olumsuz düşüncelere sahip olma, 
korku, öfke ya da suçluluk gibi kalıcı olumsuz ruh halleri sayıla-
bilir. Ayırıcı tanıda uyum bozukluğu, akut stres bozukluğu, dep-
resyon, anksiyete bozuklukları veya psikotik bozukluklar, obsesif 
kompülsif bozukluk, travmatik beyin hasarı düşünülmelidir.



386 Uzm. Dr. Adem KOYUNCU, Dr. Öğr. Üyesi İrem YILDIZ

TEDAVİ
Erken klinik müdahale, morbidite ve maluliyetin azaltılmasında 
etkilidir. Bilişsel davranışçı terapi ve SSRI grubu antidepresanlar, 
kâbusları azaltmada, uyku bozukluğunu, yeniden deneyimlemeyi 
ve kaçınmayı azaltmada etkilidir. Aynı travmatik olaya maruz kal-
mış olan birim çalışanlarının tümüne yönelik grup terapileri trav-
ma sonrası stres bozukluğunun önlenmesinde ve tedavisinde et-
kili bir klinik müdahale şekli olabilir (31).

ALKOL KULLANIM BOZUKLUĞU
Alkolizm, iş yerinde karşılaşılan en ciddi kimyasal bağımlılık 
problemidir. Alkol bağımlılığı problemi olan kişilerin büyük bir 
çoğunluğu istihdam edilmekte ve alkol kullanımlarını çeşitli şe-
killerde iş yerine getirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
işçilerin %1,7’sinin iş esnasında alkolün etkisi altında olduğu ve 
%9’undan fazlasının çalışmadan önceki gece alkol aldığı tahmin 
edilmektedir. İşçilerin çoğunluğu alkollü içecekleri kolayca işe so-
kabildiklerini, çalışırken alkol aldıklarını, öğle yemeğinde ve diğer 
molalarda alkol kullandıklarını bildirmektedir. Alkol kullanım 
bozukluğu devamsızlığa, güvenlik sorunlarına, düşük kaliteli işçi-
liğe ve iş arkadaşlarıyla sürtüşmeye neden olur. Planlanmamış de-
vamsızlıklar, güvenli olmayan eylemler ve sinirlilik gibi davranış-
sal problemler alkol bağımlısı olan kişiler ile iş arkadaşları, amir-
ler ve müşteriler arasında bir gerilim yaratır (31).

İşyeri hekimi, alkol kaynaklı bozukluğun erken belirtilerini 
tanımalıdır, tedavi edilmemiş alkol kötüye kullanımı olan 
kişilerin kendileri, iş arkadaşları, işverenler ve toplum üzerindeki 
ekonomik etkilerini en aza indirgemek için uygun çalışmaları 
yapmalıdır. Çalışma ortamındaki alkol bağımlılığı/kötüye kul-
lanımı olan hastanın erken teşhisi iyi bir öykü, fizik muayene ve 
seçici laboratuvar çalışmalarının kullanımı ile kolaylaştırılabilir. 
Hastanın mesleki ve finansal geçmişi hakkında araştırma yapmak 
önemlidir çünkü bu alanlardaki sorunlar genellikle madde ba-
ğımlılığı ile ilişkilidir. 

KLİNİK BULGULAR
Tolerans, yoksunluk ve aşerme alkol kullanım bozukluğu için bi-
rincil tanı ölçütleridir. Diğer tanı ölçütleri arasında evde, okulda 
veya işte sorumlulukların yerine getirilmesinde bozulma; psikolo-
jik, fizyolojik, sosyal ve mesleki sorunlara rağmen kullanmaya de-
vam etmek; azaltma ya da kullanmama arzusuna rağmen kullanı-
mı kontrol edememedir.

Alkol zehirlenmesi tanımlayıcıları arasında bozulmuş motor 
beceriler, konuşma bozukluğu, uyuşukluk, inhibisyon eksikliği, 
nistagmus ve stupor bulunur.Alkol yoksunluk belirtileri arasın-
da terleme, taşikardi, hafif hipertansiyon, üst ekstremite simet-
rik tremor ve nöbet yer almaktadır. Kronik alkol kötüye kullanı-
mı inme, karaciğer hastalığı ve nörolojik bozukluk için önemli bir 
risk faktörüdür. Ayırıcı tanıda sedatif kullanım bozukluğu, majör 
depresif bozukluk, bipolar bozukluk, demans patolojik olmayan 
alkol kullanımı yer almaktadır (31).

ÖNLEME
Çalışanların iş dışındaki ortamlarda alkol kullanımıyla ilgili 
kabul edilebilir standartların işverenlerce belirlenmesi, belirlenen 
standartların çeşitli materyallerle çalışanlara aktarılması gerekir.

Belirli bir iş yerine göre hazırlanmış yazılı bir politika, iş yerin-
de madde bağımlılığını önlemek için bir strateji belirlerken şirket 
için başlangıç noktasıdır. Politikalar, alkol ve uyuşturucu kullanı-
mının iş yerinde kabul edilemez olduğunu ve politikanın ihlalle-
rini neyin oluşturduğuna dair bir açıklamayı içerdiğini açıkça be-
lirtmelidir.

TEDAVİ
Madde kullanım bozukluğu olan çoğu hasta için tercih edilen te-
davi, madde bağımlılığı ayakta tedavi programıdır. Tıbbi kompli-
kasyonları olan veya detoksifikasyon gerektiren hastaların öncelik-
le kısa bir süre hastaneye yatırılması gerekebilir. Etkili tedavi prog-
ramları komorbid psikiyatrik hastalıklar, madde bağımlılığı ile ilgi-
li psikoeğitim, bilişsel davranışçı terapi, motivasyon artırıcı tedavi, 
stres ve ilişki yönetimi ve farmakoterapiyi içerir. Madde kullanım 
bozuklukları, yüksek relaps riski olan kronik tıbbi problemlerdir. 
Bu nedenle, bu hastalar ayakta tedavi programı tamamlandıktan 
sonra uzun süre devam eden tedaviye ihtiyaç duyarlar (31).
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GENEL TOPLUM İÇİN PERİYODİK SAĞLIK 
TARAMALARI ve ERİŞKİNLER İÇİN AŞI ÖNERİLERİ

Bir hekim olarak sağlıklı toplumların varlığı için önemli iki gö-
revimiz bulunmaktadır: birincisi mevcut hastalıkların tanın-
ması, uygun ve etkin şekilde tedavi edilip takip edilmesi, diğeri 
de gelecekteki hastalık yükünün azaltılması için uygun koruyu-
cu hekimlik hizmeti sunulmasıdır. Koruyucu hekimlik uygu-
lamaları çalışan sağlığı ve hayatını da olumlu bir şekilde etki-
ler. Ayrıca çalışanlar, sağlıklı yaşam önerileri ve periyodik ta-
ramaların yapılabileceği uygun ve geniş bir kitleyi oluşturmak-
tadır. Toplum sağlığı için önemli düzenlemelerin başında “ya-
şam tarzı değişiklikleri” yani beslenmenin düzenlenmesi, obezi-
tenin önlenmesi ve düzeltilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması 
ve tütün kontrolünün sağlanması vb. gelmektedir. Bu bölüm-
de, güncel olarak, 65 yaş altı bireylerde önerilen koruyucu he-
kimlik ve periyodik sağlık tarama uygulamaları özetlenecek-
tir. Bu bölümdeki önerilerin büyük bir kısmı, gönüllü uzman 
hekimlerden oluşan ve düzenli aralıklarla kanıta dayalı öneri-
ler geliştirip yayımlayan bir kuruluş olan USPSTF United Sta-
tes Preventive Services Task Force (Amerika Birleşik Devletle-
ri Koruyucu Hizmetler Görev Gücü) kılavuzlarına dayanmak-
la birlikte, konularında otorite olan ilgili kuruluşların önerileri-
ne de yer verilmiştir.

PERİYODİK SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN 
YAPILMALI?
Periyodik sağlık kontrolü yani “check-up” muayeneleri, bilinen 
bir hastalığı olmadan kişilerin kontrolden geçmesi olarak ta-
nımlanmaktadır. Periyodik muayene zamanlamasına ilişkin be-
lirgin öneriler yoktur; sağlıklı erişkinlerin üç yılda bir, 50 yaş ve 
üzeri bireylerin ise yılda bir periyodik sağlık muayenesinden geç-
meleri kabul edilen bir görüştür. Ancak hipertansiyon, diabetes 
mellitus gibi kronik sağlık problemleri olan kişilerin düzenli kont-
rolleri planlanmalıdır; bu kişilere hastalıklarına özgü kontrollerin 
yanında diğer koruyucu hekimlik önerilerinin de yapılması önem-
lidir. Kronik hastalığı olmayanlar için periyodik muayene zamanı 
kişinin yaşı, cinsiyeti, tıbbi özgeçmişi, davranış özellikleri ve alış-
kanlıkları ve karşılaştığı risklere göre farklılık gösterebilir.

PERİYODİK SAĞLIK KONTROLÜ NE 
AMAÇLA YAPILMALI?
Periyodik sağlık muayenelerinde amaç sağlıklı yaşam süresini 
uzatmak, hastalık gelişimi ve ortaya çıkaracağı sorunları ertele-
menin yanında yaşam kalitesini de artırmaktır. Bu açıdan kişile-
rin değerlendirilmesinde tıbbi öykü ve sorgulama ile birlikte ya-
şam tarzı da değerlendirilmelidir. Tütün, alkol kullanımı, beslen-
me alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi, başta kalp hastalıkları 
ve kanser açısından olmak üzere aile öyküsü ile mesleksel ve çev-
resel maruz kalım öyküleri öğrenilmelidir.

SAĞLIK TARAMALARI
Bir hastalık konusunda “tarama”, henüz hastalığın varlığı bilin-
meden ve asemptomatik dönemdeyken yapılır ve amaç erken dö-
nemde hastalığa tanı koymaktır. Bir hastalık eğer erken dönem-
de tespit edildiğinde uygulanan tedavi ile belirgin fayda sağlanı-
yor ve hastalığın seyri iyileşiyorsa, hastanın yaşam süresi ve ka-
litesi olumlu olarak etkileniyorsa taranmalıdır. Tarama yapılacak 
hastalığın yaşam kalitesi ve süresi üzerinde olumlu etkisi olma-
lı, hastalığın toplumda prevelansı ve insidansı yüksek olmalı, tanı 
konulduğunda tedavisi mümkün olmalı ve asemptomatik bir dö-
neme sahip olmalıdır.

HANGİ TESTLER TARAMA TESTİ OLABİLİR?
Bir hastalık taraması için testlerin potansiyel yarar ve zararları 
gözden geçirilmekte, uygulanabilirliği ve maliyet-etkin olmasına 
bakılarak kullanılmasına karar verilmektedir. Bir testin yanlış po-
zitif çıkması durumunda gerekecek ilave tetkikler ve girişimsel iş-
lemler hem morbidite ve mortalite riskini artırabilir, hem maliye-
ti artırabilir, hem de gereksiz psikolojik yük getirebilir. Yanlış ne-
gatif test sonuçları ise hastalık tanısının gecikmesine yol açarak, 
hastalığın prognozunu olumsuz etkilediği gibi hekime ve sağlık 
kurumlarına güvensizlikle beraber yasal sorunlara da yol açabi-
lir. Bir tarama testi; taranacak hastalığı asemptomatik dönemde 
teşhis eden, duyarlılık ve özgünlüğü yüksek olan, yanlış pozitif ve 
yanlış negatiflik oranları çok düşük olan veya mümkünse hiç ol-
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mayan; maliyeti yüksek olmayan, emniyetli ve hastalara kolay uy-
gulanabilir ve hastalar tarafından kabul edilebilir olan bir test ol-
malıdır.

SAĞLIK TARAMALARI İÇİN KILAVUZLAR
Sağlık taramalarına ilişkin çeşitli uluslararası/ulusal kurum ve 
kuruluşların önerileri olmakla birlikte en yaygın kabul görülen 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1984 yılında kurulan ve gönüllü 
ve bağımsız uzmanlardan oluşan USPSTF önerileridir. Bu yazıda 
genel olarak bu kurumun güncel önerilerine ve ilgili derneklerin 
önerilerine yer verilecektir. USPTF önerileri düzeylerinin tanım-
lamaları Tablo 1’de verilmiştir (1).

TÜTÜN
Sigara başta olmak üzere tütün ürünleri dünyadaki en önemli 
önlenebilir ölüm nedenlerinden biridir. Tütün kullanımına bağ-
lı olarak kardiyovasküler hastalık, kronik obstrüktif akciğer hasta-
lığı, akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok morbidite ve mor-
taliteye yol açan hastalık mevcuttur. Bu nedenle muayene edilen 
ve değerlendirilen her hastada tütün kullanım durumunun öğre-
nilmesi, kullanıyorsa bırakmaya teşvik edilmesi kuvvetle öneril-
mektedir. Tütün ile mücadelede tanımlanan 5Ö kuralı tüm he-
kimlerce iyi bilinmelidir: Öğren, Öner, Ölç, Önderlik et ve Ör-
gütle. Tütün kullanıcılarının her vizitte  bu anlamda değerlendi-
rilmesi ve desteklenmesi, uygun bırakma yöntemlerine veya mer-
kezlerine yönlendirilmesi önemli bir koruyucu hekimlik hizmeti-
dir (2). USPTF önerisine göre, hekimler, tütün kullanan her hasta-
ya bırakmalarını güçlü bir şekilde tavsiye etmelidir. Doktor tavsi-
yesinin tütün ürünlerini bırakma konusundaki uzun süreli başa-
rıyı artırdığına ilişkin güçlü kanıtlar mevcuttur (A düzeyi öneri) 
(3). Ayrıca tütün kullanımının bırakılması en maliyet etkin yakla-
şım olarak görülmektedir.

T.C.Sağlık Bakanlığı; 18 yaş ve üzeri grupta tütün ürünü kulla-
nım ve tütün dumanından pasif etkilenim durumu sorgulanma-
sını, tütün ürünü kullanan veya pasif etkilenime maruz kalan ki-
şilere tütün ürünü kullanımı ve pasif etkilenimin sağlığa zararla-
rı ve olası etkileri konusunda bilgilendirilmesi ve kullanımının ol-
ması halinde bağımlılık düzeyine göre tedavi algoritmaları doğ-

rultusunda müdahale edilmesi veya ilgili merkezlere yönlendirme 
yapılması gerektiğini, gebelere tütün ürünü kullanımı ve pasif et-
kilenimin bebek ve anne sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konu-
sunda bilgi verilmesi gerektiğini önermektedir (4). 

OBEZİTE TARAMASI VE FİZİKSEL AKTİVİTE
Obezite vücut kütle indeksinin 30 kg/m2 ve üzerinde olma-
sı olarak tanımlanır. Aşırı kalori alımı, fiziksel aktivitenin yeter-
siz olmasının yanında genetik ve metabolik birçok faktör obezi-
tenin gelişmesinde yer alır. Gelişmiş ülkelerde seneler içerisinde 
artan ve %25’e varan obezite  prevelansına benzer olarak ül-
kemizde de obezite prevelansı artmaktadır ve %35’e yükselmiş-
tir (5). Obeziteye ikincil olarak koroner arter hastalığı, hiper-
tansiyon, tip 2 diabetes mellitus (T2DM), kanser risklerinin 
yanı sıra osteoartrit, uyku apnesi ve psikolojik ve sosyal sorun-
lar artmaktadır. Obezitenin tespit edilmesi, beslenmenin dü-
zenlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması kuvvetle önerilmek-
tedir. Bu amaçla, USPSTF tüm bireylerin 1-3 yılda bir vücut küt-
le indeksinin hesaplanması yoluyla obezite açısından değerlen-
dirilmesini önerilmektedir (6). Günlük kalori alımının azaltıl-
ması, basit karbonhidratlar ve doymuş yağ alımının azaltılması, 
taze sebze ve meyve tüketimin artırılması en önemli beslen-
me düzenlemesidir. Fiziksel aktivitenin artırılması için en az 
gün aşırı ve yarım saat olacak şekilde düzenli aerobik egzer-
sizler (yürüyüş, yüzme gibi) önerilmelidir. Sedanter yaşam veya 
hareketsizlik obezite, koroner arter hastalığı, inme, hipertan-
siyon, T2DM, osteoporoz ve depresyon gelişmesi ile ilişkili gö-
rülmektedir. Günlük fiziksel aktivitenin artırılması obezite ya-
nında bu hastalıkların görülme sıklığını da azaltacak ve teda-
vilerinde yarar sağlayacaktır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı 18-65 yaş grubu yetişkinlerde obezi-
tenin önlenmesi ve metabolik sendromun değerlendirilmesi 
amacıyla yılda bir kez ağırlık, boy, beden kitle indeksi (BKİ) ve 
bel çevresi ölçümleri yapılması, glukoz ölçümü (plazma gluko-
zu), total kolesterol, HDL, LDL kolesterol ve trigliserid, ALT ve 
kreatinin ölçümü, TSH ölçümü yapılması, eşlik eden ek has-
talıklar için gerekli ise tetkikler istenilmesi ve ilgili bölümlere 
yönlendirilmesini önermektedir (4). 

Tablo 1. USPTF önerilerinin düzeyine ilişkin açıklamalar

Düzey Tanım Öneri

A
Net faydanın fazla olduğu konusunda kesinlik yüksek düzeydedir. Bu uygulamayı tavsiye etmektedir. Bu uygulama önerilir ve/veya yapılır

B

Net faydanın fazla olduğu konusunda orta derecede kanıt

veya orta düzeyde fayda sağladığına dair kesin kanıt vardır. Bu uygulamayı tavsiye etmektedir.
Bu uygulama önerilir ve/veya yapılır

C
Net faydanın az olduğu konusunda orta düzeyde kanıt vardır. Hasta bazında karar verilmelidir. Seçilmiş hastalarda uygulayın

D

Uygulamanın net faydasının olmadığına dair orta-yüksek düzeyde kanıt vardır. Bu nedenle bu 

uygulama tavsiye edilmemektedir.
Bu uygulamayı önermeyin

I

Kanıt yoktur veya çelişkilidir veya kötü kalitededir, bu nedenle fayda-zarar hesabı için yeterli kanıt 

yoktur.
Hasta ile bu yetersizliği tartışın
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HİPERTANSİYON TARAMASI
Hipertansiyon tüm dünyada yaygın bir hastalıktır ve önlenebi-
lir bir mortalite ve morbidite nedenidir. Türk Hipertansiyon Pre-
valans Çalışması sonucunda Türkiye’de hipertansiyon prevalan-
sı %31,8 olarak bulunmuştur, özellikle ekonomik olarak etkin ka-
bul edilen 35-64 yaş arasında prevalans %42,3 olarak bulunmuş 
ve yaşla birlikte hipertansiyon varlığının arttığı gösterilmiştir. Hi-
pertansiyon farkındalığı %40,7 ve tedavi alma yüzdesi %31,1 ve 
kan basıncının kontrol altında olma yüzdesi %8,1 olarak saptan-
mıştır (7). Hipertansiyon kalp yetmezliği, kalp krizi, inme ve kro-
nik böbrek hastalığının ve ölüme yol açan en sık nedendir.

Taramalarda kan basıncı ofis ölçümleri ile saptanmalıdır ve 
tanıyı doğrulamak için ofis ve hastane dışı ölçümler mutlaka 
görülmelidir. Hipertansiyon, 18 yaş ve üzerindeki her bireyde 
2 yılda bir kan basıncı ölçülmesi yoluyla taranmalıdır (A dü-
zeyi öneri) (8). Kan basıncı ölçümü yapılırken kişilerin en az 5 
dakika istirahat halinde olmaları, hastanın kolunun sağ atri-
yum hizasında tutularak uygun manşon boyutlu bir sfingoma-
nometre kullanılması ve en az iki ölçüm ile yapılması uygun-
dur. USPSTF Ekim 2015 önerilerine göre 18-39 yaş arası birey-
lerde 18 yaş kan basıncı normalse ve risk faktörü yoksa tara-
ma 3-5 yılda bir yapılmalıdır. T. C. Sağlık Bakanlığı, 18 yaşın-
dan büyük yetişkinlerde başvuru sebebinden bağımsız olarak 
hipertansiyon tanısının erken tespiti ve kardiyovasküler olay-
ların önlenmesi amaçlı yılda en az bir kez arteriyel tansiyon öl-
çülmelidir (4).    40 yaş ve üzeri olan ve risk faktörü olan kişile-
re yıllık kan basıncı ölçümü önerilir. Hipertansiyon için artmış 
risk arasında yüksek-normal kan basıncı olması (sistolik kan ba-
sıncı 130-139 mmHg, diyastolik kan basıncı 85-89 mmHg), kilo-
lu veya obez olmak ve Afrika-Amerikan kökenli olmak sayılabilir.

Tablo 2. Dislipidemi sonucu karşılaşılan lipid bozuklukları

Total kolesterol yüksekliği

LDL yüksekliği

HDL dışı kolesterol yüksekliği

Trigliserid (TG) yüksekliği

HDL düşüklüğü

DİSLİPİDEMİ TARAMASI KİMLERE, NE 
ZAMAN YAPILMALIDIR?
Dislipidemi, lipoprotein metabolizmasındaki sayısal eksik-
lik veya fazlalık veya işlevsel bozukluk ile ortaya çıkan bir du-
rumdur ve Tablo 2’deki belirtilen durumlarla karşımıza çıkabi-
lir. Erişkin yaşta dislipidemilerin kardiyovasküler hastalıklar için 
önemli bir risk faktörü olduğu ve dislipidemilerin düzeltilme-
sinin bu riski azalttığı açık olarak gösterilmiştir. Dislipidemi 
çoğunlukla herhangi bir belirti ve bulgu vermez, bu nedenle 
tarama yapılması önemlidir. Taramanın kimlere, ne zaman 
ve ne sıklıkta yapılacağı konusunda değişik görüşler olmakla 
birlikte kabul gören yaklaşım kişilerin mevcut kardiyovaskü-
ler risklerini belirleyerek tarama yapılması ve tarama sıklığı-
nın buna göre belirlenmesidir.

Bu nedenle öncelikle kişilerin yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, HT, 
diyabet varlığı ve ailede erken ateroskleroz varlığı (erkek ≤55, ka-
dın ≤65 yaş) sorgulanarak risk faktörleri belirlenmelidir. USPSTF, 

≥35 yaş erkeklerde ve ≥45 yaş ve yüksek koroner arter hastalığı 
(KAH) riski olan kadınlarda lipid hastalıkları için tarama yapıl-
masını önermektedir (A düzeyi öneri); 20-35 yaş arası ve KAH 
riski yüksek erkekler ile 20-45 yaş arası ve KAH riski yüksek ka-
dınlarda lipid taraması yapılmasını önermektedir (B düzeyi öne-
ri); 20-35 yaş erkek  ve ≥20 yaş KAH riski olmayan kadınlarda 
lipid hastalıkları açısından tarama yapılmasına ilişkin lehte veya 
aleyhte öneri yapılmamaktadır (C düzeyi öneri) (9). Türk Endok-
rin ve Metabolizma Derneği’nin (TEMD) lipid taramalarına iliş-
kin önerileri Tablo 3’te özetlenmiştir (9). Lipid hastalıklarının ta-
raması için açlık (gece 24’ten itibaren açlık) total kolesterol, LDL 
Low density lipoprotein (düşük dansiteli liporotein) ve HDL High 
density lipoprotein (yüksek dansiteli liporotein) kolesterol seviye-
leri bakılmalıdır. Taramaların 5 yılda bir yapılması önerilmekte-
dir. 65 yaşına kadar yapılan taramalar normal ise tarama bırakı-
labilir. T.C. Sağlık Bakanlığı 18 yaşından büyük olup risk faktörle-
rinden en az birini taşıyanlarda ve 35 yaşından büyük bütün kişi-
lerde beş yılda bir serum lipit profile taramasının yapılması (en az 
12 saat açlıktan sonra) önermektedir (4).

Tablo 3. Asemptomatik bireylerde dislipidemi taramasına ilişkin 

TEMD önerileri (10)

20-50 yaş
Risk faktörü yok ise 20 yaşından itibaren 5 yılda 
bir kez

50-65 yaş 1-2 yılda bir kez

>65 yaş Yılda bir kez yapılmalı

Diyabetik bireyler Yaştan bağımsız olarak yılda bir

Ailesinde de erken aterosklerotik hastalık varlığı olanlarda 
yaştan bağımsız olarak daha erken ve daha sık lipid düzey ölçüm-
leri yapılmalıdır.

STATİN TEDAVİSİ
ACC/AHA American College of Cardiology (Amerikan Kalp Ce-
miyeti)/ American Heart Association (Amerikan Kalp Birliği) 
2019 önerilerine göre statin tedavisinden fayda görecek gruplar 
tanımlanmıştır. Buna göre klinik aterosklerotik kalp hastalığı bu-
lunanlar, LDL ≥190 mg/dl olanlar, diyabetes mellitusu olup 40-75 
yaş arası LDL 70-189 mg/dl olan hastalar ve ACC/AHA pooled co-
hort	equation	hesabı	ile	yapılan	10	yıllık	kardiyovasküler	hastalık	
(KVH) riski ≥5 olan hastalara yüksek statin tedavisi önerilmekte-
dir (11). Avrupa Kalp cemiyetinin 2019 önerileri doğrultusunda 
düşük KVH riski olan bireylerde LDL düzeyine ve kardiyovaskü-
ler riskin derecesine göre ve eşlik eden hastalıklara göre kolesterol 
düşürmeye ve primer kardiyovasküler korumaya yönelik yaşam 
tarzı değişiklikleri ve gerekli durumlarda statin tedavisi önerilme 
şartları ilgili kılavuzda detaylı olarak bulunabilir (12). 

KORONER ARTER HASTALIĞI TARAMASI
Asemptomatik bireylerde koroner arter hastalığı taraması yapıl-
ması önerilmemektedir. Ancak 20 yaş ve üzeri bireylerde 3-5 yıl 
ara ile periyodik kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılması 
önerilmektedir.
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Koroner arter hastalığı (KAH) taramasının bir KAH olayının 
normal popülasyondan daha fazla risk yaratacağı özel gruplarda 
yapılması önerilmektedir. Bu gruplar; yarışmaya katılım öncesi 
yarışmacı atletler, yüksek riskli meslek veya hobiler, toplum gü-
venliği veya başkalarının hayatlarını etkileyecek mesleğe sahip ki-
şiler olarak özetlenebilir.

USPSTF 2012 yılında KAH taraması için önerilerini şu şekilde 
yapmaktadır: düşük KAH riski olan bireylerde elektrokardiyogra-
fi ile tarama yapılması önerilmemektedir (D düzeyi öneri). KAH 
riski artmış kişilerde rutin tarama lehine veya aleyhine yeterli ka-
nıt bulunmamaktadır (I düzeyi öneri) (13).

ACC/AHA 2002 kılavuzu da asemptomatik bireyler arasında 
rutin egzersiz testi ile tarama yapmanın sadece bazı alt gruplarda 
fayda sağlayabileceği, normal popülasyonda yararlı olduğuna dair 
yeterli kanıt olmadığını ifade etmektedir. Fayda göreceği öngörü-
len alt gruplar; ağır egzersiz programına başlayacak asemptoma-
tik diyabetik hastalar, KAH için çoklu risk faktörlerine sahip olan 
bireylerde risk azaltma tedavilerine rehberlik etmesi için, sedanter 
olan ve ağır egzersiz programına başlayacak olan 45 yaş üzeri er-
kek ve 55 yaş üzeri kadın, toplum güvenliği ile ilişkili mesleğe sa-
hip bireyler olarak sayılmaktadır (14).

Amerikan Hekim Cemiyet 2015 kılavuzunda da düşük risk-
li, asemptomatik bireylerde elektrokardiyogram, efor testi, eforlu 
ekokardiyografi ve eforlu miyokard sintigrafisi gibi yöntemle tara-
ma yapılması önerilmemektedir (15).

Amerikan Spor Hekimliği Cemiyeti 40 yaş üzeri erkek ve 50 
yaş üzeri kadın veya çoklu risk faktörüne sahip tüm asempto-
matik bireyler için ağır egzersiz programına başlamadan önce 
efor testi yapılmasını önermektedir (16).

T.C. Sağlık Bakanlığı 40 yaş altı bireylerde ailesinde erken 
yaşta aterosklerotik hastalık öyküsü varsa, 40 yaş üstü birey-
lerde ise başvuru sebebinden bağımsız olarak bir kez kardiyo-
vasküler risk değerlendirmesi yapılarak, risk saptanan gruplar-
da gerekli yaşam tarzı değişiklikleri ve önerilen izlemlerin ya-
pıldıktan sonra ilgili uzmanlık dalına yönlendirilmesini öner-
mektedir (4).

KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALI?
Kardiyovasküler hastalık (KVH) risk değerlendirilmesi risk fak-
törlerinin belirlenmesi ve bu risklerin uygun yönetimi için bir ola-
nak sağlayacaktır. Değerlendirmenin 20 yaş ve üzeri bireylerde 
belli aralıklarla yapılması 75 yaşına kadar devam edilmesi öneril-
mektedir. Risk değerlendirmesi, bireyin işlevsel kapasitesi, yaşam 
beklentisi, risk modifikasyon tercihleri göz önünde bulunarak bi-
rey ile birlikte karar verilerek sonlandırılmalıdır.

Asemptomatik ve sağlıklı görülen bireylerde kardiyovasküler 
risk belirlenmesi için kullanılabilecek birçok matematiksel mo-
del geliştirilmiştir. Tüm insanlar için geçerli tek bir model yok-
tur ve farklı ülkeler ve farklı kılavuzlarda farklı risk modellerinin 
kullanılması önerilmektedir. Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafın-
dan geliştirilmiş olan SCORE Systematic Coronary Risk Evalua-
tion (Sistematik Koroner Risk Değerlendirmesi) hesaplama siste-
mi Türk toplumu için uyarlanmıştır ve TEMD ve Türk Kardiyo-
loji Derneği tarafından risk hesabında SCORE kullanılması öne-
rilmektedir. Bu yöntem ile yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, sisto-

lik kan basıncı ve total kolesterol değerleri kullanılarak 10 yıllık 
ölümcül aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASKVH) ris-
ki hesaplanmaktadır (Şekil 1) (17-19). Bu nedenle düşük HDL-K 
olanlarda, sedanter yaşayanlarda, obez kişilerde veya pozitif aile 
öyküsü olan kişilerde riskin hesaplanandan daha yüksek olacağı 
unutulmamalıdır. Tabloda uygun cinsiyet, sigara durumu ve yaşa 
uygun alana bakılarak kişinin kan basıncı ve total kolesterol dü-
zeylerine en yakın kare saptanır ve kişinin 10 yıllık ölüm riski he-
saplanır. Elde edilen sayısal verilere ve kişilerde eşlik eden durum-
lara göre risk sınıflaması Tablo 4’te verilmiştir.

Amerikan Kalp Cemiyeti 2019 yılı önerilerinde 40-75 yaş arası 
her bireyin rutin kardiyovasküler risk faktörleri açısından değer-
lendirilmesini ve 10-yıllık ASKVH riskinin hesaplanmasını; 20-39 
yaş aralığında da 4-6 yılda bir geleneksel ASKVH risk faktörleri-
nin değerlendirilmesini önermektedir. Risk azaltıcı önlemlerin ki-
şilerin mevcut risk faktörlerine ve 10 yıllık ASKVH risk oranına 
göre değişen şekilde verilmesi önerilmektedir.  

Kırk yaş altındaki kişilerde KVH risk değerlendirilmesi: Bu yaş 
gurubunda KVH sıklığı daha düşük olduğunda bu yaş grubuna 
uygulanacak kesin bir risk hesaplama yöntemi bulunmamaktadır. 
Mevcut risk yöntemleri 40 yaş üzerine göre geliştirilmiştir, 20-40 
yaş arası bireylerde KVH için yapılan öneriler uzman görüşlerinden 
veya gözlemsel çalışmalardan edinilmiştir. Başvurulacak bir yön-
tem yaşın 40’a yuvarlanmasıdır. Bu durumda riskin gerçekte oldu-
ğundan daha yüksek çıkacağı akılda tutulmalıdır. KVH risk oluş-
turacak, diyabetes mellitus, ailesel hiperkolesterolemi veya kronik 
böbrek hastalığı gibi herhangi bir hastalığı olanlar, zaten risk sınıf-
lamasında tabloya göre uygun risk grubunda kabul edilmelidirler.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKTAN PRİMER 
KORUMADA ASPİRİN KULLANILMASI
USPSTF 50-59 yaş arası bireylerde 10 yıllık kardiyovasküler has-
talık riski %10 ve üzerinde ise, yaşam süresi beklentisi 10 yıldan 
uzunsa, kanama riski artmamışsa ve kişi kullanmak istiyorsa kar-
diyovasküler hastalıklardan ve kolorektal kanserlerden primer ko-
ruma için günlük düşük doz aspirin kullanımını en az 10 yıl bo-
yunca önermektedir (B düzeyi öneri). Aynı özelliklere sahip ve 
yaşı 60-69 arası olan bireylerde de aspirin kullanımına birey ba-
zında karar verilmesi önerilmektedir (C düzeyi öneri). Mevcut ka-
nıtlar 50 yaşın altında ve 70 yaşın üzerinde primer koruma için as-
pirin kullanımının fayda ve yarar dengesini yeterli şekilde göstere-
memektedir (I düzeyi öneri) (20).

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI 
TARAMASI
Abdominal aort anevrizması aort çapının 3 cm ve üzerinde olması 
olarak tanımlanır. Prevalansı 50 yaş üzeri erkeklerde %3,9 - %7,2; 
kadınlarda %1,3 civarıdır (21). Genellikle abdominal aort anevriz-
maları ruptüre olana kadar herhangi bir belirti vermez ve ruptür 
olduğunda, anevrizma boyutuna göre değişmekle birlikte, ölüm 
riski %75-90 arasındadır. Bu nedenle abdominal aort anevrizma 
taraması gündeme gelmiştir. Tarama testi olarak ultrasonografi 
(USG) güvenli ve kesin sonuç veren kolay uygulanan girişim ge-
rektirmeyen bir tetkiktir.

Yaşı 65-75 arasında olan ve tütün kullanma öyküsü olan er-
keklerde sadece bir kez USG ile tarama önerilmektedir (B düzeyi 
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Şekil 1. SCORE çizelgesi (ESC/EAS 2016 Dislipidemi tedavi kılavuzundan alıntı) (19)

Tablo 4. SCORE risk skorlamasına göre kardiyovasküler risk sınıfları (19)

Risk sınıfı 10 yıllık ölümcül ASKVH riski, %

Düşük < %1

Orta %1 ile <%5

Yüksek

%5 ile %10 arası

veya aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı:

Komplikasyonsuz diyabetes mellitus,

Orta düzeyde kronik böbrek hastalığı (GFR 30-59 ml/dk/ 1,73 m2),

Ailesel dislipidemi veya dirençli Hipertansiyon gibi tek başına çok yüksek ASKVH riskinin varlığı.

Çok yüksek

³%10

veya aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı: Kanıtlanmış ASKVH,

Komplikasyon gelişmiş diyabetes mellitus,

İleri düzeyde kronik böbrek hastalığı (GFR <30 ml/dk/ 1,73 m2).

ASKVH: aterosklerotik kardiyovasküler hastalık; GFR: Glomerular filtration rate (Glomerüler filtrasyon hızı)
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öneri). 65-75 yaş arasında olup tütün kullanmamış erkek hastalar-
da kesin bir öneri yoktur; ancak seçilmiş hastalarda tarama USG ile 
yapılabilir (C düzeyi öneri). 65-75 yaş arası tütün kullanmamış ka-
dınlarda tarama önerilmemektedir; tütün kullananlarda ise tara-
ma yapılmasına ilişkin kanıtlar yetersizdir (21).

DİYABETES MELLİTUS TARAMASI
Tip 2 Diyabetes Mellitus (T2DM) insülin direnci ve rölatif insülin 
eksikliğine bağlı hiperglisemi ile seyreden metabolik bir hastalık-
tır. T2DM gelişimi yavaştır ve yıllar içerisinde normal glukoz de-
ğerleri diyabetik seviyelere ulaşmaktadır. T2DM kriterlerini karşı-
layacak kadar yüksek olmayan ancak bozuk glukoz metabolizma-
sının var olduğu bozulmuş açlık glukozu (BAG), bozulmuş glukoz 
toleransı (BGT) ve kombine glukoz intoleransı olarak adlandırılan 
diyabet öncesi durumlar da sık olarak görülmektedir. Tablo 5’te 
DM ve prediyabet durumlarındaki plazma glukoz ölçümleri veril-
miştir. Bozulmuş glukoz metabolizması kardiyovasküler hastalık-
lar açısından majör bir risk faktörüdür ve kardiyovasküler hasta-
lıklar ölümlerin başta gelen nedenidir (22).

Prediyabet olan kişilerde yaşam tarzı değişiklikleri yapılma-
dığı durumlarda diyabete ilerleyiş kaçınılmazdır. Kontrol altın-
da olmayan DM ise kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üze-
re böbrek yetmezliği, görme kaybı ve uzuv kayıplarına yol açan en 
önemli önlenebilir hastalıktır. Bu nedenlerle risk altındaki birey-
lerin belirlenip erken tanı konulması ve önleyici tedbirlerin alın-
masının, DM başlangıcının geciktirilmesi ve olası komplikasyon-
ların önlenmesi açısından etkili olduğunu gösteren kanıtlar orta 
düzeydedir (22).

Diyabet taraması için uluslararası ve ulusal derneklerin bazı 
açılardan farklılık gösteren önerileri olsa da ileri yaş, kilo fazla-
lığı ve diyabet açısından risk faktörlerinin belirlenmesi tüm kıla-
vuzların ortak noktasıdır. TEMD 40 yaş üzeri bireyler için 3 yılda 
bir açlık kan glukozu ile tarama önermektedir. Ayrıca VKİ 25 kg/
m2 üzerindeki bireylerin risk taşıması halinde daha erken yaşlar-
da DM açısından taranmaları önerilmektedir (24). Bu riskler Tab-
lo 6’da özetlenmiştir.

ADA American Diabetes Association (Amerikan Diyabet 
Cemiyeti) 2017 önerilerine göre asemptomatik bireylerde pre-
diyabet açısından tarama ve risk faktörlerinin değerlendirilme-
si veya risk değerlendirmesi için geçerli ölçekler kullanılması B 
düzeyi öneri olarak önerilmektedir. Fazla kilolu veya obez bi-
reylerde (VKİ ≥ 25 kg/m2) herhangi bir risk faktörü varsa her-
hangi bir yaşta prediyabet ve gelecek DM risk taraması yapıl-

ması önerilmektedir (B düzeyi öneri). Tarama testleri normal 
olan 45 yaş üzerindeki herkes için testler en az 3 yılda bir test 
tekrarlanmalıdır (C düzeyi öneri). Daha erken dönemde testle-
rin tekrarı kişilerin risk durumlarına veya başlangıç test sonuçla-
rına göre planlanmalıdır. Eğer prediyabet tespit edilirse yıllık test 
tekrarı önerilmektedir. Diyabet taraması için açlık plazma glu-
kozu, 2 saatlik oral glukoz tolerans testi (OGTT) ve HbA1c eşit 
şekilde önerilmektedir (B düzeyi öneri). Prediyabet saptanan bi-
reylerde diğer kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin tespit 
edilerek tedavi edilmesi önerilmektedir (B düzeyi öneri) (23).

Tablo 6 . DM açısından risk oluşturan durumlar

Birinci ve ikinci derece yakınlarında diyabet bulunan kişiler

Diyabet prevalansı yüksek etnik gruplara mensup kişiler (Afro-

amerikanlar, Latinler, Asyalılar vs)

Makrozomik (≥ 4,5 kg veya üzerinde olan) bebek doğuranlar

Gestasyonel diyabet öyküsü olan kadınlar

Hipertansif bireyler (kan basıncı ≥ 140/90 mmHg)

Dislipidemikler (HDL-K ≥35 mg/dl veya trigliserid ≥250 mg/dl)

Daha önce BAG veya BGT saptanan veya HbA1c>5,7 olan bireyler

Polikistik over sendromu olan kadınlar

İnsülin direnci ile ilgili klinik hastalığı veya bulguları (akantozis nigrikans) 

bulunanlar

Koroner, periferik veya serebral vasküler hastalığı bulunanlar

Düşük doğum tartılı doğan kişiler

Sedanter yaşam süren veya fizik aktivitesi düşük olan kişiler

Doymuş yağlardan zengin ve posa miktarı düşük beslenme alışkanlıkları 

olanlar

Şizofreni hastaları ve atipik antipsikotik ilaç kullanan kişiler

Solid organ (özellikle renal) transplantasyonu yapılmış hastalar

BAG: bozulmuş açlık glukozu; BGT: bozulmuş glukoz toleransı

Kanada Önleyici Sağlık Görev Gücü (Canadian Task Force on 
Preventive Health Care) 2012 yılındaki önerileri ile diyabet için 
risk değerlendirilmesi yapılması ve bu risk seviyelerine göre ki-
şilerin değerlendirilmesine değinmiştir (25). Geçerli risk ölçekle-
ri kullanarak yüksek ve çok yüksek risk altındaki bireylerin tespit 
edilerek taranması ve risk faktörleri hakkında kişilerin bilgilendi-
rilmesi bazı otoritelerce önerilmektedir. Çok yüksek risk altında-
ki bireylerde yıllık tarama önerilmektedir.

Tablo 5 . DM, BAG ve BGT tanı kriterleri (23)

Test Normal BAG BGT Kombine glukoz intoleransı (KGİ) T2DM

Açlık kan glukozu <100 mg/dl 100-125 mg/dl <100 mg/dl 100-125 mg/dl ≥126 mg/dl

OGTT 2.saat <140 mg/dl <140 mg/dl 140-199 mg/dl 140-199 mg/dl ≥200 mg/dl

HbA1c, % <5,7 5,7-6,4 5,7-6,4 5,7-6,4 ≥6,5

BAG: bozulmuş açlık glukozu; BGT: bozulmuş glukoz toleransı; T2DM: tip 2 diabetes mellitus; HBA1c: hemoglobin A1c; KGİ: kombine glukoz 

intoleransı
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USPSTF, Aralık 2015 de yenilenen önerilere göre, 40-70 yaş 
arası fazla kilolu veya obez olan bireylerde 3 yılda bir T2DM açı-
sından tarama yapılmasını önermektedir (B düzeyi öneri). Tara-
ma testi olarak açlık plazma glukozu, OGTT 2. saat plazma glu-
kozu ve HbA1c bakılması ve bozuk çıkan testlerin tekrarlanması 
önerilir (22). Risk faktörleri karın yağ oranının yüksek olması, fi-
ziksel inaktivite ve tütün kullanımıdır. Ayrıca sık olarak birlikte 
görüldüğünden hiperlipidemi ve hipertansiyon tanısı olan kişiler-
de de tarama yapılması uygundur.

T.C. Sağlık Bakanlığı Tablo 6’da belirtilen risk oluşturan 45 yaş 
üstü bireyelere tarama önermekte, tarama için açlık plazma glu-
kozu, HbA1c veya OGTT kullanılabileceğini, test normal ise üç 
yılda bir tekrar edilmesi önermektedir. DM tesbit durumunda ise; 
Tip 1 DM’lilerde tanıdan beş yıl sonra, Tip 2 DM’lilerde tanı anın-
da yıllık albumin ekskresyonu, GFR ve serum kreatini bakılması 
için yönlendirilmesi, erişkin Tip 1 DM’li hastalarda tanı anından 
beş yıl sonar Tip 2 DM’lilerde tanı anında yıllık göz taraması için 
yönlendirilmesi, yıllık lipid profili bakılması, kan basıncı hedefi-
nin sistolik 140 mm Hg, diastolik 80 mm Hg’nın altında tutulma-
sı, gebelerde kan basıncı hedefinin 110-129 / 65-79 mm Hg olma-
sını önermeketedir (4).

OSTEOPOROZ TARAMASI
Osteoporoz kemik kütlesinde azalma, mikromimarinin bozulması 
ve iskelet kırılganlığı ile giden ilerleyici ve sık görülen bir metabo-
lik kemik hastalığıdır (26). Tanı dual-enerji x-ışını absorbsiomet-
ri (DXA) ölçümleriyle konur ve Dünya Sağlık Örgütü’nün DXA 
ölçümlerine göre tanımları Tablo 7’de verilmiştir. Türkiye’de 
FRAKTÜRK çalışmasında 2010 yılı verisine göre 50 yaş ve üze-
rindeki bireylerin yarısında osteopeni ve dörtte birinde os-
teoporoz saptanmıştır. Osteoporozun önemi özellikle kalça 
ve vertebra kırıkları başta olmak üzere kırıklara yol açmasıdır. 
Özellikle ileri yaşta görülen kırıklar önemli sakatlıklar ve hatta 
ölümle sonuçlanmaktadır.

DXA ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) g/cm2 olarak ölçül-
mektedir ve T ve Z skoru kullanılarak sonuçlar yorumlanmak-
tadır. T skoru, aynı cinsiyetteki KMY ölçüm ortalamasının kaç 
standart sapma ötesinde olduğunu gösterir.   Z skoru ise, aynı cin-
siyet ve yaştaki KMY ölçüm ortalamasının kaç standart sapma 
ötesinde olduğunu gösterir. T skoru postmenapozal kadınlar ve 
50 yaş üstü erkekler için kullanılırken Z skoru premenapozal ka-
dınlar ve 50 yaş altı erkekler için kullanılır. Z skorunun, –2 SS al-

tında olması “kronolojik yaşa göre beklenenden düşük kemik küt-
lesi” olarak tanımlanır.

Osteoporoz taraması açısından bütün kişilere, özellikle post-
menapozal kadınlara, 60 yaş üzeri erkeklere ve düşük travmalı 
kırık öyküsü olan kişilere, kırık risk değerlendirilmesi yapılmalı-
dır (26). Kırık için risk faktörleri arasında ileri yaş, geçirilmiş kı-
rık, uzun süreli glukokortikoid kullanılması, düşük vücut ağırlığı, 
ailede kalça kırığı öyküsü, tütün kullanılması ve aşırı alkol tüke-
timi varlığı sayılmaktadır. Ayrıca sekonder osteoporoz nedenleri; 
romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı, çölyak hastalığı, 
kistik fibrozis, hipertirodizim, tip 1 ve tip 2 DM, kronik karaciğer 
hastalığı, böbrek hastalığı, orak hücreli anemi gibi tıbbi hastalık-
lar ile vitamin D eksikliği, fonksiyonel kabiliyet azalması, ilaçlar 
(androjen baskılayıcı ilaçlar, aromataz inhibitörleri, proton pom-
pa inhibitörleri, SSRI Selective serotonin reuptake inhibitors [Se-
lektif serotonin geri alım inhibitörleri], tiazolidindionlar ve anti-
konvülzanlar), demans, kötü sağlık/kırılganlık, 20-50 yaş arasın-
da kırık öyküsü varlığı ve meme kanseri öyküsü olmasıdır. Gü-
nümüzde risk değerlendirilmesi için en sık önerilen araç Dün-
ya Sağlık Örgütü tarafından önerilen Kırık riski Değerlendirme 
Aracı (FRAX) 10 yıllık kalça kırığı veya majör osteoporotik kırık 
riskini vermektedir (27). Türkiye için adapte edilmiş olan FRAX 
değerlendirme aracına ise https:// www.shef.ac.uk/FRAX/tool.
aspx?country=6 web adresinden ulaşılabilir.

Daha önce kırık hikâyesi ve osteoporoz için sekonder ne-
denleri olmayan 65 yaş ve üzeri kadınlarda osteoporoz tarama-
sı önerilmektedir (B düzeyi öneri). 65 yaş altındaki kadınlarda 
10 yıllık kırık riski, 65 yaş ve üzeri kadınlardaki riske eşit veya 
daha yüksekse tarama yapılması önerilmektedir (B düzeyi öneri). 
Daha önce kırık hikâyesi ve sekonder nedenleri olmayan erkek-
lerde osteoporoz taraması yapılmasına ilişkin kanıtlar yetersiz-
dir (I düzeyi öneri). USPSTF önerilerine göre KMY ölçümlerinin 
tekrarlanmasına yönelik aralığı belirlemek için kanıtlar yetersiz-
dir (26). Ancak TEMD önerilerine göre, tedavi almayan post-
menapozal kadın ve 70 yaş üzeri erkeklerde 2 yılda bir, gluko-
kortikoid kullananlarda 6 ayda bir KMY ölçümleri tekrarlan-
malıdır (28). 

T.C. Sağlık Bakanlığı 65 yaş altında olup aşağıdaki risk fak-
törlerini barındıran erişkinlerde en az bir kez biyokimyasal 
testlerin yapılmasının sağlanması (iyonize kalsiyum, tam kan 
sayımı, kreatinin, alkalen fosfataz, TSH, 25-hidroksivitamin 
D3 ölçümleri), risk faktörlerine ve kemik kırığı varlığına göre 

Tablo 7. DXA ile KMY ölçümlerine göre osteoporoz ve düşük kemik kütlesi tanı kriterleri (Kaynak 27’dan uyarlanmıştır)

Kategori Kemik kütlesi T skoru

Normal Genç -erişkin referans populasyon ortalamasının 1 SS altında ya da üzerinde olmak –1 ve üzeri

Düşük kemik kütlesi (osteopeni) Genç -erişkin referans populasyon ortalamasının 1 ve 2,5 SS altında olmak –1 ile -2,5 arası

Osteoporoz Genç -erişkin referans populasyon ortalamasının 2,5 SS ya da daha fazla altında olmak –2,5 ya da daha düşük

Ciddi (yerleşmiş) osteoporoz
Genç-erişkin referans populasyon ortalamasının 2,5 SS ya da daha fazla altında olmak 
ve eşlik eden frajilite kırığı

-2,5 ya da daha düşük ve bir 
ya da daha çok kırık

SS: standart sapma; KMY: kemik mineral yoğunluğu; DXA: dual energy x-ray absorbsiometri.
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fizik tedavi ve rehabilitasyon, endokrinoloji ve/veya ortopedi 
uzmanlarına yönlendirilmesini önermektedir (4).

 Tekrarlanan ölçümler aynı cihaz ve mümkünse aynı teknisyen 
tarafından yapılmalıdır. KMY ölçümleri lomber vertebra ve kal-
ça ölçümleri ile yapılmalıdır. Ancak primer hiperparatiroidizm, 
morbid obezite veya protez veya kifoskolyoz gibi kalça ve verteb-
ra ölçümlerinin yapılamadığı yerlerde radius ölçümleri yapılma-
lıdır.

TİROİD FONKSİYON BOZUKLUĞU 
TARAMASI
Tiroid fonksiyon bozukluğu subklinik veya klinik hipotiroidi veya 
hipertiroidi şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde asemp-
tomatik ve gebe olmayan bireylerde tiroid fonksiyon taraması ya-
pılmasına ilişkin öneri bulunmamaktadır (I düzeyi öneri) (29).  
Risk değerlendirmesi yaparak kişilere tiroid stimülan hormon 
(TSH) ölçümü ile tarama yapılabilir. Tiroid hastalığı için risk faktör-
leri Tablo 8’de verilmiştir (29). 

T.C. Sağlık Bakanlığı Tiroid fonksiyon anomalilerinin erken 
tanısı amacıyla ailesinde tiroid hastalığı öyküsü bulunanlara ilk 
muayenede olmak üzere ve 35 yaşı üzerindeki tüm erişkinlere beş 
yılda bir Tiroid Fonksiyon Testlerinin (TSH) yapılması önermek-
tedir (4). 

Tablo 8. Tiroid hastalıkları için risk faktörleri

Tiroid hastalığı öyküsü

Tiroid hastalığı açısından kuvvetli aile öyküsü Otoimmün hastalık tanısı 

konulması

Boyuna radyasyon tedavisi öyküsü

Lityum veya amiodaron gibi ilaç kullanım öyküsü 50 yaş üzeri kadınlar

Yaşlılar

Postpartum 6 hafta-6 ay içerisindeki kadınlar

HEPATİT C TARAMASI 
Hepatit C virusu (HCV) kan yoluyla bulaşan ve kronik karaciğer 
hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açan bir RNA virüsüdür. 
HCV infeksiyonunu özellikle HIV infeksiyonun artması ile HIV 
infeksiyonunun yaygın olduğu bölgelerde de son yıllarda hızlı ar-
tış göstermiştir (30). Özellikle de damar içi ilaç kullanımı yoluyla 
HCV infeksiyonunun ABD de özellikle gençlerde hızla arttığı gö-
rülmüştür.  Ayrıca son yıllarda HCV için geliştirilen etkili antivi-
ral tedavilerle HCV ilişkili morbidite ve mortalite belirgin şekil-
de azalmıştır ve kalıcı virolojik cevap elde edilmiştir. Bu nedenle-
re dayanarak, USPSTF 2020 Mart ayından itibaren, 18-79 yaş ara-
sı aseptomatik tüm bireylere bir kez anti-HCV antikor testi ile ta-
rama yapılmasını önermektedir (B düzeyi öneri) (30). HCV bula-
şı için riski devam eden kişiler dışında kalanlara bir defa tarama 
yapmak yeterli sayılmaktadır, riski devam eden kişilerin periyodik 
olarak test edilmesi önerilmektedir.

MEME KANSERİ TARAMASI
Meme kanseri kadınlar arasında kanser nedenli ölümlerin ikin-
ci önemli nedenidir. En sık 55-64 yaş arasında görülmektedir. Ça-
lışmalar göstermiştir ki 40-74 yaş arası mamografi ile meme kan-

seri taraması yapmak meme kanserine bağlı ölümleri azaltmakta-
dır (31).

Tarama için mamografi önerilmektedir. 50-74 yaş arası ka-
dınlarda mamografi ile tarama yapılmasının orta derecede 
yararı olduğunu gösteren orta düzeyde kanıt, 40-49 yaş ara-
sında taramanın net yararının küçük olduğunu gösteren orta 
düzeyde kanıt varken 75 yaş ve üzeri kadınlarda mamografi 
ile tarama yapmanın etkinliğini gösteren kanıtlar yetersizdir. 
USPTSF 2016 önerilerine göre 50-74 yaş arası kadınlarda 2 yıl-
da bir mamografi yapılması önerilmekte (B düzeyi öneri) iken 
40-49 yaş arasında hasta bazında karar verilmesi önerilmek-
tedir (C düzeyi öneri). Eğer birinci derece akrabalarda meme
kanseri varsa fayda oranı zarar oranından daha yüksektir. 75
yaş ve üzerinde tarama için yeterli kanıt yoktur (I düzeyi öneri).

Kırk yaş ve üzeri kadınlarda dijital mamografi, manyetik rezo-
nans görüntüleme ve klinik meme muayenesinin tarama için kul-
lanılmasına ilişkin tavsiye yoktur (I düzeyi öneri) (31). Dijital ma-
mografi yoğun meme dokusu ve daha genç hastalarda daha etkili 
ancak daha pahalı bir yöntemken, manyetik rezonans da çok yük-
sek riskli hasta gruplarında daha çok kanser vakası yakalayabilen 
ancak daha pahalı bir yöntemdir. Klinik meme muayenesi tarama 
olarak başka testler kullanılmadığında tek başına uygulanabilir. 
Kişisel meme muayenesinin meme kanseri mortalitesini azaltma-
dığı kanıtlanmış (D düzeyi öneri) ve yanlış pozitif oranları yük-
sek ve gereksiz anksiyete ve doktor kontrollerine yol açtığı göste-
rilmiştir. Son günlerde daha popüler olan genetik mutasyon ana-
lizleri (BRCA1 ve BRCA2) sadece aile hikâyesi zararlı mutasyon 
varlığı ile ilişkili olan bireylerde B düzeyi öneri ile önerilmekte-
dir ve bu grup dışında kalan kişilere bakılması önerilmemektedir 
(D düzeyi öneri) (32). Zararlı mutasyon varlığının olduğunu dü-
şündüren faktörler, 50 yaş altında meme kanseri tanısı konulması, 
iki taraflı meme kanseri olması, birden fazla erkek akrabada veya 
çok sayıda akrabada meme kanseri olması, Aşkenazi Yahudi ırkı 
olmasıdır. Taramanın ne zaman kesileceğine dair net bir öneri ol-
mamakla birlikte 70-74 yaş arasındaki kadınlarda yaşam süresini 
sınırlayan orta veya ileri düzey komorbid hastalığı olanlarda tara-
ma yapılmasının faydalı olmadığı belirtilmektedir.

 T.C. Sağlık Bakanlığı 20 yaş üstü kadınlarda meme kanseri 
farkındalığını artırmak ve meme kanserinin erken tanısı amacıyla 
kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi verilmesi ve ayda 
bir kez uygulamasının önerilmesi, 20-40 yaş arası kadınlarda ken-
di kendine meme muayenesinin yanı sıra birinci derece akrabala-
rında meme kanseri öyküsü bulunan kadınlarda yılda bir, bulun-
mayanlarda ise iki yılda bir hekim tarafından rutin klinik muaye-
nenin yapılması, 40-69 yaş arası bütün kadınlarda yılda bir hekim 
tarafından rutin klinik muayene yapılması ve iki yılda bir dijital/
konvansiyonel mamografi yapılmasını önermektedir (4). 

PROSTAT KANSERİ TARAMASI
Prostat kanseri erkeklerde cilt kanserleri dışındaki tüm kanserler 
içinde en sık tanı alan kanserdir ve yaşam süresince tanı konul-
ma riski %15,9’dur. Prostat kanserlerinin çoğu tedavi edilmese bile 
iyi prognoza sahiptir ve prostat kanserine bağlı ölüm riski %2,8’dir 
(33). 50 yaş öncesi prostat kanseri nadir görülürken 60 yaş öncesin-
de prostat kanserine bağlı ölüm azdır. Prostat kanseri taraması 
prostat kanseri saptanma sıklığını artırabilmektedir ancak morbi-
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dite ve prostat kanserine bağlı mortalite üzerine olumlu net etki-
si gösterilememiştir. Prostat kanseri taramasında kullanılabilecek 
olan serum prostat spesifik antijen (PSA) ölçümleri ve gerekirse di-
jital rektal muyane veya ultrasondur. Ancak PSA temelli tarama 
programları ile asemptomatik olan ve belki hiç ilerlemeyecek veya 
belirti oluşturmayacak vakaların tespit edilerek “aşırı tanı koyma” 
veya “yalancı-hastalık”la karşı karşıya kalınmaktadır ve bu da aşı-
rı tedaviler ve tedavilere ilişkin yan etkiler ile sonuçlanmaktadır 
(33). Bu nedenle PSA ile prostat kanseri taraması rutin olarak öne-
rilmemektedir. Son kılavuzda USPSTF 55-69  yaş  arası  erkekler-
de  PSA ile  prosatat  kanseri taraması yapılıp yapılmayacağının 
her bireyle görüşüp kişi bazında karar verilmesini önermektedir. 
70 yaş ve üzerindeki erkeklerder tarama önerilmemektedir (33). 

SERVİKS KANSERİ TARAMASI
Serviks kanserinin 2008 verilerine göre yaşa göre yıllık görülme 
hızı ABD’de 6,6 olgu/100.000 kadın’dır ve serviks kanserine bağ-
lı olarak yılda 4210 ölüm gerçekleşmektedir. Yaygın uygulamaya 
sokulan serviks kanseri taramalarının ardından serviks kanseri-
ne bağlı ölüm hızlarının ABD’de azaldığı bildirilmiştir. Bu neden-
le serviksi olan her kadına serviks kanser taraması önerilmekte-
dir. Serviks kanseri taraması servikal sitoloji veya onkojenik HPV 
tiplerine karşı çoklu test yöntemi ile yapılabilmektedir. 21-65 yaş 
arası tüm kadınlara 3 yılda bir papanicolau testi (PAP) ile servikal 
kanser taraması yapılmalıdır (A düzeyi öneri) veya 30-65 yaş ara-
sında 5 yılda bir pap smear ve HPV testi önerilmektedir. 21 yaş altın-
da ve 65 yaş üzerinde uygun şekilde taraması yapılmış kadınlarda ve 
serviks kanser riski yüksek olmayan kadınlarda tarama yapılma-
sı net bir fayda sağlamadığı için önerilmemektedir. (D düzeyi öne-
ri). Histerektomi ve serviks çıkarılan hastalar için, eğer altta ya-
tan prekanseröz lezyon veya kanser öyküsü yoksa tarama yapılma-
sı önerilmemektedir. 30 yaş altındaki kadınlarda HPV testi ile sito-
loji ile tarama önerilmemektedir (D düzeyi öneri) (34).

T.C.Sağlık Bakanlığı ise 30-65 yaş arası kadınlarda serviks 
kanseri ve prekanseröz lezyonları önleme ve erken tanı amaçlı her 
beş yılda bir Papanicolau testi (PAP Smear testi) veya Human Pa-
pilloma Virüs testi (HPV testi) yapılmalmasını önermektedir (4). 

KOLOREKTAL KANSER TARAMASI
Dünya genelinde her yıl bir milyon kolorektal kanser tanısı ko-
nulmakta ve 500.000 kişi bu nedenle kaybedilmektedir. Kolorektal 
kanserler ABD’de kanser nedenli ölümlerden ikinci sırada sorum-
ludur. Genellikle 65-74 yaş arası erişkinlerde görülmektedir. Ko-
lorektal kanser gelişimi için risk faktörleri olarak ileri yaş, pozitif 
aile öyküsü (kalıtsal ailesel sendromlar dışındaki durumlar), erkek 
cinsiyet ve siyah ırk sayılabilir. Kolorektal kanser riskinin arttı-
ğı durumlar fiziksel aktivitenin olmaması, kırmızı et tüketiminin 
yoğun olması, obezite, sigara ve alkoldür. 50-75 yaş arasında gayta 
temelli testler ve direkt görüntüleme yöntemleri kullanılarak ko-
lorektal kanser taraması yapılması kolorektal kanser mortalitesi-
ni azaltmakta etkilidir. Bu nedenle 50-75 yaş arası asemptomatik 
olan bireylere kolorektal kanser taraması önerilmektedir (A düze-
yi öneri) (35). Tarama sıklığı seçilecek yöntemlere göre belirlenme-
lidir (Tablo 9). Taramada kullanılan test ve yöntemlerin etkinlik-
leri ve kısıtlılıkları Tablo 10’da verilmiştir; ancak yöntemlerin bir-
birlerine üstünlüklerini gösteren çalışmalar yeterli değildir. Gai-

ta temelli testler arasında guaiac-temelli gizli kan testinin kolo-
rektal kanser nedenli ölümleri azalttığı pek çok çalışma ile göste-
rilmiştir. Daha yakın zamanda kullanıma giren fekal immünokim-
yasal test (FİT) ile gaitada sağlam hemoglobin tespit edilmektedir 
ve kolorektal kanseri tespit etme açısından sensitivitesi daha yük-
sektir. Gaitada çok hedefli DNA testi (FIT-DNA) ile gaitaya saçı-
lan hücrelerin değişmiş DNA belirteçlerini tespit edilmektedir ve 
bu teknik çok daha yeni geliştirilmiştir. Daha önceki kılavuzlarda 
guaiac-temelli gizli kan tetkiki gaita testleri arasında önerilen test 
iken, 2016 USPSTF önerilerinde bu yöntemlerden birinin ulaşıla-
bilir ve uygulanabilirliğine, avantaj ve sınırlamalarına göre seçil-
mesi önerilmektedir. Direkt görüntüleme yöntemleri arasında ise 
kolonoskopi, flexible sigmoidoskopi ve bilgisayarlı tomografi (BT) 
kolonoskopi yöntemlerinin kullanılabileceği önerilmiştir (35-39).

Yaşı 76-85 arasında olanlarda tarama için vaka bazında değer-
lendirme yapılmalı, hastanın sağlık durumu ve önceki tarama öy-
küsü dikkate alınmalıdır (C düzeyi öneri) (35). Genel sağlık duru-
mu iyi olan, tanı konulduğunda tedavi yöntemleri uygulanabilecek, 
yaşam beklentilerini kısaltacak hastalıkları olmayan ve daha önce 
tarama yapılmamış 75 yaş üzeri kişiler taramadan fayda görecek-
lerdir. 86 yaş üzerindeki bireylere rutin tarama önerilmemektedir. 
Aile öyküsü pozitif olan bireylere daha erken yaşlarda daha sık ve 
konolonoskopi içeren taramalar önerilmektedir. Kolorektal kan-
serlerden korunmada aspirin önerilmemektedir.

Amerikan Gastroenteroloji Birliği ve National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) (2012) tarafından önerilen tarama yön-
temi 10 yılda bir kolonoskopi yapılması, eğer kolonoskopi yapılamı-
yor ise 5-10 yılda bir fleksibl sigmoidoskopi veya 5 yılda bir BT ko-
lonografi veya yıllık gaitada kan tetkik testleri veya 3 yılda bir FIT-
DNA yapılmasıdır (37, 38).

Asemptomatik bir bireyde, ortalama kanser riskine sahip olan 
ve 50 yaşın altında olan kişide tarama önerilmez. 50 yaş ve üzeri 
ortalama bir riske sahip bireyde tarama önerilir. Eğer kişinin kan-
ser riski yüksek ve birinci derece aile öyküsü pozitif ise taramalar 
40 yaşında veya en erken yaşta tanı alan aile ferdinden 10 yıl önce-
sinde başlatılmalıdır.

American Academy of Family Physicians (Amerikan Aile He-
kimleri Akademisi) 2016 önerilerine göre ortalama kolorektal kan-
ser riski olan 50-75 yaş arası bireylerin yılda bir kez gaitada gizli 
kan veya FIT, 5 yılda bir fleksible sigmoidoskopi, 3 yılda bir gaitada 
gizli kan/FIT ile birlikte 5 yılda bir fleksible sigmoidoskopi veya 10 
yılda bir kolonoskopi ile taranmasını önermektedir (39).      

T.C. Sağlık Bakanlığı 50-70 yaş grubundaki yetişkinlerin tama-
mında kolorektal kanserin erken tanısı amacıyla monoklonal anti-
korlar kullanılarak yılda bir gaitada gizli kan testi yapılması ve her 
on yılda bir gaitada gizli kan testinin yanısıra kolonoskopi yapıl-
ması için yönlendirilmesi, birinci derece akrabalarında kolorektal 
kanser veya adenomatöz polip öyküsü olanlarda taramaya 40 ya-
şında başlaması, birinci derece akrabalarında erken yaşta kolorek-
tal kanser ortaya çıkanlarda taramanın 40 yaşından bağımsız ola-
rak kanserin çıkış yaşından beş yıl önce başlatılmasını tavsiye et-
mektedir (4). 

AKCİĞER KANSERİ TARAMASI
Akciğer kanseri akciğerdeki parankimden veya hava yollarından 
köken alan, tüm dünyada erkek ve kadınlarda kansere bağlı neden-
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ERİŞKİNLER İÇİN AŞILAMA ÖNERİLERİ
Aşılama yani bağışıklama çocukluk çağına özgü olmaktan çıkmış, 
erişkin koruyucu hekimliği için de önemli hâle gelmiştir. Çalışan ve 
ailelerinin aşılanma önerileri konusunda etkin şekilde bilgilendiril-
meleri ve risk altındaki kişilerin aşılanmalarının sağlanması hem ça-
lışan sağlığı hem toplum sağlığının iyileştirilmesinde, iş verimliliği-
nin artırılmasında, aşı ile önlenebilir hastalıklara bağlı gelişecek mor-
bidite, iş gücü kaybı, mortalite ve maliyet açısından oldukça etkili bir 
adımdır. Bu bölümde erişkinler için geliştirilen aşı önerileri hem ulu-
sal hem de uluslararası kılavuzlardan yararlanılarak anlatılacaktır.

ERİŞKİNLER NEDEN AŞILANMALI?
Amerika Birleşik Devletleri verilerine göre aşı ile önlenebilir has-
talıklar nedeniyle her yıl 70 bin erişkin kaybedilmektedir (44). 
Sağlıkta tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle tüm dünyada 
yaşlı nüfus giderek büyümektedir. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak 
çocukluk çağında yapılan aşıların oluşturduğu veya geçirilen en-
feksiyonlar sonucunda oluşan bağışıklık zaman içinde azalır. Yaş-
la birlikte ortaya çıkan ek medikal hastalıklar ve immün yaşlanma 
ile birlikte bireyler pnömoni, influenza veya zona enfeksiyonları-
na karşı daha duyarlı hale gelmektedirler (45). Tüm bunların sonu-
cunda fazladan iş gücü kaybı, hastanede yatış ihtiyacı, komplikas-
yonlar, yaşam kalitesinde azalma ve ölüm giderek artar.

Öte yandan çocukluk çağı aşılama programlarına bağlı olarak 
patojenlere daha az maruz kalınması enfeksiyon yaşının daha ile-
ri yaşlara kaymasına yol açar ve çocukluk çağında eksik aşılanmış 
veya bağışıklığı azalmış erişkinlerde daha ağır hastalık tablosu ile 
karşılaşılır. Ayrıca boğmaca gibi bazı aşılar ömür boyu koruyucu-

lerin başında gelen bir kanser türüdür. En iyi bilinen risk faktörü 
sigara içilmesi başta olmak üzere tütün kullanımıdır. USPSTF, 55-
80 yaş arası, 30 paket yıl sigara içme hikâyesi olan, şu an halen içen 
veya son 15 yıl içerisinde bırakanlarda yıllık düşük doz akciğer to-
mografisi ile tarama yapılmasını önermektedir (B düzeyi öneri) 
(40). Eğer sigarayı bırakmasının üzerinden 15 yıl geçtiyse veya ya-
şam beklentisi kısa ise taramanın bırakılması önerilmektedir.

Amerikan Göğüs Hastalıkları Cemiyeti/Amerikan Klinik On-
koloji Derneği/ Amerikan Kanser Derneği de yüksek riskli birey-
lere yani 55-74 yaş arası, 30 paket-yıl sigara içen veya 15 yıl içe-
risinde sigarayı bırakmış olan kişilere yıllık düşük doz tomogra-
fi ile tarama önermektedir. Ayrıca tüm sigara içen hastalara si-
garanın bırakılmasının kuvvetle tavsiye edilmesi önerilmektedir. 
Direkt akciğer grafileri kanser taraması için yetersizdir ve akci-
ğer kanseri taraması için yıllık akciğer grafisi çekilmesi önerilme-
mektedir (41).

Bu bölümde anlatılan tarama önerilerinin sağlıklı, herhangi 
bir yakınması olmayan bireyler için geçerli olduğu unutulmama-
lıdır. Biriken klinik çalışmalar ve kanıtlar ışığında mevcut önerile-
rin değişebileceği ve yeni önerilerin eklenebileceği mutlaka akılda 
tutulmalı ve bu nedenle güncel kılavuzlar takip edilmelidir.

DERİ KANSERİ TARAMASI
USPSTF 24 yaş üstü, açık tenli kişilere ultraviyole ışık maruz 
kalımının azaltılması konusunda davranış danışmanlığı 
verilmesini önermektedir (Kanıt Düzeyi C). Yetişkinlerin kendi 
kendilerine cilt incelemesi yapmaları konusunda kanıtlar yetersiz 
olduğundan bu konuda bir öneri henüz yoktur (Kanıt Düzeyi I) 
(42,43).

Tablo 9 . Kolorektal tarama için kullanılacak testlerin özellikleri (35-39)
Tarama testi Tarama sıklığı Avantajı Dezavantajı

Guaiac-bazlı gaitada gizli kan testi Yılda bir

İşlem öncesi hazırlık veya anestezi gerekmez, 

girişimsel bir tetkik değil

Evde bile uygulanabilir

3 ayrı test gerekir

Fekal immünhistokimyasal test (FIT) Yılda bir Tek bir örnek yeterlidir Evde bile uygulanabilir

Çok hedefli gaita DNA testi (FIT-

DNA)
1-3 yılda bir

Spesifisitesi FIT testine göre daha düşük, 

daha çok yanlış-pozitif sonuç ve buna 

bağlı daha sık kolonoskopi ihtiyacı

Kolonoskopi 10 yılda bir

Daha az aralıklarla yapılır

Hem tarama hem tanısal hem de tedavi 

yöntemidir

Kazanılan yaşam günü sayısı diğer 

yöntemlerden daha fazladır

Girişmsel işlem

Bağırsak temizliği gerekli Anestezi ve 

transport gerekli Komplikasyon riski 

yüksek (Radyasyon ve kontrast her yerde 

uygulanamayabilir)

Bilgisayarlı Tomografi (BT) 5 yılda bir
Minimal invaziv bir test Komplikasyon riskine 

yönelik kanıtlar sınırlı

Bağırsak hazırlığı gerekir Radyasyona 

kontrastlı

her yerde uygulanamayabilir

Fleksibl sigmoidoskopi 5 yılda bir İnvaziv işlem

Fleksibl sigmoidoskopi ve FIT
5 yılda bir

Tüm kolonoskopi istemeyen kişler için uygun 

bir seçenek olabilir

Alt grup analizlerinde mortaliteye olumlu 

etkisi bildirilmiş
İnvaziv işlem
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luk sağlamadığı için erişkin dönemde bu tür enfeksiyonlara yat-
kınlık ortaya çıkmaktadır.

Yaşlanmanın ve bağışıklık boşluklarının yanında küreselleşme, 
göçler, uluslararası hızlı dolaşım imkânları da enfeksiyonların tüm 
dünyada hızla yayılmasına ve epidemiyolojik farklılaşmalara yol açar.

ERİŞKİN AŞILANMASI SIKLIĞI HEDEFLERE 
ULAŞTI MI?
Son yıllarda tüm dünyada yoğun çaba harcanmasına rağmen CDC 
Centers for Disease Control and Prevention (Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezi) verilerine göre özellikle 65 yaş üzeri kişiler-
de artmış olmakla birlikte aşılanma hedeflerine ulaşılamamıştır. 
2010 yılı verilerine göre pnömokokkal hastalık açısından risk altın-
da olan 18-64 yaş arası erişkinlerin sadece %18,5’i, influenza riski 
altındakilerin %40’ı aşılanmıştır (46). Tetanos toksoid içeren aşı ile 
aşılanma sıklığı da 2008 yılındaki bir çalışmada 18-49 yaş arası ki-
şilerde %64, 65 yaş ve üzeri kişilerde %52 olarak görülmüştür (47).

Erişkin aşılama önerileri Amerika Birleşik Devletleri’nde CDC, 
ACIP Advisory Committee on Immunization Practices (Amerikan 
Bağışıklama Danışma Komitesi) tarafından düzenli olarak yapıl-
maktadır (48). Ülkemiz için de T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derne-
ği tarafından 2009’da Ulusal Erişkin Aşılama şeması oluşturulmuş 
ve 2019 yılında güncellenmiştir (Tablo 10) (49). Bu bölümde ACIP 
ve Ulusal aşı şemasına göre erişkin aşılama önerileri özetlenmiştir. 

ERİŞKİN AŞILAMA KILAVUZU
Bu bölümde erişkinlerde önerilen aşılar, önerilen risk grupları ve 
önerilen uygulama yolu ve şemaları özetlenecektir.

DİFTERİ, TETANOS, BOĞMACA AŞILARI 
(Td/Tdap)
DİFTERİ
Difteri bağışıklamasında yüksek risk gruplarından bazıları sağlık 
çalışanları, askerler, toplumla teması yüksek olan kamu çalışanla-
rı, öğretmenler, alkolikler ve evsizler olarak sıralanabilir. 

Yüksek risk gruplarına giren 25 yaşın üzerindeki bireylerde 
difteri-toksoid içeren bir aşı ile (tercihen Td) immünizasyon uy-
gulanması önerilir.

BOĞMACA
Ülkemizde 2007’den beri, boğmaca aşısı bebeklere aselüler 
aşı şeklinde (DaBT-İPA-Hib beşli karma aşı) uygulanmakta-
dır. Ancak bebeklerde 6 aya kadar aşılama serisi tamamlan-
madığından boğmacaya karşı yeterli koruma sağlanmaz. Bu 
nedenle 6 aydan küçük bebeklerin boğmacadan en iyi koruma 
yöntemi, hastalıkla temasın engellenmesi için bebeğe bakım ve-
recek herkesin Tdap (Tetanos-difteri-asellüler boğmaca aşısı) ile 
aşılanmasıdır. Bu “koza stratejisi” olarak bilinir. ACIP gebele-
re her gebelikte önceki aşı zamanına bakılmaksızın tercihen 
27-36. haftada bir doz Tdap yapılmasını önermektedir.

TETANOS
Tetanos ve difteri toksoid aşılarıyla primer immünizasyonunu ta-
mamlamamış ya da hiç aşılanmamış erişkinlerde, primer aşı şe-
masına başlanmalı veya eksik dozlar tamamlanmalıdır.

Erişkinler için primer aşılama üç dozdur: Dört hafta ara ile iki 
doz, ikinci dozdan 6–12 ay sonra üçüncü doz Td aşısı yapılmalıdır. 
Aşılar deltoid kasa intramusküler (IM) yoldan uygulanır.

Antitoksin düzeyi zamanla azaldığı için primer aşılama serisi-
ni tamamlamış olan erişkinlerin her 10 yılda bir Td rapeli ile aşı-
lanması ve bu rapellerden birinin Tdap olması önerilir.

Önceden Tdap uygulanmamış olan veya önceki aşı durumu 
bilinmeyen tüm erişkinlere Tdap uygulanır. Bu uygulamada yakın 
zamanda yapılmış tetanos veya difteri aşılama durumuna ve aşı 
aralığına bakılmaz. Td aşısı ile primer üç doz tetanos aşılama şe-
masını tamamlamamış olan kişilere Tdap ile aşı başlanabilir veya 
eksik kalan aşı dozları tamamlanır. Riskli temas durumunda, te-
mas sonrası profilaksi Tablo 12’de özetlenmiştir.

GRİP (İNFLUENZA) AŞISI
Grip Aşısı Önerilen Gruplar
ACIP 6 aydan büyük ve aşı için kontrendikasyonu olmayan her-
kese yılda  bir kez influenza aşısı önermektedir. Avrupa Birliği 
ülkeleri ve ülkemizde 65 yaş üzeri ve riskli popülasyona influ-
enza aşısı önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü influenza aşıla-
ması için en öncelikli grup olarak gebeleri ve öncelikli grup ola-
rak sağlık çalışanları, 6-59 aylık çocuklar, 65 yaş ve üzeri eriş-
kinler, bakımevinde yaşayanlar ve yüksek risk grubundaki kişi-
leri tanımlamıştır (6-8). İnfluenza için riskli gruplar aşağıdaki 
listelenmiştir:
•	 5	yaşından	küçük	(özellikle	2	yaş	altı)	çocuklar	(6.	aydan	itiba-

ren)
•	 65	yaşından	büyük	erişkinler
•	 Gebeler
•	 Bakım	evinde	yaşayanlar
•	 Kronik	sağlık	sorunu	olanlar
•	 Kronik	 pulmoner	 hastalık	 (astım,	 kronik	 obstrüktif	 akciğer	

hastalığı, kistik fibrozis),
•	 Kardiyovasküler	(tek	başına	hipertansiyon	hariç)	hastalık
•	 Böbrek	hastalığı
•	 Karaciğer	hastalığı
•	 Kan	hastalıkları	(orak	hücreli	anemi	dâhil)
•	 Endokrin	hastalık	(diabetes	mellitus	gibi)
•	 Metabolik	hastalık	(genetik	metabolik	hastalıklar	gibi)
•	 Nörolojik	veya	nöro-gelişimsel	bozukluğu	olanlar	(beyin,	spi-

nal kord, periferik sinir ve kas hastalıkları, serebral palsi, epi-
lepsi, inme, mental retardasyon, büyüme-gelişme geriliği, 
musküler distrofi, spinal kord hasarı dâhil)

•	 Hastalık	veya	ilaca	bağlı	olarak	bağışıklık	sistemi	baskılanmış	
kişiler (kanser, uzun süreli steroid kullanımı, HIV gibi)

•	 19	yaşından	küçük	olup	uzun	süredir	aspirin	tedavisi	alanlar
•	 Morbid	obezler	(Vücut	kütle	indeksi	>40	kg/m2)
•	 Sağlık	çalışanları
•	 Grip	açısından	riskli	grupta	tanımlanan	kişilere	bakım	veren-

ler ve aynı evde yaşayanlar (çocuklar dâhil)

Doz ve Uygulama Yolları
Ülkemizde bulunan trivalan ve kuadrivalan inaktive aşılar, 6 ayın 
üzerindeki kişilere yapılır ve her yıl tekrarlanır. Influenza aşıla-
rı inaktif  (IIV), canlı atenüe (LAIV) ve  recombinant influenza 
aşısı (RIV) şeklinde üretilebilmektedir. ACIP 2019 önerisine göre 
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şiddetli yumurta allerijisi olanlara allerjik durumları tanıyıp mü-
dahale edebilecek ekiplerin bulunduğu hastane şartlarına yapıla-
bilmasını önermektedir. Kaşıntı şeklinde yumurta allerjisi olanla-
ra ise influenza aşılarının yapılabileceğini belirtmektedir. Immün 
sistem bozukluğu olanlar, anatomik veya fonksiyonel asplenik ki-
şiler, gebeler, ağır immün system bozukluğu olan kişilerle yakın 
temasta olan kişiler veya bakım veren kişiler, 48 saat içerisinde 
influenza için antiviral ilaç kullananlar, serebrospinal sıvı kaçağı 
olanlar veya kohlear implantı olanlara canlı influenza aşısı öneril-
mez. Son 6 hafta içerisinde uygulanmış influenza aşısını takiben 
Guillain-Barre sendromu geçirme öyküsü olan kişilere her hangi 
bir influenza aşısı önerilmez.  

PNÖMOKOK AŞISI
Endikasyonlari
Pnömokok aşısı 65 yaş üstü tüm bireylere ve 19-64 yaş arası aşa-
ğıdaki risk faktörlerinden en az birine sahip olanlara invazif pno-
mokokal hastalığın önlenmesi için önerilmektedir.
•	 Kronik	 pulmoner	 hastalık	 (astım,	 kronik	 obstrüktif	 akciğer	

hastalığı, kistik fibrozis),
•	 Komorbid	hastalık
•	 Kardiyovasküler	(tek	başına	hipertansiyon	hariç)	hastalık
•	 Kronik	böbrek	hastalığı,	hemodiyaliz	hastaları,
•	 Karaciğer	hastalığı
•	 Kan	hastalıkları	(orak	hücreli	anemi)
•	 Endokrin	hastalık	(diabetes	mellitus	gibi)
•	 Metabolik	hastalık	(genetik	metabolik	hastalıklar	gibi)

•	 Alkolizm
•	 Tütün	kullanımı
•	 İmmünsüprese	 hastalık	 (konjenital	 veya	 kazanılmış	 immün	

yetmezlik, HIV enfeksiyonu, hematolojik veya jeneralize ma-
lignite, kronik böbrek hastalığı, nefrotik sendrom, B, T hücre 
defekti, kompleman eksiklikleri, solid organ transplantasyonu, 
ilaç kullanımına bağlı immün yetmezlik)

•	 Fonksiyonel	veya	anatomik	aspleni,
•	 Beyin	omurilik	sıvısı	kaçağı,	kohlear	implant	olan	hastalar

Uygulama Şekli ve Şeması
Pnömokok için 13 valanlı konjuge (PCV13) ve 23 valanlı polisak-
karit (PPSV23) aşı mevcuttur. Konjuge aşının yarattığı immün 
yanıtın daha üstün olduğu gösteren yayınların varlığı nedeniy-
le uluslararası kılavuzlarda ön plana çıkmıştır. Aşı endikasyonu 
olan kişilerde bir doz PCV13 aşı yeterlidir, PPSV23 aşı ömür boyu 
üç defa tekrarlanabilir. Aşılar intramusküler uygulanır. Aşılama 
şeması 2020 ACIP önerilerine göre aşağıda özetlenmiştir: 

65 yaş ve üzeri immunkompetan bireylerde: 1 doz PPSV23. 
Eğer 65 yaş altında bir doz PPSV23 yapılmışsa iki doz arasında 
en az 5 yıl olmalıdır.

65 yaş ve üzeri immunkompetan bireylerde: 1 doz PCV13 
yapılmasına hekim ve hasta birlikte karar verebilir. Eğer her iki 
aşı da yapılmak isteniyorsa önce PCV13 uygulanmalıdır ve iki aşı 
arasında (PCV13 ve PPSV23) en az 1 yıl süre bırakılmalıdır. İki 
aşı eş zamanlı yapılmamalıdır.  

19-64 yaş arası kronik medikal durumları olanlar (kronik 
kalp, akciğer, karaciğer  hastalıkları, diyabet), alkolikler veya si-
gara kullananlar: 1 doz PPSV23; 

19 yaş ve üzerinde immunkomporomize durumları (konje-
nital veya akkiz immün yetmezlik, kronik böbrek yetmezliği, nef-
rotik sendrom, lösemi, lenfoma, Hodgkin hastalığı, yaygın mali-
nite, ilaç veya radyoterapiye bağlı gelişen immun supresyon, solid 
organ nakli, multipl myelom) veya anatomik/ fonksiyonel asple-
nisi olanlar (orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler da-
hil): 1 doz PCV13, en az 8 hafta sonra 1 doz PPSV23, son dozdan 
en az 5 yıl sonra bir diğer PPSV23; 65 yaş veya üzerinde, en son 
PPSV23 dozundan en az 5 yıl sonra olmak kaydıyla 1 doz PPSV23 
(65 yaş ve üzerinde sadece 1 doz PPSV23 önerilmektedir)

19 yaş ve üzerinde olup, serebrospinal sıvı kaçağı veya 
kohlear implantı olanlar: 1 doz PCV13, en az 8 hafta sonra 1 
doz PPSV23; 65 yaş ve üzerinde, son PPSV23 dozundan en az 5 
yıl sonra olacak şekilde PPSV23 tekrarı (65 yaş ve üzerinde sade-
ce 1 doz PPSV23 önerilmektedir)

HEPATİT A AŞISI
Hepatit A aşısı, risk altında olmasa da hastalıktan korunma iste-
yen tüm bireylere yapılabilir.

Endikasyonları
Hepatit A enfeksiyonu açısından artmış risk altında olan ve aşı-
lanması önerilen kişiler şunlardır:
•	 Hepatit	A’nın	yüksek	ya	da	orta	derecede	endemik	olduğu	

yerlere seyahat eden kişiler
•	 Uyuşturucu	bağımlıları
•	 Mesleki	 olarak	 enfeksiyon	 riski	 artmış	 kişiler	 (Çocuk	 kli-

niklerinde, yuva ve kreşlerde çalışan seronegatif personel)
•	 Kronik	karaciğer	hastalığı	(HBV,	HCV)	olan	seronegatif	ki-

şiler
•	 Entellektüel	 yetenekleri	 bozulmuş,	 özel	 bakıma	 gereksi-

nim gösteren hastaları barındıran kurumlarda hem hasta-
lar hem de sağlık/bakım personeli

•	 Küçük	çocukların	gündüz	bırakıldıkları	yuva	ve	kreşlerde	
hem personel hem de çocuklar

•	 Kanalizasyon	işçileri
•	 Hijyen	uyumunun	zayıf	olduğu	seronegatif	temizlik	işçileri	

ve gıda hazırlama işinde çalışanlar
•	 Solid	organ	ve	kemik	iliği	nakli	adayları	ve	alıcıları	ile	pıhtı-

laşma faktör konsantreleri alan kişiler
•	 HAV	 ile	 enfekte	 primatlarla	 veya	 araştırma	 laboratuvarı 

şartlarında çalışan kişiler

Uygulama Şeması
Hepatit A aşıları 2 doz olarak 0 ve 6.ayda uygulanmalıdır. Eğer 
ikinci doz 6.ayda uygulanamazsa 18.aya kadar uygulanabilir. Eğer 
hepatit A ve hepatit B kombine aşı uygulanacaksa, 0, 1, 6. aylarda 
olmak üzere 3 doz şeklinde yapılmalıdır veya alternatif olarak 0, 7 
ve 21-30. günlerde üç doz yapılıp 12. ayda son rapel doz uygulana-
cak şekilde dörtlü aşı şeması da uygulanabilir. Aşı im olarak uy-
gulanır. Son zamanlarda tek doz aşının bile korunmada yeterli ol-
duğu ancak ikinci doz yapılarak %100 korunma sağlanması açı-
sından ikinci dozun önerildiği şeklinde bir yaklaşım vardır. Aşıla-
ma öncesinde erişkin yaş grubunda test yapılması ülkemiz koşul-
larında maliyet etkili olduğu için önerilmektedir.
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HEPATİT B AŞISI
Hepatit B aşısı, risk altında olmasa da hastalıktan korunma iste-
yen tüm bireylere yapılabilir.

Endikasyonları
Hepatit B aşısının yapılmasının önerildiği kişiler:
•	 Hasta	ve	hasta	çıkartıları	ile	teması	bulunan	tüm	sağlık	personeli
•	 Sağlık	çalışanlarının	yetiştirildiği	tıp	fakülteleri,	diş	hekimliği	

fakülteleri, sağlık meslek yüksekokulları vs. öğrencileri
•	 Hemodiyaliz	hastaları
•	 Sık	kan	ve	kan	ürünü	kullanmak	zorunda	kalanlar
•	 Damar	yoluyla	uyuşturucu	kullananlar
•	 Hepatit	B	taşıyıcısı	ile	aile	içi	temaslılardan	aşısız	olanlar
•	 Çok	sayıda	cinsel	eşi	olanlar	ve	para	karşılığı	cinsel	ilişkide	bu-

lunanlar
•	 Homoseksüeller
•	 Hepatit	B	dışında	kronik	karaciğer	hastalığı	olanlar
•	 Cezaevleri	ve	ıslahevlerinde	olanlar
•	 Endemik	bölgelere	seyahat	edenler
•	 Berberler-kuaförler,		manikür-pedikürcüler
•	 Zihinsel		özürlü		bakımevlerinde	bulunanlar
•	 Yetiştirme	yurtlarında	bulunan	kişiler
•	 İtfaiye	personeli
•	 Askerler	(yüksek	risk	altındakiler)
•	 Polis	memurları	(yüksek	risk	altındakiler)
•	 Kazalarda	ve	afetlerde	ilk	yardım	uygulayan	kişiler
•	 Diyabetik	≤	60	yaşta	bireyler	tanı	anında,	diyabetik	≥60	yaşta	

risk yüksekse
•	 İnsan	immünyetmezlik	virüsü	(HIV)	ile	enfekte	kişiler

Bu risk gruplarının dışında, hekimin yüksek risk nedeniyle aşı 
yapılmasını uygun bulduğu kişilere sağlık kuruluşlarında aşı uy-
gulaması yapılmalıdır.

Uygulama Şeması
Hepatit B aşısı i.m. olarak deltoid kasa 0, 1, 6. aylarda olmak üze-
re 3 doz şeklinde uygulanır. Birinci ve ikinci dozu arasında en az 4 
hafta, ikinci ve üçüncü dozu arasında en az 8 hafta olmalı, ayrıca 
üçüncü doz ilk dozdan en az 16 hafta sonra uygulanmalıdır. He-
patit B aşısı diğer aşılarla birlikte aynı gün veya birkaç gün ara ile 
uygulanabilir. Hızlı yanıt elde edilmesi istendiğinde; 0, 1, 2 ve 12. 
aylar şeklinde de uygulanabilmektedir. Ayrıca 0, 10, 21. günde ve 
0, 7, 28. günlerde birer aşının yapıldığı ve 12. ayda bir doz daha ra-
pel aşının uygulandığı hızlandırılmış aşı şemaları da bulunmakta-
dır. Hemodiyaliz hastaları ve immunsupresif bireylere her doz aşı 
çift doz olarak (40 µg) uygulanır.

SUÇİÇEĞİ (VARİCELLA ZOSTER) AŞISI
Endikasyonları
Suçiçeğine karşı bağışıklığı olmayan bütün erişkinler aşılanabilir. 
Aşı önerilen gruplar:
•	 Ciddi	seyirli	suçiçeği	açısından	yüksek	riskli	kişilerle	yakın	te-

ması olan kişiler (Ör. sağlık personeli, immünkompromize bi-
reylerin aile temaslıları)

•	 Bulaş	 veya	 temas	 riski	 yüksek	olanlar	 (küçük	 çocukların	öğ-
retmenleri, çocuk bakımı yapan kişiler, kreş personeli, yatılı 
okul öğrencileri, askeri personel, aynı evde çocukla birlikte ka-

lan ergen ve erişkinler, çocuk doğurma çağındaki hamile ol-
mayan kadınlar ve uluslararası yolculuk yapanlar)

Uygulama Şeması
Suçiçeği aşısı bir ay arayla iki doz olarak uygulanmalıdır. 0,5 ml içeri-
sinde	1350	PFU	Plaque-forming	unit	(Plak	oluşturan	ünite)	Varicella	
Zoster Virüsü (VZV) vardır. Aşı subkutan olarak yapılmalıdır. Canlı 
aşı olduğundan gebelere ve immünsupresif hastalarda kontrendikedir.

KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK 
AŞILARI (KKK)
KKK bağışıklığı olmayan veya daha önce aşılanmamış veya hasta-
lığa karşı immünitesinin olmadığı görülen herkes aşılanabilir. 

Endikasyonları
•	 Yakın	zamanda	kızamık,	kızamıkçık	veya	kabakulağa	maruz	

kalma ya da salgın durumu
•	 Bir	sağlık	kuruluşunda	ya	da	bakım	evinde	çalışma
•	 Yükseköğrenim	kurumlarında	eğitim	görme
•	 Temas	riskinin	yüksek	olduğu	uluslararası	seyahat	planlama

Uygulama Şeması
Özel endikasyonu olmayan, KKK’ya karşı immünitesi olmayan 
veya gebelik çağında olup gebe olmayan kadınlara 1 doz aşı öne-
rilir. Risk altındaki kişilere en az 28 gün arayla 2 doz KKK aşısı im 
yolla uygulanmalıdır. Canlı aşı olduğu için immunsupresif kişilere 
ve gebelere uygulanması kontrendikedir.

MENİNGOKOK AŞISI
Meningokok serogrup A,C,W, Y için MenACWY aşıları ve Menin-
gokok seroprup B için MenB-4C ve MenB-FHbp aşıları mevcuttur. 

Endikasyonları
Meningokok aşısının önerildiği durum ve kişiler şunlardır:
•	 Anatomik	veya	fonksiyonel	aspleni
•	 Geç	kompleman	(C5-9)	komponent	yetmezlikleri
•	 Bakımevlerinde	yaşayan	kişiler
•	 Yurtta kalan öğrenciler
•	 Rutin	olarak	N. meningitidis suşları ile karşılaşan laboratuvar 

çalışanları
•	 Askeri	personel
•	 Meningokokal	hastalığın	hiperendemik	veya	epidemik	olduğu	

ülkelerde yaşayan veya o bölgeye (Örn. kuru sezonda -Aralık ile 
Haziran ayları arasında“Menenjit kuşağı” olarak adlandırılan 
sahra altı Afrika gibi) seyahat edecek kişilere (öz. Bölgesel po-
pulasyonla temasları uzun sürecekse) aşı önerilir

•	 HIV	ile	enfekte	bireyler

Uygulama Şeması
Ulusal aşı şemasında meningokok aşısı tek doz im yapılır. Koru-
yuculuğun 10 yıldan uzun sürmesi beklenmekle birlikte riskli du-
rum devam ediyorsa 5 yılda bir  rapel doz önerilir (48).

2020 ACIP önerilerine göre:
Anatomik veya fonksiyonel aspleni (orak hücreli anemi da-

hil), HIV infeksiyonu, kompleman sistem bozuklukları, komple-
man inhibitörü (ekulizimab, ravalizumab gibi) tedavisi: 2 doz Me-
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nACWY 8 hafta arayla yapılmalı ve risk devam ediyorsa her 5 yıl-
da bir aşılanma devam etmeli. Bu risk grubunda ve N.meningitidis 
ile sürekli temas etme riski olan laboratuvar çalışanlarda MenB 
aşısı, seçilecek aşı türüne göre tek ay arayla iki doz veya 0,1-2, 6. 
aylarda 3 doz, yapılır, 1 yıl sonra rapel doz uygulanır ve risk devam 
ediyorsa 2-3 yılda bir tekrarlanır.   

Hiperendemik veya epidemik bölgelere seyahat, N.meningitidis 
ile sürekli temas etme riski olan laboratuvar çalışanı: 1 doz Me-
nACWY ve risk devam ederse her 5 yılda bir tekrarlanmalı.

Yurtta kalan, daha önce aşılanmamış öğrenciler ve askeri per-
sonel: 1 doz MecACWY (48).

16-23 yaş arası meningokok riski artmamış genç erişkinler: Kişi 
hekimi ile birlikte karar vererek iki doz MenB aşısı yaptırabilir. 

HERPES ZOSTER
Endikasyonları
Herpes zoster aşısı canlı attenüe bir aşıdır. Aşı FDA tarafından 
2006 yılında 60 yaş ve üzerine onay almış, 2011 yılında ise yaş sı-
nırı 50’ye çekilmiştir. Önceki Ulusal Erişkin Aşı kılavuzunda yer 
almayan aşı 2016 güncellemesi ile aşı kılavuzuna girmiştir.  

Daha önce suçiçeği ve zona zoster geçirip geçirmemiş olması-
na bakılmaksızın 50 yaş üzerindeki tüm bireylere önerilmektedir. 
Kronik hastalığı olanlar (KBY, diabetes mellitus, romatoid artrit, 
KOAH) huzurevinde kalanlar zona açısından artmış riske sahip 
olacaklarından aşılanması önerilmektedir. 

Rekombinant zoster aşısı ve canlı zoster aşısı vardır. 
Aşının herhangi bir komponentine karşı allerji varlığı; bir ön-

ceki dozda allerjik ve anafilaktik reaksiyon; kemik iliği ya da len-
fatik sistemin etkilendiği lösemi, lenfoma ve diğer malignitelerde 
görülen immün yetmezlik halleri; 2 haftadan uzun süre immün-
süpresif dozda kortikosteroid kullanımı; primer ya da kazanılmış 
immün yetmezlik halleri; aktif tüberküloz; gebelik ve 38.5°C’nin 
üzerinde ateşin eşlik ettiği hastalıklar kontraendikedir.

Uygulama Şeması
Kontrendikasyonu olmayan kişilerde iki doz rekombinan aşı 2-6 
ay arayla  veya tek doz canlı aşı i.m. uygulanır.

İNSAN PAPİLLOMA VİRÜSÜ (HUMAN 
PAPİLLOMAVİRÜS, HPV)
HPV genital siğil, prekanseröz genital lezyonlar ve serviks kanse-
rine neden olur ve bunları önlemeye yönelik HPV aşısı geliştiril-
miştir. Serviks kanserine en sık yol açan HPV serotiplerine karşı 
koruyucu etki sağlayan bu aşıların, serviks kanserini %70-80, ge-
nital siğilleri %90 oranında engellediği gösterilmiştir. HPV 16 ve 
18’in meydana getirdiği servikal kanserlerin önlenmesinde %100 
etkili bulunmuşlardır.

Endikasyonları
HPV aşılaması 2016 güncellemesinde Ulusal Erişkin Aşı şeması-
na dahil edilmiştir. ACIP tarafından seksüel aktivite ile HPV ile 
temas etmeden önce yapılmasının etkinliği yüksek olduğundan 
önerilmektedir. HPV ile teması olan kişilerde de daha düşük et-
kinliği olmakla birlikte aşılama önerilmektedir. Kadınlar için bi-
valan HPV aşısı (HPV2), kuadrivalan HPV aşısı (HPV4) ve erkek-
ler için HPV4 aşıları mevcuttur.

Uygulama Şeması
Kadınlarda ve erkeklerde 9-26 yaş arası 2 veya 3 doz HPV4 veya 
HPV9 önerilmektedir. 14 yaşından önce yapıldıysa 5 ay arayla iki 
doz;  14 yaşından sonra yapıldıysa  0,1- 2 ve 6. ayda üç doz aşıla-
ma önerilmektedir.

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TİP B (HİB)
Üç farklı konjuge Hib aşısı 6 hafta ile 71 ay arası çocuklar için li-
sans almıştır.

Endikasyonları
Hematopoietik kök hücre nakli alıcıları, asplenik hastalar ve 
kompleman eksiklikleri olan hastalarda kesin HiB ile aşılanma 
endikasyonu vardır.

Rölatif endikasyonlar ise aşağıdakilerdir:
•	 HIV	ile	enfekte	hastalar
•	 Organ	 yetmezliği	 olanlar	 (böbrek	 yetmezliği,	 karaciğer	 yet-

mezliği, hemodiyaliz hastaları)
•	 Kalp	hastalıkları,	kronik	akciğer	hastalıkları,	kronik	alkolizm
•	 Kronik	karaciğer	hastalıkları
•	 Diabetes	mellitus
•	 Sağlık	çalışanları

Uygulama Şeması
Anatomik veya fonksiyonel aspleni (orak hücreli anemi da-
hil): Daha önce aşılanmamışsa 1 doz Hib, elektif splenektomi ya-
pılacaksa splenektomiden 14 gün önce uygulanması tavsiye edilir. 

Hematopoietik kök hücre nakli hastalarında: Başarılı na-
kilden 6-12 ay sonra,  4 hafta ara ile 3 doz yapılamsı önerilir. 

KUDUZ AŞISI
Kuduz aşısı rutin aşılamada yer almaz ancak riskli gruplara temas 
öncesi profilaksi uygulanması önerilmektedir. Mesleki olarak te-
mas riski yüksek olan kişilerde rapel doz önerilir. Kuduz araştır-
ma laboratuvarı çalışanları ya da kuduz aşısı üretiminde çalışan-
lar gibi yüksek risk grubunda olan kişilerde her 6 ayda bir, diğer 
risk gruplarında ise 2 yılda bir antikor düzeyi ölçülmeli ve rapel 
doz ihtiyacına buna göre karar verilmelidir. Antikor düzeyinin öl-
çülemediği durumlarda 2 yılda bir doz rapel yapılabilir.  

Aşağıdaki riskli gruplara temas öncesi profilaksi uygulanmalıdır:  
•	 Kuduz	açısından	yüksek	 riskli	 işlerde	 çalışanlar	 (kuduz	araş-

tırma laboratuvarı çalışanları ya da kuduz aşısı üretiminde ça-
lışanlar, vb.) 

•	 Kuduz	 açısından	 riskli	 işlerde	 çalışanlar	 (veteriner	 hekim-
ler, hayvan bakıcıları, hayvan barınaklarında çalışan personel, 
mağara araştırmacıları, yarasa kolonileri üzerinde çalışanlar) 

•	 Kuduz	riski	olan	hayvanlarla	sık	temas	edenler	
•	 Yaban	hayat	ile	temas	riski	yüksek	olan	doğa	sporları	yapanlar	
•	 Köpek	 kuduzu	 görülme	 oranının	 yüksek	 olduğu	 ve	 riskli	 te-

mas halinde uygun tıbbi yaklaşımın verilemeyeceği bölgelere 
seyahat edenler.  
Temas öncesi profilakside, 0. gün ilk aşı dozunun uygulandı-

ğı gün olmak üzere, 0, 7 ve 21 ya da 28. günlerde birer doz olmak 
üzere toplam 3 doz aşı uygulanması önerilir.  

Sağlık çalışanlarında aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşı-
lanma hem kişiyi hem hastalarını aşı ile önlenebilir hastalardan 
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korur, verimliliği artırır, iş gücü kayıplarını azaltır ve hastalık bu-
laştırma sonucu ölüme yol açılmasının önlenmesi açısından ol-
dukça önemli ve etkilidir. Bu nedenle sağlık çalışanlarına yıllık inf-
luenza, her 10 yılda bir rapel olacak şekilde Td veya Tdap aşıları 
yapılmalıdır. Bağışıklık durumu kontrol edilerek Hepatit B, KKK, 
varisella aşıları önerilmelidir. Temas riski yüksek bireylere hepa-
tit A, polio, meningokok, tifo ve kuduz aşıları yapılmalıdır.

SEYAHAT AŞILARI
Seyahat öncesi gidilecek bölgeye göre kişilere aşılanma öneril-

mektedir. Seyahat öncesi bağışıklamada, gezi tarihinden en az 
10–14 gün önce aşıların tamamlanmış olması önerilmektedir. Bu 
süre hem yeterli bağışıklığın ortaya çıkabilmesi hem de gelişebile-
cek yan etkilerin gözlenebilmesi açısından önemlidir. Seyahat aşı-
laması hakkında gidilecek ülkelere göre detaylı bilgi Hudut ve Sa-
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı seyahat sağlığı merkezle-
rinden veya CDC’nin websitesinden  alınabilir (https://www.se-
yahatsagligi.gov.tr/Site/Asilar veya https://wwwnc.cdc.gov/travel/
page/travel-vaccines). Bu aşılama önerileri Ulusal Aşı Kılavuzu’na 
göre Tablo 11’de özetlenmiştir. 

Tablo 10 . Erişkinlerde yaş gruplarına göre 2019 aşı önerileri ve dozları (Kaynak 49’ten uyarlanmıştır)

Aşı 19-26 yaş 27-39 yaş 40-49 yaş 50-64 yaş ≥65 yaş

Td/Tdap Her 10 yılda bir rapel doz

İnfluenza Her yıl 1 doz

PCV13 1 doz 1 doz

PPSV23 2 doz (5 yıl ara ile) 1 doz

Hepatit B 3 doz (0, 1, 6. ay)

Hepatit A 2 doz (0, 6. ay)

Zoster 1 doz

Su Çiçeği 2 doz (1 ay arayla)

KKK6 1 veya 2 doz

Meningokok 1 veya 2 doz

Hib 3 doz (4 hafta arayla)

HPV 3 doz (0, 1-2, 6.ay)

     Yeşil: tüm erişkinlere uygulanması tavsiye edilir;
     Sarı: risk faktörü veya endikasyonu olan erişkinlere uygulanması tavsiye edilir;
     Beyaz: özel bir öneri yoktur, hastanın ve hekimin isteğine göre uygulanabilir.           

Tablo 11. Seyahat aşıları için öneriler

Rutin aşılar Öneriler 

Hepatit A Seyahatten bir ay önce yapılması gerekmekle birlikte ondört gün sonra da %90 üzerinde koruyuculuk sağladığı 
gösterilmiştir
Seyahatten 2 hafta öncesinde yapılmış olmalı, yapılmadıysa aşı yerine immünglobulin önerilir

Hepatit B Seyahat öncesi klasik aşı çizelgesinin tamamlanmasına yeterli zaman yoksa 0,7,21.gün ve 12.ayda yapılabilir

Polio Polio eradikasyonu sağlanmamış yerlere gideceklere ve önceden aşılanmamışlara önerilir
Yeterli bağışıklığın oluşması için en az iki dozun yapılmış olması akılda tutulmalıdır.

Tetanoz-difteri Rapel doz olarak yapılabilir
Yüksek riskli bir bölgeye gidilecekse aşılama aralığı beş yıla düşürülebilmektedir

Tifo Riskli bölgelere gitmeden 10-14 gün önce uygulanmalıdır
Oral açı uygulanır, antibiyotik veya meflokinle eş zamanlı uygulanmamalı

Özel risk durumu için önerilen aşılar

Influenza İnfluenza sezonundan (kuzey yarımkürede aralık-mart ayları arası) önce yapılması önerilir

Japon ensefaliti Endemik mevsimde kırsal kesime gidecek ve bir aydan fazla kalacaklara önerilir

Kene kaynaklı ensefalit Kene teması riskinin arttığı Nisan-Ekim aylarında endemik bölgelerin kırsal kesiminde kalacaklara önerilir.

KKK-suçiçeği Sağlık, yardım organizasyonları, göçmen kampları gibi riskli bölgelere gidecek seronegatiflere önerilir.

Kolera DSÖ zorunlu görmemekle birlikte bazı ülkeler aşı sertifikası istemektedir

Kuduz Bisiklet ya da sırt çantasıyla gezen serüvenciler, bir yaşından büyük çocuklar ve mağara gezginlerinde enfeksiyon riski 
fazladır

Pnömokok Riskli gruplara önerilir
Pnömokok aşılarının seyahatten en az 10 gün önce yaptırması uygundur

Şarbon Genelde önerilmez. Şüpheli hayvan ürünlerinden uzak durulması önerilir

Veba Aşının etkisi ve endikasyonları oldukça sınırlıdır

Özel belge gerektiren aşılar 

Meningokok Gidilecek bölgede salgın riski varsa önerilir
Suudi Arabistan tüm hacı adaylarından istemektedir

Sarı humma Riskli bölgeye gideceklere önerilir
Riskli bölgeden gelenlerden de bazı ülkeler girişte belge istemektedir
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TETANOS İÇİN TEMAS SONRASI 
PROFLAKSİ
Tablo 12 . Tetanos şüpheli yaralanmalarda temas sonrası profilaksi 

(49)

Bağışıklama 

durumu

Temiz minör yaralanmalar Diğer bütün yaralanmalar*

Td TIG Td TIG

Bilinmiyor 

veya <3 doz
Evet Hayır Evet Evet

>3 doz Hayır** Hayır Hayır*** Hayır

Td: Tetanos ve erişkin tip difteri toksoidi  

TIG: Tetanos İmmünglobulin

* Kirli, dışkı ve salya teması olan yaralanmalar, kesi yaraları, yanıklar, 

yabancı cisim batmaları, ısırıklar, donma, kurşun yarası.

** Evet, son dozun üzerinden geçen süre >10 yıl ise

*** Evet, son dozun üzerinden geçen süre >5 yıl ise (Daha sık boster 

doza gerek yoktur)

HEPATİT B İÇİN TEMAS SONRASI 
PROFİLAKSİ
Deri ve mukoza yoluyla HBsAg pozitif kişiden seronegatif kişiye 
temas/bulaş sonrası ilk 6-24 saat içerisinde HBIG 0,06 ml/kg doz-
da im olarak uygulanmalı ve eş zamanlı olarak aşılama başlanma-
lıdır (Tablo 13).

Bu bölümde çalışan sağlığını da yakından ilgilendiren erişkin 
aşılama önerileri özetlenmiştir. Bu öneriler yeni ortaya çıkan ka-
nıtlar doğrultusunda ACIP tarafından her yıl, ülkemizde de ara-
lıklı olarak güncellenmektedir. Bu nedenle güncel olarak takip 
edilmelidir. Hâlen erişkinler için önerilen aşılar nadir durumlar 
dışında zorunlu değildir ve sosyal güvenlik kurumları tarafından 
geri ödemeye alınmamıştır. Bunun yanında hekimlerin ve toplu-
mun bilgi ve ilgi eksikliğinden dolayı erişkin aşılanma oranları ol-
dukça düşüktür. Günümüzde İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalık-
ları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Dernekleri sağlık otoriteleri ile 
iş birliği içerisinde aşılanma oranlarını artırmak, geri ödeme kap-
samını genişletmek için çaba sarf etmektedir. Çalışan sağlığının 
korunması ve geliştirilmesinden sorumlu kurumların ve başta iş 
ve meslek hastalıkları uzmanları, iş yeri hekimleri ve aile hekimle-
ri olmak üzere hekimlerin erişkin aşılama programları konusunda 
farkındalığının ve uygulamaların artması çalışan ve toplum sağlı-
ğı açısından hedeflere ulaşmak için oldukça değerli olacaktır.

Tablo 13. Hepatit B virüsü temas sonrası profilaksi önerileri (49)

Temas eden birey
Kaynak 

HBsAg pozitif
Kaynak HBsAg negatif Bilinmeyen kaynak

Aşısız temaslı 1 doz HBIG,  aşılamaya başlayın Aşı şeması uygulayın Aşı şeması uygulayın

Önceden aşılı ve aşı cevabı 

yeterli olan temaslı

Profilaksi gerekmez Profilaksi gerekmez Profilaksi gerekmez

Önceden 3 doz aşı olmuş ancak 

aşı cevabı olmayan temaslı

1 doz HBIG ve tekrar aşılamaya başlayın Profilaksi gerekmez Eğer yüksek riskli kaynaksa, HBsAg pozitif 

gibi davranın

Önceden 6 doz aşı olmuş fakat 

aşı cevabı olmayan temaslı

2 doz HBIG

 (1 ay ara ile)

Profilaksi gerekmez Eğer yüksek riskli kaynaksa, HBsAg pozitif 

gibi davranın

Aşı cevabı bilinmeyen temaslı* Temaslıda antiHBs bakın: Eğer yeterli* ise, 

profilaksi gerekmez,

Eğer yetersizse* 1 doz HBIG ve aşı rapeli

Profilaksi gerekmez Temaslıda antiHBs bakın: Eğer yeterli* ise, 

profilaksi gerekmez

Eğer yetersizse* tekrar aşılamaya başlayın

*Aşı cevabı bilinmeyen temaslı sağlık çalışanında anti-HBs bakınız. Koruyucu  yani yeterli antikor düzeyi olması anti-HBs ≥10 mlU/mL olarak 

tanımlanır. Anti-HBs <10 mlU/mL; yetersiz olarak tanımlanır ve koruyuculuğun güvenli bir göstergesi değildir.
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ÇALIŞAN – İŞÇİ BESLENMESİ

Prof.Dr. Neslişah RAKICIOĞLU

GİRİŞ
Beslenmenin sağlık, üreme, fiziksel aktivite, verimlilik, iş per-
formansı, bilişsel gelişim üzerine etkisinin olduğu bilinmektedir. 
Çalışanlar toplumda risk altındaki grup içerisinde olduklarından 
beslenmelerine özen gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle çocuk 
çalışanlar, gebe-emziren kadın çalışanlar, yaşlı çalışanlar, ağır 
işte çalışanların sağlıklı beslenmeleri sağlanmalıdır. Farklı cinsi-
yet, yaş ve fiziksel özellikleri olan bireylerin beslenme durumları-
nın ayrı ayrı düşünülmesi gerekmektedir. Yetersiz beslenme kadar 
gereğinden fazla beslenmenin de çalışan sağlığını olumsuz yön-
de etkileyeceği unutulmamalıdır. Çalışan beslenmesinin hedefle-
ri; günlük gereksinme duyulan bireysel enerji ve besin ögelerinin 
yeterli miktarda ve dengeli olarak alınması, sağlığın korunması, 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kronik hastalıkların önlenmesi ve 
maksimum çalışma kapasitesinin sürdürülmesidir. Yetersiz besle-
nen çalışanlarda, çalışma yeteneğinde ve verimlilikte (üretim hı-
zında) azalma görülür. Vücut direnci azalır, enfeksiyon hastalık-
larına yakalanma sıklığı artar, hastalıklar ağır seyreder ve öldürü-
cü komplikasyonların gelişmesine neden olur. Kas gücünde ve ha-
reket yeteneğinde azalma, dikkat azalması, işe uyumda azalmalar 
oluşur ve iş kazaları artar. Dengesiz beslenen çalışanlarda obezite, 
diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları gözlenmektedir. 
Çalışanlarda sağlıklı beslenme, yeterli enerjinin alınmasını böyle-
ce ideal vücut ağırlığının sürdürülmesini sağlar, ağırlık kazanımı 
ve kaybı önlenmiş olur. Obezite önleneceği için kronik hastalık-
ların oluşum riski de azalmış olacaktır. Sağlıklı beslenmenin sağ-
lanması; çalışanlarda üretimi, moral ve motivasyonu arttırır. İş 
kazalarını önler, sağlık maliyetlerini azaltır. Çalışanların iş yerin-
de ve ev ortamında sağlıklı beslenmesi devlet, işveren ve çalışanın 
kazancı olacaktır. 

ÇALIŞANLARIN ENERJİ ve BESİN ÖGESİ 
GEREKSİNMESİ
Çalışanlarda beslenme planlanırken her iş kolunun gerektirdiği 
enerji ve besin öğesi gereksinmesi karşılanmalı, bireysel özellikler 
(çocuk, gebe-emziren kadın, yaşlı vb.) ve hastalık durumu dikkate 
alınmalıdır. Diyetin ana bileşenleri; enerji, karbonhidrat, protein, 
yağlar, vitaminler, mineraller ve sudur.

ENERJİ 
Çalışanın enerji gereksinmesi yaşına, cinsiyetine ve çalıştığı iş kol-
larına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aktivite düzeyleri-
ne göre iş kolları; hafif işler, orta işler, ağır işler ve çok ağır işler ol-
mak üzere gruplandırılmaktadır. Her iş kolunda çalışan bireyin 
yaşına, cinsiyetine ve sahip olduğu vücut ağırlığına (yağsız doku) 
göre enerji gereksinmesi farklılık göstermektedir. Yetişkin bir bi-
rey için iş kollarının gerektirdiği enerji değerleri Tablo 1’de veril-
miştir (1). 

Tablo 1. Aktivite düzeyine göre iş kollarının enerji gereksinmesi 

(kkal) (1)

İş Durumu Erkek (65 kg) Kadın (55 kg)

Hafif iş 2.500 2.100

Orta İşler 3.000 2.300

Ağır İşler 3.500 2.600

Çok ağır İşler 4.000 3.000

Hafif İşler: Büro işleri, laboratuvar çalışması 

Orta İşler: Terzilik, garaj işleri, elektrik işleri, marangozluk, mobilya 

endüstrisi, lokanta işleri, kanal işçiliği, gemicilik, fırıncılık, temizleme 

işleri, makine alet endüstrisi, matbaa çalışanları, tekstil endüstri 

çalışanları, tütün çalışanları

Ağır İşler: Sıva yapmak, kazmak, çapalamak, yük taşımak, balya 

istiflemek, çiftçilik (dövmek, çapalamak), lastik ve kauçuk çalışanları, 

deri sanayi, kimya ve elektrik endüstrisi

Çok Ağır İşler: Madencilik (kazmak ve kürekle atmak), ormancılık 

(balta ile ağaç devirme, budama, kütük taşıma, testere ile ağaç kesme), 

demir, çelik sanayi, yüksek ısılı fırın çalışanları, ağır yük taşıyıcıları

Enerji gereksinmesi saptanırken yapılan işlerin yoğunluğu 
dışında, bazı çevresel faktörler de dikkate alınmalıdır. Örneğin; 
iş yeri ortamının sıcaklığı enerji gereksinmesini etkiler. Yüksek 
fiziksel aktivite düzeyine sahip bireylerin, sıcak ortamlarda vü-
cut termoregülasyonu artarken, soğuk ortamlarda azalır. Bu ne-
denle toplam enerji harcaması soğuk ortamlarda belirgin şekil-
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de yükselir. Enerji gereksinmesi saptanırken bu durumun dikka-
te alınması gereklidir (2). Kadın çalışanların enerji gereksinme-
si gebelik döneminde normalden 150 kkal, emzirme döneminde 
ise 600 kkal daha fazladır. Günlük diyetle enerji alımının yeter-
siz olması hem anne ve bebeğinin sağlığını etkiler hem de üre-
timi azalır (1). 

Çalışan bireylerin sağlıklı beslenmesinde alınan ve harcanan 
enerji dengede olmalıdır. Böylece ideal vücut ağırlığı korunur. 
Alınan enerjinin harcanandan fazla olması şişmanlık, harcanan 
enerjinin fazla olması ise zayıflık ile sonuçlanır. İdeal vücut ağırlı-
ğının saptanmasında beden kütle indeksi (BKİ) (vücut ağırlığı-kg/
boy uzunluğu-m2) kullanılmaktadır. Dünya sağlık örgütünün sı-
nıflamasına göre beden kütle indeksinin <18,5kg/m2 olması zayıf, 
18,5-24,9 kg/m2 normal, 25,0-29,9 kg/m2 hafif şişman, >30,0 kg/m2 
şişman olarak kabul edilmektedir (3). 

Şişmanlık durumunda çalışanın sağlığı olumsuz etkilenir, 
üretkenlik ve iş verimliliği azalır (4). Çalışanların sebze, meyve, 
et, yumurta, kurubaklagil, süt ve süt ürünleri bakımından yeter-
siz tahıla dayalı beslenmesi, şişman ya da hafif şişman olma sık-
lığının yüksek olması ile ilişkili bulunmuştur. Obez bireylerin iş 
yerinde yaralanma riski oldukça yüksektir. En sık görülen yara-
lanmalar; çıkıklar, burkulmalar, kemik kırıkları ve alt ekstremi-
te yaralanmalarıdır (5). Obezitenin mesleki yaralanma riskini çe-
şitli nedenlerle artırabileceği bildirilmiştir. Bunlardan birincisi, 
obez bireylerin uyku sorunları (özellikle uyku apnesi) yaşaması ve 
gün içerisinde uykusuzluğa bağlı yoğun yorgunluk hissetmesidir. 
İkincisi, obezite ile ilişkili çeşitli hastalıklara sahip olma riskinin 
artması ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların çeşit-
li yan etkilerine bağlı sorunlar yaşanmasıdır (6). Obez çalışanlar-
da (BKİ=>35 kg/m2) diyabet, koroner kalp hastalıkları, hipertansi-
yon, gut, artrit, safra kesesi taşlarının görülme riski artmaktadır. 
Bu durum engellilik, hastalık izni ve sağlık harcamaları ile iliş-
kili maliyetleri arttırır. Obez çalışanlarda, iş yerinde devamsızlık 
yapma 1,7 kat daha fazladır. Obezojenik beslenme davranışı, fast 
food öğünler ve yüksek BKİ değeri; gerek kadın gerekse erkekler-
de sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, verimlilik ve üretimdeki azalma 
ile ilişkili bulunmuştur (7). Obezite azaltılarak, ideal vücut ağır-
lığının korunmasının yanı sıra; genel sağlığın korunmasına yöne-

lik yaşam tarzı alışkanlıkları da (sigara, alkol kullanılmaması, kro-
nik hastalıkların önlenmesi, uyku süresi vb.) benimsetilmelidir (8).

Zayıflık; genellikle ağır ve çok ağır iş kollarında çalışanlarda 
görülmektedir. Vücut ağırlığının azalması güçsüzlük, halsizlik, 
yorgunluk, düşük üretim, iş kazaları ile ilişkilidir (4, 9). BKİ de-
ğeri düşük çalışanlarda iş üretkenliği düşüktür. BKİ değeri düşük 
olan bireylerin yüksek olanlara göre kaliteli diyetleri daha az tü-
kettiği bildirilmiştir. Düşük BKİ olan çalışanların diyetleri gelişti-
rilmeli ve diyet kalitesi arttırılmalıdır (9, 10). Her iki cinsiyete yö-
nelik beslenme müdahaleleri, sağlıklı seçimler ve rehberlik uygu-
lamalarının geliştirilmesi gereklidir. Süt ve ürünlerinin tüketimi-
nin arttırılması, tuzun azaltılması, sebze-meyve ve posa tüketimi-
nin arttırılması gibi sağlıklı beslenme önerilerinin uygulanması-
na öncelikle iş yeri yemekhanesi ve iş yeri kafeteryalarında başlan-
malıdır. Çalışanların diyetleri modifiye edilmelidir.

Enerji ve besin ögesi gereksinmesini sağlamak için yaş grupla-
rı ve cinsiyete göre dört besin grubundan tüketilmesi önerilen be-
sinler için Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi’nden ya-
rarlanılabilir (11). Çalışanın çalışmış olduğu iş koluna, fizyolojik 
durumuna (büyüme dönemi, gebe, emziren kadın vb.) göre gün-
lük alınması önerilen enerji miktarı dikkate alınarak, diğer besin 
ögesi gereksinmeleri de karşılanacak şekilde, besin gruplarına ila-
velerin yapılması gerekmektedir. Dört besin grubundaki besinle-
rin birlikte önerilen miktarlarda tüketilmesi önem taşımaktadır.

Çalışanlar ile yapılan araştırmalarda, ev ve iş yerlerinde bes-
lenmede enerji ve besin ögelerinin alımında yetersizlikler saptan-
mıştır. Araştırmaların sonuçlarına göre çalışanların günlük enerji 
alımlarının %7-72,3 aralığında yetersiz olduğu görülmüştür. Fark-
lı iş kollarında çalışanlar ile yapılan araştırmalarda çoğunluk-
la günlük harcanan enerjinin alınan enerjiden daha fazla olduğu 
görülmüştür (Tablo 2). ILO’nun araştırmasında, enerji alımında-
ki %1 kalorilik artışın, genel çalışan üretkenliğini %2,27 arttırdı-
ğı bildirilmiştir (9). 

Ankara çevresindeki bir iş yerinde çalışan 311 inşaat çalışanı-
nın enerji alımı 3.634 kkal, enerji harcaması 9 saatlik çalışma sü-
resinde ortalama 3.216±98,73 kkal, gün boyu ise 4.682 kkal ola-
rak saptanmıştır (12). İkisi özel, biri kamu olmak üzere, üç ayrı 
hazır giyim fabrikasındaki çalışan 23 dikiş işçisi kadının gün-

Tablo 2. Farklı iş kollarındaki çalışanların günlük enerji alımı ve harcama durumları

Araştırmacı n Sektör Enerji alımı (kkal) Enerji harcaması (kkal)

Bilici Saniye 135 Maden 3578.8±918.9 3627.3±548.2

Bilge E 138 Tekstil fabrikası 3010.8 ± 860.4 2206.3 ± 216.6

Aktaş ve ark 23 Dikiş 1895±67.9 3714 ±66.7

Yücecan ve ark 311 İnşaat 3634 4682

Arslan ve ark 574 Masa başı iş 1825 ±469.4 2094 ±116.6

Yazıcı ve ark 150 İnşaat - 4388 ±1014

Aköz Şahin E 150 Ayakkabı imalatı 2248 ±380 3170 ±380



Çalışan – İşçi Beslenmesi 409

de ortalama enerji harcamasının 3.714±66,7 kkal, enerji alımı-
nın 1.895±67,9 kkal olduğu görülmüştür (13). Hacettepe Merkez 
kampüsünde çalışan 574 kadının, günde ortalama 1.825±469,4 
kkal enerji aldığı ve 2.094±116,6 kkal enerji harcadığı bildirmiş-
tir (14). İnşaat Sanayindeki 150 çalışanın gün boyu enerji har-
caması ortalama 4.388±1.014 kkal olarak bulmuştur. Çalışanla-
rın ağırlıkları ile harcanan enerji arasındaki ilişkinin önemli ol-
duğu görülmüştür. Araştırmada çalışanların %76,0’sının enerjiyi 
yetersiz aldığı saptanmıştır (15). Ayakkabı imalatında çalışan 150 
birey ile yapılan bir çalışmada ise bu grubun enerji gereksinmesi 
3.170±380 kkal olarak hesaplanmıştır. Oysa kişi başına besinler-
le günde 2.248±380 kkal enerji alındığı görülmüştür (16). 135 kö-
mür madeni işçisi ile yapılan bir çalışmada günlük enerji harca-
ması 3.627,3±548,2 ve alımı 3578,8 ±918,9 kkal olarak bulunmuş-
tur (17). Yine orta iş koluna giren tekstil sanayindeki 138 çalışanın 
diyetle enerji alımı daha fazla iken,  hafif iş kolu olan masa başı ça-
lışan 574 bireyin günlük enerji harcamasının, alımdan daha yük-
sek olduğu saptanmıştır (18). Başka bir çalışmada ise ağır aktivi-
te düzeyindeki çalışanların günlük enerji alımlarının, orta aktivi-
te düzeyindeki çalışanlardan daha yüksek oranda yetersiz olduğu 
görülmüştür (19). 

KARBONHİDRATLAR
Karbonhidratlar vücut enerjisinin en elverişli sağlandığı kaynak-
tır. Kaslar karbonhidratları protein ve yağlardan daha verim-
li kullanılır. Çalışan beslenmesinde enerji gereksinmesinin ço-
ğunluğu karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Sağlıklı bir diyette 
günlük enerjinin karbonhidrattan gelen oranı %55-60 arasında 
olmalıdır (11). Karbonhidratlar, besinin bileşiminde basit şeker-
ler şeklinde veya kompleks yapıda bulunurlar. Çalışanlarda yeter-
li karbonhidrat tüketimi kas glikojen depolarının korunmasın-
da önemlidir. Çalışma sırasında kastaki glikojen seviyelerinde-
ki azalma, kas yorgunluğuna neden olur ve performans etkilenir 
(20).  Basit şeker tüketimi kan glikoz düzeyini kısa sürede arttırır, 
insülin salınımında artış, kandan dokulara glikoz geçişini sağ-
lar ve bu durum hipoglisemiye neden olur ve çalışan bireyde dik-
kat azalması, halsizlik, performansta azalma sonucunda iş kaza-
larında artış oluşur. Kompleks karbonhidratların tüketilmesi kan 
şekerini geç yükseltir ve geç düşürür. Bu durum çalışma verim-
liliğini arttırır. Ancak sadece tahıla dayalı, karbonhidrat ağırlıklı 
beslenme ve tek seferde fazla yemek yemenin seratonin yapımını 
arttırdığı, bunun da kişide uyku hali yarattığı ve iş kazalarına ne-
den olduğu bilinmektedir (21). 

Basit şekerlerin, yüksek serum trigliserit ve düşük dansiteli li-
poprotein (LDL) kolesterol düzeyleri ile ilişkili olduğu bilinmek-
tedir. Basit şekerlerin tüketilmesi şişmanlık, şeker hastalığı, kalp-
damar hastalıkları riskini arttırabilir (20). Ayrıca basit şekerler sa-
dece enerji sağlarken, kompleks karbonhidratları içeren besinler 
(tam tahıllar, kurubaklagiller, patates vb.) ile vücut çalışması için 
gerekli olan protein, vitamin, mineraller ve posa sağlanmış olur. 
Çalışan beslenmesinde ilave şeker (basit şeker) tüketimi azaltıl-
malıdır. Basit şekerlerin (çay şekeri, reçel, bal vb.) yerine kompleks 
karbonhidratlardan (tahıllar, kurubaklagiller, patates vb.) zengin 
besinler tercih edilmelidir. Şeker tüketiminin sınırlandırılması ve 
ağız hijyenine dikkat edilmesi, çalışanlarda diş çürükleri oluşum 
oranını da azaltacaktır. 

Menü planlanırken, glisemik indeksi düşük ve posa içeriği 
yüksek olan besinler tercih edilmelidir. Çalışan beslenmesinde 
bir karbonhidrat türevi olan posanın, koruyucu ve tedavi edici et-
kileri vardır. Meyveler (elma, armut, çilek vb.), sebzeler, kuru fa-
sulye, yağlı tohumlar, sert kabuklu yemişler (ceviz, fındık vb.), pi-
rinç, yulaf, arpa kepeğindeki “suda çözünen posa” kolesterolü dü-
şürür, kan glikozunu düzenler. Şeker hastalığı, kanser ve koroner 
kalp hastalığı riskini azalttığı gibi bu hastalıkları olan bireylerde 
tedavi edici özellik taşır. Buğday kepeği, mısır kepeği, tam buğday 
unundan yapılmış ekmeklerdeki tahıllar ve sebzelerdeki “suda çö-
zünmeyen posa” ise kabızlığı önler, bağırsak faaliyetlerinin dü-
zenlenmesi açısından önem taşır. Posa, prebiyotikler gibi hareket 
eder. Kolondaki bakterilerin çoğalması ve/veya aktivitelerinin art-
masını sağlar. Böylece kolon kanseri oluşum riskini azaltır. Posa-
nın düşük alınması ve sıvı tüketiminin az olması kabızlığın ortaya 
çıkmasındaki en önemli etmenlerdir. Yetişkin çalışanlarda günde 
14g/1.000 kkal posa alımı yeterlidir (22). Günlük posa alımını art-
tırmada; kurubaklagil yemekleri haftada en az 2-3 kez tüketilmeli, 
her gün ekmek-tahılların en az yarısının tam tahıl ürünlerinden 
oluşmalı, sebze ve meyve tüketimi arttırılmalı, sebze ve meyvele-
rin kendisi sularından daha sıklıkla tüketilmedir. 

PROTEİNLER 
Proteinler yaşam için elzem, azotlu bileşiklerdir. Enzimlerin, bazı 
hormonların ve antikorların yapısı proteindir. Büyüme ve gelişme 
için gereklidirler. Kasın ağırlığının %20’si proteindir. Diyette ener-
jinin proteinden gelen oranı %15-20 olmalıdır. Büyüme ve geliş-
me çağındaki çocuk çalışanlarda, genç yaştaki çalışanlarda ve ge-
belik-emzirme dönemindeki kadın çalışanlarda protein gereksin-
mesi artar. Diyare şikâyeti olan, yüksek ısı gerektiren iş kollarında 
çalışan ve terleme ile azot kaybı olan çok ağır işlerde çalışanlarda, 
enerjinin proteinden gelen oranı %15’inin üzerinde olmalıdır (20). 

Beslenmemizde proteinin kaynakları, hayvansal veya bitki-
sel olabilir. Ancak, bitkisel kaynaklı besinlerdeki proteinin elzem 
amino asit örüntüsü dengesizdir ve besinler bazı elzem amino 
asitleri sınırlı miktarlarda içerirler. Tahıllarda birinci derecede li-
zin; kurubaklagillerde ise kükürtlü aminoasitlerden metionin ve 
sistein sınırlıdır. Bu nedenle bitkisel kaynaklı proteinler, hayvan-
sal kaynaklılardan daha düşük protein kalitesine sahiptir. Protein 
kalitesi yönünden besinlerimizi; örnek protein, iyi kaliteli protein 
ve düşük kaliteli protein olarak sınıflandırabiliriz. Örnek protein: 
vücutta tam olarak kullanılan proteindir (örn. yumurta). İyi kalite 
protein, tama yakını kullanılan (örn. et, süt, peynir vb.), düşük ka-
liteli protein ise tam olarak kullanılmayan (örn. tahıllar, kuru bak-
lagiller) proteindir. Sebze ve meyvelerin hem protein içeriği hem 
de protein kalitesi düşüktür. Gelişmiş ülkelerde, çalışan beslenme-
sinde özellikle hayvansal kaynaklı protein tüketiminin daha faz-
la olduğu görülmektedir. Ülkemizde düşük sosyo-ekonomik grup-
ta hayvansal kaynaklı (iyi kaliteli) protein tüketimi yetersiz olup, 
daha çok bitkisel kaynaklı protein tüketilmektedir. Bitkisel kay-
naklı besinlerdeki proteinin kalitesini arttırmak için dengeli karı-
şımlar hazırlanmalıdır. Süt türevlerinin tahıl ürünleri ile karıştı-
rılması (örn. şütlaç vb.), tahıllar ile kuru baklagillerin karıştırılma-
sı (örn. ezogelin çorba, pilav üzeri kuru fasulye, aşure vb.)  ve diye-
te yumurtanın eklenmesi (örn. yumurtalı ıspanak, makarnaya yu-
murta kırılması vb.) yemeğin protein kalitesini arttıracaktır (23). 



410 Prof.Dr. Neslişah RAKICIOĞLU

Protein yetersizliği çocuk ve gençlerde büyüme ve gelişme ge-
riliği, yetişkinlerde immün sistemde bozulma ve kas kaybına ne-
den olabilir. Tek bir öğünde yoğun protein almak yerine, tüm 
öğünlerde 25-30 gram iyi kaliteli proteinin alınması, kas prote-
in sentezini arttırarak, performans ve iş verimliliğine katkıda bu-
lunmaktadır (24).

YAĞLAR
Yağlar, beslenmemizde enerji değeri en yüksek makro besin öge-
sidir. Bir gram yağ 9 kalori verir. Yağlar, insan vücudunda yapıla-
mayan elzem yağ asitlerinin ve yağda eriyen vitaminlerin vücu-
da alınmasını sağlarlar. Organları dış etkilerden korurlar. Mide-
nin boşalmasını geciktirirler ve doygunluk sağlarlar. Diyetle alı-
nan enerjinin yağdan gelen oranı %30’un altında olmalıdır. Top-
lam yağ alımını değerlendirirken, görünür ve görünmez yağın bir-
likte düşünülmesi gereklidir. Görünür yağ; salata, yemeleri hazır-
larken ve pişirirken kullanılan yağlardır (tereyağı, ayçiçeği ve mı-
sırözü yağı, zeytinyağı vb.). Görünmeyen yağlar ise besinlerin do-
ğal bileşiminde bulunur. Örneğin; tam yağlı süt, yoğurt, peynir 
gibi besinler ile kırmızı etler, diyetle fazla tüketilirse doymuş yağ 
tüketimi artar. Tavuk, balıketi gibi beyaz etlerin hem toplam yağ 
miktarı düşük hem de doymamış yağ asitleri oranı daha yüksektir. 
Sağlıklı beslenmede, besindeki toplam yağ içeriği kadar yağ asitle-
rinin örüntüsü de önemlidir. Beslenmemizde yağ asitlerini; doy-
muş yağ asitleri (n-6), tekli doymamış yağ asitleri (n-9) ve çok-
lu doymamış yağ asitleri (n-3) olarak gruplandırabiliriz. Çalışa-
nın beslenmesinde doymuş yağlar diyet enerjisinin %10’u kadar, 
çoklu doymamış yağlar enerjinin %6-10’undan az, tekli doymamış 
yağlar enerjinin en fazla %14-20’si, trans yağ asitleri ise <%1’in-
den az olmalıdır (11). Kızarmış yiyecekler, kekler, bisküviler, don-
durulmuş pizzalar, kurabiyeler, krakerler gibi fırınlanmış ürünler 
trans yağlardan zengindir. Sığır ve kuzu eti gibi bazı etlerde, süt 
ürünlerinde ve tereyağında doğal olarak az miktarda trans yağlar 
bulunur. Doğal olarak oluşan bu trans yağların, endüstriyel ola-
rak üretilen veya oluşan trans yağlarla kolesterol seviyeleri üzerin-
de aynı kötü etkiye sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik ye-
terli çalışma bulunmamaktadır (25). Diyetle trans yağ asitlerinin 
ve doymuş yağların tüketiminin artması, kan kolesterolü ve LDL-
kolesterolünde artışa neden olarak, kalp damar hastalıkları riski-
ni arttırır. Diyetin toplam kolesterol içeriği, günlük 300 mg’ın al-
tında tutulmalıdır. Düşük dansiteli lipoprotein kolesterol düzeyle-
ri yüksek, diyabet ve/veya kardiyovasküler hastalığı olan çalışan-
larda bu miktarın günlük 200 mg’ın altında olması uygundur (11). 

Diyette toplam günlük yağ tüketimini azaltmak için; kırmı-
zı etin yanında derisiz tavuk, hindi ve balık tercih edilmeli, et-
ler görünen yağlardan temizlenmeli, et yemeklerine yağ ilave edil-
memeli, yağı düşük “light ürünler” tercih edilmelidir. Yine besin-
lere uygun pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Kızartma, kavur-
ma yöntemleri yerine suda, buharda pişirme ve ızgara yöntemle-
ri tercih edilmelidir. Sağlıklı bir diyette n-3/n-6 yağ asitleri ora-
nı 5-10:1 olmalıdır. Bu nedenle omega-3 yağ asitlerinin tüketimi-
ni arttırmak için en iyi kaynak olan balıklar, haftada en az iki kez 
tüketilmelidir. Omega-3 yağ asitlerinin anti inflamatuvar, plate-
let agregasyonunu inhibe edici, vazokonstriksiyonu azaltıcı, kan 
lipidlerini düzenleyici, görme ve bilişsel fonksiyonu koruyucu et-
kileri vardır (20). 

MİNERALLER 
Mineraller tüm vücut dokularında ve sıvılarında bulunan, yaşam 
için gerekli, bazı fiziko kimyasal süreçlerin sürdürülmesi için el-
zem mikro besin ögeleridir. Mineraller vücudumuzda 100’den 
fazla kimyasal reaksiyona kofaktör olarak katılırlar. Bu nedenle 
gen ekspresyonunun düzenlenmesi, sıvı-elektrolit dengesi, enerji 
metabolizması, kemik sağlığı, sinir iletimi ve kan yapımı vb. fonk-
siyonları vardır.  Gelişmekte olan ülkelerde mikro besin ögesi ye-
tersizlikleri önemli bir halk sağlığı sorunu olup özellikle bebekle-
ri, çocukları, gebe-emziren kadınları, çalışanları ve yaşlıları etki-
lemektedir. Bazı önemli diyet mineralleri; demir, kalsiyum, mag-
nezyum, sodyum ve potasyumdur. Çalışan beslenmesinde genel-
de hayvansal kaynaklı besinlerin az tüketilmesine paralel olarak 
kalsiyum, demir ve riboflavin de yetersiz tüketilmektedir. Çalışa-
nın günlük beslenmesinde tüm mineralleri yaşı, cinsiyeti, fizyolo-
jik durumuna göre önerilen miktarlarda alması, sağlığının korun-
ması ve iş veriminin arttırılması açısından önemlidir.

Demir: Demirin vücudumuzda oksijen ve kabondioksitin taşın-
masında rolü vardır. Hücrelerin birçok aktivitesi için esansiyel bir 
besin ögesidir. Enzimler için kofaktör olarak hücrelerde birçok ok-
sidasyon-redüksiyon reaksiyonlarında görev alır. Ayrıca demir yeni 
hücrelerin yapımı, hormonlar ve nörotransmitterler için gerekli-
dir. Demirin esas olarak hemoglobin ve miyoglobin sentezinde rolü 
vardır. Yetersizliğinde anemi, bilişsel bozulma, immün anormallik-
ler oluşur (26). Ülkemizde demir yetersizliği anemisi hemen her yaş 
grubunu etkileyen, önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Çalışan 
kadınlarda ve çocuklarda demir eksikliği anemisinin yanında, B
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vitamini eksikliği de bildirilmiştir (27). Kadınlar menstrüal kayıplar 
nedeniyle daha çok anemi riski taşırlar (9). Demir, iş verimliliğine 
önemli katkı sağlamaktadır. Demir yetersizliği anemisi iş verimlili-
ğini olumsuz yönde etkiler (28). Anemik kadınlarda üretimin, ane-
mik olmayanlara göre %5,3 daha düşük olduğu bildirilmiştir (29). 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; dünyada demir yetersizliğine bağlı 
aşırı yorgunluk 740 milyon yetişkinin ve 100 milyon çalışanın etkin 
çalışma yeteneğini etkilemektedir. Demir yetersizliği anemisi teda-
vi edilmezse, ulusal üretkenlik hızının %20 oranında azaltabileceği 
bildirilmiştir. Demir yetersizliği psikomotor değişme, zihin perfor-
mansında ve fonksiyonlarında azalma, davranış değişikliği ile iliş-
kilidir. Çalışanda dikkat azalması iş kazalarında artışa neden olur. 
Demir yetersizliği; anemi gelişsin gelişmesin kas fonksiyonunu bo-
zar ve iş kapasitesini sınırlandırır (29). 

Demir yetersizliğinde nötrofil ve lenfosit fonksiyonları azalır. 
Enfeksiyon hastalıkları artar ve bu durum iş günü kaybına neden 
olur. Boya ve matbaa sanayi çalışanlarında demir yetersizliğinde; 
bakır (Cu), kurşun (Pb), kadminyum (Cd) gibi ağır metallerin ab-
sorpsiyonunun artması nedeniyle zehirlenme riski artar. Cu, Pb, 
Cd gibi ağır metallerin kullanıldığı sanayi dallarında çalışanların 
diyetleriyle yeterince demir ve kalsiyum almaları, bu metallerin 
toksik etkisinin azaltılmasında yarar sağlar (30). Bunun yanında 
yağlı besinlerin kurşunun toksik etkisini arttırdığı bildirilmiştir. 

Yetersizliği olan çalışanlarda, demir takviyesinin yanı sıra de-
mir içeriği yüksek veya demir ile zenginleştirilmiş ürünlerin tü-
ketilmesi gereklidir. Çalışanlarda demir takviyesi; kan laktat kon-
santrasyonunu azaltmış ve oksijen kullanımını arttırmıştır. Ka-
dınlarda takviye kullanılması hem demir düzeyini iyileştirmiş, 
hem de iş kapasitesini arttırmıştır (26). 
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Demir, hayvansal (çoğunluğu hem demir-Fe+2) ve bitkisel 
kaynaklı (tamamı non-hem demir-Fe+3) besinlerden sağlanabilir. 
Hem demirin biyoyararlılığı daha yüksektir ve diyetsel faktörler-
den etkilenmez. Tersine olarak nonhem demirin emilimi bazı di-
yetsel faktörlerden etkilenir. Kırmızı etler, balık ve kümes hayvan-
ları sadece iyi emilen hem demir içermez, aynı zamanda MFP fak-
tör olarak isimlendirilen bir peptid içermesi nedeniyle aynı öğün-
de tüketilen diğer besinlerdeki nonhem demirin emilimini arttı-
rır. C vitamini (askorbik asit) kaynaklarının (maydanoz, yeşilbiber, 
domates, taze sıkılmış portakal suyu vb.)  aynı öğünde birlikte tü-
ketilmesi, bitkisel kaynaklı besinlerdeki (kurubaklagiller, yağlı ta-
humlar vb.) non hem demirin emilimini arttırır. Demir emilimi-
nin majör inhibitörü yaygın olarak tahıllar ve birçok sebzede bu-
lunan fitatlar ve polifenollerdir. Çay ve diğer bazı içeceklerde bu-
lunan iyi bilinen bir polifenol olan tannin, demir emilimini inhi-
be eder. Bu nedenle çay ve kahve yemeklerden en az 45-60 dakika 
önce veya sonra içilmelidir. Tahıllardaki fitatlar, demir emilimde 
temel inhibitördür. Fitatların olumsuz etkisinden korunmak için 
mayalı hamurdan yapılan ekmekler tüketilmelidir. Yüksek posalı 
diyet de (bağırsak hareketlerinin artması nedeniyle) demirin emi-
limini olumsuz etkiler (20). 

Kalsiyum: Yetişkin bir insanın vücudunda 1,2 kg kalsiyum 
bulunur, bu vücut ağırlığının yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır. 
Kalsiyumun büyük çoğunluğu kemik ve dişlerin yapısında, geri 
kalanı yumuşak dokularda ve az miktarı da vücut sıvılarında bu-
lunur. Kemik ve dişlerin gelişimi ve sağlığının korunması için ge-
reklidir. Kanın pıhtılaşmasında, normal kalp çalışması, kas aktivi-
tesi ve hücre içi uyarıların iletilmesinde rolü vardır. Kalsiyum en 
iyi kaynakları süt ve süt ürünleridir (yoğurt, peynir, çökelek vb.). 
Sütteki laktoz ve kalsiyum/fosforun dengeli oranı, kalsiyumun bi-
yoyararlılığını arttırır. Pekmez, susam, fındık, fıstık ve benzeri 
yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve kuru-
tulmuş meyveler, küçük balıklar (kılçıklı yenilirse) iyi kaynaklar 
olup, yumurta, portakal, mandalina, limon, çilek gibi besinler orta 
derecede kaynaklardır. Tahıllar, diğer sebze-meyveler ve etler ise 
kalsiyumundan fakir besinlerdir (20). Çalışanların günde yaklaşık 
700g süt tüketmesinin (~500-800 mg/gün kalsiyum) kurşun nö-
rotoksisitesine karşı koruyucu olabileceği gösterilmiştir. Kalsiyu-
mun bağırsaklardan kurşun emilimi azaltarak, bu etkide buluna-
bileceği bildirilmiştir (30). Süt şekeri laktoza intoleransı olan çalı-
şanlar açısından dikkatli olunması gereklidir. Bu durumda bir de-
fada az miktarda süt içilmeli veya süt yerine aynı gruptan yoğurt 
veya peynir tüketimi tercih edilmelidir.

Magnezyum: Magnezyumun enerji metabolizması, sinir ile-
timi, kas kasılmasında rolü vardır. Kemikler, kaslar ve kırmızı kan 
hücrelerinin bileşenidir. Yetersizliğinde kas zayıflığı, mide bulan-
tısı, irritabilite görülür. Magnezyum yetersizliği fiziksel perfor-
mansı bozar, dayanıklılığını azaltır. İlave magnezyum kas gücü ve 
dayanıklılığını arttırır (26). Yağlı tohumlar, kuru baklagiller, saf-
laştırılmamış tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, deniz ürünle-
ri, kakao, çikolata magnezyumun iyi kaynaklarıdır. Et ve süt mag-
nezyumdan fakirdir.

Çinko: Çinkonun kollajenin oluşumu, yara iyileşmesi, tat kes-
kinliği, immün reaksiyonlarda rolü vardır. İnsülinin ve birçok ya-
şamsal enzimin bileşenidir, büyüme için esansiyeldir. Yetersizli-
ğinde iştah kaybı, büyüme geriliği, immün anormallikler ve deri-

de bozukluklar ve yara iyileşmesinde gecikme görülür. Tat alma 
duyusu azalır (26, 31). 

Bakır: Bakır kırmızı kan hücreleri ve hemoglobinin oluşumun-
da esansiyeldir. Enzimlerin bileşenidir. Yara iyileşmesinde rolü 
vardır. Karaciğer, kabuklu deniz ürünleri, kurubaklagiller, kabuk-
lu yemişler, tam tahıllar iyi kaynaklardır. Bakır yetersizliğinde de-
mir yetersizliğine benzer şekilde anemi görülmektedir. Yine kemik 
hastalıkları, büyüme ve metabolizmada bozulma görülür (20, 31).

Potasyum: Potasyum; kasların kasılması, sıvı dengesinin sür-
dürülmesi, sinir uyarılarının iletilmesi, düzenli kas ritmi ve hüc-
re metabolizması için gereklidir. Taze sebzeler-meyveler (özellikle 
muz, kavun, patates, portakal), kurutulmuş meyveler, kurubakla-
giller, tahıllar ve et iyi potasyum kaynağıdır. Potasyum yetersizli-
ğinde hipokalemi, kaslarda zayıflık, fikir karışıklığı, anormal kalp 
atımı gözlenir. Çalışan sağlığı ve iş veriminin arttırılmasında po-
tasyumun yeterli alımı sağlanmalıdır (26). Potasyumun %44,6’sı 
sebze ve meyvelerden sağlanmasının, kas kütlesinin korunma-
sında etkili olabileceği saptanmıştır (32). Sebze ve meyveler po-
tasyum içeriği nedeniyle hipertansiyonu önler, kemik mineral yo-
ğunluğunu korur ve geliştirir. Düşük enerji içeriği nedeniyle obe-
ziteden koruyucudur (31). Yüksek posa içerikleri nedeniyle konsti-
pasyon, divertikül vb. hastalık riskini önlerler. 

Krom: Krom, glikoz ve lipid metabolizması ile ilişkilidir. Et, 
tam tahıllar, kabuklu yemişler ve maya kromun iyi kaynaklarıdır. 
Kromun glikoz metabolizmasındaki rolü nedeniyle yetersizliğin-
de glikoz intoleransı görülür (26, 31). 

VİTAMİNLER
Vitaminler, metabolizmada koenzim (yardımcı enzim) rolü oynar. 
Enerji metabolizmasını düzenler, besin öğelerinin elverişli kulla-
nımını sağlarlar. Sinir ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasın-
da görev alırlar. İmmün sistem ve antioksidan savunma sistemi-
ni güçlendirirler. 

Tiamin (B
1
 vitamini), Riboflavin (B

2
 vitamini) ve Niasin: 

Bu üç vitaminin enerji metabolizmasında rolü vardır. Özellikle 
orta, ağır ve çok ağır iş kollarında çalışanlarda enerji gereksinme-
sinin artması nedeniyle B grubu (tiamin, riboflavin, niasin) vita-
minlere olan gereksinme de artmaktadır.  Bu vitaminlerin yetersiz 
alınması; özellikle genç çalışanların gelişimi ve iş verimini olum-
suz yönde etkiler. Bunun yanında tiaminin, normal iştahın ve si-
nir sistemi fonksiyonunun sürdürülmesinde rolü vardır. Ribofla-
vin ağız ve göz sağlığı, niasin ise deri, sinir ve sindirim sisteminin 
sağlığı için gereklidir (20). Tam tahıllar, kurubaklagiller gibi bit-
kisel kaynaklı besinler tiaminden; süt, yoğurt, peynir ve et, tavuk, 
balık gibi hayvansal kaynaklı besinler riboflavinden; etler, tavuk, 
balık ve kurubaklagiller ise niasinden zengin besinlerdir.  

B
6
 vitamini, B

12
 vitamini ve Folat: B

6
 vitamininin protein 

metabolizmasında rolü vardır. B
12

 vitamini, kırmızı kan hücrele-
rinin sağlıklı olması ile ilgilidir. Folat, DNA sentezi, protein me-
tabolizması ve hemoglobin oluşumu için gereklidir. Dolayısıyla bu 
üç vitamin birlikte; kan yapımı, bilişsel performansın sürdürül-
mesi ve kan homosistein düzeyi ile ilişkilidir. Bu vitaminlerin ye-
tersizliğinde anemi görülür, çalışanlarda iş performansı ve daya-
nıklılık azalır, bilişsel fonksiyonda bozulma ve kan homosistein 
düzeyindeki artış nedeniyle, kardiyovasküler hastalık riskinde ar-
tış görülür (26, 33). 
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B
6
 vitaminin iyi kaynakları tavuk, balık, organ etleri, tam tahıl-

lar, patates, muz, ıspanaktır. B
12

 vitamini sadece hayvansal kaynak-
lı (organ etleri, etler, yumurta, süt ve ürünleri) besinlerde bulunur. 
Bitkisel kaynaklı besinler B

12
 vitaminini içermez. Folatın en zen-

gin kaynakları ise yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerdir (20).

ANTİOKSİDAN BESİN ÖGELERİ 
Oksidatif stres, vücutta pro oksidan ve antioksidan durum arasın-
daki dengenin bozulmasıdır. İnsanda normal fizyolojik koşullar 
altında, çeşitli metabolik aktivitede ve immün yanıt sonrası reak-
tif oksijen türleri (ROS) ve serbest radikaller üretilir. Çevresel fak-
törler de vücutta serbest radikallerin oluşumuna neden olmakta-
dır. Radyasyon, gaz, toz, çesitli kimyasallar, aşırı güneş ışığı, deter-
janlar, plastikler, sigara vb. faktörler vücutta serbest radikal olu-
şumuna neden olan çevresel faktörlerdir. Vücutta ROS ve serbest 
radikal oluşumunda değişiklik veya artış, oksidatif strese yol açar. 
Reaktif oksijen türleri (ROS) ve oksidatif stres zamanla biyolojik 
moleküllere zarar vererek, hücre hasarına neden olmakta ve hüc-
re fonksiyonlarını değiştirebilmekte, hücrenin ölümüne yol aça-
bilmektedir. Dejeneratif hastalıkların (kalp damar hastalıkları, di-
yabet, kanser vb.) etiyolojisi ve ilerleyişinde önemli rol oynamak-
tadır. Vücutta, reaktif oksijen türlerinin etkisiz hale getirildiği ve 
dolayısıyla oksidatif stres ve bununla bağlantılı hasarın önlendiği 
enzimatik ve non enzimatik (vitamin, mineraller, polifenoller ve 
karotenoidlerin) antioksidanlar bulunmaktadır. Antioksidanlar; 
ROS’u ve serbest radikalleri temizleyen ve DNA, protein, karbon-
hidratlar, lipid vb. farklı biyomolekülleri koruyan ögelerdir. Vücu-
du oksidatif strese karşı korumada, non enzimatik antioksidanlar-
dan (A, E, C vitaminleri, selenyum, çinko, manganez, polifenol-
ler ve karotenoidler) zengin besinler ve diyet bileşenleri oldukça 
önemlidir. Ayrıca, proteinden yeterli beslenme; sistein, metionin 
ve taurin gibi antioksidan özelliği olan amino asitlerin vücuda ye-
terli alınması açısından önemlidir (34). 

A vitamini antioksidan bir vitamin olup, sağlıklı görme fonk-
siyonunun sürdürülmesinde, muköz membranın ve derinin sağlı-
ğının korunmasında, kemiklerin büyüme ve gelişmesinde, üreme-
de ve sağlıklı immün sistem için gereklidir. Karaciğer, tam yağlı 
süt, koyu yeşil yapraklı sebzeler, koyu sarı meyveler A vitaminin-
den zengindir (20). 

E vitamini antioksidan özelliğinden dolayı, vücutta özellikle 
kırmızı kan hücrelerinin yapısının korunmasında rolü oynar. Do-
laşımda E vitaminini düzeyinin yüksek olması veya E vitamini 
suplementasyonu, katarakt ve kanser riskini azaltmıştır. E vita-
minlerinin antioksidan özelliklerinden dolayı azalan immünite-
nin geliştirilmesinde rolünün olduğu düşünülmektedir. Yeşil yap-
raklı sebzeler, kabuklu kuru yemişler ve bitkisel sıvı yağlar E vita-
mininden zengindir (20).

C vitamininin bağ dokunun sağlığı ve yara iyileşmesinde 
önemli rol oynar. Hem olmayan demirin emilimini arttırır. En-
feksiyon hastalıklarına karşı vücudu korur. Başta yeşilbiber, may-
danoz, çilek, brokoli, patates, lahana, turunçgiller olmak üzere 
tüm sebze ve meyvelerin C vitamini içeriği yüksektir. Hayvansal 
kaynaklı besinlerde C vitamini bulunmaz (20).

Çinko ve manganez, süperoksit dismutaz enziminin önemli 
bir bileşenidir. Mitokondriyi serbest radikal hasarına karşı koru-
yarak, antioksidan savunma mekanizmasına katılır (20).  

Karotenoidler, E vitamini ve selenyum ile birlikte, radikal pe-
roksillerini inhibe ederek, hücre zarı lipid peroksidasyonunu ön-
lemektedir. Polifenollerin (flavonoidlerin ve fenolik asit), oksida-
tif stres ve inflamasyonu azalttığı bildirilmiştir. Polifenoller, lipit 
oksidasyonunun başlamasını engelleyen ve ilerlemesini durduran 
primer antioksidanlar olarak sınıflandırılmaktadır. Diyetin anti-
oksidan kapasitesine en çok katkıda bulunan bileşiklerdir (20).  

Serbest radikallerin enerji metabolizmasının hızına/düzeyi-
ne paralel olarak, ağır fiziksel ve psikolojik strese maruz kalma 
durumunda arttığı bilinmektedir. Bu durum; hem ağır aktiviteli, 
hem de tehlikeli (iş kazaları riski yüksek) işlerde çalışanlar için de 
önemli bir risk etmenidir. Yine iş kazaları sonucunda oluşan ya-
nık, bağ dokusu hastalıkları, enfeksiyonlar, vaskülit, immün sis-
tem yetmezliği vb. sağlık sorunları da vücudun serbest radikal yü-
künü artırabilir. Toksik maddelerle çalışan iş yerlerindeki birey-
lerin A, C ve E vitaminlerini yeterince almaları için sebze-meyve 
tüketimleri arttırılmalıdır. İş yerinde hazırlanan menüler sebze ve 
meyvelerden zengin olmalıdır. Antioksidan vitaminlerden zengin 
besinler immün fonksiyonu arttırır, kanser riskini azaltır ve LDL-
kolesterolünün oksidasyonunu önleyerek, aterosklerotik hastalık 
riskini azaltabilirler. Tip 2 diyabetten koruyucu, katarakt ve ma-
küler dejenerasyonu azaltıcı etkileri vardır (34).

SIVI GEREKSİNMESİ
Çalışanlarda su-sıvı tüketimi oldukça önemli bir konudur. Su; be-
sinlerin sindirimi, emilimi, hücrelere taşınması, besin ögelerinin 
hücrelerde kullanılması sonucu oluşan ögelerin akciğer ve böb-
reklere taşınıp atılmaları, eklemlerin kayganlığının sağlanması, 
vücut ısısının denetimi, kabızlığın önlenmesi için gereklidir. Ye-
tişkin bireylerde günlük sıvı gereksinmesi 30-35 mL sıvı/kg/gün 
veya her 1.000 kkal için 1 litre olarak hesaplanmaktadır (20, 35). 
Özellikle ağır iş kollarında çalışanlarda su gereksinmesi arttığın-
dan sıvıların yeterli alınması önemlidir. 

Çalışanların günlük sıvı gereksinmesinin karşılanmasında, 
öncelikle suyun tercih edilmesi ve temiz su içilebilecek bir kayna-
ğın sağlanması gereklidir. Süt, ayran, kefir ve taze sıkılmış meyve 
suları diğer sağlıklı içeceklerdir. Ülkemizde çay yaygın olarak tü-
ketilen bir içecektir. Yine çorbalar, yeşil yapraklı sebzeler (yakla-
şık %70’i sudur) de sıvı gereksinmesine katkıda bulunurlar. Ancak, 
su yerine besleyici değeri olmayan tatlı ve gazlı içeceklerin tüke-
tilmesi, yüksek trigliserit düzeyi ve gelecekte metabolik sendrom 
gibi kronik hastalıklar için risk faktörüdür (36). Ağır işlerde ve sı-
cak ortamlarda çalışanlarda terleme sonucu suyla birlikte elekt-
rolit (Na, K, Ca, Mg)  kaybı da artar. Terle kaybedilen tuz mikta-
rını karşılamak üzere tuzlu yiyecekler ve içecekler tüketilmelidir. 
Belirli aralıklarla kaybolan sıvı ve elektrolitleri sağlayıcı içecekler 
(tuzlu ayran, limonata, taze sıkılmış meyve suları vb.) verilmeli-
dir. Çalışanlarda su ve tuz gereksinmesi uygun şekilde giderilmez-
se güçsüzlük, yorgunluk, bulantı, geçici bilinç kaybı, kas ağrıla-
rı, kramplar, yorgunluk ve baş ağrıları görülebilir (35). Kahve, çay 
ve kola gibi kafeinli içecekler orta derecede tüketilmelidir. Kafein, 
sık idrara çıkmaya neden olduğundan sıvı gereksinmesini arttırır. 
Ayrıca çayın yemeklerle birlikte içilmesi, demirin emilimini azal-
tır. Çay içilecekse yemeklerden 45-60 dk önce veya sonra, açık ve 
limonlu olarak içilmelidir.
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ÇALIŞANLARDA BESLENMENİN 
PLANLANMASI
Ülkemizde farklı iş kollarında çok sayıda birey çalışmaktadır. 
Ancak çalışanların beslenme, sağlık durumlarını ve enerji harca-
malarını araştıran bilimsel çalışmalar oldukça yetersizdir ve ulu-
sal düzeyde bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan bölgesel araş-
tırmalarda ev ve iş yerlerinde beslenmede; enerji ve besin öğele-
rinin tüketimi açısından yetersizlikler saptanmıştır. Mevcut ça-
lışmalar, çalışanların günlük beslenmesinde özellikle enerji, hay-
vansal kaynaklı proteini, vitamin ve mineralleri yetersiz düzey-
de tükettiğini göstermektedir. Yine çalışanların yanlış beslen-
me alışkanlıklarına sahip olduğu, öğün atlandığı ve yüksek ener-
ji, besin ögesi gereksinmesine karşın ara öğün tüketmedikleri bil-
dirilmiştir. Ayrıca çocuk, gebe ve emziren kadın çalışanların bes-
lenme sorunlarının bulunduğu da bir gerçektir. Özellikle ağır iş 
kollarında çalışan bireylerin başta enerji, protein, posa, kalsiyum, 
demir, A vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, C vitamini olmak 
üzere genelde tüm besin ögelerini yetersiz tükettiği bulunmuştur. 
Ayrıca enerjinin yağdan gelen oranı %30’un üzerindedir (18). Be-
sin ögelerinin yetersizliğinin başlıca nedeninin özellikle et, süt-
yoğurt ve sebze-meyve grubundaki besinlerin önerilen miktar-
lardan daha düşük düzeyde tüketmelerinden kaynaklanabilece-
ği bildirilmiştir (37).

Yapılan araştırmalarda çalışanların öğün atladığı ve büyük 
çoğunluğunun sabah kahvaltısını yapmadan işe geldikleri sap-
tanmıştır. Sabah kahvaltısını düzenli yapmak ve öğün sayısının 
artırılması çalışanların sağlığı ve iş güvenliği açısından önem ta-
şımaktadır. Sabah kahvaltısı bütün gece aç kalan vücudun çalış-
ma gücüne kavuşması için önemlidir ve günlük enerji gereksin-
mesinin 1/5’ini (%20) karşılamalıdır. Kahvaltı yapılmazsa veya 
ara öğün tüketilmezse, kişi kendini güçsüz hisseder, baş dönme-
si yaşanabilir, zihinsel faaliyetler (özellikle dikkat) azalır, iş ka-
zaları riski artar ve iş verimi düşür. Maden işçileri ile yapılan bir 
çalışmada bireylerin toplamda %33,2’sinin kaza öncesinde ye-
mek yemediği saptanmıştır. Sabah kahvaltısında ve ara öğün-
lerde tüketilen menülerin besin örüntüsü de dengeli olmalıdır 
(17). Araştırmalar çalışan bireylerin çoğunluğunun hem kahval-
tıda hem de diğer öğünlerde sıklıkla tahıl grubundan besinle-
ri ve ekmeği tükettiklerini göstermektedir. Özellikle hayvansal 
kaynaklı besinlerin (et, süt, yumurta vb.) az tüketilmesi buna pa-
ralel olarak kalsiyum, demir ve riboflavinin yetersiz tüketilme-
sine neden olmaktadır. Karbonhidrat, ilave seker, protein ve yağ 
içeriği dengeli besinlerden oluşan bir kahvaltı veya ara öğün tü-
ketildiğinde, daha geç acıkılmakta ve kan şekeri daha uzun süre 
normal düzeylerde kalmaktadır. Sağlıklı beslenmede dolayısıy-
la iş kazalarının azaltılması ve üretim verimliliğinin arttırılma-
sında, sadece enerji içeriği değil, protein, vitamin ve mineralle-
ri yeterli miktarda içeren uygun menülerin düzenlenmesi önem-
lidir. Öğünler sadece karbonhidrat içeren besinleri değil, et, süt, 
peynir, yumurta gibi proteinden zengin besinleri ve sebze-mey-
veleri içermelidir.  

Çalışan beslenmesi; iş yerinde beslenme ve evde beslenme ol-
mak üzere iki aşamalı olarak düşünülmelidir. Yeterli ve dengeli 
beslenmenin sağlanmasında, çalışanların iş yerinde beslenmesi 
kadar evde beslenmesi de önem taşır.

ÇALIŞANIN İŞ YERİNDE BESLENMESİ
Çalışanlara iş yerinde ekonomik, besin değeri yüksek beslenme 
olanağı ve sağlıklı seçim yapabilecekleri bir ortam sağlanmalı, iş 
ile ilgili hastalıkları (obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansi-
yon, metabolik sendrom vb.) önleyici, iş stresini azaltıcı bir prog-
ram uygulanmalıdır (38). Çalışanların evlerinde çoğunlukla tahıl-
la dayalı beslenmeleri nedeniyle iş yerinde verilen yemeğin kalite-
li ve dengeli olması önem taşımaktadır. Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO), endüstri kuruluşlarındaki beslenme servislerinin, he-
kimler ve diyetisyenlerin sorumluluğu altında işletilmesini zorun-
lu görmektedir. Ülkemizde iş yerinde uygun menülerin geliştiril-
mesi, besinlerin sanitasyon ve beslenme ilkelerine uygun şekilde 
hazırlanması bazı kurumlarda diyetisyenler tarafından sağlana-
bilmektedir. Özellikle orta, ağır ve çok ağır iş kollarında çalışan-
ların, enerji ve besin ögesi gereksinmesinin yüksek olduğu düşü-
nülecek olursa; menülerdeki yemeklerin bir porsiyonuna giren be-
sin miktarlarının da daha fazla olması gerektiği unutulmamalıdır. 
Kurumlarda standart gramajlar belirlenirken bu konuya dikkat 
edilmelidir. Çalışana verilen yemeklerin besleyici değerinin sap-
tanması, hatalar varsa bunun düzeltilmesi gereklidir. Toplu söz-
leşmelerde beslenme ile ilgili konuların daha bilimsel olarak ele 
alınması gereklidir. Başarılı beslenme hizmetlerinin sağlanma-
sında işveren, sendikacı, çalışanlar ve çalışan ailelerinin beslenme, 
sağlık ve iş verimi konularında eğitilmeleri sağlanmalıdır. 

İş yerinde beslenmede menü planlanırken besinlerin enerji ve 
besin ögesi içeriği yeterli olmalıdır. Toplu iş sözleşmeleri çerçe-
vesinde “iş yerinde verilen yemekler çalışanların çalıştıkları işe 
göre gereksinme duydukları enerjinin yarısını karşılayacak yeter-
lilikte olmalıdır” kuralı bulunmaktadır. Kurumlarda bu kurala ge-
nellikle çalışanlara verilen yemeklerin sadece enerji içeriği açısın-
dan uyulmaktadır (17). Çalışanlara iş yerinde sağlanması gereken 
enerjinin tamamını içeren yemekler/yiyecekler öğle yemeğinde 
(tek bir öğünde) sunulmaktadır. Tek öğünde standart yemek ta-
rifelerine göre yapılan 3 kap yemekle gerekli enerjinin sağlanması 
güçtür. Bu nedenle enerji gereksinmesi yüksek, ağır ve çok ağır iş 
kollarında çalışanlara verilecek olan beslenme hizmetinin bir ana 
ve bir ara öğün şeklinde düzenlenmesi daha yararlı olacaktır. Kuş-
luk veya ikindi vakti çay molasında besin ögesi içeriği uygun, den-
geli bir ara öğünün kumanya menüsü şeklinde verilmesi çalışanın 
performansını, iş verimliliğini olumlu yönde etkileyecek ve iş ka-
zalarını azaltacaktır. 

Hazırlanan menülerde artan enerji gereksinmesini karşılamada, 
enerji ve besin ögesi içeriği yoğun olan besinlerin seçilmesine dik-
kat edilmelidir (38). Beslenmemizde yağı azaltılmış süt ve ürünle-
ri, yağsız etler, kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurta, kuru-
baklagiller, kabuklu yemişler-yağlı tohumlar, tam tahıllar, sebze ve 
meyveler besin ögesi yoğunluğu yüksek olan besinlerimizdir.

Menü modelleri oluştururken; bulunulan mevsim, kurumun 
maddi imkanları, yemek hizmetlerinin kapasitesi, kurumdaki 
mutfak personelinin sayısı ve yetenek durumu, yemek yiyen birey-
lerin yaşı ve cinsiyeti, iş kolunun özelliği göz önünde bulundurul-
malıdır. Menü planlanırken; birinci kap (parça et yemekleri, köfte-
ler, tavuk-hindi, balıklar, etli kurubaklagil yemekleri, etli dolma ve 
sarmalar, etli sebze yemekleri); ikinci kap yemekler (çorbalar, pi-
lavlar, makarnalar, börekler, zeytinyağlı yemekler); üçüncü kap ye-
meklerden (meyveler, salatalar, komposto ve hoşaflar, tatlılar vb.) 
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seçim yapılmalıdır. Seçim yapılırken renk, kıvam, yapı-şekil, tat-
lezzet, hazırlama-pişirme yöntemleri ve yemeklerin servis edilme 
sıcaklıkları göz önünde bulundurularak yemek seçimi yapılmalı-
dır. İyi planlanmış menüler; yeterli ve dengeli beslenme, çalışanla-
rın motivasyonu, iş verimi ve üretim açısından önemlidir. Mem-
nuniyetin sağlanmasında; menülerin monoton olmaması, yemek-
lerin sık tekrarlanmaması, menülerde sevilen yemeklere yer ve-
rilmesi gereklidir. Artıklar gözlenerek ve anket uygulanarak grup 
tarafından sevilen yemeklere menülerde daha fazla yer verilmesi, 
maliyetin düşürülmesi açısından da önem taşımaktadır.

Tüm öğünlerde sağlıklı menüler oluşturulurken, aynı öğünde 
dört besin grubundaki besinlerin seçilmesine dikkat edilmelidir. 
Menülerde besin çeşitliliği sağlanmalıdır (26). Besin çeşitliliği bi-
yolojik olarak veya besin değeri birbirinden farklı besinlerin tüke-
tilmesi olarak tanımlanabilir. Besin öğeleri (karbonhidrat, protein, 
yağlar, vitaminler, mineraller, posa ve su) farklı besinlerde değişik 
miktarlarda bulunur. Vücudun gereksinme duyduğu tüm bu besin 
ögelerini tek başına sağlayan mucize bir besin yoktur. Bu neden-
le besinlerimizi içermiş oldukları besin ögelerine göre dört grupta 
sınıflandırmamız mümkündür. Besin çeşitliliğini sağlamada her 
öğünde, bu dört besin grubundaki besinler (süt ve ürünleri, et ve 
benzeri besinler, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıl grubu) birlik-
te bireyin gereksinmesine uygun miktarlarda tüketilmelidir. Yine 
farklı öğünlerde aynı besin grubundan farklı besinler seçilerek çe-
şitlilik sağlanmalıdır. Örneğin bir öğünde sebze grubundan ye-
şil yapraklılar seçilirse, diğer öğünde sarı-kırmızı sebzelerden se-
çim yapılmalıdır. Ya da bir öğünde et tüketildiğinde diğer öğünde 
tavuk veya kuru baklagiller tercih edilmelidir. Besin çeşitliliğinin 
sağlanması ile elzem besin ögelerinin vücuda alınmasının sağlan-
masının yanında besinlerin doğal bileşimlerinde bulunan ve bir-
çok kronik hastalığın oluşumunun önlenmesinde etkisinin oldu-
ğu düşünülen “fitokimyasalların” vücuda alınması sağlanacaktır. 
Aşırı yağ ve tuz tüketimi de azaltılmış olacaktır.

İş yerinde beslenmede; doğru besinlerin seçilmesi kadar onla-
ra uygulanan hazırlama ve pişirme yöntemleri de önemlidir. Ye-
meklerin hazırlanması, pişirilmesi ve servisinde temizlik, sağlık 
ve beslenme kurallarına uyulmalıdır. Besin değeri kayıplarının en 
az olduğu yöntemler tercih edilmelidir (haşlama suyunun dökül-
mesi yerine kendi suyunda pişirmenin, kızartma-kavurma yerine 
haşlama-buharda pişirmenin tercih edilmesi vb.). Yine mutfakla-
rın uygun hijyen koşullarına sahip olması önem taşımaktadır. Ki-
şisel hijyen, besin hijyeni, araç ve gereç hijyenine dikkat edilme-
lidir. Besinler uygun koşullarda ve sıcaklıkta pişirilmeli ve servis 
edilinceye kadar uygun sıcaklıkta saklanmalıdır. Bakteriler en iyi 
5-60 0C arasında ürediklerinden, besinler bu sıcaklık aralığında 
bekletilmemelidir (39). Aksi takdirde mikroorganizmaların ko-
layca üreyebileceği ortamlar oluşabilmektedir. Yiyeceklerin satın 
alınmasından, hazırlanması, pişirilmesi, saklanması ve servisine 
kadarki aşamalarında hijyen kurallarına uyulmayan, toplu beslen-
me yapan kurumlarda besin zehirlenmelerine sık rastlanılmakta-
dır. Bu durum hem çalışan bireyin sağlığı hem de işveren için üre-
tim kaybı açısından önemlidir. Besin güvenliğinin yanı sıra su gü-
venliği de sağlanmalıdır. İşçilerin yemek yedikleri alanların özel-
liklerinin toplu beslenme sistemine uygun olmasına dikkat edil-
melidir. Yemek ortamı gürültüsüz, titreşimsiz, çalışma alanında-
ki kimyasallar ve tehlikelerden uzak olmalıdır (9). 

ÇALIŞANIN EVDE BESLENMESİ
Çalışanların iş yerinde beslenmesinin yanı sıra evde beslenme-
si de sağlığı, performansı ve yaşam kalitesi açısından önem taşı-
maktadır. Ailelerin kalabalık oluşu, sosyoekonomik durum ve eş-
lerin eğitim düzeyinin düşük olması, yiyecek seçimi ve pişirilme-
sinde yanlış uygulamalara neden olabilmektedir (40). Evde beslen-
me konusuna gereken önemin verilmesi, çalışan ve ailelerinin eği-
timi ile mümkün olacaktır. Eğitimde beslenmenin önemi, beslen-
me ile sağlık arasındaki ilişki, beslenmenin ekonomik olmasının 
sağlanması, yiyeceklerin besin değerleri, yanlış beslenme alışkan-
lıkları, öğünün yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun olarak 
hazırlanması ve pişirme ilkeleri konularına yer verilmelidir. Çalı-
şanların beslenme konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması, bes-
lenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, öğünün yeterli ve denge-
li beslenme ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlayacaktır.

ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI BESLENME 
ÖNERİLERİ
Çalışanlarda yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasında aşağı-
daki basit, pratik ve kolay uygulanabilen temel önerilere dikkat edil-
melidir (41). Bu öneriler doğrultusunda sağlıklı beslenmenin sağ-
lanması; enerji ve besin ögelerinin önerilen düzeyde tüketilmesine 
ve beslenme yetersizliğine bağlı oluşabilecek akut ve kronik sağlık 
sorunlarının oluşumunun önlenmesine katkıda bulunacaktır.

Başlangıç için temel öneriler;
1. Besin çeşitliliği sağlanmalıdır.
2. İdeal vücut ağırlığı ve kas gücü korunmalıdır.
3. Günde en az üç ana ve ara öğünlerde beslenilmelidir. 
4. Ara öğünlerde meyve, tam tahıl krakerler, yoğurt gibi besin 

ögesi içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir.
5. Geleneksel tatlıların yerine meyveler tercih edilmelidir.
6. Sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. Her öğünde en az bir 

adet sebze ve/veya meyve tüketilmelidir.
7. Besinler doğru hazırlanmalı, doğru pişirilmeli ve doğru saklan-

malıdır.
8. Kızartmalardan, acılı ve baharatlı besinlerden kaçınılmalıdır.
9. Ekmek ve diğer tahıllar gereksinme kadar, “tam tahıl” olarak tü-

ketilmelidir.
10. Doymuş yağ ve trans yağları içeren besinlerin tüketimi azal-

tılmalıdır
11. İlave şeker ve şekerleme tüketimi azaltılmalıdır. 
12. Posa tüketimi arttırılmalıdır.
13. Kalsiyum içeriği yüksek besinler tüketilmelidir.
14. Su yeterli miktarda tüketilmelidir, şekerli ve gazlı içecek tüke-

timinden kaçınılmalıdır.
15. Tuz ve sodyum tüketimi azaltılmalıdır. Ancak, kayıplar karşı-

lanmalıdır.
16. Alkol tüketilmemeli ve sigara içilmemelidir.

VARDİYALI ÇALIŞMA, YAŞAM ŞEKLİ ve 
DÜZENSİZ YEME ÖRÜNTÜSÜ
Yirmi dört saat hizmet veren yerlerde çalışma, vardiyalı çalışma 
olarak adlandırılan standart çalışma saatleri dışındaki çalışma 
anlamına gelmektedir. Vardiyalı çalışmada özellikle gece çalış-
mada; biyolojik, sosyal ve kültürel faktörler nedeniyle yeme dav-
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ranışı değişir. Geceleri çalışmak “vücut saati” olarak da bilinen 
sirkadyan ritme aykırıdır. Metabolizma ve beslenme, sirkadyan 
ritim ile yakından ilişkilidir (42, 43). Geceleri yemek ve gündüz 
uyumak kronobiyolojik açıdan normal değildir. Bireyin iştah du-
rumu ve metabolizmasının bozulmasına neden olur. Vardiyalı 
çalışma, daha kısa ve daha kötü kalitede uykuya, daha uzun uya-
nıklık süresine neden olmaktadır. Aynı zamanda fiziksel aktivi-
tede ve verimli çalışmada azalmaya, duygu durumunda kötüleş-
meye ve kaza riskinde artışlara yol açmaktadır (44). Vardiyalı ça-
lışma sonucu normal uyku-uyanıklık döngüsü, beslenme düzeni 
ve beslenme saatleri olumsuz olarak etkilenmektedir. Sirkadyan 
ritimde bozulma, homeostazı etkileyerek metabolik yollar üze-
rinden inflamasyon ve obezite gibi olumsuz sağlık sorunlarına 
neden olabilmektedir (42, 45). Vardiyalı çalışmada, bazal meta-
bolik hız azalır. Kan glikoz düzeyinin artması (öğün sonrası ye-
tersiz insülin yanıtı) nedeniyle obezite ve diyabet riski artar. Fiz-
yolojik stres ve fiziksel aktivite metabolizmadaki bozukluğa kat-
kı sağlar (46).

Vardiyalı çalışanlarda günlük enerji alımında farklılık olma-
makla birlikte, besin seçiminde farklılıklar görülmektedir. Ni-
şastalı besinler, tatlılar (enerjinin %21’i), yüksek enerjili besin ve 
içecek tüketimi ile birlikte sigara ve kafein tüketimi artar. Diyet 
posası, yeşil yapraklılar ve diğer sebzelerin tüketiminin azaldığı, 
içecek tüketimindeki artışa bağlı olarak sükroz alımının arttığı 
bildirilmiştir. Gece vardiyasında uyanık kalmak için içilen kah-
ve ve diğer ilaçlar, gastrik sorunların oluşmasına neden olmak-
tadır. Vardiyalı çalışanlarda, glukoz ve lipid metabolizması ile 
ilişkili metabolik hastalıklar da görülür. Gece-gündüz beslenme 
ve uyanık kalma; obezite, abdominal yağlanmadaki artış, yüksek 
trigliserit düzeyi, düşük HDL-kolesterolüne neden olmaktadır. 
Diyabet, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklar var-
diyalı çalışanlarda yaygın görülebilmektedir (43). Vardiyalı ça-
lışan 40 yaş üzeri bireylerde homosistein düzeyi yüksek bulun-
muştur. Homosistein, koroner kalp hastalığı riski ile ilişkili kan-
da bulunan bir amino asittir. Gece tüketilen hayvansal kaynaklı 
öğün nedeniyle homosistein artış gösterir. Böylece vardiyalı ça-
lışanlarda gece yükselen homosistein düzeyi, uykusuzluk nede-
niyle glukoz ve lipid toleransının azalması, kardiyovasküler has-
talıklar için risk faktörüdür. Vardiyalı çalışanlarda obezite, tip 2 
diyabet, kardiyovasküler hastalıklar (KVH), sindirim sorunları, 
uyku bozuklukları, depresyon ve D vitaminin yetersizliğine (ye-
tersiz güneş ışığı) diğer çalışanlara göre daha yaygın rastlanıl-
maktadır (47-49). 

Gece vardiyası nedeniyle yetersiz uyku grelin, leptin gibi hor-
monlarını da etkiler. Sirkadiyen ritmin bozulması ile leptin hor-
munundaki artış sonucu, yetersiz doygunluk oluşur. Yetersiz doy-
gunluk daha fazla enerji alımına yol açmaktadır. On yıllık uzun-
lamasına bir çalışmada, gece çalışanlarda 5 kilogramın üzerinde 
ağırlık kazanımı gözlenmiştir. Normalde seratonin sabah erken 
saatlerde azalır ve açlık hissi uyandırır. Bu durum gece istirahati 
ve günlük yemek yemeyi teşvik eden sirkadyan ritmin bir parçası-
dır. Bu mekanizmanın anlaşılması, gece geç saatlerde gıda alımı-
nın azaltılması veya vardiyalı çalışanlar tarafından özellikle saat 
03.00’den sonra akşam yemeğinden kaçınılmasının teşvik edil-
mesi açısından önemlidir (50).

VARDİYALI ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI 
BESLENME ÖNERİLERİ 
Vardiyalı çalışanlar için diyet önerisinde bulunmak zor olmakla 
birlikte, sağlıklı beslenme ve yorgunluk yönetimi genel kuralları-
na ek olarak, sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesinde yol göste-
rici ilkeler belirlemek mümkündür (42, 44, 46). 
1. Vardiya programları, çalışanlara sağlıklı bir yaşam tarzı sür-

dürmelerini sağlamak için düzenli yemek zamanları, egzersiz 
ve uyku düzeni sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

2. İş yerlerinde çalışana sağlıklı yiyecek ve içecek seçiminde bu-
lunabileceği rahat bir yemek ortamının sunulmasını sağlayan 
bir beslenme stratejisi geliştirmelidir.

3. Besin seçiminde çeşitlilik sağlanmalıdır. 
4. Vardiyalı çalışanlar, mümkün olduğu kadar normal gündüz ve 

gece besin alım düzenine yakın beslenmelidir. İşe gitmeden 
önce “ana öğün” yenilmelidir. Gece yarısı ile sabah 06:00 ara-
sında enerji alımı sınırlandırılmalı, vardiyanın başında ve so-
nunda yemek yenilmelidir. Vardiya sırasında küçük bir yemek 
ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketilebilir. Gece boyunca büyük 
öğünler yemek; mide ekşimesi, gaz veya kabızlığa neden olabi-
lir. Aynı zamanda uykulu ve halsiz hissettirebilir. 

5. Uyku saatinden 1-2 saat önce “büyük öğünlerden” (günlük 
enerji alımının >%20’si) kaçınılmalıdır. Çok açken veya çok 
tokken uykuya dalmak zordur. İşten sonra eve gelindiğinde 
hala açlık hissediliyorsa yatmadan önce küçük sağlıklı bir atış-
tırmalık yenilebilir (bir kâse çorba veya bir parça tam tahıllı 
ekmek ile peynir gibi). Yatmadan önce fazla tokluk hissedili-
yorsa vardiya sırasında atıştırmalık tüketimi azaltılmalıdır.

6. Vardiya sırasında yüksek enerji içeren hazır yiyecekler ve yük-
sek karbonhidratlı yiyecekler tüketilmemelidir. Bunun yeri-
ne sebze çorbaları, salatalar, meyve salataları, yoğurt, kepekli 
sandviçler, peynir, haşlanmış yumurta, fındık ve şekersiz içe-
cekler tercih edilmelidir. Şekerli içecekler, unlu mamuller, tat-
lılar ve beyaz ekmek gibi lifli olmayan karbonhidratlı yiyecek-
lerden (yüksek glisemik yük) kaçınılmalıdır. Çikolata yenildik-
ten ya da şekerli meşrubat içtikten sonra hızlı bir enerji artı-
şı hissedilebilir ancak bu his uzun sürmez ve daha sonra dü-
şük enerji seviyesiyle karşılaşılabilir. Dikkatli kalmak ve enerji-
nin yüksek tutulması için besleyici (besin ögesi içeriği yüksek) 
atıştırmalıklar ve içecekler tercih edilmelidir.

7. Düşük kaliteli atıştırmalıklar olarak sınıflandırılan yiyecek ve 
içeceklerden kaçınılmalıdır. Atıştırmalıklar evden getirilme-
li, kantinlerdeki yağlı, tuzlu ve şekerli atıştırmalıklardan sakı-
nılmalıdır. Peynirli veya tavuklu sandviç yanında elma veya az 
yağlı yoğurt veya bir avuç kuruyemiş iyi bir atıştırmalık olabi-
lir.

8. Yağlı, kızarmış veya baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. 
Hamburger, tavuk, patates veya biber kızartması gibi yiyecek-
ler mide ekşimesi ve hazımsızlığa neden olabilir. 

9. Dehidratasyonun önlenmesine yardımcı olmak için düzenli 
olarak bol su içilmelidir. Vücudun susuz kalması kişinin ken-
disini çok yorgun hissetmesine neden olacaktır. Çalışanın ya-
kınında bir su şişesi bulundurması ve susadığında yudumla-
ması gereklidir. Suyun dışında diğer uygun içecekler az yağlı 
süt, şekersiz çay, bitki çayları ve % 100 sebze sularıdır. Meyve 
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suları, % 100 meyve suyu olsa bile enerji alımının aşırı arttırıl-
maması için tüketimine dikkat edilmelidir.

10. Kahve, çay ve diğer kafeinli içecekleri içmek, uyanık ve tetikte 
kalmaya yardımcı olabilir. Ancak günde 400 mg’dan fazla ka-
fein tüketilmemelidir. Bu, 2-3 fincan normal kahvede bulunan 
kafein miktarıdır. Kafein, vücutta sekiz saate kadar kalabile-
ceği için uyku durumunu etkileyebilir. Bu nedenle yatmadan 
yaklaşık dört saat önce kafeinsiz içecekler, şekersiz bitki çayla-
rı veya su tercih edilmelidir.

11. İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır. Sağlıklı beslenme ve aktif 
yaşam, ideal vücut ağırlığına ulaşmada ve ağırlığın korunma-
sında etkilidir. Sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olmak kalp 
hastalığı, diyabet ve bazı kanser türlerinin oluşum riskini azal-
tacaktır.

12. Çalışılmayan zamanlarda egzersiz, düzenli yemek ve uyku sü-
releri ile sağlıklı yaşam tarzı sürdürülmelidir.

ÇALIŞANLARDA BESLENMENİN 
İZLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışanlarda beslenme durumunun belirli periyotlarda taranma-
sı ve malnütrisyon riski olan veya malnütrisyonlu olduğu sapta-
nanlarda daha detaylı beslenme durum değerlendirmesinin ya-
pılması sağlığının korunması, erken dönemde müdahale, sağlık 
harcamalarının azaltılması açısından önem taşımaktadır. Masa 
başı çalışan bireylerde şişmanlık gözlenebilmesine karşın, ağır ve 
çok ağır iş kollarında çalışanlarda Protein-Enerji Malnütrisyonu 
(PEM), vitamin ve mineral yetersizlikleri görülebilmektedir. Bes-
lenme durumunun taranması, değerlendirmesi ve takibi; morbidi-
te ve mortalitenin azaltılması için essansiyaldir. Beslenme duru-
munun saptanması ve/veya olası malnütrisyon riskinin tanımlan-
masında, çok sayıda yöntem bulunmakla birlikte değerlendirme-
de altın bir standart yoktur, mevcut yöntemlerin avantajlı ve de-
zavantajlı yönleri bulunmaktadır. Seçilecek olan beslenme tara-
ma testlerinin; ağırlık, boy uzunluğu, BKİ değerleri gibi ölçümle-
ri, son dönemdeki ağırlık kaybını ve beslenme alışkanlıklarını, iş-
tah değişimini, yeme ve sindirim sistemi sorunlarını, aşırı zayıf-
lık ve aşırı halsizlik konularını içermesi gereklidir. Tam bir beslen-
me değerlendirmesi ise daha ayrıntılı tıbbi ve diyetsel öyküler (be-
sin tüketim kaydının alınması dahil), tam bir fizik muayene, daha 
fazla antropometrik ölçümler ve vücut kompozisyonu ölçümleri, 
fonksiyonel değerlendirme, laboratuvar verileri ve besin ögesi ge-
reksinmesinin saptanmasını içerir.

BESLENME DURUMUNUN TARANMASI
10 Haziran 2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 86. maddesi gereği; ağır ve tehlikeli iş-
lerde çalışacak işçilerin yıllık muayenelerinin rutin olarak yapıl-
ması bir zorunluluktur. Ancak, bu tarama bazı biyokimyasal pa-
rametreler dışında beslenmenin değerlendirilmesini içermemek-
tedir. Yapılan muayenelerinin yanında çalışanların en azından 
beslenme durumlarının bir test yardımıyla taranması, malnütris-
yonlu ve malnütrisyon riski olan çalışanların erken dönemde sap-
tanması açısından önem taşımaktadır. Birçok tarama testi bulun-
maktadır. Tarama testleri basit ve pratik olarak, beslenme yeter-
sizliği riskini tanımlamaya yardımcı olmakla birlikte, bireyin ger-
çek beslenme düzeyini göstermez ve tüketilen diyetin kalitesi ko-

nusunda bilgi vermez. Malnütrisyonlu ve malnütrisyon riski olan 
çalışanların erken dönemde saptanması açısından, tarama testle-
rinin belirli periyotlarda tekrarlanması önem taşımaktadır. Tara-
ma testlerinin uygulanamadığı kurumlarda, en temel olarak çalı-
şanın istem dışı ağırlık kaybı ve kazanımı takip edilerek de yeter-
siz beslenme değerlendirilmesi yapılabilir. Son altı aylık dönemde 
istem dışı 4,5-5,0 kg ağırlık kaybı ve kazanımı ile birlikte BKİ’nin 
18,5 kg/m2 altında olması kötü beslenmenin bir göstergesi ola-
rak kabul edilmeli ve nedenleri araştırılmalıdır. Olağan ağırlığın 
%10’undan fazlasının kaybı veya 3 ayın üzerindeki zaman dilimin-
de >%5 ağırlık kaybı PEM’in göstergesidir (51) ve fizyolojik fonksi-
yonu, kısmen kas gücü ve dayanıklılığını bozabilir. 

BESLENME DURUMUNUN 
DEĞERLENDİRMESİ 
Malnütrisyon riski olan veya malnütrisyonlu çalışanlarda bireye 
özgü beslenme planının yapılabilmesi için bireyin beslenme duru-
munun daha detaylı olarak değerlendirilmesi ve beslenme ile ilgi-
li sorunların ortaya konulması gereklidir. Beslenme durumunun 
değerlendirilmesi; geniş anlamda öykü alınması, antropometrik 
ölçümleri, fiziksel testleri, fonksiyonel değerlendirme, laboratu-
var verilerini ve besin tüketim durumunu içermektedir (52). Bes-
lenme durumu değerlendirilirken; doğru yorum yapılabilmesi için 
tüm bu yöntemlerle elde edilen veriler birlikte kullanılmalıdır. 

Beslenme-Hastalık Durumu Öyküsü: Tıbbi öykünün alın-
ması, beslenme durumunun değerlendirilmesinin merkezinde yer 
alır. Öykü; ağırlık kaybı, gastro intestinal semptomlar (karın ağrı-
sı, diyare, disfaji), beslenme alışkanlıkları (öğün sayısı, alkol tüke-
timi, sigara içilmesi, diyet supleman kullanımı, diş düzeyi), ekono-
mik düzeyi (besin için yeterli gelire sahip olma durumu) içerme-
lidir. Kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır (52). Çünkü beslenme ile 
ilişkili anormallikler sıklıkla belirli hastalıklar ile ilişkili olduğun-
dan, altta yatan tıbbi durumları ve eşlik eden ilaç öyküsünü ta-
nımlamak önemlidir.

Antropometrik Ölçümler: Antropometrik ölçümler, beslen-
me durum değerlendirmesinin önemli bileşenlerdir. Malnütris-
yon (yetersiz veya aşırı beslenme); esas fizyolojik etkisini vücut bi-
leşiminde zararlı değişiklikler oluşturarak gösterir. Sıklıkla kulla-
nılan antropometrik ölçümler; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, çevre 
ölçümleri (bel ve kalça çevresi ölçümleri gibi) ve skinfold deri kıv-
rım kalınlığıdır. Antropometrik ölçümlerin kullanılması, ölçüm 
becerisi gerektirmekle birlikte, maliyeti düşüktür ve bireye rahat-
sızlık vermez. Yöntemine uygun olarak yapılan antropometrik öl-
çümler, kesin ve geçerlidir.

Boy uzunluğu direkt olarak stadiyometre ile ölçülebilmektedir. 
Vücut ağırlığı kalibre edilmiş elektronik tartı ile ölçülmelidir. Tar-
tım işlemi daima aynı tartı ile aynı tarz giyim, tercihen iç çama-
şırlar ile günün aynı saatinde ve aç karnına yapılmalıdır. Ağırlık 
kolayca elde edilebilen ve karşılaştırma yapılacak standartları bu-
lunan bir ölçümdür. Ödemi olan bireylerde ağırlık ölçümü gerçek 
vücut kütlesini göstermeyebilir. Bu durumda vücut ağırlığı dışın-
da ilave antropometrik ölçümler (üst orta kol çevresi, triseps deri 
kıvrım kalınlığı gibi) kullanılarak vücut ağırlığındaki değişim iz-
lenmelidir. Beden kütle indeksi (BKİ), önemli bir beslenme durum 
değerlendirme parametresidir. Ağırlık ve boy uzunluğu ölçümle-
rini içermektedir. Vücut ağırlığının (kg),  boy uzunluğunun met-



Çalışan – İşçi Beslenmesi 417

rekaresine (m2)  bölünmesi ile elde edilir.  “Quetelet index” olarak 
isimlendirilmektedir. İşçide beden kütle indeksinin düşük olma-
sı, fonksiyonel güçteki azalma ve mortalite artışı ile ilişkili bulun-
muştur. Beden kütle indeksinin normal değerler aralığında olma-
sı, her bireyin ideal vücut bileşimine sahip olduğunu göstermez. 
Beden kütle indeksindeki değişiklikler sadece yağ depoları değil, 
yağsız doku kaybına da bağlıdır. Bu durum BKİ’nin beslenme du-
rum değerlendirilmesindeki geçerliliğini azaltmaktadır. Bu indek-
sin, vücut bileşimi analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi 
gereklidir. Üst orta kol çevresi, kas kütlesinin (somatik protein de-
polarının) bir göstergesidir. Bu ölçüm ile triseps deri kıvrım kalın-
lığı ölçümü, kullanılarak üst orta kol kas alanının hesaplaması da 
yapılabilir (52). 

Vücut Bileşiminin Değerlendirilmesi: Vücut bileşimi vü-
cudun farklı bölümlerini tanımlar. Tüm vücut düzeyinde analiz 
için en temel olarak, yağ dokusu ve yağsız doku analizi yapılabi-
lir. Kronik hastalıklar için değerlendirme yaparken, toplam yağ 
kadar yağın vücuttaki dağılımının bilinmesi de önemlidir. Bel ve 
kalça çevresi, bel-kalça oranı ve bel-boy oranı gibi çevre ölçümle-
ri yağın dağılımı, kronik hastalık riskini saptamada ve vücut bile-
şimindeki değişiklikleri değerlendirmede kullanılan antropomet-
rik ölçümlerdir. Abdominal yağlanmayı tanımlamada en iyi gös-
tergelerden biri bel çevresinin ölçümüdür. Toplam vücut yağına 
oranla karın bölgesinde (abdomen) fazla vücut yağının bulunma-
sı obezite ve metabolik sendrom ile ilişkili kronik hastalıklar için 
risk faktörüdür. Bel çevresinin erkeklerde 102 cm’den ve kadın-
larda 88 cm’den fazla olması hastalık için bağımsız bir risk fak-
törüdür. Bel-kalça oranını saptamak için bel çevresi, kalça çev-
resine bölünür. Bel-kalça oranının erkeklerde 0,90’dan ve kadın-
larda 0,85’ten büyük olması, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre meta-
bolik sendrom tanısı için kullanılan kriterlerden biri olarak ta-
nımlanmıştır (53). Bel-boy oranı; bel çevresinin boy uzunluğu-
na bölünmesi ile bulunur.  Bel-boy oranı adipoz dokunun dağı-
lımı için bir ölçüttür. Merkezi obeziteyi değerlendirmede alter-
natif bir yöntemdir. Genel olarak, yüksek bel-boy oranı değerle-
ri daha yüksek metabolik sendrom ve obezite ilişkili ateriosklero-
tik, kardiyovasküler hastalık riski anlamına gelir. İstenen değerler 
bu oranın 50 yaş ve altı yetişkinlerde 0,5, 40 ve 50 yaş arası yetiş-
kinlerde 0,5 ve 0,6 arası ve 50 yaş üzeri yetişkinlerde 0,6 veya al-
tında olmasıdır (54, 55). 

Skinfold deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, vücut yağının saptan-
masında kullanılır. Vücut yağının yaklaşık olarak %50’si deri altın-
dadır (supkutan yağ). Ölçüm kaliper denilen bir aletle yapılan ve 
el becerisi gerektiren bir ölçümdür. Triseps, subskapular, midak-
sillar, suprailiyak, karın, uyluk, orta baldır bölgelerinden deri kıv-
rım kalınlığı ölçümü yapılabilir. Minimum üç bölgeden ölçüm ya-
pılması önerilmektedir. Deri kıvrım kalınlıkları kullanılarak vü-
cut yağ yüzdesini hesaplarken, dört bölgeden alınan deri kıvrım 
kalınlıklarının (biseps, triseps, supskapula, suprailiyak) toplamı-
nın logaritması alınır. Durnin-Womersley tarafından 1974 yılında 
geliştirilmiş formülde yerine konularak hesaplama yapılır. Kaliper 
kullanılarak triseps deri kıvrım kalınlığının ölçülmesi, vücut yağı-
nın saptanmasında kullanılan en pratik yöntemdir (56). 

Bioelektrik İmpedans Analizi ile dokuların elektriksel impe-
dansı (rezistans ve reaktans), el ve ayak bileğine yerleştirilen elekt-
rotlar ile 50-1000 kHz frekansa sahip bir akım verilerek kaydedi-

lir ve alet geliştirilmiş eşitlikleri kullanarak yağ kütlesi ve yağsız 
vücut kütlesini hesaplar. Bioelektrik İmpedans ile yağın vücuttaki 
dağılımını gösteren segmental analizler de yapılabilir. Yüksek fre-
kanslı model cihazlar ile toplam vücut suyunun yanında, ekstra-
sellüler sıvı, intrasellüler sıvı ve vücut hücre kütlesi de saptanabilir. 
Ucuz, hızlı, rahatsızlık vermeyen bir yöntemdir. Ancak, en önem-
li sınırlılık yapılan ölçümlerin hidrasyon durumundan etkilenme-
sidir. Dual X-Ray Absorptiyometre, bilgisayarlı tomografi Magne-
tik Rezonans en güvenilir vücut bileşimini saptama yöntemleridir. 
Ancak, maliyetleri yüksektir, her birinin avatajlı yönleri ve sınır-
lılıkları bulunmaktadır. Bilgisayarlı tomografi vücut kompozisyo-
nunun analizinde en doğru sonucu vermekle birlikte, radyasyona 
maruz kalınması nedeniyle rutinde tercih edilen bir yöntem de-
ğildir (57).

Biyokimyasal Değerlendirme: Biyokimyasal değerlendir-
me veya laboratuvar analizlerinde, vücuttaki biyolojik materyal-
ler (yaygın olarak kan, eritrosit, lökositler, idrar, dışkı, tükürük, 
ter, lenf, gözyaşı, sindirim salgıları, eklem sıvısı, kist sıvısı, amni-
yon sıvısı, beyin-omurilik sıvısı, periton sıvısı, plevra sıvısı, mu-
koza, adipoz doku, karaciğer, kemik, saç, tırnak vb.) kullanılmak-
tadır. Laboratuvar testleri; hastalıkların tanımlanması, beslenme 
tanılarının desteklenmesi, beslenme müdahalesinin etkililiğinin 
izlenmesi, beslenme bakım sürecinin veya tıbbi beslenme tedavi-
sinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (52). 

-Albümin-Prealbümin: Albümin beslenme düzeyinin sap-
tanmasında en yaygın olarak bakılan serum proteinidir. Hipoal-
bünemi, morbidite ve mortalite için güçlü bir belirleyicidir. Mal-
nütrisyonda albümin sentezi için temel teşkil eden besin ögeleri-
nin yetersizliği nedeni ile sentez azalır. Albümin malnütrisyon-
dan öte hepatik hastalıklar, ekstra protein kayıpları (fistül perito-
nitisler, nefrotik sendrom vb.), enfeksiyon veya inflamasyon duru-
mu gibi faktörler nedeniyle değişebilir. Tüm bu nedenlerden dola-
yı albümin düzeyinin saptanması malnütrisyonun değerlendiril-
mesinde çok geçerli bir yöntem olamayabilir. İnflamasyon duru-
munu gösteren C-reaktif protein ve diğer parametreler ile birlik-
te değerlendirilmelidir. Albümin, hidrasyon durumuna oldukça 
hassas olduğundan yükselmiş veya azalmış albümin seviyesinin 
gerçek nedeni gözlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Prealbümi-
nin serum yarılanma ömrü, albümine göre kısadır (yaklaşık 24-
48 saat). Bu nedenle inflamasyon sonrasında beslenme tedavisi-
nin etkinliğinin değerlendirilmesinde muhtemelen en yararlı pro-
tein belirtecidir (58). 

-Hemoglobin (Hb): Kırmızı kan hücrelerinde bulunan demir 
içerikli bir proteindir. Anemi; her ünite kan hacminde eritrosit sa-
yılarında azalma veya kandaki Hb seviyesinin normal fizyolojik 
ihtiyacın altına olması ile karakterize bir durumdur. Ülkemizde 
özellikle demir yetersizliği anemisi oldukça yaygındır ve her yaş 
grubundaki bireyi etkilemektedir. Aneminin ilk tanımlaması he-
matokrit (Hct) değerleri veya tam kan sayımı üzerinden yapılır. 
Ortalama kırmızı kan hücresi hacmine göre anemiler mikrositik, 
normositik ve makrositik olarak tanımlanır. Aneminin beslenme 
nedenini tanımlamak için tam kan sayımı testi oldukça kullanış-
lıdır. Mikrositik anemi çoğunlukla demir yetersizliği ile ilişkili-
dir. Serum ferritini, depo demiri gösterir. Demir yetersizliği ane-
misinde önce serum ferritin düzeyi azalır, daha sonra Hb düzeyi 
etkilenir. Toplam demir bağlama kapasitesi mobil demiri bağlaya-
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bilen tüm proteinlerin direk ölçümüdür ve plazma demir trans-
port proteini, transferinin serbest bağlama yüzeyi sayısına bağlı-
dır. Transferin doygunluğu, dokularda demirin kullanılabilirliği-
ni gösterir. Diyetle demir alımı düşük olduğunda transferin doy-
gunluğu azalır. Makrositik anemiler; folat yetersizliği ve B

12
 vita-

mini yetersizliğini içermektedir. Makrositik aneminin beslenme 
nedenleri, kemik iliğinde yeterli folat ve B

12
 vitamini bulunması 

ile ilişkilidir ve iki besin ögesi seviyesinin de incelenmesi gerek-
mektedir (20, 52). 

-Kolesterol: Yüksek serum kolesterol düzeyi kardiyovasküler 
hastalıklar için metabolik risk faktörüdür. Düşük serum koleste-
rol düzeyi ise komplikasyonlar ve mortalite için tahmin aracıdır. 
Serum kolesterolünün düşük olması; düşük lipoprotein ve böylece 
düşük viseral protein düzeylerinin göstergesi olarak düşünülmek-
tedir. Hipokolesterolemiya, malnütrisyonun geç döneminde göz-
lenmekte ve kolesterolün değerini bir tarama aracı olarak sınırla-
maktadır (20, 52). 

Besin Tüketimin Değerlendirilmesi: Beslenme alışkanlık-
ları ve besin tüketim miktarının saptanmasında farklı yöntemler 
bulunmaktadır. Bunlar arasında “günlük tutma yöntemi”, “24 sa-
atlik geri dönük besin tüketimi”, “diyet öyküsünün alınması” ve 

“besin tüketim sıklığı”nın saptanmasını sayabiliriz. Uygun yöntem 
seçildikten sonra, toplanan kayıtlardan bireylerin gün boyunca 
tüketmiş olduğu besinlerin tür ve miktarları bulunur. Tüketilen 
besinlerden günlük enerji ve diğer besin ögeleri alımı hesaplanır. 
Elde edilen sonuçlar, önerilen enerji ve besin ögesi gereksinme de-
ğerleri ile karşılaştırılarak gereksinmeyi karşılama yüzdesi hesap-
lanır ve yeterlilik durumunun değerlendirilmesi yapılabilir (52). 

Çalışanlarda hidrasyon durumunun değerlendirilmesi elekt-
rolit dengesizlikleri ve diğer ilgili sorunların önlenmesi açısından 
önemlidir. Dehidratasyon sıklıkla kusma, diyare, aşırı laksatif kul-
lanımı, diüretikler, aşırı idrara çıkma, ateş, aşırı terleme veya ye-
tersiz sıvı alımı nedeniyle elektrolitlerin aşırı kaybı sonucu oluşur. 
Hidrasyon durumunun laboratuvar değerlendirmesinde; serum 
sodyum, kan üre nitrojeni (serum kreatinin oranına göre yüksel-
miş), serum ozmolaritesine bakılır. Laboratuvar testlerinin yanın-
da, hidrasyon durumuna yönelik değerlendirme fiziksel muayene, 
beslenme temelli fiziksel muayene ve bireyin klinik durumu göz 
önüne alınarak yapılmalıdır. Birçok biyokimyasal parametre de-
hidratasyon veya aşırı hidrasyondan etkilendiği için laboratuvar 
sonuçlarının doğru yorumlanması önemlidir.

Fiziksel Testler: Fiziksel testlerin amacı malnütrisyondaki 
semptomlar ve fiziksel sinyallerden olası beslenme yetersizliğinin 
saptanmasıdır. Ancak, burada beslenmeye bağlı olan ve olmayan 
fiziksel belirtilerin iyi ayırt edilmesi gereklidir. Deri, saç, tırnak, 
göz, ağız ve kaslarda beslenme yetersizliği göstergeleri incelenme-
lidir. Klinik bulguların ortaya çıkmasında; diyetle besin ögeleri-
nin yetersiz alımı, emilimin bozulması veya vücuttan kaybın art-
ması sonrasında, plazma ve selüler besin ögesi düzeyinin azalması 
etkili olmaktadır. Doğru bir şekilde beslenme durum değerlendir-
mesi yapabilmek için beslenme odaklı fiziksel değerlendirme ile 
elde edilen veriler besin ve beslenme öyküsü, laboratuvar ve tanı 
test sonuçları, fiziksel ölçümler ve öykü ile birlikte kullanılmalıdır.

Fonksiyonel Testler: Yaygın kullanılan fonksiyonel test, hand 
grip dinamometre ile el kavrama gücünün ölçülmesidir. Hand 
grip ölçümü yağsız vücut dokusu ile ilişkilidir. Hand grip kuvveti-

nin azalması, kas gücündeki azalma ile karakterize edilir. Malnüt-
risyon kas gücündeki azalma ve genel fonksiyonel düzey ile ilişki-
lidir. Malnütrisyon sonucunda fizyolojik olarak tüm vücut prote-
in konsantrasyonu ve vücut hücre kütlesi azalır. Kas kütlesindeki 
azalma güçlü bir şekilde fonksiyonel kapasite ve hand grip kuvveti 
ile ilişkili olduğundan yetersiz beslenmeyi saptamada objektif bir 
belirteç olduğu düşünülmektedir (58).
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GİRİŞ
Çalışan insanların sağlığı ve güvenliği küresel olarak mesleki teh-
likeler ve diğer çalışma koşulları, pandemik ölçekte bir hastalık 
düzeyindedir. Yılda 313 milyon işçi iş kazası, tyaklaşık 350.000 
kişi ise ölümcül iş kazası yaşamaktadır. Son 14 yılda 160 milyon 
işçi, iş ile ilgili hastalık sebebiyle kaybedilmiştir. İşe bağlı hasta-
lıkların, tespit edilenlerinin yılda 2,3 milyon ölümcül vaka oldu-
ğu, gerçek sayının ise birkaç kat daha fazla olduğu tahmin edil-
mektedir. Asya, en kalabalık kıta olması ve gelişmekte olan ülkele-
rin yoğun bulunması sebebiyle mağdurların sayısının en fazla ol-
duğu kıtadır (1).

Çağdaş sağlık ve güvenlik anlayışı içinde koruyucu sağlık hiz-
metlerinin en önemli başlıklarından birisi de sağlık ve güvenlik 
konusunda eğitimdir. Hizmetlerin başarıya ulaşması, temel ko-
ruyucu sağlık kurallarına uyması beklenen bireylerin bu kural-
ları bilmeleri ve uygulamaları ile gerçekleştirilebilir. İşçi eğitimi-
nin temel dayanağı, karşılaştıkları riskleri öğrenmeyi içeren bilme 
hakkıdır. Sağlığın korunmasının ötesinde, toplum katılımı ve sağ-
lığın geliştirilmesinin tartışıldığı günümüzde işçilerin/çalışanla-
rın iş yerlerindeki sağlık risklerinden haberdar olmaları ve yapıla-
cak düzenlemelerde söz sahibi olabilmeleri işçilere sağlık eğitimi 
verilmesi ile mümkün olacaktır. Böylece sağlıklı çalışma ortamı, 
çalışan sağlıklı bir toplum ve insancıl üretkenlik/verimlilik sağ-
lanabilecektir (2). 

İşçiler sağlık, güvenlik ve iş yerlerindeki tehlikeler hakkında ne 
kadar çok şey bilirlerse kendilerini tehlikelerden o kadar korur ve 
sağlıklarını o kadar geliştirirler. Çalışanların teorik ve pratik eğitimi, 
kaza ya da hastalık olmasını ilk etapta önleyebilir. Unutulmamalı-
dır ki, bütün işle ilgili (mesleki) hastalıklar ve kazalar önlenebilir. 
İşçilerin işlerini doğru ve güvenli bir şekilde nasıl yapacaklarını 
öğrenmeleri için mesleki eğitim kesinlikle gereklidir. Çalışanlara 
eğitimin gerekliliği anlatılmalı, önemi vurgulanmalı ve bunun ne-
denleri açıkça ifade edilmelidir. Uygun eğitim programları, işçilerin 
bilinç düzeyini yükseltir ve zamanla artan sayıda kişinin işyerinde 
güvenli çalışma kültürünü benimsemesine, böylece işyerinde bu 
kültürün normal olarak algılamasına neden olur (3)

YETİŞKİN EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ 
ÖĞRENME, ÖĞRETME VE EĞİTİM
Günümüzde eğitimcilerin ve psikologların ortak tanımlarına 
göre; öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak geçirdi-
ği yaşantıların ürünü olan kalıcı izli “davranış değişikliği” ola-
rak tanımlanır (4). Bu tanıma göre öğrenmenin üç temel özelli-
ği vardır (5)

1. Öğrenme sonucunda kesinlikle bir davranış değişikliği olu-
şur: Öğrenme nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, öğrenme sonucun-
da bireyin davranışında gözlenebilir bir değişme olması gerekir. 
Öğrenme sonucu oluşan davranış, hemen ortaya çıkabileceği gibi, 
birey istediği zaman da ortaya çıkabilir. Öğrenme ürünü davranış 
istendik ya da istenmedik olabildiği gibi yanlış da olabilir. Örne-
ğin, sigara içme istendik olmamakla birlikte, öğrenilmiş bir dav-
ranıştır (5)

2. Öğrenme yaşantı ürünüdür: Çevresiyle kurduğu etkileşim so-
nucu bireyde kalan izler olarak tanımlanan yaşantı/lar sonucunda 
öğrenme oluşur. Tüm davranışlar öğrenilmiş değildir, davranışla-
rın bir kısmı refleksiftir. Davranıştaki değişmeye öğrenme diyebil-
mek için bu değişmenin içgüdüsel ya da refleksif olmaması, bir ya-
şantı sonucunda ortaya çıkması gerekir. Her bireyin çevresiyle kur-
duğu etkileşim diğerinden farklı olduğu için, öğrenme bireyseldir (5)

3. Öğrenme kalıcı izlidir: Öğrenmeden söz edebilmek için bi-
reyin gösterdiği davranış değişikliğinin sürekli olması gerekir. Bi-
reyin çevresiyle yaptığı her tür etkileşim bireyde iz meydana getir-
mez. Yaşantının oluşabilmesi ve sonucunda kalıcı bir iz oluştura-
bilmesi için, etkileşimin yaşantı eşiğini aşması gerekir (5)

Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen, açık ya da 
örtük her tür etkinliğine “davranış” adı verilmektedir. İnsanın 
içinde bulunduğu dünya ile etkileşimi sonunda en az üç tür de-
ğişme oluşur. Eğitimcilerin öğrenme ürünü davranışlar olarak ta-
nımladıkları bu davranışlar; bilişsel (zihinsel), psiko-motor (be-
ceri) ve duyuşsal (tutum) olmak üzere üç grupta incelenmektedir. 
Bu sınıflama bir yandan eğitimde öğrenme hedef ve davranışları-
nın saptanmasına, diğer yandan da davranışlara uygun öğretim 
yöntemi ve tekniklerinin belirlenmesinde önemlidir.
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•	 Bilişsel davranışlar; semboller kullanarak oluşan öğren-
meleri kapsar. Bir görevi ya da mesleği uygulayabilmek için 
gereken bilgi ve kavrayış üzerine odaklanmıştır. Bu kapsam-
da sözel bilgi öğrenme, kavram öğrenme, ilke öğrenme ve 
problem çözme olarak tanımlanan öğrenmeler ele alınır. 
Okul öğrenmelerinin büyük bir bölümü bilişseldir. 

•	 Psiko-motor davranışlar; duyu organları, zihin ve kasların 
birlikte çalışması sonucu ortaya çıkar ve beceri öğrenmele-
rini içerir. Bir görevi ya da mesleği uygulayabilmek için gere-
ken beceri ve pratikler üzerinde odaklanmıştır.

•	 Duyuşsal davranışlar; duygularla ilgili öğrenmeler ise, du-
yuşsal ürün (tutum) olarak kabul edilir. Bir görevi ya da mes-
leği uygulayabilmek için gereken tutum ve inanışlar üzerin-
de odaklanmıştır.

Hareket, düşünce ve duygu biribirinden tamamen bağımsız de-
ğildir. Birisindeki değişmeyi diğerindeki değişme izler ve bu de-
ğişmeler biribirine bağımlıdır. Öğrenme insanın içinde, beynin-
de ve sinir sisteminde oluşur. Onun nasıl olduğunu gözleyemeyiz, 
biz bireyin davranışlarına bakarak öğrenmenin gerçekleşip ger-
çekleşmediğini anlayabiliriz.

Öğretme; öğrenmeyi sağlama ve rehberlik etme etkinliğidir. 
Planlı ve programlı öğretme etkinliklerine öğretim denmektedir.

Eğitim ise; “bireyin davranışlarında, kendi yaşantıları yoluyla, 
kasıtlı olarak istendik davranışlar oluşturma süreci”dir (4). Eğitim 
yoluyla bireylerin bilgi ve becerileri, amaçları, beklentileri, tutumla-
rı ve değerleri, hedeflenen yönde (istendik) ve amaçlı olarak (kasıtlı) 
değiştirilebilir. Bu değişme, bireyin yeni bir davranışı kazanması bi-
çiminde olabileceği gibi, eskiden sahip olduğu istenmeyen nitelik-
teki davranışlarını bırakması biçiminde de olabilir. Ancak davranış 
değiştirme, bir öğrenme sonucunda oluşur (4). Sonuç olarak eğitim, 
bireyde istendik öğrenmeleri oluşturmakla yükümlüdür.

Eğitim sistemi, bir bütünlük içinde, örgün eğitim ve yaygın 
eğitim alt sistemlerinden oluşur (6).

Örgün eğitim; belirli bir yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bi-
reylere okullarda, belirli bir amaca göre hazırlanmış programlarla 
düzenli olarak yapılan eğitimdir. Genel, mesleki ve teknik eğitim 
programları bu kapsamda uygulanır (6).

Yaygın eğitim ise; örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya 
öğrenim kademelerinin birinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olan 
değişik yaş gruplarındaki ve seviyedeki bireylere, ilgi ve gereksi-
nim duydukları alanlara göre yapılan eğitimdir. Bu nedenle bu 
kapsamdaki eğitim, amaçlarına uygun hazırlanmış programlarla, 
programların gerektirdiği ortam ve sürelerde verilir. Halk eğitimi, 
hizmet öncesi mesleki eğitim ve hizmetiçi eğitim de bu alt siste-
min birer ögesidir (6).

Eğitim sistemini bir bütünlük içinde gören yaklaşıma göre; 
“hizmetiçi eğitim, yaşam boyu eğitim içinde yer alan bir alt süreç-
tir. Yaşam boyu eğitim; sürekli eğitim kavramından ortaya çık-
mıştır ve eğitim sürecinin insan yaşamı boyunca sürmesinden çok, 
yaşamın her alanında ortaya çıkan eğitim etkinliklerine sistemli 
bir bütünlük kazandırmaktadır (6).

Hizmetiçi eğitim aşağıda belirtildiği gibi farklı ifadelerle ta-
nımlanmaktadır:

Hizmetiçi eğitim; çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini ge-
liştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitimlerdir (7). 

Hizmetiçi eğitim; özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli 
bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bi-
reylere görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını 
sağlamak üzere yapılan eğitimlerdir (8).

Hizmetiçi eğitimle, bireylerin hizmetteki verim ve etkinlik-
lerinin artırılması, bireylerin ve kurumun gelişmesine yol açacak 
bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması amaçlanır. Hizmetiçi 
eğitim programları, genel olarak “kurs” veya “seminer” olarak ad-
landırılmaktadır. Seminer; zihinsel davranışların kazandırılma-
sını sağlayan kısa süreli eğitim etkinlikleridir. Kurs ise; beceri ka-
zandırılmasını sağlayan daha uzun süreli eğitim etkinlikleridir (6).

Hizmetiçi eğitim programlarına uygulama evrelerine ve genel 
amaçlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (6): 

Oryantasyon eğitimi; kuruma yeni gelen personelin kuru-
mun amaç ve politikasını, yapısını, kendi görev ve sorumlulukla-
rını tanımaları için yapılan eğitimdir.

Temel eğitim; bir kurumda işe başlayacak personele yapaca-
ğı işin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak 
üzere yapılan eğitimdir. Birçok kurumda temel eğitim programla-
rı uyum (oryantasyon) eğitimi ile birlikte uygulanır. 

Geliştirme eğitimi; kurumda halen çalışmakta olan persone-
lin çalıştığı alanla ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri öğrenmesi ve 
yeteneklerini geliştirmesi amacıyla uygulanır.

Tamamlama eğitimi; kurum içinde görev değişikliği yapan 
personelin yeni görevinin gerektirdiği yeterlikleri kazanması için 
uygulanır. Personelin kadro ünvanının yükseltilmesini, böylece iş 
veya görev alanını değiştimeyi sağlayan bu tür programlar ihtisas 
ve meslek eğitimi niteliğindedir.

Yükseltme eğitimi; kurumlarda gelecekteki personel ihtiya-
cını karşılamak üzere, personelin yetiştirileceği alan ve kademe-
nin gerektirdiği yeterlikleri kazandırmayı esas alarak hazırlanan 
programlardır. 

Özel alan eğitimi; kurum içinde çalışan personeli bilgisayar, 
yabancı dil, tercüme, ilk yardım, iş güvenliği gibi çeşitli alanlar-
da özel hizmetler için yetiştirmek üzere uygulanan programlardır.

Hizmetiçi eğitim programları, uygulanması için sağlanan or-
tamlara göre de “iş başında” ve “iş dışında” eğitim olarak ayrılır 
(6): 

İş başında eğitim; bir kurumda personele gerçek iş ortamında, 
özellikle beceri ve iş alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla yapı-
lır. Bu tür eğitimler hem kolay uygulanabilir, hem de ekonomik, 
oldukça etkili ve kalıcıdır.

İş dışında eğitim; personele gözlem, inceleme ve tartışma orta-
mı sağlayarak gerekli bilgi ve tutumları kazandırmak üzere, gün-
lük iş yaşamının dışında (kurum içinde veya dışında) farklı or-
tamlarda yapılır.

Hizmetiçi eğitimlerde hedef grup yetişkinler olduğu için yetiş-
kinlerin öğrenme özellikleri önem kazanmaktadır.

YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ
Yetişkin bireylere yeni bilgiler, tutumlar ve davranışlar kazandır-
mak için çalışılırken onların nasıl öğrendiği dikkate alınmalıdır. Ye-
tişkinlerin nasıl öğrendiğini anlamaya çalışmak, yetişkin eğitimin-
de “olumlu bir eğitim ortamı” yaratarak öğrenmeyi kolaylaştırmak 
anlamına gelir. Çünkü eğitim sürecinin dinamikleri büyük ölçüde 
eğitimci ve katılımcıların birbirlerini anlamalarına bağlıdır. Eğitim-
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ci, katılımcıların beklenti ve gereksinimlerini, katılımcılar da neden 
orada bulunduklarını net bir şekilde anlamış olmalıdırlar (9).

Yetişkin eğitiminin temel kuramları ve özellikle psikoloji ala-
nında geliştirilen ve yetişkinlerde öğrenme ve öğretimle ilgili ola-
rak kullanılan diğer bazı kuramlar sonucunda ortaya çıkan öğren-
me ilkeleri ve engelleri aşağıda özetlenmiştir:

Yetişkinin temel özellikleri, eğitim sürecinde önemli rol oynar. 
Bu nedenle eğitim sürecinde yetişkinin yukarıda belirtilen özel-
liklerine dikkat edilmelidir. Öğrenme için sosyal olduğu kadar, fi-
zik açıdan da uygun ortamlar hazırlanmalıdır. Öğrenme yetişki-
nin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine dayalı olmalıdır. Yetişkin-
lerin geçmiş deneyimleri öğrenmesini etkiler. Yetişkine öğren-
me için yeterli zaman verilmeli, öğrenme hızı zorlanmamalıdır. 
Yetişkinlerde öğrenme, yetişkinin yaşam durumunu geliştirmeye 
izin verecek şekilde düzenlenmeli ve öğretim durumları da yetiş-
kinin sosyal rollerindeki yeteneklerini geliştirici olmalıdır. Ye-
tişkinlere verilecek bilgi onları bilinçlendirici olmalıdır (10).

Ayrıca, yetişkin öğrenme sürecinde etkin olmalıdır. Bu neden-
le yaparak-yaşayarak öğrenme temel öğrenme ilkesi olmalıdır. 
Özellikle becerilerin kazanılmasında ve kalıcı olmasında tekrar 
önemlidir. Öğrenmede doğru davranışlar pekiştirilmelidir (10).

Öğrenilecek konu ya da çözülecek sorun, yetişkinin sorunun 
temel ögelerini ve bunlar arasındaki ilişkileri görüp inceleyebil-
mesi için en ayrıntısına kadar yapısallaştırılmalıdır. Öğretilecek 
bilgiler, yetişkinin özelliğine göre, basitten karmaşığa gidecek şe-
kilde sıralanmalıdır. Kavrayarak öğrenme, ezbere öğrenmekten 
daha kalıcıdır. Yetişkin, öğrenme yaşantıları arasındaki ilişkileri 
kendisi keşfeder ve bu ilişkileri uygulayabilirse, öğrenmede kalıcı-
lık artabilir ve genellemeler değişik alanlara da aktarılabilir. Yetiş-
kinde öğrenme sonunda geribildirimler verilerek yetişkinin yan-
lış ve doğruları bilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştir-
mesi sağlanabilir. Yetişkinin güdülenmesi ve başarılı olması için 
öğrenme sürecine ilişkin belirli amaçları olmalıdır. Yeni öğrenilen-
ler yetişkinin önceki öğrendikleri ile bütünleştirilmelidir (10).

Yetişkin eğitiminde güdüleme önemlidir. Bunun için, öğre-
tim durumları yetişkinin yeteneklerine göre düzenlenmeli, öğ-
renme, yetişkinin içinde bulunduğu kültüre göre biçimlendiril-
melidir. Öğrenmede yetişkinin değerleri göz önüne alınmalıdır. 
Öğrenmede yetişkinin kaygı düzeyi göz önünde bulundurularak 
olumlu geribildirim verilerek cesaretlendirme ve yönlendir-
meye yer verilmelidir. Öğrenme grubunun yapısı ve atmosferi öğ-
renmeyi etkilemektedir (10).

Bu ilkeler ışığında yetişkinlerin öğrenme özelliklerini şu şekil-
de sıralanabilir (9):
1. Yetişkinler eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını is-

terler: Eğitimciler, herhangi bir yetişkin grubuna yönelik eğiti-
me hazırlanırken, katılımcıların kendi yaşantıları ile ilgili ko-
nulara doğrudan bağlantılı olan öğrenme deneyimleri oluştur-
malıdırlar. Bunun için eğitimin başlangıcında, eğitimin amacı 
açıklanmalı ve bu eğitimin onların yaşantılarıyla ilgili bağlan-
tısı kurulmalıdır. 

2. Yetişkinler eğitim kendi konularıyla ilgiliyse öğrenmeye he-
vesli olurlar, güdülenirler: Eğitimin başında, yeni bilgi ve be-
ceriler kazanmada net ve açıklayıcı hedefler koyan eğitimci-
ler, katılımcıların hevesini ve ilgisini artırabilir, ilgilerini doğ-
ru yöne yönlendirebilirler.

3. Yetişkinler eğitime etkin olarak katılmak isterler: Yetişkinler, 
yalnızca arkaya yaslanıp dinlemeyi çok fazla istemezler. Usta bir 
eğitimci program, etkinlikler ve diğer olaylarla ilgili olarak katı-
lımcıların görüşlerini almak, soru sormak, beyin fırtınası (bra-
instorming) ve tartışmalar yapmak, katılımcılara görevler ver-
mek, değişik sınıf etkinlikleri (oyunlaştırma vb.) düzenlemek 
gibi, katılımcıların etkin olacağı öğrenim deneyimleri düzenler. 

4. Yetişkinler eğitimde değişiklik isterler: Katılımcılar, eğitim-
de tek düzelik yerine değişiklik isterler. Eğitimci görsel-işitsel 
araçları kullanarak sınıf dersleri, küçük grup etkinlikleri, grup 
tartışmaları, gösterimler, oyunlaştırmalar, vaka çalışmaları ve 
beyin fırtınası ile ya da konuk konuşmacılar çağırarak bu deği-
şikliği sağlayabilir. 

5. Yetişkinler olumlu geribildirim verilmesini isterler: Katılım-
cılar, özellikle eğitimin amaçları ile beklentileri doğrultusun-
da, ne derecede başarılı olduklarını ve öğrenmede gösterdik-
leri aşamaları bilmek isterler. Olumlu geribildirim ile katılım-
cıların kafalarındaki bu türden sorular yanıtlanmış olur. Katı-
lımcıların gösterdikleri aşamalar ile ilgili geribildirim vermek, 
bunu yaparken de olumlu bir tutum içinde olmak gereklidir.

6. Yetişkinlerin kişisel kaygıları vardır ve güvenli bir ortama 
gereksinim duyarlar: Yetişkinler, başkalarının karşısında ba-
şarısız ya da utanç verici bir duruma düşmekten korkarlar, di-
ğer katılımcılarla ve eğitimci ile uyuşup uyuşamayacakları en-
dişesi taşırlar. Verilenleri anlamama, öğretilen becerileri uy-
gulayamama endişeleri vardır. Eğitimci katılımcıların bu endi-
şeleri taşıdığını ve bunlarla nasıl başedeceğini bilmelidir. Bu-
nun için katılımcıları rahatlatacak etkinlikler düzenlemelidir. 
Bu etkinlikler, katılımcılara orada güvenli bir ortam olduğu 
mesajını vermelidir. 

7. Yetişkinler herkesten farklı bilgi, görgü ve deneyime sahip öz-
gün birer birey olarak görülmek isterler: Her katılımcı, farklı 
bir geçmişi, deneyimleri ve gereksinimleri olduğu kabul edilen, 
özgün bir birey olarak görülmeyi ve kendisine böyle davranıl-
masını ister. Bunu sağlamak için eğitimci; katılımcıların isim-
lerini kullanmalı, tüm katılımcıları etkinliklere katmaya çalış-
malı, onlara saygılı davranmalı ve katılımcıların birbirleriyle 
bilgi alış verişine izin verecek bir ortam yaratmalıdır.

8. Yetişkinlerin özgüvenlerini korumaları gerekir: Katılımcılar 
eğitim sırasında, yeterlik ve özgüvenlerinin güçlendirilmesini 
ve kendi konumlarında gösterdikleri başarıların başkalarınca 
da saygıyla karşılanmasını isterler. Bu nedenle, özgüvenin ve 
ortamın güveninin korunmasında, eğitimcinin olumsuz geri-
bildirimden kaçınması ve katılımcılara saygılı davranması ge-
rekir.

9. Yetişkinlerin kendileri ve eğitimcileri için beklenti düzeyleri 
yüksektir: Genellikle, katılımcıların hem kendilerinden hem 
de onları eğiten eğitimcilerinden beklentileri yüksektir. Eği-
timci bu beklentileri karşılama konusunda geçmişi ve yetenek-
leri konusunda katılımcılara karşı dürüst olmalıdır.

10. Yetişkinlerin bireysel gereksinimleri göz önüne alınmalıdır: 
Her katılımcının kişisel gereksinimleri vardır. Bunun için, eği-
timci uygun zamanlarda ara vermeli, havalandırma-ışıklan-
dırmanın yeterli olmasını sağlamalı, dikkatleri dağıtacak nes-
neleri ortamdan uzaklaştırarak gerginliği azaltmalı ve olumlu 
bir eğitim ortamı yaratmalıdır.



424 Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ, Dr. Şeyma Aliye KARA

Yetişkin Eğitimini Yürütürken Eğitimcinin Dikkat Etmesi 
Gerekenler;
Yetişkin eğitimini yürütürken eğitimci öncelikle yetişkinlerin öğ-
renme özelliklerini bilmeli ve bunları dikkate almalıdır. Yetişkin 
eğitimi yaklaşımında, “kolaylaştırıcı” rolündeki eğitimci, çalışanla-
rın eğitimlerini aşağıdaki sekiz ilkeye dayalı olarak yürütmelidir (9):
1. En verimli öğrenme, katılımcı öğrenmeye hazır olduğunda 

gerçekleşir. Güdülenme içsel bir dinamik olmasına karşın, ka-
tılımcıların güdülerini besleyecek bir ortam yaratmak eğitim-
cinin elindedir.

2. Öğrenim, katılımcıların daha önceden bildikleri ya da dene-
yimleri üzerine yapılandırılırsa daha etkili olur. 

3. Katılımcılar, neleri öğrenmeleri gerektiğinin farkında olurlar-
sa öğrenme daha etkili olur.

4. Değişik eğitim teknikleri ve yöntemleri kullanılarak öğrenme 
kolaylaştırılabilir.

5. Beceri öğrenmek için gözlem altında ya da gerçeğine benzer 
ortamlarda (Örn. oyunlaştırma, maketler vb.) uygulama yap-
ma olanağının verilmesi gereklidir.

6. Bir beceride yeterli olmak için tekrar yapmak gerekir.
7. Öğrenme ortamı gerçeğe ne kadar yakın olursa, öğrenme de o 

kadar etkili olur.
8. Katılımcılara gelişimleri ile ilgili geribildirim verilmelidir. Ge-

ribildirimin etkili olabilmesi için, uygulamadan hemen sonra 
verilmesi, olumlu olması, yargılayıcı olmaması gerekir.

Yetişkin eğitimindeki etkinliklerde öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir 
kişi olarak eğitimcinin temel görevi, geleneksel pedagojik öğ-
renme yaklaşımında olduğu gibi öğrenilen “konunun” yönetimin-
den daha çok, “eğitim sürecine rehberlik” etmesi ya da yönetme-
sidir (11,12). Bu nedenle, yetişkin öğrenmesinin konusu çok deği-
şik olabilir. Öğrenme konuları var olan kaynaklar, örgütlerin ve 
kurumların gereksinimleri ve katılımcıların ilgileri temelinde de-
ğişiklik gösterir. Yetişkin eğitimi yaklaşımıyla yürütülen eğitim-
de, eğitimcinin öğrettiği konuda “uzman” olması kadar asıl gerek-

li olan, eğitimcinin bu konuda sahip olduğu bilginin, “eğitim süre-
cine” etkili bir şekilde rehberlik edip etmediğidir.

Yetişkin eğitimi (andragoji) modeli ile pedagojik (çocuk eğiti-
mi) modelin temel varsayımları Tablo 1’de, bunların tasarım öge-
leri (11) ise Tablo 2’de karşılaştırılmıştır.

Tablo 1. Çocuk Eğitimi (Pedagoji) ile Yetişkin Eğitimi (Andragoji)

Varsayımları ile İlgili Karşılaştırma (11)

Varsayımlar

Pedagoji Andragoji

Benlik-algısı Bağımlılık Artan öz-yönetim

Yaşantı Çok az değerli
Öğrenme için zengin 

bir kaynak

Hazır bulunuşluk 

düzeyi

Biyolojik gelişme ve 

toplumsal baskı

Toplumsal rollere ilişkin 

gelişme ödevleri

Zaman perspektifi Ertelenmiş uygulama Uygulamada ivedilik

Öğrenmeye yönelim Konu merkezli Sorun merkezli

Burada genel çerçevesi çizilen yetişkin eğitimi modeli, çalışan-
ların hizmetiçi eğitiminde de kullanılabilecek bir modeldir. 

ÖĞRENME İÇİN UYGUN ORTAM 
OLUŞTURMA
Yetişkin eğitimi yaklaşımında, program ögeleri için belirleyici 
olan, düzenleme (organizasyon) ögesini oluşturan en önemli adım 
öğrenme için uygun ortam oluşturmadır. 

Yetişkinlerin öğrenmeleri için uygun ortam ya da “iklim/at-
mosfer” denince, insanların yaşam çevresi ve potansiyel etkile-
şimlerinin tamamı akla gelmektedir. Psikologlar, insanların öğ-
renmesinde, fiziksel çevrenin, kişilerarası ilişkilerin ve örgütsel 
çevrenin etkili olduğunu göstermişlerdir. Bu nedenle öğrenme or-

Tablo 2. Pedagoji ile Andragojinin Tasarımları ile İlgili Karşılaştırma (11)

Tasarım ögeleri

Pedagoji Andragoji

Atmosfer Yetke-yönetimli

Biçimsel

Yarışmacı

Karşılıklı anlaşma

Saygılı

İşbirlikçi

Biçimsel olmayan

Planlama Öğretmen tarafından Karşılıklı planlama mekanizması

Gereksinimlerin tanımlanması Öğretmen tarafından Karşılıklı öz-tanımlama

Amaçların formulasyonu Öğretmen tarafından Karşılıklı görüşmeler

Tasarım
Öğrenilecek konunun mantığı

İçerik üniteleri

Hazır oluşa göre sıralama

Sorun üniteleri

Etkinlikler Aktarmacı teknikler Deneyimsel teknikler (araştırma)

Değerlendirme Öğretmen tarafından Gereksinimlerin karşılıklı-yeniden tanımlanması
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tamı oluşturma; fizik, birey ve örgütsel çevrenin birarada ele alın-
masından oluşmaktadır (12).

Öğrenme ortamında “iklim/atmosferi” oluşturan tüm bu öge-
ler tarafından öğrenme uyarılabilir ya da engellenebilir. Heyecan, 
neşe, çoşku, mizah ve fiziksel olarak rahat olma öğrenmeyi kolay-
laştırırken, rahatsızlık, anksiyete, duygusuzluk, sıradanlık öğren-
me sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.

Öğrenme için uygun ortam oluşturmada anahtar nokta, kişi-
lerin değerlerine saygılı olmaktır. Eğer yetişkinler, kendi kendini 
yöneten ve bağımsız bireyler olarak tanınmazlarsa, yetişkin ola-
rak hareket etmelerine izin verilmezse, sonuçta ortaya çıkan ra-
hatsızlık, öğrenme ve çalışma ortamı üzerinde olumsuz bir etki 
yaratacaktır (11,12).

Fiziksel çevre; ısı, havalandırma, ışık, iyi ses düzeni, dinlenme 
yeri ve oturulan sandalyelerin rahat olması gibi, beden rahatlığı 
için düzenlemeleri kapsar. Fiziksel alanı planlamada, genel otu-
rumların yapıldığı geniş odaların etrafında, küçük grup çalışma-
ları için odalar ve bu odaların hepsinde öğrenenler arasındaki et-
kileşimi teşvik edecek şekilde yuvarlak, oval, altıgen ya da “U” bi-
çiminde masaların konulması önem taşımaktadır.

Etkili öğrenme için bir başka konu da maddi ve insan kaynak-
larının zenginliği, ulaşılabilirliği ve öğrenenlerin bunları edilgen 
değil, etkin olarak kullanılmasıdır. Öğrenme ortamının; kitaplar, 
kitapçıklar, dergiler, filmler, slaytlar, teypler, televizyon, video ve 
diğer görsel-işitsel araçlarla, bilgisayar, modeller-maketler ve diğer 
benzetimli araçlar ile düzenlenmesi gerekmektedir.

Özetle, olumlu bir eğitim ortamı yaratmak için fiziksel alanda 
yapılacaklar konusunda anahtar 4 konu şunlardır; 

a. Rahatlık
b. Çeşitlilik
c. Hareketlilik 
d. Kalacak-yatacak yer (11,12).

Kişilerarası ilişkiler; özellikle güdülenmede ve öğrenmenin ger-
çekleşmesinde ya da korunmasında ve olumlu davranışların pe-
kiştirilmesinde çok önem taşımaktadır. Kendilerini geliştirmele-
rinin onaylandığı ve hatta ödüllendirildiği bir ortamda, yetişkin-
lerin öğrenme etkinliklerine katılma güdüsü ve yeni davranışı uy-
gulama sıklığı artacaktır. Bir eğitim ortamında; hedeflerin açık ve 
net bir şekilde tanımlanmasının, beklentilerin ve olanakların dik-
katli bir şekilde açıklanmasının, soru sormaya ve araştırmaya açık 
bir ortam yaratılmasının, dürüst ve objektif geribildirimlerin, psi-
kolojik bir düzenlilik yaratması açısından önemi büyüktür. Ayrı-
ca; hipotez test etmeyi (deneme) cesaretlendiren ve sonucunda bir 
şey öğrenilmesi kaydıyla hatalara karşı hoşgörülü bir atmosfer de 
yetişkin eğitiminde çok önemlidir (11,12).

Bireye ve kültürel farklılıklara saygı gösterilen bir öğrenme or-
tamında; kişilerin kaygı düzeylerinin “güdülenmeye yetecek, an-
cak engel olmayacak” şekilde kontrol edilmesi gerekir. Eğitim 
ortamında çalışılan konu kadar, duyguların ve fikirlerin dikkate 
alınması, yetişkinlerin başarı konusunda güdülenmelerini destek-
leyecektir. Yetişkinlerin güven içinde, kabul edici, saygılı ve anla-
yışlı olmayı yaşadıkları eğitim ortamları psikolojik açıdan önem-
lidir. Öğrenme ortamındaki kişilerarası ilişkiler, yarışmadan çok 
iş birliğini, grup bağlılığını teşvik eden ve destekleyen ve karşılıklı 
etkileşimle katılımı sağlayan özellikte olmalıdır (11,12).

Örgütsel çevre; İnsan kaynaklarının geliştirilmesinde, eğitimi dü-
zenleyen örgütün yönetim felsefesi, politikası, örgütün yapısı, fi-
nans politikaları, ödül sistemi kişilerin kendilerini geliştirmesini, 
güdülenmesini ve dolayısıyla da öğrenmeyi etkiler. Yetişkin eğiti-
minde öğrenme ortamı, bütün süreci etkileyen en can alıcı öge-
dir. Eğer ortam, öğrenmeye gerçekten yardımcı değilse ve bir ku-
rumun insanlara değer verdiği ve onların gelişmesinin en verim-
li yatırım olduğu anlayışını yansıtmıyorsa, o zaman sürecin diğer 
bütün ögeleri tehlikeye girer. Eğitimi destekleyici bir ortam olma-
dan, en mükemmel eğitim etkinlikleri programına sahip olmak da 
mümkün değildir (11,12).

Yetişkin Eğitimlerinde Öğrenme İçin Uygun 
Ortam Oluşturma Konusunda Yapılacak 
Düzenlemeler
Öğrenme için uygun ortam ya da olumlu bir eğitim atmosferi; ye-
tişkinlerin nasıl, hangi ortamlarda öğrendiklerini esas alır, öğren-
meyi destekler, yetişkin öğrencilerin soru sormaya cesaret ede-
bildikleri güvenli bir ortam yaratır ve eğitimin başarılı olması ve 
amaçlara ulaşma sorumluluğunu sadece eğitimcilere değil, katı-
lımcılar dahil herkese yükler.

Olumlu bir eğitim atmosferi, kendiliğinden ya da şans eseri de-
ğil, eğitimden çok önce yapılacak dikkatli bir planlama ile oluştu-
rulabilir. Hizmetiçi eğitim sırasında da olumlu bir atmosferin ya-
ratılması ve eğitimden sonra da sürdürülmesi son derece önemli-
dir. Bu nedenle olumlu eğitim ortamı oluşturmayı;

1. Eğitim öncesi, 
2. Eğitim sırasında ve 
3. Eğitimden sonra olmak üzere üç başlıkta incelemek gerekir.

Olumlu Bir Eğitim Atmosferi İçin  
Eğitim Öncesi Hazırlıklar
Olumlu bir eğitim atmosferi oluşturmak için eğitimden önce, hiz-
metiçi eğitimden önce, planlama aşamasında yapılması gereken 
önemli çalışmalar (9):
•	 Katılımcıların sayısı, sosyo-kültürel özellikleri, eğitime neden, 

hangi amaçlarla başvurdukları, daha önce almış oldukları eği-
timler ve deneyimleri gibi konularda katılımcılar hakkında te-
mel bilgileri toplamak önemlidir (Karşılılıklı etkileşimin sağlan-
ması açısından 10-12 kişilik küçük gruplar tercih edilmelidir).

•	 Eğitimde kullanılacak araç ve gereçleri gözden geçirmek, hazır 
eğitim paketini yerel şartlara uyarlamak, eğitim etkinlikleri-
nin ve yöntemlerin zamanlamasına, sırasına ve gelişimine ka-
rar vermek için dikkatli bir plan yapmak gerekir.

•	 Eğitimin yapılacağı yerdeki fiziksel koşulların düzenlenmesi 
için; katılımcıların sayısına göre odanın büyüklüğünü, küçük 
grup etkinlikleri için uygun odaları, masa, sandalye vb. duru-
munu, etkileşim ve iletişimi sağlayacak oturma düzenlerini 
(dikdörtgen veya daire düzeni, “U” düzeni, küçük grup düze-
ni vb.) gözden geçirmek gerekir. Katılımcılar için isimlikler ha-
zırlanmalıdır. Odanın sıcaklığı, havalandırması, aydınlatılma-
sı, görsel-işitsel araç ve gereçlerin kullanılabilmesinin uygun 
olup olmadığının gözden geçirilmesi de önemlidir.

•	 Katılımcıların ihtiyaçlarının (yemek, konaklamak, telefon, kaza 
veya ani rahatsızlıklar dahil acil durumlar vb.) önceden tahmin 
edilmesi ve bunlara uygun düzenlemelerin yapılması gerekir.
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•	 Eğitimcinin kendini eğitime hazırlaması amacıyla; bilgilerini ta-
zelemesi, son yenilikleri öğrenmesi, eğitimde kullanacağı gereç-
lerin son gelişmeleri ve değişiklikleri içermesi için gözden geçi-
rilmesi, ders notlarını ve ders planını gözden geçirmesi gerekir.

Olumlu Bir Eğitim Atmosferi İçin Eğitim 
Sırasında Yapılacaklar:
Yetişkin eğitimi öncesinde yapılan iyi bir planlama, olumlu bir 
eğitim atmosferinin yaratılmasını sağlayacaktır (9). Ancak, eğiti-
me katılacakların eğitim salonuna girdiği andan başlayarak, eği-
tim sırasında da eğitimcin, olumlu bir eğitim atmosferinin yaratıl-
ması ve eğitim boyunca sürdürülmesi için dikkat etmesi gereken 
noktalar vardır. Bunlar aşağıda özetlenmiştir:
•	 Eğitime başlarken, katılımcıların birbiriyle ve eğitimcilerle ta-

nışması önemlidir. Katılımcılar birbirini tanıyor olsalar bile, 
bu etkinlik yetişkin eğitiminde özel bir önem taşımaktadır. 
Tanışma etkinliğinin; sıradan, sıkıcı bir “görev” gibi değil, ka-
tılımcıların karşılıklı etkileşimini sağlayacı, “buzları çözücü”, 
eğlenceli ve zevkli bir şekilde düzenlenmesi gerekir (Örn. iki-
şerli gruplar oluşturularak herkesin eşini tanıyıp gruba tanıt-
ması gibi). Tanışma etkinliklerine eğitimci/ler de mutlaka ka-
tılmalıdır.

•	 Eğitime başlamadan önce, katılımcıların eğitimden beklentile-
rinin neler olduğunun öğrenilmesi, yetişkin eğitiminde önem-
li bir etkinliktir.

•	 Eğitimle ilgili genel bir bakış açısı oluşturmak için, eğitimin 
amaçlarının ve öğrenim hedeflerinin gözden geçirilmesi, katı-
lımcıların beklentileri ile bunların karşılaştırılması, eğitim sı-
rasında yapılacak etkinliklerin açıklanması, eğitim programı-
nın tanıtılması ve eğitimde kullanılacak gereçlerin incelenme-
si önemlidir. Böylece, katılımcıların zihninde eğitimin genel 
bir çerçevesi çizilmiş olacaktır.

•	 Eğitimle ilgili katılımcıların bireysel ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecekleri (telefon, yemek, konaklama, vb.) yerlerinin belirtilme-

si, eğitimle ilgili sorularının yanıtlanması da eğitime başlarken 
önemlidir.

•	 Hem eğitimin başlangıcında hem de daha sonraki günlerde, et-
kin katılımı sağlaması, karşılıklı etkileşimi desteklemesi ve ka-
tılımcıların endişelerini gidermesi açısından, belli aralıklarla 
kısa-küçük oyunlar ile ısınma egzersizleri düzenlenebilir. Bu 
etkinliklere eğitimci/lerin de katılması, katılımcılarla bütün-
leşme ve daha kolay iletişim kurabilme nedeniyle önemlidir.

•	 Eğitimin tonunu eğitimci/ler ayarladığından, olumlu eğitim 
atmosferinin oluşturulması ve sürdürülmesi için sözlü ve söz-
süz iletişim önem taşımaktadır. Yetişkin eğitiminde “nasıl” 
söylendiği, “ne” söylendiği kadar önemlidir.
-	Sözlü İletişim: Sözlü iletişimde, sesin tonu, vurgusu, yük-

sekliği önemlidir. Önemli noktalara dikkati çekmek için 
her konuya güçlü bir girişle başlamak gerekir. Sunum şek-
linin ve temposunun iyi ayarlanması gerekir. Bir konu-
dan diğerine mantıklı ve yumuşak geçişler tercih edilme-
lidir. Eğitim sırasında yapılacak etkinlikler için talimatlar 
açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Katılımcılarla kişi-
sel düzeyde iletişim kurulmalı ve isimleriyle hitap edilme-
lidir. Katılımcıların verdikleri örnekleri kullanmak önem-
lidir. Sözlü iletişimde belli sözcük veya ifadeleri tekrarla-
maktan kaçınmak gerekir. Katılımcıların kabul edebileceği 
sözcüklerleri kullanarak konuşmak önemlidir (9).

- Sözsüz İletişim: Sözsüz iletişim de en az sözlü iletişim ka-
dar önemlidir. Giyim, göz teması, beden dili ve oda için-
de dolaşmak olumlu eğitim atmosferinin oluşturulması ve 
sürdürülmesinde etkilidir. Sözsüz iletişimde ilk izlenim çok 
önemlidir. Eğitimcinin olumlu bir yüz ifadesiyle, konusunu 
hevesli ve çoşkulu bir şekilde sunması, enerjik olması, so-
ruları yanıtlarken katılımcılara doğru dönmesi sözsüz ileti-
şimde önemlidir. Eğitimci aynı hareketleri tekrarlamaktan 
ve katılımcılar ile arasında yapay bir engel oluşturan sıra, 
kürsü veya podyum kullanmaktan kaçınmalıdır (9). 

Tablo 3. Olumlu Bir Eğitim Ortamı İçin Kontrol Listesi (12)

Fiziksel çevre Kişilerarası ilişkiler Örgütsel çevre

Yer

Işıklandırma

Ses düzeni/Sessiz ortam

Dekor

Isı

Havalandırma

Oturma düzeni

Gruplandırma/hareketi sağlama/dinlenme

Araç-gerecin yerleşimi

Canlandırma/Tazeleme

Yazılı materyal

Görsel-işitsel araçlar

Vestiyer

Otopark

Trafik düzeni

İsimlikler ve kartlar

Kayıtlar/Adresler vb.

Karşılama

Rahatlığı sağlama

Samimiyet (Resmiyetin olmaması)

Isınma egzersizleri

Demokratik liderlik

Kişilerarası ilişkiler

Gönüllüğün desteklenmesi

Birlikte planlama

İhtiyaçların saptanması

Amaçların belirlenmesi

Etkinliklerin tasarlanması ve uygulanması

Değerlendirme

Kapanış egzersizi

Zamanında bitirme

Politika

Yapılar

Katılımcılara hizmet anlayışı

Karar komiteleri

Toplantı duyurusu

Resmi olmayan literatür

Program

Duyurular için düzenleme

Poster, afiş, sergi vb.

Bütçe ve finansman

Günlük programlar ve kapanışın zamanlanması

Plan/program toplantılarının sıklığı
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•	 Eğitim sırasında, mizahın uygun dozda ve yerinde kullanılma-
sı olumlu bir eğitim atmosferi yaratılmasına yardım eder. Bu 
amaçla, konuyla ilgili karikatürler, fıkra ve öyküler kullanılabi-
lir. Ancak, mizah kesinlikle saldırgan olmamalı ve hiç kimse-
nin saldırı amacıyla mizah kullanmasına izin verilmemelidir.

•	 Eğitim odası dışındaki sosyal etkinlikler (sohbet, yemek, gezi 
vb.) de olumlu bir eğitim atmosferinin yaratılmasında ve sür-
dürülmesinde etkilidir.

Olumlu Bir Eğitim Atmosferinin Sürdürülmesi 
İçin Eğitimden Sonra Yapılacaklar:
Yetişkin eğitiminden sonra, katılımcıları kendi yerlerinde ziya-
ret ederek sorunlarını çözmeye yardım etmek amacıyla izlem ya-
pılması, eğitimde oluşturulan olumlu atmosferin devamını sağ-
lar (9). Aynı zamanda, katılımcıların eğitimde öğrendiklerini ken-
di iş yaşamlarında kullanmalarını destekler. Ayrıca, katılımcılar 
için yeni kursların düzenlenmesi veya katılımcıların yeni kurslar-
dan haberdar edilmesi, konuyla ilgili yeni bilgilerin onlara ulaştı-
rılması, kaynak gönderilmesi de bir hizmetiçi eğitimden sonra ya-
pılması gereken önemli etkinliklerdir.

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE KULLANILAN 
İNTERAKTİF EĞİTİM TEKNİKLERİ
Herhangi bir yetişkin eğitiminde, eğitimcinin görevi eğitime katı-
lanlarda eğitimin hedefleri doğrultusunda istendik davranış deği-
şikliğini oluşturmasıdır. Ancak, eğitimcinin bu temel görevini ye-
rine getirebilmesi ve eğitimde istenilen verimin elde edilebilmesi 
için olumlu bir eğitim ortamının yaratılması gerekir. Eğitimcinin, 
katılımcıları eğitimin hedeflerine ulaştırmadaki başarısı dinamik 
bir sunumla doğrudan ilgilidir. Bu ise ancak ilginin sürekli ayak-
ta tutulduğu çeşitli eğitim tekniklerinin kullanılması ile sağlana-
bilir. Yetişkin eğitiminde kullanılan çok değişik katılımcı ve karşı-
lıklı etkileşimi sağlayıcı (interaktif) eğitim tekniklerinden yararla-
nılabilir. Eğitimci ve katılımcılar arasında çok yönlü iletişimi sağ-
layan bu teknikleraşağıda sıralanmıştır (9):
1. Görsel-işitsel araçlarla desteklenmiş sınıf dersi
2. Küçük grup çalışmaları
3. Grup tartışmaları
4. Soru-yanıt yöntemi
5. Oyunlaştırma (İng. role play)
6. Vaka çalışması

7. Beyin fırtınası (İng. brainstorming)
8. Proje çalışması
9. Gösterim (demonstrasyon)
10. Yetiştiricilik (İng. coaching)

Katılımcıların ve eğitimcilerin karşılıklı etkileşimlerini sağlayan 
bu yöntemler ve teknikler, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlar. 
Eğitimlerde kullanılan sunum türlerine göre, katılımcıların öğ-
rendiklerini anımsama yetenekleri Tablo 4’te verilmiştir. Bu ra-
kamlar, Confucius’un “işitirsem unuturum, görürsem anımsarım, 
yaparsam öğrenirim” sözlerini desteklemekte ve “yaparak-katıla-
rak öğrenmenin” önemini göstermektedir.

Tablo 5’te görüdüğü gibi, yetişkin eğitiminin içeriğinde yer 
alan herhangi bir eğitim oturumunun amacı katılımcıların belli 
bir konuda bilgi kazanması ise, görsel-işitsel araçlarla bir sınıf der-
si, tartışma gibi yöntemler seçilebilir. Amaç, katılımcıların bir ko-
nuda davranış değiştirmesi ise daha çok tartışma, oyunlaştırma, 
vaka çalışması, proje geliştirme, yetiştiricilik gibi yöntemler kul-
lanılabilir. Katılımcılarda sorun çözme becerisi geliştirilmek iste-
niyorsa, vaka çalışması, oyunlaştırma, yetiştiricilik, tartışma, be-
yin fırtınası gibi yöntemler seçilmelidir. Katılımcıların kişilerara-
sı iletişim becerileri geliştirilmek isteniyorsa, çoğunlukla oyunlaş-
tırma, tartışma ve yetiştiricilik yöntemleri kullanılır. Dersin ama-
cı, katılımcılarda belli bir konuda el becerisini geliştirmek ise se-
çilecek yöntem becerinin gösterimi ve yetiştiriciliktir, diğer yön-
temlerle herhangi bir becerinin öğrenilmesi oldukça sınırlıdır. 

Tablo 4. Sunum Türlerine Göre Anımsama Yeteneği (9)

ANIMSAMA KAPASİTESİ

Anımsama Yeteneği (%)Sunum Türü

3 saat sonra 3 gün sonra

Sözel, tek-yönlü ders (konferans)

Yazılı (okuma)

Görsel ve sözel (sınıf dersi)

Katılımcı yöntemler (role play, tartışma, 

vaka çalışması vb.)

25

72

80

90

    10-20

10

65

70

Tablo 5’te bu yöntemlerin birbirleriyle karşılaştırılması (13,14) 
ve interaktif tekniklerin kullanımında rehber olarak yararlanıla-
bilecek bilgiler sunulmuştur (Bu tablodaki değerler kaynak doku-

Tablo 5. İnteraktif Eğitim Yöntemlerinin Etkinliği Skalası (1= Çok Kötü, 10= Çok İyi) (13)

                         Amaç

Yöntem

Bilgi Kazanma Davranış 

Değiştirme

Problem Çözme 

Becerisi

İnsanlararası İlişki 

Becerisi

El Becerisi

Sınıf Dersi 8 4 5 3 1

Tartışma 9 10 7 8 3

Slaty/Video/Sinema Filmi 7 4 5 2 5

Role Play 5 9 9 9 4

Vaka Çalışması 6 8 10 4 5

Coaching 6 7 9 8 10
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mandaki iki eğitimcinin tekniklere verdiği not ortalamaları alı-
narak oluştrurulmuştur). Eğitimci, amaç ve öğrenim hedeflerine 
uygun olacak biçimde bu yöntemleri önceden belirleyerek, herke-
sin katılımını ve karşılıklı etkileşimini sağlayacak şekilde eğitim-
de kullanır. İnteraktif eğitim teknikleriyle birlikte, eğitimcin su-
num becerisi eğitimin başarısını etkiler. 

ETKİLİ SUNUM YAPMA BECERİSİ
Etkili sunum yapma becerisi, eğitimcide doğal olarak bulunan bir 
yetenek olduğu kadar, bu becerileri öğrenmek ve kullanarak ge-
liştirmek de olanaklıdır. Etkili bir sunumun ögeleri şunlar olma-
lıdır (9, 14-16):
•	 Her sunuma, katılımcılarda ilgi uyandırarak öğrenmeye hazır-

layacak güçlü bir giriş bölümü ile başlanmalıdır. 
•	 Girişten sonra, dersin içeriğinin oluşturduğu gövde bölümü-

ne yumuşak bir geçiş olmalıdır. 
•	 Ders içeriği görsel-işitsel araçlarla desteklenmiş sunum, de-

monstrasyon ya da küçük grup etkinlikleri ve soru sorma tek-
nikleri kullanılarak katılımcıların aktif katılımını sağlayacak 
şekilde işlenmelidir. 

•	 Dersin sonunda işlenen konunun anahtar noktalarının ya da 
basamaklarının özetlenmesi ile önemli mesajların güçlenmesi 
sağlanmalıdır. 

Etkili bir sunum yapabilmek için, daha önceden eğitimcinin der-
sin sunumuna ilişkin anahatların bulunduğu yazılı bir sunum pla-
nının olması önemlidir. Bir sunumun planlanmasında aşağıdaki 
noktaların belirlenmesi gerekir (15,16):
•	 Sunumun amacı
•	 Konuşmacının hedefleri
•	 Dinleyicilerin rolü ve gereksinimleri
•	 Lojistik (Ne zaman? Nerede? Kim?)
•	 Donanım ve materyaller
•	 Maliyetler
•	 Sunuşun giriş, gövde ve özetinin planı
•	 Sunuşun içeriği

Ayrıca, bir sunum gerçekleştirilirken;
•	 Sunum/ders sırasında kişisel düzeyde iletişim kurmak, 
•	 Katılımcılarla göz teması kurmak, 
•	 Sesin herkesin duyabileceği şekilde kullanılması, 
•	 Sürekli kullanıldığında rahatsız edici hale gelen tektarlayı-

cı sözcüklerden, tabirlerden ya da jest ve mimiklerden kaçın-
mak önemlidir. 

•	 Sunum sırasında sınıfta dolaşmak, 
•	 Konunun sunumunda çoşkulu ve hevesli olmak, 
•	 Katılımcıların isimlerini mümkün olduğunca sık kullanmak, 
•	 Katılımcılara olumlu geribildirim vermek, 
•	 Olumlu yönde mizah kullanmak da önemlidir.

KÜÇÜK GRUP ETKİNLİKLERİ
Eğitim sırasında etkin katılımı sağlaması, ekip çalışması ortamı 
yaratması, katılımcılara birbirlerinden öğrenme olanağı vermesi 
ve farklı bakış açılarını ortaya koyabilmesi gibi olumlu yönleri ne-
deniyle küçük grup çalışmaları yapılır. Grup çalışmaları, eğitim-
ci ya da katılımcılar tarafından ortaya atılan bir sorunu çözmek, 

vaka çalışmaları yapmak, oyunlaştırmalar (role play) için kul-
lanılır. Her grup tek bir durum/sorun üzerinde çalışabileceği gibi 
aynı konunun farklı alt başlıkları üzerinde de çalışabilirler (9, 14). 

Gruplar dört-altı kişiden oluşmalıdır. Daha fazla sayıda üye-
nin olduğu gruplarda alt grupların oluşması ve tartışmaların çık-
ması olasılığı vardır, bu nedenle tercih edilmemelidir (15). Yapı-
lacak grup çalışmalarının konuyla ilgili ilginç, fazla zaman alma-
yan ve katılımcıların görgü ve bilgilerine uygun etkinlikler olma-
sına dikkat edilmelidir. Grup çalışmasının amacının belirlenme-
si ve etkinlik öncesinde katılımcılarla paylaşılması önemlidir. Ça-
lışmayla ilgili yönerge; süre, tartışılacak-çözülecek-oyunlaştırıla-
cak durum/sorun, katılımcıların rolleri belirtilerek ve çeşitli grup-
lama yöntemlerinden yararlanılarak katılımcılar gruplara ayrı-
lır. Eğitimci, grup çalışmalarında rehberlik görevini üstlenmeli-
dir. Küçük grupların çalışmalarının sonunda tüm katılımcılar bü-
yük grupta biraraya getirilir. Grupların hazırladığı raporlar, yanıt-
lar, sunulan oyunlar ya da öneriler tartışılır ve eğitimci tarafın-
dan özetlenir. 

VAKA ÇALIŞMASI
Vaka çalışması, belli bir konu ya da sorun üzerine odaklanmış, 
gerçekçi senaryoların kullanıldığı bir eğitim tekniğidir (9,14). Va-
kalar, gerçek yaşamdaki deneyimlere dayalı olabileceği gibi, kayıt-
lardan ya da dergilerden seçilerek de oluşturulabilir. 
•	 Eğitimci tarafından vaka ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak su-

nulur ya da katılımcılara dağıtılır. 
•	 Eğitimci vaka çalışmasını hazırlarken, tartışılmasını ya da ya-

nıtlanmasını istediği noktaları açık ve net bir biçimde belirt-
miş olmalıdır.

•	 Katılımcılar ya teker teker ya da küçük gruplar halinde önce 
vakayı okur, tartışır, sonra da durum/sorunla ilgili görüşlerini 
tüm katılımcılarla paylaşırlar. 

•	 Bireylerin ya da küçük grupların çalışması sırasında eğitimci 
kaynak kişi olarak çalışmaya yardımcı olmalı, gerekiyorsa ko-
nuyla ilgili yazılı kaynakları sağlamalıdır. 

•	 Vaka çalışması sorularının yanıtları, bireylerin ya da kü-
çük grupların hazırlayacakları raporlar, öneriler, sunacakları 
oyunlar gibi değişik yollarla, hazırlık süresinin sonunda tüm 
gruba (büyük gruba) sunulur ve grupla tartışılır. Böylece eği-
timci, bireylerin ya da küçük grupların görüşlerinin tüm grup-
la paylaşımını sağlayacak uygun ortamları yaratabilir. 

•	 Bu aşamalardan sonra eğitimci vaka çalışmasının sonuçlarını 
özetlemelidir (9, 14).

Vaka çalışmasının en önemli avantajı, katılımcıların dikkatlerini 
gerçek bir duruma çekmesidir. Katılımcıların etkin katılımını ve 
birbirleriyle etkileşime girmelerini sağlayarak ortak katılımla öğ-
renme olanağı vermesi de olumlu yönleridir. Aynı soruna farklı ba-
kış açıları ve çözümleri getirilebilmesi, katılımcıların uygulama-
larda karşılaştıkları sorunlara geniş bakış açısı ile yaklaşmarına ve 
problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur (9,14).

Vaka çalışması, yukarıdaki gibi katılımcıların problem çözme 
becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, bir sınıf 
dersinde sunuma giriş tekniği olarak da kullanılabilir. Ancak böy-
le kullanılıyorsa, vakayla ilgili tartışılacak sorular çok sayıda ve ay-
rıntılı değil, konuya girişi sağlayacak kadar olmalıdır, konunun ay-
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rıntıları dersin sunumu sırasında ele alınmalıdır. Ayrıca bu amaç-
la kullanılıyorsa, vaka küçük gruplar yerine tüm grupla tartışıla-
rak sunulacak asıl konuya girişi sağlamalıdır.

OYUNLAŞTIRMA (İng. Role Play)
Oyunlaştırma, katılımcıların eğitimin amaçları ile ilgili bir duru-
mu, gerçeğe uygun olarak oynadıkları bir eğitim tekniğidir. Ger-
çekçi bir duruma etkin olarak katılma olanağı sağlayan oyunlar 
oldukça güdüleyici bir eğitim ortamı yaratabilir. Ayrıca katılımcı-
lar, gerçek yaşam riskleriyle karşılaşmadan, eğitim ortamında ger-
çek yaşam durumuyla ilgili bir denemeyi yapabilirler. Oyunlaş-
tırmanın en önemli avantajı, eğitimde “sosyal öğrenme” denen 
gözlem yoluyla öğrenmeyi sağlayabilmesi ve katılımcıların oyun-
da yerine geçtikleri kişilerin içinde bulundukları ruhsal durumu 
daha iyi kavramalarını kolaylaştırabilmesidir (9, 14, 15). 

Oyunlaştırmanın basamakları aşağıda verilmiştir (14):
1. Hazırlık: Eğitimci önceden, oyundan katılımcıların neler 

öğrenmesi gerektiğine karar verir (amaçları belirler). Ba-
sit bir oyun ile rolleri hazırlar ve rol dağılımına karar ve-
rir. Zamanı programlar, yer/dekor ve gerekli eğitim mater-
yalini hazırlar. Oyunu izleyenlerin neleri gözlemleyeceğini 
saptar (dışardan ziyaretçi genellikle kabul edilmez).

2. Tanıtım: Eğitimci, oyuna katılacaklara önceden yazılı ya 
da sözlü bilgi verir, hazırlanmaları için süre tanır ve oyu-
nun süresini belirtir. Oyunun amacını ve oyunu izleyecek-
lerin neleri gözlemleyeceğini net bir şekilde yazılı olarak 
açıklar ya da bu amaçla önceden hazırlanmış listeleri katı-
lımcılara dağıtır. Eğitimci istekli görünmeli, oyuna katıla-
cakları rahatlatmalıdır.

3. Yürütme: Eğitimci oyuna müdahale etmeden, ancak za-
mana dikkat ederek düzgün bir şekilde oyunun sergilen-
mesini sağlar.

4. Değerlendirme: Bu aşamada önce eğitimci oyuna katılan-
lara neler hissettiklerini sorar. Oyunun önemli noktalarını 
hem oyuncularla hem de izleyenlerle sorular sorarak tartı-
şır. Bu sırada eğitimci, eleştirilerin kişiselleştirilmemesine 
dikkat etmelidir. Neler öğrenildiğini ve bunların gerçek ya-
şama nasıl uyarlanacağını belirterek konuyu özetler.

Oyunlaştırma tekniğinin kullanımı için dikkat edilmesi gereken 
noktalar vardır. 
•	 Birincisi; eğitimin amacı doğrultusunda eğitimcinin senaryo-

ları, rolleri önceden planlaması gerekliliğidir. Önceden plan-
lanmamış, eğitim sırasında doğaçlama yapılan oyunlaştırma-
lar, eğitimin amacı dışına taşabilir, yanlış noktalara kayabilir. 
Oyunlaştırmadaki amaç katılımcıların rol yapma yetenekle-
rinin sergilenmesi değil, katılımcıların çalışılan konuyla ilgili 
öğrenme hedeflerine ulaşmasıdır. 

•	 İkincisi, role play sırasında süreye dikkat edilmezse ilgi dağıla-
bilir, oyunlaştırma güdüleyici olmaktan çıkar, tersine izleyen-
lerin sıkılmasına neden olabilir. 

•	 Üçüncü nokta ise; oyunlaştırma sonrası, eğitimcinin oyunu 
izleyenlerin eleştirilerini alması sırasında “oyun ve roller” üze-
rine odaklanmayı sağlamasıdır, eleştirilerin kişiselleştirilme-
si engellenmelidir. Tersi durumda, eleştiriler yetişkinler için 
kırıcı olabilir. Ayrıca, eleştiriler sırasında önce izleyenlerden 

olumlu geribildirimleri alınmalı, daha sonra geliştirilmesi ge-
reken yanlar ele alınarak tartışılmalıdır. 

•	 Diğer önemli bir nokta ise, eğitimin amacına uygun olacak şe-
kilde senaryolar hazırlarken, geliştirilmeye çalışılan davranış-
lar için mümkün olduğunca olumlu-doğru örneklerin kulla-
nılması, olumsuz-yanlış örneklerden kaçınılması gereğidir. 
Çünkü gözlem yoluyla öğrenme (sosyal öğrenme), izlenen ola-
yın/davranışın katılımcılar tarafından daha sonra hatırlanma-
sı şeklinde olduğu için, eğitimci farkına varmadan, katılımcı-
larda olumsuz-yanlış davranışlar yerleşebilir.

Oyunlaştırma tekniği bu şekilde kullanılabileceği gibi, bir sınıf 
dersinde sunuma giriş tekniği olarak da kullanılabilir. O zaman 
oyunu daha kısa tutmak gerekir. Sergilenen oyun ayrıntılı değil, 
konuya girişi sağlayacak kısalıkta olmalıdır, konunun ayrıntıları 
dersin sunumu sırasında ele alınmalıdır.

BEYİN FIRTINASI (İng. Brainstorming)
Beyin fırtınası düşünmeyi ve yaratıcılığı uyaran, genellikle küçük 
gruplarda (10-15 kişi) yürütülen bir eğitim tekniğidir (9,14,15). Te-
mel amaç, belli bir konu ya da sorunla ilgili çok seçenekli çözüm-
ler üretmektir. Herhangi bir konuda katılımcıların kendi kafala-
rında sansürsüz düşünmelerini sağlamak ve eleştirmeden, müm-
kün olduğunca çok fazla fikir toplamak amaçlanır. Ancak, katı-
lımcıların tartışılan konu ile ilgili önceden bilgi ve görüşlerinin 
olması gerekir. 

Beyin fırtınası ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir (9,14,15):
•	 Eğitimci beyin fırtınasına başlarken, tartışılacak sorun/du-

rumu net bir şekilde ortaya koymalıdır. 
•	 Katılımcılardan gelecek her fikrin kabul edileceğini belirt-

melidir. 
•	 Uygulama sırasında söylenen herhangi bir fikir, eğitimcinin 

kendisi yada katılımcılar tarafından eleştirilmez, sansür uy-
gulanmaz.

•	 Katılımcılar tarafından tüm söylenenler listelenmelidir.
•	 Katılımcıların tümünün görüş/fikirleri ile katılımı sağlan-

malıdır. Ancak; bunu yaparken, sırayla söz vermek, katılım-
cıların söyleyeceklerine kendi kendilerine sansür uygulama-
larına neden olabilir, bu da yaratıcı düşünceyi engelleyebi-
lir. Bu nedenle; sırayla söz vermek yerine söylenenleri hızlı 
bir şekilde toplamak(bazan bir kişi beyin fırtınasını yönetir-
ken, bir kişi de tahtada listeleme işini üstlenebilir), ancak gö-
rüş belirtmeyenlere de mutlaka fikirlerini sormak gerekir.

•	 Eğitimci zaman zaman olumlu geribildirimler ile katılımcı-
ları yüreklendirmelidir.

•	 Beyin fırtınasının sonunda tüm katılımcılarla birlikte listele-
nen alternatifler tek tek tartışılır, gerekirse düzeltmeler yapı-
larak en uygun olanları seçilir ve konu özetlenir.

Beyin fırtınası yukarıdaki gibi alternatif çözümler üretmek ama-
cıyla kullanılmasının yanısıra, bir sınıf dersinde sunuma giriş tek-
niği olarak da kullanılabilir. O zaman beyin fırtınasını daha kısa 
tutmak gerekir. Dersin konusu daha önceden yaygın bilinen bir 
konu olmadığında bu yolla derse giriş sağlanabilir. Bunun için, 
dersin konu başlığı açıklama yapmadan sınıfa söylendikten sonra, 
konu adı ile ilgili olarak katılımcıların ilk akıllarına gelen, onlarda 
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çağrışım oluşturan anlamlar tahtaya listelenir, en yakın anlamlar-
dan hareket edilerek derse giriş yapılabilir.

GRUP TARTIŞMASI
Grup tartışması, fikirlerin, düşüncelerin, soruların ve yanıtların 
katılımcılar tarafından geliştirildiği bir eğitim tekniğidir. 8-10 ki-
şilik gruplarda aktif katılımı ve karşılıklı fikir alışverişini sağlama-
da etkilidir. Daha büyük gruplarda tartışmayı yönetmek zordur. 
Eğitimci tartışmayı yürütürken tarafsız olmalı, danışman, yön-
lendirici ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenmelidir. Grup tartışmaları, 
bir eğitim oturumu, bir gösterim (demonstrasyon) yada uygulama, 
video/sinema filmlerinden sonra, vaka çalışması yada role play’in 
sonunda kullanılabilir (9,14,15).

Grup tartışmasını yürütmenin kuralları şunlardır (9,14):
•	 Eğitimcinin grup tartışmasına başlarken, konuya genel bir gi-

riş yapması, konuyla ilgili farklı görüşleri belirterek katılımcı-
ları tartışma yapılacak konuya odaklaması ve sonra tartışmayı 
başlatması gerekir.

•	 Tartışma sırasında tüm katılımcıların tartışmaya çekilmesi 
önemlidir, tartışma az sayıda katılımcıda yoğunlaşırsa, diğer-
lerinin ilgisi azalabilir. 

•	 Ayrıca iyi yönlendirilmeyen tartışma, hedef dışına çıkabilir. 
•	 Tartışma sırasında karşılıklı bireysel tartışılmalara izin veril-

memelidir. 
•	 Tartışmada tüm katılımcıların etkileşimini sağlayacak oturma 

düzeni sağlanmalıdır.
•	 Tartışma sırasında zaman zaman olumlu geribildirim veril-

melidir.
•	 Anahtar noktalar aralıklı olarak özetlenmelidir. 
•	 Grup tartışmasının sonunda eğitimci tarafından ana tartışma 

konuları özetlenmeli ve girişte sunulan amaçlarla ilişkisi ku-
rulmalıdır. 

Bundan başka, bir yöneticinin panel üyeleri ile katılımcıların so-
ru-yanıt bölümlerini yürüttüğü panel tartışmaları da eğitimde  
kullanılabilir.

PROJE ÇALIŞMASI
Katılımcıların tek tek ya da küçük gruplar halinde eğitimde o ana 
kadar öğrendikleri konularda eğitimin sonunda proje hazırlayıp 
sunması tekniğidir. Bu teknik eğitimciye eğitimle ilgili geribildi-
rim sağladığı için önemlidir. Hazırlık sırasında eğitimcinin danış-
manlık yapması, kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi ve sunum için ge-
reksinim duyulan materyalin sağlanmasında katılımcılara yar-
dımcı olması gerekir (14,15). 

GÖSTERİM (DEMONSTRASYON)
Yeni bir beceriyi sunarken, uygulamanın slayt, film, video ve ma-
ketler kullanılarak, role play yapılarak ya da gerçek ortamda etki-
li bir şekilde gösterilmesidir. Demonstrasyon için hangi yöntemler 
kullanılırsa kullanılsın, etkinlikler “bütün-parça-bütün” yaklaşı-
mını kullanarak düzenlenmelidir (9). Bunun için, önce katılımcıla-
ra işlemin ya da etkinliğin bir bütün olarak görsel imajını vermek 
için, tüm uygulama baştan sona gösterilir. Sonra, işlem ya da et-
kinlik küçük parçalara bölünür ve tek tek parçaların (özellikle zor 

olan kısımlar) pratiği yaptırılır. Son olarak da tüm uygulama yeni-
den bütün olarak gösterilir ve katılımcılara da pratiği yaptırılır (9).

Eğitimci tarafından bir demonstrasyon yapılırken bazı kural-
lara uyulmak zorundadır (9); 
•	 Demonstrasyona başlamadan önce amacın açıklanması, 
•	 Herkesin demonstrasyonu görebilmesinin sağlanması, 
•	 Demonstrasyon sırasında hata yapılmaması gerekir. 
•	 Tüm basamakların uygun sırada gösterilmesi, 
•	 Her basamağın gözlenebilmesi ve anlaşılabilmesi için yeterli 

zaman ayırılması, 
•	 Neler yapıldığının katılımcılara anlatılması, 
•	 Onların basamakları önceden hazırlanmış yazılı öğrenim reh-

berleri ile izlemesi ve onları da olaya katmak için zaman za-
man sorular sorulması da gereklidir.

YETİŞTİRİCİLİK (İng. Coaching)
Bir eğitimde herhangi bir konuda el becerisi ya da psiko-motor 
alanla ilgili bir becerinin öğrenilmesinde kullanılan bir eğitim 
tekniğidir (9). Herhangi bir beceriyi başkalarına kazandıran kişi 
olarak “Yetiştirici” (COACH) İngilizce ifadelerin başharflerinden 
oluşmuştur (9). Bunların anlamları aşağıda verilmiştir:

Clear Performance Model (Açık/net Performans Modeli)
Openness to Learning (Öğrenmeye Açık Olma)
Assess Performance (Performansın Değerlendirilmesi)
Communication (İletişim)
Help and Follow-up (Yardım ve İzleme)

Açık/net Performans Modeli: Katılımcıların öğrenmele-
ri beklenen becerinin yetiştirici tarafından net bir şekilde, doğru 
olarak ve etkili bir yöntemle gösterilmesidir. Yetiştiricinin kendi-
sinin öğrettiği beceride usta olması, katılımcılara iyi örnek olma-
sı anlamına gelir (9).

Öğrenmeye Açık Olma: Katılımcılara yeni bir becerinin öğre-
tilmesi sırasında, katılımcıların hangi aşamalardan geçtiğinin ve 
bu aşamalarda nasıl yardımcı olunacağının bilinmesidir. Yetişti-
ricinin katılımcıları yeni beceriyi öğrenmeye ve kullanmaya hazır 
hale getirecek ortamları yaratmasıdır (9).

Performansın Değerlendirilmesi: Öğretilen becerilerde, ka-
tılımcıların yeterliğini objektif ölçütler kullanarak değerlendir-
medir. İstenen performans standardına ulaşmak için katılımcı-
ların gösterdikleri gelişim ile ilgili sürekli geribildirim verilmeli-
dir (9).

İletişim: Bir becerinin kazanılmasında ve yeterliğe ulaşmada 
yetiştirici ile katılımcı arasında etkili, iki yönlü iletişim bulunma-
sıdır (9).

Yardım ve İzlem: Eğitim sırasında, katılımcılar iş yerlerine 
döndükten sonra, yeni öğrenilen becerinin kullanımında ortaya 
çıkabilecek olası engeller ve bunların çözümü hakkında birlikte 
plan yapılmasıdır (9).

Bu teknikle bir el becerisi öğretilirken, önce eğitimci öğretile-
cek beceriyi yukarıda anlatılan demonstrasyon (gösterim) tekni-
ğinin kurallarına uygun olarak ve hatasız bir şekilde katılımcıla-
ra gösterir, daha sonra eğitimci yetiştiricilik rolüyle, katılımcıla-
rın bu beceriyi yaparak öğrenmesini ve öğrenilen beceride usta-
laşmalarını hedefler. 
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ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI ve 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 
TANIMLAR
İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve 
sosyal yönden iyilik hallerini en üst düzeyde sürdürme ve daha 
üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır (2)

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): Sağlık, eğitim, hukuk, çevre vb. 
değişik alanlarla ilgilenen, öncelikli amacı sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamı sağlamak suretiyle çalışanların sağlığının bozul-
masının önüne geçmek, çalışanların sağlığını korumaktır (17).

Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın 
kamu veya özel iş yerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi tanımlar (2).

İSG Eğitim Kurumu: İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve 
diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlık-
ça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve 
Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından 
kurulan müesseseleri tanımlar (2, 17). 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU 
Ülkemizde 30 Haziran 2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayınla-
nan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve sonraki tarihler-
de yapılan güncellemeler ile çalışma yaşamına ait kurallar belir-
lenmiştir. Kanun, tüm kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş 
yerlerine, bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak 
ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konu-
larına bakılmaksızın uygulanır. İşveren, çalışanların işle ilgili 
sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçeve-
de 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 hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi 
için çalışmalar yapar (18). Sözü edilen kanunda, çalışanların eğiti-
mi ile ilgili maddeler aşağıda özel olarak verilmiştir:

Çalışanların Bilgilendirilmesi- Madde 16
İşlerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilme-
si amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini iş yerinin 
özelliklerini de dikkate alarak bilgilendirir.
a) İşlerde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu 

ve önleyici tedbirler. 
b)  Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. 
c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele 

ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler. 

İşveren; 
a) 12. maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz ka-

lan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile 
bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbir-
ler hakkında derhal bilgilendirir. 

b) Başka işlerinden çalışmak üzere kendi iş yerine gelen çalı-
şanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağ-
lamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli 
bilgileri verir. 

c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koru-
yucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, ka-
yıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek ele-
manları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar (18).

Çalışanların Eğitimi - Madde 17 
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını 
sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya 
iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni tek-
noloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çı-
kan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli 
aralıklarla tekrarlanır.  

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok teh-
likeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim al-
dığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerinde; yapılacak iş-
lerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bil-
gi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, 
başka işlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini al-
masını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, 
çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değiş-
mesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde ve-
rilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uy-
gun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla  
tekrarlanır. 

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. 
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki 
eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışa-
na işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek 
hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma 
yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir 
sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar 
işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerinde; yapıla-
cak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgi-
li yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair 
belge olmaksızın, başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen 
çalışanlar işe başlatılamaz. 

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risk-
lerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. 

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışan-
lara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresin-
den sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin 
üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma 
veya fazla çalışma olarak değerlendirilir. (18)

15 Mayıs 2013 ve 28648 Sayılı Resmî Gazete’de 
Yayımlanan 25426 Sayılı Çalışanların İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik
Eğitimin Amacı;
• İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek,
• İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, 
• Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilen-

dirmek, 
• Onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve tedbirle-

rini öğretmek ve
• İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış ka-

zandırmaktır.
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Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 13 – (Değişik:RG-24/5/2018-30430)
(1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

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

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,
c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim bi-

rimleri, tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de 
yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.

(2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sa-
yılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuru-

luşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturduk-
ları eğitim merkezleri.

c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.
ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına 

kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

(3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri 
bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlı-
ğı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya 
işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. 
Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uy-
gun olması şartı aranır

Eğitim Konuları

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin 

uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin 

uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı 
ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, 
kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen 
maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

a)…

ÇALIŞANLARIN ve İŞVERENLERİN 
EĞİTİMİ
İşveren; iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve sürdürmek amacıyla 
iş yerinin özelliklerini de dikkate alarak çalışanları ve çalışan tem-
silcilerini bilgilendirmek amacıyla eğitimler düzenlemekle sorum-
ludur. Bu eğitimlerde, iş yerine özgü daha “özelleştirilmiş” prog-
ramlar geliştirilip uygulanabilir. İşyerindeki sağlık ve güvenlik 
riskleri, bu risklerin doğurabileceği zararlar ile önleme yöntemleri 
çalışanlarla görüşülür ve güvenli çalışma ilkeleri, birincil düzeyde 
önleyici tedbirler ile periyodik sağlık muayenelerinin önemi açık-
lanır. Çok sık karşılaşılmasa da, bu tür eğitim programlarının gü-
zel örnekleri vardır. Kanun uyarınca, düzenlenen tüm eğitim prog-
ramları çalışanların mesai saatlerinde düzenlenir (20).

Sendikaların Düzenlediği Eğitimler
Hem işçi hem de işveren örgütlerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitim 
programları vardır. Bu programlar genellikle mevzuatla ilgili ko-
nulara, özellikle de çalışanların ve işverenlerin yetki ve sorumlu-
luklarına odaklanır (20) .

Halk Eğitimi ve Yetişkinlere Yönelik 
Farkındalık Programları
Halk eğitimi Millî Eğitim Bakanlığının görevidir. Bakanlığın Ha-
yat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, çeşitli konularda bilgi ve 
farkındalığı arttırmak üzere toplumu bilgilendirmek için çeşit-
li programlar oluşturmaktadır. Bu Genel Müdürlüğün kuruluşu 
1913’e dayanır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, hiç oku-
la gitmemiş ve okuma-yazma bilmeyenler için temel ilkokul eği-
timi programı başlatılmıştır. 1960 yılında, Sağlık Eğitimi Genel 
Müdürlüğü kurulmuş ve bu birim 2011 yılında Hayat Boyu Öğ-
renme Genel Müdürlüğü haline gelmiştir. 

Toplumun genelini hedef alan diğer eğitim programlarının 
arasında genel olarak iş sağlığı ve güvenliği veya çalışma haya-
tı konusunda bazı modüller geliştirilmiştir. İş sağlığı ve güvenli-
ği modüllerinin bazı örnekleri şunlardır: “İş Sağlığı ve Güvenliği”, 

“Yetkinliğe Dayalı İş Sağlığı” ve “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde 
İş Sağlığı ve Güvenliği”. 

İlkokul diploması olan ve çalışabilir durumdaki herkes bu eği-
tim programlarına başvurabilir (20) .  

Medyaya Yönelik Eğitim ve Farkındalık 
Programları
Medya temsilcilerine yönelik “sağlık okuryazarlığı” anlamında 
işte eğitim ve farkındalık programları olsa da iş sağlığı ve güvenli-
ği alanında özel herhangi bir program uygulanmamıştır (20).

Meslek Kuruluşlarının Eğitim Faaliyetleri
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mimar ve Mühendis Oda-
ları Birliği (TMMOB) iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine özel bir 
ilgi göstermektedir. TTB, iş yeri hekimlerinin eğitimleri yanısı-
ra iş sağlığı ve güvenliği konularında sempozyumlar ve kongreler 
düzenlemekte, konuyla ilgili bir periyodik dergi yayınlamaktadır. 
TMMOB de bu alanda bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Bir-
lik, Soma Felaketi hakkında bir uzman raporu yayınlamıştır. Bir-
lik çatısı altında yer alan odalar da bilimsel toplantılar düzenle-
mektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği ile başka bazı 
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dernekler de iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim programları ve 
bilimsel toplantılar düzenlemektedir (20).

E-Sertifika
Anadolu Üniversitesi ile Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya 
İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz-
metleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imza-
lanmıştır. İşveren veya işveren vekilleri elliden az çalışanı bulu-
nan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş sağlığı ve güven-
liği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir. Herhangi bir diploma 
derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes baş-
vurabilmektedir. Eğitimlere e-kampüs sistemi üzerinden ulaşıla-
bilmekte ve pdf formatındaki ders kitaplarından yararlanılarak ki-
şiler sertifikalarını eğitim sonu alabilmektedirler (21).

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Eğitim Faaliyetleri
İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin eğitimi Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğudur. Bakanlığın çalı-
şanların eğitimine yönelik programları da vardır. Farklı grupla-
rın eğitimi için bakanlık ÇASGEM’i (Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Eğitim ve Araştırma Merkezi) kurmuştur. Merkez, farklı sek-
törlerden binlerce çalışana ücretsiz iş sağlığı ve güvenliği eğitim-
leri vermiştir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile ilgili belgelendirme 
programları özel kurumlara açılmadan önce, ÇASGEM bu prog-
ramları düzenlemekten sorumluydu ve sertifika almaya hak kaza-
nabilmek için binlerce iş yeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı kurs-
lara katıldı. ÇASGEM aynı zamanda iş ve iş güvenliği ile ilgili çe-
şitli konularda eğitim programları sağlamaktadır. Bu eğitim prog-
ramlarının pek çoğu sosyal sorumluluk programı olarak ücretsiz 
düzenlenmektedir. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü;
•	 iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık per-

sonel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşla-
rını yetkilendirmek

•	 iş yeri hekimleri, İş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve 
esaslarını belirlemek 
şeklinde görevlere sahiptir (21) .

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇAS-
GEM), Türkiye’de kurulan ilk çalışma enstitüsüdür. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye Hükümeti arasındaki 13 Sayı-
lı Ek Anlaşma ile 1955 yılında Yakın ve Orta Doğu Çalışma Ens-
titüsü (YODÇE) olarak İstanbul’da kuruldu. Beş yıllık uluslarara-
sı dönemin ardından YODÇE, 17 Ocak 1960 tarihinde 7460 Sayı-
lı Kanun ile Çalışma Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu oldu. 1972 yı-
lında Ankara’ya taşındı. Kurumun 1985 yılında adı Yakın ve Orta 
Doğu Çalışma Eğitim Merkezi (YODÇEM) olarak değişti ve ba-
ğımsız bütçeye kavuştu. 2003 yılına kadar ağırlıklı olarak iş sağlı-
ğı ve güvenliği ile iş mevzuatı eğitimleri düzenleyen merkez, 2003 
yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
(ÇASGEM) adını aldı. Bu değişiklik ile birlikte kuruma yeni kad-

rolar ilave edildi, bütçesi artırılarak yeni görevler verildi. ÇAS-
GEM bugün, işveren ve çalışanları bilgilendiren, iş yaşamının ka-
litesinin artırılması için çalışan bir kurumdur. İşaret dili eğitim 
videoları, uzaktan eğitim videoları, kitaplar, süreli yayınlar, infog-
rafik gibi farklı seçeneklerle de eğitimler hizmet sunmaktadır (22).
ÇASGEM Türkiye’de;
•	 güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı
•	 iş yerlerinde meydana gelebilecek olası kazaları ve yaralanma-

ları önlemeyi
•	 iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi
•	 çalışanlara ve işverenlere sosyal güvenlik hakkında iş hukuku 

açısından hak ve yükümlülüklerini öğreterek, iş barışını sağla-
mayı

•	 böylece ulusal ekonomiye ve kalkınmaya destek vermeyi amaç-
layan bir kurumdur (23) .

*2018 yılında Ücretli Eğitim olarak toplamda 2.820 saatlik 291 
eğitimle 7.187 kişiye hizmet sunulmuştur.

*2018 yılında Ücretsiz Eğitim olarak toplamda 384 saatlik 35 
eğitimle 1.255 kişiye hizmet sunulmuştur (24).

Sağlık Bakanlığı
Sağlık bakanlığı da bağlı kurum ve kuruluşların çalışan eğitimle-
rini düzenlemektedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Ge-
nel Müdürlüğü’nde Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı vardır. İş ye-
rinde sağlık birimi, çalışan hakları birimi, Toplum Sağlığı Mer-
kezi (TSM) gibi alt birimleri mevcuttur. Temel İSG eğitimle-
ri, hijyen eğitimleri, meslek hastalıklarında farkındalık eğitimi 
gibi çalışanlara yönelik hem kurum içi hem kurum dışı eğitimler  
düzenlemektedirler. (25)

Millî Eğitim Bakanlığı
“İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitime Entegrasyonu Protokolü” Ocak 
2019’da imzalanmıştır. Bu protokole göre bütün çocukların ´önce 
sağlığım ve güvenliğim´ demesi amaçlarınmıştır. Protokol uyarın-
ca iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasının önemi 
vurgulanmıştır. (26) Mesleki gelişim dersi eğitim müfresatına ek-
lenmiştir. Mesleki eğitim veren okullarda 9,10,11 ve 12. sınıflar iş 
sağlığı ve güvenliği modülü almaktadırlar. (26)

Uzaktan Eğitim
İlgili yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca;
İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar 
verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve iş yerine özgü 
içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sistemi-
nin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak veri-
lebilir. (19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Mer-
kezi, Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi gibi sistemler üzerinden ça-
lışanlar online eğitimlerini tamamlayabilmektedirler. 2018 ÇAS-
GEM faaliyet raporuna göre az tehlikeli sınıfların eğitimi ve eği-
ticilerin eğitiminde de bu yöntem aktif olarak kullanılmıştır (24).

TÜRKİYE’DE TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖRNEKLERİ
Türkiye’de yapılan bir çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerdeki inşaat endüstrisi, düşük güvenlik seviyesine sahip endüstri-
ler arasında şeklinde belirtilmiştir. Türkiye’de düzenlenen Ulusla-
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rarası İnşaat Kazaları Karikatür Yarışması’nda sergilenen yedi ka-
rikatür, ‘Genel Sözlü Mizah Teorisi’ ile incelenmiştir. Çalışmanın 
amacı algının ülkelerce benzer olduğunu göstermek olarak belir-
lenmiş ancak bu tür karikatürlerin çok uluslu göçmen işçilerin ça-
lıştığı uluslararası inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
için bir dil bilimi dili olarak kullanılabileceği fikrine varılmıştır (27).

İnşaat sektöründeki 398 çalışana yüz yüze anket uygulanarak 
yapılan bir çalışmada, İSG bilgileri ve İSG eğitimlerinin uygulan-
ması şekli konusunda sorular sorulmuştur. Sonuçta; kanunda yer 
alan hususları uygulamaya koyma ve çalışan eğitiminin etkinli-
ği konusunda eksikliklerin var olduğu gösterilmiştir. Görsel med-
yanın, İSG kültürü oluşturmak için etkili bir şekilde kullanılması 
gerektiğine de vurgu yapılmıştır (28).

2015 - 2017 yılları arasında Sakarya Üniversitesi idari ve aka-
demik kadroda görev yapan 2227 personele yapılan bir anket ça-
lışmasında 5’li likert tipi sorular sorulmuştur. Bilişim alt yapısı 
yeterli olmak şartıyla, görsellerle desteklenmiş, akıcı, etkileyici ve 
sürükleyici bir üslupla yetkin eğitimciler tarafından hazırlanmış 
eğitim videolarının İSG eğitimlerinde etkin ve verimli olacağı so-
nucuna varılmıştır (29).

Türkiye’de 2009 yılında İzmir’de üç konaklama şirketinin iş-
verenleri, bir İSG eğitimi veren firma üzerinden yapılan çalışma-
da; çalışanların iş oryantasyonu, genel ve kişisel hijyen, ilk yardım, 
yangın tatbikatı, kişisel koruyucu malzemenin kullanımı, ergono-
mi, manuel kullanım, stresle başa çıkma gibi eğitimler aldıkları 
görülmüştür. Çalışma sonucuna göre; yapılan/görülen işlerin ça-
lışanlar tarafından daha çok öğrenildiği, ancak çalışanlar tarafın-
dan birçok iş kazası ve meslek hastalığının inanç veya tesadüf ne-
deniyle yaşandığına inanıldığı görülmüştür. Eğitimin pozitif etki-
sinden bahsedilmiştir (30).

Gaziantep’te bir inşaat şantiyesinde 01.04.2014-31.12.2015 ta-
rihleri arasında, 698 çalışanın tamamına verilen İSG eğitimlerinin, 
işe devamsızlık, iş kazası kayıtlarının incelenmesi ve eğitim sonu 
katılımcı değerlendirme formunun sonuçları elde edilmiştir. “Te-
mel İSG Eğitimi”, altı ay sonra “İş Sağlığı Pekiştirme Eğitim” leri-
nin konferans, tartışma, soru-cevap ve demonstrasyon yöntemi 
ile verilmiş olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alı-
nan inşaat şantiyesinde çalışanlar, aldıkları İSG eğitimi sonu-
cunda; iş güvenliğine dair bilgi ve becerilerini artırmış, güvenli 
davranışlarda bulunmuş olarak bulunmuşlardır (31).

Diğer bir örnek; liman operasyonlarında iş güvenliğinin önemi; 
gemi yükleme ve tahliyesinde çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belir-
lemek amacıyla konu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür taraması 
ile mevzuat incelemeleri yapılmış, bazı kaza dosyaları ve saha çalış-
maları üzerindeki tespitler süzülerek özellikle eğitimsel ihtiyaçlar or-
taya konulmaya çalışılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bir-
likte zorunluluğu kabul edilen ve uygulamaları yapılan eğitim prog-
ramlarının, her bir sektöre yönelik gereksinimlerin ilgili kurumlar-
ca tespit edilerek uygulatılması gerektiği sonucuna varılmıştır (31).

İtfaiye personellerinden oluşan 300 kişi ile yapılan bir çalışma-
da, sonrasında katılımcıların çoğunun, iş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca itfaiyede 
yetişmemiş ve dışarıdan gelen iş sağlığı ve güvenliği eğitimini veren 
uzmanların, %25’in altında bir başarıya ulaştıkları tespit edilmiştir. 
Eğitimi verecek kişilerin bu olayın ciddiyetinin farkına varması, ko-
nuya hâkim olması gerektiği ve tehlike kapsamının çalışma ortam-

larına göre değişebileceğinin bilinmesi gerektiği bu çalışmayla gös-
terilmiştir (31).

DÜNYA’DA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMLERİ
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün öngördüğü işçilerin, yö-
netimin ve güvenlik uygulayıcılarının ihtiyaç duyduğu iş güvenli-
ği ve sağlığı hakkında en önemli bilgi ve yöntem türleri şunlardır: 
•	 Ulusal ve uluslararası mevzuat, uluslararası çalışma standart-

ları ve bunların uygulanmasına ilişkin rehberlik belgeleri 
•	  İyi iş güvenliği ve sağlığı uygulaması, teknik standartlar, iş ile 

ilgili veriler içeren rehber dokümanlar 
•	 Ulusal ve uluslararası düzeyde kaza ve hastalık istatistikleri 
•	 Risk değerlendirme teknikleri konusunda rehberlik 
•	 İşletmede var olan risklerle ilgili araştırma raporları
•	 İş ile İlgili çeşitli eğitim ve öğretim araçları şeklindedir (32).

Dünya’da İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinde Öncü Kuruluşlar
1. ICOH International Commission on Occupational Health 

(Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu) (33)
2. WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) (34).
3. ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma 

Örgütü) (32). 
4. ITCILO International Training Center (Uluslararası Çalışma 

Örgütü Eğitim Merkezi) (35).
5. ACTRAV Bureau for Worker Activities (Çalışan Faaliyetleri 

Bürosu) (36).
6. WHO ve ILO Ortak Komisyonu (37).
7. OSHA Occupational Safety and Health Agency (ABD İş Sağlı-

ğı ve Güvenliği Ajansı) (38, 39).
8. EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work 

(Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı) (40).
9. NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 

(Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü) (41).

Dünyadan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
Uygulama Örnekleri
Amerika’da üzüm bağlarında 61 çalışana pestisit güvenliği bilgile-
rini de içeren eğitim öncesi ön-test uygulanmış (%75), eğitim ve-
rilmiş ve daha sonra son test uygulanmıştır. Doğru yanıtlama ora-
nı %85 bulunmuştur. Son testten 5 ay sonra aynı sorulardan olu-
şan yeniden-test uygulanmıştır. Burada da doğru yanıtlama oranı 
%78 olmuştur. Daha etkili müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu gös-
termektedir. Seçilen müdahale yöntemi ne olursa olsun, eğitimin 
sık sık güncellenmesi gerektiği görülmüştür (42).

Güney Kore’de ise, işle ilgili risklere yönelik farkındalığı artır-
mak ve etkili bir şekilde baş etmekle ilgili eğitim veren enstitüler 
vardır. Bazı bölgelerde iş ile ilgili eğitimler ve risk yönetimi bilgisi 
ilkokul müfredatında yer almaktadır. Okulu bitirmeden önce bu 
konu hakkında muhakkak bilgi sahibidirler. Üniversiteler ve araş-
tırma enstitüleri de bilimsel ve teknik risk değerlendirmesi ve yö-
netimi ile ilgili uygun eğitimler vermekte ve yenilikçi yöntemlerle 
riskleri azaltmak konusunda gelişmektedirler (43, 44).

OSHA sosyal yardım eğitimlerinin çalışan üzerinde yeterli 
olup olmadığını ve sektörlere uygunluğunu tespit etmeyi hedef-
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leyen bir çalışmadır. 2000-2008 yılları arası işçi sendikasına üye 
olanları aldıkları eğitimler ve iş kaza oranlarının kayıtları üzerin-
den çalışma yapılmıştır. Eğitim müdahalesinin iş kazalarını %13 
azalttığı görülmüştür. OSHA’nın sosyal yardım eğitiminin çalı-
şan eğitiminde tek başına yeterli olmadığını, sektörlere yönelik 
tehlike farkındalığı ve tehlikelerden korunma eğitimi gibi ek eği-
timlerin de olması gerektiği sonucu çıkarılmıştır (45).

Amerika’da inşaat sektöründen bir grup şirkete yönetsel eği-
tim müdahale çalışması yapılmıştır. 48 şirkete eğitimler düzen-
lenmiş, 46 şirkete ise hiç eğitim verilmemiştir. Bu iki grup kıyas-
lanmıştır. Ön test, 1 yıl aralıklı eğitimler (48 şirket) ve son test 
uygulanmıştır. Sosyal ekolojik model ve tutum-davranış uyumu 
çalışmalarına dayanarak yapılan müdahale sonrası yaralanma ve 
hastalık önleme mevzuatlarına ilişkin kurumsal farkındalığın ve 
uyumun çalışanlar tarafından arttığı görülmüştür. Böylece ça-
lışma, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin hem mevzuata uyuma 
hem de iş ortamında güvenli ve uygun çalışmaya doğrudan etkile-
ri olduğunu göstermiştir (46).

Metal üretimi yapan 40 fabrika içinden yalnızca yöneticilerin 
olduğu ve yöneticiler-çalışanların bir arada olduğu 2 grup oluştu-
rulmuştur. Bu 2 grup; makineleri koruma ve fabrikada güvenlik 
konularıyla ilgili eğitimler almışlardır. Ayrıca sadece yöneticiler-
den oluşan grup ek olarak interaktif eğitim de almışlardır. Her iki 
grupta ayrı ayrı eğitim müdahalesi etkili olmuştur. Ancak gruplar 
arasında anlamlı fark bulunmamıştır (47).

İnşaat işçilerinin katıldığı ve aldıkları eğitimleri ölçmek için ret-
rospektif kohort yöntemini içeren bir çalışmada, 1993-2000 yılları 
arasındaki eğitimlere katılım kayıtları incelenmiştir. İşle ilgili yara-
lanmaların azaltılmasında, güvenlik ve sağlık eğitiminin etkinliği-
ni nicel olarak değerlendiren ilk çalışmalardan biridir. Özellikle 16-
24 yaş arası inşaat işçileri arasında, iş kazalarının önlenmesinde gü-
venlik ve sağlık eğitiminin etkili olduğu vurgulanmıştır (48).

Tarım işçileri üzerinde yapılan başka bir çalışmada, pestisit-
lerle ilgili bilgi ve tutum değişikliği yapabilecek, zehirlenmeleri 
önleyebilecek eğitimler verilmiştir. Ön test, son test ve 1 ay son-
ra yeniden-test uygulanmıştır. Alınan puanlar skor şeklinde kay-
dedilip, analiz edilmiştir. Özellikle ön test ve son test arasındaki 
skor artışı istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Çalışmada geliş-
mekte olan ülkelerde pestisitlere maruz kalma risklerini azaltmak 
için sürekli eğitim ve öğretim programlarına ihtiyaç duyulduğu-
nu belirtmişlerdir (49).

Çalışma; eğitimin faydasını ölçmek ve yaralanmaları ne kadar 
önlediğini görmek için planlanmıştır. Çok çeşitli meslek grupları-
na uygulanmıştır. İki Kanada eyaletinde (British Columbia ve On-
tario) istihdam edilen 3911 çalışana, önceki 12 ay içerisinde İSG 
bilinçlendirme eğitimine katılıp katılmadıkları sorulmuştur. İSG 
eğitimi almış olmak, çalışanlar arasında daha fazla İSG farkında-
lığı ile ilişkili bulunmuştur (50). 

Güney Afrika’da yapılan bir çalışmada 165 çalışana isg ile ilgi-
li bilgi ve eğitimlerini de içeren soruların olduğu 7 bölümden olu-
şan bir anket uygulanmıştır. Anket sonucuna göre eğitimle ilgili 
olarak; isg eğitimi kalitesinin yanı sıra bilginin hangi yöntemlerle 
alındığının ve eğitimin isg standartlarına uygunluğunun da çalı-
şanın üzerinde etkili olduğu görülmüştür (51).

Norveç’te yapılan bir çalışma, çiftçiler için var olan temel İSG 
eğitimini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çiftçiler eğitimin uygu-

lamalı kısmını hızlıca öğrenmişlerdir ancak teorik derslerin etkisi 
aynı olmamıştır. Ayrıca çiftçilerle yüz yüze (nitel) görüşmeler de 
yapılmıştır. Hepsinin sonucu olarak eğitim şeklinin detaylı olarak 
gözden geçirilmesi gerektiği ve daha faydalı hale getirilmesi ge-
rektiği durumu ortaya çıkmıştır (52).

Kamboçya’da 2006 yılında giyim sanayinde çalışan kadınlar 
üzerinde bir eğitim araştırması yapılmıştır. ILO tarafından ya-
pılan bu çalışma ‘Sanayisi daha iyi Kamboçya’ şeklinde bir fikir-
le planlanmıştır. Bu sektörde çalışan kadınlar genel olarak rep-
rodüktif çağda bulunan, bekâr, kırsal alandan gelen ve eğitim se-
viyesi düşük olan kişiler olarak tanımlanmışlardır. Eğitim içeri-
ği olarak hem işteki farkındalıklarının artırılması hem de yaşla-
rı sebebiyle gebelik, doğru emzirme, gebelikte ve izne ayrılırken 
olan hakları, işte emzirme vakitleri ve kuralları şeklinde belirlen-
miştir. Daha sonra 2007 yılında yapılan reprodüktif kadınlar ve 
çocuk sağlığı poliçesi projesinde Reprodüktif Kadınlar ve Çocuk 
Sağlığı Poliçesi Projesi (RACHA) Kamboçyada giyim sanayinde 
çalışan kadınların gebelik sağlıkları ve antenatal bakım servisle-
rinde güvenli annelik eğitimi planlayarak bilgi düzeylerini geliş-
tirmek amaçlanmıştır. Yine bu araştırmada da ana sağlığı konu-
sunda bilgilerini artırmak, gebelikte ve doğum sonrası tehlike işa-
retlerini öğretmek, postnatal bakım, hijyen, emzirme, doğru bes-
lenme (uygun şekilde demir ve iyot eksikliğini önleme) başlıkları 
yer almıştır. Bunun gibi programların kişinin sağlığını geliştirme-
si yanı sıra sağlıklı iş gücü oluşturduğu belirtilmiştir. Ulusal sağlı-
ğı desteklediği belirtilmiştir (53).

ÇALIŞANLARIN EĞİTİMDE KULLANILAN 
ARAÇ ve TEKNİKLER
Eğitim araçları;

1. Afişler
2. El Broşürleri
3. Ders Kitapları, Karikatürize Edilmiş Baskılı Kaynaklar
4. Online Dersler, Sınıf Dersleri
5. Gezici Eğitimler
6. İnfografikler
7. Ders Videoları
8. Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Karma Gerçeklik
şeklinde sayılabilir.

Eğitim Tekniği Olarak;
Sınıf ortamında bir eğitim planlanıyorsa en fazla 20 kişinin  
olduğu ve;

•	 Herkesin sesli düşünerek yorum yaptığı
•	 Beyin fırtınası yaptığı
•	 Küçük gruplarda vaka ve tartışma egzersizlerinin yapıldığı
•	 İş yerindeki işe dönüp, durum saptayıp, ilettiği
•	 Simülasyon gibi canlandırmaların olduğu tekniklerin kulla-

nıldığı eğitimlerin ideal olduğu belirtilmiştir (54).

Ülkemizde ve birçok ülkede özellikle göçmenlerin dil bariyeri 
üzerinden çalışmalar yapılmış ve çalışan göçmenler için bu sorun 
aşılmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’de yapılan bir çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki inşaat endüstrisi, düşük güvenlik seviyesine sahip en-
düstriler arasında şeklinde belirtilmiştir.
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Türkiye’de düzenlenen Uluslararası İnşaat Kazaları Karikatür 
Yarışması’nda sergilenen yedi karikatür, ‘Genel Sözlü Mizah Teo-
risi’ ile incelenmiştir. Çalışmanın amacı algının ülkelerce benzer 
olduğunu göstermek olarak belirlenmiş ancak bu tür karikatürle-
rin çok uluslu göçmen işçilerin çalıştığı uluslararası inşaat proje-
lerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için bir ortak dil olarak kul-
lanılabileceği fikrine varılmıştır (55).

İtalya’da görsel iletişim yöntemleri kullanılarak, göçmen 
tarım işçilerindeki dil bariyerini aşmak için ‘güvenlik eğiti-
mi materyalleri’ geliştirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği sağla-
mak amacıyla bu materyaller kullanılarak eğitimler yapılmış-
tır. Son eğitim seansında kontrol grubuna kıyasla yeni materyal-
le eğitim almış göçmenlerin eğitimden daha çok yararlandıkları  
görülmüştür (56).

Tehlikeli Sınıflar İçin Temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitim Programı
Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışanlar için eğiticiler ve 
dinleyiciler için notlar olarak yönetmelik ve kanuna uygun şekil-
de Nisan 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından bir rehber ya-
yınlanmıştır. Bu eğitim programının sonunda katılımcılar, teh-
likeli sınıfta yer alan iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamı için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olacaklar-
dır şeklinde amaç belirlenmiştir. Bu kitaplar ile eğitim standardi-
ze edilmeye çalışılmış ve çalışan için maksimum fayda hedeflen-
miştir. Eğitici kılavuzları, eğitimin içeriği, gereç-yöntemi ve gerek-
li olan araç-gereçler, kullanılacak sunumlar, eğitim sonu için uy-
gun soru bankası konulara uygun bloklar şeklinde 2 kitap olarak 
hazırlanmıştır (57).

YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİ
Bunlar, yeni nesil eğitim yöntemleridir. Sanal gerçeklik (SR), Ar-
tırılmış gerçeklik (AR), Karma gerçeklik (MR) kullanılarak yapı-
lan eğitimlerdir.

VR Sanal Gerçeklik (İng. Virtual Reality)
Fiziksel bir dünyayı tamamen kapatan tam bir deneyimi ima eder. 
HTC Vive, Oculus Rift veya Google Cardboard gibi VR aygıtlarını 
kullanan kullanıcılar bir ejderhanın sırtı gibi birçok gerçek dün-
yaya ve hayali bir ortama taşınabilir. (58) Ülkemizde İş Sağlığı Ge-
nel Müdürlüğü ve kimi özel eğitim kuruluşları bu yöntemi uygula-
maktadır. Bu yaklaşımda, çalışan kişi, klasik iş güvenliği eğitimle-
rinden edinmiş olduğu bilgileri kullanarak senaryo içerisinde çe-
şitli seçimler yapmaya yönlendiriliyor ve seçimlerinin sonuçları-
nı aynı gerçek hayatta olduğu gibi yaşıyor. Klasik bakım, onarım 
eğitimi de simüle ediliyor. Eğitimin sonunda, verdiği tüm doğru 
ve yanlış kararların puan karşılığını öğrenme fırsatını da yakalı-
yor. Gerçek yaralanma, ölüm ve düşme hissi de deneyimlenebili-
yor. Raporlanabilen eğitimler aynı şekilde eğitmen ve yöneticiler 
için de güçlü bir veri oluşturmaktadır (57). 

AR Artırılmış Gerçeklik  
(İng. Augmented Reality)
Bir kamerayı kullanarak dijital elemanları canlı bir görünüme ek-
leme işlemidir. Artırılmış gerçeklik deneyimlerinin örnekleri ara-
sında Snapchat lensleri ve Pokemon Go oyunu sayılabilir (58).

MR Karma Gerçeklik (İng. Mixed Reality)
Hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik öğelerini birleş-
tiren karma gerçeklik (MR) deneyiminde, gerçek dünya ve dijital 
nesneler etkileşime girer. Karma gerçeklik teknolojisi şimdilerde 
Microsoft’un en dikkat çekici erken dönem karma gerçeklik aygıt-
larından biri olan HoloLens ile varlığını sürdürmektedir. Her çalı-
şanın ortak bir sisteme giriş yaparak dahil olup, sanal bir ortamda 
sanal kişiler olarak bulunduğu durum olarak tanımlanmakta. Sa-
nal gerçekliğin çoklu katılımcı içeren daha karmaşık halidir (58, 59).

YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİN 
KULLANILDIĞI EĞİTİMLERDEN ÖRNEKLER
Ülkemizde İş Sağlığı Genel Müdürlüğü ve kimi özel eğitim ku-
ruluşları bu yöntemi uygulamaktadır. Bu yöntemde, çalışan, kla-
sik iş güvenliği eğitimlerinden edinmiş olduğu bilgileri kullana-
rak senaryo içerisinde çeşitli seçimler yapmaya yönlendiriliyor ve 
seçimlerinin sonuçlarını aynı gerçek hayatta olduğu gibi yaşıyor. 
Klasik bakım, onarım eğitimi de simüle ediliyor. Eğitimin sonun-
da, verdiği tüm doğru ve yanlış kararların puan karşılığını öğren-
me fırsatını da yakalıyor. Gerçek yaralanma, ölüm ve düşme his-
si de deneyimlenebiliyor. Raporlanabilen eğitimler aynı şekilde 
eğitmen ve yöneticiler için de güçlü bir veri oluşturmaktadır (60).

North Carolina Eyalet Üniversitesi tarafından geliştirilmek-
te olan ‘Human System Engineering’ multidisipliner bir iş sağ-
lığı güvenliği eğitim yaklaşımıdır. Mühendisler, sağlık bilimciler, 
ergonomistler, eğitimciler çalışmaktadırlar. İnsan-Bilgisayar ara 
yüzüyle oluşturulan karmaşık bir sistem tasarlanmıştır. Gelişti-
rilen eğitim programlarında sanal ve artırılmış gerçeklik kulla-
nılarak gerçeğe en yakın sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. İn-
san hareketinin sensörlerle ölçümü ile çalışma güvenliğini arttır-
mak, becerileri geliştirmek, tutum değiştirmek planlanmıştır. Bu 
çalışmanın amacı;

•	 İnsan performansının bilişsel ve nörohesaplama yöntemle-
riyle modellemesi

•	 Otomasyon ve insan-makine entegrasyonu, 
•	 Sensörler ile insan-bilgisayar etkileşimi, insan-robot etkileşimi
•	 İş güvenliğinde risk yönetimi, iş biyomekaniğini tanıma
•	 Sınıfta öğrenilen teorik eğitim ilkelerinin uygulamalı dene-

yiminin sağlanması şeklindedir (61).

Bu konuda, başka bir çalışmada “Dijital Dojo Eğitim Merkezi” ça-
lışmanın bütününü oluşturmaktadır. Beş duyu farkındalık etkin-
likleri ile simülasyonlar, sesli rehber sistemleri, web tabanlı eği-
timler, sanal gerçeklik istasyonunda katılımcıların öğrenme so-
nuçlarının test edilmesi süreçlerini içermektedir. Kimyasal gü-
venliği istasyonu, mekanik kaldırma istasyonu ve kişisel koruyucu 
donanım istasyonları gibi eğitim modüllerine destek veren uygu-
lamaların yapıldığı birimler de vardır.

Çalışmanın sonunda eğitim uygulamalarının; 
•	 güvenlik odaklı davranışlarının pekiştirdiği
•	 farkındalıkları arttırdığı
•	 iş kazasını önlemede önemli bir rol olan ramak kala bildi-

rimlerini arttırdığı görülmektedir (62).

Bu sistem İtalya’da çalışanlar için VR, MOCAP motion capture 
system (hareket yakalama sistemi) ve kalp atım ölçümünü kame-
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rasız sensörler aracılığıyla eş zamanlı olarak kullanarak gelece-
ğin uygun iş alanlarını, çalışma koşullarını ve işe uygunergono-
mi ürünlerinin üretimine öncü olmak için kurulmuş bir sistemdir. 

HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE 
ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
•	 İşçilerin iş ile ilgili kazanımları sosyal öğrenme şeklinde ol-

maktadır. İşçi; diğer işçileri ya da kıdemli işçiyi gözleyerek, 
model alarak ve taklit ederek işini yapmaktadır. Bu sebeple 
eğitim bu noktalar da göz önünde bulundurularak güçlendi-
rilmelidir (14).

•	Yeni eğitim teknikleri yaygınlaştırılmalı.
•	Tek başına eğitim müdahaleleri yetmemektedir, mevzuat ve 

yönetmeliklerle de desteklenmelidir, güçlendirilmelidir (63).
•	Medya kullanılarak farkındalığın artırılması ve görünür kılın-

ması da önemli bir adım olacaktır.

İŞ YERLERİNDE İLK YARDIM EĞİTİMİ
Bu bölümde önemli bir konu olması nedeniyle iş yerlerinde ilk-
yardım eğitimi özel olarak ele alınmıştır. İlkyardım, genellikle bir 
kaza sırasında yaralılara yapılan ilk müdahalelerdir (2).

Zamanında ve doğru şekilde, standartlaştırılmış ilkyardım uy-
gulamaları ile ölümleri ve sakatlanmaları azaltma olanağı vardır. 
Ancak eğitim konusunda ileri düzeylerde olan ülkelerde bile suni so-
lunum ve kalp masajı konusunda eğitim almış kişiler toplumda %10 
düzeyindedir, ülkemizde ise bu konuda sağlıklı veriler yoktur. İlk-
yardım uygulamalarını bilen, doğru olarak uygulayabilen kişilerin 
sayısının artırılması, ülke genelinde ilkyardım eğitimi ve uygulama-
larına yönelik organizasyonun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde 2002 yılına kadar topluma yönelik ilkyardım eği-
timleri, bu eğitimleri sürdüren eğiticilerin eğitimi konularında bir 
standardizasyon olmaması, beklenen hedeflere ulaşılmasına en-
gel olmuştur. İşyerlerinde sürdürülecek eğitimlere ilişkin olarak 
diğer önemli düzenlemeler arasında, 7 Nisan 2004 tarihli (25426 
sayılı Resmi Gazete) “Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim-
lerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve Türk Standart-
ları Enstitüsünün “Sağlık İşçisi Eğitimi” standardı (TS 12280 / Ni-
san 1997) bulunmaktadır (2).

Eğitimin İçeriği 
İlkyardım Yönetmeliği, ilkyardım eğitimlerini “temel ilkyardım 
eğitimi” ve “standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere iki başlıkta 
belirlemiştir. Temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az 
on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyar-
dım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak 
üzere en az kırk saat olarak düzenlenir. Katılımcılar, eğitim süre-
sinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda ka-
tılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınav-
lardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 85 puan almış ol-
maları şartı aranır. İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kim-
lik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapı-
lacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi ve-
rilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim süreleri-
nin yarısı olacak şekilde düzenlenir. 

İlkyardım eğitimlerinin temel içeriği aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
• İlkyardımın tanımı, kapsamı, öncelikleri, temel uygulamaları, 

ilkyardımcının özellikleri, insan vücudunun yapısı ve işleyişi 
(temel anatomi ve fizyoloji bilgileri). 

• Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, taşıma yöntem-
leri. 

• Temel yaşam desteği – suni solunum kalp masajı, boğulma, 
şok ve koma durumunda ilkyardım. 

• Kanamalarda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda 
ilkyardım. 

• Yanık, donma, sıcak çarpmasında, zehirlenmelerde, hayvan 
ısırmalarında, vücut boşluklarına (göz, kulak, burun vb.) ya-
bancı cisim kaçması durumunda ilkyardım. 

• İlkyardım eğitimlerinde kaza yerinin değerlendirilmesi eği-
timi özel önem taşımaktadır. Bununla birlikte genellikle ih-
mal edilen bir konudur. Temel anatomi ve fizyoloji bilgisinin 
sınırları iyi konulmalıdır, pratik uygulamalar için gerekli ol-
duğu kadarı ile eğitimlerde yer verilmelidir. İşyerlerinde veri-
lecek ilkyardım eğitimlerinde için iş yerine özel risklerle ilgili 
eğitimlere önem verilmelidir.

Sağlık İşçisi Eğitimi Standardında (TSE 12280) toplam 50 ders sa-
atlik eğitimin 20 ders saati ilkyardım eğitimi için öngörülmüştür 
(2).

İŞ YERİNDE İLKYARDIM ÖRGÜTLENMESİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre; işverenler ilk-
yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konu-
larda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri 
sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman 
hazır bulunmalarını sağlar, ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kur-
tarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuru-
luşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmakla yü-
kümlüdür. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sür-
dürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcileri-
ni iş yerinin özelliklerini de dikkate alarak ilkyardım, olağan dışı 
durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusun-
da görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirir. Eğitimler, bilgi 
kazandırmanın yanı sıra beceri kandırmaya da yönelik olmalıdır. 
İlgili standartta eğitim içeriği 10 ders saati genel sağlık bilgisi, 10 
ders saati işçi sağlığı, 10 ders saati iş güvenliği, 20 ders saati ilkyar-
dım olmak üzere 50 ders saati olarak belirlenmiştir (2).
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SAĞLIĞI GELİŞTİREN İŞ YERLERİ

Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ, Uzm. Dr. Ahmet KOÇAK

Sağlığı geliştirmenin temelleri 19. yüzyılda toplum sağlığı anlayı-
şının ortaya çıkışına kadar uzanır. Ancak, sağlık politikası alanın-
da ve uygulamada tanımlanmış özel bir alan olarak ele alınma-
sı 1974’leri bulur (1-3). Bu tarihten itibaren sağlığı geliştirme (İng. 
health promotion), bir toplumun sağlık düzeyini yükseltmek için 
sağlık politikalarında önemli bir strateji olarak yer almaya başla-
mıştır. Daha sonra, bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ta-
rafından “Herkes İçin Sağlık” politikasına ulaşmak için anahtar 
strateji olarak kabul edilmiştir.

Sağlığı geliştirme kavramı ile toplum sağlığını iyileştirmek 
amacıyla “sağlıklı yaşam biçimleri”ni sağlamak için sadece bire-
ye yönelmek yerine, temel çabanın fizik ve sosyal çevrenin değişti-
rilmesi ve geliştirilmesi konusunda olması gerektiği vurgulanma-
ya başlanmıştır. Çünkü gerçekte insanlar yaşam biçimlerini dü-
zenleme konusunda sınırlı seçeneklere sahiptir. Bu nedenle on-
ların yaşama ve çalışma koşulları sağlıklarında temel belirleyici 
olmaktadır. Sağlıklı seçeneklerin artması, örgütlerde, kurumlar-
da ve toplumlarda çok önemli görevlerin yerine getirilmesi anla-
mına gelmektedir. Bu nedenle sağlığı geliştirme, sosyal sistem-
ler ve onların sağlıklı çevre içinde gelişmesini teşvik etmede aracı-
lık etme sanatı olarak tanımlanmıştır. Şehirler, kurumlar, okullar 
ve hastanelerde bu amaçla yaklaşımlar oluşturmak ve uygulamak, 
bu ilkeyi hayata geçirme yolları olarak belirtilmiştir (4). 
Sağlık eğitimi; sigara içmeme veya sigara bırakma gibi, daha çok 
bireylerin ve grupların gönüllü bir şekilde kendi kendine kontrol 
edebilecekleri davranışların kazandırılması ile ilgili iken, sağlı-
ğı geliştirme uygulamaları, özellikle başkalarının sağlığı açısın-
dan tehlikeli olan davranışları (örneğin; kamuya açık yerlerde si-
gara içilmesi, tehlikeli araç kullanma vb.) etkilemeye yönelik yapı-
sal, ekonomik ve yasal (bazı durumlarda zorlayıcı da olan) düzen-
lemeleri içerir.

Ottawa Bildirgesi’nde “sağlığı geliştirme; kişilerin kendi sağ-
lıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve sağlıklarını geliş-
tirmelerini olanaklı hale getirmek” olarak tanımlanmıştır. Otta-
wa Bildirgesi’nde sağlığı geliştirmede öncelikli beş eylem alanı be-
lirtilmiştir (5):

1. Sağlıklı kamu politikalarının oluşturulması
2. Destekleyici bir çevrenin yaratılması
3. Toplum katılımının güçlendirilmesi ve işbirliği
4. Bireylerin yaşam becerilerinin geliştirilmesi
5. Sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi ve yeni gerek-

sinimlere uyumunun sağlanmasıdır.

Bunlardan biri olan sağlık için destekleyici çevre, kişilerin 
sağlığa gelebilecek tehditlerden korunmasını ve sağlık kapasitele-
rini ve sağlık konusunda kendilerine güvenlerini olanaklı hale ge-
tirmektedir. Sağlık için destekleyici bir çevrenin sağlanması şarttır. 
Bu konu çok boyutlu bir konudur, birçok politik düzenleme, uygu-
lama ve eylemi gerektirmektedir. Destekleyici çevre, fiziksel, eko-
nomik, sosyal ve politik çevreyi içerir. Destekleyici çevre, insan-
ların yaşadığı, çalıştığı, oynadığı her yeri kapsar. Bu da sağlı-
ğı geliştirmede “ortam yaklaşımı” ile plan yapma demektir (6-8). 

Sağlığa yaklaşımda yakın çevre koşulları artık daha fazla önem 
kazanmıştır. Bu çerçevede, “sağlıklı şehirler”, “sağlıkta öncü okul-
lar”, belediyeler, köyler, hastaneler, iş yerleri vb. kavramlar öne çık-
mıştır. Bunun yanı sıra, iletişim teknolojisindeki gelişmeler, sağlık 
alanındaki potansiyeli çok büyük ölçüde artırmıştır (4, 9).

Sundsvall’da 1991 yılında düzenlenen “Destekleyici Çevreler 
Konferansı”, sağlık ve fizik çevre arasındaki ilişkiye açıklık geti-
rilmesini sağlamıştır (10). Buna göre, çevre sadece kişileri çevrele-
yen yapılardan oluşmamaktadır; sosyal, kültürel, ekonomik, ruh-
sal, politik ve ideolojik boyutları da bulunmaktadır. Sağlığı geliş-
tirme çalışmalarının sağlığın belirleyicileriyle olan ilişkisi nede-
niyle daha iyi bir sağlık için özellikle altı alanın üzerinde önemle 
durulmalıdır. Bunlar (10):

1. Eğitim
2. Gıda ve beslenme
3. Konut ve yakın çevre
4. İş
5. Ulaşım
6. Sosyal destek ve bakımdır.

Görüldüğü gibi bu alanlardan biri de “iş” ya da “çalışma yaşamı” 
olarak belirtilmiştir.

SAĞLIĞI GELİŞTİREN İŞ YERLERİ
İş yerlerinde sağlığın geliştirilmesi, “işveren, çalışan ve toplumun, 
çalışan kişilerin sağlıklarını ve iyi olma halini geliştirmek için yap-
tığı çabaların tümü” olarak tanımlanmaktadır (10-12). Bu yakla-
şımın başarılı olması için işverenlerin, yöneticilerin ve diğer ilgili-
lerin uygulamada ortak kararlar almaları ve işveren ve çalışanla-
ra, sağlıklarını kontrol etme ve geliştirme çabalarında her düzey-
de yardımcı olmaları gerekmektedir. Sağlığı geliştirme, kapsamlı 
bir iş sağlığı hizmetlerinin bütünleyici bir parçasıdır (13).

23
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İş yerleri, sağlığın geliştirilmesi gereken önemli alanlardır ve 
sağlığın korunması ve geliştirilmesi için avantajlı yerlerdir. Eriş-
kinler iş yerlerinde, diğer ortamlara göre genellikle daha faz-
la zaman geçirmektedir ve çalışanlar toplu olarak bulunmakta-
dır. Buna ek olarak, çalışanlar arasındaki arkadaşlık ve çalışan-
ların benzer ilgi alanları ve kaygılarının olması sağlığı geliştirme 
uygulamalarına katılımı artırıcı akran baskısını geliştirebilir. Gö-
rece durağan bir iş gücünün (birçok çalışan aynı iş yerinde uzun 
süre çalışmaktadır) sağlıklı yaşam davranışlarının sürdürülmesi-
ne katkı sağlayabilir (14). İş yerleri fiziksel olduğu kadar ruhsal iyi-
lik hali için de çalışanlar arasında farkındalığın ve sağlık koşulla-
rının gelişmesini hedefleyen programları destekleyebilir (15). 

İletişim yollarının hazır olması, program ve politikaların tek 
bir merkezi ekipten çıkması, sosyal destek ağlarının mevcut ol-
ması, işverenlerin sağlıklı yaşam davranışlarını güçlendirmek için 
teşvik verebilmesi, sağlığı geliştirmenin işverenler ve çalışanların 
ortak çıkarı olması, büyük insan gruplarına ulaşma konusunda 
olanak sağlaması ve ilerleme ve önlemlerin etkilerinin kolayca iz-
lenebilmesi iş yerlerini sağlık kültürü oluşturmak ve sağlığı geliş-
tirme etkinlikleri için uygun yerler ve ortam yapmaktadır (16, 17).

DSÖ’nün “sağlık yalnızca hastalığın olmaması değil, fiziksel, 
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” şeklindeki tanımın-
dan bağımsız olarak düşünülemeyecek olan sağlıklı iş yeri kavramı 
DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi tarafından şu şekilde tanımlanmakta-
dır (18) : “sağlıklı bir iş yeri, çalışanlar ve çevreleyen toplumun sağ-
lık ve iyilik hali için kararlaştırılmış bir geniş görüşü (vizyon) başar-
mak için herkesin birlikte çalıştığı bir yerdir. İş gücünün bütün üye-
leri için sağlığı ve güvenliği koruyan ve geliştiren fiziksel, ruhsal, sos-
yal ve örgütsel durumlar sağlar. Yöneticilerin ve çalışanların kendi 
sağlıkları üzerindeki kontrollerinin artmasına ve kontrollerini ge-
liştirmesine, ayrıca daha enerjik, olumlu ve hoşnut olmalarına yol 
açar.” DSÖ sağlıklı iş yerleri modeli, kapsamlı bir düşünce tarzı orta-
ya koymaktadır. Bu model aşağıdakilere değinmektedir (15):

•	 İşle	ilişkili	fiziksel	ve	psikososyal	riskler
•	 Sağlıklı	davranışların	desteklenmesi	ve	geliştirilmesi
•	 Daha	geniş	sosyal	ve	çevresel	belirleyiciler

ENWHP European Network for Workplace Health Promotion 
(Avrupa İş yerinde Sağlığı Geliştirme Ağı)’na üye ülkeler tarafın-
dan yayınlanan ve en son 2018 yılında güncellenen Lüksemburg 
Bildirgesi’ne göre iş yerlerinde sağlığı geliştirme; işteki insanların 
sağlığını ve iyilik halini geliştirmek için işveren, çalışanlar ve top-
lum tarafından yapılan her şeyi kapsamaktadır. Ayrıca aşağıda 
sıralananları da içermektedir (17, 19-21):

• İş örgütlenmesini geliştirmek (esnek çalışma saatlerinin uy-
gulanması, evden çalışma gibi esnek çalışma yerlerinin sağ-
lanması, yaşam boyu öğrenme için olanak sağlanması vb.)

• Çalışma çevresini geliştirmek (çalışma arkadaşlarının desteği 
konusunda teşvik, çalışma çevresi geliştirme süreçlerine çalı-
şanların katılması, sağlıklı kantin yemekleri sağlanması vb.)

• Çalışanların sağlıklı etkinliklerde yer alması için teşvik (spor 
olanaklarının sağlanması, büyük iş yerlerinde kısa mesafeler 
için bisiklet sağlanması vb.)

• Kişisel gelişimin teşviki (stresle baş etme yöntemleri gibi sos-
yal yetenekler için olanak sağlanması, sigaranın bırakılması 
için çalışanlara yardım etmek vb.)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde uygulanan Toplam Ça-
lışan Sağlığı (İng. Total Worker Health), çalışanların iyilik halini 
geliştirmek için işle bağlantılı güvenlik ve sağlık tehlikelerinden 
korunma ile yaralanma ve hastalıklardan korunmanın geliştiril-
mesi çabalarını bütünleştiren politikalar, programlar ve uygula-
maların bütünüdür. Bu yaklaşım 5 adet tanımlayıcı eleman içer-
mektedir (22):

• Örgütün bütün düzeylerinde çalışan sağlığı ve güvenliğine 
liderlik bağlılığı göstermek

• Sağlık ve güvenlik tehlikelerini azaltmak ya da ortadan kal-
dırmak ve çalışanların iyilik halini geliştirmek için işi tasar-
lamak

• Program tasarımı ve uygulaması boyunca çalışanların katılı-
mını teşvik etmek ve desteklemek

• Çalışanların gizlilik ve mahremiyetini sağlamak
• Çalışanların iyilik hallerini geliştirmek için ilgili sistemleri 

bütünleştirmek

İş yerlerinde sağlığı geliştirmede başarılı olmak için bazı et-
kenlere dikkat edilmelidir. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabi-
lir (20):

• İş yerinde yapılacak sağlıkla ilgili etkinlikler, kuruluşun sağ-
lık gereksinimleri hakkında yapılmış analizleri temel almalı-
dır.

• Sağlıkla ilgili etkinlikler, özellikle çalışanlar olmak üzere 
tüm paydaşları kapsamalıdır.

• İş yerlerinde sağlığı geliştirme eylemleri bireylerin davranış-
larına odaklandığı gibi çalışma yaşamı ve koşullarının geliş-
tirilmesine de odaklanmalıdır.

• İş yeri sağlık etkinlikleri, kuruluşun yönetsel uygulamaları-
nın ve günlük çalışma yaşamının bütünleşik bir parçası ol-
malıdır. 

O halde iş yerinde sağlığı geliştirmek demek:
• İş yerinde işçi ve işverenin birlikte ve karşılıklı çıkarlarını ko-

ruyarak çalışması
• İşin niteliğini güçlendirmek
• İyi olma halini olanaklı hale getirmek
• Destekleyici bir sosyal çevre sunmak demektir (10-12)

Sağlığı geliştiren iş yerleri yaklaşımı, Türkiye, Almanya, Hollanda, 
Belçika, Slovenya, Macaristan, Bulgaristan’ın da aralarında bulun-
duğu 30’dan fazla ülkede uygulanmaktadır.

İŞ YERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME 
ETKİNLİKLERİNİN YARARI
DSÖ’ye göre çalışanların sağlığına ve güvenliğine özen gösterme-
nin yararları oldukça fazladır (23):

•	 Sağlıklı çalışanlar daha üretkendir, bu da kendilerinin ve ai-
lelerinin sağlıklarının gelişmesine katkıda bulunur.

• Güvenli iş yerleri yaratılmasına katkıda bulunur.
• Çalışanlar ve gelecek kuşaklar için çevrenin korunması sü-

reçleri, kirlilik kontrolü ve maruz kalımın azaltılması gibi 
önemli ortak unsurlar içerir.

• İş sağlığı ve güvenliği iş yerlerinin yeniden/ baştan tasarımı, 
sağlıklı ve güvenli iş çevresinin sürdürülmesi, eğitim ve yeni-
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den eğitim, iş taleplerinin değerlendirilmesi, tıbbi tanı, sağlık 
taramaları ve işlevsel kapasitelerin değerlendirilmesi yolu ile 
çalışanların istihdamına katkıda bulunabilir.

• İş sağlığı, halk sağlığı için temeldir. AIDS, kalp hastalıkları 
gibi önemli hastalıkların önüne geçilmesi için oluşturulan 
hastalık kontrol stratejilerinin bir parçası olarak iş yeri prog-
ramlarına da gerek duyulduğu gittikçe anlaşılmaktadır.

Sağlığı geliştiren iş yerleri konusunun bileşenleri Şekil 1'de göste-
rilmiştir.

İş yerlerinde işverenin başlıca amacı, hastalık ve/veya kaza ne-
deniyle oluşan iş kayıplarının azaltılmasını sağlamak, iş yerinde 
verimin artırılması ve bunun sonucunda da üretimin artmasıdır. 
Çalışanların başlıca amacı ise, güvenli bir çalışma ortamında sağ-
lıklı bir şekilde çalışmak, üretmek ve çalışma yaşamının sonuna 
kadar sağlığını korumak ve sağlıklı olmayı sürdürmektir (24). 

İş yerlerinde sağlığı geliştirme programlarının çalışanlar ve iş-
veren/örgüt için çeşitli yararları bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde 
sıralanabilir (17, 23, 25):

Çalışan için yararlar;
•	 Güvenli çalışma ortamında çalışmanın sağlanması,
•	 Sağlıklı olarak iş yaşamının sürdürülmesi,
•	 İş doyumunun artması,
•	 Özsaygının artması,
•	 Stresin azalması,
•	 Moralin yüksek olması,
•	 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından kişisel beceri-

lerin artması,
•	 İyilik hali duygusunun gelişmesi

İşveren için yararlar;
•	 Hastalık ve kazalar sonucu oluşan iş kayıplarının azalması,
•	 İş yerinde verimin ve bunun sonucunda da üretimin artması,
•	 Ürün ve hizmetlerin niteliğinin artması,
•	 İş yerinin olumlu imajına katkıda bulunması,

•	 Çalışanlar için sağlık harcamalarının azalması,
•	 İyi yönetilen bir sağlık ve güvenlik programına sahip olun-

ması,
•	 İşten ayrılan, işe giren çalışan devrinin azalması,
•	 İşe devamsızlığın azalması,
•	 Para cezası ve dava risklerinin azalması
•	 Sağlıkla ilgili maliyetlerde azalma

İş yerinde dikkat ve kaynaklar sağlığı geliştirme uygulamala-
rını güçlendirmek için kullanılırken, iş sağlığı ve güvenliği riskle-
rinin önlemesi ve kontrolü konusu asla ihmal edilmemelidir. Aksi 
halde, bu durum iş yerlerinde bir olumsuzluk yaratabilir (26). 

Bunun dışında sağlığı geliştirme programlarını uygularken 
dikkat edilmesi gereken bazı etik sorunlar ve kaçınılması gereken 
bazı uygulamalar söz konusudur. Bunlar (14): 

•	 Seçkincilik (programların sağladığı olanakların belirli bir kade-
menin üzerindeki çalışanlar tarafından kullanılabilmesi gibi), 

•	 Ayrımcılık (cinsiyete göre, yaşa göre vb.), 
•	 Bireylerin sağlık sorunları yaşaması nedeniyle sadece kendi-

lerinin hatalı görülmesi ve sağlık sorunlarına neden olan iş 
çevresi ile ilgili koşulların dikkate alınmaması, 

•	 Programa katılımın gönüllü olması yerine baskıyla olması, 
gizlilik ve mahremiyetin sağlanmaması, 

•	 Programlara katılanların genellikle daha genç, sağlıklı ve 
kendi sağlıkları konusunda daha bilinçli olmaları ve asıl ya-
rar görecek grupların katılmaması, 

•	 Çıkar çatışması
•	 İş gücünün farklılıklarının dikkate alınmaması (cinsiyet, eği-

tim düzeyi, yaş, kültürel arka plan vb.)

İŞ YERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME
İş yerlerinde sağlığı geliştirmede iki ana görev tanımlamak müm-
kündür. Bunlar (26):

•	 Genel görevler: İş yerleri işle ilişkili olmayan, genel halk sağlı-
ğını ilgilendiren yaşam tarzı etkenlerine değinmek için kulla-

Şekil 1. Sağlığı geliştiren iş yerleri (23)

İş yerinin
Düzenlenmesi

Kişisel Gelişim ve 
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Sağlıklı 
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Kültürel Farklılıklara 
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Meslek Dışı
Faktörler

Gelişmiş 
Sağlık Hizmeti

İş Sağlığı 
ve Güvenliği

Sağlığı 
Geliştiren
İş yerleri
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nılabilir. Alkol alımı, tütün kullanımı, beslenme, fizik aktivi-
te, güvenli sürüş, güvenli cinsellik vb. hakkında bilgi ve danış-
manlık verilebilir. Bunların dışında sağlığı geliştirme girişim-
leri, iş yeri kantinlerinde verilen yemeğin niteliğinin geliştiril-
mesi, tütünsüz bir iş yeri politikasının uygulanması, iş yerinde 
ve iş yeri dışında fizik aktivitenin teşvik edilmesi ve/veya spor 
ve fizik aktivite kuruluşlarına üyeliğin sağlanması gibi etkin-
likleri içerebilir.

•	 Özgün görevler: İş yerinde tanımlanmış tehlikelerin olması 
durumunda güvenli çalışmak için uygun ve yeterli bilgilen-
dirme, yönerge ve eğitimlerin sağlanmasını içermektedir.

İş yerlerinde sağlığı geliştirme programları düzenlenirken yapıl-
ması uygun olan çalışanların isteklerinin öğrenilmesi ve bu istek-
lerin göz önünde bulundurulmasıdır. Bunun yanında sağlığın ko-
runması için önemli olan konular, insanlarda en sık ölüm ya da 
hastalık nedeni olan etkenler ve bu etkenlerin iş yerinde bulunan 
etkenlerle etkileşimi dikkate alınmalıdır (24). Sağlığı geliştirme 
programları çalışanların sağlık sorunlarının fabrika ya da ofise sı-
kıştırılamayacağını göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü iş yerin-
de ortaya çıkan sorunlar kaçınılmaz olarak çalışanların sağlığını 
ve iyilik hallerini, bunun bir uzantısı olarak ailelerini, ev hayatını 
ve toplumu etkilemektedir. Ayrıca, iş dışındaki yaşamda ortaya çı-
kan sorunlar da işe devamı ve iş performansını etkilemektedir. Bu 
nedenle iş yerindeki sağlığı geliştirme programlarının iş dışındaki 
sorunlara da yönelik olması uygun olabilir (14). 

İş yerinde uygulanacak bir sağlığı geliştirme programının ba-
şarılı olabilmesi için bazı koşullara dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir (14, 24):

•	 Amaçlar net olarak belirlenmelidir
•	 Amaçlar işveren ve çalışanlar tarafından benimsenmelidir
•	 Katılımcıların istekleri ve gereksinimleri öğrenilmelidir
•	 Programın sürdürülmesi için uygun yer ve zaman ayarlan-

malıdır
•	 Gerekli finansman sağlanmalıdır
•	 İşveren katılımı sağlanmalıdır
•	 Düzenli kayıt tutulmalıdır
•	 Katılımcılardan geri bildirim alınmalıdır
•	 Kişisel bilgilerin gizliliği korunmalıdır
•	 Sonuçlar değerlendirilmeli ve katılımcılar bu konuda bilgi-

lendirilmelidir.

Kapsamlı bir iş yeri sağlığı geliştirme programı ise aşağıdaki-
leri içermelidir (27):

•	 Sağlık eğitimi programları
•	 Destekleyici bir sosyal ve fiziksel çevre
•	 Programı örgütsel yapı içine bütünleştirme
•	 Gerekirse tedavi ve izlemleri de içeren tarama
•	 Diğer yardımcı programlarla bağlantılar

ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalış-
ma Örgütü)’ne göre etkili bir sağlığı geliştirme programı şunla-
rı içermelidir (28):

•	 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini tamamlamalı ve örgütün 
iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile bütünleşik olmalı-
dır. Böylece hem sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamının 

sürdürülmesi hem de fiziksel ve ruhsal sağlığı en iyi koşul-
lara getiren nitelikli bir çalışma yaşamı geliştirilmesi sağlan-
mış olur.

•	 Çalışanların iyilik halini ve iş performansını etkileyen stres, 
şiddet, alkol ya da madde kötüye kullanımı gibi işle ilişkili, 
kişisel ya da ailesel sorunları ile bağlantılı psikososyal risk et-
menleri ile daha etkili baş etme konusunda çalışanlara katkı-
da bulunmalıdır.

•	 Çalışanların kendi yaşam tarzlarını, beslenme ve uyku kali-
telerini, fiziksel durumlarını geliştiren sağlıklı yaşam davra-
nışları hakkında etkin olmalarını ve kendi kronik sağlık du-
rumları ile başa çıkmaları konularında destekleyici olmalıdır.

•	 Gerekli önlemler sadece birey bakış açısıyla değil; çalışma 
koşulları, çalışma çevresi, çalışma örgütü gibi aile, toplum ve 
sosyal bağlamları da içeren daha kolektif bir bakış açısıyla ele 
alınmalıdır.

İş yerinde sağlığı geliştirme programları için yapılabilecek uygu-
lamalar süreğen ya da periyodik olabilir. Bazıları bireyleri bazıla-
rı ise belirli grupları hedef alabilir. Birbiri içine geçmiş bu uygu-
lamalar klinik hizmetler, sağlık eğitimi, sağlık bakımının idaresi 
için rehberlik, kişisel sorunlarla başa çıkma, iş yeri politikaları ve 
olanaklarıdır. Uygulamalar sırasında kullanılabilecek araçlar, ör-
gütün büyüklüğü ve yeri, finansman ve teknoloji olanakları, iş gü-
cünün özelliklerine göre belirlenmelidir. Bu araçlar arasında bilgi 
toplama, basılı materyaller, görsel-işitsel materyaller, profesyonel 
sağlık hizmetleri, eğitim, toplantılar, yarışma gibi özel olaylar, kişi-
sel gelişim ve destek grupları, komiteler, spor programları, bilgisa-
yar yazılımları, tarama programları, bilgilendirme ve yönlendirme, 
fizik aktivite ve sağlıklı besin sunulması gibi devam eden etkinlik-
ler, özel yararlar ve özendirme uygulamaları yer almaktadır (14).

İş sağlığı ve güvenliği, halk sağlığı uygulamalarının içinde top-
lum temelli bir uygulama alanı da olduğundan sağlığın korunması 
ve geliştirilmesi, hastalık ve kazalardan korunmayla ayrılmaz bir 
şekilde bağlantılıdır. Bu açıdan sağlığın korunmasının her üç dü-
zeyinde de iş yerinde yapılabilecekler bulunmaktadır (29):

•	 Birincil koruma: Hastalıktan ya da kazadan korumaktır. Sağ-
lığın korunması ve geliştirilmesini içeren birincil koruma; teh-
likeli maruz kalımları azaltarak ya da ortadan kaldırarak ve 
çalışanları geri kalan tehlikeli maruz kalımlar ve sağlık etki-
lerinden koruyarak, bireylerin, çalışanların ve kuruluşun iyi-
lik halinin geliştirilmesini sağlar. Birincil koruma uygulama-
ları sağlıklı beslenme, hem iş yerinde hem de iş yeri dışındaki 
potansiyel sağlık tehlikeleri konusunda bilgilendirme, bağışık-
lama ve güvenli çalışma uygulamalarının kullanılmasını içer-
mektedir. Stratejileri arasında tehlikelerin tanımlanması, teh-
likelerin azaltılması için çalışma çevresinin düzenlenmesi ve 
kişisel koruyucu donanım kullanılması yer almaktadır.

• İkincil koruma: Hastalık ya da kazaların belirtiler çıkmadan 
önce görece olarak erken saptanmasını belirtmektedir. Hasta-
lıkların erken dönemde saptanması hastalığın daha kolay te-
davi edilmesine, sürecin yavaşlatılmasına ya da tersine çevril-
mesine olanak sağlamaktadır. Sağlık izlemi ve periyodik sağlık 
muayeneleri önemli ikincil koruma uygulamalarıdır. İş sağlı-
ğında ikincil koruma uygulamalarının önemli bir işlevi de ön-
lemlerin alınması konusunda yol gösterici olmasıdır. Örneğin, 
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çalışanların birinde kan kurşun düzeylerinin yüksek olması 
halinde bu durum iş yerinde kurşuna aşırı maruz kalımının ol-
duğunu göstermekte, maruz kalımın azaltılması ya da ortadan 
kaldırılması için çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini bildir-
mektedir. Bunların dışında ikincil koruma hipertansiyon gibi 
işle bağlantısı olmayan hastalıklara yönelik taramayı ve duygu-
sal/ruhsal sorunları olanlara danışmanlığı da içermektedir.

• Üçüncül koruma: Kaza ya da hastalığın ortaya çıkmasın-
dan sonra en iyi iyileşmeyi sağlamak için yapılan uygulama-
lardır. Üçüncül koruma iş kazaları ve meslek hastalıkları için 
klinik bakımı da içermektedir. Bu bakımda görev alanların, 
çalışanların işe dönüşlerini de dikkate almaları gerekmekte-
dir. İşin aynı sağlık sorununa neden olmaması için değişti-
rilmesi ya da geliştirilmesi gerekebilir. Üçüncül koruma ayrı-
ca madde kötüye kullanımı olanların rehabilitasyonu, sigara-
yı bırakma uygulamaları ve gürültüye bağlı işitme kaybı olan 
çalışanların izlenmesini de içermektedir.

SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMI 
MODELİ
İş yerinde sağlığı geliştirme programı; iş yeri hekimlerinin ve iş 
yeri hemşirelerinin kullanabileceği modellerden biridir. Sorunla-
rın belirlenmesinden uygulanan programın sonuçlarının değer-

lendirilmesine kadar olan çeşitli etkinlikleri içeren bu model tanı 
koyma, planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere dört 
aşamadan oluşmaktadır (Şekil 2) (25).

TANI KOYMA
Bu aşamada iş yerinin finansal durumu, fiziksel özellikleri, araç ge-
reç donanımı, personel destek düzeyleri ve çalışanların uygun za-
manları belirlenir. Orta ve üst düzey yöneticilerin programı değer-
lendirmeleri gereklidir. İş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi çalışanların 
sosyodemografik özelliklerini, bilgi gereksinimlerini, yaptıkları işleri 
ve bu işlerin risklerini, sağlık göstergelerini ve sağlık ilgilerini belirle-
melidir. Bunun sonucunda da programın konusu belirlenecektir (25).

PLANLAMA
Planlama aşamasında aşağıda sıralanan süreçlerin yer alması ge-
rekmektedir (25).

•	 Danışma komitesinin kurulması: Danışma komitesi çalı-
şan ve yöneticilerin programa katılmalarını ve sağlıklı yaşam 
davranışlarını geliştirmeleri için gerekli olan çevresel koşul-
ları oluşturmalarını teşvik eder. İş yeri hekimi, iş yeri hemşi-
resi, çalışan liderleri, kampanyaya destek veren yönetim tem-
silcileri, bölüm sorumluları, sendika vb. temsilcileri danışma 
komitesi içerisinde yer almalıdır.

Şekil 2. Sağlığı Geliştirme Program Modeli (25)

Gereksinimlerin 
tanılanması

Etki

Girişimlerin/hedeflerin kısa 
vadeli etkileri

Tanılama

Planlama

Uygulama

Değerlendirme

Amaçların/Hedeflerin gerçekleşmesi

İç ve dış kaynakların/
bütçenin belirlenmesi

Sonuçlar

Sağlık sorunlarına uzun vadeli etkiler

Maliyet-etki analizi - Maliyet-yarar analizi

Programda görev 
alacakların belirlenmesi

Yöntem

Niteliksel/niceliksel 
performans

Amaçları ve hedefleri 
belirlemek

Programın aşamalarının 
belirlenmesi

Özel program içeriği 
geliştirme

Firma politikalarının 
tanımlanması

Uygulama takviminin 
oluşturulması

Danışma kurulunun 
oluşturulması

Amaçların ve hedeflerin 
uygulanması

Hedef içeriği Hedef katılımcılar

Bireysel         GrupFarkındalık Çevresel Değişim

Davranış Değişimi
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•	 Amaç ve hedeflerin belirlenmesi: Programın başarısının 
belirlenmesi için amaç ve hedefler belirlenmelidir. Bunlar öl-
çülebilir olmalıdır.

•	 Uygun zamanın belirlenmesi: Etkinliklerin uygulanması 
için uygun zaman belirlenmelidir. Program içinde yer ala-
cak etkinlikleri mantıklı bir şekilde sıralamak için bir zaman 
takvimi oluşturulmalıdır. Seminerlerin her ay aynı gün ve 
aynı saat içerisinde verilmesi, çalışanların eşleri ve vardiya 
çalışanlarını düşünerek tekrarlanabilir olması, sigara bırak-
ma günü gibi özel günlerde programın başlatılması dikkat 
edilecek konular arasındadır.

•	 Sunum stratejilerinin ve programın içeriğinin geliştiril-
mesi: Amaç ve hedeflere uygun olarak belirlenmesi gerek-
mektedir. 

•	 Program kaynaklarının belirlenmesi
•	 Bütçenin ayarlanması
•	 Değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi

UYGULAMA
Bu aşamada planlama aşamasında belirlenmiş olan program içe-
riği uygulanır. Program tanıtılmasını, programın yönetimini ve 
girişimleri içerir. Uygulama aşamasında farkındalık yaratma, gi-
rişimlerin uygulanması ve destekleyici bir çevre oluşturulması 
önemli başlıklardandır (25). 

İş yerlerinde sağlığı geliştirme programlarının en önemli stra-
tejisi farkındalık yaratmaktır. Bu açıdan uygulanabilecek yöntem-
ler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo 1) (25):

DEĞERLENDİRME
Son aşama olan değerlendirme aşaması planlama ile başlamak-
ta ve program sonunda geribildirimlerle son bulmaktadır. Belir-
lenmiş olan amaç ve hedeflere ne kadar ulaşıldığı ve programın 
olumlu ve geliştirilmesi gereken yönleri hakkında geribildirim 
vermektir. Aşağıdaki tabloda değerlendirme aşaması için bazı ör-
nekler verilmiştir (Tablo 2) (25):

Tablo 2. İş yerlerinde sağlığı geliştirme programlarının sonuçları ile ilgili bazı örnekler (25)

Üretkenliğin Geliştirilmesi

İşe devamsızlığın azalması

Kalitenin yükselmesi

Moralin artması

Kuruluş hedefleri ve ilkelerinin korunması

Yetenek ve bireysel özelliklerin geliştirilmesi

Daha yüksek kaliteye sahip bölüm/birim geliştirilmesi

Maliyetin Azaltılması

Var olan sağlık sigortası giderlerinin azalması

Var olan hayat sigortası giderlerinin azalması

Sağlığın yararlarının uzun vadeli etkileri ile sağlık giderlerinin azalması

Toplum sağlığı göstergelerinin iyileşmesi

Kuruluş İmgesinin Geliştirilmesi/Güçlendirilmesi
Genel görünürlüğün artması

İlgili ve sorumlu işverenin olumlu etkileri

Tablo 1. Çalışanlarda farkındalık yaratmak için kullanılabilecek bazı yöntemler (25)

Geleneksel Geleneksel Olmayan Teknolojiye Dayalı

Toplantı sırasında duyuruların yapılması Bireysel küçük sınavlar Elektronik posta

Bireysel notların yazılması Elektronik posta Telefon görüşmeleri

Bülten panolarına notların yazılması Elektronik bültenler Bilgisayar sunumları

Kitapçık basılması İnternet siteleri İnternet siteleri

Elektronik reklam panolarının kullanımı Gerçek uygulamalar

Toplantılarda bireylerle yüz yüze görüşme Uygun teknolojik incelemeler

Grupların bilgi toplantıları

İşitsel sunumlar

Görsel işitsel sunumlar

Video sunumları
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İŞ YERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve 
SAĞLIKLI YAŞAM İLKELERİ
Aşağıda bazı başlıklar altında (tütün kullanımı, alkol/madde kul-
lanımı, sağlıklı beslenme, fizik aktivite, sağlıklı uyku, stresle baş 
etme, şiddet gibi) iş yerlerinde sağlığı geliştirme kapsamında ele 
alınması gereken ana konular belirtilmiştir. 

TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIMININ 
ÖNLENMESİ
Tütün ürünleri kullanımı günümüzde dünyanın en önemli ve en 
önlenebilir halk sağlığı sorunudur. Tütün kullanımı iki kullanan-
dan birini öldürmektedir. 20. yüzyılda 100 milyon insanın ölü-
münden sorumlu olmuştur, bu yüzyılda ise 1 milyar insanın ölü-
münden sorumlu olabilir (30). Tütün ürünleri kullanımı kanser-
ler (akciğer kanseri, larinks, özofagus, pankreas, mesane, serviks, 
meme vb.) kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalığı, sindirim sis-
temi hastalıkları, periferik damar hastalıkları, osteoporoz, ağız ve 
diş sağlığı sorunları gibi birçok hastalığın nedenidir (24). Tütün 
kullanımı bütün dünyadaki 8 ana ölüm nedeninin 6’sı için risk 
faktörüdür. Bunlar, kalp-damar hastalıkları, kronik obstrüktif ak-
ciğer hastalığı (KOAH), alt solunum yolu enfeksiyonları, tüberkü-
loz ve kanserdir (28).

Tütün ürünleri ile mücadele üç yönden yürütülmektedir. Bi-
rincisi tütün ürünlerine başlamanın önlenmesi, ikincisi başlamış 
olanların bırakması için desteklenmesi, üçüncüsü ise tütün du-
manından pasif etkilenimin engellenmesidir (24).

İş yerlerinde tütün ürünleri kullanımı, kullananlar kadar 
kullanmayanları da etkilemektedir. Restoran, bar, kahvehane 
gibi yerlerde bu durum özellikle önemlidir. Bir diğer konu ise 
iş yerlerinde bulunan bazı sağlık ve güvenlik risklerinin tütün 
ürünleri kullanımı ile birlikte olduğunda daha kötü sonuçlara 
neden olabilmesidir. Bunun en tipik örneği tütün ürünü kullanı-
mı ile asbeste maruz kalımdır. Asbest ve tütün ürünleri ayrı ayrı 
akciğer kanserine neden olmaktadır. Ancak ikisi birlikte oldu-
ğunda akciğer kanseri riski çok daha fazla olmaktadır (31). Bazı 
iş alanları için tütün ürünü kullanımı sağlık açısından risk artı-
şı ile birliktedir. Kömür madenciliği, pestisit içeren işler, plastik 
ve petrol işçiliği, pamuk ve odun tozuna maruz kalan işler, du-
manın yüksek konsantrasyona ulaştığı bina içi işler bunlardan 
bazılarıdır (28).

Tütün ürünü kullanmanın oluşturduğu bir diğer risk özellikle 
yanıcı ve patlayıcı kimyasalların kullanıldığı işlerde yangınlara ve 
patlamalara yol açmasıdır (28, 32).

İş yerlerinde tütün ürünü kullanımının önüne geçilmesinin 
birkaç yararı vardır (24):

•	 Tütün ürünü kullanmayı bırakanlar, tütünün zararlı etkile-
rinden korunmuş olur.

•	 Tütün dumanından pasif olarak etkilenenler korunmuş olur.
•	 Tütün ürünleri kullanımıyla birlikte zarar verme olasılığı 

çok fazla artan mesleksel maruz kalımlardan görülen zarar 
azaltılmış olur (Tütün-asbest ilişkisi vb.). 

Tütün ürünü kullanımının önüne geçilmesi iş yerleri için de 
yararlıdır. Tütün ürünü kullananlar kullanmayanlara göre daha 
fazla sağlık harcaması yapmakta, daha fazla hastaneye başvur-
makta ve daha uzun süre hastanede kalmakta, daha fazla işe de-

vamsızlık yapmaktadır. Sağlık harcamalarından kaynaklanan ma-
liyetler dışında sigara araları nedeniyle oluşan üretim kaybı, tütün 
ürünü kullanımına bağlı temizlik masrafları da mali kayıplara ne-
den olmaktadır. İş yerlerinde tütün ürünü kullanımının engellen-
mesi ile hem bu maliyetlerin önüne geçilebilir hem de çalışanların 
daha sağlıklı olmaları sağlanabilir (32, 33).

İş yerlerinde tütün ürünleri kullanımının önüne geçilmesi için 
yapılabilecek bazı uygulamalar ise şu şekilde sıralanabilir (25):

•	 Sağlık eğitimleri,
•	 İş yerinde tütün kullanımının önüne geçilmesi için yazılı bir 

politika oluşturulması,
•	 İş yerinde yazılı uyarılar asılması,
•	 Tütün ürünlerinin iş yeri ortam etkenleri ile olan etkileşimi-

nin önlenmesi,
•	 Tütün kullanmayı bırakmak isteyenler için destek/danış-

manlık hizmetleri ve tedavi için sağlık kuruluşlarına yönlen-
dirme

ALKOL ve MADDE KULLANIMININ 
ÖNLENMESİ
Zararlı düzeyde alkol kullanımının yol açtığı başlıca sağlık sorun-
ları kanser, kalp ve damar hastalıkları ve sirozdur. Alkolün zarar-
lı düzeyde kullanımı sağlık sorunları dışında iş yerinde de çeşit-
li sorunlara neden olmaktadır. Alkol kullanımı tepki zamanını, 
öğrenme ve hafızayı, bilişsel işlevleri etkileyebilir. İşe devamsız-
lık, üretkenlikte azalma, hata ve kazalarda artış, sağlık sorunları-
na bağlı olarak ortaya çıkan iş gücü kaybı, mali kayıplar ve ileti-
şim sorunları iş yerinde yaşanan sorunlara örnek olarak verilebi-
lir (25, 28).

Alkol/madde kullanımı bazı yollarla iş yerinde sorunlara ne-
den olmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (34):

•	 Zehirlenme sonucu üretkenliğin etkilenmesi ve iş kazalarına 
neden olması

•	 Kronik kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan tıbbi/psikolojik 
sorunlar nedeniyle işe devamsızlık, hastalık ve üretkenlikte 
azalmaya yol açması

•	 Kullanım sonrası (akşamdan kalmışlık, bağımlılar için çekil-
me belirtileri) ortaya çıkan belirtilerin iş performansını etki-
lemesi

•	 İş yerinde maddenin/alkolün elde edilmesi ve kullanılması 
açısından zihnin sürekli meşgul olması nedeniyle dikkat ve 
konsantrasyonun etkilenmesi

•	 Çalışanlara yasadışı ilaç satışını da içeren yasadışı etkinlikler
•	 Arkadaş, aile üyesi ya da başka birinin alkol/madde kötüye 

kullanımı nedeniyle psikososyal ya da stres bağlantılı etkile-
ri sonucu iş performansının etkilenmesi

İş yerinde alkolün zararlı kullanımının önüne geçilmesi için ya-
pılabilecekler arasında yazılı bir politika oluşturulması, sağlık so-
runlarının erken tanı ve tedavisi, bağımlılıkla ilgili danışmanlık, 
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirme yer almaktadır 
(25). Alkol kullanım sorunları olan çalışanlara desteğin yanında 
farkındalığı artırıcı eğitim programlarıyla koruma yaklaşımı da 
önemlidir (28). 

İş yerinde ortaya çıkan iki durum, alkolün kötüye kullanımı 
hakkında bilgi verebilir (28):
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•	 Bir çalışan kötü performans göstermesi, sık devamsızlık yap-
ması, sık kaza ve yaralanma yaşaması ya da antisosyal davra-
nışlarda bulunması nedeniyle inceleme altındaysa

•	 Çalışan alkol kullanımına bağlı belirtiler ya da sağlık sorunla-
rı nedeniyle iş sağlığı ya da sağlık hizmetlerine başvuruyorsa

Bu tarz uygulamalar alkol dışındaki bağımlılık yapıcı madde-
ler için de geçerlidir (25).

SAĞLIKLI BESLENME
Sağlıklı beslenme, diğer bir deyişle yeterli ve dengeli beslenme, bü-
yüme ve gelişme, dokuların yenilenmesi ve çalışması için gerekli 
olan enerji ve besin ögelerinin her birinin gereksinim kadar alınma-
sı ve vücutta uygun şekilde kullanılmasına denir (35). Sağlıksız bes-
lenme, kalp ve damar hastalıkları, şişmanlık, hipertansiyon, osteo-
poroz ve bazı kanserlerle ilişkilidir. Sağlıksız beslenme bunların dı-
şında demir eksikliğine ve kansızlığa da neden olmaktadır (24, 28). 
Sağlıklı beslenme ile kan kolesterol düzeylerinde azalma sağlanarak 
kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma, tuz miktarının azaltıl-
masıyla hipertansiyondan korunma ve hipertansiyonu olan hasta-
larda kan basıncının kontrolü, alınan kalsiyum miktarının düzen-
lenmesiyle osteoporoza karşı koruma sağlanabilmektedir (24). 

İş yerlerinde uygulanan diyetlerle ilgili yapılmış olan ve şişman-
lığı azaltmaya yönelik müdahaleleri kapsayan randomize kontrollü 
çalışmaları içeren bir meta-analizde; kilo değişiminin ağırlıklı or-
talama farkı (AOF) -4,37 (%95 GA: -6,54; -2,20) olarak saptanmış, 
etkililiğin 6 aydan daha kısa süreli programlarda daha fazla oldu-
ğu belirlenmiştir. Bunun dışında total kolesterol düzeyinin istatis-
tiksel olarak anlamlı bir şekilde azaldığı (AOF: -5,57), istatistiksel 
olarak anlamlı olmasa da sistolik (AOF: -4,90 mmHg) ve diyasto-
lik (AOF: -2,88 mmHg) kan basınçlarının azaldığı saptanmıştır (36). 
Fiziksel aktivite ve beslenme konusunda çevresel ya da çok düzey-
li (örgütsel/ bireysel/ çevresel) müdahaleleri içeren 39 randomize/
non-randomize kontrollü araştırmaları içeren bir sistematik der-
lemede; çalışmaların 7’sinin işe devamsızlık, 2’sinin iş performan-
sı, 3’ünün çalışabilirlik, 1’inin üretkenlik, 1’inin de hem üretkenlik 
hem de çalışabilirlik üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
fark gösterdiği belirlenmiştir. Sistematik derleme sonucunda iş ye-
rinde sağlığı geliştirme müdahalelerinin, özellikle işe devamsızlık 
olmak üzere, işle ilişkili sonuçları etkileyebileceği belirtilmiştir (37).

İş yerleri, çalışanların en az bir öğünlerini tükettikleri yer ol-
ması nedeniyle beslenme açısından yapılacak müdahaleler açı-
sından uygun bir ortam oluşturmaktadır (24). İş yerinde sağlık-
lı beslenme açısından yapılacak uygulamalar arasında çalışanla-
rın farkındalıklarının artırılması, danışmanlık hizmeti verilmesi, 
dengeli beslenmeyi karşılayacak düzenli yemek hizmeti verilme-
si, kantin vb. yerlerde sağlıklı gıdaların satılması yer almaktadır 
(25). İş yerlerinde uygulanan beslenmeyle ilgili sağlığı geliştirme 
programlarında başarıya ulaşmak için destekleyici bir çevrenin 
oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışanlara yemekha-
ne, kafeterya ve satış makinelerinde uygun ve sağlıklı yiyeceklerin 
sağlanması önemlidir. Yiyecek hizmetlerinde beslenme kılavuzla-
rına uygun olarak enerji alımı enerji harcanmasına göre ayarlan-
malı, aşırı yağ alımından kaçınılmalı, kompleks karbonhidrat ve 
lifli gıdaların alımı artırılmalı, şeker ve tuz tüketimi azaltılmalı, 
tüm gıda gruplarından yiyecekler sağlanmalıdır (38).

FİZİK AKTİVİTE
Düzenli fizik aktivite, DSÖ’nün önerilerine göre haftada en az 
150 dakika orta şiddetli ya da 75 dakika şiddetli, aerobik olarak, 
her yapıldığında en azından 10 dakika boyunca yapılması gere-
ken fizik aktivitedir (39). Fizik aktivite yapılmaması çalışanlar-
da bel ve boyun ağrılarına, şişmanlığa, kalp damar hastalıkla-
rına, inmeye, kansere, şeker hastalığına, hipertansiyona, artri-
te ve osteoporoza neden olurken iş yeri için ise, artmış sağlık 
harcamalarına, iş kapasitesinin ve üretkenliğin azalmasına yol  
açmaktadır (28).

Çalışanlar günlerinin üçte birini iş yerinde, bunların çoğu 
da saatlerini toplantılarda ve/veya masa başında oturarak ge-
çirmektedir (40). İş yerleri düzenli fizik aktivite programlarının 
uygulanması için uygun bir ortam sağlamaktadır. Günün farklı 
zaman dilimlerinde düzenlenecek olan fizik aktivite program-
ları ile hem hastalıklara karşı korunma sağlanır, hem de çalı-
şanlar arasındaki ilişkinin güçlenmesine, iş motivasyonunun 
artmasına katkıda bulunulur (24). Çalışanların fizik aktivite-
lerinin artırılması daha sağlıklı bir iş gücünün oluşmasını, ça-
lışanların üretkenliklerinin artırılmasını ve maliyeti fazla olan 
kronik sağlık sorunlarının azalmasını sağlar. Bunun dışında 
daha çok fizik aktivite yapan çalışanlar daha az işe devamsız-
lık yapmaktadır (41). Yapılan bir meta-analizde iş yerinde yapı-
lan fizik aktivite müdahalelerinin genel ağrı düzeyini (standar-
dize ortalama farklılığı (SOF): -0,40 %95 GA: -0,78;-0,02) ve bo-
yun ve omuz ağrılarını (SOF: -0,37 %95 GA: -0,63; -0,12) azalt-
tığı saptanmıştır (42).

İş yerinde yapılan fizik aktivite ve fitness programları en yay-
gın kullanılan sağlığı geliştirme uygulamalarıdır (43). İş yerlerin-
de fizik aktivitenin artırılmasını sağlayan stratejiler aşağıdaki şe-
kilde sıralanabilir (41):

•	 Bir sağlık kültürünün inşa edilmesi
•	 Liderlerin güçlü, etkin ve görünür destek sağlaması
•	 Ortaklık ve sosyal desteğin geliştirilmesi
•	 Var olan kaynakların önce kullanılması
•	 Toplum genelinde eğitim kampanyalarının yaratılması
•	 Programın çalışan gereksinimlerine ve isteklerine uydurul-

ması
•	 Başarının büyütülmesi için çoklu etkenlerin hedeflenmesi
•	 Katılımın artırılması için yeni teknolojilerin kullanılması
•	 Gerçekçi hedefler konması ve bu hedefler doğrultusunda 

ilerlemenin izlenmesi

Bireyin günlük rutinleri içinde fizik aktivitenin artırılması zor 
olabilir. Kendine güvenin ya da yeteneğin olmaması, maliyet, 
yaralanma korkusu, teslim tarihi gibi zaman açısından kısıtla-
maların bulunması yaygın olan engellerdir. Bunun dışında bazı 
meslek ve işler doğası gereği sedanterdir (40). Genellikle sedan-
ter işler olan beyaz yakalı çalışanlarda fizik aktivite uygulama-
ları özellikle ön plana çıkmaktadır. Bunun dışında imalat ve 
ağır sanayilerde çalışanlarda güç ve esneklik eğitimleri iş kapa-
sitesini ve dayanıklılığı artırarak çalışanları yaralanmalara kar-
şı koruyabilir (43).

İş yerlerinde sağlığı geliştirme çalışmalarının bir parçası ola-
rak fizik aktivite ile ilgili yapılacak uygulamalar arasında anket-
ler vb. aracılığıyla mevcut durumun belirlenmesi, bilinçlendirme, 
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özendirici kampanyalar, çalışma saatleri ve molaların fizik akti-
vite yapmaya uygun şekilde düzenlenmesi, spor salonu/spor alet-
leri gibi olanakların artırılması, fizik aktiviteyi artırıcı politikala-
rın kullanılması, akran eğitimi, düzenli sağlık muayeneleri, danış-
manlık ve yönlendirme, fizik aktivite ve fitness gruplarının oluş-
turulması, ödüllendirme yer almaktadır (25, 28, 40). Basit çevre-
sel müdahaleler de göz önünde bulundurulabilir. Yapılan bir sis-
tematik derlemede sedanter davranışları azaltmak için iş yerinde-
ki müdahaleleri içeren 15 çalışma incelenmiş; bunlardan 10’unda, 
birincil müdahale olarak otur-kalk masa kullanımının uygulandı-
ğı görülmüştür (44).

STRESLE BAŞ ETME VE RUH SAĞLIĞININ 
GELİŞTİRİLMESİ
Ruh sağlığı sorunları günümüzde oldukça sık görülmektedir. 2016 
yılında yaklaşık olarak 18 yaş ve üzeri beş ABD vatandaşından biri 
herhangi bir ruh sağlığı sorunu bildirmiştir. Buna ek olarak eriş-
kinlerin %71’i baş ağrısı, kaygı vb. gibi en azından bir stres belirti-
si yaşadığını belirtmiştir. Bunların yanında maliyetler de oldukça 
fazladır. 2014 yılında 186 milyar ABD Doları ruh sağlığı sorunla-
rının tedavisinde harcanmıştır (16). 

Çalışanların yaşadıkları ruh sağlığı sorunları hem bireyleri 
hem de iş yerlerini olumsuz etkilemektedir. Bunlar arasında ça-
lışanların çalışma isteklerinin azalması, iş veriminin düşmesi, iş 
performansının ve üretkenliğin azalması, işe devamsızlığın art-
ması, hataların ve kazaların artması, çalışanlar arasında iletişim 
bozuklukları, gerginliklerin ve çatışmaların olması, fiziksel kapa-
sitenin ve günlük işlevselliğin bozulması yer almaktadır (16, 25).

Çalışanların yaşadıkları ruh sağlığı sorunları sonucu orta-
ya çıkan üretkenliğin azalmasının yol açtığı maliyetler diğer 
birçok hastalığa bağlı ortaya çıkan maliyetlerden daha fazladır 
(45). Günümüzde şirketlerin ekonomik etkililikleri artan bir şe-
kilde, yaratıcılık, kişiler arası ilişkiler ve duygusal beceriler, oto-
nomi ve bilginin takas edilmesi gibi ruhsal ve bilişsel becerile-
re bağlıdır. Bu etkenler de bireylerin psikososyal iyilik halleri ile  
bağlantılıdır (46).

İş yerlerinde ruh sağlığı sorunlarına neden olan en önemli psi-
kososyal etkenler arasında uzun çalışma saatleri, yapılan iş üze-
rinde kontrolün az olması, karar verme mekanizmalarına katıla-
mamak, aşırı iş yükü, sosyal desteğin yeterli olmaması, iş tanımı-
nın açık olmaması, geçici iş sözleşmeleri, kişiler arası çatışmalar 
ve mobbing, düşük iş doyumu, zaman baskısı, vardiyalı çalışma, 
fazla mesai, çalışma sırasında duraklamalar ve araya girmelerin 
olması bulunmaktadır (25, 46).

İş yerleri çalışanların ruh sağlığını olumlu yönde de etkileye-
bilir. Çalışanların inandıkları bir amaca yönelik çalışmaları, mad-
di olanaklarının yeterli olması, kendilerini ifade edebilmeleri ruh 
sağlığını olumlu yönde etkileyecektir (25).

İş yerlerinde genel olarak ruh sağlığını korumaya ve geliştir-
meye yönelik yapılabileceklerden bazıları aşağıda yer almaktadır 
(25):

•	 Ruh sağlığı ile ilgili risk etkenlerinin belirlenmesi,
•	 Risklerin azaltılması için örgüt çapında önlemlerin alınması,
•	 Sağlığı ve iyilik halini geliştiren bir iş yeri ortamı ve kültürü 

oluşturulması,
•	 Esnek çalışma saatleri,

•	 Günlük yaşamda karşılaşılan güçlükler hakkında destek sağ-
lanması (çocuk bakımı için kreş vb.),

•	 Kariyer geliştirmeye yönelik çeşitli olanakların sağlanması,
•	 Eğitimler verilmesi ve farkındalığı artırıcı etkinlikler düzen-

lenmesi,
•	 Ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti/desteği sağlan-

ması,
•	 Ruh sağlığını geliştirme programlarına çalışanların aileleri-

nin de katılması,
•	 Maddi destek sağlanması,
•	 Çalışanların ilgi alanları ve hobilerine yönelik sosyal etkin-

liklerin desteklenmesi,
•	 İş yerinde çalışmaya yeni başlayanlara destek olabilecek kı-

demli çalışanların belirlenmesi

Yapılmış olan bir çalışmada sağlık çalışanlarında ruh sağlığını ge-
liştirici örgütsel müdahaleleri (bilgi ve beceri geliştirme, liderlik 
geliştirme, iletişim ve takım inşası, stres yönetimi, iş yükü ve za-
man yönetimi) içeren 60 araştırma incelenmiş, sonucunda da mü-
dahalenin geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde çalışan katılı-
mının önemi ortak konu olarak belirlenmiştir (47).

Ruh sağlığının önemli konularından biri strestir. İş yeri or-
tam etkenleri ile birlikte stres de koroner kalp hastalığı gibi çe-
şitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle fiziksel, kim-
yasal vb. risk etkenlerinin kontrol edilmiş olması gibi çalışma 
koşullarının da stres yaratmayacak şekilde düzenlenmiş olması  
gerekmektedir (24).

İş yerindeki ve evdeki sorunlardan kaynaklanan stres, kronik 
halsizlik, migren, baş ağrıları, uykusuzluk, kaygı, depresyon, alerji, 
hipertansiyon, kalp hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, peptik 
ülser, kas-iskelet sistemi sorunları gibi birçok farklı sağlık sorunu-
na yol açmaktadır. Bireyler stresten kurtulmak için fiziksel ya da 
psikososyal olarak şiddet gösterebilir, aşırı miktarda tütün ve al-
kol tüketebilir, korunmasız cinsel ilişki gibi riskli sağlık davranış-
larında bulunabilir. Bunların hepsi birlikte yeti yitimi ve ölümlere 
yol açabilir (28). Stres bireylerde yol açtığı bu sorunlar dışında iş 
yerine de ciddi zararlar verebilir. Stresin neden olduğu işe devam-
sızlık ve presentizm meslektaşlarda artmış iş yüküne, işbirliği ve 
dayanışma duygularının zarar görmesine yol açar. Bunlar da nite-
liksel ve niceliksel olarak üretimi, yönetim ve çalışanlar arasında-
ki ilişkileri etkiler. Psikososyal olarak sağlıksız durumlar diğer ça-
lışanları da etkileyerek işe devamsızlığı ve presentizmi artırabilir. 
Bu da bir kısır döngü oluşturur (46).

İş yerinde stresle baş etmek konusunda yapılabilecek çalışma-
lar şu şekilde sınıflandırılabilir (24, 48):

•	 Stresle ilişkili belirtilerle baş etme: Stresin yol açtığı fizik-
sel belirtilerle ilgili olarak kişisel görüşmeler, grup görüşme-
leri yapılabilir. Bu görüşmelerde fiziksel belirtilerin nedenle-
ri ve stresle ilişkisi ortaya konmaya çalışılır.

•	 Bireysel duyarlılığı azaltma: Strese duyarlılık bireyler ara-
sında farklılık göstermektedir. Bu konuda seminerler ve grup 
çalışmaları düzenlenebilir, spor, fizik aktivite, toplu eğlence 
gibi sosyal ilişkileri güçlendiren programlar yapılabilir.

•	 Kişiler arası ilişkilerin düzenlenmesi: Farklı cinsiyet, 
farklı eğitim düzeyi vb. nedenlerle kişiler arası sorunlar ya-
şanabilir. Bu konuda kişilerin kaynaşmasına olanak sağlayan 
sosyal etkinlikler düzenlenebilir.
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•	 İşten kaynaklanan stres etkenlerinin kontrolü: Üretim 
hızının fazla olması, iş yükünün fazla olması, iş yerindeki çe-
şitli sağlık tehlikeleri vb. nedenler çalışanda strese neden ola-
bilir. Bu risklerin erken saptanması ve önlem alınması gerek-
lidir.

•	 Yönetimden kaynaklanan stresle baş etme: Yönetimin 
çok katı veya çok gevşek olması, beklenen zamanlarda yük-
selme olmaması, cezalar strese yol açabilir. 

•	 Bireysel stres kaynaklarının kontrolü: Stres iş dışı neden-
lerle de ortaya çıkabilir. Evdeki sorunlar, sağlık sorunları, ge-
nel yaşam koşulları çalışanlarda strese yol açabilir.

İş yerinde stres yönetim programının yerleştirilmesinde bazı te-
mel ilkelerin vurgulanması gereklidir. Bunlar şu şekilde sıralana-
bilir: (48)

•	 İş yerinde, evde ya da toplumda yükselen stres arasında her-
hangi bir sınır yoktur.

•	 Stres bulaşıcıdır.
•	 Stresle başa çıkmak bireysel bir sorumluluktur. 
•	 İş yerindeki stresin kontrolü yönetimsel bir sorumluluktur.
•	 Programın başarılı olabilmesi için çalışanların programın 

tasarımına, uygulanmasına ve stres kaynaklarının belirlen-
mesi çalışmalarına katılımı önemlidir.

•	 Başarılı bir stres yönetim programı, çalışanların ve çalışma 
çevrelerinin birlikte ele alınmasını gerektirir.

İŞ YERİNDE ŞİDDET
İş yerinde şiddet acı, rahatsızlık, hatta yeti yitimi ve ölüme neden 
olabilir. Fiziksel şiddet görünür bir şekilde tehlikeliyken, psikosos-
yal şiddet de kaygı, stres ve bunların sonucunda alkol ve madde 
kötüye kullanımı, tütün kullanımının artması, sağlıklı olmayan 
yaşam davranışlarında artma gibi çeşitli nedenlerle çalışanların 
sağlığını kötü yönde etkileyebilir (28). 

İstikrarsız istihdam gibi çalışma statüleri, cinsiyet, stres, yaş, iş 
yükü, hizmet sektöründe çalışmak, değerli eşya/para bulunduran 
işler, özel gruplarla çalışmak iş yerinde şiddet görme sıklığını et-
kilemektedir (25, 28). Şiddet saldırıyı içeren fiziksel şiddet ve istis-
mar, mobbing, taciz, cinsel taciz, ayrımcılık ve tehdidi içeren psi-
kososyal şiddet (duygusal istismar) olmak üzere ikiye ayrılır (28).

İş yerinde şiddetle başa çıkmak için aşağıda sıralananların ya-
pılması gereklidir (28):

•	 Şiddetin etkilerinden çok nedenleri üzerinde durulmalıdır.
•	 Her şeyi çözen tek bir çözüm olmadığı ancak çözümlerin her 

bir iş yeri için uygun hale getirilmesi gerektiği kabul edilme-
lidir.

•	 Yönetim ve çalışanlar arasında kişiler arası ilişkilerin gelişti-
rilmesini de içeren koruyucu önlemlerin daha etkili olduğu 
akıldan çıkarılmamalıdır.

•	 Müdahalenin her aşamasında sistematik davranılmalıdır.
•	 Sorunun tanımlanmasında ve çözümün uygulanmasında 

çalışanlar ve temsilcileri de dahil olmak üzere ilgililer mut-
laka sürece dahil edilmelidir.

•	 Psikososyal tehlikelerin (mobbing de dahil) kontrolü için 
bütünleşik bir iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejisi  
olmalıdır.

•	 Bu kapsamda, cinsel tacizi önlemek üzere iş yerinde politika 
ve bir mekanizma oluşturulmalı, kadın çalışanlar için (özel-
likle vardiyalı çalışanlar) iş yeri güvenli hale getirilmelidir.

İş yerinde şiddeti önlemek için idari önlemler alınması, iş örgüt-
lenmesi ve iş tasarımının uygun hale getirilmesi, eğitim, çalışma 
çevresinin ve fiziksel yerleşim planının geliştirilmesi, izleme ve 
değerlendirme yapılması gibi eylemler yapılabilir (28).

SAĞLIKLI UYKU
Sağlıklı bir uyku insan hayatı için oldukça önemlidir ve temel bir 
gereksinimdir. Sağlıklı bir erişkin için günlük uyku süresi 7-9 saat 
arasında olmalıdır. Sağlıklı bir uykunun olmaması çeşitli sağlık 
sorunlarına yol açtığı gibi iş ile ilgili bazı sorunların da ortaya çık-
masına neden olmaktadır (28).

Uykuyu etkileyen işle ilişkili etkenler aşağıdaki şekilde sırala-
nabilir (49):

•	 Vardiyalı çalışma
•	 Vardiyaların düzeni ve dinlenme süresi
•	 Yalnızlık
•	 İş yerinde şiddet
•	 Akut ve kronik psikososyal stres
•	 Toplumsal cinsiyet
•	 Kültürel ve davranışsal etkenler

Yeterli uykunun olmaması iş yerindeki üretkenlik ve güvenliği et-
kilemektedir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür (28):

•	 Hatalar
•	 Konsantrasyonun azalması ve hafızanın kötüleşmesi
•	 Tepki zamanının yavaşlaması
•	 İş performansının kötü olması
•	 Kazalar
•	 Uygunsuz düşünme ve öğrenme
•	 Dikkatin bozulması
•	 Karar vermede uygunsuzluk

Bireylerin sağlıklı bir uyku uyuyabilmesi için iş yerinde yapılabile-
cekler iki başlık altında şu şekilde sıralanabilir (28):

•	 Vardiyasız işler için; uzun saatler çalışılmasının önüne ge-
çilmesi, düzenli molalar ve çalışma saatleri kayıt sisteminin 
oluşturulması, mümkün olan durumlarda esnek çalışma sa-
atlerinin uygulanması, destekleme programının oluşturul-
ması, 

•	 Vardiyalı işler için; pratik ve gerçekçi bir yaklaşım ile ele 
alınması, çift vardiyalı işler için rehberler hazırlanması, geç 
ya da uzun vardiyalardan sonra destek sistemlerinin sunul-
ması vb.

Bunlara ek olarak iş çevresinin tasarımı, çalışanların halsizlik ile 
ilgili eğitimi, uyku bozukluklarının izlenmesi ve yönetimi, uyku-
luluk ve halsizlik durumlarının izlemi yapılabilir. Sağlıklı uyku 
için kapsayıcı bir sağlığı geliştirme programı, uyku hijyenini, uyku 
için stres yönetimini ve bilişsel stratejileri, meditasyon teknikle-
rini, yaygın uyku sorunları ile ilgili farkındalıklarının artırılması-
nı ve davranışsal müdahaleleri içermelidir (49). Uyku ile ilgili mü-
dahale araştırmalarını kapsayan bir sistematik derlemede araştır-
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maya dahil edilen 20 çalışmada kullanılan en sık yöntemler uyku 
hijyeni (%35,0), yoga (%25,0), fizik aktivite (%10,0) ve uykusuzluk 
için bilişsel davranışsal terapi (%10,0) olarak saptanmış, çalışma-
ların yarısında ortalama uyku süresinde istenilen bir artış olduğu 
belirlenmiştir (50).

SAĞLIĞI GELİŞTİREN İŞ YERLERİ 
HAKKINDA SON YILLARDA YAPILMIŞ 
BAZI ÇALIŞMALAR
Aşağıda son yıllarda sağlığı geliştiren iş yerleri kapsamında ya-
pılan bazı müdahale örneklerini ve bu kapsamda yürütülen bazı 
araştırmaların sonuçları belirtilmiştir. 

ABD’de 2014-2015 yıllarında 10 ticari şantiyede (5’i müdaha-
le (n=324), 5’i kontrol grubu (n=283) olacak şekilde) yapılmış olan 
bir eşleşmiş çift küme randomize kontrollü araştırmada çalışanla-
ra All the Right Moves (Bütün Doğru Hareketler) müdahalesi (iki 
parçadan oluşan bir müdahale şeklidir) uygulanmıştır. Müdahale-
nin iki parçasından birincisi çeşitli ergonomik uygulamaları içeren 
Soft Tissue Injury Prevention Program (Yumuşak Doku Yaralanma-
sı Korunma Programı), çalışanların kas-iskelet sistemi sağlığını ge-
liştirmeyi hedeflemektedir. İkinci parçası olan Health Week (Sağlık 
Haftası) ise çalışanların ergonomik uygulamalarını ve kalp damar 
sağlığı ile ilgili sağlıklı yaşam davranışlarını (beslenme, fizik aktivite 
ve tütün kullanımı) geliştirmeye odaklanmakta, bu amaçla anahtar 
mesajlar ve bireysel çalışanlara yönelik bütünleşik sağlık danışman-
lığı uygulamalarını içermektedir. Altı ayın sonunda ergonomiyle il-
gili diğer bulgularının yanında fizik aktivitede (b=35,2, p=0,026) ve 
meyve-sebze tüketiminde (b=0,87, p=0,008) artış saptanmıştır (51).

Kanada’da bir hastanede 2014-2015 yıllarında yapılmış olan fi-
zik aktivite danışmanlığı (FAD) ve fitness temelli sağlık riski de-
ğerlendirmesi (fSRD) müdahalelerini içeren bir araştırmada FAD 
(n=22) ve FAD+fSRD (n=16) uygulamalarını yapan katılımcılar 
için her iki grupta da fizik aktivite yapma süreleri istatistiksel ola-
rak anlamlı bir şekilde artmıştır. FAD+fSRD alan grupta istatis-
tiksel olarak anlamlı bir şekilde toplam kas-iskelet fitness düzeyi 
başlangıç düzeyine göre artmıştır (52).

İspanya’da 2009 yılında başlayıp 5 yıl izleme ile devam eden, 
12 iş merkezindeki toplam 1103 çalışan arasında yapılmış olan al-
kol tüketimi ile ilgili bir araştırmada sağlığı geliştirme ve sağlığın 
izlenmesi ile riskli tüketim tanımlandığında yapılan ikincil koru-
ma müdahaleleri yapılmış, sonucunda riskli alkol tüketimi preva-
lansının birinci yıl sonunda %4,1 düzeyinde azaldığı ve bunun 3 
yıl boyunca devam ettiği saptanmıştır (53).

2013-2016 yıllarında 4 şirkette yapılmış olan ve İş yeri Mind-
fulness Eğitimi (İME) müdahalesini içeren bir araştırmada mü-
dahale sonrası müdahale öncesine göre çalışanlarda tükenmiş-
lik (Ortalama Farkı (OF)=0,3, p<0,001), algılanan stres (OF=-0,2, 
p<0,001) ve iyilik hali (OF=0,4, p<0,001) açısından gelişme görül-
müştür. Bunun yanında örgütle ilgili diğer yararlarının yanında 
takım işbirliği (OF=0,3, p<0,001) ve üretkenlik (OF=0,5, p<0,001) 
açısından en büyük gelişmeler olduğu saptanmıştır (54).

Avustralya’da 2013-2015 yıllarında yapılmış olan elektronik 
bir müdahaleyi içeren araştırmada sistolik kan basıncının 9 ay so-
nunda başlangıca göre azaldığı (1,0-3,4 mmHg, p<0,01), diyasto-
lik (4-5 mmHg, p<0,1) ve ortalama kan basıncının (3,6-4,2 mmHg, 
p<0,01) 12 ay boyunca azaldığı saptanmıştır (55).

ABD’de 36 katılımcı ile 2017 yılında yapılan bir araştırmada 
kişiselleştirilmiş sedanter davranışlar danışmanlığı verilmiş, gün-
lük sedanter sürede istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık sap-
tanmamasına rağmen, 30 dakikadan fazla süren sedanter dav-
ranış dönemlerinin sayısı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
azalmıştır (56).

İtalya’da 167 sağlık çalışanı arasında, beslenme alışkanlıkla-
rı, fizik aktivite, kişiye özel motivasyon danışmanlığı müdahale-
si yapılan bir araştırmada fizik aktivitenin geliştiği, beslenmenin 
Akdeniz beslenme şekline daha çok benzediği, beden kitle indek-
sinin düştüğü, total ve LDL kolesterol düzeyinin düştüğü, sistolik 
ve diyastolik kan basınçlarının düştüğü, kan glukoz düzeylerinin 
düştüğü belirlenmiştir (57).

Hollanda’da 2016-2017 yıllarında yapılmış olan küme rando-
mize kontrollü bir araştırmada sigara bırakma eğitim programı ve 
yanında finansal teşvik alan müdahale grubuyla (n=319) sadece si-
gara bırakma eğitimi alan kontrol grubu (n=285) karşılaştırılmış, 
sigara bırakma programının bitmesinden 12 ay sonra yapılan öl-
çümlerde müdahale grubunun kontrol grubuna göre sigara bırak-
ma yüzdelerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir (58).

ABD’de yapılmış olan bir araştırmada 3 iş yeri kafeteryasının 
2’sindeki yiyeceklere sadece kalori etiketleri, 1’ine fizik aktivite ka-
lori harcaması (FAKH) gıda etiketleri kullanılmış, her iki grupta 
da etiket kullanılmasından öncesine göre düzeltilmemiş model-
lerde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde kalori alımının azaldı-
ğı (FAKH için 40,4 kalori; sadece kalori için 38,2 kalori), iki grup 
arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Düzeltmelerden 
sonra kayda değer bir fark olmadığı belirlenmiştir (59).

Hindistan’da bir yazılım şirketinde çalışan 46 katılımcı ile yapılan 
bir araştırmada katılımcılara fizik aktivite ile ilgili sağlık eğitimi ve-
rilmiş ve adımsayar dağıtılmıştır. Müdahale sonunda ortanca adım 
sayısının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığı saptanmıştır. 
Yeterli fizik aktivite yapanların yüzdesinin de istatistiksel olarak an-
lamlı bir şekilde arttığı (%41,3’ten %69,9’a) belirlenmiştir (60).

Japonya’da aynı şirketin 3 farklı ofisinde fiziksel aktivite ve se-
danter davranışları temel alan bir araştırmada bir ofise etkinlik 
temelli çalışma tanıtımı yapılmış ve yüksekliği ayarlanabilir ma-
salar kurulmuş, ayrıca ofis çeşitli paylaşılabilir iş istasyonları sağ-
layacak şekilde tasarlanmıştır. Kurulumdan 2 hafta sonra 13 kişi-
lik müdahale grubuyla 29 kişilik kontrol grubu karşılaştırılmış, is-
tatistiksel olarak anlamlı bir şekilde sedanter davranışlarda iyi-
leşme (346,8±28,6 dakika/çalışma saati’nden 321,2±17,8 dakika/
çalışma saati’ne), fizik aktivite düzeylerinde gelişme (toplam fizik 
aktivite: 173,2±28,6 dakika/çalışma saati’nden 198,8±17,8 dakika/
çalışma saati’ne) olduğu saptanmıştır (61). 

Dünya genelinde birçok iş yeri sağlığı geliştirme programlarını 
uygulamaktadır. Ancak hala yeterli düzeyde değildir. Avrupa Bir-
liği genelinde yapılmış olan bir araştırmada üye ülkelerin iş sağlığı 
ve güvenliği politikaları incelenmiş, kuruluşların %73,1’inde fizik-
sel zarara, %35,4’ünün psikososyal risklere karşı koruma önlemle-
ri aldığı, buna rağmen sadece %29,5’inin sağlığı geliştirici önlem-
ler aldığı saptanmıştır (62).

Birçok araştırmada yararı ortaya konmuş olan sağlığı geliştir-
me uygulamalarının uygulanması ve yaygınlaşması, iş yerlerine 
yarar sağladığı kadar, çalışanlara, çalışanların ailelerine, topluma 
ve bütün dünyaya da yarar sağlayacaktır.
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VARDİYA-GECE ÇALIŞMALARINDA 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Dr. A. Kadir ATLI, Uzm. Dr. Defne KALAYCI

Venedik dilinde vàrdia / İtalyanca guardia sözcükleri Türkçede 
“nöbet, koruma”  sözcüklerine karşılık gelirken,  Almanca ward, 
İtalyanca guardare korumak, gözetmek, nöbet tutmak anlamını 
taşımaktadır. Sözcüğün ortaya çıktığı dönemde bu nöbet aslında 
gemilerde tutulan nöbeti ya da nöbet yerini ifade etmekteydi (2, 3).

Vardiya çalışmasının tarihte Roma ve Mısır İmparatorluklarına 
kadar uzanan, tarihin en eski dönemlerinde bile uygulanan bir ça-
lışma şekli olduğu belirtilse de en eski kayıt 13. yüzyıla dayanmak-
ta ve gece vardiyasının verimsizliği yüzünden terk edilmesi gerek-
tiği vurgulanmaktadır (4,5). Sanayi devrimine kadar gece çalışması 
ile ilgili başka hiçbir kayıta rastlanmamaktadır. İngiltere’de şirket-
leşmenin gelişmesiyle birlikte, özellikle 1791’den sonra gece vardi-
yası tekrar önem kazanmıştır. Böylelikle, mal sahibi, gece gündüz 
tesisini çalıştırarak yatırımının geri ödeme hızını arttırmaya çalış-
mıştır. Sanayileşmenin ilk yıllarında çalışma sürelerinin 15-18 sa-
ati bulduğu görülür. Bu anormal çalışma süreleri nesiller üzerinde 
büyük tahribat yapmış, özellikle işçilerin ölüm oranlarında önem-
li artışlar olmuştur. Bu çalışma koşulları sadece işçiler için değil, 
işverenler açısından da verimliliğin azalması ve kalitenin bozul-
ması gibi önemli sorunlar doğurmuştur. “19. ve 20. yüzyılda çalış-
ma dünyasını ilgilendiren konferanslarda, gündemde kalmayı ba-
şaran “gece vardiyası”, muhalif görüşlerin de etkisiyle 1900’lü yıl-
larda kara listeye alınır. 1906’daki Enternasyonal İşçi Güvenliği 
Birliği’nin 13 delegesinin de imzasıyla, vardiya çalışmasına büyük 
kısıtlamalar getirilir. Kadın ve çocukların vardiyalı çalıştırılması 
ise bu tarihte tamamen yasaklanmıştır. Görüldüğü gibi geçmişte 
vardiya çalışmasının toplumsal (sosyal) maliyetini irdeleyen soru-
lar, ne yazık ki günümüzde ağırlığını yitirmiştir” (6).

Vardiyanın çalışma hayatında yaygın olarak uygulanması sa-
nayi devrimi sonrasında olmuştur. Sanayi devrimi sonrası tekno-
lojide olağanüstü bir ilerleme olmuş, yeni düzende yaşam tarzları, 
çalışma biçimleri, aile düzeni gibi toplumun temel yapısında bü-
yük değişiklikler meydana gelmiştir. Ampulün icadı ve yaygınlaş-
ması gaz lambasından daha fazla aydınlanma sağlayan ve gece ça-
lışmalarındaki en önemli engeli-karanlığı ortadan kaldıran etken 
olmuştur.  Özellikle büyük yatırım gerektiren makine, araç-gereç, 

fabrika, bina yatırımı maliyetlerini olabildiğince erken geri kazan-
mak isteyen işverenler, 1800’lü yılların sonlarında vardiya siste-
minin faydalarından yararlanmak istemişlerdir. İşverenler için 
vardiya sistemi; üretim çalışmalarının kesintisiz devamı demek-
tir. Günde 3 değişik çalışma postasının birbiri ardına çalışma şek-
li olan “üçlü vardiya sistemi” ilk olarak Amerika’da çelik döküm-
hanelerinde başlamış, 1900’lü yılların başında Henry Ford tara-
fından pazar talebini karşılamak için otomobil sanayisinde de ye-
rini almıştır. I. ve II. Dünya Savaşı süresince de silah ve mermi 
fabrikaları üçlü vardiya sistemini yaygın olarak kullanmıştır.

İş yerinde gece atıl durumda bekleyen makinelerin vardiya sis-
temiyle kesintisiz çalışması sağlanarak üretim ve kar maksimize 
edilmiştir. Çelik fabrikaları, demir dökümhaneleri gibi fabrikalar-
da fırınların söndürülmesi ve yeniden yakılması pahalı ve verim-
siz yöntemlerdir. Vardiya çalışmasıyla bu tür iş yerlerinde emek, 
süre ve enerji tasarrufu sağlanmıştır. 

Vardiyalı çalışma sistemi farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bir 
tanıma göre vardiyalı çalışma, tüm gün sürenin aynı günün farklı, 
birbirini izleyen zaman aralıklarında farklı işçi gruplarının çalış-
tırılmasını ifade ederken (7); başka bir tanıma göre vardiyalı çalış-
ma sistemi, işçiler için getirilmiş sınırlamalara uyulmak kaydıyla 
bir iş yerinde, postalar halinde işçi çalıştırılarak gece-gündüz ve 
hatta gün boyunca (24 saat) sürekli faaliyete devam edilmesini ifa-
de etmektedir (8). Diğer bir tanıma göre ise vardiya halinde çalış-
ma sistemi, iş yerinde işçilerin ikili veya üçlü gruplara bölünmesi 
suretiyle işe başlama ve işin bitiş zamanları birbirini takip edecek 
şekilde çalıştırılmalarını tanımlamaktadır (9).

Daha yaygın ve kabul gören vardiyalı çalışma tanımlamasında 
ise; “Bazı işlerin niteliği gereği çalışma süresinin bir kişinin ola-
ğan çalışma süresini aştığı durumlarda, bayrak yarışında olduğu 
gibi bir başka çalışanın bu işi sürdürmesi zorunluluğu ortaya çı-
kar; işin yürütümü kişilerin birbiri ardına çalışmaya devam etme-
si şeklinde olur. Bu durumda bir kısım çalışan olağan ve alışılagel-
miş çalışma saatleri dışındaki saatlerde çalışmak zorundadır. Bu 
şekildeki çalışmaya “vardiyalı çalışma” (İng. shift work) adı verilir” 
denilmektedir (10).

24

“Bu dünyadaki tüm sorunların kökeninde, bazı hayatların 
diğerlerinden daha önemsiz olduğu düşüncesi yatıyor.”   

Paul Farmer (1)
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VARDİYA SİSTEMLERİNİN 
SINIFLANDIRILMASI
Vardiya sistemlerini çeşitli kriterlere göre sınıflandırmak müm-
kündür. Rutenfranz ve Knauth tarafından 1981 yılında yapılmış 
sınıflandırma Tablo 1’de yer almaktadır (11).

Tablo 1. Vardiya sistemlerinin sınıflandırılması 

I. Sabit (Durağan) Vardiya Sistemleri

A. Sabit ( Sürekli) gece vardiyası

B. Sabit ( Sürekli) akşam vardiyası

C. Sabit ( Sürekli) gündüz vardiyası

D. Sabit mesailer arasında bölünmüş vardiya sistemleri

(Yarısı gündüz (4 saat) yarısı akşam (4 saat) vb.)

II. Dönüşümlü Vardiya Sistemleri

A. Gece mesaisinin olmadığı sistemler

A1. Kesikli (süreksiz) vardiya sistemleri

A2. Sürekli vardiya sistemleri

B. Gece vardiyasının olduğu sistemler

B1. Kesikli (süreksiz) vardiya sistemleri

B2. Sürekli vardiya sistemleri

Sabit (durağan) vardiya sistemi; grupların sürekli belli bir var-
diyada, yani sabit mesailer arasında çalışmaları anlamına gelir. 
(Örneğin sürekli olarak sadece gece ve sadece akşam mesaisin-
de çalışmak gibi). Bu tip vardiya sistemleri bölünmüş de olabilir. 
Yani I. Grup gece 00.00-04.00 ve gündüz 12.00-16.00; II. Grup 
04.00-08.00 ve 16.00-20.00; III. Grup ise 08.00-12.00 ve 20.00-
24.00 saatleri arasında çalışması vb. gibi, Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD)’nde oldukça yaygın görülen bir vardiya sistemidir. Dö-
nüşümlü vardiya sistemi ise bunun tam tersi, haftalık rotasyonlar-
la değişir ve genel olarak Avrupa, Japonya ve diğer ülkelerde yay-
gınlık kazanmıştır. 

Süreksiz sistemler, haftanın hep belli günleri arasında işler. 
Pazartesi-Cuma veya Pazartesi-Cumartesi gibi. Genellikle sürekli 
vardiya çalışmasına ihtiyaç duyulmayan alanlarda rastlanır (bilgi-
sayar, yazılım vb.). Sürekli vardiya sisteminde ise hafta sonu da he-
saba katılır. En yaygın şekli, 4 ekipli vardiya sistemleri uygulama-
sıdır. Genellikle sürekli proses gereği çalışması gereken kuruluşlar 
(kimya, çelik vb. sektörler) veya itfaiye, hastane gibi acil ve sürekli 
hizmet vermesi gereken kuruluşlarda uygulanır.

Bazı vardiya sistemleri gece mesaisi içermez. Bunlar genellik-
le sabah ve akşam olmak üzere 2’li veya gündüz-akşam-gece var-
diyası gibi 3’lü de olabilir. Bu 3’lü vardiya sisteminde gece mesaisi-
ne gelenlerin, genellikle part-time ve/veya mevsimlik işgücünden 
karşılanması yoluna gidilir.

Vardiya sistemleri daha pek çok özelliğe göre sınıflandırılabi-
lir; birbirini izleyen gece mesaisi sayısı, mesai başlangıç ve bitişleri, 
her vardiyanın mesai süresi, vardiya çevrim (rotasyon) yönü, var-
diya çevrim süresi ve vardiya sisteminin düzenliliği. Bu çatı altın-
da görüleceği gibi, sayısız kombinasyon olanağı bize, uygulamada-
ki vardiya sistemlerinin çeşitliliği hakkında bilgi vermektedir.

Ülkeler arasında farklılıklar olmakla birlikte genel olarak çalı-
şanların halen büyük bölümü “gündüz çalışması” adı verilen dö-
nemde çalışmaktadır. Bu çalışma şeklinde sabah saat 7.00, 8.00, 
8.30 gibi saatlerde çalışmaya başlanır, ara dinlenmeler ve yemek 
molası hariç günlük 8-9 saat çalışma yapılmaktadır.  Günün be-
lirli saatlerinde “sürekli vardiya çalışması”ında kişilerin sürekli 
olarak günün aynı zaman dilimlerinde çalışması ifade edilmek-
tedir. Günün belirli saatleri sabah 06.00-14.00, 7.00-15.00 ya da 
8.00-16.00 saatleri arası, öğleden sonra 14.00-22.00, 15.00-23.00 
ya da 16.00-24.00 saatleri arası, gece ise 22.00-06.00, 23.00-07.00 
veya 24.00-08.00 saatleri arası çalışmayı ifade eder. Sabit vardiya 
sistemi içerisinde sürekli olarak gündüz çalışan, sürekli olarak öğ-
leden sonradan gece yarısına kadar çalışan ve sürekli olarak gece 
çalışan gruplar yer almaktadır. Olağanüstü bir durum meydana 
gelmedikçe çalışanlar kendi vardiyalarında çalışmak zorundadır-
lar. Ancak sürekli vardiya sistemi, Türk İş Hukuku’nda yeri olma-
yan bir uygulamadır (12). Yukarıda belirtilen zaman dilimlerin-
de dönüşümlü (rotating) olarak çalışma şekli ise ülkemizde de uy-
gulanan ‘’dönüşümlü vardiya çalışması’’ sistemidir. En yaygın 
uygulamasını sağlık sektöründe gördüğümüz eğitim, askerlik hiz-
meti gibi diğer alanlarda da görülen bir uygulama ‘’nöbet’’ çalış-
masıdır. Olağan gündüz çalışmasına ek olarak, belirlenen bir nö-
bet çizelgesine göre nöbetçi olan kişiler akşam ve gece saatlerin-
de çalışırlar (10,13).

Küreselleşme kavramıyla birlikte ortaya çıkan serbest piyasa 
ekonomisinin sonucu olarak hemen tüm ülkelerde yaygınlaşan re-
kabet koşulları, üretim ve hizmetlerin aralıksız devam etmesini 
gündeme getirmiştir. Teknolojideki gelişmeler de aralıksız çalış-
ma olanaklarını artırmıştır. Ayrıca sağlık, güvenlik, haberleşme, 
ulaştırma, itfaiye hizmetleri, enerji üretimi gibi alanlarda hizme-
tin devamlılığı vazgeçilmezdir. Bu alanlarda sürekli çalışma zo-
runluluğu vardır (10). Esnek iş süreleri içerisinde en eski mode-
li oluşturan vardiyalı çalışma sisteminin gerekçesi ister teknolo-
jik zorunluluk (kesintisiz üretim yapma gerekliliği), ister kamu 
yararı (kamuya kesintisiz hizmet verme gereksinimi) ya da üre-
tim araç gereç ve donanımdan daha çok yararlanma ve daha çok 
kazanç sağlama isteği olsun, standart olmayan çalışma saatlerini 
içermektedir (14).

DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE 
VARDİYALI ÇALIŞMA
Gece, gece çalışması ve gece çalışan kavramları ülkeden ülke-
ye farklılık göstermektedir. Vardiya çalışmasında olağan çalış-
ma saatleri olarak kabul gören gündüz saatleri dışındaki dönem-
lerde çalışma esastır. Gece saatlerinin tanımı, gece çalışma dö-
neminin süresi ve kimin gece çalışan sayılacağı hakkında farklı 
uygulamalar vardır. “Örneğin İtalya, Hollanda, İsveç, İrlanda ve 
İngiltere’de gece çalışması ifadesi gece yarısından sonraki dönem-
de yapılan çalışmayı nitelemektedir. Gece yarısı başlayan çalışma 
sabah 05.00 ya da 06.00’a kadar sürebilmektedir. Öte yandan Yu-
nanistan ve İspanya’da 22.00 ile 06.00 saatleri, Portekiz’de 20.00 
ile 07.00, Almanya’da 23.00 ile 06.00, Fransa’da 22.00 ile 05.00 sa-
atleri arasındaki çalışma gece çalışması olarak kabul edilmiştir” 
(10,15). Tablo 2’de bazı Avrupa ülkelerinde gece saati, gece çalış-
ma ve gece işçisi tanımları verilmiştir (15).
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Gece çalışma döneminin süresi 6-9 gün arasındaysa kısa dönem, 
20-30 gün arasındaysa orta dönem, 6 aya kadarsa uzun dönem 
olarak adlandırılmaktadır. Gece çalışma süresinin dönemi bakı-
mından sektörler arasında farklılıklar olabilmektedir. İmalat ve 
sanayi türü işlerde gece ve gündüz dönemleri kararlıdır. Bu sek-
törlerde vardiyalı çalışanlar birbirini izleyen üç farklı dönemde 
sıra ile birer ya da ikişer hafta süre ile çalışabilirler. Sağlık hizmet-
leri, enerji sektörü, ulaştırma, eğlence sektörü gibi alanlarda çalış-

ma dönemlerinin süresi düzensizdir. Kısa aralıklarla gece ve gün-
düz dönemlerinde çalışma zorunluluğu vardır.

Ülkemizde çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’da baş-
layarak en erken saat 06.00’a kadar geçen ve her halde en fazla on 
bir saat süren dönem olarak tanımlanmıştır.

Serbest piyasa ekonomisi ve rekabetin yaygınlaşmasına para-
lel olarak günümüzde, özellikle de sanayileşmiş toplumlarda var-
diyalı çalışanların sayısı giderek artmaktadır (16). Değişik kay-

Tablo 2. Avrupa’da bazı ülkelerde gece saati, gece çalışması ve gece işçisi tanımları ile bunlara ilişkin yasal düzenlemeler (15)

Ülke Gece Saati/Gece Çalışması Gece Çalışan/Düzenleme

Almanya Gece zamanı: 23.00 ve 06.00 arasındaki zaman  (fırıncılar 

için 22. 00 ve 05.00 arasında).

Gece çalışması: Tüm işlerde gece zamanının herhangi 2 

saatten fazla çalışmalarını kapsar.

 “Gece işçileri” genellikle bir takvim yılında 48 günden az olmamak üzere 

vardiya programlarında gece çalışması yapan işçiler. (Arbeitszeitgesetz 

1994)

Avusturya Gece çalışması: 

22.00 ve 05.00 arasındaki süre

22.00 ve 05.00 arasında en az 3 saat ve Yılda en az 48 gece çalışan işçiler 

(AB-Nachtarbeit-Anpassungsgesetz 2002)

Belçika Gece çalışması: 20.00 ve 06.00 arasında bir dönem, 

genellikle 8 saat

(Loi du 17/02/1997 et Loi du 04/12/1998:

Act of 17 February 1997)

Finlandiya Gece Çalışması: 23.00 ve 06.00 arası devam eden 

çalışmalar

23.00 ile 06.00 saatleri arasında en az 3 saat görev yapan işçiler 

(Working Hours Act 605/1996)

Fransa Gece saati: 22.00 ve 05.00 arasında bir dönem

Gece çalışması: hangisi olursa olsun gece yarısı ve 

05.00 arasındaki dönem

Genellikle haftada en az 2 kez en az 3 saat boyunca çalışan herhangi bir 

işçinin çalışması gece çalışması olarak tanımlanır. 

(Loi 461/1998)

Hollanda Gece çalışması: Gece yarısından 06.00 döneminin 

tamamını veya bir kısmını kapsayan işler

İngiltere Gece vakti: Gece yarısı ve 05.00 arasındaki süreyi içeren 

ve 7 saatten az olmayan dönem

Günlük çalışma süresinin en az 3 saati gece çalışan ya da Toplu sözleşme 

veya iş sözleşmesinde belirlenen yıllık çalışma süresinde bu oranda gece 

çalışan

(Statutory Instrument No.1833/1998).

İrlanda Gece vakti: Gece yarısı ve 07.00 arasındaki süre a) Günlük normal çalışma süresinin en az 3 saati gece vakti çalışan;

b) Yıl boyunca çalıştığı toplam saat sayısının yüzde elli veya daha fazla 

çalışma saati gece vakti içinde olan 

(Statutory Instruments n. 485/1998)

İspanya Gece saati: 22.00 ile 06.00 arasındaki süreyi içerir Günlük çalışma süresinin en az 3 saatini gece çalışan

(Real Decreto Lei 1/1995)

İtalya Gece çalışması: Gece yarısı ve 05.00 arasındaki süreyi 

içeren ve ardışık 7 saatten az olmayan dönemde 

yürütülen çalışma

a) Günlük normal çalışma süresinin en az 3 saati gece periyodunda olan;

b) Toplu sözleşmede belirlenen günlük çalışma süresinin bir parçası olarak 

80 iş gününü gece periyodunda çalışan 

(D.Lgs. 66/2003)

Portekiz Gece saati: 22.00 ile 07.00 arasındaki dönem a) Gece boyunca en az 3 saat çalışan herhangi bir işçi

b) Toplu iş sözleşmesinde belirlenen çalışma süresinin bir kısmını gece 

gerçekleştiren işçi

(Decreto Lei 73/1998)

Yunanistan Gece: 22.00 ile 06.00 arasında 8 saatlik bir süre bu 

dönemi içerir

Gece boyunca çalışan bir işçi günlük çalışma süresinin en az 3 saati veya 

gece çalışması yapmak zorunda olan bir işçi yıllık çalışmasından en az 726 

saat süresi çalışıyorsa (Presidential Decree n. 88/1999)
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naklarda farklı rakamlar olmakla birlikte, gelişmiş ülkelerde bü-
tün çalışanların beşte biri ila üçte biri değişik vardiyalar halin-
de çalışmaktadır. Sürekli olarak gece çalışanlar ise tüm çalışanla-
rın %5-10’luk bir bölümünü oluşturmaktadır (10, 16). Avrupa Bir-
liği (AB)’nin araştırma yönetimi, bilgi toplama ve bulgularını ilet-
meye odaklanan bir kuruluşu olan Eurofound The European Fo-
undation for the Improvement of Living and Working Conditi-
ons (Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı) ile 
ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma 
Örgütü)’nun “Küresel bir perspektiften çalışma koşulları-Araş-
tırma Raporu-2019’da belirtildiği üzere; gece çalışanlar tüm çalı-
şanlar içinde, AB’de %19, Türkiye’de %16, Kore Cumhuriyeti’nde 
%13, Arjantin’de %11 ve ABD’de %30 oranında yer almaktadır. 
Uruguay’da, çalışanların %28’i ayda en az bir kez gece çalışması 
yapmaktadır. Benzer oranlarda vardiyalı çalışanlar da Avrupa’da 
%21, ABD’de %38, Türkiye’de %11, Kore Cumhuriyeti’nde %9 ve 
Arjantin’de %12 olarak bildirilmiştir (17). Fransa’da vardiyalı ça-
lışma demir-çelik sanayisinde %70, kimya sanayisinde %60, cam 
sanayisi ve metalden eşya üretimi iş kolunda % 40-45’tir. ABD’de 
daha çok sürekli vardiya çalışması yapılırken, Türkiye’de ve Avru-
pa ülkelerinde ise dönüşümlü vardiya çalışması uygulaması vardır. 
Kanada’da çalışanların %11’i dönüşümlü vardiya çalışması yapar-
ken, %6’sı sürekli akşam dönemlerinde, %2’si ise sürekli gece dö-
nemlerinde çalışmaktadır. IARC International Agency for Rese-
arch on Cancer (Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı)’nin 2010 
yılında yayınladığı vardiya çalışması ile ilgili monografda AB’de 
gece çalışanların oranı %17, Türkiye’de %6,4 olarak belirtilirken, 
yaklaşık on yıl sonra bu oranın AB’de %19’a ülkemizde %16’ya çık-
mış olması gece çalışmasının yaygınlaştığını, Türkiye’de bu artışın 
daha yüksek olduğunu düşündürmektedir (10, 15, 16, 17). Eston-
ya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Letonya’da çalışan-
ların %20 ve daha fazlası vardiyalı çalışırken, Almanya, Avusturya, 
Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda ve Lüksemburg’da 
çalışanların yaklaşık %10-15 kadarı vardiyalı çalışmaktadır (15).

VARDİYALI ÇALIŞMANIN  
SAĞLIK ETKİLERİ
İnsanlar günlük yaşama uyum sağlayacak şekilde evrimleşmiştir; 
yani vücut temel olarak gündüz hareket halinde olmaya ve gece 
yenilenme ve dinlenmeye uygun programlanmıştır. Biyolojik sa-
atimiz, 24 saatlik bir ortama uyması için vücudun fizyolojisini ve 
biyokimyasını kontrol eder. Bu döngüler sirkadiyen ritimler ola-
rak adlandırılır. Biyolojik olağandışı saatlerde uyanık ve işte ol-
manın yanı sıra gündüz uyumaktan kaynaklanan fizyolojik fonk-
siyondaki sirkadiyen varyasyonların bozulması, vardiya ile ilişkili 
en büyük streslerden biridir (18).

Günlük yaşamımızda etkisi altında kaldığımız sirkadiyen ri-
tim yanında ultradiyen, sirkannual ve infradiyen ritimler var-
dır. Günde birden fazla döngüsü olan ritimlere ultradiyen ritimler 
denir. Bir günden fazla süren, örneğin; haftalar ya da aylar süren 
ritimler infradiyen ritimler adını alır. Sirkannual ritimler de yak-
laşık bir yıllık ritimlerdir. Sirkadiyen ritimler ise yaklaşık bir gün 
(20-28 saat arası) sürer (Latince: circa=yaklaşık, dies=gün). Bu ri-
timlerden en çok araştırılanı ve en önemlisi beynimizde ön hipo-
talamusta yerleşmiş olan suprakiazmatik çekirdeğin kontrolünde-
ki sirkadiyen ritmimizdir. Sirkadiyen ritim, biyolojik saat olarak da 

adlandırılır ve 24 saatlik bir zaman ölçeği üzerinde belirlenebilen 
değişiklikler ile karakterizedir. Bu saat aynı zamanda organizma-
nın çevreye uyumuna yardım eder ve uyku-uyanıklık düzeninin 
ayarlanmasından sorumludur (19). Günlük uyku-uyanıklık dön-
güsünü kontrol eden sirkadiyen ritim, 24 saatlik bir gün içerisinde 
ortaya çıkan mental ve fiziksel karakteristiklerdeki düzenli deği-
şimdir. Kalp hızı, kan basıncı, vücut sıcaklığı, solunum hızı, men-
tal verim senkronize çalışmakla birlikte etkinlik düzeyleri gündüz 
en yüksek iken, geceleri en düşüktür ve söz konusu dalgalanmalar 
dikkat gerektiren bellekle ilgili işlevler için önem taşıyan ögeler-
dir. Sabahları düşük olan vücut sıcaklığı da, öğleden sonra sürek-
li artmakta, akşamüzeri en yüksek değere ulaşmakta, gece tekrar 
düşük hale gelmektedir (16).

Sirkadiyen ritmin en önemli göstergeleri; vücut ısısı, melato-
nin, büyüme hormonu ve kortizol hormonu sirkadiyen ritmi, uyku 
uyanıklık döngüsüdür ve bunlar suprakiazmatik çekirdeğin kont-
rolündedir. Işık, en önemli ritim düzenleyicidir. Diğer düzenleyi-
ciler sosyal ve fiziksel aktivitelerdir. 

Aydınlık ve karanlık döngüsü, sirkadiyen ritmin düzenlenme-
sinde önemli bir etmendir. Melatonin hormonunun sentez ve sa-
lınımı geceleri karanlıkta uyarılmakta, gündüzleri ise ışığın etkisi 
ile baskılanmaktadır. Işık, melanopsin içeren ışığa duyarlı retinal 
ganglion hücreleri tarafından algılanır ve retinohipotalamik yolak 
ile suprakiazmatik çekirdeğe aktarılır. Işık uyarısı, karmaşık nöral 
ağlar ile superior servikal ganglion üzerinden pineal beze aktarı-
lır ve ışığın etkisi ile melatonin sentezi baskılanır (20). Sirkadiyen 
ritimler hücre döngüsü proteinlerini, büyüme faktörlerini, pıhtı-
laşma faktörlerini, immün fonksiyonları ve birçok genin ekspres-
yonunu düzenlemektedir.  Sirkadiyen düzenekler doku büyüme-
si, kan basıncının kontrolü, kalp atımı ve kan şekerinin düzenlen-
mesi gibi önemli fizyolojik işlemler ile doku homeostazında kritik 
öneme sahiptir. 

Vardiyalı çalışmayla ilişkili olarak ortaya çıkan sirkadiyen ri-
timde bozulma, yaşam şekli değişikliği, iş gerginliği ve stres etme-
ni sonucu birçok sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sağlık so-
runları arasında obezite, kanser, kardiyovasküler hastalık (KVH), 
metabolik sendrom (MetS) ve diabetes mellitus (DM) gibi kronik 
hastalıklar yer almaktadır. Fiziksel ve ruhsal olarak yaşanan bu 
hastalıkların temelinde vardiya sisteminin yarattığı uyku düzeni-
nin bozukluğunun olduğu düşünülmektedir (21).

Uyku-uyanıklık döngüsü sirkadiyen sistemin etkisi yanı sıra 
homeostatik uyku süreci tarafından düzenlenir. Uyanıklığın iler-
leyen saatlerinde artan bir uyku eğilimi oluşur, uyku sırasında ise 
azalır, bu da homeostatik uyku süreci olarak ifade edilir. Nor-
mal olarak zamanlanmış uyku-uyanıklık döngülerinde homeos-
tatik süreç ve sirkadiyen sistemler birbirlerine senkronize edilir-
ler. Uyku ve uyanıklık döngüsündeki bu senkronizasyon, geceleri 
olumlu bir uyku ve gündüz ise işlevsellik için gereklidir. Vardiyalı 
çalışanlarda tıbbi komplikasyonların başlaması ve sürekliliği, ça-
lışma ritimleri ile sirkadiyen saat arasındaki bozulmuş senkroni-
zasyonu içermektedir. Sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının ba-
ğışıklık, inflamatuar ve kardiyovasküler sistemlerde bozulma ile 
ilişkisine ait pek çok çalışma vardır (22).

Çalışmalarda normal günlük çalışanlara kıyasla vardiyalı ça-
lışanlardaki kortizol ritimlerinin sirkadiyen göstergelerinde bir 
düzensizlik olduğu gösterilmiş, ancak faz farkı gösterilememiş-
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tir. Uzun dönem, sürekli gece çalışmanın (en az 2 yıl süreyle haf-
tada 4-5 ardışık gece) vardiyalı çalışan 11 erkekte kortizol ritmi-
ni bozduğu ve normal gündüz çalışan 11 erkekte bu etkinin olma-
dığı bildirilmiştir. Kortizol salınımı gece yarısından sonra artma-
ya başlar, sabah 06.00-08.00 saatlerinde en yüksek düzeyine ulaşır. 
Daha sonra gün boyu azalarak gece yarısında en düşük düzeyine 
iner. Vardiyalı çalışanlarda görülen diğer bir problem de melato-
nin hormonun salgılanmasının bozulmasıdır. Pineal bezden sal-
gılanan melatonin hormonu ise gece saatlerinde en yüksek düze-
yine ulaşır, daha sonra düşmeye başlar. Uyku uyumayı kolaylaştı-
ran bir hormon olan melatoninin yarı ömrü çok kısadır. Hızla ka-
raciğerde metabolize olur. Vücuttaki melatonin salınımını değer-
lendirmek için kanda, idrarda ve tükürükte melatonin düzeyi öl-
çümü yapılabilmektedir (10). 

Melatonin hormonunun salınımındaki yetersizlikler, osteopo-
roz, yeme bozuklukları ve çeşitli kanser türleri, erken menopoz, 
romotoid artrit, depresyon, uykusuzluk gibi bozukluklara yol aça-
bilmektedir. Gece çalışması sonucunda ortaya çıkan diğer bir etki 
de yorgunluktur. Yorgunluğun uyanıklık, dikkat, yargılama, duy-
gu durum üzerinde belirgin olumsuz etkileri vardır. Bu etkiler ki-
şilerde kazalara, yanlış uygulamalara ve yaralanmalara yol açabil-
mektedir. Yorgunluğun ayrıca hafızada, problem çözmede ve ka-
rar vermede bozulmaya yol açarak iş verimini ve performans dü-
zeyini de etkilediği bilinmektedir (22). 

Melatonin salınımının uyku üzerine etkisi total uyku süre-
sinden çok, uykunun başlangıcı, kalitesi ve latent evresi ile ilgi-
li olduğu ve bunu hipotermik etki ve termoregülasyonla sağladı-
ğı düşünülmektedir. Melatonin salgısı için uyku şart değildir, ka-
ranlık yeterlidir. Melatonin salınımındaki artış, vücut ısısını dü-
şürür (vazodilatasyon ile) ve bu da uyku hissi oluşturur, yani di-
rekt hipnotik etkisi yoktur (23). Ayrıca, uykudan mahrum kal-
mak melatoninin ritmini değiştirmemekte ve loş ışık sekresyonu  
etkilememektedir (24).

Vardiyalı çalışmanın sağlık üzerine etkilerini araştıran epide-
miyolojik çalışmalar, vardiya tipi ve gece çalışmalarının sağlığa 
ilişkin uzun süreli etkilere neden olabileceğini ve dolayısıyla hem 
birey hem de toplum açısından yüksek ekonomik ve sosyal mali-
yet getireceğini göstermektedir (25).

VARDİYALI ÇALIŞMANIN  
UYKU BOZUKLUKLARI İLE İLİŞKİSİ
Vardiya çalışanları tarafından bildirilen baskın sağlık sorunu, er-
ken çalışmalarda da kabul edildiği gibi uyku bozukluklarıdır. Uyku 
bozukluklarından vardiyalı çalışanların en az 3/4’ü etkilenir. Bir 
dizi anket çalışmasında gece vardiyasında çalışanlar için uyku sü-
relerinin 5-6 saat civarında olduğu belirlenmiştir. Dönen vardiya 
işçilerine Elektroensefalografi aracılığıyla yapılan, uykunun objek-
tif olarak değerlendirildiği bir çalışmada, gündüz uykusunun gece 
uykusundan 1-4 saat daha kısa olduğu gösterilmiştir (10, 26). 

Uyku dönemleri ve uyku fizyolojisi tam olarak anlaşılmış ol-
mamakla birlikte normal koşullarda bir kişinin günde 6-9 saat 
uyku uyuması uygun olmaktadır. Sürekli olarak gereksinim du-
yulan en az uyku süresi 6,5 saat olarak belirtilmektedir. Günlük 
uyku süresinde 3 saatlik azalma, kişinin davranışlarını ve perfor-
mansını etkilemektedir. Bir gecelik tam uykusuzluk durumu, per-
formansta belirgin azalmaya neden olur, arka arkaya 3 gün bo-

yunca uyuyamayan bir kişinin algılama, düşünme, karar verme 
gibi işlevlerini normal olarak sürdürmesi olanaksızdır (10, 13, 16).

Uykusuzluk (insomni), uyku için yeterli koşul ve şartların bu-
lunmasına rağmen uykuya dalmakta veya sürdürmekte zorluk ya 
da erken saatte uyanıp uyuyamama olarak tanımlanır. Uykusuz-
luğun sadece belirti değil de hastalık olarak kabul edilebilmesi 
için mutlaka bir gündüz belirtisinin bulunması ve bu durumun 
en az bir ay sürmesi gereklidir. Gündüz belirtileri içinde yorgun-
luk, dikkat, konsantrasyon ve hafızada bozulma gibi bilişsel bo-
zukluklar, sosyal veya kişisel performansta bozulma, duygulanım 
bozukluğu veya sinirlilik, gündüz uykululuk, motivasyon ve ener-
ji azlığı, işte veya araba kullanırken hata/kaza yapma eğilimi, ger-
ginlik, baş ağrısı veya gastrointestinal semptomlar yer alır. Genel 
nüfusta uykusuzluk yakınması %34,5 sıklığında görülür, tanı kri-
terlerini karşılayan uykusuzluk insidansı %9,8’dir; yaşlanmayla ar-
tış gösterir ve ileri yaşlarda %25 civarında bildirilmiştir (27). Ko-
nuyla ilgili ayrıntılı bilgi kitabın “Çalışanlarda Uyku Bozuklukları” 
başlığı altında yer almaktadır.

VARDİYALI ÇALIŞMANIN 
KARDİYOVASKÜLER ETKİLERİ 
Nöbet şeklinde çalışma sisteminin, bireylerin sağlığı üzerinde 
oluşturduğu etkiler üzerine yapılan çalışmalarda; pek çok hasta-
lığın yanı sıra venöz yetmezlik, derin ven trombozu, koroner kalp 
hastalıkları ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıkları art-
tırdığı görülmektedir (28, 29). Risk artışının sebebi muhtemelen 
çok faktörlüdür, ancak literatür vardiyalı çalışanların yaşam şe-
killerine odaklanmıştır. Sirkadiyen ritim değişiklikleri, bozulmuş 
sosyal yaşam, stres, alışkanlıklar (sigara, diyet, alkol, egzersiz) ve 
biyokimyasal değişiklikler (kolesterol, trigliseritler, vb.) üzerinde 
tartışılan risk faktörlerindendir (30). 

Koroner kalp hastalığı görülme sıklığının vardiyalı çalışanlar-
da sürekli gündüz çalışanlara göre daha fazla olduğu bilinmekte-
dir (10). Araştırmalar, gece çalışanlarda koroner kalp hastalığı ris-
kinin, gündüz çalışanlara göre arttığını, yaklaşık olarak rölatif ris-
kin 1,4 olduğunu göstermektedir. Gece çalışma süreleri uzadıkça 
risk artmaktadır. Risk artışı düzensiz hayat şeklinin artırdığı si-
gara ve yemek alışkanlıkları ile ilgili olabilir (16). Kâğıt fabrikasın-
da çalışan 504 işçinin katıldığı bir araştırmada, vardiyalı çalışma 
süresi ile koroner kalp hastalığı sıklığı arasında doz-cevap ilişkisi 
ortaya konmuştur. Gece çalışması sırasında daha fazla sigara içi-
liyor olması bu durumu etkiliyor olabilir. Ancak sigara içilmesin-
den bağımsız olarak vardiya çalışmasının da kalp hastalığı sıklığı-
nın artmasında rolü olduğu düşünülmektedir (10).

Vardiyalı çalışmanın yanı sıra iş yeri ortamından kaynaklanan 
diğer birçok etkenin de (iş yerinde çatışmalar, karar verme yet-
kisinin olmayışı, işin yürütümü sırasında gün boyunca yürüme 
veya ayakta durma gibi) iskemik kalp hastalığı oluşumuna neden 
olduğu bilinmektedir. “Kardiyovasküler sistem hastalıkları nede-
ni ile hastanede tedavi olan bir grubun 12 yıl izlendiği çalışmada 
düzenli gündüz çalışanlara göre, çalışma süreleri düzensiz olan-
larda kardiyovasküler sistem hastalıkları riski; erkeklerde RR:1,25 
(%95 GA:0,92-1,71); kadınlarda RR:1,33 (%95 GA:0,98-1,81) ola-
rak saptanmıştır. Vücut kütle oranı ile sigara kullanımının kont-
rol altında tutulmadığı durumda RR:1,33 (%95 GA:1,07-1,65)  
bulunmuştur” (16).
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Amerika Ulusal Uyku Vakfı’nın 2002 yılı uyku araştırmasın-
da, ABD’de ortalama uyku süresi devamlı olarak düşmüş ve işteki 
rekabet artışı uykuya ayrılan zamanın azalmasına neden olmuş-
tur. Ayas ve arkadaşlarının 2003 yılında yaptıkları çalışmada kısa 
uyku süresinin kadınlarda miyokard infarktüsü sıklığını artırdığı 
gösterilmiştir ve bu artışın kan basıncındaki artış sonucunda ol-
duğu varsayılmıştır.

Kan basıncı ve kalp hızı uyku sırasında düşük değerlerle seyre-
den diürnal bir ritme sahiptir. Uyku başladığında kan basıncı ya-
vaş yavaş düşer, uyanış anına kadar düşük seyreder, uyanma anın-
da birden yükselir. Her gece daha az saat uyuma, 24 saatlik ortala-
ma kan basıncı ve kalp hızında artışa neden olabilir. Kısa uyku sü-
relerinin uzaması sempatik sinir sistemi aktivitesinde, fiziksel ve 
psikososyal stresörlerde artışa neden olur. Folkow ve ark. (2001) 
tarafından yapılan çalışmada, stres maruz kalımında artışın tuz 
tüketimini artırdığı, renal tuz ve sıvı atılımını baskıladığı göste-
rilmiştir (31).

Arteriyel kan basıncının gün içerisinde fizyolojik olarak salın-
dığı yüz yıldan fazla bir zamandır bilinmektedir. Millar-Craig ve 
arkadaşlarının intraarteriyel monitörizasyon ile ortaya koyduğu 
veriler, insanlarda arteriyel kan basıncının sabah uyandıktan bir 
süre sonra en yüksek düzeye çıktığını ve bunu takiben düzenli 
olarak azalarak uykuda en düşük düzeylere indiğini ortaya koy-
muştur. Her sabah uyanmadan önce yükselmeye başlayan arte-
riyel kan basıncı (İng. morning surge), gece en düşük düzeylerine 
iner (İng. nocturnal dip) ve ritim ömür boyu devam eder.

Karanlık periyoddaki yaklaşık %10-20’lik düşüş, primer hiper-
tansiyonun tanı ve tedavisinde önemli yer tutar. Her üç hipertan-
sif hastadan birinde gece arteriyel kan basıncı düşmeleri kaybolur 
(İng. non-dipper patern). Bu durum insülin direnci, obezite ve ko-
roner kalp hastalığı ile de yakından ilişkilidir. Klinik veriler non-
dipper paterni olan hipertansiyon hastalarının, normal ritmi olan 
hipertansiyon hastalarına göre daha yüksek kardiyovasküler mor-
talite ve morbiditeye sahip olduğunu göstermiştir.

Non-dipper paterni olan hipertansiyon hastalarında gece me-
latonin düzeylerinin düşük olduğu rapor edilmiştir. Bu tür hi-
pertansiyonu olan kadın hastalara yatmadan bir saat önce 3 mg 
melatonin verildiğinde, günlük arteriyel kan basıncı ritminin ye-
niden ortaya çıktığı gösterilmiştir. Benzer sonuçlar primer hi-
pertansif erkeklerde de, gece 2,5 ve 2 mg melatonin uygulandı-
ğında alınmıştır. Gece melatonin uygulamasının, Tip 1 diyabe-
tik hastalardaki noktürnal kan basıncı düşüşüne yardımcı olduğu 
da klinik bulgular arasındadır. Geniş katılımlı klinik çalışmala-
rın, konu hakkında daha aydınlatıcı bilgiler vermesi beklenmek-
tedir (32).

Vardiyalı çalışma sistemi çalışanların sirkadiyen ritimleri-
ni değiştirerek, glikoz ve lipid metabolizmasını, inflamasyonu ve 
otonom sinir sistemi düzenlemesini etkileyerek; ateroskleroz, dis-
lipidemi ve insülin direnci riskini artırır. Ayrıca vardiyalı çalı-
şanlar arasında vardiyalı çalışmayanlara göre daha yüksek hare-
ketsizlik, sigara içme, fazla kiloluluk ve kötü beslenme prevalan-
sı mevcuttur. Bu faktörler, vardiyalı çalışanlarda, kardiyovasküler 
hastalıklar başta olmak üzere, bulaşıcı olmayan hastalık riskini de 
arttırmaktadır (33).

Ülkemizde bir üniversite hastanesinde 2015 yılında yapılan 
çalışmada, 1.056 hemşirenin muayenesi yapılmıştır. Tüm hemşi-

relerde varis sıklığı %37,3 olarak bulunmuştur. Kadın hemşireler-
de erkek hemşirelere göre varis sıklığı istatistiksel olarak anlam-
lı düzeyde daha yüksektir. Tek değişkenli analizlerde varis sıklığı 
kadrolu çalışanlarda, cerrahi birimlerde, aylık 160 saatin üstünde 
çalışanlarda, vardiyalı çalışanlarda, hafta sonu, gece ve icap nö-
beti olanlarda anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. Çok değişken-
li analizlerde aylık 160 saatin üstünde çalışanlarda varis görülme 
ihtimali, 160 saat ve altında çalışanlara göre 1,65 kat; icap nöbe-
ti ve hafta sonu nöbeti tutanlarda ise 1,81 ve 1,65 kat fazla bulun-
muştur (34).

2012 yılında yapılan bir meta-analiz çalışmasının raporuna 
göre; vardiyalı çalışanlarda vardiyalı çalışmayanlara göre koroner 
olay yaşama riskinin %24 daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 2018 
yılında yapılan bir meta-analiz çalışmasında ise vardiyalı çalış-
manın koroner kalp hastalığı morbidite riskini %26, koroner kalp 
hastalığı ve kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan mortali-
teyi yaklaşık %20 artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca, herhangi bir kar-
diyovasküler hastalık gelişme riski ilk beş yıllık vardiya çalışma-
sından sonra ortaya çıkmakta ve ilave her beş yıllık vardiya çalış-
ması için risk %7,1 artmaktadır (33, 35).

İsveç’te yapılan yuvalanmış vaka kontrol (nested case-cont-
rol) çalışmasında 138 vardiyalı, 469 gündüz çalışan işçide iskemik 
inme riski, hem erkek hem kadınlarda OR:1,0 (%95 GA:0,6-1,8) 
olarak bulunmuştur. Sağlık hizmetlerinde vardiyalı çalışan ka-
dınlarda artmış kardiyovasküler hastalık riskiyle ilgili çalışmalar 
vardır. 189.158 hemşirenin olduğu bir kohort çalışmasında, uzun 
süredir gece vardiyası çalışmasında koroner kalp hastalığı riski-
nin arttığı, 80.108 hemşireden oluşan bir başka kohort çalışma-
sında ise dönen gece vardiyasında çalışanların, vardiyalı çalışma 
yılı ile iskemik inme riski arasında ilişki gösterilmiştir. Bu çalış-
mada her 5 yıllık vardiya çalışması için iskemik inme riskinde %4 
artış gösterilmiştir (35).

Vardiyalı çalışma ile iskemik kalp hastalığı arasındaki ilişki-
yi inceleyen bilimsel araştırmalar gözden geçirilmiş ve bu amaç-
la Ocak 1970 – Ekim 2017 tarihleri arasında yayınlanan 21 araş-
tırmaya ulaşılmıştır. Bu araştırmaların toplamda 320.002 katılım-
cı ile yapılmış olduğu ve 19.782 iskemik kalp hastalığı vakası içer-
diği bildirilmiştir. Bu araştırmalar üzerinden yapılan meta-ana-
lizde; vardiyalı çalışma ile iskemik kalp hastalığı arasında yalnız-
ca bir neden – sonuç ilişkisi değil, bir doz – yanıt ilişkisi de olduğu 
gözler önüne serilmiştir. Sonuçta, vardiyalı çalışmadaki her 1 yıl-
lık artışın, kişinin iskemik kalp hastalığı geçirme riskini %1 artır-
dığı saptanmıştır. Diğer bir deyişle, kişinin vardiyalı çalıştığı yıl-
lar arttıkça, kalp krizi geçirme riski katlanarak artmaktadır. Bu bi-
rikimli etki, vardiyalı çalışmanın çalışma organizasyonlarındaki 
yerini gözden geçirmek için yeni bir uyarı olmalıdır (36).

VARDİYALI ÇALIŞMANIN SİNDİRİM 
SİSTEMİ İLE İLGİLİ ETKİLERİ
Gece çalışanlarda sindirim sistemine ilişkin yakınmaların gün-
düz çalışanlardan daha fazla olduğu öteden beri bilinmektedir. 
Değişik vardiyalarda çalışan 34.047 kişi üzerinde yapılan bir ça-
lışmada duedonum ülseri sıklığı gündüz çalışanlarda %0,3-0,7 
arasında, öğleden sonra vardiyasında çalışanlarda %5, dönüşüm-
lü olarak vardiyalı çalışanlarda ise %2,5-15 arasında bulunmuş-
tur (10, 13, 16).
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İsveç’te 1930’dan 1940’a kadar toplanan peptik ülser vakala-
rına ilişkin çalışmada; peptik ülser hastalığının taksi ve kamyon 
şoförleri, seyahat eden satıcılar, tramvay ve demiryolu çalışanları, 
denizciler, fabrika işçileri, postacılar, gece bekçileri gibi vardiya-
lı çalışma ve gece çalışmalarının yaygın olduğu meslek grupların-
da daha çok görüldüğü bildirilmiştir. Fabrika, banka ve okullarda 
çalışan 11.657 kişi üzerinde Japonya’da yapılan çalışmada;  vardi-
yalı işçilerde gastrik ülser prevalansı %2,38, gündüz çalışanlarda 
ise %1,03; duodenum ülserleri için ise vardiyalı çalışanlarda  pre-
valans %1,37 ve gündüz çalışanlarda %0,69 olarak bulunmuştur. 
Böylece duodenum ülserinin prevalansının gece vardiyalı çalışan 
işçilerde gündüz çalışanların iki katı olduğu gösterilmiştir (25, 37).

Michigan Üniversitesi’nde çalışan hemşirelerle yapılan bir ça-
lışmada, sürekli gündüz çalışanlar, sürekli gece çalışanlar ve dö-
nüşümlü vardiyada çalışanlar 3 gruba ayrılmış ve uyku kalitele-
ri ile gastrointestinal yakınmaları araştırılmıştır. Abdominal hu-
zursuzluk ve ağrı dönüşümlü vardiyada çalışanlarda %84, sürekli 
gece çalışanlarda %61, sürekli gündüz çalışanlarda %54 olarak bil-
dirilmiştir. Ayrıca irritabl barsak sendromunun (IBS) dönüşüm-
lü vardiyada çalışanlarda %48, sürekli gece çalışanlarda %40, sü-
rekli gündüz çalışanlarda %31,3 olarak bulunmuştur. IBS’nin yay-
gınlığı, gündüz vardiyalı hemşirelerle karşılaştırıldığında, gece ve 
dönüşümlü vardiya hemşirelerinde anlamlı olarak daha yüksek 
bulunmuştur. IBS alt tipleri değerlendirildiğinde, döner vardiya-
lı hemşirelerde karma IBS prevalansı, gündüz veya gece vardiya-
sı olan hemşirelere kıyasla anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Di-
yare baskın IBS’nin, gece vardiyası çalışan hemşirelerde gündüz 
vardiyalarında çalışan hemşirelere göre daha yaygın olduğu gö-
rülmüştür. Gece vardiyalı hemşireler ile döner vardiyalı hemşi-
reler arasında diyare baskın IBS prevalansında istatistiksel olarak 
anlamlı (p= 0.06) bir fark görülmüştür (Tablo 3). 

Tablo 3. Çalışma düzeni ve fonksiyonel gastrointestinal 

bozuklukların sıklığı (38).

Sürekli gündüz 

çalışanlar 

(n:214)

Sürekli gece 

çalışanlar 

(n:110)

Dönüşümlü 

vardiya 

çalışanları 

(n:75)

IBS 66 (%31,3) 44 (%40,0) 36 (%48,0)

IBS-M 46 (%21,5) 29 (%21,8) 26 (%34,7)

IBS-D 10 (%  4,7) 13 (%11,8)   3 (%  4,0)

IBS-C   9 (%  4,2)   5 (%  4,6)   6 (%  8,0)

Fonksiyonel 
konstipasyon

 29 (%13,6) 15 (%13,6) 10 (%13,3)

Fonksiyonel ishal   4 (%  1,9)   6 (%  5,5)   3 (%  4,0)

IBS: irritabl barsak sendromu; IBS-C: konstipasyon baskın IBS; 
IBS-D: diyare baskın IBS; IBS-M: karma IBS.

Bir çalışma sağlıklı gönüllülerde rektal distansiyon algısında 
önemli sirkadiyen farklılıklar olduğunu göstermiştir. Ayrıca, ya-
kın tarihli bir klinik çalışma, sirkadiyen ritimlerin bilinen bir dü-

zenleyicisi olan melatoninin uygulanmasının, kolon hareketlili-
ğini değiştirmeden ağrıyı azaltarak IBS semptomlarını iyileştire-
bileceğini, melatoninin (sirkadiyen ritimlerin düzenleyicisi) dışkı 
geçiş süresini değiştirmeden IBS’li hastalarda karın ağrısını iyi-
leştirdiği gösterilmiştir. Melatoninin bu etkisinin uyku düzenleri 
üzerindeki etkisinden bağımsız olduğu bildirilmiştir. Araştırma-
nın kısıtlılıklarının göz önüne alınarak, toplumun taleplerini kar-
şılamak için vardiyalı işçilere giderek daha fazla bağımlı hale ge-
lindiğinden, vardiyalı çalışmanın gastrointestinal sağlık ve hasta-
lık üzerindeki etkisinin hem klinik hem de temel bilimler düze-
yinde daha fazla çalışma gerektireceği ifade edilmiştir (38).

Vardiyalı çalışanların %20-30’u hazımsızlık, karında gerginlik 
ve ağrı, mide gazı, ishal ve kabızlıktan yakınmaktadır. Mide ülser 
sıklığı da vardiyalı çalışanlar arasında yüksektir. Sindirim sistemi 
yakınmaları ile ilgili bu etkilenmeler, stres, iş yükü gibi psikosos-
yal faktörlerle de ilişkili olabilir ancak, kişilerin beslenme alışkan-
lıkları bu tip sorunların daha da kötüleşmesine neden olabilir (16). 

Gece vardiyasında çalışanlarda gastrointestinal yakınmaların 
daha sık olmasının nedeninin yemek düzeninin değişmesi ve ba-
ğırsak enzimlerinin salınım zamanlamasındaki uyumsuzluk ol-
duğu görüşü hâkimdir. Öte yandan gece nöbetleri sırasında daha 
fazla sigara içildiği saptanmaktadır (10, 16). Ağızdaki afttan, gast-
roözefajiyal reflüye, gastritten, ülsere hatta hemoroide kadar gast-
rointestinal sisteme ait pek çok hastalığın meydana gelmesinde 
ve tedavilerinin gecikmesinde rolü olduğu düşünülen sigaranın ve 
diğer tütün ürünlerinin vardiyalı çalışanların sindirim sistemi ya-
kınmalarında da etkisi olabileceği unutulmamalıdır.

Vardiyalı çalışanlar, çalışma saatleri nedeniyle sağlıklı yiyecek-
lere ulaşmada güçlük yaşarlar, ayaküstü atıştırma ve fastfood türü 
beslenmeye eğilim yüksektir. Bunun sonucunda hazımsızlık, şiş-
kinlik, geğirme, bulantı, iştah kaybı, ishal, kabızlık gibi yakınma-
larda da artış gözlenmiştir. (16, 39).

Vardiyalı çalışmanın doğal mide savunmasına engel oluştur-
duğu yönünde sonuçlara ulaşan araştırmacılar, Helicobacter pylo-
ri enfeksiyonunun vardiyalı çalışanlar arasında gündüz çalışanla-
ra oranla daha yaygın olduğunu belirtmektedirler (16, 25).

VARDİYALI ÇALIŞMANIN STRES ve DİĞER 
PSİKOLOJİK SORUNLARLA İLİŞKİSİ
Vardiyalı olarak çalışanlarda bazı psikolojik sorunlar ortaya çıka-
bilmektedir. Çeşitli psikosomatik ve psikonörotik şikâyetlerin var-
diyalı çalışanlar arasında daha yaygın olduğu bildirilmiştir. Vardi-
yalı olarak çalışanlar daha stresli çalışma koşulları, aile ve sosyal 
yaşamdaki zorluklarla bağlantılı olarak; sıklıkla çabuk öfkelenme, 
sinirlilik ve kaygıdan şikâyet ederler (22).

Ruhsal sorunların altında yatan mekanizmanın sirkadiyen ri-
timde senkronizasyonun bozulması ve psikososyal stres olduğu 
düşünülmektedir. Vardiyalı olarak çalışanlarda görülen ruhsal 
rahatsızlıklar arasında depresif bozukluklar ve anksiyete bozuk-
lukları, uyku bozuklukları, alkol ve ilaç bağımlılıkları sayılabilir. 
Mevsimsel afektif bozukluk geçirenlerde gündüz ışığının eksikli-
ğine bağlı duygu durum belirtileri alevlenebilir.

Yüksek anksiyete düzeyinin de eşlik ettiği bireylerde stresle 
baş etme becerisinde azalma görülmektedir. Aynı zamanda psi-
kolojik sorunların ortaya çıkmasına engel olacak direncin kaybol-
ması söz konusudur. Vardiyalı çalışma ile depresyon arasındaki 
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ilişki konusunda 9’u kesitsel olan 11 çalışmanın değerlendirildi-
ği bir meta-analiz çalışmasında, gece vardiyası çalışmasının artan 
depresyon riski ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, ilişkinin 
erkekler arasında değil kadınlar arasında anlamlı olduğunu tespit 
ettiklerini, alt grup analizlerinde rapor etmişlerdir. Hem hemşire-
lik çalışmalarında (3 çalışma) hem de diğer meslek çalışmaların-
da bu ilişkinin anlamlı olduğu görülmüştür. Gece çalışmaya bağlı 
ortaya çıkan uyku yoksunluğu, unutkanlık, enerji kaybı, dikkat ek-
sikliği ve ilgi kaybı depresif bozukluk gibi görünebilir (22).

Vardiyalı çalışma (özellikle gece çalışması) ile uyku bozukluk-
ları bir arada bulunduğunda nöro-psikiyatrik bozukluk ve sosyal 
yaşama uyumsuzlukla ilgili sorunlar oldukça sık bulunmuştur. 
Vardiyalı çalışanlarda uykululuk, yorgunluk, bellek ve konsantras-
yon bozuklukları gibi bilişsel bozukluklara ek olarak anksiyete bo-
zuklukları ve depresyona da eşlik edebilmektedir (40).

Gündüz uykululuğu gündüz otururken, bir şeyler okurken, bi-
riyle konuşurken,  yemek sonrası, yolculuk esnasında ya da tra-
fikte, aktif ve uyanık olunması gereken dönemde uykuya meyilli 
olma durumudur. Bu durum özellikle gece vardiyasında çalışan-
lar arasında önemli bir sorundur.

Ülkemizde yapılan bir çalışmada vardiyalı üretim yapan iki 
farklı fabrikada çalışan kişilerde gündüz uykululuğu sıklığı %10,4 
bulunmuş ve bu grupta anksiyete riski sıklığının yüksek olduğu 
saptanmıştır. Gündüz uykululuğu sorunu saptanan kişilerin uyku 
düzenleri, uygun sağaltım yöntemleri ile yeniden sağlanabildiğin-
den; yapılan çalışmada gündüz uykululuğu belirlenen işçilerin ile-
ri tanı ve tedavi amaçlı bir üst basamağa sevki konusunda iş yeri 
hekimi ile ortaklaşa girişimlerde bulunulmuştur. Çalışmanın ya-
pıldığı iki fabrikada da başta iş yeri hekimi olmak üzere, yönetici 
ve işçilerde gündüz uykululuğu sorununa yönelik farkındalık ya-
ratıldığı düşünülmektedir. Örneğin iş yeri hekimleri işe giriş, pe-
riyodik kontrol ve muayenelerde konuya ilişkin ölçeği kullanabile-
ceklerini belirtmişlerdir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda gün-
düz uykululuğu saptanan kişiler için çalışma saatlerinde değişik-
likler yapılması önerisi getirilmiştir. Yönetimce bu öneri yerin-
de bulunarak kabul edilmiştir. Vardiyalı çalışma ve gündüz uy-
kululuğunun anksiyete ve depresyon riski üzerine etkisini birlik-
te incelemek üzere yapılan lojistik regresyon analizlerinde anksi-
yete görülme riskinin, gündüz uykululuğu olanlarda 3,20 kat fazla 
olduğu saptanırken, vardiyalı çalışmanın anlamlı etki yapmadığı 
bulunmuştur. Ek olarak depresyon görülme riskine vardiyalı ça-
lışma durumu ve gündüz uykululuğunun anlamlı katkı yapmadı-
ğı belirlenmiştir (40).

Ülkemizde, bir üniversite hastanesinde çalışan ve tabaka-
lı rastgele örneklem yoluyla seçilmiş 167 hemşire üzerinde yapı-
lan bir araştırmadan elde edilen sonuçlara göre;  sürekli gündüz 
vardiyasında çalışan hemşirelerin gündüz diyastolik kan basıncı 
değerleri, gündüz-gece dönüşümlü vardiyalarında çalışanlardan 
daha yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin ‘sürekli anksiyete’ düze-
yi vardiya ile çalışmadan etkilenmezken, ikinci ‘durumluk anksi-
yete’ düzeyi sürekli gündüz vardiyasında çalışanlarda, gündüz-ge-
ce vardiyasında çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Lite-
ratüre ters düşen bu bulgular; sürekli gündüz vardiyasında (8 saat) 
çalışan hemşirelerin yaş ortalamalarının yüksek oluşu, gece var-
diyasında (16 saat) çalışan hemşirelerin ek ücret almaları ve bu 
vardiyada en az 3-4 saat uyumaları ile açıklanmıştır. Aynı çalış-

mada, hemşirelerin çalıştığı kliniğe göre sürekli anksiyete puan 
ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Ancak gün-
düz birinci ve ikinci durumluk anksiyete puanları çalışılan kliniğe 
göre önemli ölçüde değişmektedir. En yüksek durumluk anksiye-
te puanlarının ameliyathaneler ile hemşirelik yönetimi ve polikli-
niklerde olduğu saptanmıştır. Bu kliniklerin ortak özelliği beklen-
medik stresörlere açık olmasıdır. Özellikle yönetici hemşirelerin 
yoğun bir bürokratik ve hiyerarşik yapı içinde çalıştığı göz önü-
ne alınınca, stresörlere daha fazla maruz kaldıkları ve buna bağlı 
durumluk anksiyete puanlarının yüksek olabileceği düşünülebilir. 
Polikliniklerde ise tek hemşirenin çalıştığı ve hizmet verdiği hasta 
sayısının çok fazla olduğu dikkat çekmektedir (Bir günde ortala-
ma 150-200 hasta). Yoğun bakım ünitelerinde durumluk anksiye-
te puanlarının beklenilenin aksine düşük olması ise, bu ünitelerde 
bir hemşire başına düşen hasta sayısının az olması ve buna bağlı 
olarak hemşirelerin daha fazla iş doyumu yaşaması ile açıklanabi-
leceği düşünülmektedir (41).

Yine ülkemizde hemşireler üzerinde yapılan bir başka araştır-
mada bir ilçe devlet hastanesinde çalışan 100 hemşirede, hemşi-
relerin uyku kalitesi ile ruh sağlığı arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
Araştırmanın konumuzla ilgili sonuçları Tablo 4’te özetlenmiştir, 
genellikle dönüşümlü vardiyada çalışan hemşirelerin, Kısa Semp-
tom Envanteri’nin Obsesif-Kompulsif Bozukluk (p<0,05), Kişile-
rarası Duyarlılık (p<0,01), Depresyon (p<0,01), Anksiyete Bozuk-
luğu (p<0,01), Hostilite (p<0,05), Fobik Anksiyete (p<0,01) ve Pa-
ranoid Düşünceler (p<0,05) alt boyutlarından aldıkları puanların 
sabit vardiyada çalışan hemşirelere göre istatistiksel olarak an-
lamlı düzeyde daha yüksek olduğunun saptandığı görülmektedir 
(42).

İş, iş süreci, iş ortamı, iş doyumu, iş organizasyonu, işi kontrol 
edebilme, işte gelişebilme olanağı gibi durumlar çalışanlarda or-
taya çıkan stres açısından önemli etmenlerdir. İnsan, iş ortamın-
daki birçok etmen nedeniyle strese maruz kalır ve bu stres nede-
niyle fiziksel, ruhsal ve sosyal değişiklikler yaşar. Fiziksel çevre, 
kimyasal çevre, biyolojik çevre ve psikososyal çevre meslek has-
talıklarının oluşumuna neden olan faktörleri içerirler. Psikososyal 
çevreyi oluşturan, çatışmalar ve organizasyonel etkenler (çalışma 
süreleri, vardiya sistemi gibi) iş yerinde stres nedenidir. Olağandı-
şı saatlerde uyanık olmak ya da geceleri çalışıp gündüzleri uyuyor 
olmak nedeniyle sirkadiyen değişimdeki bozulmalar, vardiyalı ça-
lışma ile ilişkilendirilen iş stresinin en önemli nedenlerinden biri-
dir. Bu durum, yüksek tansiyon, kanser, depresyon, ülser ve kalp 
hastalıkları gibi fiziksel rahatsızlıklara da yol açmaktadır (16).

Sürekli gündüz çalışması en az stresli iken, dönen vardiyada 
çalışanlar yüksek stres altında kalmaktadır (43). İşçilerden, kendi 
kendilerini yönetmelerine olanak tanımayan, yeteneklerinin üze-
rinde işler veya görevler yapılmasının beklenmesi strese neden 
olur ve bu da depresyona neden olur. Vardiyalı çalışanlarda stres, 
aile ve arkadaş ilişkilerinin kopmasına da bağlı olarak sosyalliğin 
azalmasından kaynaklanabilir. Vardiyalı çalışma nedeni ile dü-
zenli olarak yapılan aktivitelere katılamamak, toplumsal ve sosyal 
işlerini düzenli yapamamak, mesleki tatminde azalma strese yol 
açabilir (39). Bir tez çalışmasında ikili vardiya çalışanları arasında, 
yürütülen işin çok stresli bulunmasının (%51,4), üçlü vardiya çalı-
şanlarına göre daha fazla olduğu (%48,6) görülmüştür (16). Vardi-
ya sayısının artması işe ve gündelik hayata uyumu zorlaştırmakta 
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ve stres düzeyini arttırmaktadır. Yapılan bir çalışmada iş yerinde 
yürütülen işin stres durumunun değerlendirilmesi ile Pittsburgh 
Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) testi (Türkçe geçerlik ve güvenilirli-
ği gösterilmiş ve bir aylık bir zaman dilimindeki uyku kalitesi ve 
uyku bozukluğunun tipi ve şiddeti konusunda bilgi veren, öz bildi-
rime dayalı bir test) skoru arasında istatistiksel olarak önemli fark 
saptanmıştır. Yürütülen işin çok stresli olduğunu ifade eden çalı-
şanların %91,0’ının uyku kalitesi kötüdür (16).

Stresle başa çıkmanın en etkili yöntemi stresi kaynağında yok 
etmektir. Bu amaçla işletmede yürütülen işler yeniden tasarlanıp 
çalışma düzenleri değiştirilebilir, işçiler arasındaki ve işçilerle yö-
netim arasındaki iletişim güçlendirilebilir, strese yol açan perso-
nel politikaları değiştirilebilir, özellikle alt kademelerden başlaya-
rak işçilerin karar alma süreçlerine katılımı arttırılabilir. Bu yön-
temlerden hangisinin seçileceği stres etmenine ve etkileme yolla-
rına göre değişir. Dolayısıyla, seçim yapmak için önce stres etme-
ni ve etki mekanizması belirlenmelidir (44).

VARDİYALI ÇALIŞMANIN KADIN 
SAĞLIĞINA ETKİSİ
Küreselleşen dünyada demokrasinin gelişmesinde kadınların ve 
kadınlara sağlanan hakların önemli bir yeri vardır. Hatta kadın-

ların sahip olduğu haklar ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir gös-
tergesi olarak kabul görmektedir. Kadınların işgücüne katılımı, 
sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir ögesi olarak hem teorik 
hem de politik nedenlerden dolayı önemli bir konudur. Uluslara-
rası araştırmalar, çalışan kadınlarda doğurganlık oranının ve ço-
cuk ölüm oranının düştüğünü, dolayısıyla aile ölçeklerinin sağ-
lık ve eğitime daha büyük pay ayrılabileceği bir konuma yöneldi-
ğini göstermektedir. Aynı araştırmalar çalışan kadınların elde et-
tikleri gelirleri erkeklerden farklı olarak kendileri için değil, ağır-
lıkla aile için harcadıklarını göstermektedir. Erkekler kazançların-
dan göreli olarak eğlence, alkol, sigara gibi harcamalara daha fazla 
pay ayırırken, kadınlar kazançlarını daha çok çocukların eğitimi-
ne ve sağlığına harcamaktadır. Dolayısıyla çalışan kadın sayısının 
artması genç kuşakların daha iyi eğitilmesine ve daha sağlıklı ye-
tişmelerine olumlu etki yapmaktadır (45).

İnsanlığın başlangıcından beri var olan çalışma olgusu kap-
samında kadınlar köle, çırak, yamak gibi roller üstlenirken günü-
müzdekine yakın anlamda kadınların çalışma yaşamına girişi 18. 
yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte or-
taya çıkan üretimin örgütlenmesiyle ihtiyaç duyulan ve düşük üc-
retle çalıştırılabilecek işgücü gereksiniminin belirmesi bunda en 
önemli faktör olmuştur. Sanayi devrimi ile birlikte değişen ta-

Tablo 4. Bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin vardiyalı çalışma düzeni ile kısa semptom envanteri puan ortalamalarının karşılaştırılması 

(Ekim 2012-Mayıs 2013) (n=100) (42).

Kısa Semptom Envanteri

AltBoyutlarının

Karşılaştırılması

Çalışma Düzeni n Ortalama Standart

Sapma

t p

Somatizasyon Genellikle sabit vardiya

Genellikle dönüşümlü vardiya

25

75

5,20

7,25

4,340

4,880

1,871 0,064

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Genellikle sabit vardiya

Genellikle dönüşümlü vardiya

25

75

6,36

8,72

4,672

4,859

2,123 0,036 (*)

Kişilerarası Duyarlılık Genellikle sabit vardiya

Genellikle dönüşümlü vardiya

25

75

3,00

4,91

2,021

3,702

3,241 0,002 (**)

Depresyon Genellikle sabit vardiya

Genellikle dönüşümlü vardiya

25

75

4,20

7,27

3,329

5,512

3,329 0,001 (**)

Anksiyete Bozukluğu Genellikle sabit vardiya

Genellikle dönüşümlü vardiya

25

75

4,12

7,23

3,206

4,876

3,641 0,001 (**)

Hostilite Genellikle sabit vardiya

Genellikle dönüşümlü vardiya

25

75

3,44

5,17

2,583

3,967

2,510 0,015 (*)

Fobik Anksiyete Genellikle sabit vardiya

Genellikle dönüşümlü vardiya

25

75

1,88

3,52

1,666

3,099

3,354 0,001 (**)

Paranoid Düşünceler Genellikle sabit vardiya

Genellikle dönüşümlü vardiya

25

75

6,20

8,56

4,778

4,598

2,201 0,030 (*)

Psikotizm Genellikle sabit vardiya

Genellikle dönüşümlü vardiya

25

75

3,52

4,55

2,632

3,244

1,432 0,155

 t= Bağımsız Örneklem t-testi * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001
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rımsal üretim koşullarında kadınlar, ekme-biçme dışındaki işler-
de de istihdam edilerek özellikle ürünlerin satışı noktasında hiz-
met sektöründe de yer almışlardır. Bu dönemde özellikle büyük 
ölçekli tekstil fabrikalarında nitelikli işgücü gerektirmeyen üre-
timin hızla yaygınlaşmasıyla kadın evden, ücretsiz aile işçiliğin-
den ve tarımsal alandan dışarı çıkmıştır. Ancak, niteliksiz kadın 
işgücü yine bu dönemde uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler-
le erkek işgücünün ikâmesi olarak görülmüştür. Ülkemizde kadı-
nın çalışma yaşamı eğitim seviyesine göre değişmektedir. Eğitim 
seviyesi yüksek kadınlar, toplumun kadın cinsiyetine uygun gör-
düğü ve statüsü yüksek işler yapma eğilimindedir. Çalışan kadın-
ların birincil sorumluluklarının ev ve ailesi olarak görüldüğü ata-
erkil yapıya sahip ülkemizde, kadınlar iş ve aile yaşamının denge-
lenmesi sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar (46, 47).

Diğer yandan günümüzde halen kızların büyük çoğunluğu er-
ken yaşta evliliğe itilmekte ve devamında çocuk sahibi olmakta-
dır. Kadınlara eğitimde eşit olanaklar sunulmamaktadır. Dolayı-
sıyla nitelikli eğitim alma olanağı bulamayan kadınlar iş bulmakta 
güçlük çekmekte veya yarı zamanlı, düşük ücretli, sigortasız işçi 
olarak kötü çalışma koşullarına maruz bırakılmakta ya da çalışma 
hayatında kendilerine bir yer bulamamaktadırlar. Bu durum kadı-
nın güçlenmesinin önünde bir engel olarak görülmekte ve bu ne-
denle de çoğu kadın ve çocuk yoksulluğa itilmektedir. Türkiye’de 
toplumsal yaşam biçimi büyük ölçüde erkeğin eve gelir getirdiği, 
tek kazananlı aile modeline dayanmaktadır. Buna karşın, ekono-
mide sık tekrarlanan krizler nedeniyle erkeğin işsiz kalma ihtima-
li de çok yüksektir. Ayrıca, sadece işsizlik nedeniyle değil, iş ka-
zaları, hastalık ve iş göremezlik gibi durumlarda da tek kazananlı 
haneler yoksulluğa itilirler. Bugün tüm dünyada yoksullukla mü-
cadele stratejileri arasında, tek kazananlı hane modelinin yerine 
çift kazananlı hane modeli teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Kadı-
nın istihdama katılmasıyla çift kazananlı hane modeline geçilme-
si, kadınların ev içinde daha çok söz sahibi olma olanaklarını artı-
rırken, hanenin gelir düzeyini yükseltecek; kadınların, yaratıcılık-
larını, becerilerini ve yeteneklerini geliştirecek, yoksulluk riskini 
azaltacaktır (46). Ancak günümüzde kadınlara yüklenen toplum-
sal rol sabır, uysallık ve itaatkârlık özellikleri, vasıfsız, düşük üc-
retli, emek yoğun, rutin, sıkıcı, dikkat gerektiren ve hünere daya-
lı işlerde yoğunlaşmalarına sebep olmaktadır. Toplumun kendisi-
ne yüklediği rollere uygun olarak, güler yüz, el becerisi, cinsel ca-
zibe gerektiren işler, toplumsal konulara ilişkin işler ya da kadınla-
rın ev içi sorumluluklarının ev dışındaki bir uzantısı olarak görü-
len eğitim, bakım ve temizlik işleri genel anlamda “kadın işi” ola-
rak geçmektedir. 

Çalışma hayatındaki kadın-erkek ayrımcılığı nedeni ile yüksek 
kazançlı ve yüksek vasıflı bazı işlerin kadınlara kapalı tutulması, 
kadınların eşit işe eşit ücret alamamaları, yarı zamanlı, düşük sta-
tülü, vasıfsız işlerde çalışmaları ve sendikalaşma oranlarının dü-
şük seviyelerde olması, kadınların işgücü piyasalarındaki ikincil 
konumlarının birer yansıması olarak kabul edilebilir (47). Dola-
yısıyla her durumda kadın emeği sömürülmektedir. Kadın eme-
ğinin sömürülmesi, kamusal hizmetlerin eşit olmayan ve yetersiz 
dağılımı kadınların çalışma hayatı ve ev yaşamını olumsuz yönde 
etkilemektedir (45).

Özellikle Asya toplumlarında kadınlar, genellikle aile içinde 
daha fazla sorumluluk yüklendikleri için, daha fazla aile içi sorun-

lar yaşayabilir. Standart dışı saatlerde çalışan kadınlar daha yük-
sek düzeyde iş-aile çatışması yaşadıklarını bildirmişlerdir. Kadın-
ların vardiyalı çalışmaya karşı toleransları düşüktür ve riskli or-
tamlarda çalışırken daha fazla yorgunluk ve uyku hali bildirmek-
tedirler (48). Bu durumun sebepleri arasında kadınların ev içi so-
rumluluklarının daha fazla olmasının ve sağlık semptomlarını er-
keklerden daha sık bildirme eğiliminde olmalarının yer alabile-
ceği düşünülmektedir (49). Vardiyalı çalışmanın ve özellikle gece 
çalışmasının, çocuk doğurma yaşındaki kadınlar için özel riskler 
oluşturabileceğini gösteren kanıtlar artmaktadır. Kore’de yapılan 
bir çalışmada vardiyalı çalışan kadınların, standart sistemle çalı-
şanlara göre yaşam kalitesinin düştüğü, sosyal ve aile yaşamında 
daha fazla sorun yaşadıkları bildirilmiştir (48). 

Sanayide gece vardiyalarında çalışan kadın işçilerin, düzen-
siz menstrüel döngüler ve menstrüel ağrılar ile ilgili şikâyetlerinin 
daha fazla olduğu rapor edilmiştir.  Prolaktin kan seviyesinin ve 
menstrüel düzensizlik oranının gündüz çalışanlardan anlamlı de-
recede yüksek olduğu bulunmuştur. Gece vardiyalarında çalışan 
kadınlarda fetüs gelişiminin gecikmesi, düşük riskinin yüksekli-
ği, doğurganlık oranında azalma, düşük doğum ağırlığı gibi bul-
gular da gözlenmiştir. Gebelik sırasında çalışma saatlerinin dü-
zensiz olması durumunda bebeklerin doğum ağırlıkları beklenen-
den daha düşük olmaktadır.  Gebelik sırasında vardiyalı çalışan 
laboratuvar personelinde gebeliğin düşükle sonlanması olasılığı 
3,2 kat, hastanelerde çalışanlarda da 1,4 kat yüksek bulunmuştur. 
Doğumdan sonra da bebeğin bakımı sırasında vardiyalı çalışmak-
tan dolayı çeşitli güçlükler yaşanabilmekte, bu durum eşler ara-
sında sorun haline dönüşebilmektedir (10, 13,16, 39).

VARDİYALI ÇALIŞMANIN  
KANSER İLE İLİŞKİSİ
Karanlık çöktükten sonra çalışmaya başlayan kadın ve erkekler-
de meme ve prostat kanserine yakalanma sıklığının yüksek oldu-
ğunu ortaya çıkaran araştırmalar sonrasında, 2007 yılının sonuna 
doğru, WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)  
yapısı altında bir kuruluş olan IARC, geceleri çalışmayı “muhte-
mel kanserojen etkisi bulunanlar” listesine dâhil etmiştir (15, 16). 
Yaklaşık 12 yıl sonra Haziran 2019’da, 16 ülkeden 27 bilim insa-
nından oluşan bir çalışma grubu, gece vardiyası çalışmasının kan-
serojenliği hakkındaki değerlendirmelerini sonuçlandırmak için 
Fransa’nın Lyon kentindeki IARC’de bir araya gelmiştir. Gece var-
diyasında çalışma; Haziran 2019’da IARC çalışma grubu tarafın-
dan ‘olası’ bir kanserojen olarak sınıflandırılmıştır (Grup 2A) (50).

Özellikle, IARC çalışma grubu, bu son değerlendirmede in-
sanlarda gece vardiyasında çalışmanın meme, prostat ve kolo-
rektal kansere neden olduğuna dair sınırlı kanıt olduğu sonucu-
na varmıştır (16).  

Sürekli olarak gece vardiyasında çalışan kadınlarda meme 
kanseri riski yüksek bulunmaktadır. Erkeklerde de akciğer, kolo-
rektal, mesane, pankreas kanserleriyle non-hodgkin lenfoma sık-
lığı vardiyalı çalışanlarda hiç vardiyalı çalışmamış olanlara göre 
2 kat veya daha çok artmış bulunmuştur.  Bu konuda insanlar-
dan elde edilen kanıtlar sınırlı (limited evidence) olmakla birlikte 
hayvanlarda yapılan çalışmalarda yeterli kanıt (sufficient eviden-
ce) bulunmaktadır. Bu nedenle IARC gece saatlerinde çalışmayı 
Grup 2A içine katmıştır (10).
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İngiltere’de yapılan ve 8.603 kişiyi kapsayan bir çalışmada 
standartlaştırılmış ölüm oranı (SMR) gündüz çalışanlarda 97, 
vardiyalı çalışanlarda ise 101 ve 119 bulunmuştur. Aynı çalışmada 
vardiyalı çalışanlarda malign hastalık sıklığı da gündüz çalışan-
lardan yüksek bulunmuştur (13).

Geceleri düzenli bir şekilde uyumayan kadınlarda meme kan-
seri riski artmaktadır, OR: 1,14 (%95 GA:1,01-1,28). Gece saat 
11.00’da başlayıp sabah saat 07.00’a kadar süren gece vardiyala-
rı, artan meme kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir, OR:1,6 (%95 
GA:1,0-2,5). Söz konusu saatler arasında çalışılan yıl ve haftalık ça-
lışma süresi arttıkça risk de artma eğilimindedir, geceleri ışığa ma-
ruz kalmak meme kanseri riski ile ilişkilendirilmektedir. Gece var-
diyalarında (saat 19.00’da başlayıp, sabah saat 09.00’dan önce son-
lanan) çalışan kadınlarda gündüz vardiyalarında çalışanlara oran-
la meme kanserine yakalanma riski %60 daha fazladır. Meme kan-
serine yakalanma riskindeki bu artışın melatonin hormonunun 
yetersiz üretiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Melatonin 
hormonu, başlıca gece uykusu sırasında üretilmekte ve östrojen 
hormonunun salınımı üzerinde etkileri bulunmakla birlikte anti-
oksidan özelliğe de sahiptir. Bununla birlikte, gece ışığa maruz kal-
manın, pineal bez tarafından gece saatlerinde üretilen melatonin 
hormonu salınımını baskılayarak meme kanseri oluşumunda etki-
li olabileceği rapor edilmiştir. Pineal bez tarafından üretilen mela-
tonin hormonunun baskılanması durumunda yumurtalıklar tara-
fından üretilen östrojen hormonu salınımı artmaktadır (16).

Tümör gelişimini baskılayan ve uyku veren “melatonin” hor-
monu seviyesi, geceleri yapay aydınlatma altında çalışan insanlar-
da düşük düzeydedir. Ayrıca, yeterince uyuyamamanın, bağışıklık 
sistemini saldırılara açık hale getirdiği ve potansiyel kanser hücre-
lerine karşı savaşta güçsüz kıldığı, düzenli bir şekilde geceleri ça-
lışmanın, sürekli vardiya değiştirerek çalışmaktan daha az yıkıcı 
olduğu yönünde açıklamalar bulunmaktadır (16).

Asya verileri kullanılarak meme kanseri riskinin değerlendiril-
diği meta-analizlerde, Avrupa ve Kuzey Amerika çalışmalarından 
daha düşük etki büyüklüğü gözlemlenmiştir ve bu da gece vardi-
yasında çalışmaya tolerans konusunda ırksal farklılıkların olabile-
ceğini düşündürmektedir. Bu tür potansiyel ırksal farklılıklar ve 
ilgili mekanizmalar (örneğin, gece vardiyasında çalışma sırasında 
normal bir sirkadiyen döngüyü sürdürme yeteneğinde ırksal fark-
lılıklar) daha fazla araştırmayı hak etmektedir (50).

Yapılan iki meta-analiz çalışmasının birinde, vardiyalı çalışma 
ve kanser arasında bir doz-cevap ilişkisi olduğunu gösterilmiştir; 
diğer çalışmada her beş yıllık vardiyalı çalışma için kolon kanse-
ri riskinin %11 arttığı görülmüştür. Diğer çalışmada, ek olarak ça-
lışılan 500 gece vardiyası için meme kanseri riskinde %13 artış ol-
duğu gösterilmiştir. Literatürde mevcut olan kanıtlar, örneğin geç 
saatte akşam yemeği yemek gibi sirkadiyen ritmin bozulmasına 
sebep olabilecek bir davranışın meme ve prostat kanserleri ile iliş-
kili olduğunu göstermektedir. Ayrıca gece vardiyası çalışması ve 
kanser arasındaki ilişkiye sadece melatonin üretimindeki değişik-
likler değil, aynı zamanda testosteron gibi diğer hormonları etki-
leyen bozulmalar da aracılık etmektedir (33).

Gece vardiyası çalışmasına uyumlu bir kronotipe sahip olan 
kişilerde, sirkadiyen ritimde daha az değişim olabilir. Bu konuda, 
kronotipi belirleyip, gece vardiyası çalışması ile kronotipin kan-
ser riskindeki ortak etkilerini ele alacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Kişinin çalıştığı vardiya tipi gece vardiyası çalışmasının kansero-
jenliğini değiştirebilen bir etken olabilir. 

Annenin gece vardiyasında çalışmasının çocukta kanser so-
nuçları üzerindeki etkisi hiç araştırılmamıştır. Gebelik öncesi ve 
sırasında gece vardiyası çalışması ile çocuklarda kanser riski ara-
sında bir ilişki olup olmadığının incelenmesinin yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Gece vardiyasında çalışmanın kanserojen po-
tansiyelini tam olarak anlamak için bazı önemli bağlantılar hala 
eksiktir.

VARDİYALI ÇALIŞMANIN NEDEN OLDUĞU 
DİĞER SAĞLIK SORUNLARI
Vardiyalı çalışanlar arasındaki beslenme alışkanlığı değişikliği, 
azalmış fiziksel aktivite, uyku bozukluğu ve bozulmuş metabolik 
etki gibi çeşitli mekanizmalar MetS gelişimine katkıda bulunmak-
tadır. MetS tanı kriterleri ayrı ayrı ve bütün olarak incelendiğin-
de vardiyalı çalışma ile birlikte görülme oranlarının yüksek oldu-
ğu vurgulanmaktadır. Bu durumun sirkadiyen ritmin vardiyalı ça-
lışmadan etkilenip bozulmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Vardiyalı çalışmanın fazla kiloluluk ve obezite riski üzerindeki 
etkisine giderek daha fazla dikkat edilmektedir ancak yapılan ça-
lışmalardan elde edilen bulgular tutarsız ve çelişkilidir. Çalışmala-
rın çoğu pozitif bir ilişki bildirirken, bazı çalışmalar açıkça bir iliş-
ki göstermemektedir. Bu nedenle vardiyalı çalışmanın fazla kilo-
luluk ve obezite üzerindeki etkisi belirsizliğini korumaktadır (51).

Toplam enerji alımı açısından önemli farklılıklar bulunmama-
sına rağmen vardiyalı çalışanlarda daha çok fazla kiloluluk ve obe-
zite görülmesi kısmen azalmış enerji harcamasına bağlanmıştır. 
Yemek saatlerinin değişmesi, atıştırmalık gıda tüketiminin daha 
fazla olması, gece yenen şekerli gıdalar, alkollü içecekler, şekerli 
tatlandırılmış içecekler ve daha düşük lifli gıda alımı fazla kilolu-
luk ve obezitenin daha yaygın olmasına sebep olabilir.

2017 yılında yapılan bir meta-analiz çalışması, gece vardiya-
lı çalışmanın, özellikle abdominal obezite olmak üzere artan obe-
zite/fazla kiloluluk riski ile ilişkili olduğunu ve riskin uzun süreli 
gece vardiyalı çalışanlar arasında daha belirgin olduğunu göster-
miştir. Bu meta-analize toplam 28 çalışma dâhil edilmiştir. Gece 
vardiyası çalışmasının obezite/fazla kiloluluk riski için OR:1,23 
(%95 GA:1,17–1,29) bulunmuştur. Kesitsel çalışmalar kohort tasa-
rımına göre 1,26 daha yüksek bir risk göstermiştir (RR:1,10). Var-
diya çalışanlarında, diğer obezite tiplerine göre abdominal obezi-
te geliştirme riskinde OR:1,35 bulunmuştur. Kalıcı gece çalışanla-
rı, dönen vardiya çalışanlarına göre %29 daha yüksek bir risk gös-
termiştir (OR:1,43 ve 1,14). 2018 yılında 27 tanımlayıcı çalışma ile 
yapılan bir metaanaliz çalışmasında vardiyalı çalışmanın fazla ki-
loluluk ve obezite riski ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir (51, 52).

Ülkemizde vardiyalı çalışan mutfak personeli üzerinde yapı-
lan bir çalışmada; toplam uyku süresine ve uyunan saat aralığına 
göre beden kütle indeksi ve bel/kalça oranının değerlendirilme-
si sonucunda, uyku süresi 6-7 saat arasında olanların değerleri 8-9 
saat arasında olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yük-
sek bulunmuştur. Katılımcıların vardiyalı çalışma süreleri 1-3, 3-6, 
6-10 ve 10 yıl üzeri olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, 
1-3 ve 3-6 yıl süre ile vardiyalı çalışanların beden kütle indeksi or-
talamalarının ve bel/kalça oranlarının, 6-10 ve 10 yıl ve üzerinde 
vardiyalı çalışanların değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı şe-
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kilde düşük olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada katılımcılar akşam 
yemeği saatlerine göre ikiye ayrılmıştır. Akşam yemeği saati 17.00-
19.30 olanların beden kütle indeksi ortalamaları, 20.00-24.00 olan-
lardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 
Bu çalışmanın sonucunda yedi saatten az uyumanın beden kütle 
indeksini arttırdığı, altı yıldan uzun süre vardiyalı sistemde çalış-
manın obeziteye neden olduğu ve gece vardiyasında çalışanların 
akşam yemeğini erken saatte yedikten sonra gece geç saatlerde tek-
rar yemek yedikleri için kilo artışı yaşadıkları tespit edilmiştir (53).

2014 yılında yapılan bir başka metaanaliz çalışmasında, gece 
vardiyasının MetS riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Daha 
önce yapılan birkaç çalışmada, vardiyalı çalışma ile MetS arasın-
daki ilişki, MetS’ye yol açabilecek vardiyalı çalışma ile ilgili çe-
şitli faktörler göz önüne alınarak incelenmiştir. Artan vücut yor-
gunluğu sonucunda inflamatuar belirteçlerin yükselmesi, daha 
yüksek kan basıncı ve kronik düşük dereceli inflamasyonun etki-
li olabileceği, yanlış beslenme alışkanlığı, azalmış fiziksel aktivi-
te, uyku bozukluğu ve bozulmuş metabolik etki gibi çeşitli meka-
nizmaların MetS gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir (54).

Vardiyalı çalışanlarda yeterince araştırılmamış konulardan 
biri de ürogenital sorunlardır. Mevcut kanıtlar standart dışı var-
diya çalışması ile artmış hipogonadal semptomlar, zayıf semen 
parametreleri, azalmış doğurganlık, alt idrar yolu semptomları 
ve prostat kanseri arasındaki ilişkileri desteklemektedir. Vardiya-
lı işçilerinin %20’sini etkileyen  SWSD Shift Work Sleep Disorder 
(Vardiyalı Çalışma Tipi Uyku Bozukluğu) yaşayan standart dışı 
vardiya işçilerinde aşırı gece uykululuğu ve gündüz uykusuzluğu-
nu hafifletmeyi amaçlayan planlı şekerlemeler, zamanlanmış ışığa 
maruz kalma, melatonin ve sedatif hipnotikler gibi müdahaleler 
sınırlıdır ve etkinliklerini desteklemek için güçlü kanıtlardan yok-
sundur. Vardiya çalışması, özellikle eş zamanlı SWSD ile birlik-
te çeşitli olumsuz sağlık sonuçları ve ürolojik komplikasyonlar ile 
ilişkilendirilmiştir. Vardiya çalışanları arasında bu artan risklerin 
tanınması, genel sağlık ve ürolojik durumlarının daha etkili bir 
şekilde taranmasına yardımcı olabilir. SWSD’nin farmakolojik ol-
mayan tedavisi davranışsal terapi ve uyku hijyenine odaklanırken; 
melatonin, hipnotikler ve uyarıcılar, uykusuzluk ve SWSD’nin aşı-
rı uykululuğunu hafifletmek için kullanılır. SWSD için hem far-
makolojik hem de farmakolojik olmayan tedavilere yönelik daha 
fazla araştırma; verimliliği artırmak, iş kazalarını en aza indir-
mek, vardiya çalışanları için yaşam kalitesini artırmak ve SWSD 
tedavisinde daha kesin yönergeler oluşturmak için gereklidir (55).

Vardiyalı çalışanlarda henüz yeterince araştırılmamış konu-
lardan bir başkası da huzursuz bacaklar sendromudur (restless leg 
syndrome) (HBS). HBS, özellikle geceleri ve immobilite periyot-
ları sırasında bacaklarda huzursuzluk ve dizesteziyle karakterize 
bir sensori-motor bozukluktur. Bu hisler ve bacakları hareket et-
tirme ihtiyacı genelde uykuya dalma ve uykunun devamını zorlaş-
tırır. HBS’li hastaların %80-90’ında uykuda periyodik bacak ha-
reketleri görülmektedir. Etiyoloji ve patofizyolojiye yönelik çalış-
malardan elde edilen sonuçlara göre HBS’nin en önemli nedeni-
nin demir metabolizması ve dopaminerjik sistem bozuklukları ol-
duğu belirtilmiştir. Ayrıca birinci derece akrabalarda %40-50 ora-
nında HBS görülmesi otozomal dominant geçişi desteklemekte-
dir. Ülkemizde bir üniversite hastanesinde Mayıs 2009–Haziran 
2010 tarihleri arasında uyku kalitesi ve HBS ilişkisi araştırılmıştır. 

Çalışmaya aynı kurumda 21-40 yaş aralığında yer alan, 385’i gece 
nöbet tutan (gece çalışan, ayda en az 5 nöbet), 385’i kontrol grubu 
olarak yaş ve cinsiyet bakımından eşleştirilmiş, gündüz mesaisin-
de çalışan sağlık çalışanı olmak üzere toplam 770 olgu alınmıştır. 
Çalışma saatleri gündüz çalışanlar için 08.00-17.00 saatleri arasın-
da iken gece nöbetler 17.00-08.00 saatleri arasını kapsamaktadır. 
Vardiyalı çalışan 385 kişinin 53’üne (%13,76) HBS tanısı konulur-
ken kontrol grubundaki 385 olgudan sadece 30’una (%7,79) HBS 
tanısı konulmuştur (p=0,008). Her iki grupta da HBS’nin kadın 
olgularda daha sık görüldüğü izlenmiştir. HBS’de uykuya dalma, 
uyku kalitesi ve uykunun idamesinin bozulduğu ve bunun HBS’ye 
bağlı sensori-motor hisler ve bacakları hareket ettirme dürtüsüne 
bağlı olduğu düşünülmektedir (56).

Filipinler’in başkenti Manila’da çağrı merkezlerinde yapılan 
bir çalışmada vardiyalı çalışanlarda cilt hastalıklarının yaygın ol-
duğu bildirilmiştir. Akne vulgaris, seboreik dermatit, atopik der-
matit, cilt kuruluğu ve kaşıntı gibi rahatsızlıkların uyku bozuklu-
ğu yaşayanlarda daha çok görüldüğü belirtilmekle birlikte konuy-
la ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiği ifade edilmiştir (57).

Vardiyalı çalışmalarda çalışma ortamındaki önemli sağlık 
risklerinden biri de kimyasal ajanlara maruz kalımdır. Mesleki 
maruz kalım limitleri haftada 5 günlük ve günde 8 saatlik orta-
lamalara göre hesaplanmaktadır. Bu limitlerin10 veya 12 saat gibi 
uzun çalışma vardiyalarına uyarlanması konusunda kabul edilmiş 
bir yöntem yoktur. Bu durum potansiyel bir toksikolojik problem 
olarak görülmektedir (58). 

VARDİYALI ÇALIŞMANIN  
SOSYAL YAŞAMA ETKİSİ
Sosyal etkileşimin niteliği ve niceliğinin fiziksel ve zihinsel sağlık-
la ilgili olması nedeniyle, vardiyalı çalışanların sosyal yaşamı ko-
nusu çok önemlidir. Normal mesai çalışan kişilerle karşılaştırıldı-
ğında, vardiyalı çalışanların, özellikle eşleri ve çocuklarıyla geçi-
rebilecekleri zamanlar oldukça sınırlıdır. Günlük aktivite rutin-
lerini oluşturamayan kişiler, aile sorumluluklarının planlanması 
konusunda da sıkıntı çekmektedirler (59).

Sosyal yaşam ve aile ile ilgili aktivitelerin birçoğu akşam saatle-
rinde veya hafta sonlarında düzenlendiğinden, vardiyalı çalışanla-
rın sosyal içerikli eğlence ve kültürel etkinliklere katılmaları veya 
arkadaşlık, komşuluk ilişkileri kurmaları ve geliştirmeleri güç ol-
maktadır. Bu durum vardiyalı çalışanların yalnızlığa itilmelerine 
yol açmaktadır. Düzenli sosyal iletişimdeki (temas) kopukluk, kişi-
nin kendisini soyutlanmış ve yalnız hissetmesi gibi duygulara ne-
den olabilmektedir. Ayrıca, vardiyalı çalışanların eşleri ve çocukları 
ile ilişkileri ve iletişimlerinde de kopukluk söz konusudur. Çocuklar 
ile geçirilebilecek zamanın kısıtlılığı, çocukların bakımı ile ilgilene-
memek, eş ile iletişimde sorunlar, tartışmaların artması, gündüzle-
ri çalışanlara oranla daha yüksek boşanma oranı, vardiyalı çalışan-
ların aile yaşantısına ilişkin ortak sorunlardan bazılarıdır (39, 59).

Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, ikili vardiyada çalı-
şanların %45,8’i, üçlü vardiya çalışanların ise %72,4’ü vardiya ça-
lışması nedeni ile sosyal yaşantılarının sık sık ya da sürekli etki-
lendiğini belirtmiştir [OR:3,2, (%95 GA:1,80-5,58)]. Yine aynı ça-
lışmanın sonuçlarına göre; bütün işçilerin %27,3’ü, ikili vardiyada 
çalışanların %46,3’ü, üçlü vardiyada çalışanların ise %60,6’sı var-
diyalı çalışma nedeniyle eşi ile ilişkilerinin etkilendiğini; %33,0’ı 
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vardiyalı çalışma nedeniyle çocukları ile ilişkilerinin sürekli etki-
lendiğini belirtmiştir. Özellikle üçlü vardiya sisteminde çalışma-
nın ikili sistemde çalışmaya göre bu sıklığı 1,8 kat arttırmakta ol-
duğu belirlenmiştir (%95 GA:0,97-3,29). Bunların yanı sıra aynı 
araştırma, vardiyalı çalışma nedeniyle sosyal yaşantısı sık sık ve 
sürekli etkilenenlerde aşırı gündüz uykululuğunun, hiç veya na-
diren etkilenenlere göre 2,2 kat fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır.
(%95 GA:1,24-3,88) (16).

Vardiyalı çalışan işçinin, ailesi, çocukları ve arkadaşları ile bir-
likte geçirebildiği süre, sosyal aktiviteleri ile boş zamanını ne tür 
etkinliklere ayırdığı, bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesinin ne 
kadar esnek olduğu büyük ölçüde iş yerindeki vardiya düzenine 
bağlıdır. Bahçe işleri ile uğraşmak, araç yıkamak, evi temizlemek 
gibi işler esnek aktiviteler olmakla birlikte; banka ile ilgili işlemler, 
alışveriş yapmak, çocuğun okulunu ziyaret edip öğretmenleri ile 
görüşmek gibi eylemler ise belirli bir zaman diliminde yapılması 
gerekli olan ve esnek olmayan etkinliklerdir. Vardiyalı çalışanlar, 
vardiya planları ve çalışma süreleri nedeniyle genellikle bu tip ey-
lemleri gerçekleştirememektedir. Vardiyalı çalışma sadece çalışan 
kişiyi değil tüm ailesini de etkilemektedir. Örneğin, gece vardiya-
sından çıkmış bir çalışan gündüz saatlerini uyuyarak geçireceğin-
den, o sırada evde oyun oynamakta olan çocuğu oyun sırasında 
sessiz olmak durumundadır (16).

Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması (BAÇKA),  
Avrupa’da 1991 yılından bu yana iş gücü ve iş piyasası ile çalışma 
koşullarındaki değişiklikleri değerlendirmiştir. Buradan elde edi-
len verilerden yola çıkılarak; iş ve bireysel özellikleri kontrol altın-
da tutulmuş ve alışılagelmiş saatler arasında çalışanlardaki sağ-
lıklı iş-yaşam dengesi, atipik çalışma süreli programlar içerisin-
de çalışanlar ile karşılaştırılmış ve bir regresyon analizi yapılmış-
tır. Buna göre, atipik çalışma süreli programlar içerisinde çalışan-
ların sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurabilmeleri diğerlerine oran-
la daha düşük bulunmuştur (16).

Vardiyalı çalışanlar, çalışma ve sosyal zamanları birleştirmek 
konusunda daha büyük zorluklarla karşılaşabilirler; çünkü çoğu 
ailede sosyal faaliyetler, aile üyelerinin günlük iş planlarına göre 
düzenlenir.  Zamanın kısıtlı olması ve iş/aile çatışmaları, özellikle 
aile içinde iş yükü yüksek veya tamamlayıcı görevleri olanlar (ör-
neğin küçük çocuğu olan kadınlar) için ortak sorunlardır. Ayrıca 
evlilik ilişkileri, ebeveyn rolleri (anne, baba, eş, evlat) ve çocukla-
rın eğitimi üzerinde olumsuz etkileri olabilir (25). Çocuklara za-
man ayıramama, çocuk yetiştirmede zorlanma, evin bakım ve dü-
zenini sürdürmede eksiklik, aile ve komşu ilişkilerini düzenleye-
meme, ilişkilerde bozulma, grup dışında kalma (sosyal izolasyon), 
hayatı planlayamama ve kontrol kaybı yaşama, kültürel faaliyet-
lerden yoksun kalma, hobilere zaman ayıramama çalışanlar tara-
fından ciddi sosyal sorunlar olarak belirtilmektedir.

VARDİYALI ÇALIŞMANIN İŞ GÜVENLİĞİ 
ve İŞ KAZALARINA ETKİSİ
Büyük iş yerleri dışında gece vardiyasında genellikle iş güvenliği 
ile ilgili uzmanların bulunmadığı, bulunsa bile nitelik olarak gün-
düz görevli olan uzmandan daha alt kademede birinin görevlen-
dirildiği ya da sayısal olarak yetersiz uzman bulundurulduğu bili-
nen bir gerçektir. Denetimin yetersiz kalması, güvensiz çalışma-
ların artması, gerekli kişisel koruyucu donanımların (KKD) kulla-

nılmaması,  sabah gelecek bakım ekibinin çözmesi gereken bir so-
runu beklemeden vardiya işçisinin çözmeye kalkması iş güvenliği 
çalışmalarını boşa çıkartacaktır. Bunlara ek olarak merkezi sinir 
sisteminin alışık olduğu bir yaşam ritminin dışına çıkmak, hor-
monal dengeyi zorlayan önemli bir stres etkeni olacaktır. Vardiya-
lar ve gece çalışmalarını izleyen günlerdeki toparlanma süreçleri 
yetersiz kalabilir. Gece çalışmalarında kazalar, iş ve işlem hatala-
rı, psikosomatik reaksiyonlar giderek artar. Geceleri meydana ge-
len iş kazalarının sonuçları daha ağır olmaktadır. Bu durum özel-
likle metalürji, kimya ve ulaştırma işlerinde saptanmıştır. Gecele-
ri dikkatin azalması ve kronik yorgunluk bu duruma sebep olabil-
mektedir (43, 60, 61). 

İş güvenliği ile verimliliğin, gece yapılan çalışmalarda azaldı-
ğı saptanmıştır. Gece vardiyasında çalışmak nedeniyle sirkadiyen 
ritmin bozulması, uykunun kısalması ve bölünmesi, sosyal yaşan-
tının kesintiye uğraması, sağlığın olumsuz yönde etkilenmesi de 
bu durumun altında yatan olası faktörlerdir. Vardiya çalışması ve 
uzun çalışma süreleri nedeniyle stresli olan çalışanların, diğerle-
rine göre daha az üretken, sağlıksız ve düşük motivasyona sahip 
olacakları ve iş güvenliği bakımından da tehlikede olacakları göz 
önüne alınmalıdır. Ayrıca, gece vardiyasında yapılan çalışma sıra-
sında danışmanlık ve denetim faaliyetlerinin kısıtlılığı ile gece sa-
atlerinde, iş yerinde herhangi bir cihazın doğru çalışıp çalışmadı-
ğını kontrol edebilecek makina ve donanımlardan sorumlu bakım 
personelinin bulunmaması, iş kazalarının meydana gelmesinde 
önemli faktörlerdir (18, 43).

ILO’nun tanımlamasına göre iş kazası, “planlanmamış ve bek-
lenmeyen bir olay sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan 
durum” dur. İş kazalarının kökeninde genellikle birçok neden var-
dır (16). Tedavi gerektiren iş kazalarının dağılımının incelendi-
ği bir çalışmada iş kazasının en güçlü olarak ilişkili bulunduğu 
durumlar, ağır işlerde istihdam RR:3,57 (%95 GA:2,78-4,59); er-
kek cinsiyet RR:1,91 (%95 GA:1,70-2,15); obez olma RR:1,71 (%95 
GA:1,47-1,8); geceleri de dâhil olmak üzere dönen vardiyalarda ça-
lışma RR:2,10 (%95 GA:1,74-2,53); haftada üç geceden fazla çalış-
madır RR:1,90 (%95 GA:1,59-2,27). Uyku düzeni ile ilgili şikayet-
ler ve gün aşırı uykusuzluk da iş kazaları ile ilişkili bulunan önem-
li etkenlerdir. Kore’de metal sanayisinde yapılan bir araştırmada, 
gece vardiyasında meydana gelen iş kazalarının çoğunluğunun 
saat 03.00 ile 06.00 arasında olduğu saptanmıştır (16).

Her biri 8 saatlik dönemi içeren gündüz, öğle ve gece vardiya-
larında iş kazası/yaralanma gibi olaylara ilişkin rölatif riski araş-
tıran birtakım çalışmaların sonuçları; kaza/yaralanma riskinin 
gündüz vardiyası ile karşılaştırıldığında öğle vardiyasında %18; 
gece vardiyasında ise %30 arttığını göstermektedir. Birbiri ardı-
na tekrarlayan vardiyalarda ise risk, ikinci gece vardiyasında %6; 
üçüncü gece vardiyasında %17 ve dördüncü gece vardiyasında ise 
% 36 artmaktadır (25).

Kazaların yaşanmasında, çalışılan sürenin uzunluğu da önem-
li bir etkendir. Ulusal iş kazası istatistiklerindeki eğilimleri ince-
leyen bir çalışmanın sonuçları Almanya, İngiltere ve İsveç’i içeren 
üç örneği ele almaktadır. Buna göre, bu ülkelerdeki iş kazası ista-
tistiklerinin incelenmesi sonucunda, 8 saati aşan çalışma sürele-
rinde kaza riskinin üstel (exponansiyel) olarak artış gösterdiğinin 
saptandığı belirtilmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, 12 
saat gibi sekiz saatin üzerinde çalışma süreleri içeren vardiyalı sis-
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temlerde kaza riskinin 8 saat çalışılan sistemlerdekine oranla iki-
ye katladığı tahmin edilebilmektedir (25).

Vardiyalı çalışanlarda azalmış uyku süresi ve genel uyku hali 
bilişsel performansın düşmesine neden olabilir. Önceki çalışma-
lar azalmış uyku süresini, uyuma zorlukları ile ilişkilendirdiğin-
den, bu durum yaralanma riskini artırabilir. Vardiyalı çalışmadan 
kaynaklanan uykululuk hali sadece çalışma sırasında yaralanma 
riskini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda iş dışında da devam 
edebilir.  Vardiya bitiminde işe gidip gelme ve boş zaman sırasın-
da da yaralanma riskini artırabilir (62).

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre 2017 yı-
lında ülkemizde 359.653 iş kazası bildirimi yapılmıştır. Diğer yıl-
lara benzer bir dağılım gösteren kaza saatleri incelendiğinde; sa-
bah saat 7.00’dan itibaren artış gösteren kazalar, saat 10.00’dan 
sonra daha da artarak en yüksek değerine öğlene doğru 11.00-
12.00 arasında ulaşmakta (bu saat diliminde bildirilen iş kazası 
sayısı=36.384), bir sonraki saat diliminde neredeyse yarı yarıya 
azalıp, saat 13.00-19.00 arasında yeniden çan eğrisi oluşturmak-
tadır. Akşam 19.00’dan itibaren düşen kaza sayıları göreceli ola-
rak sabah 6.00-7.00 saat dilimine kadar daha az sayıda seyretmek-
tedir. Ancak hiçbir saat diliminde kaza sayısı 4.000’in altına düş-
memektedir. Kaza sıklığı gündüz vardiyasında daha fazla olmak-
la birlikte gece vardiyasında meydana gelen kazaların sonuçları 
daha ağır olmaktadır (63).

Büyük iş kazalarında vardiya çalışmasının etkisi konusunda faz-
la bilgi bulunmamakla birlikte, Çernobil nükleer santral kazasının 
saat 05.00 civarında, Üç Mil Adası nükleer santral kazasının da saat 
04.00-06.00 arasında meydana geldiği bilinmektedir. Ayrıca, çevre-
ye zehirli gazların salınması ile sonuçlanan Hindistan’daki Bhopal 
kazası da saat 05.00 civarında meydana gelmiştir. ABD’deki Chal-
lenger uzay mekiği kazasının da, yeterli süre uyumamış kişilerin sa-
baha karşı yaptıkları hatadan kaynaklandığı NASA National Aero-
nautics and Space Administration (Ulusal Havacılık ve Uzay Dai-
resi) yetkilileri tarafından açıklanmıştır. Geçmişte yaşanmış olan 
Bhopal (pestisid üretilen bir fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil iso-
siyanat gazının dışarı salınımı), Çernobil, Üç Mil Adası gibi kimya-
sal serpinti kaynaklı nükleer kazalar ile 1989’da Alaska’da kayalıkla-
ra çarparak 11 milyon galon ham petrol sızıntısı meydana gelmesi-
ne neden olan Exxon Valdez kazası gibi iş kazalarının birçoğu gece 
yapılan çalışmalar sırasında meydana gelmiştir (10, 13).

VARDİYALI ÇALIŞMAYA İLİŞKİN 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA 
STANDARTLARI
Çalışma yaşamının düzenlenmesinde ve gelişiminde uluslarara-
sı kuruluşlarca kabul edilen sözleşme ve kararların etkisi büyük-
tür. Bunun yanında uzun süren mücadeleler ile kabul edilen çeşitli 
belgeler bu hakları koruma altına almaya öncülük etmektedir. Ka-
bul gören çalışma standartları arasında ILO, Birleşmiş Milletler 
(BM), Avrupa Konseyi ve AB’nin ilke ve kararları vardır. Bu kuru-
luşların özellikle temel hak ve özgürlükler konusundaki norm ve 
politikaları arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır (64).

Vardiya çalışmalarına ilişkin, uluslararası hukukta çeşitli söz-
leşmelerde düzenlemeler getirilmiştir. ILO Anayasasının başlan-
gıç bölümünde çalışma sürelerinin düzenlenmesine değinilmek-
tedir. Ülkelerin ekonomik farklılıkları ile beraber, çalışma ilişki-

leri ve çalışanların iş yaşamlarında korunmasına yönelik uygu-
lamalar olması, işgücü maliyetlerine yansımakta ve uluslararası 
pazarlara sunulan ürün ve hizmet fiyatlarında da farklılıklara yol 
açarak, uluslararası pazarlarda rekabet eşitsizliğine yol açmakta-
dır. Çok sayıda insan için, adaletsizliğin, sefaletin ve yoksulluğun 
bulunduğu çalışma koşullarının varlığı ve bunun dünya barışı ve 
ahengini tehlikeye düşürecek bir hoşnutsuzluğa yol açtığı vurgu-
lanarak düzenlenmesi gereken koşullar arasında günlük ve hafta-
lık çalışma saatleri de sayılmaktadır (10, 16).

ILO’nun kabul ettiği ilk sözleşme, çalışma sürelerine ilişkindir. 
1 sayılı “Sanayi Kuruluşlarında Çalışma Sürelerinin Günde 8 Saat, 
Haftada 48 Saatle Sınırlandırılması Hakkında Sözleşme”, ILO ta-
rafından 13 Haziran 1921 günü yürürlüğe konulmuştur. ILO’nun 
çeşitli işlerde (sanayi, ticaret, hizmet, denizcilik ve ulaşım sektörü, 
madencilik vb.) uygulanmak üzere kabul ettiği sözleşmelerde de 
çalışma süreleri sınırlandırılmakta ve vardiya çalışmalarına iliş-
kin özel hükümler yer almaktadır. Ancak, bu sözleşmeler Türkiye 
tarafından henüz onaylanmamıştır (65). 30 sayılı ve 1930 tarihli 
ILO’nun başka bir sözleşmesi ile 1 sayılı Sözleşmedeki esaslar, ti-
cari kuruluşlar ve büro işlerinde çalışanlar bakımından da geçer-
li sayılmıştır (66).

ILO 1934 tarihli 43 sayılı Sözleşme ile, cam endüstrisinde çalı-
şanların çalışma sürelerine ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Söz-
leşmede; bu tür iş yerlerinde dört posta halinde çalışılması, çalış-
ma sürelerinin haftada ortalama kırk iki saat olması, bu sürenin 
ortalama dört hafta uygulanması ve postalarda sekiz saatten fazla 
çalışılmaması kararlaştırılmıştır.

ILO’nun 1935 tarihli 46 sayılı Sözleşmesi kömür madenlerin-
deki çalışma sürelerini düzenlemiştir. Buna göre, madene iniş ve 
çıkışlarda geçen sürelerin de çalışma süresinden sayılması, posta-
da çalışan son işçinin yeryüzünden ayrıldığı zamanla, aynı posta-
daki ilk işçinin yeryüzüne tekrar çıktığı zaman arasında yedi saat 
on beş dakikadan fazla zaman geçmemesi öngörülmüştür.

Örgüt’ün 1935 tarihli 47 sayılı Sözleşmesi ise, haftalık çalış-
ma süresinin kırk saate indirilmesini öngörmektedir. 49 sayı-
lı Sözleşmesi’nde, otomatik makinelerle şişe imal edilen cam en-
düstrisinde çalışma sürelerinin indirilmesi kararlaştırılmıştır.

1936 tarihli ve 51 sayılı Sözleşme, bina ve mühendislik çalış-
malarının haftalık kırk saati geçmemesi ile ilgilidir.

1937 tarihli ve 61 sayılı Sözleşme, Tekstil Endüstrisinde Çalış-
ma Süresinin haftalık kırk saat olarak belirlemektedir.

1939 tarihli ve 67 sayılı Örgüt Sözleşmesi’nde, karayolu taşı-
macılığında çalışan kişilerin haftalık çalışma süreleri kırk sekiz 
saati geçmeyecektir şeklinde bir düzenleme yapılmıştır (16).

Ayrıca 1990 yılında 171 Sayılı Gece Çalışması Sözleşmesi ve 
aynı yıl 178 Sayılı Gece Çalışması Önerisi de ILO tarafından ha-
zırlanmış ve imzaya açılmıştır. Sözleşmede gece çalışmasına baş-
lamadan önce, düzenli aralarla ve çalışanın herhangi bir sağlık so-
runu yaşaması durumunda ücretsiz sağlık kontrolünden geçirile-
rek gece çalışmasına uygunluğunun belirlenmesi, gece çalışanlar 
için uygun ilk yardım olanaklarının sağlanması ve uygun sosyal 
hizmet sağlanması gibi sözleşme maddelerinin yanı sıra; müm-
kün olan her yerde, gece işine başvurmayı sınırlandırmak için bi-
limsel ve teknik ilerlemenin ve iş organizasyonu ile ilgili yenilikle-
rin avantajından yararlanılması şeklinde tavsiye kararları bulun-
maktadır (66, 67).
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Philadelphia Bildirgesi’nde (ILO’nun Amaç ve Hedeflerine İliş-
kin Bildirge)  “ücretler ve kazançlar, çalışma süreleri ve diğer çalış-
ma koşulları gibi konularda kaydedilen ilerlemelerin sonuçların-
dan herkese eşit şekilde yararlanma olanağı tanınması, iş sahibi 
olan ve korunmaya muhtaç olan kimselere asgari yaşam koşulları 
sağlayacak bir ücret verilmesi” belirtilmektedir.

Çalışma süreleriyle ilgili sözleşmeler arasında sadece 30 Sayılı 
“Ticaret ve Büro İşlerinde Çalışma Sürelerine İlişkin Sözleşme’de, 
çalışma süresi işçinin, işverenin emrinde geçirdiği ve ara dinlen-
melerinin dâhil edilmediği süre olarak tanımlanmıştır (16).

Çalışma süreleri ile ilgili sözleşme sayısının çokluğuna rağ-
men, ülkemiz sadece üç sözleşmeyi onaylamıştır. Bunlardan ilki; 
uygulama alanı kapsamındaki sınai müesseselerde çalışma süre-
sinin günde sekiz ve haftada 48 saat olduğunu ve resmi veya ulu-
sal herhangi bir müessesede çalışan bütün işçilerin her 7 günde 
kesintisiz 24 saat dinlenme hakkı olduğunu düzenleyen 14 Sayı-
lı “Sınai İşletmelerde Haftalık Dinlenme Sürelerine İlişkin Söz-
leşme”, ikincisi ise yıllık iznin mutlak surette bir yıllık hizmet 
süresi için 30 takvim gününden az olamayacağını belirten 146 
Sayılı “Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme” 
dir. Ülkemizin onayladığı üçüncü sözleşme, 153 Sayılı ‘Karayo-
lu Taşımacılığında Çalışma ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Söz-
leşme’ de ise, çalışma süresi, sürücülerin aracın çalışır durum-
da olduğu sürede araç kullanarak ve işiyle ilgili yardımcı işler ya-
parak geçirdikleri süre olarak tanımlanırken, molasız dört saat-
ten fazla araç kullanılmaması ve fazla çalışma dâhil, azami top-
lam araç kullanma süresinin günde dokuz, haftada 48 saati ge-
çemeyeceği, güç durumlarda bu sürelerin azaltılabileceği düzen-
lenmiştir (16, 68).

BM’nin çalışma yaşamıyla dolaylı veya doğrudan birçok sözleş-
mesi mevcuttur. Bunlardan en fazla bilineni 10 Aralık 1948 tari-
hinde kabul edilen ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’dir. Türkiye 
ise bildirgeyi 6 Nisan 1949 tarihinde onaylamıştır. Bildirgenin 23. 
maddesinde “Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli 
koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. Herke-
sin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı 
vardır. Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yara-
şır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilme-
ye hakkı vardır; bu, gerekirse, başka toplumsal korunma yollarıyla 
desteklenmelidir. Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma 
ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.” ifadeleri yer almaktadır. 24. 
madde de ise ”Herkesin, dinlenme ve boş zamana hakkı vardır; bu, 
iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli aralıklarla 
ücretli tatil yapma hakkını da kapsar” denilmektedir (69).

Çalışma yaşamı ile ilgili diğer belgeler ise; Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’dir. Eko-
nomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin “adil 
ve uygun işte çalışma şartları” başlıklı 7. maddesinin (d) bendin-
de dinlenme, çalışma arası ve çalışma saatlerinin makul ölçüde sı-
nırlandırılması ile ücretli yıllık izin ve resmi tatillerde ücret veril-
mesi’’ hakları güvence altına alınmıştır (16).

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” ile “Avrupa Sosyal Şartı” 
önemli sözleşmelerdir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 Kasım 
1950 tarihinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 ülke tara-
fından imzalanarak, 3 Eylül 1952 tarihinde yürürlüğe girmiş Tür-

kiye tarafından da 1954 tarihinde onaylanmıştır. Sözleşme kişi-
sel ve siyasal hakları güvence altına almakta, ekonomik ve sos-
yal haklara ise değinmemektedir. Bununla birlikte, özel olarak ça-
lışma yaşamını ve çalışanları ilgilendiren iki hüküm dikkat çeker. 
Bunlar, kölelik, kulluk ve zorla çalışmanın yasaklandığı 4. madde 
ile sendika hakkını da içeren örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. 
maddedir (16, 70).

Avrupa Sosyal Şartı, sosyal ve ekonomik hakların genelini bir 
arada toplayıp ele alan ilk bağlayıcı uluslararası belgedir. Avrupa 
Sosyal Şartı, sosyal ve ekonomik hakların korunması alanında Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesini tamamlayıcı bir belgedir. Ulusla-
rarası bir antlaşma niteliğinde olan bu belge, 1961 yılında imzalan-
mış ve 1965 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye ise, ancak 1989 yı-
lında şartı onaylamıştır. Avrupa Konseyine üye ülkelerce, bu söz-
leşmenin Adil Çalışma Koşulları başlıklı 2. maddesi ile “Verimli-
lik artışı ve ilgili diğer etkenler izin verdiği ölçüde haftalık çalışma 
süresinin tedricen azaltılmasını öngören makul günlük ve hafta-
lık çalışma saatlerini sağlamak” güvence altına alınmaktadır (70).

AB’nin, 4 Kasım 2003 tarih ve 2003/88/EC sayılı Çalışma Sü-
relerinin Düzenlenmesine İlişkin Direktifinde vardiyalı çalışma 
tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre: “Dönüşümlü bir düzeni de 
içerecek şekilde, belli bir düzene göre aynı iş yerinde işçilerin di-
ğer bir işçinin yerine geçmesini sağlayan ve sürekli ya da süreksiz 
olabilecek şekilde işçilerin gün ya da haftaların belli bir periyodu 
boyunca farklı zamanlarda çalışması ihtiyacını doğuran her tür-
lü organizasyon vardiyalı çalışma yöntemini ifade eder.” Direktif, 
vardiyalı çalışmalara ilişkin esasları şöyle belirlemektedir:

- Üye Devletler, her bir işçi için 24 saatlik bir dönemde 11 saat 
asgari sürekli dinlenme süresini temin etmek için gerekli ön-
lemleri alır. (2003/88/EC/3)

- Üye Devletler, günlük çalışma süresi 6 saatten fazla olan her 
işçiye ara dinlenmesi verilmesini sağlayacak önlemleri alırlar. 
Ara dinlenmesinin süresini ve şartlarını içeren ayrıntılar toplu 
sözleşmelerle veya endüstrinin iki tarafı arasındaki sözleşme-
lerle ya da bu sözleşmelerin yapılamaması durumunda ulusal 
mevzuatla belirlenir. (2003/88/EC/4)

- Üye Devletler, 11 saatlik günlük dinlenme süresine ek ola-
rak her bir 7 günlük sürede kesintisiz asgari 24 saatlik dinlen-
me süresini temin etmek için gerekli önlemleri alır. (2003/88/
EC/5)

- Fazla mesai de dâhil olmak üzere her bir 7 günlük ortalama 
çalışma süresi; 48 saati aşmaz. (2003/88/EC/6-b)

- Gece çalışan işçiler için normal çalışma süresi, 24 saat içinde 
ortalama 8 saati geçmez; İşi, özel tehlikeler ve ağır fiziksel ve 
zihinsel yükler taşıyan gece işçileri, gece çalışması yaptığı sü-
rece 24 saat içinde 8 saatten fazla çalışmaz. (2003/88/EC/8)

Söz konusu Direktifte ayrıca, gece süresi de: “ulusal yasalarla be-
lirlenen, her halde gece yarısı ile sabah saat 5 arası süreyi içeren ve 
7 saatten az olmayan” süre olarak tanımlamaktadır. Aynı Direk-
tifte “gece işçisi” tanımına da yer verilmiştir.

- “Bir yandan, günlük çalışma süresinin en az 3 saati gece süre-
sine rastlayan;- “Diğer yandan, yıllık çalışma süresinin belirli 
bir kısmının gece dönemine rastlaması muhtemel olan ve bah-
sedilen belirli kısım ilgili Üye Devletlerin seçimine bağlı ola-
rak, endüstrinin her iki tarafının görüşleri alınmasını mütea-
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kip ulusal yasalar tarafından ya da toplu sözleşmeler ya da ulu-
sal veya bölgesel düzeyde endüstrinin iki tarafı arasında sonuç-
landırılan sözleşmeler tarafından; tanımlanan işçilerdir” (71).

ÜLKEMİZDE VARDİYALI ÇALIŞMA İLE 
İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, çalışma hayatı ile ilgili birta-
kım hükümler içermektedir. Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik 
Haklar ve Ödevler” başlıklı üçüncü bölümünde, çalışma ile ilgi-
li hükümler yer almaktadır. Buna göre: Çalışmanın, herkesin hak-
kı ve ödevi olduğu, devletin, çalışanların hayat seviyesini yükselt-
mek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri koru-
mak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik 
bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli ön-
lemleri alacağı, kimsenin, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 
işlerde çalıştırılamayacağı Anayasa hükmüdür.

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar ça-
lışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, ça-
lışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık 
izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

İş Kanunu’nun (10.06.2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Ga-
zete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 Sayılı Kanun) “gece 
süresi ve gece çalışmaları” başlıklı 69. maddesi gece çalışması ile 
ilgilidir (10, 13, 72):

Gece süresi ve gece çalışmaları
Madde 69 - Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’da başlaya-
rak en erken saat 06.00’a kadar geçen ve her halde en fazla on bir 
saat süren dönemdir.

Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölge-
lerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” baş-
langıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlan-
ması yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtil-
mesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tes-
pit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda faz-
la ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde 
ekonomik bir zorunluluk bulunmayan iş yerlerinde işçilerin gece 
çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir (72).

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan 
işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra 
gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle pos-
talar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nö-
betleşme esası da uygulanabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30.06.2012 tarihli 28339 sayı-
lı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı Ka-
nun); çalışanların tümünü kapsayan, iş yerlerinde risk değerlendir-
mesini esas alan, önleyici ve koruyucu tedbirleri içeren ve gelişmiş 
ülke örneklerindeki mevzuatın özü ile uyumlu olup, iş yerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanmasını destekleyecek pek 
çok hüküm içermektedir (73). Bunlar arasında en önemli olanları;

Kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler 
dâhil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alın-
mıştır. Böylece statülerine bakılmaksızın tüm çalışanlar iş sağlı-
ğı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün iş 
yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulacaktır. 
Kamu çalışanları, tarım sektörü gibi istihdamın önemli çoğunlu-

ğunu oluşturan kişiler kapsama alınırken Kanunun istisnaları uy-
gulama gerekleri ölçüsünde sınırlı tutulmuştur.

İş yerlerinde, risk değerlendirmesinde tespit edilen hususlar da 
göz önünde bulundurularak genel bir önleme politikası geliştiril-
mesi yaklaşımı getirilmiştir. Tüm sorumluluk işverene ait olmak-
la birlikte; iş sağlığı ve güvenliğinin iş yerinin bütününde benim-
senmesi, yönetilip, uygulamaya konulması ve sürekli gözden ge-
çirilmesiyle sağlanacak bir yönetim sistemi yaklaşımı oluşturul-
muştur. İş sağlığı ve güvenliğinde en iyi koşulları hedefleyerek iş 
yerlerinin mevcut durumunun sürekli iyileştirilmesinin sağlan-
ması amaçlanmıştır.

Bütün çalışanlar, sayı sınırlaması ve iş yeri türüne bakılmaksı-
zın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanacaktır. Az sayı-
da çalışanın istihdam edildiği iş yerleri ile büyük ölçekli işletmeler 
arasında iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı açısından bir fark kalma-
mıştır. İş sağlığı ve güvenliği konularında işverene en büyük deste-
ği sağlayacak iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin mesleki ye-
terlilikleri güvence altına alınmış ve tüm iş yerlerinde bu alanda 
yetkin kişilerin hizmet sunması sağlanmıştır. Kamu kurum ve ku-
ruluşlarında da iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık 
personeli görevlendirme zorunluluğu getirilerek bu iş yerlerinde-
ki mevcut standartlar iyileştirilmiştir.

Esas olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin belirlenen sü-
relerle iş yeri bünyesindeki personelce sağlanması amaçlanmış ol-
makla birlikte, iş yerinde uygun vasıflara sahip personel bulun-
maması halinde bu yükümlülük ortak sağlık ve güvenlik birimle-
rinden (OSGB) hizmet alınarak da yerine getirilebilecektir. Gerek 
iş yeri bünyesinden görevlendirildiğinde ve gerekse OSGB’lerden 
hizmet alındığında; iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin belir-
lenen sürelerde görev yapması sağlanarak, işletmelerin bu konu-
larda ihtiyaçları karşılanmaktadır. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri 
hekiminin tam süreli görevlendirilmesi gereken iş yerlerinde, iş-
veren iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurmakla yükümlü kılın-
mıştır. Gerekli şartları taşıması durumunda işveren de iş sağlığı 
ve güvenliği hizmetlerinin sunumunun bir kısmını üstlenebilme 
hakkına kavuşmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin mesleki bağımsızlı-
ğı ve etik ilkelere uygun çalışmaları öngörülmüştür. İş güvenliği 
uzmanları ve iş yeri hekimlerinin önleyici yaklaşım ışığında iş ye-
rindeki tehlikeler ve bu tehlikelerden doğabilecek risklerin anali-
zi ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi gibi temel görevleri 
bulunmaktadır. Bu profesyonellere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgi-
li hususları işverene iletme ve işverence uyulmayan hayati tehlike 
arz edenleri Bakanlığa bildirme hakkı getirilmiştir. Ayrıca iş sağ-
lığı ve güvenliği hizmeti sunan kuruluşlar ile profesyonellerin, iş-
verenlere karşı sorumlu oldukları ifade edilmiştir.

Kamu kurumları hariç ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve 
çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinin, ekonomik sürdürülebi-
lirliklerinin sağlanması amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği hizmetle-
rinin yerine getirilmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğınca maddi destek sağlanabilecektir.

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin be-
lirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak olumsuz etkilerin 
bertaraf edilmesi için tedbirlerin alınmasını içeren iş yerlerine 
özgü uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Genç, yaş-
lı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerekti-



Vardiya/ Gece Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 471

ren gruplar ile kadın çalışanların durumunun da risk değerlendir-
mesinde özellikle dikkate alınması sağlanarak alınan önlemlerin 
çalışanlara uygunluğu ön plana çıkarılmıştır. Bu konunun önemi-
ne binaen çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işle-
ri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler veya büyük endüst-
riyel kazaların olabileceği iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapıl-
maması işi durdurma sebebi sayılacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygunluğunu saptamak, 
etkinliğini artırmak ve çalışanların çalışma ortamı ile ilgili risk-
lere karşı sağlıklarını korumak amacıyla çalışanların tamamının 
sağlık gözetimine tabi tutulması sağlanmış ve bu yükümlülüğün 
maliyetinin işverence karşılanması öngörülmüştür. Ayrıca, tehli-
keli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar, ya-
pacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe 
başlatılamayacaklardır.

İşverenlerin, tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydı-
nı tutmaları, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili rapor-
ları düzenlemeleri sağlanmış ve iş yerinde meydana gelen ramak 
kala olaylarının da değerlendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 
Böylece yaşanan olumsuz deneyimlerin tekrarlanmaması, muhte-
mel zararların önüne geçilmesi ve iş yerlerinin kayıplarının azal-
tılması sağlanacaktır. İş kazası ve meslek hastalıkları, artık sadece 
SGK`ya bildirilecektir. İş yeri hekimi ve sağlık hizmeti sunucuları 
meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları yetkili sağlık hizme-
ti sunucularına sevk edeceklerdir. Yetkili sağlık hizmeti sunucula-
rı ise kendilerine gelen iş kazası ve teşhis koydukları meslek hasta-
lıklarını 10 gün içinde SGK`ya bildireceklerdir.

İş yerlerinde ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliye-
si, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için ön-
ceden planlama ve hazırlık yapılması şartı getirilmiştir. Bu saye-
de oluşabilecek istenmeyen durumlara karşı iş yerlerinin hazırlıklı 
olmaları güvence altına alınmıştır. Bununla beraber hayati ve özel 
tehlike bulunan yerlere yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki 
çalışanların girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış 
ve oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliğinin temininde yapılacak faaliyetlere çalı-
şanların aktif katılımının sağlanması bu konunun en önemli un-
surları arasında yer almaktadır. Çalışanların önleyici politikala-
rın belirlenmesi ve risk değerlendirmesi çalışmalarında yer alma-
ları ve alınacak önlemlerle ilgili öneri getirme gibi konularda sis-
teme dâhil olmaları ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartları-
nın iyileştirilmesinde verimlilik sağlanmıştır.

İş yerindeki tüm çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusun-
da işveren tarafından bilgilendirilecek, özellikle; işe başlamadan 
önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişme-
si veya yeni teknoloji uygulanması halinde iş sağlığı ve güvenli-
ği eğitimleri verilecek, gerekli durumlar ve düzenli aralıklarla bu 
eğitimler tekrarlanacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde 
yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin ça-
lıştırılmalarının önüne geçilerek iş sağlığı ve güvenliğinin mesleki 
eğitim ile de desteklenmesi sağlanmıştır.

Çalışanların; verilen talimatlara uymak, kişisel koruyucu do-
nanımları doğru kullanmak ve işbirliği yapmak gibi iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili yükümlülükleri düzenlenerek bu konuda yap-
maları gerekenler belirtilmiştir. Çalışanların ciddi ve yakın teh-
like ile karşı karşıya kalmaları ve talep etmelerine rağmen gerekli 

tedbirlerin alınmaması durumunda çalışmaktan kaçınma hakkı-
na sahip olmaları sağlanmıştır. Çalışanın, gerekli tedbirler alının-
caya kadar çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlar-
dan ve iş sözleşmelerinden doğan hakları kısıtlanmaz.

İş sağlığı ve güvenliği konularında işverene önerilerde bulun-
ma, gerekli tedbirlerin alınmasını isteme gibi konularda iş yerin-
deki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlamak üzere, 
çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemedi-
ği durumda atama yoluyla iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi 
görevlendirilmesi hükmü getirilmiştir. Böylece çalışanların iş ye-
rindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili katılımı etkin hale getirile-
rek güçlendirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlen-
mesi için çalışacak kamu ve sosyal taraflardan paydaşları bir ara-
ya getiren ve salt çoğunluk ile karar verilerek tüm tarafların fikir-
lerinin yansıtılması sağlanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kon-
seyinin çalışma esasları kanuni dayanağa kavuşturulmuş ve Kon-
seyi oluşturacak üyeleri belirlenmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının elli ve daha fazla çalışanın 
bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı tüm 
iş yerlerinde oluşturulması yükümlülüğü getirilmiş, asıl işveren-
alt işveren ilişkisinin bulunduğu iş yerlerinde oluşturulacak Kurul 
ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme ile iş yerlerine iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların düzenli olarak görüşüldü-
ğü bir yapı kazandırılmıştır ve işverene, kurul tarafından alınan 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kararları uygulama yü-
kümlülüğü getirilmiştir. Aynı çalışma alanında birden fazla işve-
renin bulunması durumları özel olarak düzenlenmiş olup, bu iş-
verenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde, birbirleri-
nin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer 
işverenleri bilgilendirme hükmü getirilmiştir.

Aynı iş yerini birden fazla işverenin paylaşması durumunda 
veya birden fazla iş yerinin bulunduğu yerlerde her bir iş yerinin 
kendi sağlık ve güvenliklerini sağlamasının yanında bu iş yerle-
rinin birbirlerini etkilemesi muhtemel unsurlara sahip olmaları 
nedeniyle bu konularda ortaklaşa hareket etmelerine olanak ta-
nımak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönünden koordinasyon sağla-
maları zorunlu hale getirilmiştir. Birden fazla iş yerinin bulundu-
ğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerler-
de koordinasyon görevinin yönetim tarafından yerine getirilmesi 
sağlanarak uygulamaya netlik kazandırılmıştır.

Hayati tehlike tespitinde iş yerlerinin bu tehlike giderilinceye 
kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek ris-
kin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, iş yerinin 
bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması hükmü geti-
rilmiş ve böylece iş yerinin tamamen kapatılmasıyla yaşanabile-
cek mağduriyetler giderilmiştir.

Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yerleri için, iş yerlerinin 
büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güven-
lik raporunun işletmeye başlanmadan önce hazırlanması yüküm-
lülüğü getirilmiştir. Böylece muhtemel endüstriyel kazaların en-
gellenmesine yönelik önleyici çalışmaların yapılması ve kaza ger-
çekleştiğinde meydana gelebilecek büyük ölçekli kayıplardan ko-
runulması sağlanmıştır (73).

Ülkemizde, nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için dur-
maksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işleti-
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len veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma süre-
lerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine 
ilişkin özel usul ve esasları düzenlemek amacıyla, İş Kanununa 
dayalı olarak çıkarılan, 07.04.2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan ‘Postalar Halinde 
İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te konuyla ilgili düzenlemeler yer 
almaktadır. Ancak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. mad-
desinin birinci fıkrası (a) bendinde, işin özelliğine göre gece çalış-
maları ve postalar halinde çalışmalara ilişkin usul ve esasların Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelik 
ile tekrar düzenleneceği belirtilmekle birlikte, konunun ele alındı-
ğı mevcut alt düzenleme olan “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak 
Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik” halen yürürlükte bulunmaktadır (74).

İş Kanunu ve yukarıda sözü edilen yönetmelikteki düzenleme-
lere göre; genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş 
saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın 
çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların an-
laşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın 
çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı 
şekilde dağıtılabilir (72, 73, 74) 

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, İş Kanu-
nunun 42. ve 43. maddeleri ve 79 sayılı Milli Korunma Suçları-
nın Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının 
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6. maddesi 
ile 4857 sayılı İş Kanununun 70. maddesinde öngörülen Yönetme-
likte belirtilen haller dışında, işçilerin gece postalarında 7,5 saat-
ten çok çalıştırılmaları yasaktır (74).

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde 
Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli-
ğe göre, çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rast-
layan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır. Gece ve gün-
düz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen iş-
lerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, on-
dan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları sure-
tiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir. Zo-
runluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. İşin niteliği 
ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve 
gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabi-
lir. Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az on bir saat din-
lendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçi-
lere de uygulanır (74).

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, 
4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesindeki esaslar uyarınca ara 
dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir iş yerinin aynı bölümündeki bü-
tün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmı-
yorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma 
süresinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve bu Yönetmelikte-
ki esaslara göre verilir. Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen 
işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üze-
re ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur. (72, 74).

Söz konusu Yönetmelikte günlük çalışma süresinin her ne şe-
kilde olursa olsun 11 saati aşamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca haf-
talık 45 saati aşan çalışmaların fazla mesai kapsamına gireceği ve 
yılda 270 saatten fazla mesai yaptırılamayacağı unutulmamalıdır. 

Gece çalışmaları yönünden, haftalık 45 saat olan yasal çalışma sı-
nırı aşılmamış olsa da günde 7,5 saati aşan çalışmalar için fazla ça-
lışma ücreti ödenmelidir. Ancak, 4 Nisan 2015 tarihli 6645 sayı-
lı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37. 
maddesi ile İş Kanunu’nun gece çalışmasını düzenleyen 69. mad-
desi yeniden düzenlenmiştir. Maddenin yeni haline göre “İşçilerin 
gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. “Ancak, turizm, özel 
güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının 
alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptı-
rılabilir.” Fazla mesai yapacağına ilişkin işçilerden her yıl başında 
alınan yazılı onay gibi, 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırıla-
cak işçilerden her yıl bu yazılı onayın alınması gerekmektedir (75).

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Ko-
şulları Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 24.07.2013 
Resmî Gazete Sayısı: 28717) 18 yaşını doldurmuş kadın çalışan-
ların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin esasları düzenle-
mektedir (76). 

Vardiya/Gece Çalışmasına İlişkin 
Mevzuatımızın Tartışılması
Vardiya usulü çalışma, mevzuatta, postalar halinde çalışma olarak 
adlandırılmaktadır. 24 saatlik çalışmanın kaç vardiyaya bölünece-
ğine dair karar, işverenin maliyetlerini etkileyeceğinden görünür-
de işverene ait bir karar gibi gözükse dahi, 4857 sayılı İş Kanunu, 
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmala-
ra İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre;  işve-
ren ya da işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama 
ve bitirme saatlerini, postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve 
soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin 
değişiklikleri düzenleyerek iş yerinde işçilerin kolayca görüp oku-
yabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdür. Ancak bu ilanın ne 
zaman yapılacağına dair bir düzenleme yapılmamıştır. Son anda 
vardiyadan haberdar olan bir çalışanın stresi önemli bir sorundur.

Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın 
birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işler-
de posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalış-
tırılacak şekilde düzenlenecektir. Yukarıda belirtilen halin dı-
şında kalan ve işçi postaları ile yürütülen diğer işlerde 24 saat-
lik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi pos-
tasının çalışma süresi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinin 
üçüncü fıkrasında öngörülen İş Kanununa İlişkin Çalışma Süre-
leri Yönetmeliği’nde belirtilen günlük çalışma süresini aşmayacak 
şekilde düzenlenecektir.

Bir işçi postasıyla yürütülen işlerde, ikili ya da daha çok posta 
usulünün uygulanması, işçi postaları çalıştırılarak yürütülen bir 
işin posta sayısının arttırılması ya da üç posta halinde çalışan iş 
yerlerinde günlük çalışma süresinin 7,5 saatin altında tespiti sonu-
cunda çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle işçilerin ücretlerin-
de, her ne şekilde olursa olsun, indirime gidilemez.

İşçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde, postalar, en faz-
la bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci 
iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbir-
lerinin yerlerini alacak şekilde düzenlenir. Zorunluluk olmadıkça 
işçi postaları değiştirilemez. Ancak gece çalışması nedeniyle sağ-
lığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların 
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elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. 
İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutu-
larak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası 
da uygulanabilir.

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, 
haftanın bir günü 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yo-
luyla hafta tatili verilmesi zorunludur.

Yukarıda yer alan madde hükümleri uyarınca işçi postaları-
nın belirlenmesinden sonra, postalar halinde çalışacak olan işçi-
ler hakkında bir takım özel düzenlemelerin dikkate alınması ge-
rekmektedir.

Öncelikle dikkat edilmesi gereken durum; postaların sıraya 
konmasıdır. İş yerinde üç vardiya halinde çalışılması durumunda 
işçi ilk hafta birinci, takip eden hafta ikinci ve son hafta da üçün-
cü vardiyada çalıştırılacaktır.

Gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki 
işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler ça-
lıştırılmamalıdır.

Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, bu 
işçiler için, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair iş 
yeri hekiminden sağlık raporu alınması ve kontrol muayeneleri-
nin iş yeri hekimince uygun görülecek düzenli aralıklarla tekrar-
lanması gerekmektedir.

İşverenler, belediye sınırları dışındaki iş yerleri veya belediye 
sınırları içinde olmakla birlikte, posta değişim saatlerinde alışıl-
mış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan iş yerlerine gece pos-
talarında çalışacak olan kadın işçileri, sağlayacakları uygun araç-
larla ikametgâhlarına en yakın merkezden iş yerine götürüp getir-
mekle yükümlü kılınmışlardır.

Kadın işçinin eşinin postalar halinde işin yürütüldüğü aynı 
veya ayrı bir iş yerinde çalışması halinde, kadın işçinin isteği üze-
rine, gece çalıştırılması, eşinin çalıştığı gece postasına rastlama-
yacak şekilde düzenlenecektir. Eşler aynı iş yerinde çalıştırılıyor 
ve aynı gece postasında çalışmak istiyor iseler, olanak ölçüsünde 
bu istek karşılanacaktır.

Kadın işçinin gebe olması halinde durumun doktor raporuy-
la tespitinden itibaren doğuma kadar ve emziren kadın çalışanla-
rın ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarında-
ki hükümler saklı kalmak kaydıyla 1 yıl süre ile gece postalarında 
çalışmaları yasaklanmıştır. Emziren kadın için bu süre, anne veya 
çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun iş yerinde görevli iş 
yeri hekimi raporuyla sabit olması halinde 6 ay daha uzatılacak 
ve bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları Gebe veya Em-
ziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Ço-
cuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri dikkate alına-
rak gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenecektir.

Gece postasında çalıştırılacak kadın işçilere ait isim listesi iş 
yerinde saklanacak, istendiğinde iş müfettişlerine gösterilecektir.

Kadın işçiler, her ne şekilde olursa olsun gece postasında 7,5 
saatten fazla çalıştırılamazlar.

Üçlü vardiya çalışması: Nitelikleri gereği sürekli çalıştıkları 
için durmaksızın birbiri ardına vardiyalar halinde işçi çalıştırıla-
rak işletilen veya nöbetleşe işçi vardiyaları ile yapılan işlerde, 24 
saatlik süre (bir günlük zaman dilimi) içinde en az üç işçi vardiya-
sı çalıştırılacak şekilde düzenleme yapılması gerekir, yani 24 saat-
lik süre zarfında en az üç vardiya uygulanması gerekir. Bu durum-

da örneğin bir vardiyada 3 işçi çalışıyorsa o iş yerinde en az 9 işçi 
çalıştırılması gerekir. Bunun dışında kalan vardiyalı çalışmalar-
da da vardiya sayısı ve vardiya süresinin İş Kanununa İlişkin Ça-
lışma Süreleri Yönetmeliği’nde belirtilen günlük çalışma süresini 
aşmaması gerekir.

Söz konusu Yönetmelikte günlük çalışma süresinin her ne şe-
kilde olursa olsun 11 saati aşamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca haf-
talık 45 saati aşan çalışmaların fazla mesai kapsamına gireceği ve 
yılda 270 saatten fazla mesai yaptırılamayacağı unutulmamalı-
dır. Ayrıca, gece çalışmaları yönünden, haftalık 45 saat olan ya-
sal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde 7,5 saati aşan çalışma-
lar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Ancak, 4 Nisan 2015 ta-
rihli 6645 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 37. maddesi ile İş Kanunu’nun gece çalışmasını düzen-
leyen 69. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Maddenin yeni hali-
ne göre “İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. “An-
cak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde iş-
çinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde 
gece çalışması yaptırılabilir.” Fazla mesai yapacağına ilişkin işçi-
lerden her yıl başında alınan yazılı onay gibi, 7,5 saatin üzerinde 
gece çalışması yaptırılacak işçilerden her yıl bu yazılı onayın alın-
ması gerekmektedir.

İkili vardiya halinde çalışma: İş yerinde gün boyu kesintisiz ça-
lışma yapan ve ikili vardiya sistemi ile çalışmayı tercih eden iş yer-
lerinde işçiler, ara dinlenmeler dâhil 12 saat çalışmaktadır. Bu sis-
temde çalışan işçiler; haftada 1 gün hafta tatili kullanmaları ha-
linde haftanın 6 günü fazla mesai yapmış olacaklardır. Fazla ça-
lışma yapan işçiye her bir saatlik fazla çalışması için saatlik ücreti 
%50 arttırılarak ödeme yapılması gerektiğinden, iki vardiya usulü 
ile günde ara dinlenmeleri dâhil 12 saat çalışan bir iş yerinde, iş-
çiler normal ücretleri dışında ayrıca fazla çalışma ücreti ödenecek, 
bu da işverenin maliyetlerini arttıracaktır.

24 saat çalışıp-24 saat dinlenme esasına göre vardiyalı çalışma: 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Yargıtay’ın yer-
leşik uygulamasına göre, bir işçinin günde en fazla fiilen 14 saat ça-
lışabileceğinin kabulü gerekir. Bu durumda 24 saat çalışıp 24 saat 
dinlenme usulüyle yapılan çalışmalarda bir hafta 3 gün diğer haf-
ta ise 4 gün çalışma yapılacağından, yukarıda bahsedilen 63. mad-
de hükmü gereğince, haftalık normal çalışma süresi dolmamış olsa 
dahi günlük 11 saati aşan çalışmaların fazla çalışma sayılması ne-
deniyle, bu çalışma sisteminde işçi ilk bir hafta (3×3=) 9 saat ta-
kip eden hatta ise (4×3=) 12 saat fazla çalışma yapmış sayılmalıdır.

24 saat çalışıp-48 saat dinlenme esasına göre vardiyalı çalışma: 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına göre günde 24 saat çalışma 
düzeninde işçinin, fiili mesaisi 14 saat, ara dinlenme süresi ise 10 
saat olarak kabul edilmektedir. Böyle olunca işçinin 24 saat çalış-
tığı ve 48 saat dinlendiği çalışma döneminde fiilen çalışılan gün-
lerde 14 saati mesaide geçmiş sayılmalı ve günlük çalışma sınırı 
olan 11 saati aşan 3’er saat için fazla çalışma hesabı yapılmalıdır. 
Çalışma şeklinin 24 saat mesai 48 saat dinlenme şeklinde olduğu 
durumlarda, işçi birinci hafta 3 gün ikinci ve üçüncü haftalar 2 
gün dördüncü hafta yine 3 gün çalışacağından, ilk hafta (3×3=) 9 
saat, ikinci ve üçüncü haftalarda (2×3=) 6 saat, dördüncü hafta ise 
yine (3×3=) 9 saat fazla çalışmış sayılacaktır.



474 Dr. A. Kadir ATLI, Dr. Defne KALAYCI

Yukarıdaki mevzuat düzenlemeleri işçi olarak adlandırılan, 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda 
4-A olarak nitelenen ve sosyal güvenlik primleri SSK’ya ödenen 
çalışanlara yöneliktir. Ayrıca kendi mevzuatında konuyla ilgi-
li özel düzenlemesi bulunmayan çalışanlara yönelik hükümler 
de barındırmaktadır. Bunların dışında 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu’na bağlı çalışanlar için farklı düzenlemeler de var-
dır. Kanunun 101. maddesi – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/105 md.) 
Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde ça-
lışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekillerinin kurum-
larınca düzenleneceği, ancak, kadın memurlara; tabip raporun-
da belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından 
önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itiba-
ren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece var-
diyası görevi verilemeyeceği,  engelli memurlara da isteği dışın-
da gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği belirtil-
mektedir (77).

Ayrıca işçi, memur ayrımı gözetmeksizin kamuda çalışanlara 
yönelik olarak Resmi Gazete‘de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler 
Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı Baş-
bakanlık Genelgesi’nin (78) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışan-
larının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin 
bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli 
engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu du-
rumdaki personele; engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin 
kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saat-
leri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutu-
lacaktır.” hükmü yer almaktadır.

VARDİYALI ÇALIŞANLARIN  
SAĞLIK GÖZETİMİ
Vardiya ve gece çalışmalarına tolerans, farklı alanlarla ilgili, kişi-
sel özellikler ve baş etme stratejileri, aile ve sosyal koşullar, çalış-
ma durumları ve özellikle çalışma saatleri organizasyonu ile ilgi-
li karmaşık bir olgudur. Etkileşimlerinin sonucu sadece her faktö-
rün özgül yüküne değil, aynı zamanda işçilerin yaşamındaki za-
mansal oluşumuna ve süresine de bağlıdır. Bu nedenle, vardiya-
lı çalışanların sağlığının ve refahının etkili bir şekilde teşvik edil-
mesi için bireysel yönler, sosyal koşullar ve çalışma organizasyo-
nu arasındaki etkileşimleri mümkün olduğunca açıklığa kavuş-
turmak gerekir (79). Bazı çalışanlar gece çalışmasından fazla etki-
lenmezken, bazıları için çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabil-
mektedir (10, 15). 

Bazı yazarlar vardiya/gece çalışması öncesi tarama ve vardi-
yalı çalışanların tıbbi gözetimini önermektedir (örn. Rutenfranz 
ve ark. 1985; Scott ve LaDou 1990). Çalışanlara, gece çalışmasına 
karşı danışmanlık verilmelidir (18);

•	 Sindirim sistemi bozuklukları öyküsü (örneğin tekrarlayan 
peptik ülser hastalığı, belirtiler şiddetli ise irritabl bağırsak 
sendromu),

•	 İnsüline bağımlı diyabet,
•	 Tirotoksikoz,
•	 Koroner arter hastalığı, özellikle unstabil anjina veya miyo-

kard enfarktüsü öyküsü varsa,
•	 Narkoleptikler (Narkolepsi, gündüz aşırı uyku eğilimi ile 

karakterize edilen nöropsikiyatrik bir rahatsızlıktır. Uyku 
felci, katapleksi ve hipnogojik halüsinasyonlar ise bu has-
talığın uzantısında ortaya çıkan ve narkoleptik hastaların 
%70’inde görülen diğer bozukluklardır) ve kronik uyku ra-
hatsızlıklarından yakınanlar,

•	 Epilepsi hastalığı olanlar,
•	 Şiddetli psikiyatrik bozukluklar, özellikle kronik depresyon,
•	 İlaç gerektiren astım, özellikle hasta steroid bağımlıysa,
•	 Aktif ve yaygın tüberküloz,
•	 Alkolikler ve uyuşturucu bağımlıları,
•	 Belirgin görme bozukluğu veya hemeralopi (gün körlüğü: 

parlak ışıkta (gün ışığında) eşyayı net görememe hali; gün-
düz körlüğü).

Ek olarak, Scott ve LaDou (1990), aşırı gündüz uykululuğu gibi 
bazı “göreli kontrendikasyonlarda”, çalışanlara özel danışmanlık 
yapmanın yararından” söz etmektedir (18). 

Hermann (1982) düzenli sağlık kontrolleri için aşağıdaki ara-
lıkları önermiştir: 

Gece çalışmasına başladıktan en geç 12 ay sonra ikinci bir sağ-
lık kontrolü yapılmalı ve 25 yaşın altındakiler için her 5 yılda bir, 25 
ila 50 yaş arasında en az 2 yılda bir düzenli sağlık kontrolü yapılma-
lıdır. 50 ila 60 yaş arası kişiler için her 2 ila 3 yılda bir ve 60 ila üze-
ri yaş grubundaki çalışanlar için, her 1 ila 2 yılda bir düzenli mu-
ayeneler yapılarak gece çalışması yapmasında sağlık yönünden bir 
sakınca bulunmadığının kayıt altına alınması önerilmektedir (18).

Ayrıca bazı kronik hastalıkların vardiya/gece çalışması ya-
panlarda ağırlaşabileceği belirtilmiş ve bu hastalıklar Tablo 6’da  
gösterilmiştir (80). 

Tablo 5. Vardiya/Gece çalışmasının tolere edilebilmesinde etkili faktörler (10, 15)

Bireysel özellikler Aile ve yaşam koşulları Çalışma koşulları Sosyal koşullar Çalışma saatleri

Yaş,

Cinsiyet,

Sirkadiyen ritim yapısı,

Kişilik yapısı, 

Uyku stratejileri,

Sağlık durumu,

Alışkanlıklar (sigara, alkol vb. 

kullanımı).

Medeni hali,

Çocukların sayısı ve yaşı,

Eşin çalışma durumu 

(Özellikle eşin de vardiyalı 

çalışması),

Konut koşulları,

Aile tutumları,

Gelirler.

Tazminat önlemleri,

İş organizasyonu,

İş memnuniyeti,

İş Yükü (Fazla mesai 

durumu),

Danışmanlık.

Vardiya geleneği,

Topluluk organizasyonu,

Sosyal katılım,

Sosyal destek,

Hafifletmiş kamu hizmetleri.

Vardiya programları,

Takvimler (Haftalık, aylık, 

yıllık),

Fazla mesai,

Gece çalışma miktarı,

Esnek süre düzenleme.
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Tablo 6. Vardiya ve gece çalışması ile ağırlaşabilen bazı hastalıklar (80)

Vardiya ve gece çalışması ile ağırlaşabilen bazı hastalıklar

Kronik uyku bozuklukları,

Psikiyatrik hastalıklar,

Epilepsi,

Gastrointestinal hastalıklar,

Kardiyovasküler hastalıklar

Kronik solunum yolu hastalıkları,

Diyabetes mellitus,

Tiroid ve adrenal bezlerin ciddi patolojileri,

Kronik böbrek yetmezliği,

Kadın üreme sistemi fonksiyon bozuklukları,

Malign neoplazmlar.

Mevzuatımıza göre; 4857 sayılı İş Kanununun 69. maddesinin 
birinci fıkrasında tanımlanan gece dönemine denk düşen 20.00-
06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış 
çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır (74, 76). Ayrıca, 

“kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe 
başlama dan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakın-
ca olmadığına ilişkin iş yerinde görevli iş yeri hekiminden sağlık 
raporu alınacağı, işverenin, işin devamı süresince, çalışanın özel 
durumunu, iş yerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini 
de dikkate alarak iş yeri hekimince belirlenen düzenli aralık-
larla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlayacağı’’ 
belirtilmiştir (76). ‘’Gebelik ve analık durumunda kadın çalışan-
ların, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren do-
ğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden baş-
lamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kay-
dıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamayacağı, emzi-
ren kadın çalışanlarda bu sürenin, anne veya çocuğun sağlığı açı-
sından gerekli olduğunun iş yerinde görevli iş yeri hekiminden alı-
nan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılabileceği’’ ilgili 
yönetmelikte belirtilmiştir (76). Yine İşyeri Hekimi ve Diğer Sağ-
lık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkın-
da Yönetmelik’te sağlık gözetimi başlığı altında “gece postaları da 
dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak” iş yeri 
hekimlerinin görevleri arasında sayılmıştır (81). 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca iş yeri hekimleri 
gece/vardiyalı çalışacak işçilerin işe girişlerinde yapılan muayene-
de, işçinin 18 yaşını doldurmuş olduğunu kimlik kartından kont-
rol ederek belirtmeli ve muayene sonucunda “gece çalışabilir” iba-
resini yazmalıdır. 

Yine yukarıda sözü edilen ve iş yeri hekimlerince özel danış-
manlık verilmesi önerilen hastalıkları bulunanlara ve Tablo 6’da 
belirtilen gece/vardiyalı çalışanlarda var olan hastalıkları ağırla-
şabilecek kişilerin muayenelerinde 2. ve 3. basamak hastanelerden 
alınacak destekle daha ayrıntılı muayeneler yapılmalı, hastalığını 
kontrol altına almakta güçlük yaşayanların gündüz vardiyasında 
çalıştırılması sağlanmalıdır (18, 80, 82).

İş yeri hekimleri, kimlerin gece vardiyasında çalışıp, kimlerin 
çalışamayacağına karar verecek kişidir. Bu kararı verirken “hasta-
lık yok, hasta var” ilkesinden hareketle, her bir çalışanı tek tek de-
ğerlendirmelidir. Bu değerlendirmede muayene için başvuran ki-

şinin, genel kültür düzeyi, hastalığını algılaması, tedaviye uyumu, 
aile yapısı gibi bazı özellikleri göz önüne alarak sağlık gözetimini 
kişiselleştirerek yerine getirmeli, iş sağlığının babası sayılan İtal-
yan hekim Bernardino Ramazzini’nin (1633-1714) “Hekimlik elin-
deki bütün olanakları ile çalışanların yardımına koşmalıdır” sözü-
nü unutmamalıdır (61).

Çalışanların sağlık gözetimi, iş yerindeki mesleki tehlikelerin 
doğası, işin sağlık gereksinimleri, çalışan nüfusun sağlık durumu, 
mevcut kaynaklar, çalışanların ve işverenlerin bu tür gözetim uy-
gulamalarının işlevleri ve amaçları yanı sıra ilgili yasa ve yönet-
melikler hakkındaki farkındalıklarını dikkate alarak iş sağlığı ve 
güvenliği amaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Bir iş-
letmeye uygun gözetim düzeyinin (düzeylerinin) değerlendirilme-
si, çalışanların sağlığını etkileyebilecek tüm işle ilgili faktörlerin 
kapsamlı bir araştırmasına dayanmalıdır (83).

VARDİYALI/GECE ÇALIŞMA 
SİSTEMLERİNDE ALINABİLECEK 
ÖNLEMLER
Öncelikle çalışma ortamının gece çalışmaya uygun hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. İş yeri aydınlatma düzeyleri, insanların gece çalışır-
ken, iş yeri tesislerini kullanmasını,  güvenlik içinde bir yerden bir 
yere taşınmasını ve görevlerini göz yorgunluğu riski olmadan ta-
mamlamasını sağlayacak kadar iyi olmalıdır. Doğal aydınlatmanın 
kapsamı, çevrenin yansıtıcı özellikleri ve iş materyalleri, üstlenilen 
görevlerin niteliği ve çalışanların yaşı dikkate alınmalıdır. Doğru-
dan ve dolaylı aydınlatmanın bir kombinasyonu (örneğin, yukarı-
dan aydınlatma) parlamayı ve gölge alanlarını azaltmaya yardım-
cı olacaktır. Parlak ışıkların (> 6000 lux) iç vücut saatindeki deği-
şiklikleri tetiklediği gösterilmiştir, bu da uyanıklığı artırarak ve uy-
kuyu azaltarak gece çalışmasına uyum sağlamaya yardımcı olabilir. 

Çalışma ortamındaki sıcaklığın özel kıyafetlere ihtiyaç duy-
madan makul bir konfor sağlaması gerektiği ve bu sıcaklığın en az 
16 0C olması gerektiği, eğer ciddi fiziksel çaba gerektiren bir iş ya-
pılıyorsa ortam sıcaklığının en az 13 0C olması gerektiği bildiril-
mektedir. Çalışma odaları için maksimum sıcaklık belirtilmemiş-
tir. Hava sıcaklığına ek olarak, havalandırma derecesi, nem ve rad-
yant ısı kaynaklarının yeri, işçiler tarafından hissedilen konfor de-
recesini etkileyecektir.

Isıtma kaynağını ayarlamanın gerekip gerekmediğini belirle-
mek için düzenli olarak iş yeri termal koşullarını izleyin. Örne-
ğin, gece boyunca, vücut sıcaklığındaki düşüşü telafi etmek için 
ısıtmanın arttırılması gerekebilir, ancak sıcak, havasız bir atmos-
fer uyuşukluğa neden olabilir. İşçilerin yerel ısıtma düzenlemeleri-
ni kontrol etmesine izin verin. Rahat bir sıcaklığın korunmasının 
pratik olmadığı durumlarda, mümkün olduğunca rahat bir sıcak-
lık elde etmek için yerel ısıtma/soğutma cihazları, uygun kıyafet-
ler ve dinlenme tesislerinin sağlanması gerekebilir (84).

Gece, sabahın erken saatlerinde, uzun vardiyaların sonuna doğ-
ru ve diğer düşük uyanıklık dönemlerinde zorlu, tehlikeli, monoton 
ve/veya güvenlik açısından kritik çalışmaları planlamaktan kaçının.

Geriye doğru dönen bir vardiya zamanlaması yerine vardiyala-
rı döndürmek için ileriye doğru dönen bir zamanlama benimseyin.

Ya çok hızlı bir şekilde (örneğin her 2-3 günde bir) ya da yavaş 
yavaş (örneğin her 3-4 haftada bir) vardiyaları döndürün; haftalık/
iki haftada bir dönen vardiya zamanlamalarını önleyin.
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İş ihtiyaçları için kesinlikle gerekli değilse, sabah çok erken sa-
atlerde vardiyayı başlatmayın (saat 7.00’dan başlamayı deneyin).

Mümkünse, toplu taşıma için uygun olacak şekilde vardiya 
başlangıç/bitiş zamanlarını düzenleyin veya belirli vardiyalarda 
işçiler için ulaşım sağlamayı düşünün.

Genel olarak, ardışık iş günlerini en fazla 5-7 gün ile sınırla-
yın ve ardışık kaymalar arasında yeterli dinlenme süresi olduğun-
dan emin olun.

Vardiyaların uzun olduğu (> 8 saat), gece vardiyaları ve saba-
hın erken saatlerinde başlayan vardiyalar için, 2-3 ardışık vardiya 
sınırı ayarlamak daha iyi olabilir.

Gündüzden gece vardiyalarına veya tam tersi geçiş yaparken, 
işçilere en az 2 gece tam uyku verin.

Vardiya programında düzenli ücretsiz hafta sonları oluşturun.
Gündüz çalışanlarınız için mevcut olan olanakları ve fırsatları 

vardiyalı çalışanlarınız için de sağlayın.
İş yeri aydınlatmasının işçiler tarafından yeterli ve ayarlanabi-

lir olduğundan emin olun.
İş yeri termal koşullarının ayarlanabilir olduğundan ve işçile-

rin görevlerini makul bir şekilde yerine getirmelerine izin verdi-
ğinden emin olun.

Uyanıklığın düştüğü dönemlerde, (örneğin gece, sabahın er-
ken saatlerinde, uzun vardiyaların ve diğer uyanıklığın düştüğü 
dönemlerin sonuna doğru) çalışma ortam denetimlerini artırın.

Vardiyalı çalışma düzenlemeleri için sorumlu olan denetçiler 
ve ekip üyelerinin vardiyalı çalışma ile ilgili risklerin farkında ol-
duklarından ve vardiyalı çalışma ile ilgili sorunları tanıyabildikle-
rinden emin olun.

Çalışma saatlerini ve dinlenme sürelerini izleyerek ve kay-
dederek fazla mesai ve vardiya değişimini kontrol edin. İşçilerin 
ikinci işleri almasını engelleyin.

Bekleme/çağrı üzerine görev veya fazla mesai yapan işçilerin 
çalışma programlarının yeterince dinlenebilmelerine olanak sağ-
layacak şekilde düzenlenmesine dikkat edin.

Vardiya çalışması ile ilgili riskler ve başa çıkma stratejileri ko-
nusunda işçilere, ailelerine ve yönetime yeterli eğitim ve bilgi sağ-
layın. Bu, işçilerin vardiya çalışması ile daha iyi başa çıkmasına 
yardımcı olabilir.

İşçiler arasındaki etkileşimi teşvik edin ve yalnız çalışan işçi-
ler için bir iletişim aracı sağlayın.

Bir sonraki vardiya ekibine bilgi iletmek için zamanlama ve 
prosedürlerin her zaman takip edildiğinden emin olun.

Çalışanları, doktorlarını çalışma düzenlemeleri hakkında bil-
gilendirmeye teşvik edin.

Egzersizi arttırmak ve diyet geliştirmek gibi sağlıklı yaşam 
stratejilerini teşvik edin.

Gece çalışanlar için ücretsiz sağlık değerlendirmelerinin sağ-
landığından emin olun.

İş yerinin ve çevresinin iyi aydınlatılmış ve güvenli olduğundan 
ve işçilerin şiddet tehlikesine maruz kalmayacağından emin olun.

Vardiya çalışma programındaki değişikliklerin yorgunluğu 
azaltıp azaltmadığını belirlemek için (İngiltere İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kuruluşu’nun Yorgunluk ve Risk Endeksi aracı gibi) etkin-
liği kanıtlanmış değerlendirme araçlarını kullanın.

Uykululuğu belirlemek için (Epworth uykululuk ölçeği gibi) 
bilimsel değerlendirme araçlarını kullanın.

Çalışanların vardiyalı çalışma düzenlemelerini olumlu görüp 
görmediğini belirlemek için odak gruplarını, röportajları, anketle-
ri ve gözlemleri kullanın.

Çalışanlara öneriler

İşe gidip gelmek için, özel araç yerine servis gibi toplu taşıma veya 
taksi kullanmayı düşünün.  İş için uzak yerlere gidilecekse, yolcu-
luğunuzdan kısa bir süre önce egzersiz yapın. Mümkünse araç sü-
rüşünü paylaşın. Aracı dikkatli ve güvenli sürün, acele etmemeye 
çalışın. Uykunuz geldiğini hissediyorsanız durun ve bunu yapmak 
güvenli ise kısa bir şekerleme yapın. 

Uygun bir uyku programı tanımlayın. Çoğu yetişkin günde 
7-8 saat uykuya ihtiyaç duyar, ancak bu yaşla birlikte azalır. Bunu 
yapamazsanız, dinlenmeye çalışın, çünkü uyumasanız da dinlen-
mek faydalıdır. Çevreyi uyku için elverişli hale getirin. Uykusuzluk 
ve yorgunluk vardiya çalışanları için en önemli sorunlardan bazı-
larıdır. Normal uyku ve dinlenme sürelerinizi korumak önemlidir. 
Gündüz uykusu genellikle daha hafif, daha kısa ve gece uykusun-
dan daha düşük kalitededir. Daha sıcak ısılar ve gündüz gürültüsü 
nedeniyle uykunuz daha sık bölünür. Çevrenin uyku için elveriş-
li olmasını sağlamak için yatak odanızda uyuyun ve bu odayı tele-
vizyon izlemek, yemek yemek ve çalışma gibi diğer etkinlikler için 
kullanmaktan kaçının. Yatak odasını karartmak için ağır perde-
ler, karartma perdeleri veya göz maskeleri kullanın. Cep telefonu-
nuzu kapatın. Sabit telefonlar için telesekreter kullanın ve zil sesi-
ni kısın. Ailenizden sizi rahatsız etmemelerini ve uyurken gürül-
tüyü azaltmalarını isteyin. Yakın komşularınızı vardiyalarınız ko-
nusunda bilgilendirin, sizin uyku süreniz boyunca gürültülü fa-
aliyetleri önlemek konusunda yardımlarını isteyin. Yatak odanız 
uyumanız için çok gürültülü ise dış sesleri maskelemek için kulak 
tıkacı, beyaz gürültü veya arka plan müziği kullanmayı düşünün. 
Yatak odası sıcaklığını rahat uyuyabileceğiniz bir düzeye ayarla-
yın, serin koşullar sağlayarak uykunuzu iyileştirin.

Hala uyumada zorlanıyorsanız; kısa bir yürüyüşe çıkın, bir ki-
tapla rahatlayın, müzik dinleyin ve/veya yatmadan önce sıcak bir 
banyo yapın. Uykudan önce ağır egzersizden kaçının. Bu uyarıcı 
bir etki yaratır ve vücut sıcaklığını yükseltir. Uyumayı güçleştirir.  
Kafeinden kaçının. Yatağa aç girmeyin. Uyumadan önce hafif bir 
yemek veya atıştırmalık yiyin, ancak yağlı, baharatlı ve/veya ağır 
yemeklerden kaçının, çünkü bunların sindirimi daha zordur ve 
uykuyu bozabilir. Uyku kalitesini düşürdüğü için alkolden kaçının.

Düzenli hafif yemeklerin/atıştırmalıkların, uyanıklığı etkile-
me veya uyuşukluğa neden olma olasılığı daha düşüktür. Makar-
na, pirinç, ekmek, salata, meyve,  sebze ve süt ürünleri gibi sindi-
rimi kolay yiyecekleri seçin. Çikolata gibi şekerli gıdalardan kaçı-
nın-kısa vadeli bir enerji artışı sağlar ve ardından enerji seviyele-
rini düşürür. Meyve ve sebzeler, şekerleri nispeten yavaş bir şekil-
de enerjiye dönüştürüldüğü ve ayrıca vitamin, mineral ve lif sağ-
ladıkları için iyi atıştırmalıklardır. Dehidratasyon hem zihinsel 
hem de fiziksel performansınızı azaltabileceğinden bol miktarda 
sıvı tüketin, ancak uyumadan önce çok fazla sıvı içmekten kaçının, 
çünkü bu mesaneyi aşırı yükleyebilir.

Vardiya işçileri genellikle uyanık kalabilmek için kahve veya 
sigara gibi uyarıcılara ve uyumalarına yardımcı olmak için alkol 
veya uyku hapları gibi sakinleştiricilere yönelirler. Bu tür yardım-
lardan kaçının, çünkü etkilerine tolerans geliştikçe uyanıklık üze-
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rinde sadece kısa vadeli etkileri olacaktır. Kalıcı kullanım da ba-
ğımlılık riskini artırabilir. Kafein; kahve, çay, kola, özel enerji içe-
ceklerinde ve tablet formunda bulunan hafif bir uyarıcıdır. Kısa 
süreler için tepki süresini ve uyanıklık duygularını artırabilir. 

Uykuya dalmanıza yardımcı olmak için alkol kullanmaktan 
kaçının. Alkol uykunun başlangıcını teşvik etse de, daha sık uya-
nışlar, bozulmuş uyku ve daha kötü uyku kalitesi ile de ilişkilidir. 
Düzenli olarak çok fazla içmek, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza, işi-
nize, sosyal ve kişisel ilişkilerinize uzun vadeli zarar verme riski-
ni artırır.

Uyku hapları ve uykuya yardımcı olmak için diğer sakinleşti-
ricilerin düzenli kullanımı önerilmez, çünkü bağımlılığa yol aça-
bilirler.

Vardiya çalışması ile birlikte sağlıksız bir yaşam tarzı, uyku 
bozuklukları olasılığı artabilir veya var olan uyku sorunlarını şid-
detlendirebilir. İyi bir diyet, düzenli yemekler ve egzersiz uyku ka-
litesini, sağlığını ve refahını artırabilir.

Ev işi ve yürüyüş dahil olmak üzere fiziksel bir aktivitede gün-
de 30 dakika harcayarak zindeliğinizi geliştirebilirsiniz. Bir spor 
salonuna katılmayı veya düzenli bir egzersiz grubuna katılmayı 
düşünün.

Düzenli olarak sağlıklı yemekler yiyin. Sigarayı bırakın. Alkol 
alımınızı azaltın. 

Diyabet için insülin gibi düzenli ilaçlara ihtiyacınız varsa veya 
epilepsi gibi kronik bir hastalığınız varsa, doktorunuza danışın.

Vardiyalı çalışma yüzünden kendinizi aile ve arkadaşlarınız-
la yalıtılmış hissedebilirsiniz.  Onlarla teması kaybetmemek için 
harcayacağınız çaba önemlidir. Vardiyalı çalışmanız hakkında ar-
kadaşlarınızla ve ailenizle konuşun. Eğer karşılaştığınız sorunları 
anlarlarsa, destekleyici ve düşünceli olmaları daha kolay olacaktır. 
Ailenizi ve arkadaşlarınızı vardiya programınızdan haberdar edin, 
böylece sosyal etkinlikler planlarken sizi de katabilirler. Zamanı-
nızı en iyi şekilde kullanın ve yemek saatlerini, hafta sonlarını ve 
akşamları birlikte planlayın.

Gece ve sabah çok erken vardiyalarda, uyanık kalmanız zor 
olabilir ve bu performansınızı etkileyebilir. Ayrıca hata, yaralan-
ma ve kaza riskini artırabilir. 

Mümkünse vardiya sırasında düzenli kısa molalar alın. Mola-
lar sırasında kalkıp dolaşın.

Kendinizi en uykulu hissettiğiniz zamanlarda daha fazla uya-
rıcı iş yapmayı planlayın.

İş arkadaşlarınızla iletişim halinde olun, çünkü bu hem sizin 
hem de onların uyanık kalmasına yardımcı olacaktır (84). 

Vardiyalı çalışanların hızlı bir şekilde uykuya dalmasına veya 
iyi uyumasına yardımcı olacak sihirli formüller yoktur. Bir kişi 
için işe yarayan başka biri için işe yaramayabilir (18).

Çalışanların kronotiplerinin belirlenerek uygun vardiyalarda 
çalıştırılmaları önerilmektedir. Kronotip ise sirkadiyen ritmin bi-
reysel farklılıklarını ifade eder. (Vitale & Weydahl, 2017). Krono-
tip çalışmaları endojen biyolojik ritimden kaynaklanan sabahçıl 
ve akşamcıl kişileri belirlemek için yapılır. 

Sabahçıl tipte olan bireyler akşam yatağa gitmekte zorlanma-
yan hem fiziksel hem de mental olarak sabahları kendini daha iyi 
hisseden, günün erken saatlerinde aktif olmayı tercih eden birey-
lerken, akşamcıl tipler sabah uyanmakta zorlanan ve kendisini öğ-
leden sonra ve akşam saatlerinde daha iyi hisseden, günün geç sa-

atlerinde aktif olmayı tercih eden bireylerdir. İnsanlar, vücut ısı-
ları ve diğer bazı fizyolojik faktörler doğrultusunda 3 temel sirka-
diyen tipe ayrılır; sabahçıllar insanların %15-20’sini oluşturur ve 
lark tip olarak adlandırılır (toygar-tarla kuşu), sabahçıl (morning-
type -lark) kişilerin 24 saatlik ritimleri, toplam insan nüfusunun 
normal kabul edilen genel ritimlerinden aşağı yukarı 2 saat kadar 
erkene ayarlıdır. Bu kişiler, sabah saat 4.00 ile 6.00 arasında uya-
nırlar ve aksam saat 8.00-10.00 arası uykuya hazırdırlar.

Yine toplam nüfus içinde aynı oranda bulunan akşamcıl kişiler 
baykuş tipi (ya da İng. evening-type-owl) kişilerin 24 saatlik ritim-
leri, toplam insan nüfusunun normal kabul edilen genel ritmin-
den aşağı yukarı iki saat (ya da daha fazla) geçe ayarlıdır. Bu tip 
insanlar sabah 8.00 ve 10.00 arası uyanır ve gece yarısı ile 2.00’a 
kadar olan zaman diliminden önce uykuları gelmez. Geri kalan-
lar ise insan nüfusunun %60 -70’ini oluşturan ara tip (mid-range 
type) olarak tanımlanmaktadır. Çalışmalarda kronotip genellikle 
sabahçıl akşamcıl anketi gibi geçerli ve güvenilir yöntemlerle de-
ğerlendirilebilmektedir (85). Kronotip belirlendikten sonra kişi-
lerin hangi vardiyada daha verimli çalışacağı saptanabilmektedir. 
Ancak ülkemizde sürekli gece ya da sürekli gündüz vardiya siste-
mi yasal olarak yoktur. Bu nedenle kronotip belirleme çalışmala-
rından yeterince yararlanmak zor olacaktır.
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ÇALIŞANLARDA UYKU BOZUKLUKLARI

Uzm. Dr. Defne KALAYCI, Doç. Dr. Özlem KAR KURT

Uyku istemli kas hareketlerinin, çevreyle olan iletişimin, mental 
ve biyolojik aktivitelerin azaldığı; periyodik, çeşitli uyarılarla uya-
nılabilen farklı bir bilinç durumudur (1-3). Hızlı göz hareketleri-
nin olmadığı NREM (Non-rapid eye movement) ve hızlı göz hare-
ketlerinin bulunduğu REM (Rapid eye movement) uykusu olarak 
iki ana evreye ayrılmaktadır (4).

Uyku sağlık için esansiyel bir unsurdur. AASM American 
Academy of Sleep Medicine (Amerikan Uyku Tıbbı Akademi-
si) ve SRS Sleep Research Society (Uyku Araştırmaları Derne-
ği) uzlaşısında, sağlığın geliştirilmesi için yetişkinlere 7 veya 
daha fazla saat gece uykusu önerilmiştir. Gecede 7 saatten az 
uyumanın immün fonksiyonlarda bozulma, ağrı artışı, per-
formans kaybı, hata artışı ve büyük kaza riski ile ilgili olduğu  
belirtilmiştir (5).

UYKU BOZUKLUKLARI SINIFLAMASI
Uyku bozuklukları geniş bir yelpazeye sahiptir. En sık görülen 
uyku bozukluklarından biri insomnidir. İnsomni uykuya başla-
mada, sürdürmede, kaliteli uyumada güçlük olarak tanımlanabi-
lir. Genel popülasyonun yaklaşık üçte birinin şikâyeti olsa da ke-
sin tanı sıklığı %6-15 arasındadır. Aşırı uyku hali bir başka sık gö-
rülen yakınmadır. Çok çeşitli tanım ve değerlendirme yöntemleri 
nedeniyle tanısı zor olmakla birlikte, genel popülasyondaki preva-
lansının %4-26 arasında olduğu tahmin edilmektedir (6).

Uyku bozuklukları ile ilgili standart bir tanı ve tedavi yaklaşı-
mı belirlemek amacı ile sınıflamalar geliştirilmiştir. AASM tara-
fından Şubat 2014’te revize edilen sınıflama ICSD-3 International 
Classification of Sleep Disorders-3 (Uluslararası Uyku Bozukluk-
ları Sınıflaması-3) aşağıdaki gibidir (7,8):
I) İnsomniler

a  Kronik insomni
b. Kısa süreli insomni
c. Diğer insomniler
d. İzole semptom ve varyantlar

i. Aşırı yatakta kalanlar
ii. Kısa uyuyanlar

II) Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları
a. Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS)

b. Santral uyku apne sendromu
c. Uyku ile ilişkili hipoventilasyon sendromları
d. Uyku ile ilişkili hipoksemi sendromu
e. İzole semptom ve varyantlar

i. Horlama
ii. Katatreni

III) Hipersomni ile seyreden santral hastalıklar
a. Narkolepsi tip 1
b. Narkolepsi tip 2
c. İdyopatik hipersomni
d. Kleine-Levin sendromu
e. Medikal hastalıklara bağlı hipersomni
f. İlaç ve madde kullanımına bağlı hipersomni
g. Psikiyatrik hastalıklara bağlı hipersomni
h. Yetersiz uyku sendromu
i. İzole semptom ve varyantlar

i. Uzun uyuyanlar

IV) Sirkadiyen ritim uyku-uyanıklık bozuklukları
a. Gecikmiş uyku-uyanıklık fazı bozukluğu
b. İleri uyku-uyanıklık fazı bozukluğu
c. Düzensiz uyku-uyanıklık ritmi bozukluğu
d. 24 saatlik olmayan uyku-uyanıklık ritmi bozukluğu
e. Vardiyalı çalışma
f. Jet-lag 
g. Spesifiye edilemeyen sirkadiyen ritim bozuklukları

V) Parasomniler
a. Non-REM ilişkili parasomniler

i. Arousal bozuklukları
ii. Konfüzyonel arousallar
iii. Uykuda yürüme
iv. Uyku terörü
v. Uyku ilişkili yeme bozuklukları

b. REM ile ilişkili parasomniler
i. REM uykusu davranış bozukluğu
ii. Tekrarlayıcı izole uyku paralizisi
iii. Kâbus bozuklukları
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c. Diğer parasomniler
i. Exploding head sendromu
ii. Uyku ilişkili halüsinasyonlar
iii. Uyku enürezis
iv. Medikal durumlara bağlı parasomniler
v. İlac veya madde kullanımına bağlı parasomniler
vi. Spesifiye edilemeyen parasomniler

VI) Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları
a. Huzursuz bacak sendromu
b. Periyodik bacak hareketleri
c. Uyku ilişkili bacak krampları
d. Uyku ilişkili bruksizm
e. Uyku ilişkili ritmik hareket bozuklukları
f. İnfantların benign uyku myoklonusu
g. Uyku başlangıcında propriospinal myoklonus
h. Medikal hastalıklara bağlı uyku ilişkili hareket bozuklukları
i. İlaç veya madde kullanımına bağlı uyku ilişkili hareket bo-

zuklukları
j. Spesifiye edilemeyen uyku ilişkili hareket bozuklukları

VII) Diğer uyku hastalıkları

VARDİYALI ÇALIŞMA
Çalışma hayatında olağan çalışma dönemi gündüz saatleridir.  Fa-
kat işin sürekliliğini sağlamak için çalışanlar günün değişik dö-
nemlerinde de çalışmak durumunda kalabilirler. Vardiya çalışma-
sı, 24 saatlik bir günün içinde, her biri 8 saat olan üç vardiya şek-
linde düzenlenebildiği gibi, sabah başlayıp gece yarısında sonla-
nan iki vardiya olarak da uygulanabilmektedir (9). Çalışma grup-
larının fazla olduğu işletmelerde, sabit ve dönüşümlü vardiya ça-
lışma grupları olabilmektedir. Sabit vardiya sistemi içerisinde sü-
rekli olarak kendi çalışma saatlerinde çalışan gruplar yer almak-
tadır. Dönüşümlü vardiya sisteminde gruplar, belirli bir program 
içerisinde dönüşümlü olarak, gündüz, öğleden sonra ve gece var-
diyası şeklinde çalışmaktadırlar (10).

Üretimin artması nedeniyle, vardiyalı çalışanların sayısı gide-
rek artmaktadır. Altıncı Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması 
sonuçlarına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki tüm çalışan-
ların %21’i vardiyalı olarak çalışmaktadır (11). Avrupa Yaşama ve 
Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı tarafından 2003 yılında ya-
yımlanan Katılmakta Olan ve Aday Ülkelerde Çalışma Koşulları 
araştırmasına göre; Türkiye’de o yıl, çalışmakta olan nüfusun %8’i 
vardiyalı olarak çalışmıştır (12).

İnsanın geceleri uyuması, gündüzleri ise aktivitesini devam 
ettirmesi şeklinde süre giden düzenlemeye “sirkadiyen ritim” de-
nir (13). Sirkadiyen ritim, hipotalamustaki suprakiazmatik çekir-
dek tarafından düzenlenir (14). Epifiz bezinden özellikle geceleri 
salgılanan ve sirkadiyen ritmin güvenilir bir belirteci olan melato-
nin hormonu sentezi de suprakiazmatik nükleus tarafından 24 sa-
atlik aydınlık/karanlık siklusuna göre ayarlanır. Işık, retinohipo-
talamik yolla melatonin sentezini inbibe ederken; karanlık sente-
zi uyarmaktadır (15, 16). DLMO Dim Light Melatonin Onset (Loş 
Işık Melatonin Salgılanma Zamanı) sirkadiyen fazın belirlenmesi 
için kullanılabilmektedir (17).  

Gece vardiyasında sirkadiyen ritm bozulur ve bu durum kişi-
nin sağlığını tehlikeye atabilir (14). Normal sirkadiyen ritmin bo-
zulmasına bağlı olarak, melatonin ve kortizol gibi çeşitli hormon-
ların yapımında bozukluklar, uyku bozuklukları, kardiyovaskü-
ler hastalıklar, obezite, metabolik sendrom ve diyabetes mellitus, 
duygudurum bozuklukları, depresyon, bilişsel işlevlerde bozul-
ma ve kanserler görülebilir (14, 18). Vardiyalı çalışma, IARC In-
ternational Agency For Research on Cancer (Uluslararası Kanser 
Araştırma Ajansı) tarafından, kanserojen özellikler yönünden ya-
pılan sınıflandırmada Grup 2A (Muhtemel kanserojen/probably 
carcinogenic)’da sınıflandırılmaktadır (19). Ek olarak, düzensiz 
çalışma saatleri nedeniyle, vardiyalı çalışan kişilerin aile ve sosyal 
yaşamları olumsuz yönde etkilenmektedir (20).

Vardiya çalışmasının sıklıkla uygulandığı başlıca iş kolları 
şunlardır (12, 21): 

- Toplumsal ve sosyal hizmetler 
- Endüstri
- Sağlık hizmetleri 
- Ulaşım 
- Telekomünikasyon
- Turizm
- Veri işleme merkezleri 
- Medya 
- Alışveriş merkezleri
- Eğlence
- Eğitim

VARDİYALI ÇALIŞMANIN UYKU 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Vardiyalı çalışmanın en önemli problemi uyku bozukluğudur (22). 
Vardiyalı çalışma tipi uyku bozukluğu, hastanın uyku-uyanıklık 
döngüsü ile uyku ve uyanıklığı sağlayan içsel süreçler arasında-
ki uyumsuzluğa bağlı bir sirkadiyen ritim uyku bozukluğudur (23). 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) NSF National Sleep Foun-
dation (Ulusal Uyku Vakfı) (2005) verilerine göre Amerika’da var-
diyalı çalışanlar, gündüz çalışan meslektaşlarıyla karşılaştırıldık-
larında daha çok uykusuzluk ve gündüz aşırı uyku hali çekmekte-
dir (sırasıyla %61’e karşılık %47 ve %30’a karşılık %18) (24).

Vardiyalı çalışanlar, gece vardiyasından sonra uykuyu sürdürme-
de, sabah vardiyasından önce ise uykuya başlamada zorluk yaşamak-
tadır (25). Araştırmalar gece vardiyası çalışanlarının daha az uyu-
duklarını ve gündüz uyku kalitelerinin daha düşük olduğunu göster-
mektedir (26). Erken sabah vardiyasında ise, gece erken uyumayı ba-
şaramamaları ve erken uyanma kaygısına bağlı derin uyuyamamaları 
sebebiyle, uyku süresinin kısalması gibi sorunlar yaşanmaktadır (27, 
28). Üçlü vardiya sistemi ile sabit ve dönüşümlü çalışan iki farklı var-
diya grubunun uyku bozukluklarını inceleyen bir çalışmada; dönü-
şümlü vardiya sistemi çalışanlarının günlük uyku süresi sabit vardiya 
sistemi çalışanlarına göre daha düşük bulunmuştur. Her iki vardiya 
grubunda da gece vardiyası çalışanlarının, sabah ve akşam vardiyası 
çalışanlarına göre uyku süresi daha düşük, uykuya dalma güçlüğü so-
runu ise daha yaygın bulunmuştur (22). Uyku bozukluğuna yol açma 
ihtimali sabah ve gece vardiyalarında daha fazladır (27). 

Sirkadiyen ritm uyku bozuklukları prevalansı bilinmemekte-
dir. Bu konuda toplum tabanlı epidemiyolojik çalışmalar çok az-
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dır (29). Epidemiyolojik özelliklerle (anket verileri kullanılarak) 
resmi tanı kriterlerinin birlikte kullanıldığı bir çalışmada; gece 
vardiyası çalışanlarının %32,1’inde ve dönüşümlü vardiya siste-
minde çalışanların %26,1’inde vardiyalı çalışma tipi uyku bozuk-
luğu tespit edilmiştir (30). Türkiye’de vardiyalı çalışanların uyku 
kalitesinin değerlendirildiği bir çalışmada; vardiyalı çalışanla-
rın %27,3’ünde parasomni (uyku sırasında ortaya çıkan çeşit-
li motor aktivitelerle şekillenen uyanma bozukluğu), %24,8’inde 
hipersomni, %19,2’sinde kronik insomni ve %1,8’ inde huzur-
suz bacak sendromu, %5,1’inde OUAS’ı düşündüren bulgular  
belirlenmiştir (31). 

OUAS prevalansı sürücüler arasında genel popülasyona göre 
yüksektir (32-34). Hemşire ve araştırma görevlisi doktorların 
uyku düzenlerinin incelendiği bir çalışmada, vardiyalı calışan 
sağlık personelinde polisomnografi tanılı OUAS prevalansı %5,1 
bulunmuştur (35). Partikül inhalasyonu, solvent maruz kalımı, 
askerlik hizmetlerinde çalışmanın da OUAS gelişimi ile olası iliş-
kisi araştırılmaya devam etmektedir (32).

Vardiyalı çalışmanın sonuçlarından biri olabilecek yetersiz 
uyku süresi, tükenmişlik sendromunun risk faktörleri arasında 
gösterilmektedir (36, 37). Uzun çalışma süreleri ve vardiyalı ça-
lışma koşulları nedeniyle hekimler üzerinde yoğunlaşan çalışma-
ların sonuçları uyku bozukluğu ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi 
desteklemektedir (38, 39).

Uyku bozuklukları ekonomik yük de oluşturmaktadır. Uyku 
bozukluğu olan çalışanların hastalık nedeniyle yaptığı iş devam-
sızlığı, uyku bozukluğu olmayanlara göre %25 daha yüksek sağlık 
maliyeti ile ilişkilidir (40, 41).

TANI
ICSD-3’e göre vardiyalı çalışmaya bağlı uyku bozukluğu tanısı ko-
nulabilmesi için aşağıdaki kriterlerin tamamının karşılanmış ol-
ması gerekmektedir (27, 42):

a. Klasik uyku zamanlarına rastgelen çalışma programları ne-
deni ile total uyku süresinin kısalması, buna bağlı uykusuz-
luk ve/veya uyku hali olması, 

b. Bu semptomun ve vardiyalı çalışmanın en az 3 aydır devam 
ediyor olması, 

c. Aktigraf ile en az 14 gün izlemde uyku bozukluğunun göste-
rilmesi, bu takibin iş günü ve tatil günlerini içerecek şekilde 
planlanması,

d. Bu klinik tablonun başka bir uyku hastalığı, medikal-nörolo-
jik bozukluk, ilaç veya madde kullanımı ile açıklanamaması.

SEMPTOMLAR (24)
Vardiyalı çalışma tipi uyku bozukluğu olan kişiler için ana şikâyet 
aşırı uyku halidir. Diğer belirtiler şunlardır:
•	 İnsomni
•	 Uyku programında bozulma
•	 Performansta düşme
•	 Kişisel ilişkilerde sıkıntı
•	 Sinirlilik / depresif duygu durum

RİSK FAKTÖRLERİ (29)
•	 Yaş; mevcut kanıtlar ilerleyen yaşla birlikte vardiyalı çalışma 

toleransının azaldığını göstermektedir.

• Cinsiyet; kadın çalışanların, iş dışı sosyal sorumlulukları nede-
niyle daha az uyudukları ve iş yerinde daha fazla uykusuzluk çek-
me eğilimde oldukları gösterilse de bu konudaki kanıtlar zayıftır.

• Işığa maruz kalma zamanı; vardiyalı çalışma simülasyon ça-
lışmaları, vardiya bitiminde sabah erken saatlerde gün ışığa-
na maruz kalmanın sirkadiyen faz adaptasyonunu engellediği-
ni göstermektedir. Bunu önlemek için güneş gözlüğü kullanı-
mı önerilmektedir.

• Genetik yatkınlık; vardiyalı çalışanlarda ortaya çıkan uyku 
bozukluğu ile ilgili olarak bir gen polimorfizmi henüz  
kanıtlanamamıştır.

TEDAVİ
Vardiyalı çalışma tipi uyku bozukluğunun tedavisi sınırlı olmakla 
birlikte semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir (24).

Tedavi ile sirkadiyen ritmi düzenlemek, uyku kalitesini artır-
mak, gündüz ve iş esnasında uykululuğu azaltarak dikkat ve per-
formansı artırmak amaçlanır (27). Tedavi farmakolojik olmayan ve 
farmakolojik tedaviler olarak iki grupta incelenebilir (27, 43).

Farmakolojik Olmayan Tedavi 
1) Uyku Hijyeni: Uyku hijyeni, uyku-uyanıklık saatlerinin prog-

ramlanmasını, karanlık ve sessiz bir uyku ortamı oluşturul-
masını içerir (43). Uyku hijyeninin geliştirilmesi, vardiyalı ça-
lışma tipi uyku bozukluğunun genellikle birinci basamak te-
davisidir (44). Uyku hijyeninin geliştirilmesi için; düzenli ola-
rak gündüz egzersiz yapmak, geceleri ağır yemeklerden kaçın-
mak, kafein, tütün ve alkolden uzak durmak, akşam sıvı alı-
mını azaltmak, yatak odasını sadece uyumak için kullanmak, 
aynı saatlerde uyanmak, gündüz uyuklamalarından kaçınmak 
veya sınırlamak, parlak ışık, gürültü ve aşırı sıcaktan kaçın-
mak gibi ortak önerilerde bulunulmaktadır (45).

2) Kısa Uyku Dönemleri: Gece vardiyası öncesi 2-3 saatlik bir uy-
kunun çalışma performansını ve dikkati artırdığı gösterilmiş-
tir (27, 46). Kısa süreli uyku dönemlerinin yararını araştıran 
bir çalışmada, gece vardiyası esnasında 20 dakikalık bir şeker-
lemenin ilk gece vardiyası için performanstaki düşüşü engelle-
diği sonucuna varılmıştır (21).

3) Parlak Işık Tedavisi: Gece vardiyasında, sürekli veya aralık-
lı olarak 2500-9500 lüks arasında değişen parlak ışığa maruz 
kalmanın sirkadiyen faz kaymalarında etkili olduğu bulun-
muştur (44). Ayrıca parlak ışık kullanımının gece vardiyasında 
uyanıklığı ve performansı artırdığı gösterilmiştir (43). Ancak 
irritabilite, baş ağrısı, bulantı, çift görme, fotofobi, hipomani 
gibi yan etkiler konusunda dikkatli olunmalıdır (27).

Farmakolojik Tedavi
1) Hipnotikler 

a) Melatonin: Vardiyalı çalışma tipi uyku bozukluğunun te-
davisinde AASM tarafından önerilmektedir (27). Melato-
nin sağlıklı gönüllülerde geniş doz aralıklarında (20–100 
mg / gün) klinik olarak anlamlı herhangi bir sorun olmadan 
iyi tolere edilmiştir (47). Melatonin (ya da melatonin ago-
nistleri) gece çalışanların gündüz uykusunda fayda sağla-
maktadır. Ancak tedavinin gece uyanıklığını artırması ko-
nusunda şüpheler bulunmaktadır. Gündüz uykusunda göz-
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lenen iyileşmenin, melatoninin sirkadiyen ritm düzenleyici 
etkisinden ziyade hipnotik etkisi ile ilişkili olup olmadığı 
konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (48).

b) Hipnosedatifler: AASM uygulamalarında, hipnotik ilaç-
lar, gece çalışanların gündüz uykusunu kolaylaştırmak için 
kullanılabilmektedir. Bu ajanlara, gece performansı ve uya-
nıklık üzerindeki olası olumsuz etkileri nedeniyle dikkat 
edilmelidir (49). 1990’lardan önce benzodiyazepinler (tri-
azolam, temazepam, flurazepam) insomni tedavisinde kö-
şetaşıydı. Ancak bağımlılık riski, kötüye kullanım, bilişsel 
ve psikomotor bozukluklar yapması ve rezidüel etkileri ne-
deniyle kullanımları önemli ölçüde azalmıştır. 1990’larda 
uykunun desteklenmesi konusunda benzodiyazepinler ka-
dar etkili olan, yan etkileri ise daha az olan benzodiyazepin 
olmayan ajanlar (zolpidem, eszopiclone, zaleplone) gelişti-
rilmiştir. Benzodiyazepin olmayanlar benzodiyazepinlerin 
çoğunluğu ile karşılaştırıldığında daha kısa etkilidir (50).

2) Stimülanlar

a) Modafinil: Vardiyalı çalışma tipi uyku bozukluğu olan-
larda, modafinilin gece vardiyalarında uyanık kalabilme, 
dikkati sürdürebilme, işin yürütümünü devam ettirebil-
me becerilerini geliştirdiği bildirilmiştir. Randomize, çift 
kör, plasebo kontrollü çok merkezli bir çalışmada 300 mg 
modafinilin hastaların işlevselliğini artırdığı gösterilmiştir. 
Modafinilin en sık görülen yan etkileri baş ağrısı ve mide 
bulantısıdır (51). 

b) Armodafinil: Modafinilin R-izomeridir. Randomize, kar-
şılaştırmalı, çift kör ve çok merkezli bir çalışma 200 mg 
modafinil ile 150 mg armodafinil arasında etkinlik ve yan 
etkiler açısından fark bulunmamıştır (52).

c) Kafein: Kafein adenozin reseptörlerini antagonize eden hafif 
bir uyarıcıdır. Uykusuzluğu azaltarak, dikkat ve performan-
sın sürdürülmesini sağlar (53). Çift-kör, plasebo-kontrollü bir 
paralel-grup çalışmasında kafeinin bilişsel performansta-
ki bozulmayı azalttığı gösterilmiştir (54). AASM tarafından 
vardiya esnasında kafein kullanımı önerilmektedir (27).

d) Amfetamin: Amfetaminin uyanıklığı artırdığı bilinse de 
vardiyalı çalışma tipi uyku bozukluğu olan hastalarda çalı-
şılmamıştır. Gece vardiyası sırasına alınmasının dikkat ve 
performansı artırdığı belirtilmekte fakat kötüye kullanım 
riski sebebi ile rutin kullanımları önerilmemektedir (55). 

VARDİYALI  ÇALIŞMA TİPİ UYKU 
BOZUKLUĞUNUN ÖNLENMESİ İÇİN 
ÖNERİLER
Vardiyalı çalışma tipi uyku bozukluğu sonucu gelişebilecek çok 
sayıda somatik ve psikiyatrik hastalığın önlenmesi ve sağlığın ge-
liştirilmesi için aşağıdaki faaliyetler önerilmektedir (41):
•	 Uyku kalitesinin iyileştirilmesi
•	 İş yeri bünyesinde sosyal etkinliklerin düzenlenmesi
•	 Ruh sağlığı hastalıklarının taranması, stresle başa çıkma yön-

temleri, uygun beslenme programları gibi maddeleri içeren 
sağlık durumunu geliştirici etkinlikler

•	 Uyku hijyeni, beslenme, strese bağlı semptomlar gibi başlıklar-
da eğitim programları düzenlemek

ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK GÖZETİMİ
Gece çalıştırılacak işçilerden işe başlamadan önce sağlık du-
rumlarının gece çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık rapo-
runun alınması gereklidir. İşveren, gece mesaisi yapan çalışanla-
rın en geç iki yılda bir periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını  
sağlamalıdır.

Beslenme ve uyku düzeninin önemli olduğu hipertansiyon, ko-
roner arter hastalığı, diyabet gibi kronik hastalığı olanların, iş yeri 
hekimince olanaklar ölçüsünde gece çalışması önlenmelidir (56).

Hali hazırda OUAS tanısı olan çalışanların iş yerinde sağlık 
gözetimi dikkatle yapılmalıdır. OUAS tanılı hastalarda gündüz 
uykululuk ve bilişsel performansın düşmesi gibi klinik belirtiler 
olasıdır (57). Bu şikayetleri olan OUAS tanılı çalışanların güven-
lik açısından kritik görevleri içeren (hareketli makineleri kullan-
mak, araba kullanmak veya yaşlı/çocuk bakımı üstlenmek gibi) iş-
lere katılmaması önemlidir (58).

Yüksek kaza riski ile ilişkilendirilen OUAS konusunda ülkeler 
çeşitli kurumsal düzenlemeler oluşturmuştur. Avrupa’nın bir-
çok ülkesinde, Güney Kore’de, ABD’nin California, Texas, 
Maryland gibi eyaletlerinde sürücüler uyku apnesi açısından 
değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar (59).

Türkiye’de OUAS tanılı kişilerin profesyonel ehliyet alabilme-
leri için, polisomnografi raporuyla apne/hipopne indeksinin 15 
veya altında indiğinin ve/veya tedaviyle belirtilerin kontrol altına 
alındığının ilgili hekim tarafından rapor edilmesi gerekmektedir 
ve yıllık kontrol muayenesi şartı bulunmaktadır (56).

VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ 
MEVZUAT
Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbi-
ri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetle-
şe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalış-
malarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine ilişkin özel usul ve 
esaslar, 25426 sayılı ve 07.04.2004 tarihli Resmî Gazete’de yayın-
lanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalış-
malara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile dü-
zenlenmiştir. 

Yönetmeliğe göre, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütü-
len işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası 
çalıştırılacak şekilde düzenlenir. Ancak turizm, özel güvenlik ve 
sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yer-
lerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde 
düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir. Nöbetle-
şe işçi postaları kullanılan işlerde, bir hafta gece çalıştırılan işçiler 
bir sonraki hafta gündüz postasında çalıştırılmalıdır. Ancak gece 
ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulana-
bilir. Postası değiştirilecek çalışanın kesintisiz olarak en az on bir 
saat dinlendirilmesi gereklidir (60).

4857 sayılı İş Kanununun 69’uncu maddesinin birinci fıkra-
sında tanımlanan gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 saat-
leri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk 
ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır. Aynı kanunun 42 ve 43’ 
üncü maddeleri ile 70’inci maddesinde belirtilen arıza, hemen ya-
pılması gereken acele işler, seferberlik gibi haller dışında işçilerin 
gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak 
turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin 
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yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece 
çalışması yaptırılabilir (60, 61).

ÖNEMLİ NOKTALAR (62)
1. Aşırı uyku hali/insomni ya da uyku-uyanıklıkla ilgili herhan-

gi bir bozukluğu olan vardiyalı çalışan, vardiyalı çalışma tipi 
uyku bozukluğu/sirkadiyen ritm uyku bozukluğu açısından 
risk altındadır.

2. Vardiyalı çalışma, 07:00-18:00 saatleri dışında kalan çalışma 
saatlerini içeren iş vardiyaları olarak tanımlanır.

3. Vardiyalı çalışma sağlık sorunlarında artış, uykusuzluk, yor-
gunluk, bilişsel fonksiyonlarda ve uyku düzeninde bozukluk ile 
ilgilidir. Ek olarak vardiyalı çalışma sırasındaki aşırı uykusuz-
luk iş kazaları ile ilişkilendirilmiştir.

4. Vardiyalı çalışanlarda görülen sağlık sorunlarının altında ya-
tan mekanizmalar bilinmemektedir ancak uyku-sirkadiyen 
ritm bozukluğu ve hastalık riskinin bireysel farklılıklarıyla iliş-
kili olduğu düşünülmektedir. 

5. Vardiyalı çalışma tipi uyku bozukluğunun tedavisinde vardi-
yalı çalışmanın bırakılması küratiftir; ancak genellikle uygula-
namamaktadır. Tedavide sirkadiyen ritmin çalışma saatlerine 
adaptasyonu ve uyanıklığı artırıcı yaklaşımların kombinasyo-
nu daha etkilidir.

6. Gece vardiyası öncesi kısa bir uykunun (şekerleme), vardiya 
başlangıcında alınacak kafeinle kombinasyonu bilişsel perfor-
mansı iyileştirebilir.

7. Uyanıklığı artırıcı, klinik çalışmaları yapılmış onaylı tek far-
makolojik tedavi iki non-amfetamin; modafinil ve armodafi-
nildir.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
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Ekonominin temel sektörlerinden biri olan sağlık sektörü; toplum 
ve insan için sağlık hizmetleri üretilen, emek ve teknoloji yoğun 
bir sektördür. Amaca uygun düzeyde ve nitelikte hizmet üretile-
bilmesi için sağlık çalışanlarına tehlike ve risklerden korundukla-
rı ve doyumlu çalışabilecekleri koşulların sağlanması büyük önem 
taşımaktadır (1).

WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) sağ-
lık sektörü ile ilgili olarak, “Sağlık sektörü, organize olmuş kamu 
ve özel sağlık hizmetleri (sağlığı geliştirme, hastalıkların önlen-
mesi, teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri dahil), sağlık bakanlıkla-
rının ve sağlık ile ilgili bölümlerin politika ve faaliyetleri, sağlıkla 
ilgili sivil toplum örgütleri, toplum grupları ve meslek birliklerin-
den oluşur.” şeklinde bir tanım yapmaktadır (2).

Sağlığın tüm yönleri için hükümetlerin, sağlık çalışanlarının, 
şirketlerin, sivil toplumun ve bir ülkenin nüfusunun hak ve so-
rumluluklarını düzenleyen bağlayıcı kurallar vardır. Bu kural-
lar birlikte, sağlık için yasal çerçeveyi veya yasal yapıyı oluşturur. 
Bunlar, düzenleyici ve idari yasalar, sözleşmeler, içtihatlar ve ge-
leneksel yasalar dâhil olmak üzere birçok biçim alır. Bu kurallara 
uymada kimler ve aldıkları biçim ülkeden ülkeye farklılık gösterir.

Sağlık yasaları, evrensel sağlık kapsamı hedefi, harekete geç-
me güdüsü gibi hedeflere bağlılığı resmileştirmek için kullanılır. 
İşbirliğini sağlamak ve sağlık hedeflerine ulaşmak için, insanlar 
farklı organizasyonlar (hastaneler gibi) ve ilişkiler (sağlık hizmet-
leri sağlama sözleşmeleri gibi) oluşturmak için yasaları kullanırlar. 
Buna karşılık, kuruluşlar (sağlık bakanlıkları, özel sektör veya si-
vil toplum), çalışmalarına rehberlik eden yasal kurallara dayanan 
görev, politika ve stratejilere sahiptir.

Ayrıca sağlık kuruluşlarının ve bireylerin ne yapması gerektiğini 
ve ne yapamayacaklarını belirleyen birçok kural vardır. Farklı sağ-
lık yasaları arasındaki bu etkileşim, sağlık sistemi işlevlerinin yeri-
ne getirilmesine ve sağlık ürünleri ve hizmetlerinin sunulmasına 
neden olur (3).

Sağlık sektörü; sağlığa asıl, doğrudan veya dolaylı etkileri olan 
mal ve hizmet nitelikli her türlü ürünü üretmek, arz ve talep et-
mek, tüketmek üzere farklı üretim alanlarında kurulmuş sistem 
ve alt sistemler ile bunların içerdiği kişi, kurum, kuruluş, statü, 

ürün ve benzerlerinin tümünü belirtmek için kullanılan, genel ve 
kapsayıcı bir kavram olarak da tanımlanmaktadır ve hizmet alan-
larına göre üç bölümde sınıflandırılmaktadır:

•	 Asıl Sağlık Hizmetleri Alanı
•	 Sağlığa Yakın / Doğrudan Etkili Hizmet Alanları
•	 Sağlığa Uzak / Dolaylı Etkili Hizmet Alanları

Asıl sağlık hizmetleri alanı; sağlıklı insanlar, hastalar ve sağlık 
personeli gibi kişiler ile, hastane, sağlık ocağı, laboratuvar, mu-
ayenehane, eczane, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sektör ve 
benzeri kurum ve kuruluşlarca verilen her türlü yataklı ve yatak-
sız sağlık hizmetlerinin yer aldığı merkez alandır ve kısaca “sağlık 
hizmetleri” olarak adlandırılmaktadır (4).

Genel olarak sağlık bakımı olarak tanımlanan bu hizmet-
ler, koruma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile bu hizmetle-
rin sürdürülmesini sağlayan çeşitli teknik ve destek hizmetlerini 
kapsamaktadır. Bir sağlık kuruluşu içerisinde danışma, radyogra-
fi, diş ünitesi, genel tıp, laboratuvar, cerrahi, servis, çamaşırhane, 
mutfak, merkezi steril malzeme üniteleri, steril besleme üniteleri, 
tesis bakımı, tıbbi kayıtlar vb. çok çeşitli fonksiyonları yerine geti-
ren birçok bölüm vardır.

Yukarda tanımlanan sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık çalı-
şanlarının Dünya genelinde hizmet sektöründeki sayısal ağırlı-
ğının ve çeşitliliğinin gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. Başta 
sağlık ile ilgili meslekler olmak üzere, farklı meslek gruplarındaki 
çalışanların, farklı hizmet basamaklarında ve birimlerinde, top-
lumun bütünü için sağlık hizmeti ürettikleri, emek yoğun bir hiz-
met işkoludur ve her işkolunda olduğu gibi kendine özel riskler 
içermektedir. Söz konusu risklere maruz kalan sağlık çalışanları-
nın verdiği hizmetler, bu hizmetleri alan kişileri de ilgilendirmek-
te, topluma sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği, sağlık çalışan-
larının içinde bulunduğu çalışma ve yaşam koşulları ile yakından 
ilişkili bulunmaktadır (5).

Sosyal sağlığın korunması ve nitelikli sağlık hizmetlerine eşit 
erişimin sağlanması, halk sağlığı, ekonomik büyüme ve kalkınma 
üzerinde önemli olumlu etkilere sahiptir. Sağlık sektörü de istih-
dam yaratmada önemli potansiyele sahip büyük bir sektördür (6).
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI
Tüm ülkelerde yoğun işgücünü oluşturan sağlık çalışanları, dün-
yadaki en büyük küresel işgücü olarak kabul edilmektedir. Ulusal 
nüfus sayımlarının, çalışma anketlerinin ve istatistiksel kaynakla-
rın yeni analizlerine dayanarak WHO, dünya çapında toplam 59,8 
milyon sağlık çalışanı bulunduğunu tahmin etmektedir. Bunların 
yaklaşık üçte ikisi (39,5 milyon kişi) sağlık hizmeti sunarken, ka-
lan üçte biri sağlık yönetimi ve destek hizmetleri çalışanlarından 
oluşmaktadır. Sağlık ve sosyal hizmetlerdeki işgücünün yaklaşık 
%70’i kadındır ve böylece bu sektör, özellikle kadınlar ve gençler 
için de önemli istihdam fırsatları yaratma alanıdır.

Sağlık işgücü; sağlık hizmetleri veren bireyler -doktorlar, hem-
şireler, ebeler, diş hekimleri, acil tıbbi müdahale ekipleri, tıp, hem-
şirelik ve diş sağlığı asistanları, terapistler, laboratuvar teknisyen-
leri, sosyal hizmet uzmanları ve eczacılar- ile bu alanlarda eğitim 
gören öğrencilerin yanı sıra yönetsel ve destek hizmetleri sunan 
kişileri de -yöneticiler, finans görevlileri, büro personeli ile gıda, 
ulaşım, güvenlik, temizlik ve tesis işlemlerinde (tesisatçılar, elekt-
rikçiler, ressamlar, marangozlar) çalışanları- içermektedir (7).

ISCO International Standard Classification of Occupations 
(Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması)-08’e göre sağlık emek 
gücü beş başlıkta sınıflandırılmaktadır (8, 9).

1. Sağlık profesyonelleri. Bu grupta 14 meslek grubu yer al-
maktadır: Genel pratisyen hekim, uzman hekim, ebe, hem-
şire, diş hekimi, eczacı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp pro-
fesyonelleri. 

2. Yardımcı sağlık çalışanları. Bu grupta 16 meslek grubu yer 
almaktadır: Tıbbi görüntüleme ve terapötik donanım tek-
nisyeni, tıbbi ve patoloji laboratuvar teknisyeni, eczacı tek-
nisyeni ve yardımcısı, tıbbi ve diş protez teknisyeni, hemşi-
re yardımcısı, ebe yardımcısı.  

3. Sağlık hizmetlerinde kişisel bakım çalışanları. Bu grupta 
3 meslek grubuna yer verilmiştir: Sağlık bakım yardımcı-
sı, eve dayalı kişisel bakım çalışanı, sağlık hizmetlerinde sı-
nıflandırılamayan kişisel bakım çalışanları.  

4. Sağlık yönetimi ve destek personeli. Bu grupta 13 meslek 
grubu yer almaktadır: Sağlık hizmeti yöneticisi, sınıflandı-
rılamayan sağlık hizmeti yöneticisi, yaşam bilimi uzmanı, 
sosyal destek ve danışmanlık profesyoneli, tıbbi sekreter.

5. Sınıflandırılamayan sağlık hizmeti sağlayıcıları. İki meslek 
grubunu içermektedir: Silahlı kuvvetlerin meslekleri, her-
hangi bir yerde sınıflandırılamayan diğer sağlık hizmeti 
sağlayıcıları.

WHO da sağlık çalışanlarını; “Sağlık çalışanları, temel faaliyetle-
ri sağlığı geliştirmeyi amaçlayan kişilerdir. Doktorlar, hemşireler, 
eczacılar, laboratuvar teknisyenleri gibi sağlık hizmetleri sağlayan 
kişileri ve mali memurlar, aşçılar, sürücüler ve temizleyiciler gibi 
yönetim ve destek çalışanlarını içermektedir.” biçiminde tanımla-
maktadır. Sağlık çalışanlarının alt sektörleri arasında yalnızca acil 
sağlık bakımı tesislerinde çalışanlar değil, aynı zamanda uzun sü-
reli bakım, toplum temelli bakım ve evde bakım hizmetlerinde ça-
lışanlar da bulunmaktadır, tüm bunlara ek olarak; sağlık çalışan-
ları kayıt dışı sektörde bakım hizmetlerinde çalışanları da içer-
mektedir. Bu kapsam; sağlık sistemlerinin, evdeki bakıcıları, has-
ta-tedarikçi ortakları, yarı zamanlı çalışanları (özellikle kadınlar), 

sağlık gönüllüleri ve toplum çalışanları dâhil olmak üzere sağlık 
çalışanlarının sağlığın geliştirilmesi için gerçekleştirdikleri tüm 
faaliyetlerini içermektedir.

Sağlık çalışanları, sadece bireyler değil, aynı zamanda her üye-
nin farklı becerilere katkıda bulunduğu ve farklı işlevleri yerine 
getirdiği işlevsel sağlık ekiplerinin bütünleyici parçalarıdır. Ül-
keler, sağlık ekiplerinin beceri bütünlüğünde çok önemli çeşitli-
likler ve farklılıklar göstermektedir. Hemşirelerin doktorlara ora-
nı, Afrika Bölgesi’nde yaklaşık 8:1 ile Batı Pasifik Bölgesi’nde 1.5:1 
arasında değişirken, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bu 
oran 4:1 olup, Şili, Peru, El Salvador ve Meksika’da doktor başına 
birden az hemşire bulunmaktadır.

Sağlık çalışanlarının temel yetkinlikleri spektrumu, dengesiz-
liklerle karakterizedir; örneğin halk sağlığı uzmanlarının ve sağ-
lık yöneticilerinin eksiklikleri birçok ülkede çok büyük boyutlar-
dadır. Ayrıca belirgin bir cinsiyet dengesizliği de mevcuttur; dok-
torların %70’inden fazlası erkektir, hemşirelerin %70’inden fazlası 
kadındır. Ayrıca sağlık çalışanlarının yaklaşık üçte ikisi kamu sek-
töründe, üçte biri özel sektördedir (10).

Bu geniş endüstri sektörü ayakta sağlık bakım hizmetleri; has-
taneler; sağlık bakımı ve yatılı bakım tesisleri; evde bakım hizmet-
leri; hayvan bakımı ve veterinerlik hizmetleri; çocuk gündüz ba-
kım hizmetleri; toplum beslenme veya barınma programları ile 
gençler, yaşlılar ve engelliler için bireysel ve aile hizmetlerinde ça-
lışanları kapsamaktadır (11).

Ayrıntılı olarak tanımlanan tüm sağlık çalışanları olmadan, 
hastalıkların önlenmesi ve tedavisi ile sağlık hizmetlerindeki ge-
lişmelerin ihtiyacı olanlara ulaşması mümkün değildir. Sağlık sis-
temleri sadece sağlık çalışanları ile işlevlerini sürdürebilirler; sağ-
lık hizmetlerinin kapsamının iyileştirilmesi ve ulaşılabilir en yük-
sek sağlık standardından yararlanma hakkının gerçekleştirilmesi, 
sağlık çalışanlarının varlığına, erişilebilirliğine, kabul edilebilirli-
ğine ve niteliğine bağlıdır (12).

Bir ülkenin sağlık işgücü, çalışma hayatının birçok farklı aşa-
masında olan sağlık çalışanlarından oluşmaktadır; sağlık çalışan-
ları, birçok farklı kuruluşta ve değişen koşullar ve baskılar altında 
çalışmaktadır. Koşullar ne olursa olsun, etkili bir işgücü strateji-
si üç temel zorluğa odaklanmalıdır: İşe alımın geliştirilmesi, mev-
cut iş gücünün daha iyi performans göstermesine yardımcı olma 
ve çalışanların sağlık işgücünden ayrılma oranını yavaşlatma (13). 
Bununla birlikte, küresel olarak sağlık çalışanlarının sayısal azlığı 
ve nitelikli sağlık çalışanlarının eşitsiz dağılımı, sağlık hizmetleri-
ne evrensel erişimin sağlanmasındaki temel kısıtlamalardır.

Sağlık çalışanlarının nitelikli sağlık hizmeti verebilmesi için in-
san onuruna yakışır bir çalışma şarttır. Sağlık hizmetleri, doğal fır-
satları ve zorlukları olan eşsiz ve karmaşık çalışma ortamlarıdır. 
Sağlık sistemlerinde gerçekleştirilen yaygın reformlar sağlık çalı-
şanlarının istihdam ortamını sürekli değiştirmektedir. Birçok yük-
sek gelirli ülkede demografik değişimin etkisi sağlık hizmetlerine 
olan talebin artmasına neden olurken aynı zamanda işgücü arzını 
da azalttığı için sağlık profesyonellerinin uluslararası göçü son on 
yılda yoğun bir şekilde artmıştır. Göçün kaynağı ve hedefi olan ül-
keler için potansiyel olumsuz etkilerinin farkındalığı arttıkça, bu et-
kilere yönelik politikalar oluşturma çabaları içine girilmiştir.

ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalış-
ma Örgütü), sektörel çalışma standartları ve sosyal diyalog yoluy-
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la sağlık sektöründeki çalışma koşullarının ve çalışma ilişkilerinin 
iyileştirilmesini desteklemekte ve sağlık iş gücü için destekleyici, 
olanak sağlayan ve sağlıklı çalışma ortamlarını teşvik etmek için 
WHO ile iş birliği yapmaktadır (6).

SAĞLIK ORTAMINA ÖZGÜ MESLEKİ 
SINIFLANDIRMA
Fas’ta, 2010 yılında, gerçekleştirilen 8. Uluslararası Sağlık Çalışan-
ları için İş Sağlığı Konferansı kapsamındaki Sağlık Çalışanlarının 
Sağlık Gözetimi Çalıştayı’nda hâlen uygulanmakta olan mevcut 
sınıflandırma sistemleri dikkatle değerlendirildikten sonra, sağ-
lık ortamına özgü mesleki sınıflandırmaların gerekli olduğu kabul 
edilerek, Tablo 1’de belirtilen meslek grupları geliştirilmiştir (14):

Ülkemizde bu alanda yapılmış benzer bir sınıflandırma ol-
mamakla birlikte, 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hiz-
metlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Ta-
nımlarına Dair Yönetmelik” ile yapılan ve sağlık alanında görev 
alan meslek gruplarının iş ve görev tanımlarını düzenleyen mev-
zuat kapsamında 47 farklı meslek grubunun adı anılmaktadır (15). 
Bu çok sayıda meslek grubu sağlık hizmetlerinin farklı özellikler 
gösterdiği çalışma ortamlarında bir arada çalışmaktadırlar. 

Sağlık çalışanlarının gerek çalışma ortamları gerek emek ve 
üretim biçimleri diğer sektörlerden çeşitli farklılar göstermekte ve 
özellikler taşımaktadır. Bu farklılıklar ve özellikler aşağıdaki baş-
lıklarda özetlenebilir (16-19).

•	 Sağlık hizmetleri; özellikli, yer yer parçalı yapı içeren ancak 
entegre bir şekilde sunumu gereken hizmetlerdir. Koruyucu 
hizmetler, tedavi edici hizmetler, rehabilite edici hizmetler 
basamaklı, entegre ve birlikte yürütülmelidir. 

•	 Sağlık hizmeti üretimi geniş bir ekip hizmetidir. Süreç emek 
yoğundur. 

•	 Sağlık alanında parçalı bir istihdam yapısı bulunmaktadır. 
Bu parçalı yapı, yer yer uzmanlaşmış sağlık emek gücüne ge-
reksinim duymaktadır.  Bu durum bir yandan uzmanlaşmış 
ve ikamesi kolay olmayan bir çalışan grubunu diğer yandan 
da kolaylıkla ikame edilebilen farklı çalışan grubunu içeren 
bir yapı oluşturmakta ve her iki ana grubun da özlük hakla-
rından çalışma koşullarına, iş güvenliğinden mesleksel risk-
lerine kadar birçok başlığı etkilemektedir. 

•	 Sağlık sektörü, pahalı, yeni ve ileri teknoloji kullanımının 
yaygın olduğu bir sektördür. Bu anlamda yeni mesleksel risk-
ler ortaya çıkabilmekte ve yeni iş güvenliği önlemleri gerekti-
rebilmektedir. Diğer yandan teknolojik gelişmeler yeni ve ni-
telikli emek gücü gereksinimi doğurmaktadır. 

•	 Sağlık çalışanları çeşitli faktörlerin etkisiyle sürekli mesle-
ki gelişim, eğitim ve rekabet baskısı altındadırlar. Bu durum 
özellikle sağlık sistemlerindeki piyasalaşma ve özelleştirme 
dinamikleriyle yoğunlaşmaktadır. 

•	 Dünyada ve ülkemizde sağlık hizmeti üretim süreci ve sağlık 
çalışanları yaşanan sağlık reformu sürecinin birçok yönden 
baskısı altındadır. Sağlık alanında çeşitli mekanizmalarla piya-
sa dinamiklerini görünür ve baskın kılan reform süreci hem 
hizmetleri hem sağlık emek gücünü etkilemektedir. Bu anlam-
da bir yandan sağlık alanında özel sektörün sayı ve ağırlığı art-
makta diğer yandan da kamu sağlık kurumları yapıları değişti-
rilerek “rekabete açık sağlık işletmeleri” hâline getirilmektedir. 

•	 Sağlık emek gücüne en önemli üç temel etki; istihdam kural-
larının esnetilmesi, çalışma sürelerinin uzatılması, iş yoğun-
luğunun artırılması olarak dikkat çekmektedir. 

•	 Dünyadaki genel eğilime uygun olarak sağlık hizmetlerin-
de esnekleştirme uygulamaları yaygınlaştırılmaktadır (Sayı-
sal esneklik, zamana göre esneklik, fonksiyonel esneklik, üc-
ret esnekliği, üretim sürecinde esneklik, iş yerinin esnekleş-
tirilmesi ya da uzaklaştırma stratejileri istihdam esnekliği). 
Bu uygulamalar sağlık çalışanlarının çalışma ve istihdam bi-
çimlerini, çalışma koşullarını, çalışma sürelerini, ücretlen-
dirme biçimlerini etkilemekte, çalışan sağlığı ve güvenliği 
açısından da etkiler oluşturmaktadır. 

Yukarıda da çeşitli yönleriyle değinildiği gibi sağlık çalışanlarının 
çalışma ortamı, çalışma koşulları ve çalışma ilişkileri, sağlık hiz-
metlerinin, bu hizmetleri üreten sağlık çalışanlarının ve bu hiz-
metlerden yararlananların özellikleri nedeniyle, diğer işkolların-
dan farklıdır. Bu farklılık, sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güven-
liği sorunlarının da farklılaşmasına yol açmaktadır (14).

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIK ve 
GÜVENLİK RİSKLERİ
Sağlık sektörü, birçok gelişmiş ülkede en hızlı büyüyen işkoludur. 
Aynı zamanda, çoğu Afrika, Asya ve Orta Doğu’da olmak üzere 57 

Tablo 1. Sağlık sektörüne özgü mesleki sınıflandırma (14)

Hekim/Cerrah Hemşire Yardımcı sağlık personeli Yönetim Destek hizmetleri Diğer 

Hekim Hemşire Fizyoterapist/ İş ve uğraş terapisti Yönetici Temizlik/ Çamaşırhane çalışanı Öğrenci 

Cerrah Yardımcı personel Terapist/ Sosyal hizmet çalışanı Sekreterler/ büro görevlileri Bakım onarım çalışanı Gönüllüler

Asistan Diğer Tekniker/ Mutfak çalışanı Diğer 

Diş hekimi Teknisyen Güvenlik elemanı

Diğer Taşıyıcı eleman

Genel yardımcı
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ülkede kriz düzeyine ulaşmış küresel düzeyde ciddi bir sağlık per-
soneli eksikliği de söz konusudur. Şu anda 7,2 milyon sağlık çalışanı 
eksikliği bulunmaktadır; bu eksikliğin 2035 yılına kadar 12,9 milyo-
na yükselmesi beklenmektedir. Sağlık çalışanlarının nicelik olarak 
yetersiz kalmasına yol açan çok çeşitli faktörler olmasına rağmen en 
önemlilerinden birisi, bir işle ilişkili hastalıklara ve önemli morbidi-
te ve mortalite ile yaralanmalara yol açan güvenli olmayan çalışma 
koşullarıdır (özellikle HIV Human Immmunodeficiency Virus, He-
patit B ve C, Tüberküloz ve Ebola dâhil bulaşıcı hastalıklar açısın-
dan). Bu hastalıklardan herhangi birisine yakalanma kaygısı, sağlık 
çalışanlarında daha fazla yıpranmaya ve sağlık mesleklerine girmek 
isteyen kişilerin sayısında azalmaya yol açmaktadır.

Sağlık çalışanlarının sayıca yetersiz olması, sağlık işgücüne ar-
tan iş taleplerini ve stresi de birlikte getirmektedir, bu da güven-
siz çalışma koşullarını daha da artırmaktadır. Yeterli düzeyde eği-
tim almış ve sağlıklı olan sağlık çalışanlarından oluşan işgücüne 
sahip olmak için sağlık çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ko-
rumak esastır.

Sağlık çalışanları arasında görülen iş kazaları ve işle ilgili has-
talık vakaları herhangi bir endüstri sektörünün en yüksekleri ara-
sındadır. Sağlık çalışanları, her gün bir dizi karmaşık ve kombi-
ne sağlık ve güvenlik tehlikelerine maruz kalmaktadır: biyolojik 
tehlikeler	 (Tüberküloz,	 Hepatit,	 HIV/AIDS	 Acquired	 Immuno-
deficiency Syndrome, SARS Severe Acute Respiratory Syndrome, 
Ebola, vb.); kimyasal tehlikeler (glutaraldehit, etilen oksit, cerrahi 
duman, lateks vb.); fiziksel tehlikeler (gürültü, radyasyon, kayma, 
düşme vb); ergonomik tehlikeler (ağır kaldırma, uygunsuz duruş-
lar, tekrarlayan hareketler vb.); psikososyal tehlikeler (vardiyalı ça-
lışma, şiddet, stres vb.); yangın ve patlama tehlikeleri (oksijen kul-
lanımı, alkol içeren ve diğer dezenfektan solüsyonları gibi).

Sağlık çalışanlarının görev kapsamı hastaların iyileştirilmesi 
olarak görüldüğünden, sağlık çalışanlarının her gün karşılaştığı 
tehlikeler ve riskler genellikle göz ardı edilmekte veya öncelik ola-
rak algılanmamaktadır. Hatta sağlık çalışanlarının işlerini yapar-
ken ortaya çıkan riskleri kabul etmeleri ve hastalarının sağlık ve 
güvenliklerine önceleyerek genellikle özveride bulunmaları bek-
lenmektedir. Aslında sağlık çalışanlarını yaralanma ve hastalık-
lardan koruyan önlemler aynı zamanda hastaların sağlığını ve gü-
venliğini korumaya hizmet etmektedir (7). 

Sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenlik riskleri; çalışma orta-
mı, çalışma koşulları ve çalışma ilişkilerinden kaynaklanmaktadır.

Çalışma ortamı, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde kullanı-
lan ve sağlık çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini etkileyen risk 
etmenlerinin kaynağını oluşturan üretim araçlarının ve araların-
daki ilişkilerin ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Sağlık kuruluş-
larının binaları, binaların teknik altyapıları (ısıtma, havalandırma, 
aydınlatma, su, kanalizasyon tesisatları), hizmet üretiminde kul-
lanılan teknolojiler, teknikler, makineler, aygıtlar, el aletleri, mad-
deler, hizmet üretimi sırasında gerçekleştirilen işlemler, bu işlem-
lerde ortaya çıkan atıklar ve bu unsurlar arasındaki ilişkiler çalış-
ma ortamını oluşturmaktadır (5).

Çalışma ortamındaki riskler; fiziksel (gürültü, titreşim, yük-
sek ve düşük sıcaklıklar, iyonize olan ve olmayan radyasyon), kim-
yasal (bütün ilaçlar, dezenfektanlar, radyoaktif maddeler, aneste-
tik gazlar ve cerrahi duman (lazer veya elektrokoter dumanı), te-
mizlik maddeleri, çözücüler vb.), biyolojik (bütün mikroorganiz-

malar), ergonomik (ağır kaldırma, taşıma, uzun süre ayakta ça-
lışma, uzun süre çalışma, vardiyalı çalışma) ve psikososyal (stres, 
gece çalışması, ağır iş yükü, ağır hastalarla ve yakınlarıyla ilişkiler 
vb.) risklerden oluşmaktadır. 

Çalışma koşulları başlığı altında, gerekli önlemler alınmadı-
ğında sağlık çalışanlarının çalışma ortamından kaynaklanan risk-
lerden etkilenmelerini kolaylaştıran etmenler incelenmektedir. Bu 
etmenlerden ilki çalışma süresidir; çalışma süresi arttıkça sağlık 
çalışanlarının çalışma ortamından kaynaklanan risklerden etki-
lenme olasılığı, sıklığı ve yoğunluğu artmaktadır. Sağlık çalışan-
larının çalışma süreleri sağlık hizmetinin doğası gereği uzundur, 
belirsizdir ve vardiyalı çalışma söz konusudur. Çalışma koşulları 
başlığı altındaki ikinci etmen, ücret konusudur. Sağlık çalışanları 
son yıllarda ücretleri azaldıkça daha uzun süre çalışmak ya da ek 
işler yapmak zorunda kaldıkları için, risklerden daha sık ve yoğun 
olarak etkilenmektedir. Ayrıca ek çalışma yapma sıklığının art-
masıyla, prime ya da hasta başına dayalı ödeme sistemlerinin yay-
gınlaştığı gözlenmektedir. 

Ayrıca kadınların sağlık işkolundaki işgücünün çoğunluğunu 
oluşturması da önemli bir konudur. Kadın çalışanların sağlık iş-
kolundaki risk etmenlerinden genel olarak korunmalarının yanı 
sıra gebelik ve emzirme dönemlerinde ve psikososyal riskler açı-
sından (ayrımcılık, cinsel taciz vb.) da özel olarak korunmaları  
gerekmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIK 
GÖZETİMİ
Sağlık Gözetimi; “Halk sağlığı faaliyetlerini planlamak, uygula-
mak ve değerlendirmek için gerekli olan sağlık verilerinin, hasta-
lıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla etkili ve ve-
rimli önlemlerin alınması için verilerin zamanında yayılmasıyla 
yakından bütünleşen sürekli, sistematik olarak toplanması, anali-
zi ve yorumlanması” olarak tanımlanmaktadır (20).

Çalışanların sağlık gözetiminin önemi:
•	 Daha ileri çalışmalar için hastalıkların, yaralanmaların ve iş 

yerlerinde maruz kalımların izlenmesi
•	 İş yerlerinde yeni ve ortaya çıkan sorunların belirlenmesi
•	 Müdahale ve önleme faaliyetlerini yönlendirmek için kulla-

nılan kanıtların sağlanması
•	 İş sağlığı araştırmalarının genel etkisinin izlenmesi

Sağlık gözetimi çalışmalarında kullanılan veriler, kamu ve özel 
sektördeki paydaşlar tarafından düzenli olarak toplanmalıdır. 
Bu veriler, farklı iş ve endüstrilerde çalışanlar arasında meyda-
na gelen yaralanmalar ve hastalıklar hakkında güncel bilgile-
ri sağlaması nedeniyle çok büyük önem taşımaktadır. Bu veri-
ler yolu ile işle ilgili yaralanmalar, hastalıklar, tehlikeler, ölüm-
ler ve maruz kalımlar ile ilgili son gelişmeleri izleme olanağı  
bulunmaktadır (21).

Sağlık gözetimi, devam eden sağlık kontrolleri sistemidir. Risk 
değerlendirmesi, sağlık gözetimine yönelik herhangi bir ihtiyacı be-
lirlemek için kullanılmalıdır; sağlık gözetimi, bir risk değerlendir-
mesi yapma veya etkili kontrolleri kullanma yerine geçmemelidir. 
Sağlık gözetimi bazen risklerin kontrolüne daha fazla ihtiyacın ol-
duğu yerlerin ve işle ilgili hastalıklar ile ilgili erken belirtilerin tes-
pit edildiği yerlerin belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılabi-
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lir, bu durumlarda işverenler çalışanların daha fazla zarar görme-
sini önlemek ve çalışanları korumak için harekete geçmelidir (22).

Sağlık işgücü, tüm sağlık sistemlerinde sağlığın geliştirilme-
sinde merkezi bir öneme sahiptir. WHO 2006 Raporu’nda, “Has-
talık, sakatlık ve ölümün neden olduğu işgücünden çıkışlar gerek-
siz yere yüksektir ve özellikle yüksek HIV prevalansı olan alanlar-
da öncelikli dikkat gerektirir. Mesleki tehlikeleri en aza indirme-
ye yönelik stratejiler arasında fiziksel risklerin ve zihinsel stresin 
tanınması ve uygun yönetimi ile önleme ve koruma yönergelerine 
tam uyum bulunmaktadır.” ifadesi yer almaktadır (23).

Güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasına yardımcı olmak 
için mesleki gözetim gereklidir. Sağlık sektöründeki iş yerlerinde 
var olan tehlikeli maruz kalımların varlığını ve büyüklüğünü bel-
gelemek ve müdahaleleri değerlendirirken önleme fırsatları sağla-
mak için kapsamlı bir gözetim gereklidir.

Başarılı bir sağlık kuruluşunu yönetmek için sağlık çalışanları-
nın ve hastaların sağlık ve güvenliğinin sağlanması esastır. Akre-
ditasyon kurumları en çok hasta güvenliği ile ilgilidir. Bu neden-
le, sağlık çalışanlarının güvenliğine odaklanmanın tek yolu, sağ-
lık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile hasta sağlığı ve güvenliği 
arasında kritik bir bağ kurmaktır. Bu, enfeksiyon kontrolü ile, yani 
hastalar ve sağlık çalışanlarındaki enfeksiyonların izlenmesi ve sı-
nırlandırılması ile başarıyla gerçekleştirilmiştir. ABD’deki hasta-
ne akreditasyon belgelerinde halen sağlık çalışanları ile ilgili tek 
madde, iğne yaralanmalarında küçük bir bölüm iken, Japonya’da 
hastane akreditasyonu daha kapsamlı hale getirilmiştir. Bununla 
birlikte, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda hastane akreditasyonu 
ile ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır (14). 

Sağlık Gözetim Programının Temel Bileşenleri
Konu ile ilgili yapılan uluslararası bir çalıştayda, bir gözetim sistemi-
nin temel unsurlarının ne olması gerektiği değerlendirilmiştir (14). 
Temel unsurlar; risk değerlendirmeleri (potansiyel maruz kalımlar 
ve dozlar, potansiyel olarak maruz kalan çalışanlar, kullanılan cihaz/
ekipman türleri ve kullanılan işlemler), periyodik değerlendirmeler, 
olay/yaralanma değerlendirmeleri, raporlama prosedürleri, olayların 
analizi ve toplanacak periyodik bilgileri içermelidir. 

İş Sağlığı Göstergeleri (14)
İş sağlığı göstergeleri, öncü ve izleyen göstergeler olarak gelişti-
rilmiştir:

- Öncü göstergeler: Gelecekteki performans ölçütleridir ve gü-
venlik performansını artırmaya odaklanmıştır.

- İzleyen göstergeler: Geçmiş performans göstergeleridir ve 
güvenlik kurallarına uyma yönünde ilerlemeyi göstermekte-
dir.

Programın en iyi şekilde yürütülebilmesi için, her iki göstergenin 
kombinasyonu kullanılmaktadır.

Öncü Göstergeler
1. İSG Politikası (Ulusal düzeyde sağlık işgücü için geçerli yazılı 

bir politika varlığı)
2. İSG Programı, Hizmetleri ve Personel-kuruluşun İSG progra-

mı (Güvenli bir çalışma ortamı ile birincil, ikincil ve üçüncül 
önlemeyi sağlayacak nitelikte).

3. Sağlık ve Güvenlik Komitesi (Üyelerin eğitimi, tutanaklar, ey-
lemler ve öneriler.)

4. İş Yeri Değerlendirmesi (Ekipman/malzeme ihtiyacı, onarım-
lar, eğitim, politikalar/prosedürler, çevre de dahil olmak üzere 
iş yeri değerlendirmeleri)

5. Güvenli Uygulamalar ile ilgili Eğitim (Son bir yılda güvenli uy-
gulamalar konusunda eğitim alan hasta bakım personeli /tüm 
personel yüzdesi)

6. Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılabilirliği
7. Bağışıklama (Hepatit B ve diğerleri için aşılanan sağlık perso-

nelinin yüzdesi; genel personelin kadrosu)
8. Çalışan Değerlendirmesi (Rutin periyodik incelemeler ve ma-

ruz kalma olayları)
9. İşe Güvenli Dönüş Programı 
10. Sağlığı Geliştirme Programı (İsteğe bağlı bir program veya be-

lirli bir bölge/ülke yaşam tarzı faktörlerine odaklanan genel 
sağlığı geliştirme)

11. Tüberküloz Taraması (Personel yüzdesi)
12. HIV Danışmanlığı ve Testi (HCT) (Kabul eden personelin 

yüzdesi)

İzleyen Göstergeler
13. Genel yaralanmalar (tam zamanlı personel başına)
14. Yaralanmalara bağlı toplam zaman kaybı (tam zamanlı perso-

nel başına)
15. Kas-iskelet sistemi yaralanmaları / hastalıkları (tam zamanlı 

personel başına)
16. İğne batmasına bağlı yaralanmalar (tam zamanlı personel  

başına)
17. Sağlık çalışanlarının ölümleri (mesleki ve mesleki olmayan)
18. Sağlık çalışanları arasında yeni tüberküloz vakaları
19. Karantinaya alınması gereken çalışanlar
20. Çalışanların işe devamını sağlama
21. Kas-iskelet sistemi dışındaki meslek hastalıkları (Alerji, iritas-

yon veya sistemik toksik reaksiyon vb)
22. Personele yönelik şiddet olayları (tam zamanlı personel başına)
23. Sağlık çalışanlarının işgücünde kalıcı hasar/kayıp (mesleki ve 

mesleki olmayan)

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIK ve 
GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI 
KURUMLAR ve ETKİNLİKLERİ
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı (SÇS) konusu ilk kez Amerika Birle-
şik Devletleri’nde 1958 yılında AMA American Medical Associati-
on (Amerikan Tıp Birliği) ve AHA American Hospital Association 
(Amerikan Hastaneler Birliği) tarafından ortak bildiri ile ele alın-
mıştır. NIOSH National Institute for Occupational Safety and He-
alth (ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) 1974–1976 yıl-
larında hastanelerde mesleksel tıp konusunun yürütülmesi için et-
kin kriterler tanımlamış ve sağlıklı ve güvenli hastane ortamını: 

“işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan ve sağlığa zarar veren fi-
ziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik tehlike ve risklerin, bunlara 
bağlı meslek hastalıkları ve iş kazalarının olmaması durumu” ola-
rak tanımlamıştır. Sağlıklı ve güvenli hastane ortamının mevcut 
olması; çalışanların sağlığının geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve 
iş kazalarının önlenmesinde temel koşul olarak kabul edilmektedir.
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NIOSH ve OSHA Occupational Safety and Health Administ-
ration (ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi), bu koşulun yerine ge-
tirilmesinde, çalışma ortamı ve iş kaynaklı tehlike ve risklerin be-
lirlenmesinin, çalışma koşullarının ve çalışma ilişkilerinin sağlık 
çalışanlarının lehine düzenlenmesinin önemine işaret etmekte-
dir (24,25).

Birleşmiş Milletler (BM)
WHO, ILO ve OECD Organization for Economic Cooperation 
and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ko-
ordinasyonuyla BM Sekreterliği tarafından kurulan Sağlık İstih-
dam ve Ekonomik Büyüme Üst Düzey Komisyonu, sağlık işgücü-
ne yatırım yapmanın ekonomik büyümeyi yönlendirdiğini vurgu-
layan tavsiyelerde bulunmuştur. Komisyonun sağlık ve sosyal iş-
gücü yatırımlarının kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik edebi-
leceği konusundaki tavsiyeleri, BM Genel Kurulu tarafından A/
RES/71/159 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. Bu Kararda, Üye 
Devletlerin, sağlık ve sosyal sektörlerde insan onuruna yakışır iş-
leri yaratmaları ve eğitime yönelik yatırımları ve planları geliştir-
meleri öngörülmektedir (26). 

“Sağlık için Çalışma Programı”, ülkelerin kapsamlı ekonomik 
büyümesini sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
ulaşmak için sağlık ve sosyal hizmetlerdeki işgücünü genişletmek 
ve geliştirmek için oluşturulan ortak bir WHO, ILO ve OECD iş 
birliği programıdır. Bu program kapsamında oluşturulan Küre-
sel Sağlık İşgücü Ağı, 2016 yılında Üye Devletlerin talebi üzeri-
ne ve Global Sağlık İşgücü Birliği İttifakı›nın önerisine dayanarak 
WHO içinde kurulan Sağlık için İnsan Kaynakları Stratejisinin ve 
Komisyon’un tavsiyelerinin desteklenmesi için kapsamlı ve tutarlı 
sağlık işgücü politikaları konusunda paydaşlara danışma, diyalog 
ve koordinasyon için küresel düzeyde bir mekanizma olarak faali-
yet göstermektedir ve bu ağ kapsamında önemli ulusal ve yerel or-
taklar aşağıda sıralamıştır:

- Sağlık, Eğitim, Çalışma, Maliye, Ulusal Planlama, Cinsiyet, 
Gençlik Bakanlıkları;

- Meslek birlikleri ve sendikalar;
- Düzenleyici otoriteler;
- Özel hizmet sağlayıcılar;
- Sivil toplum örgütleri.

Önde gelen ilgili uluslararası ortaklar ise; ILO, OECD, Dünya 
Bankası, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Avrupa Birli-
ği (AB) ve Uluslararası sivil toplum örgütleridir (12).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
2006 yılı İnsan Kaynakları Sağlığı İçin Birlikte Çalışma Dünya 
Sağlık Raporu, 57 ülkede kriz seviyesine ulaşan küresel sağlık per-
soneli yetersizliği ile ilgili rapor vermiş ve sağlık işgücünün des-
teklenmesi ve korunması için çağrıda bulunmuştur. Söz konusu 
rapor, çoğu Afrika ve Asya’da olan elli yedi ülkede çok ciddi sağlık 
işgücü krizini bildirmiştir (10).

Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 2007 yılında kabul edilen 
WHO Çalışanların Sağlığı Küresel Eylem Planı (2008-2017), ça-
lışanların sağlığının halk sağlığı ve sağlık sistemlerinin gelişimi 
ile yakından ilişkili olduğunu kabul etmektedir ve çalışma orta-
mında hastalık ve yaralanma riskleri, sosyal ve bireysel faktörler 

ve sağlık hizmetlerine erişim dâhil olmak üzere çalışan sağlığının 
tüm belirleyicilerini ele almaktadır. Eylem Planı, tüm üye devlet-
leri sağlık çalışanlarının iş sağlığı için ulusal programlar geliştir-
meye ve WHO’yu sağlık çalışanlarını Hepatit B’ye karşı bağışıkla-
mak üzere ulusal kampanyalar geliştirmeye çağırmaktadır. WHO 
Anayasası’nın 2. Maddesi’nde, WHO’nun (iş sağlığı yönünden) te-
mel işlevlerinin, çalışma koşullarının ve çevre hijyeninin diğer yön-
lerinin iyileştirilmesini teşvik etmek olarak belirtilmektedir (27).

İş yerindeki sağlık ve güvenlik çabalarını sağlık sektöründe teş-
vik etmek ve onlara yardımcı olmak için, İş Yeri Güvenliği ve Sağ-
lık Konseyi, sağlık çalışanlarına yönelik bir dizi kılavuz hazırlamış-
tır. Kurallar, sağlık çalışanlarının karşılaştığı ortak iş tehlikeleri-
ni vurgulamaktadır ve bu tehlikeleri kontrol etmek veya önlemek 
için en iyi uygulamaları önermektedir. Güvenlik ve sağlık yöneti-
mi ilkeleri ve iş yerinde güvenlik ve sağlık programlarının oluştu-
rulmasına ilişkin bilgiler de kılavuzlarda verilmiştir. Birçok ülke-
de güvensiz çalışma koşulları, işle ilgili hastalıklar ve yaralanmalar 
ile HIV/AIDS ve Tüberküloz da dahil olmak üzere mesleki enfeksi-
yon hastalıklarına yakalanma kaygısına bağlı olarak sağlık çalışan-
larının yıpranmasına katkıda bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının 
iş yerinde sağlığını korumak, eğitimli ve sağlıklı sağlık personeli-
nin yeterli iş gücüne sahip olması için kritik öneme sahiptir (28).

WHO ve ILO tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen ortak 
toplantıda, sağlık çalışanlarının korunması konusuna öncelik ve-
rilmiş, ortak bir politika kılavuzu ile HIV ve Tüberküloz için ko-
ruma, tedavi ve bakım hizmetleri kılavuzu oluşturulmuştur (29).

WHO, 2030 yılına kadar, çoğunlukla düşük ve düşük-orta ge-
lirli ülkelerde olmak üzere 18 milyon sağlık çalışanının buluna-
mayacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, sosyoekonomik kal-
kınmanın her düzeyindeki ülkeler, değişen düzeylerde eğitim, is-
tihdam, görevlendirme, işte tutma ve işgücü performansındaki 
zorluklarla karşı karşıyadır.

Bazı ülkelerdeki sağlık çalışanlarının eğitim ve öğretimine yö-
nelik yetersiz yatırım ve sağlık sistemleri ile nüfus ihtiyaçları ile il-
gili eğitim ve istihdam stratejileri arasındaki uyumsuzluk, mevcut 
yetersizliklere sürekli katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, sağlık çalı-
şanlarının artan uluslararası göçü, özellikle düşük ve düşük orta 
gelirli ülkelerde sağlık işgücü eksikliklerini daha da kötüleştirebi-
lir. Sağlık bilgi sistemleri için insan kaynakları, kamu sektörün-
deki sağlık çalışanlarını değerlendirmek için genellikle yeterli de-
ğildir. Bazı ülkelerde ise, karşılanamamış büyük sağlık ihtiyaçları 
ile birlikte sağlık çalışanları işsizlik paradoksuyla karşı karşıyadır.

Üye ülkelerin küresel sağlık ve sosyal hizmetleri genişletme-
lerine ve dönüştürmelerine yardımcı olmak için ILO, WHO ve 
OECD arasındaki iş birliği sonucunda hazırlanan “Sağlık için Ça-
lışma Programı”nı izleyen Dublin Forumu, sağlık işgücü eğitimi-
ne ve özellikle kadın ve gençlere yönelik sağlık sektöründe insan 
onuruna yakışır işlerin yaratılmasına yönelik yatırımlar yapma-
yı taahhüt etmiştir. Dublin Forum’unun bir özelliği de genç sağlık 
çalışanlarını cezbetmenin ve sektörde tutmanın, 18 milyon sağlık 
çalışanının eksikliğini önlemek ve sağlık ve sosyal iş gücünü dö-
nüştürmek için kritik olduğunu kabul eden bir gençlik forumu ol-
masıdır. Forum ayrıca, uluslararası insani hukuku destekleyerek, 
şiddet, sağlık personeli ve kuruluşlara yönelik saldırıları ve tehdit-
leri şiddetle kınayarak sağlık çalışanlarının güvenliğini artırmayı 
taahhüt etmiştir. Bu tür saldırıların, ilgili ülkelerin nüfusu ve sağ-
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lık sistemleri ile komşu bölgeler için uzun vadeli sonuçları olduğu-
na dikkat çekmeye çalışmıştır.

Daha sonra, 2016 yılında belirlenen “WHO Sağlık için Küresel 
İnsan Kaynakları Stratejisi: İşgücü 2030” programının ilke ve he-
defleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (30): 

- Ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından yararlanma hak-
kını desteklemek;

- Damgalama ve ayrımcılıktan uzak, entegre, insan merkezli 
sağlık hizmetleri sunmak;

- Yetkili ve katılımlı toplulukları teşvik etmek;
- Güvenli ve nezih çalışma ortamları ve her türlü ayrımcılık, 

baskı ve şiddetten kurtulma da dâhil olmak üzere tüm sağlık 
çalışanlarının kişisel, istihdam ve mesleki haklarını destek-
lemek;

- Cinsiyete dayalı şiddet, ayrımcılık ve tacizi ortadan kaldır-
mak;

- Ulusal önceliklere uygun olarak uluslararası düzeyde iş birli-
ği ve dayanışmayı teşvik etmek;

- Etik ilkeler doğrultusunda işe alım uygulamalarının, WHO 
Uluslararası Sağlık Personelinin İşe Alınmasına İlişkin Kü-
resel Uygulama Kuralları’na uygun olmasını sağlamak;

- Siyasi ve finansal taahhüdü harekete geçirmek, sürdürmek 
ve sektörler arasında kapsayıcılığı ve iş birliğini teşvik etmek.

“WHO Sağlık İçin İnsan Kaynakları Küresel Stratejisi: İşgücü 
2030”, ülkeleri profesyoneller arası birinci basamak sağlık ekiple-
rinde toplum temelli ve orta düzey sağlık çalışanlarının potansi-
yelinden yararlanarak, çeşitli ve sürdürülebilir bir beceri karışımı 
benimsemeye teşvik etmektedir.

Alma-Ata Bildirgesi (1978), toplum sağlığı çalışanlarını, toplu-
lukların sağlık ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap veren sürdü-
rülebilir bir ekibin parçası olarak tanımlamıştır. Bu bildirgeden 
kırk yıl sonra, küresel sağlık topluluğu, her yerde herkesin müm-
kün olan en yüksek sağlık standardından yararlanabilmesini sağ-
lamak için temel sağlık hizmetlerine olan bağlılığını doğrulamak 
ve yeniden canlandırmak amacıyla 2018 yılında Astana’da düzen-
lenen Küresel Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı’nda bir araya 
gelmiştir. Sağlık işgücü ile ilgili gündem, günümüzde de 1978’de 
olduğu gibi geçerli olmaya devam etmektedir ve sağlık işgücü sı-
kıntısı, dengesiz dağılım ve performans zorlukları ile evrensel sağ-
lık kapsamı da dâhil olmak üzere sağlıkla ilgili tüm hedeflere yö-
nelik ilerleme için çok önemlidir. Ayrıca sağlık sektörü, özellikle 
kadınlar için nitelikli istihdam olanakları yaratarak ekonomik bü-
yümenin itici gücü olma potansiyeline sahiptir.

Astana Konferansı’nda, toplum sağlığı çalışan programları-
nı optimize etmek için WHO’nun sağlık politikası ve sistem des-
teğiyle ilgili rehber oluşturma süreci başlatılmıştır. Rehber, sağ-
lık sistemleri ve topluluklarına uygun entegrasyonları yoluyla top-
lum sağlığı çalışanı program performansını güçlendirmek için et-
kili politika seçeneklerini belirlemek için son teknoloji kanıtları  
kullanmaktadır (30).

WHO, ulusal hükümetlere ve ortaklarına yardımcı olmak, 
toplum sağlığı programlarının tasarımını, uygulamasını, perfor-
mansını ve değerlendirmesini iyileştirmek, böylece evrensel sağ-
lık kapsamı ve sağlığın sağlanmasına katkıda bulunmak için top-
lum sağlığı çalışan programlarını optimize etmek amacıyla sağ-

lık politikası ve sistem desteği hakkında Rehber geliştirmiştir. Bu 
rehberin geliştirilmesi standart WHO yaklaşımını izlemiştir; Üye 
Devletler, uzmanlar, sendikalar, meslek dernekleri ve toplum sağ-
lık çalışanları iş birliği sonucunda hedef, sağlık ekosistemi oluş-
turmaktır. Rehber, temel sağlık hizmetlerine evrensel erişim ar-
zusunu karşılamak için önemli kazanımlar elde etmek amacıyla 
sağlık politikalarını ve sistemlerini optimize etmeyi destekleyen 
bir araçtır (31).

Etkili sağlık işgücü stratejileri, bazı bağlamlarda, meslek-
ler arası birinci basamak sağlık ekiplerinde faaliyet gösteren top-
lum sağlığı çalışanlarının potansiyelini kullanan çeşitli ve sürdü-
rülebilir bir beceri karışımının eğitim ve dağıtımını içermektedir. 
Toplum sağlığı çalışanları aracılığıyla hizmetlerin başarılı bir şe-
kilde sağlanması, sağlık çalışanlarının eğitimi, konuşlandırılma-
sı ve yönetimi için kanıta dayalı modeller gerektirir. Rehber, ulu-
sal politika yapıcılar ve planlamacıları ile uluslararası ortaklarının 
etkili toplum sağlığı çalışan programlarının tasarımında, uygu-
lanmasında, performansında ve değerlendirilmesinde kullanma-
ları için bir araç olarak tasarlanmıştır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Dünya ölçeğinde yıllardır çalışma yaşamında ve İSG alanında 
öncü olan ve önemli düzenlemeler gerçekleştiren ILO, 24-28 Ni-
san 2017 tarihlerinde Cenevre’de “Sağlık Hizmetlerinde İstihdam 
ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi” Üçlü Toplantısı’nı düzen-
leyerek aşağıdaki sonuçları kabul etmiştir:
1. Sağlık sektöründeki insan onuruna yakışır iş, etkili ve sağlam 

yapıda sağlık sistemlerini sağlamak için esastır ve sağlık hiz-
metlerine erişimde eşitlik, nitelikli sağlık bakımı ve toplumda 
verimlilik için ön koşuldur. Sektör, özellikle kadınlar ve genç-
ler için artan istihdam fırsatları sunmaktadır. Sektördeki in-
san onuruna yakışır iş, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine, 
özellikle de sağlıklı yaşamın sağlanması, herkes için refahın 
teşvik edilmesi, kalite eğitimi, cinsiyet eşitliği gibi hedeflere 
odaklanmıştır.

 Sağlık İstihdam ve Ekonomik Büyüme Yüksek Komisyonu’nun 
sağlık işgücüne yatırım konusundaki tavsiyeleri BM Genel Ku-
rulu tarafından kabul edilmiştir. Bu karara göre; Devletler, sağ-
lık ve sosyal sektörlerde insan onuruna yakışır işlerin yaratıl-
ması ile eğitime yönelik yatırımlar ve planlar geliştireceklerdir.

2. Sağlık sektörü sayısız zorlukla karşı karşıyadır. Sağlık sistem-
lerine yönelik hâlihazırda sınırlı olan kamu finansmanı, gü-
nümüzde ekonomik kriz dönemlerinde birçok ülkede daha da 
azaltılmıştır. Sağlık çalışanları, nitelikli hizmet verilmesinden 
ödün vermeden esneklik ve üretkenlik için daha büyük talep-
lere uyum sağlama zorluğu ile karşı karşıyadır. Sosyal koruma 
eksikliğine ilişkin kaygılar da bu sektörün bazı bölümlerinde 
zorlayıcı olabilmektedir.

3. Sonuç olarak, sağlık hizmetlerine evrensel erişimin sağlanma-
sı kısıtlanan bazı ülkelerde sağlık çalışanlarının ciddi sıkıntı-
ları vardır. Sağlık hizmetleri çoğunlukla kadınlar tarafından 
yürütülmektedir ve sektördeki mevcut durum da genellikle 
toplumlardaki genel cinsiyet eşitsizliklerini ve önyargılarını  
yansıtmaktadır. 

 Bir diğer önemli konu olan sağlık çalışanlarının göçü de bir-
çok ülkede sağlık çalışanlarının eksikliklerinin giderilmesinin 
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araçlarından biri olmasına rağmen, göçmen sağlık çalışanla-
rının entegrasyonu, iyi iş ve sağlık hizmetlerine erişimin sağ-
lanması ve vasıflı işçilerin atılmasının önlenmesi de dâhil ol-
mak üzere başka zorluklar da getirmektedir. Yardımcı ve gö-
nüllü çalışanlar da sağlık çalışanı boşluğunu doldurmak için 
kullanılabilir, ancak etkili düzenlemelere ihtiyaç vardır. Ayrı-
ca sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve dış kaynak kullanı-
mı, sektörü daha da çeşitlendirmiştir; ancak bu gelişmeler de 
uygun şekilde izlenmez ve düzenlenmezse etkili sosyal diya-
logda güçlüklere yol açabilir.

4. Sağlık sektöründe insan onuruna yakışır işler geliştirmek için 
umut verici fırsatlar ve önlemler de vardır. Özellikle kırsal ve 
uzak bölgelerde olmak üzere birçok ülkede sağlık çalışanlarını 
sektöre çekmek için teşvikler ve diğer finansal ödül program-
ları kullanılmıştır. Hükümetler ve temsili işveren ve işçi örgüt-
leriyle sosyal diyalog, sağlık çalışanları için sürdürülebilir ve 
üretken bir şekilde insana yakışır işleri arttırır; hizmetler üze-
rinde olumsuz etkisi olabilecek maliyetli iş çatışmalarını önler. 
Yaşlılık, sakatlık ve kronik hastalıkların bakımı ve desteği gibi 
sağlık finansmanı ve uzun vadeli bakım için yeterli düzeyde 
sosyal koruma sistemleri hem faydalanıcılar hem de sağlık ça-
lışanlarının çalışma koşulları için kritik öneme sahiptir. Ulus-
lararası organlar, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyi-
leştirmeye yönelik çözümleri araştırmak için ulusal düzeyler-
de sosyal diyalogun kolaylaştırılmasında rol oynayabilir.

5. Sağlık çalışanları için insana yakışır işlerin, işin geleceği bağ-
lamında, özellikle sağlık çalışanlarına yüksek talebi yönlendi-
ren demografik eğilimler, halk sağlığına hazırlık ve halk sağlı-
ğına yanıt dâhil olmak üzere nüfus sağlığı ihtiyaçlarındaki hız-
lı gelişmeler bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Be-
ceri geliştirme ve eğitim, değerlendirme ile birlikte sürekli eği-
tim, İSG standartlarının uygulanması ve ücret de dâhil olmak 
üzere daha iyi çalışma koşulları, sağlık hizmetlerinde kariyerle-
rin daha fazla çekilmesine ve daha motive ve kalifiye sağlık ça-
lışanlarının ortaya çıkmasına yol açabilir ve böylece verimlili-
ği artırabilir. Teknoloji, kırsal ve uzak bölgelere sağlık hizmet-
lerinin verilmesini destekleyebilir ve katkıda bulunabilir ve ör-
neğin tele tıp ve mobil kliniklerde yeni istihdam yolları açabilir.

6. Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitim, yeterli sayıda uygun 
niteliklere sahip sağlık çalışanlarının sağlanması için anahtar 
stratejilerden biridir. Sağlık sektörü için eğitim ve öğretim, acil 
durumların yanı sıra sağlık hizmeti taleplerinde ve ortaya çı-
kan sağlık ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikleri öngö-
rerek tasarlanmalıdır. Hükümetler, işverenler, çalışanlar ve il-
gili paydaşların bu tür eğitimlere uygun katkıları, erişimini ve 
erişilebilirliğini artırabilir. Sağlık çalışanlarının eğitim ve öğ-
retimi, yardımcı çalışanlar da dâhil olmak üzere sağlık sek-
töründeki tüm meslek gruplarını kapsamalıdır. Bu program-
lar, temel ve sürekli eğitimin bir parçası olarak İSG’yi içermeli-
dir. Ayrıca, halkın sağlık eğitimi, hastalıkların önlenmesine ve 
böylece sağlık sistemi ve maliyetlerine yönelik taleplerin azal-
tılmasına katkıda bulunur. 

7. Göçün kaynağı olan ülkelerde sağlık işgücünün sürdürülebi-
lirliğinin sağlanmasına zarar vermeden, sağlık çalışanı göçü 
sağlık işgücündeki boşlukların ele alınmasına yardımcı olabi-
lir, ancak becerilerin ve mesleki niteliklerin uluslararası olarak 

tanınması, etik dışı ve haksız işe alım uygulamalarından ko-
runma için açık süreçler gerektirir ve evde bakım hizmetlerin-
de çalışanlar da dâhil olmak üzere göçmen sağlık çalışanları-
nın yeterli sosyal koruması önemlidir. İşe alım uygulamaları, 
ILO Adil İşe Alım Genel ilkeleri ve Operasyonel Kılavuz İlke-
leri ile WHO Uluslararası Sağlık Personelinin Uluslararası İşe 
Alımına İlişkin Küresel Uygulama Kuralları (2010) ile uyumlu 
olmalı ve tüm taraflara fayda sağlamaya çalışmalıdır.

8. Sağlık çalışanlarını ulusal mevzuata göre mesleki tehlikeler-
den ve risklerden korumak için ve ilgili uluslararası çalışma 
standartlarına ve etkili ILO/WHO Sağlık için Ulusal Mesle-
ki Sağlık Programları Ortak Küresel Çerçevesi’ne uygun et-
kili uygulama mekanizmalarıyla desteklenen özel program-
lar mevcuttur. İSG önlemleri ve iş sağlığı hizmetlerine erişim, 
hastalıkların ve kesici alet yaralanmalarının önlenmesine ek 
olarak, iş yerinde şiddet, kas-iskelet sistemi sorunları ve bula-
şıcı hastalıklar dâhil olmak üzere tüm tehlikeleri ele almalı ve 
periyodik tıbbi muayeneleri sağlamalıdır.

9. Sağlık işgücüne yönelik strateji ve yaklaşımlarda cinsiyet eşit-
liğinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. İş-yaşam dengesini 
destekleyen güçlü analık ve ebeveyn koruması, sektörün çeki-
ciliğini artırabilir.

10. Sağlık sektörü, iş yerinde her türlü ayrımcılığı ortadan kaldır-
maya ve savunmasız gruplara karşı koruma sağlamaya yönelik 
politikaları teşvik etmelidir.

11. Birinci basamak ve önleyici hizmetlere odaklanan evrensel 
sağlık bakımı, yeterli kamu finansmanı ile sağlanmalıdır. Özel 
yatırım, kamu finansmanı ve sağlık hizmeti sunumunu des-
tekleyebilir. Kamu yararı açısından, sağlık hizmetlerine evren-
sel erişimin sağlanması için sağlık hizmeti sunumunun yete-
rince düzenlenmesi gerekir. Sağlık sektörünün etkin koordi-
nasyonu; ilgili bakanlıklar, sosyal ortaklar ve diğer paydaşlarla 
diyaloga vurgu yapan sektörler arası bir yaklaşım gerektirir.

12. WHO ve diğer uluslararası ya da bölgesel kuruluşlar tarafın-
dan geliştirilen ilgili uluslararası çalışma standartları ile reh-
berlik ve araçları dikkate alarak, etkili ve kaliteli sağlık sistem-
leri ve hizmetlerini sağlamak için her düzeyde politika tutarlı-
lığı ve koordinasyonu esastır.

13. Sosyal diyalog, genel olarak sürdürülebilir sağlık sektörü po-
litika ve uygulamalarının geliştirilmesi ve özellikle sağlık ça-
lışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için kilit bir 
stratejidir. Örgütlenme özgürlüğü ve tüm sağlık çalışanları 
için toplu pazarlık hakkının, 1998 ILO Temel İlkeler ve Çalış-
ma Haklarına İlişkin Beyannamesi ve Takibi doğrultusunda 
teşvik edilmesi gerekmektedir.

14. Sosyal ortaklar ve hükümetler, sağlık hedeflerini ilerletmek 
ve ortak bir kamu yararı olarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak 
için sosyal diyalogu geliştirme ve kullanmada hayati rol oyna-
maktadır. Sosyal ortaklar ve uygun olduğunda diğer paydaş-
ları içeren yerel sosyal diyalog mekanizmaları sağlık reformu 
çabalarını yönetmek ve mevzuat, eğitim planları ve sağlık için 
finansman programları hakkında girdi sağlamak için yararlı 
kurumlar olabilir. Sağlık sektöründeki çalışma koşulları, top-
lu sözleşmeler, tahkim kararları veya ulusal uygulamalar ile 
tutarlı başka bir şekilde yürürlüğe girmedikleri sürece, ulusal 
düzeydeki yasal düzenlemelerde mutlaka belirtilmelidir (32).
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Avrupa Birliği (AB)
Sağlık ve sosyal hizmetler sektörü, AB üye ülkelerinde çalışanları-
nın yaklaşık %10’unu istihdam eden ve işgücünün %77’sini oluştu-
ran kadınların çalıştığı Avrupa’daki en büyük sektörlerden biridir. 
Sağlık çalışanlarının önemli bir kısmı hastanelerde çalışmaktadır; 
ancak, bakım evleri, tıbbi uygulamalar ve sağlıkla ilgili diğer faali-
yet alanlarında (kan bankaları ve tıp laboratuvarları gibi) ve başka 
iş yerlerinde de bulunabilirler.

Modern ve yenilikçi bir sağlık sektörü, insanlara sağlıklı fay-
dalar üretkenlik ve rekabet edebilirlik sağlaması nedeniyle ekono-
mik büyümenin itici gücü olarak görülmektedir. Ek olarak, sağlık 
sektörü, araştırma ve geliştirme ile en fazla sayıda yenilikçi ürün 
ve hizmet üretmektedir.

Sağlık sektörü giderek daha hızlı büyümekte ve böylece daha 
fazla sayıda “beyaz meslek” olanakları sunmaktadır. Bu yüksek 
istihdam potansiyelinin, yaşlanan nüfus, kalite gereksinimlerini 
daha iyi karşılayacak hizmetlerin genişletilmesi ve kişisel bakım 
hizmetleri için artan talebin bir sonucu olarak devam etmesi bek-
lenmektedir (32). 

İş yerinde sağlık ve güvenlik konusundaki AB mevzuatı sağ-
lık sektöründeki risklerin çoğunu kapsamaktadır, ancak aynı za-
manda ortaya çıkan bu çeşitli risklerin kombinasyonu ve bunun 
açıkça yüksek riskli bir sektör olduğu gerçeği, hastane personeli-
nin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını geliştirmek için özel 
bir yaklaşımın gerekliliği konusunda AB ülkelerinde bir tartış-
ma yaratmıştır. Hastane personelinin sağlığını ve güvenliğini ar-
tırmak için tasarlanan tüm değerlendirmeler ve önlemlerin ge-
nel olarak sağlık sektöründeki çalışanlara genişletilebileceği dü-
şünülmüştür (34). 

AB ülkelerinin temsilcileriyle, 2010 yılında, ülkelerindeki du-
rumu ve hastane sektöründe iş sağlığı ve güvenliğini artırmayı 
amaçlayan olası Birlik önlemlerini görüşmek üzere gerçekleştiri-
len toplantıda, üye ülkelerdeki sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve 
güvenliği ve bu alanda yürürlükte olan AB düzenlemelerinin uy-
gulanması ile ilgili olarak genel bir bakışa sahip olmanın önemli 
olduğu düşünülmüştür.

Toplantıda, AB’nin çok yoğun bir çalışma nüfusunun istihdam 
edildiği ve çok sayıda farklı risk türüne (enfeksiyonlar, kimyasal 
ajanlar, kanserojenler, kas-iskelet sistemi hastalıkları, kazalar, rad-
yasyon vb.) maruz kaldığı bir sektör hakkında tartışma başlatılma-
sı memnuniyetle karşılanmakla birlikte sağlık sektörüne özel bir 
AB mevzuatının çıkarılmasının şu anda gerekli olmadığı, tavsiye 
ve iyi uygulama kılavuzları gibi düzenlemelerin olumlu olacağı yö-
nündeki görüşler oybirliği ile kabul edilmiştir. Özellikle EU-OSHA 
European Union Occupational Safety and Health Agency (Avrupa 
İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) aracılığıyla bu alandaki bilginin ya-
yılmasının ve deneyim paylaşımının önemi vurgulanmıştır. 

AB düzeyinde alınabilecek bazı olası girişimleri ve mevcut se-
çenekleri tartışan ve bünyesinde ‘Hastane sektöründe sağlık ve 
güvenlik’ üzerine geçici bir grup oluşturan Danışma Komitesi, 
sağlık sektöründeki tüm iş sağlığı ve güvenliği risklerinin, iş yerin-
de çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili gelişmeleri teşvik etme-
ye yönelik önlemlerin alınmasına ilişkin 89/391/EEC sayılı Kon-
sey Direktifi ve diğer sağlık ve güvenlik direktiflerinin tarafından 
hâlihazırda yeterince karşılandığını kabul etmiştir (35). 

Yeni Ortaya Çıkan ve Acil Önlem Gerektiren 
Riskler Hakkında Avrupa İşletmeler Araştırması 
(ESENER)
EU-OSHA tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen ESENER Eu-
ropean Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (Yeni 
Ortaya Çıkan ve Acil Önlem Gerektiren Riskler Hakkında Avrupa 
İşletmeler Araştırması), Avrupa genelinde iş sağlığı ve güvenliği-
nin farklı sektörlerde yönetilmesi, özellikle de işle ilgili stres, şid-
det veya taciz gibi “yeni ve ortaya çıkan” risklerin yönetilme şekli-
ne odaklanmaktadır.

ESENER çalışması, sağlık sektöründe risk yönetimi hakkında 
da özel bilgi vermektedir ve sonuçları hastalığa bağlı işe devam-
sızlık ve psikososyal riskler gibi konuların sağlık sektörü için bü-
yük önem taşıdığını göstermektedir. 

Bu çalışma sonuçları özellikle aşağıdaki konulara dikkat çek-
mektedir:

- Risk değerlendirmesi veya benzeri önlemleri uygulamak için 
sağlık ve sosyal hizmetler, AB ortalamasının hemen üzerin-
de ancak inşaat ve imalat gibi sektörlerin gerisindedir.

- Sağlık ve sosyal hizmet sektöründe hastalığa bağlı işe gelme-
me durumu AB ülkelerinde en yüksektir.

- Sağlık ve sosyal hizmet sektörü, işle ilgili stres ve şiddet/şid-
det tehdidi konularında çalışanlarının en fazla kaygı duydu-
ğu sektördür.

- Sağlık ve sosyal hizmet sektörü, işle ilgili stres, zorbalık veya 
taciz ve işle ilgili şiddet ile başa çıkmak için en yüksek prose-
dür yüzdesine sahip sektördür.

- Sağlık ve sosyal hizmet sektörü, son üç yılda psikososyal risk-
lerle başa çıkmak için önlemler almış iş yerlerinin en yüksek 
yüzdesine sahiptir.

- Sağlık ve sosyal hizmet sektörü, çalışanlarını psikososyal 
riskler ve bunların sağlık ve güvenlik üzerindeki etkileri ko-
nusunda bilgilendiren kuruluşların en yüksek olduğu sektör-
dür (36).

Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH)
ICOH International Comission on Occupational Health (Ulusla-
rarası İş Sağlığı Komisyonu) bünyesinde çeşitli konularda oluştu-
rulan 37 Bilimsel Komite’den birisi olan “Sağlık Çalışanları için İş 
Sağlığı Bilimsel Komitesi”nin hedefleri; sağlık ortamlarında iş sağ-
lığı ve güvenliğinin bilimsel gelişimini, bilgi ve gelişimini destek-
lemek; sağlık çalışanlarını ve sağlık ortamlarını etkileyen güncel 
sağlık ve güvenlik konularının tartışılması için forumlar sağlamak; 
uluslararası diyalogları teşvik etmek ve bunlara katılmak ve sağlık 
çalışanları için sağlık ve güvenlik konularında rehberlik sağlamak 
için girdi sağlamak; yönergeler, araçlar ve eğitim fırsatları oluştur-
mak ve bunları ICOH üyeleri ve diğer ilgili kişi ve kurumların kul-
lanımına sunmak; WHO, ILO ve diğer uluslararası kuruluş ve STK 
örgütleri ile yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesinde iş-
birliği ilişkilerini geliştirmek olarak ifade edilmektedir.

Söz konusu Komite’nin raporunda; “sağlık çalışanlarının gö-
rev kapsamı hastaların iyileştirilmesi olarak görüldüğünden, sağ-
lık çalışanlarının her gün karşılaştığı tehlikeler ve riskler genel-
likle göz ardı edilmekte veya öncelik olarak algılanmamaktadır. 
Hatta sağlık çalışanlarının işlerini yaparken ortaya çıkan riskle-
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ri kabul etmeleri ve hastalarının sağlık ve güvenliklerini önceleye-
rek genellikle özveride bulunmaları beklenmektedir. Aslında ney-
se ki sağlık çalışanlarını yaralanma ve hastalıklardan koruyan ön-
lemler aynı zamanda hastaların sağlığını ve güvenliğini koruma-
ya hizmet etmektedir. Sağlık çalışanlarının iş yeri tehlikelerinden 
korunması gerekir; sağlıklı bir işgücü olmadan etkili bir sağlık sis-
temi olması mümkün değildir.” şeklinde vurgu yapılmaktadır. Ay-
rıca sağlık çalışanlarında güncel konu başlıkları da aşağıdaki şe-
kilde sıralanmıştır (37):

- Sağlık Hizmetlerinde Tehlikeli İlaçların Kullanımı
- Sağlık Hizmetlerinin Sağlamasında Bulaşıcı Riskler
- Sağlık Çalışanlarında Bel Ağrısının Önlenmesi 

İSG Organizasyonu İyi Uygulama Örneği 
(İrlanda) 
Sağlık ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörü, İrlanda’da önemli bir 
istihdam sektörü olup istihdam edilen tüm çalışanların %13’ünü 
oluşturmaktadır. HSA Ireland Health and Safety Authority (İr-
landa Sağlık ve Güvenlik Kurumu), 2010-2014 yılları arasında sağ-
lık sektörü ile ilgili beş yıllık bir plan üzerinde çalışmıştır. Planın 
amacı, bir güvenlik kültürü geliştirmek ve çalışanlar arasında ya-
ralanmaları ve hastalıkları azaltmak için sektörle iş birliği içinde 
çalışmaktır (38).

Plan, bu hedeflerin uygulanması için altı temel amaç ve eylem 
belirlemiştir (38):
1. Sektördeki paydaşlarla ilişki kurmak, 
2. Uygun şekilde hedefe yönelik teftişler, soruşturmalar ve icra 

eylemleri sağlayarak sağlık sektöründe güvenlik, sağlık, gü-
venlik ve refahta sürekli iyileştirmeler sağlamak,

3. Eğitim ve öğretim içeriğini ve kapsamını etkilemek,
4. Sağlık sektörü ile ilgili risk değerlendirmesi ve kontrolüne yar-

dımcı olacak rehberlik üretmek ve uygun müdahale araçlarını 
uygulamak,

5. Etkili müdahalelerin ve kaynakların en uygun şekilde kullanıl-
masını sağlamak için sağlık sektöründe işgücü sağlığı, güven-
liği ve refahı konusunda mevcut bilginin niteliğini artırmak,

6. Mesleki tehlikeler, yasal zorunluluklar ve iş sağlığı, güvenliği 
ve refahın artırılmasında ve işte kaybedilen zamanın azaltıl-
masındaki öneminin farkındalığını artırmak.

Sektördeki katılım; sağlık hizmetleri düzenleyicileri ve sağlık hiz-
meti sunucuları ile iş birliği içerisinde resmi iletişim süreçlerini 
oluşturarak sağlanmıştır. 

Sonuç olarak; daha önce HSA ile sınırlı teması olan gruplar / 
sektörler katılım sürecine dâhil edilmiştir. Çalışma süresince sek-
tördeki işverenler, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer 
çıkar grupları da dâhil olmak üzere çeşitli paydaşlarla iletişim ve 
istişareler yapılmıştır.

Genel olarak, teftiş programından elde edilen bulgular, bir gü-
venlik danışma sürecinin mevcut olması ve bildirimde bulunu-
lan kazaları HSA’ya bildirmek için aktif bir sistem oluşturulma-
sı önemlidir. 

Ayrıca eğitim ve öğretim alanında da önemli gelişmeler yaşan-
mıştır. Sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin günlük uygulama-
ları, temel olarak sağlık hizmetleri bölüm başkanları da dâhil ol-
mak üzere yerel yöneticilerin sorumluluğundadır. Sektöre destek 

olmak için e-öğrenme modülü üretilmiş ve web sitesinde ücretsiz 
olarak yöneticilerin sağlık ve güvenlik konularının nasıl yönetile-
ceği konusunda yararlanacağı bir eğitim programı oluşturulmuş-
tur. Bu programlar, yararlanılan iki yıl boyunca 3.000’den fazla 
öğrencinin katılımını sağlamıştır. Sağlık personeli lisans yarışma-
ları, lisans programında güvenlik ve sağlık bilincini artırmak için 
sağlık ortamında güvenlik ve sağlık senaryoları kullanılarak ger-
çekleştirilmiştir.

Sektörün yasal gerekliliklere uyum sağlama ve en iyi uygula-
maların yürütülmesini destekleme amacıyla HSA web sitesinin 
sağlık hizmetleri bölümünde bir dizi rehber, kontrol listesi ve çe-
şitli dokümanlar üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur. 

Üretilen rehberler sektöre özel olarak hazırlanmıştır ve aşağı-
dakileri içermektedir:

•	 Sağlık hizmetlerinde sağlık ve güvenlik yönetimi sorunları, 
sağlık ve güvenlik yönetim bilgi formu ve kontrol listesi, ge-
nel pratisyenlik, diş hekimliği ve hastaneler için sektör ge-
nelindeki tehlikeler hakkında doküman.

•	 Biyolojik tehlikeler, AB sağlık sektöründeki kesici alet yara-
lanmaları rehberi ve sağlık çalışanlarını tüberküloz maruz 
kalımından koruma rehberi vb.

•	 Kimyasal tehlikelerin kontrolü hakkında bilgi formu, has-
tane ortamlarında atık anestezik gazlar, lateks alerjisi riski-
ni yönetme

•	 Psikososyal tehlikeler, sağlıkta şiddet ve saldırganlık ve yal-
nız çalışma bilgi formu

•	 Ergonomik tehlikeler, mobil hasta yönetimi ve güvenliği 
hakkında bilgi formu

•	 Fiziksel tehlikeler, sağlık kuruluşunda kayma ve düşmeleri 
önleme rehberi

Yukarıdaki tüm müdahaleler sağlık sektöründe sağlık ve güvenlik 
bilincini artırmaktadır. Ayrıca, sektöre özgü tehlikelere yönelik se-
minerler düzenlenmiş, diğer kurumlar tarafından düzenlenen sağ-
lık seminerleri ve konferanslarında sunumlar yapılmış ve http://
www.hsa.ie web sitesinin sağlık hizmetleri bölümü herkes tarafın-
dan kullanılabilmektedir ve düzenli olarak güncellenmektedir. 

Sağlık sektörü için çalışma programlarının aşağıdaki öncelik-
ler etrafında geliştirilmesi önerilmektedir (38):

(i) Güvenlik, sağlık ve refah mevzuatına iyi yönetişim ve 
uyum gösteren güçlü bir İSG Yönetim Sisteminin uygulan-
masını desteklemek için ulusal düzeyde HSE Health and 
Safety Executive (Sağlık ve Güvenlik Yönetimi) ile birlikte 
çalışmak. 

(ii) Kanıta dayalı ve en yüksek riskli alanlara yönelik teftiş 
programları planlamaya devam etmek ve yasal gereklilik-
lere uyulmaması durumunda yaptırım uygulamak.

(iii) Hükümetin sağlık hizmetlerinde sağlıklı ve güvenli iş yer-
lerini teşvik etmek ve desteklemek için başlattığı girişimle-
ri aracılığıyla çalışma gruplarına katılmak ve sektöre reh-
berlik etmek.

(iv) Sağlık sektörünün uyum sağlamasını destekleyen başarı-
lı girişimleri sürdürmek ve geliştirmek (e-öğrenme, katı-
lım süreçleri ve kilit paydaşlarla istişare, kamu seminerleri, 
web sitesinde yayınlanan rehberlik vb).
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(v) Sağlık sektöründe yeni ve ortaya çıkan riskler hakkında bil-
gi ve rehberlik sağlamak (örneğin, toplumda, evde, çalışma 
ortamında güvenlik ve sağlık; iş yerinde biyolojik tehlike-
lerden kaynaklanan riski yönetmek). Bu, uzmanlar ve pay-
daşlarla araştırma ve katılımı içerecektir.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ
TÜRKİYE’DE İLGİLİ MEVZUAT
Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılında yayınlanan 

“Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin 
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ”  de, çalışanları olası risk ve tehlikelere karşı korumak ama-
cıyla, riskli alan ve gruplar belirlenmesi, “Çalışan Güvenliği Prog-
ramı” oluşturulması, sağlık taramaları yapılması, iğne ucu yara-
lanmaları takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, çalışan-
ların bulaş riski olan hastalıklara karşı korunması ve aşılanma-
sı gibi pek çok konu yer almaktadır. Tebliğde ayrıca, Sağlık çalı-
şanlarının sağlığının korunması için Sağlık kurum ve kuruluşları-
nın, kendi iç düzenlemesini yapmakla yükümlü oldukları, Bakan-
lığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında bu çalışmaların, perfor-
mans ve kalite birimleri veya idarenin uygun gördüğü kalite akre-
ditasyon eğitimi almış sertifikalı personel tarafından yürütülmesi 
gerektiği belirtilmiştir (39).

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yayımlanan “Hasta ve 
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamın-
daki sağlık kurumlarına bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
uygulama yapmak, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik 
gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kendi iç düzenleme-
lerini yapmak ve tedbirleri almak yükümlülüğünü getirmiştir. Yö-
netmeliğe göre; Sağlık kurumları; Çalışan güvenliği programının 
hazırlanması, Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılma-
sı, Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması, Çalışan-
ların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması, Çalışan-
lara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme 
yapılması, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili prog-
ramın ve sürveyans çalışmalarının yapılması, radyasyon güvenli-
ği ile ilgili koruyucu önlemlerin alınması, renkli kod uygulamala-
rının yapılması, güvenlik raporlama sisteminin kurulması, sağlık 
kurumlarında görevli tüm çalışanlara, hasta ve çalışan güvenliği 
konusunda eğitimlerin verilmesi, Hasta güvenliği komitesi, Çalı-
şan güvenliği komitesi kurulması, hususlarında gerekli düzenle-
meleri yapmakla yükümlüdür (40).

Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknoloji ve üretim araçları-
nın çeşitliliği sağlık ve güvenlik konularında farklı birtakım so-
runların doğmasına yol açmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı (Değ. 18/4/2014- 
28976) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlı-
ğı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği uyarınca 
yataklı hastane hizmetlerinin çok tehlikeli gruba dâhil olması da 
sağlık işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ön plana 
çıkarmaktadır (41,42). 6331 sayılı Kanun, kapsamına aldığı iş yer-
lerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve ulusal düzeyde iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması için çalışan ve işve-
renler bakımından hak ve yükümlülükleri düzenleyerek, çalışma 
hayatına önemli yenilikler kazandırmıştır (41). Sağlık hizmetleri 

bakımından herhangi bir özel hüküm getirilmemiş olduğundan, 
6331 sayılı kanunda yer alan tüm hükümler sağlık hizmetleri ba-
kımından da geçerlidir. Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlan-
ması için Sağlık Bakanlığı tarafından Hasta ve Çalışan Güvenliği-
nin Sağlanmasına Dair Yönetmeliğe dayalı olarak Sağlık Bakanlı-
ğı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Çalışan Güven-
liğinin Sağlanmasına Dair Genelge yayımlanmıştır (40, 43).

TÜRKİYE’DE KONU İLE İLGİLİ YAPILAN 
ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER
Bu bölümde, ülkemizde yapılmış, sağlık çalışanlarının çeşitli iş 
sağlığı ve güvenliği sorunlarını konu alan araştırmalar derlenme-
ye çalışılmıştır. Bu araştırmaların sonuçları, son yıllarda bu so-
runların ciddi boyutlara ulaştığını, sağlık çalışanlarının meslek 
etkinliklerini yerine getirmede zorluklar yaşadığını bildirmiş ve 
sağlık çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayabil-
mek için çağdaş iş sağlığı uygulamalarına gereksinim olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Yapılan bu derlemenin ülkemizdeki sağlık ça-
lışanlarının sorunlarının saptanması ve çözüm önerileri geliştiril-
mesinde kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 

Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamlarından 
Kaynaklanan Sorunları
Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı (NEASB) 
da sağlık ocaklarında çalışan personelin iş risklerinin belirlenme-
si amacıyla yapılmış çalışmada; Araştırmaya katılanların %60’ı bir 
yıl içinde tehdit ya da şiddetle karşılaştığını belirtmiştir, araştır-
mada birinci basamak çalışanlarının bildirdiği kesici delici alet 
yaralanma sıklığı, aynı bölgede yataklı tedavi hizmetleri içinde 
çalışanlar arasında bildirilenlerle benzerlik göstermektedir, bun-
ların yanı sıra, her 5 çalışandan 1’i, kas iskelet sistemi sorunları ile 
birlikte değerlendirilebilecek bir risk olan “düşme ve kayma” ile 
son bir yıl içinde karşılaşmıştır, kimyasal madde sıçraması (%33.6) 
son bir yıl içinde en sık karşılaşılan ilk 5 risk ya da sağlık sorunu 
arasında yer almıştır. Çalışmada sıcak çarpması ve hayvan saldı-
rısı gibi birinci basamak sağlık hizmetine özgü sağlık sorunlarının 
varlığı da ortaya konmuştur. Her iki sağlık sorunu da hekim dışı 
sağlık çalışanlarında ve kadınlar arasında daha sık bildirilmiştir. 
Olasılıkla, alan çalışmalarının daha çok ebe ve hemşireler tara-
fından yürütülmesi bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olmuş-
tur. Bu çalışmada; Birinci basamakta mesleksel risk etmenleri ya 
da sağlık sorunları ile sık karşılaşılması, sağlık çalışanlarının he-
men hepsinin (%95,8) mesleksel risk etmenleri ile sık karşılaştığı-
nı düşünmesi; Sağlık çalışanlarının, dolayısıyla kurumların risk-
ler konusunda yeterli donanıma sahip olmadığı sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır (44).

Ankara’da bir Diş Hekimliği Fakültesi çalışanları ile yapılan, 
çalışma ortam koşullarının ve hasta bina sendromu öğelerinin de-
ğerlendirildiği çalışmada, çalışmaya katılan personelin %56’sında 
Hasta Bina Sendromu (HBS) tespit edilmiştir. Aynı zamanda çalı-
şılan ortamı etkileyen fiziksel, kimyasal faktörler, aydınlatma, ba-
ğıl nem, gürültü vb. ölçümlerinde laboratuvarların bir kısmında 
kimyasalların seviyesinin sınırın üzerinde olduğu saptanmıştır. 
Katılımcılarda son üç ayda her hafta en az bir genel, bir mukozal 
ve bir deri semptomunun varlığı tespit edilmiş ve bunlar HBS ola-
rak tanımlanmıştır (45).
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Malatya’da, bir Tıp Merkezinde çalışanların hasta bina send-
romu görülme sıklığı ve bunu etkileyen faktörler üzerindeki ça-
lışmasında tıp merkezi çalışanlarının %65’inde HBS olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca yapılan ölçümlerde çalışma ortamının karbon 
monoksit (CO) miktarının sınır değerin (9 ppm) üzerinde olmadı-
ğı, Klima Dairesi ve Mutfak Deposu sıcaklığının 20 derecenin al-
tında olduğu, çalışma ortamlarının %72,2’sinde sıcaklığın 24 de-
recenin üzerinde olduğu ve çalışma ortamlarının %77,8’inde röla-
tif nem seviyesi sınır değer olan %30’un altında olduğu tespit edil-
miştir. Çalışmaya katılanlarda HBS semptomlarından en sık gö-
rülenleri; yorgunluk ve bitkinlik (%67,1), baş ağrısı (%59,5), boğaz 
kuruluğu (%53,6), gözlerde yanma ve batmadır (%52,4) (46).

Diş teknisyenlerindeki pnömokonyoz sıklığını ve risk faktörle-
rini belirlemek amacı ile 893 diş teknisyeni ile yapılan çalışmada, 
pnömokonyoz sıklığı %10,1 olarak saptanmış, çalışmada pnömo-
konyozun diş teknisyenleri için önemli bir meslek hastalığı oldu-
ğu, erken tanı için sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması 
gerektiği belirtilmiştir (47). 

Ülkemizde hastane ortamının tehlike ve risklerini belirleme-
ye yönelik, mesleksel etken ile hastalık ilişkisinin değerlendirildi-
ği bir çalışmada;  %11.6 sıklığında lateks alerjisi saptanmış, deney 
hayvanları ve formaldehitle karşılaşan grupta alerjik konjonktivi-
tin, formaldehit, gluteraldehit ve klorheksidinle karşılaşan grupta 
alerjik rinitin, elektriğe maruz kalan çalışanlarda gebelik patolo-
jilerinin, molasız-çok yoğun çalışanlarda depresyonun, rekabetle 
karşılaşanlarda anksiyete bozukluğunun,  bu etkenlere maruz kal-
mayan kişilere göre daha fazla görüldüğü saptanmıştır (48).

Hastane ortamı gürültü düzeyini ölçmek amacı ile Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Kliniklerinde yapılan bir araştırma sonuçları-
na göre, ölçülen gürültü düzeyinin WHO tarafından belirlenen 
en yüksek değeri aştığı saptanmıştır. En fazla rahatsız olunan gü-
rültü kaynağı olarak; telefon sesi ve konuşması, koridorda yürü-
me sesi gibi insan kaynaklı sesler saptanmış, servis zeminlerinin 
yumuşak materyalden yapılması ve servis telefonlarının sesli sis-
tem yerine ışıklı sistem olması durumunda, hastane gürültüsü-
nün WHO normlarına düşürülebileceği düşünülmüştür (49). 

İyonize radyasyona uzun dönem maruz kalan radyoloji çalı-
şanlarında, düşük doz iyonize radyasyonun periferik kan lenfo-
sit alt grupları, kompleman ve immünglobulin düzeyleri ile kan 
biyokimyası üzerine olan etkilerinin incelenmesi amacıyla yapı-
lan bir çalışmada; CD4+ T lenfositler, total immünglobulinler ile 
(IgA, IgG, IgM), C3 ve C4’ün azaldığı, biyokimyasal olarak serum 
trigliserid düzeyleri ve serum paraoksonaz aktivitesinin yükseldi-
ği sigara içen radyoloji çalışanlarında IgA ve IgM düzeylerinin iç-
meyenlere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. Ça-
lışmanın sonucunda, çalışanlarda etkilendikleri absorbe doza pa-
ralel olan yan etkiler oluşacağı, bu kişilerin radyasyondan korun-
maya olabildiğince dikkat etmeleri, immün fonksiyonlarının de-
ğerlendirilmesi ve kan biyokimyası yönünden periyodik olarak iz-
lenmelerinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır (50). 

Radyodiagnostik çalışanlarında mesleki radyasyonun tiroid 
nodül prevalansı üzerine etkisini araştıran çalışmada, tiroid no-
dül sıklığı açısından mesleki radyasyon istatiksel anlamlı risk fak-
törü olarak saptanmamıştır. Fakat çalışma esnasında radyodiag-
nostik çalışanlarının büyük çoğunluğunun daha önce tiroid ultra-
sonografisi yaptırmamış olması ve nodül varlığından haberdar ol-

mamaları, her yıl yapılan kontrollerde iyi bir fizik muayene ve ti-
roid ultrasonografisine ihtiyaç olduğunu düşündürmüş ve özellik-
le yoğun radyasyon etkisinde kalan Girişimsel Kardiyoloji ve Rad-
yoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi dallarını kapsayan ge-
niş çaplı araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir (51). 

Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi’nde, 2005 yılında, yapılan bir 
çalışmada; Elektromanyetik Alan (EMA) Haritası çıkarılması için 
tüm hastane binası ve dekanlık binasında ölçüm yapılmış ve en 
düşük EMA ölçüm değerleri, Genel Cerrahi ve Adli Tıp bölümle-
rinde; en yüksek ölçüm düzeyi ise, Anjiografi, Patoloji, Merkez la-
boratuvarı ve Radyoloji Bölümlerinin olduğu katlarda saptanmış-
tır. Araştırmada EMA’ya maruz kalan grupta alerjik hastalıklar, 
baş ağrısı, bulanık görme, çarpıntı, gözde batma, kaşıntı ve su-
lanma, işitme azlığı ile halsizlik ve yorgunluk yakınmaları kont-
rol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla görül-
müştür. Çalışmanın sonuçlarına göre, EMA bulunan yerlerdeki 
çalışma koşulları hastalık ve yakınmaların ortaya çıkmasında et-
kili olabilmektedir (52). 

Antineoplastik ilaçlar, karsinojenik, teratojenik ve mutajenik 
oldukları için mesleki maruz kalım önemlidir. Antineoplastikler-
le çalışan hemşirelerde maruz kalımın değerlendirildiği bir çalış-
mada, antineoplastik hazırlama ve uygulaması yapılan tüm servis-
lerdeki hemşirelere uygulanan, Antineoplastik Temas İndeksi (Bir 
hemşirenin antineoplastiklerin oluşturduğu tehlikeye maruz kal-
ma sıklığı) (ATİ) sonuçlarına göre, hemşirelerin %44,1’inin orta, 
%41’inin yoğun düzeyde maruz kaldığı belirlenmiştir. İdrar analiz-
leri sonucunda herhangi bir kontaminasyon belirlenmemiştir. Baş 
ağrısı, saç dökülmesi ve halsizlik en fazla bildirilen yakınmalar-
dır, kan tetkiklerinde yüksek monosit (%51,7) ve düşük hemoglo-
bin (%23,3) değerleri ortaya konmuştur. Hemşirelerin ancak %50’si 
antineoplastikleri hazırlarken, laminar dikey akımlı kabin kullan-
dığını, sadece %38,2’si eldiven, önlük ve gözlük/cerrahi maske kul-
landığını ve %50’si antineoplastiklerle ilgili eğitim aldığını bildir-
miştir. Araştırmanın sonucunda sitotoksik ilaçlara mesleki olarak 
maruz kalan hemşirelerin kişisel korunmalarının geliştirilmesi ve 
biyolojik izlemin desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır (53).

Diğer yandan ameliyathane çalışanları için başlıca risk faktör-
leri; atık anestetik gazlar, kanla bulaşan patojenler, lateks alerjisi, 
sıkıştırılmış gazlar, durağan postür, lazer dumanı, tehlikeli kim-
yasallar ve kayma ve düşmeler olarak belirlenmiştir (54). Ameli-
yathane ortamının, ameliyathane çalışanlarının sağlığı üzerine 
etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada; anestezi uzmanı ve hem-
şireleri ile cerrahların sağlık sorunları, aynı fakültede anestezik 
gazlara maruz kalmamış temel bilimlerde görev yapan hekimler-
le karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; anestezistler, 
anestezi mesleğine başlamadan önce var olmayan birçok hastalı-
ğın geliştiğinden ve daha sık viral hastalıklara yakalandıklarından 
yakınmışlardır. Anestezist ve cerrahlarda varis, kilo alma, peptik 
ülser hastalıkları daha sık saptanmıştır. Anestezistlerde, cerrah-
lar ve kontrol grubunda görülmeyen anomalili çocukların varlığı 
saptanmış ve 70 gebeliğin 8’inin düşükle, 12’sinin düşük tehdidi 
altında sonlandığı belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, anes-
tezistler ve cerrahların kendi bildirimlerine göre, sağlık sorunları-
nın bu denli artmasına, atık anestezikler dışında ameliyathane or-
tamının da katkıda bulunduğu bildirilmiştir (55). 
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Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Riskleri ve 
Kesici Delici Alet Yaralanmaları
Sağlık çalışanlarının meslek riskleri içinde enfeksiyonlar önem-
li yer tutmaktadır. Ankara’da üçüncü basamak bir sağlık kurulu-
şunda görev yapan hekim, hemşire, laboratuvar ve radyoloji tek-
nisyeni ile güvenlik görevlisi gibi farklı görevlerde çalışan 491 ki-
şide tüberküloz enfeksiyonu riski araştırılmış ve tüberkülin deri 
testi pozitifliği %83 olarak saptanmıştır (56). 

İzmir’de sağlık çalışanları arasında tüberküloz riskinin araş-
tırıldığı bir çalışmada, sağlık çalışanları arasında tüberküloz ge-
lişmesi, normal popülasyona göre daha sık bulunmuş, göğüs has-
talıkları kliniğinde çalışanların, diğer kliniklerde çalışanlara göre 
tüberküloz riski 6,37 kez daha fazla ve hemşirelerin doktorlara 
göre 2,63 kez daha fazla risk altında olduğu saptanmıştır (57).

Akdeniz Üniversitesi’nde çalışan taşeron sağlık işçilerinin iş 
sağlığı ve güvenliği durumunu tespit etmek amacıyla yapılan bir 
çalışmada; katılımcılar arasında en sık görülen iş kazası “kullanıl-
mış enjektör ucu batması”, en fazla algılanan risk: “bulaşıcı hasta-
lıklar ve enfeksiyon” olarak tanımlanmıştır. Katılımcıların %62,5’i 
iş öncesi sağlık risk eğitimi almadığını, %82,8’i riskler konusun-
da işveren tarafından bilgilendirilmediğini, %85,2’si aşı yapılma-
dığını, %57,0’si koruyucu donanımın yetersiz olduğunu, %73,4’ü 
yaptıkları işin sağlık riski yarattığını, %71,1’i taşeron çalışmanın 
sağlığı olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Araştırma sonucunda, 
çalışma ortamının sağlık risklerinden arındırılması, iş güvence-
sinin sağlanması ve sağlık hizmet üretiminde insan haklarının 
yaşama geçirilmesi için taşeronlaşmaya son verilmesi gerektiği  
belirtilmiştir (58).

Sağlık çalışanlarının, sağlık kurumlarındaki rutin çalışma or-
tamlarında, kan yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarına karşı, 
sürekli bulaş riski oldukça fazladır. Sağlık personeli için önem-
li bulaş riski oluşturan patojenler, insan immün yetmezlik virü-
sü (HIV), Hepatit B virüsü (HBV) ve Hepatit C virüsü (HCV)’dür. 
Ülkemizde, hastane çalışanlarında HBV taşıyıcılığının araştırıl-
dığı pek çok çalışmada bildirilen HBsAg seropozitifliği oranının 
%1 ila %3,6 arasında, anti-HCV pozitiflik oranlarının ise; %0,15 ila 
%0,34 arasında değiştiği bildirilmiştir (59, 60). 

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2012-2013 yılı sağ-
lık çalışanlarından tarama amacıyla alınan kan örneklerinde He-
patit B açısından yapılan tarama sonuçları değerlendirildiğinde; 
taramaya katılan 1208 sağlık personelinin %1,57’inde HBsAg po-
zitif saptanırken, %79,4’ünde anti-HBs pozitif, %18,9’unda Anti-
HBs negatif, 5 kişide (%0,4) anti-HCV pozitif olarak tespit edil-
miştir. Sonuç olarak; sağlık personelinin HBV, HCV enfeksiyon-
ları açısından risk altında olduğu, Hepatit B enfeksiyonunun aşı 
ile önlenebilir hastalık olması nedeniyle sağlık çalışanlarının ara-
lıklı olarak taranması, seronegatif personelin aşılama programı-
na alınması, aşılama sonrası uygun zamanda Anti-HBs titreleri-
nin kontrol edilmesi gerektiği ve Hepatit C enfeksiyon bulaşı açı-
sından personelin eğitilmesi gerektiği vurgulanmıştır (61).  Bu pa-
tojenlerin sağlık çalışanlarına bulaş yolları arasında; kesici ve deli-
ci alet yaralanmaları, kan ve diğer bulaştırıcı vücut sıvılarının deri 
üzerindeki sıyrıklar, çatlaklar ve lezyonlar yolu ile ya da ağız, bu-
run, göz gibi mukozal yüzeylere sıçrama şeklinde doğrudan bulaşı 
sayılabilir (62). Bunun yanı sıra diş hekimliği veya cerrahi operas-
yon sonucu damlacık yolu ve viremi ile de çapraz bulaşma olabile-

ceği ileri sürülmektedir (63). Bu arada Hepatit C ve HIV’da etkin 
bir tedavinin olmaması, prognozun ciddi seyretmesi ve korunma-
da aşı olmaması konunun önemini arttırmaktadır (64).

Bir üniversite hastanesinde üç aylık periyotta elektif cerrahi iş-
lemlerde oluşan yaralanma ve kan organ sıvısı sıçrama sıklığının 
araştırıldığı çalışmada, üç aylık süre içinde yapılan ameliyatların 
%5,6’sında sivri cisim yaralanması ve %7,3’ünde kan ve organ sıvı-
sı sıçraması bildirilmiştir. Sivri cisim yaralanması insidansı, sırası 
ile en fazla hemşirelerde, asistanlarda, öğretim üyelerinde ve diğer 
personeldedir. Kan ve organ sıvısı sıçraması insidansı ise sırası ile 
en fazla öğretim üyelerinde, asistan ve hemşirelerde saptanmış-
tır. Ameliyatın süresi, ameliyat başlama saati ve ameliyatta çalışan 
personel sayısının sivri cisim yaralanması oluşmasında etkili fak-
törler olduğu ve kan ve organ sıvısı sıçramasında da yine ameliyat 
süresi ve çalışan personel sayısının etkili olduğu saptanmıştır (65). 

Seydişehir İlçe Devlet Hastanesi’nde 2012-2016 yılları arasın-
da bildirimi yapılmış kesici ve delici alet yaralanmalarının kayıt-
larının retrospektif olarak analiz edildiği bir çalışmada, beş yıl-
lık sürede yaş ortalamaları 23.5 olan toplam 98 sağlık çalışanın-
da kesici ve delici alet yaralanması saptanmıştır. Meslek grupları 
yönünden ilk üç sırada, öğrenci hemşire %67,3, hemşire %17,3 ve 
temizlik personeli %8,2 yer alırken, yaralanma sebebi en çok en-
jektör iğne ucu kapatılması %41,9 olarak saptanmıştır. Sağlık per-
sonelinin %55,1’inin olay sırasında kişisel koruyucu ekipman kul-
landığı; en sık (%50) tek kat eldiven tercih ettiği gözlenmiştir. Kay-
nak hastaların %17,3’ünün serolojik durumu bilinmezken, serolo-
jisi öğrenilenlerden %4,1 HBsAg-pozitif; %2 anti-HCV-pozitif ola-
rak saptanmıştır. Anti-HIV pozitifliği saptanmamıştır. Altı aylık 
izlem boyunca risk altındaki personelde HBV, HCV ve HIV enfek-
siyonu gelişmemiştir.  Yaralanmaya maruz kalanların HBV enfek-
siyonu yönünden yapılan serolojik incelemelerinde %96,9 oranın-
da immün oldukları gözlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, yaralan-
maların başta hekimler olmak üzere sağlık personeli tarafından 
bildiriminin rapor edilmesinin yetersiz olduğunu düşündürmüş-
tür. Bundan dolayı hastane personeline kesici ve delici alet yara-
lanmaları sonucu kanla ve enfekte vücut sıvılarıyla bulaşabilecek 
enfeksiyonlarının anlatılması gerektiği, yaralanma olduğunda bil-
dirim yapıp serolojik olarak takip ve gerekiyorsa tedavi edilmeleri 
gerektiği sonucuna varılmıştır (66). 

Yine bir üniversite hastanesinde, 3 yıl içerisinde görülen mesle-
ki yaralanmaların değerlendirildiği çalışmada, enfeksiyon kontrol 
komitesi tarafından düzenlenen 40 adet sağlık personeli yaralan-
ma formu geriye dönük olarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları-
na göre; en fazla olgu grubunu hemşireler (16/40) oluşturmuş ve en 
fazla yaralanma cerrahi servislerde olmuştur. Başvuran olgulardan 
3’ü acil serviste çalışmaktadır. Olguların 36’sı iğne batması, 2’si ke-
sici alet yaralanması ve 2’si de mukozal temas sonucu yaralanmıştır. 
Yaralanma sonucu olguların 39’u yaralanan bölgeyi temizlemiştir. 
Bir olgu ise yaralanan bölgeyi sıkarak kanatma işlemi uygulamış-
tır. Olguların 25’inde yaralanmanın hangi hastada kullanılan mal-
zemeden olduğu bilinirken 15’inde yaralanma nedeni olan malze-
menin kullanıldığı hasta bilinmiyordu. Yaralanma sonrası bir olgu-
da Hepatit B gelişmiştir; bu personelin enfeksiyon kontrol komite-
sine erken dönemde başvurmayıp aktif hepatit bulguları geliştikten 
sonra başvurduğu saptanmıştır. Sonuçta, sağlık çalışanlarının kan 
ve vücut sıvılarıyla olan mesleki maruz kalım hakkında eğitilmele-
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ri gerektiği ve kan ya da kan ürünleriyle temas sonucu yaralanması 
olan sağlık personelinin en kısa sürede enfeksiyon kontrol komite-
sine başvurmasının önemi vurgulanmıştır (67).

Hastanede son altı yılda sağlık çalışanlarında meydana gelen 
delici kesici alet yaralanmalarının değerlendirildiği ve personele 
verilen eğitim uygulamalarının bildirim üzerine olan etkisinin in-
celendiği bir çalışmada, Ocak 2007-Ocak 2013 tarihleri arasında 
hastanede 229 delici kesici alet yaralanması meydana geldiği sap-
tanmıştır. Bu süre zarfında 1,386 hastane çalışanının eğitim aldı-
ğı tespit edilmiştir. Sonuçta eğitime katılan personel sayısı arttık-
ça, maruz kalım bildirim sayısının arttığı; çalışanların sürekli eği-
timlerinin sağlanmasının, farkındalığı artırarak personel sağlığı-
nın korunmasında önemli olduğu sonucuna varılmıştır (68). 

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel Sağlığı 
Polikliniği’ne Mayıs 2013-Kasım 2015 tarihleri arasında başvuran 
1860 sağlık çalışanı ile yapılan bir çalışmada; HBsAg seropozitifli-
ği %3,1, anti-HBs seropozitifliği %56,5; anti-HAV IgG seropozitif-
liği %92,4; anti-kızamık IgG seropozitifliği %99,1; anti-rubella IgG 
seropozitifliği %97,7; belirtilen dönemde meydana gelen delici-ke-
sici alet yaralanması sıklığı %4,6 olarak saptanmıştır. Çalışmanın 
sonunda, sağlık çalışanlarının mesleğe atılmadan önce aşıyla ön-
lenebilir hastalıklar yönünden değerlendirilmesi ve seronegatif ol-
guların aşılanması gerektiği önerilmiştir (69).

Sağlık Çalışanlarında Bağışıklama
Sağlık çalışanları için temel olarak uygulanması öngörülen aşılar 
Hepatit B, influenza, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, te-
tanoz-difteri aşısı (Td/Tdap) ve Hepatit A aşısıdır (70, 71). Boğma-
ca aşısının daha önce gereğinde uygulanması önerilirken günü-
müzde sağlık çalışanları için kesin olarak uygulanması gerektiği 
kabul edilmektedir (70). Ülkemizde bu aşılar Genişletilmiş Bağı-
şıklama Programı içinde yer almaktadır ve Sağlık Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2009/17 no.lu Genelge-
si ile ücretsiz uygulanmak ve bildirimde bulunmak kaydı ile talep 
eden sağlık kuruluşlarına verilmektedir (72). 

Ülkemizde sağlık çalışanlarının aşılanma durumlarının araş-
tırıldığı çeşitli çalışmalar yapılmıştır; Malatya’da diş hekimlerin-
de aşılanma oranı %48,7, yardımcı sağlık personelinde %14,9 ola-
rak bulunmuş (73); Şanlıurfa’daki çalışmada ise tüm diş sağlığı ça-
lışanlarının yarıdan fazlasının en az bir defa aşılandığı tespit edil-
miştir (74); Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarının 
%50,4’ünün Hepatit B, %30,8’inin de tetanos aşılarını düzenli ola-
rak yaptırdıkları, aşılanmayanların ise %21,5’inin aşıya gerek duy-
madıkları için bağışıklanmadığı belirlenmiştir (75); Akdeniz Üni-
versitesi Tıp Fakültesinde çalışan hekimlerin %68,1’inin üç doz He-
patit B aşısı yaptırdığı, %11,6’sının aşı programını tamamlamadığı 
ve %20,3’ünün ise hiç aşı yaptırmadığı saptanmıştır (76); aynı fakül-
tede yapılmış farklı bir çalışmada hekimlerin %69,8’i yaşamı boyun-
ca hiç influenza aşısı olmadığını belirtmiştir, gelecek yıl aşı olma-
yı düşündüğünü belirtenler ise katılımcıların sadece %37,1’ini oluş-
turmuştur, sonuç olarak, hekimlerin influenza aşısı olma oranla-
rı ve bu konudaki tutumlarının istenen düzeyde olmadığı düşünü-
lerek aşı organizasyonu ve eğitim programları yardımıyla sağlık ça-
lışanlarının aşılanma oranlarının artırılabileceği belirtilmiştir (77); 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yerleşkesinde yapılan bir 
çalışmada Hepatit B aşısı yaptırma oranı, çalışmaya katılan grup 

genelinde %71,9, öğrenciler arasında %52,5, sağlık personelinde %83 
olarak saptanmış ve sağlık çalışanlarının en sık olarak fırsat bula-
mamaları nedeniyle aşı yaptırmadıkları belirlenmiştir (78).

Sağlık Çalışanlarında Ergonomik Risk 
Etmenlerine Bağlı Sağlık Sorunları
Sağlık çalışanlarında kas-iskelet sistemine ait sorunlar, işe bağlı 
sağlık sorunları arasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sağ-
lık çalışanlarında kas iskelet sorunlarının en önemli nedeni, hasta 
ile yakın temas gerektiren aktivitelerdir. Hekim, diş hekimi, hem-
şire, fizyoterapist ve hasta bakıcılar çalışma ortamlarında sürdür-
dükleri aktiviteler nedeni ile kas iskelet sistemini ilgilendiren ya-
ralanma ve hastalıklara sıklıkla maruz kalmaktadırlar. 

Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan 298 personelin katıldı-
ğı bir çalışmanın sonuçlarına göre; hastane çalışanlarında en faz-
la sırt ağrısı (%60,7), bel ağrısı (%57,7), boyun ağrısı (%52,7) omuz 
ağrısı (%46,9) saptanmıştır. Çalışanların %26’sı son 3 ay içerisin-
de kas iskelet rahatsızlıkları nedeniyle doktora muayene olmuş 
ve %38,5’si ilaç kullanmıştır. Çalışanlarda kas iskelet rahatsızlık-
larının günlük işleri engelleme durumları incelendiğinde; gün-
lük işleri en fazla engelleyen sorunlar bel ağrısı (%40,2), sırt ağrısı 
(%31,0), boyun ağrısı (%24,7) omuz ağrısı (%23,8) olduğu belirlen-
miştir. Çalışmanın sonunda; kurum yöneticileri tarafından, ön-
celikli olarak kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının nedenleri-
ni saptamaya yönelik detaylı ergonomik analiz planlamaları, konu 
ile ilgili sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim verilmesi, ağrıların 
önlenmesi ve bildirimi ile ilgili yöntemler geliştirilmesi gerektiği 
sonucuna varılmıştır (79).

Uzun süre aynı pozisyonda çalışmak zorunda kalan diş he-
kimlerinde mesleki çalışma şartlarına bağlı olarak en fazla ver-
tebral disk rahatsızlığı oluştuğu bildirilmiştir (80). Hekimler-
de çalışma koşullarına ve mesleğe bağlı olarak ortaya çıkan kas-
iskelet sistemi sorunlarının incelenmesi amacıyla yapılan bir ça-
lışmada; hekimlerin %33,33’ünde kas-iskelet sistemi problemi ol-
duğu, en fazla genel cerrahlar (%17,07), beyin cerrahları (%14,63), 
çocuk hastalıkları uzmanlarında (%9,76) problem yaşandığı  
saptanmıştır (81).

Isparta Devlet Hastanesi’nde değişik birimlerde çalışan fark-
lı sağlık çalışanları gruplarından 80 kişinin katıldığı araştırmada, 
çalışma postürü değerlendirilmiş ve hastane malzemelerinin uy-
gunluğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda, malzemeler düzen-
lenirken ergonomik düzenlemelerin dikkate alınmadığı, sağlık ça-
lışanlarının ergonomi farkındalığının olmaması nedeniyle çalış-
ma esnasında postürüne dikkat etmediği ve sonuç olarak statik 
postürde sorunlar oluştuğu saptanmıştır (82).

Hastane ortamında çalışma tasarımlarının yeterli düzeyde ol-
maması, özellikle hemşirelerde, kas-iskelet rahatsızlıkları ve diğer 
sorunların meydana gelmesinde önemli bir unsurdur. Hemşirele-
rin uzun süre ayakta kalmaları sonucunda, diğer çalışanlara göre 
ergonomik risk faktörlerine daha fazla maruz kaldıkları, bu duru-
munda onlarda sıklıkla iskelet-kas sistemi bozukluklarına neden 
olduğu belirlenmiştir. Çalışma ortamında uygun tasarımların ge-
liştirilmesi, hemşireler üzerinde olumlu etkilere neden olmuştur 
ve hemşirelerin çalışma ortamına yönelik ergonomik risk algıla-
rı azaldıkça yaşam kalitesine ilişkin tutumlarında iyileşmeler sağ-
lanmıştır (83).
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Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet
Şiddetin, toplumda ve iş yerlerinde yaygın bir halk sağlığı sorunu 
ve mesleki tehlike olarak giderek artan bir önem kazandığı belir-
tilmektedir. Alınan tüm önlemlere ve önerilere rağmen, yıllardır 
sağlık çalışanlarına karşı devam eden şiddetin giderek arttığı, sağ-
lık çalışanlarının şiddet yönünden çok ciddi bir risk altında oldu-
ğu vurgulanmaktadır (84). Konuyla ilgili 2019 yılında yayımlanan 
ve 253 çalışmayı ve 331.544 çalışanı kapsayan bir meta analiz ça-
lışmasında çalışmalara katılan sağlık çalışanlarının %61,9’unun iş 
yerinde herhangi bir şiddet türüne, %42,5’inin fiziksel olmayan, 
%24,4’ünün de fiziksel şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir (85).

Ülkemizde üç ilde gerçekleştirilen birinci basamak, devlet has-
tanesi ve üniversite hastanesi çalışanlarının katıldığı bir çalışma-
nın sonuçlarına göre, 1071 sağlık çalışanının %50,8’inin son bir yıl 
içinde şiddet türlerinden birine ya da daha fazlasına maruz kaldı-
ğı, en sık pratisyen hekimler ve hemşirelerin şiddete uğradığı, ça-
lışma birimi açısından da en sık acil servislerde çalışanların şidde-
te maruz kaldığı saptanmıştır. Çalışmada ayrıca, sağlık çalışanla-
rının iş yerlerinde karşılaştıkları şiddeti çalışma sürecinin kaçınıl-
maz bir yanı olarak görmeleri nedeniyle pek çok olayın resmi ola-
rak bildirilmediği saptanmıştır (84).

Uzman doktor, hemşire ve diğer çalışanları kapsayan bir çalış-
mada ise; şiddete maruz kalma oranı %87,1 olarak saptanmış olup 
sözel şiddetin %46,9, saldırgan davranışın %33,5, fiziksel saldırı-
nın %19,4 olduğu belirlenmiştir. Şiddet gösterenlerin daha çok 21-
30 yaşları arasında ve eğitim düzeyleri düşük olan kişiler olduğu; 
ayrıca şiddetin en sık olarak hasta yakınları tarafından, ikinci sık-
lıkta ise hasta ile birlikte hasta yakınları tarafından, daha az oran-
da da hasta tarafından yapıldığı belirtilmiştir (85).

Sivas ilinde sağlık sektöründe çalışan tüm personelin katıldı-
ğı bir çalışmada; sağlık çalışanlarının %49,79’u son bir yıl içinde, 
%95,51’i ise sağlık sektöründe çalıştıkları süre boyunca herhangi 
bir zamanda en az bir şiddet türüne maruz kaldığını belirtmiştir. 
En sık maruz kalınan şiddet türü ise %73,72 ile sözel şiddet ola-
rak ifade edilmiştir. Güvenlik görevlileri %93,75 ile en çok şidde-
te maruz kalan meslek grubu, devlet hastanesi %57,96 ile şiddetin 
en sık görüldüğü sağlık kurumu, acil servis ise %70,67 ile en çok 
şiddete en çok uğrayan servis olarak saptanmıştır. Sağlık çalışan-
larına en sık şiddet uygulayan kişilerin %36,11 ile hasta ve hasta 
yakınları olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak; çalışmanın yapıldı-
ğı ilde sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önemli bir sorun olduğu 
ve toplumun şiddet konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, sağ-
lık kurumlarında güvenlik önlemlerine önem verilmesi gerektiği  
vurgulanmıştır (86).

Edirne il merkezindeki doktorların maruz kaldığı şiddeti, şid-
det sonrası yaşadıklarını ve şiddete maruz kalma sıklığını incele-
yen bir araştırmada; katılımcıların %50,8’i son bir yılda iş yerin-
de en az bir kez şiddete maruz kaldığını, %88,5’i meslek hayatı bo-
yunca sözel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Çalışmanın di-
ğer sonuçları; doktorların akademik kariyeri arttıkça şiddete ma-
ruz kalma sıklığının azaldığı; günlük bakılan hasta sayısı arttıkça 
şiddete maruz kalma sıklığının arttığı; doktorların meslek haya-
tının ilk 10 yılında şiddet görme sıklığının daha fazla olduğu şek-
lindeydi. Şiddete maruz kalan doktorların gözlemlediği nedenler 
en sık, bekleme nedeniyle gecikme olup diğer nedenler ise; istedi-
ği ilacı yazdıramama veya hasta olmadan ilaç yazdırmaya çalış-

ma, hasta olmadığı halde rapor almaya çalışma gibi etik olmayan 
istekler olarak belirtilmiştir. Şiddetin sıklığını, nedenlerini ve so-
nuçlarını doktorların bakış açısı ile ortaya koymayı amaçlayan bu 
çalışmada, sağlıkta şiddetin halen ciddi bir sorun olduğu ve dok-
torların maruz kaldıkları şiddetin sonucunda çalışma isteklerini 
kaybettikleri saptanmıştır (87).

Ülkemizde sağlık sektöründe çalışan bütün sağlık çalışanla-
rını temsil eden örneklem üzerinde yapılan bir çalışmada; fizik-
sel şiddet %6,8; sözlü şiddet %43,2; yıldırma (zorbalık) %2,4 ve cin-
sel taciz %1 olarak belirlenmiş.  Çok değişkenli analiz sonucunda, 
sağlık sistemi, çalışılan kurum, cinsiyet, meslek, yaş, çalışma saat-
leri ve vardiyalı çalışma iş yeri şiddeti için risk faktörü olarak sap-
tanmıştır. Çalışmanın sonunda, iş yeri şiddetinin sağlık çalışanla-
rı için bir önemli sorun oluşturduğu ve çalışmanın sonuçlarının 
uygun önleme çabalarının geliştirilmesi için önemli olduğu belir-
tilmiştir (88). Çalışma ortamında uğradıkları şiddetin sağlık çalı-
şanları üzerindeki etkileri, hizmet niteliğinde azalma, moral bo-
zukluğu, iş doyumunda azalma, işten ayrılma ya da ayrılmaya ni-
yetlenme, stres düzeyinde artma, işteki hatalarda artma, işe de-
vamsızlıkta artma, korku, öfke, güçsüzlük ve suçluluk hissi, uyku 
bozuklukları ve fiziksel yaralanma şeklinde özetlenmiştir (89).

Ambulans personelinin şiddete uğrama sıklığı ve tükenmişlik 
durumunu saptamak amacı ile 120 ambulans personelinin katıl-
dığı bir çalışmanın sonuçlarına göre; katılımcıların %67,5’inin en 
az bir tür şiddet (sözlü ya da fiziksel) uğradığı, %62,0’sinin sözlü 
taciz ve %55,8’inin sözlü tehditlere maruz kaldığı saptanmış, er-
kek personelin fiziksel tehdit ve saldırılara uğrama oranlarının 
anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışma ortamında 
yönetici desteğini yetersiz olarak tanımlayan kişilerin tükenmiş-
lik durumları incelendiğinde, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 
puanlarının anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmış ve bireyin 
maruz kaldığı her türlü olumsuz durumun tükenmişlik sendro-
muna yol açabileceği ve ambulans personelinin bu duruma daha 
yatkın olduğu belirtilmiştir (90).

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören 530 öğ-
renci üzerinde yapılan bir çalışmada katılımcıların %17,6’sı öğren-
ciliği boyunca hasta, hasta yakını veya herhangi bir sağlık çalışa-
nı tarafından uygulanan (fiziksel, cinsel, sözel, psikolojik) şiddete 
maruz kaldığını belirtmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerinin %75,9’u 
sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin giderek arttığı düşüncesi-
ne kesinlikle katılmakta, %16,2’si çalışma hayatı boyunca şiddete 
maruz kalma konusunda çok endişeli, %55,9’u endişeli olduğunu 
belirtmekte, %43,7’si sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının seç-
meyi düşündükleri uzmanlık dalını kısmen, %18,6’sı kesinlikle et-
kileyeceğini belirtmektedir. Öğrencilerin %5,5’ihasta ile yüz yüze 
çalışacağı bir uzmanlık dalını seçmek istemediğini, sadece “temel 
bilimleri” seçmek istediğini, %53’ü hasta ile yüz yüze çalışacağı 
bir uzmanlık dalını istemekle birlikte “şiddete uğrama riski fazla 
olan bir uzmanlık dalını” seçmek istemediğini belirtmiştir. Araş-
tırma sonunda; sonuçların sağlık hizmetlerinde çok önemli yeri 
olan uzmanlık dallarında orta ve uzun vadede yetişmiş eleman sı-
kıntısına, dolayısı ile sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara neden 
olacağı vurgulanmıştır (91).

Sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarında yaşanan şidde-
tin artan eğilimi istatistiklerde de kendini göstermektedir. Sağlık 
Bakanlığı’nın 2013 yılından itibaren tutulan “Beyaz Kod” istatis-
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tiklerine göre ülkemizde bildirimi yapılan şiddet olgu sayısı yılda 
on bin civarındadır. İki bin on yedi yılının ilk altı ayında 4.514 şid-
det olgusu yaşanmış ve bu olgularda toplamda 5.347 sağlık çalışa-
nı şiddete maruz kalmıştır. Ankara Tabip Odası’nın Bilgi Edinme 
Kanunu kapsamındaki başvurusuyla ulaştığı verilere göre de 14 
Mayıs 2012 - 27 Ağustos 2014 tarihleri arasında adı geçen istatis-
tiklere göre toplamda 23.120 şiddet olgusunun bildirimi yapılmış-
tır. Olguların %44,4’ü devlet hastanelerinde yaşanmış ve en çok 
hekimlere karşı (%56,1) olmuştur (92).

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik
Mesleki tükenmişlik, bir örgütteki insan kaynağının verimli ve et-
kili çalışmasını ve örgütsel performansını olumsuz yönde etki-
leyen bir süreçtir. Tükenmişlik, insanlarla birebir etkileşimi ge-
rektiren hekimlik, hemşirelik, sosyal hizmet uzmanlığı ve öğ-
retmenlik gibi meslek gruplarında sıklıkla görülmektedir. Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 
ve Araştırma hastanesinde görev yapan 314 sağlık çalışanının tü-
kenmişlik düzeylerinin ve etkili faktörlerin araştırıldığı bir çalış-
manın sonuçlarına göre; erkeklerin puan ortalamaları kadınlara 
göre daha yüksek bulunmuştur. İleri yaştaki kişilerde tükenmiş-
lik seviyesinin azaldığı saptanmış, bu da artan yaşla beraber so-
runlara çözüm getirebilme becerisinin artması ve genç çalışan-
ların beklenti düzeylerinin yüksek olmasından dolayı yaşadıkları 
hayal kırıklığı ile açıklanmıştır. Asistan doktorların tükenmişlik 
puan ortalamalarının diğer meslek gruplarından daha yüksek ol-
duğu belirlenmiş olup çalışmada; yaş, cinsiyet, meslek, çocuk sa-
hibi olma durumları, çalışma süreleri ve kurumda çalışma sürele-
rinin sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini anlamlı bir şe-
kilde etkilediği belirlenmiştir (93).

Adana ve çevresinde görev yapan anestezi ve reanimasyon uz-
manları ile uzmanlık eğitim süresi bir yılın üzerinde olan araştır-
ma görevlisi 88 hekimin dâhil edildiği bir çalışmanın sonuçları-
na göre; sigara içenler, uyku sorunu yaşayanlar, herhangi bir ho-
bisi olmayanlar, araştırma görevlileri ve çalışma süresi beş yıldan 
az olan hekimler, kamu hastanelerinde çalışanlar ve uzmanlık sü-
resi 16 yılı aşmış anestezistler tükenmişlik açısından yüksek risk 
grubundadır (94).

Sağlık çalışanlarının tükenmişlik duygusunun işten ayrılma 
niyetine etkisi ve bu etkide kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü üst-
lenip üstlenmediğini belirlemek amacıyla Mersin’de özel hastane 
çalışanlarının katılımı ile yapılan bir çalışmada; sağlık çalışanla-
rının tükenmişlik duygusuna sahip olduğu ve tükenmişliğin üç 
alt boyutunun (duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı-
da azalma) işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif ve istatistiksel ola-
rak anlamlı ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, 
bireylerin tükenmişlik düzeyinin artmasının işten ayrılma niyeti-
ni artırdığı ve kişi-örgüt uyumunun bu ilişkiyi tetikleyici bir etki-
si olduğu yönünde görüş belirtilmiştir (95).

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Psikolojik Yıldırma 
(Mobbing)
İş yerinde kişilerarası ilişkilerden kaynaklanan streslerden birisi de 
yıldırmadır. Leymann, iş yerinde yıldırmaya maruz kalmanın sos-
yal izolasyon, sosyal uyumsuzluk, psikosomatik hastalıklar, dep-
resyon, takıntılı davranışlar, çaresizlik, öfke, anksiyete ve umut-

suzluk gibi önemli sonuçlara yol açtığını öne sürmektedir (96).
Ülkemizde yıldırmanın çok yaygın bir biçimde yaşandığı alan-

lardan birisi de sağlık sektörüdür (97). Bu nedenle sağlık çalışan-
larının yıldırmaya maruz kalma, depresyon ve yaşam doyumu dü-
zeylerinin incelenmesi, hem çalışanların yaşam kalitesi hem de 
sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından önemlidir.

İç Anadolu bölgesinde yer alan orta büyüklükte bir il merke-
zindeki hastanelerde en az altı aydır çalışan 244 sağlık personeli-
ne Olumsuz Davranışlar Ölçeği (ODÖ), Beck Depresyon Envan-
teri (BDE) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) uygulanmıştır. Çalış-
manın sonuçlarına göre, sağlık çalışanlarının yıldırmaya maruz 
kalma düzeyleri arttıkça yaşam doyumlarının azaldığı ve depres-
yon düzeylerinin arttığı saptanmıştır (98).

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde çalışan hekim-
lerin algıladıkları “Mobbing” düzeyinin “Genel Öfke Düzeyi” ve 

“Öfke İfade Tarzları” ile olan ilişkisini inceleyen bir çalışmanın 
sonuçlarına göre; çalışmaya dâhil olan hekimlerin içinde bulun-
dukları ortamda algıladıkları mobbing seviyesi arttıkça hisset-
tikleri öfke duygusunu kontrol altında tutma becerileri azalmak-
ta ve kontrol düzeyleri düşmektedir. Anket verileri doğrultusun-
da elde edilen sonuçlar; öfke kontrolünün sağlanamamasının öfke 
ifade tarzını da olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Mob-
bing algısı artan hekimlerin sağlıklı düşünme ve mantıklı hare-
ket edebilme becerileri azalmaktadır. Öfke kontrol mekanizması 
devre dışı kalan bireylerde öfkeyi dışa vurma düzeyi, pozitif yön-
de artış göstermekte ve şiddete olan eğilim artmaktadır. Çalışa-
nın öfke kontrolünü sağlayamaması, öfkeyi içte tutma eğiliminin 
azalmasına, öfkenin dışa vurumunun artmasına neden olmakta-
dır. Kontrolsüz olarak dışa vurulan öfke, genelde saldırgan ve şid-
det eğilimi düzeyi yüksek bir şekilde gerçekleşmektedir. Araştır-
manın sonunda araştırmacılar; bu olumsuz tablo, çalışanın per-
formans ve iş aidiyetini azaltacağı için örgütlerin mobbing olgusu 
üzerinde profesyonel yardım alarak çalışması gerektiğini vurgu-
lamıştır, araştırmacıların önerilerine göre; öncelikle hastanelerin 
mobbing ile ilgili uzmanlardan yardım alarak konu üzerinde eği-
tim almaları gerekmektedir. Hastane yönetiminin mobbing konu-
sunda eğitim alması, bu algı ile karşılaşması durumunda nasıl mü-
dahale edeceği hususunda yol gösterecektir. Aynı şekilde hastane 
yönetimi, çalışanlarının da mobbing ile ilgili eğitim almasını sağ-
lamalıdır. Uzman psikologlar düzenli aralıklarla hastane çalışan-
larına belli destek programları uygulayarak mobbing durumun-
da mevcut öfke ve öfke ifade tarzı düzeylerini dengede tutabilme-
lerine yardımcı olmalıdırlar. Mobbing algısı dolayısı ile psikoloji-
si olumsuz etkilenen çalışanların izin ya da rapor kullanması ko-
nusunda yardımcı olunarak işe olan aidiyet duygusu arttırılmalı-
dır; böylece işlerine ve iş yerine olan bağlılık duygusu çalışanla-
rın daha iyi performansla çalışmasına destek olacaktır ve sağlık-
lı bireyler daha sağlıklı iletişim kurarak daha verimli çalışacak-
tır. Özellikle hekimlerin öfkesini doğru şekilde ifade edebilmesi 
bu zincirin diğer halkası olan hastalar için de çok önemlidir (99).

Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu
Sağlık çalışanlarının başarılı, memnun ve üretken olabilmelerinin 
en önemli nedenlerinden birisi de iş doyumudur. Çalışanların ta-
mamı, çalışma şartlarının iyileştirilmesini, iş yaşamı ile ilgili eko-
nomik, psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasını iste-



Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği 503

mekte, çalıştıkları kurumlarda bu ihtiyaçları karşılandığı müddet-
çe işlerinden tatmin olmaktadırlar (100).

Kastamonu ilinde bir kamu hastanesinde görev yapan 140 sağ-
lık çalışanının iş doyumunu ölçmek, iş doyumunu etkileyen fak-
törleri belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada; çalışanların sa-
dece içsel iş doyumu boyutunu oluşturan başarı, tanınma, tak-
dir edilme, işin kendisi, işin sorumluluğu açısından tatmin oldu-
ğu görülmektedir. Dışsal iş doyumu boyutunu oluşturan kurum-
sal politika, yönetim şekli, denetim biçimi, yönetici ve astlarla iliş-
kiler, çalışma koşulları ve ücret açısından sağlık çalışanlarının tat-
min olmadığı; içsel ve dışsal iş doyumu boyutlarının bileşimi olan 
genel iş doyumu açısından da çalışanların iş tatminin sağlanama-
dığı belirlenmiştir (101).

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nde, sağlık çalışan-
larının motivasyonunu etkileyen faktörleri inceleyen bir çalışmaya 
göre; kişilerin aldığı eğitime uygun bir işte çalışması motivasyon 
ve iş doyumu açısından önemlidir. Bu verimlilik aynı zamanda et-
kin çalışma ve hasta memnuniyetini beraberinde getirmektedir. Ya-
pılan araştırma sonucunda; personelin bilimsel çalışma olanakları 
için çeşitli konferans, toplantı ve eğitimlere katılımları, psiko-sos-
yal açıdan motivasyonu olumlu etkilemekte, özellikle eğitime katı-
lımlarının yönetim tarafından hem maddi hem de manevi destek-
lenmesi motivasyon açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık ça-
lışanları harcadıkları işgücünün maddi olarak karşılığını alamadık-
larını ifade etmiştir, bu durumun genel olarak motivasyon üzerin-
de olumsuz etki yarattığı izlenmektedir ve ücretin yüksek olması-
nın motivasyon üzerinde etkisinin büyük olduğu ifade edilmekte-
dir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde; personelin parasal ödüllere 
manevi ödüllerden daha fazla önem verdiği belirlenmiştir. Ayrıca 
sağlık çalışanları arasındaki ücret adaletsizliği de huzursuzluğa yol 
açmaktadır; bu da performansa dayalı ödeme sisteminin bir sonu-
cudur ve çalışanların motivasyonunu düşürücü bir etkiye sahiptir. 
Aynı işi yapan kişilerin farklı ücret alması kişilerarası iletişimi de 
olumsuz etkilemekte, psikolojik olarak verimleri düşmektedir. Sağ-
lık çalışanları, emeklerinin karşılığında takdir edilmek ve onurlan-
dırmak istemektedir; takdir edilme çalışanlarda mesleki tatmin ya-
ratmakta, işlerini daha iyi ve özveriyle yapmalarını sağlamakta, bu 
durum hasta memnuniyeti üzerinde de pozitif etki göstermekte-
dir. Araştırma sonucuna göre; yönetimin personelin sorunlarına il-
gisiz kalması, çalışanların motivasyonu ve verimliliği üzerinde ne-
gatif etki göstermektedir. Huzursuz, mutsuz personel motivasyon 
açısından düşüş göstereceği gibi aynı zamanda işgücü olarak da dü-
şüş gösterecektir ki bu düşüş, aynı zamanda hasta memnuniyeti-
ni de negatif yönde etkileyecektir. Ayrıca sağlık tesislerinde çalış-
ma ortamının ısıtma, aydınlatma, havalandırma gibi fiziksel özel-
liklerinin yeterli olmaması ve diğer mesleki tehlikeler, sağlık per-
sonelinin motivasyonunu azaltmakta ve verimliliği düşürmektedir. 
Hastanelerin fiziki koşullarının uygun olması ve ekipman yeterlili-
ği çalışanlar için önemli bir motivasyon aracıdır. Çalışma saatlerin-
deki belirsizlik motivasyon kadar iş verimini de olumsuz yönde et-
kilemektedir. Sonuç olarak; sağlık kurumlarında verimlilik artışını 
ve hasta memnuniyetini sağlamak isteyen yöneticilerin, çalışanla-
rın motivasyonunu ve motivasyon faktörlerini bilmesi ve etkin bir 
şekilde kullanması önemlidir. Ayrıca kurumlarda ekip çalışmasını 
esas alan bir yönetim sisteminin oluşturulması, sağlık hizmetlerini 
başarıya ulaştıracak en önemli faktör olacaktır (102).

Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşulları
Kesintisiz uzun süreli çalışma başta hekimler olmak üzere sağlık 
çalışanlarının sık maruz kaldıkları ve doğal karşılanan bir çalış-
ma biçimidir. Tehlike kaynaklarından etkilenme süresinin artma-
sı ile, işteki gerilim ve diğer sağlık sakıncaları ortaya çıkmaktadır. 
Sağlık çalışanlarının bu durumu benimsemiş olmaları da emek 
mücadelesinin önemli bir eksikliği olarak değerlendirilmektedir 
(103). Ayrıca özellikle hastanelerde bireysel sözleşmeler ve geçici 
kadrolarda çalışanların, sağlık sorunlarını bildirdiği takdirde iş-
siz kalmaktan korkmalarının da durumu daha kötüleştirdiği bil-
dirilmektedir (104).

Ülkemizde sağlık çalışanlarının çalışma ortamında karşılaş-
tıkları riskler ve sağlık sonuçları ile ilgili sistematik bir bilgi top-
lama süreci bulunmamaktadır. Sağlık çalışanları karşılaştıkları iş 
sağlığı ve güvenliği sorunlarını, tıp alanındaki bilgi ve deneyimle-
rini kullanarak bireysel olarak çözmeye çalışmaktadır. Ortaya çı-
kan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının izlenmesi ve nedenle-
rinin ortaya konması, çalışanların özlük hakları açısından da bü-
yük önem taşımaktadır (105).

Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılında yayınlanan “Sağlık 
Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlan-
ması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve 
2011 yılında yayınlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlan-
masına Dair Yönetmelik” sonrasında ülkemizde bazı sağlık ku-
rumlarında “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi” yapılanmala-
rı oluşturma çalışmaları başlamıştır. Ayrıca birçok sağlık kuru-
luşunda Enfeksiyon Kontrol Komiteleri’nin sağlık çalışanlarının 
sağlığı konusunda da etkinlik gösterdiği bilinmektedir.

T.C. Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2020 ta-
rihinde yayınlanan, Kamu Hastanelerinde İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Uygulama Rehberi (106),  iş sağlığı ve güvenliği uygulamaların-
da görev alan çalışanlar, işverenler ve işveren vekilleri için, mev-
zuat hükümlerinin uygulanması konusunda öneriler sunmakta-
dır. Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin ola-
rak yürütülmesi ve mevzuatta yer alan kuralların tam olarak ha-
yata geçirilmesi için bu kapsamdaki rehberlerin geliştirilmesi çok 
önemlidir.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ 
ETKİNLİKLERLERDEN ÖRNEKLER
Bu bölümde; sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği sorunları 
ile ilgili gerçekleştirilen çalıştay ve kongreler özetlenmiştir.

Ankara’da, 26-28 Kasım 1999 tarihlerinde, düzenlenen “Sağ-
lık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi”, sağlık çalışanlarının 
sağlığı konusunda düzenlenen ilk ulusal kongre olarak dikkat çek-
mektedir. Kongre, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş hekimleri Birli-
ği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türki-
ye Fizyoterapistler Derneği, Türk Diyetisyenler Derneği, Veteriner 
Hekimler Derneği, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği, Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel-iş ve Petrol-iş’in ka-
tılımıyla, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin desteği ile An-
kara Tabip Odası’nın kongre sekreterliğinde gerçekleştirilmiştir. 

Kongrenin amaçları; sağlık çalışanlarının sağlığı alanında da-
ğınık bulunan akademik bilgi birikiminin paylaşılması, hukuksal 
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açıdan neler yapılabileceğinin ortaya konması, iş yerlerinde sağlık 
çalışanlarının sağlığı birimlerinin oluşturulması için gerekli ça-
lışmaların başlatılması olarak belirlenmiştir.

Kongre boyunca çalışma ortamı ve koşulları, enfeksiyon riskle-
ri, kimyasal riskler, mekanik riskler, fiziksel riskler ve psikolojik so-
runlar, sağlık çalışanlarının sağlığı için iş yeri örgütlenme modeli, 
sağlık politikalarının sağlık çalışanları üzerine etkisi başlıkları pa-
nel, konferans, grup çalışması ve serbest bildiriler ile ele alınmıştır.

Kongre Sonuç Bildirgesi’nde son dönem politikaların sağ-
lık çalışanları üzerine etkileri; ücretlerin düşmesi, örgütsüzleş-
me, kendine ve hastasına yabancılaşma, çalışma koşullarının kö-
tüleşmesi, çalışma süresinin uzaması, angaryanın artması,  iş-
siz kalma korkusu sonucu gelecek ile ilgili ümitsizlik ve beklenti-
sizlik duygusunun hâkim olması, yemek, güvenlik ve temizlik vb 
bazı hizmetlerin özel şirketlere devredilmesinin sonucunda dü-
şük ücretli, meslek risklerine karşı korunmasız sağlık çalışanla-
rının sayısının artması,  maliyeti düşürmek amacıyla tıbbi mal-
zemelerin kullanılmaması ya da uygun nitelikte olmaması sonu-
cu bazı mesleki risklerin artması, toplum sağlığı yerine bireysel 
sağlığın öne çıkarılması başlıklarında sıralanmıştır. Bildirge’de; 
iş yerlerinde çalışanların kaydını tutacak, gerekli istatistiksel bil-
gileri toplayacak, korunma için önlemler geliştirecek ve gerekli 
durumlarda müdahale için yol gösterici olacak “Sağlık Çalışan-
larının Sağlığı Birimi” ve katılım mekanizmalarının kurulması-
nın bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir. Kongre sonrası dönem-
de, bilimsel, hukuksal ve örgütlenme başlıklarında gelişmelerin 
gözden geçirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi amacıyla iki 
yılda bir “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi” düzenlenmesi 
kararı alınmıştır (107). 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi 16-18 Kasım 
2001 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Sağlıkta: 
Emek-Sermaye, Ücret-Kâr” teması ile gerçekleştirilmiştir. Kong-
re açılış konuşmasında; böyle bir temanın, aynı zamanda sağlık 
hizmeti üretiminde yaşadığımız pek çok sorunun etkenini belir-
lemede bir yöntem önerisi olduğu belirtilmiş, gerçekleştirilebildi-
ği ölçüde, üretim ilişkilerindeki alt yapıyı irdelemede temel bilgi 
birikiminin kapısını aralayabilme fırsatı sağlayacağı belirtilmiştir. 
Ayrıca; Sağlık Çalışanlarının Sağlığı I Ulusal Kongresinin Sonuç 
Bildirgesi doğrultusunda, Aralık 1999 tarihinden itibaren SÇS 
Çalışma Grubu kurulduğu ve çalışmalara başladığı belirtilmiştir. 
Çalışma grubunun, üç sendika, 12 meslek örgütü ve bireysel tem-
siliyetlerin katılımından oluştuğu bildirilmiştir.

Kongrenin Sonuç Bildirgesi’nde; sağlık emekçilerinin kafa ve 
kol emeğinin, doğu ile batının, kır ile kent ayrımının olmadığı, 
herkesin gereksindiği sağlık hizmetine, eğitime, beslenmeye, ba-
rınmaya ve üretme ortamına ulaşabileceği “Eşitlikçi” bir toplum-
sal yaşantının yine sağlık emekçileri tarafından gerçekleştirilebi-
leceğine olan inanç vurgulanarak tüm sağlık emekçileri bu müca-
delede taraf olmaya davet edilmiştir (108). 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) İş Sağlığı Çalışma 
Gurubu tarafından 18 Eylül 2010 tarihinde Ankara’da Gazi Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi organizasyonu ile düzenlenen, “Hastanelerde Sağ-
lık Çalışanların Sağlığı Örgütlenmesi Çalıştayı”nda çalışan sağlığı ve 
güvenliği birimi kurulmuş olan hastanelerde, kuruluş sürecinde ya-
şanan sorunlar paylaşılmış, örgütleme, görev tanımı, finansman ko-
nusunda görüş birliğine varılması gerektiği belirtilmiştir (109).

İstanbul’da 27 Kasım 2010 tarihinde “Sağlık Hizmeti Üretilen 
Alanlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” düzenlenmiştir. 
Bu çalıştay sonunda çıkan kararlardan birisi, sağlık emek örgüt-
lerinin tümünün katılımı ile Kasım 2011 tarihinde Sağlık Emekçi-
lerinin Sağlığı 3. Ulusal Kongresi düzenlenmesi gerektiğidir (110).

Sağlık Çalışanları Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, sekiz meslek 
örgütü, iki sendikanın yürütücülüğünde örgütlenmiş ve 18-20 
Kasım 2011 tarihleri arasında yaklaşık 350 kişinin katılımıyla 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Kongre sonuç bildirgesinde; Sağ-
lık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi’nin iki yılda bir emek örgütle-
rinin katılımının da artırılarak sürdürülmesi, bir sonraki kong-
reye kadar Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu’nun ça-
lışmalarına devam etmesi, sağlık kurumlarında birinci basamak 
sağlık hizmeti düzeyinde, finansmanı genel bütçeden karşıla-
nan, ekip hizmeti ile yürütülen, sağlığın geliştirilmesini ve ko-
runmasını esas alan “İşçi Sağlığı ve Güvenliği” birimlerinin ku-
rulması, birimlerin sunduğu hizmet karşılığında sağlık emekçi-
lerinden katılım/katkı paylarının alınmaması, gerek mesleki ge-
rekse sendikal örgütlenmede sağlık çalışanlarının sağlığı konu-
sunun öncelenmesi, sağlıkçı öğrenciler de sağlık emekçileri gibi 
benzer tehlike ve risklerle karşı karşıya olduğundan, sağlık emek-
çilerinin sağlığı kapsamına öğrencilerin de dahil edilmesi ve ak-
tif katılımlarının sağlanması, meslek hastalığı şüphesi olan tüm 
sağlık emekçilerinin mevzuata uygun süreç takip edilerek, tanı 
almalarının sağlanması ve hukuksal girişimlerin yaygınlaştırıl-
ması, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının kayıt altına alınma-
sı için gerekli çalışmaların sürdürülmesi, eşit, parasız ve nitelik-
li sağlık sistemi için tüm emekçilerle birlikte mücadeleye devam 
edilmesi kararı alınmıştır (111).

Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nin 
ev sahipliğinde 13-15 Eylül 2012 tarihinde Adrasan/Antalya’da 
düzenlenen “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı”, Çalışan Sağ-
lığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı’ başlığı 
altında hastanelerde yeni kurulan ya da kurulacak olan iş yeri sağ-
lık ve güvenlik birimlerinin organizasyonu, işlevleri ve finansma-
nı konusunda bir model önermek, oluşturulan modeli ilgili taraf-
lara duyurmak ve bu konuda ortak bir dil oluşturabilmek amacıy-
la gerçekleştirilmiştir (112).

 “II. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı”, 21 Şubat 2014 ta-
rihinde, Ege Bölge Toplantısı olarak ‘Hastanelerde Sağlık Çalışan-
larının Sağlığı Örgütlenmesi’ başlığı altında Denizli Pamukkale 
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde gerçekleştiril-
miştir ve ‘İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri, İş Sağlığı Güvenliği Ku-
rulları ve Sürveyans Sistemi’ başlıkları tartışılmıştır (113). 

Bu çalıştayların yanı sıra “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulu-
sal Kongresi” 16–17 Kasım 2013 tarihlerinde ve “Sağlık Çalışan-
larının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi” 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda gerçekleş-
tirilmiştir. Bu kongrelerde; sağlık çalışanlarının gittikçe ağırlaşan 
çalışma koşullarına bağlı, şiddet başta olmak üzere sağlıksız ve 
güvencesiz bir ortamda çalışmasından kaynaklı yaşadığı sorunlar 
ele alınmış ve çözüm yolları tartışılmıştır. Kongrelerde, sorunla-
rın çözümü açısından tüm sağlık çalışanlarının örgütlü ve birlik-
te mücadele etmesinin önemli olduğuna vurgu yapılmış ve kong-
reye katılan tüm kurumların ortak mücadele etmesi yönünde ka-
rar alınmıştır (114, 115).
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Sağlık meslek birlikleri,  meslek dernekleri ve sendikalar ta-
rafından oluşturulan “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gu-
rubu” ve “İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi” tarafın-
dan İstanbul Tabip Odası’nda 8–9 Ekim 2016 tarihinde düzenle-
nen “Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği” 
sempozyumunda;  sağlık hizmetine ilişkin tehlike, risk, risk yöne-
timi ve cerrahi alanlarda yaşanan sorunlar değerlendirilirken di-
ğer konuların yanı sıra sağlık çalışanlarının ve onları temsil eden 
sendika, meslek odaları, mesleki dernekler gibi kurumların bu sü-
rece daha etkin katılmalarının gerekliliği vurgulanmıştır (116).

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından, 21–
22 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da “Sağlık Çalışanlarının Sağ-
lığı 6. Ulusal Kongresi” gerçekleştirilmiş, kongrede Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı’nın ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik taşeron-
laştırma uygulamalarının sağlık çalışanlarının mesleki riskleri-
ni daha da ağırlaştırarak çözümü zorlaştırdığı belirtilirken şiddet 
başta olmak üzere ağırlaşan mesleki risklerin çözümü için tüm 
sağlık çalışanlarının birlikte mücadele etmesinin gerekliliği vur-
gulanmıştır (117).

“Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongresi” 19-20 Ekim 
2019 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Kongrede yer verilen 
konular arasında, Sağlık çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Progra-
mı ve taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamaları ile karşılaş-
tıkları mesleki riskler ve sorunlar, sağlık çalışanlarının iş güven-
cesi ve özlük hakları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, şiddetin 
neden olduğu korku ve tedirginliğin sağlık çalışanlarının meslek-
lerini gereği gibi yapmalarına engel olarak toplum sağlığına olum-
suz etki etmesi gibi birçok sorun yer almıştır (118).

SONUÇ ve ÖNERİLER
Sağlık çalışanlarına yönelik olarak dünyadaki ve ülkemizdeki du-
rum, ilgili düzenlemeler ve uygulamalar ile sorunların irdelendi-
ği bu çalışmanın son bölümünde, uluslararası düzeydeki düzenle-
melerin, rehberlerin ve iyi uygulamaların incelenerek ülkemizde-
ki sağlık çalışanlarının sağlığını korumak için çalışma ortamları-
nın ve çalışma koşullarının düzeltilmesi ve geliştirilmesini amaç-
layan öneriler aşağıda yer almaktadır: 

•	 Öncelikle ülkemizin koşullarına uygun olarak güncellenmiş 
İSG mevzuatı ile uyumlu, etkin bir İSG yönetim sisteminin 
uygulanmasını desteklemek için ulusal düzeyde ilgili Bakan-
lıklar, işçi ve işveren sendikaları, meslek odaları ile birlikte 
güçlü iş birliği oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

•	 ILO uluslararası çalışma standartları, WHO rehberlik araç-
ları ve dünyadaki iyi uygulama örnekleri doğrultusunda ül-
kedeki ilgili tüm tarafların katılımını sağlayarak sağlık sek-
törüne özgü bir ulusal program ve eylem planı hazırlanmalı-
dır. 

•	 Sağlık sektöründe insan onuruna yakışır iş ve üretken istih-
damı teşvik etmek ve tüm sağlık çalışanları için sürekli mes-
leki gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek için çe-
şitli şekillerde etkin bir sosyal diyalog oluşturulmasına des-
tek verilmelidir.

•	 İlgili tüm tarafların katılımıyla sağlık sektörüne özgü ayrın-
tılı ve kapsamlı bir kayıt sisteminin kurulması çalışmaları-
na ivedilikle başlanması ve bu süreçte hazırlanacak rehberler 
aracılığı ile sistemin geliştirilmesi gerekmektedir.

•	 Bütün iş kazalarının büyüklüğüne ve şiddetine bakılmaksı-
zın kayıt altına alınması, izlenmesi ve alınması gereken ön-
lemler konusunda tüm hastanelerde girişimlerde bulunul-
malıdır ve bu girişimler, hazırlanmış gözetim rehberleri ara-
cılığı ile geliştirilmelidir.

•	 Sağlık çalışanlarının sağlığı alanındaki uzmanlar ve paydaşla-
rın iş birliği ve katkıları aracılığıyla sağlık sektöründe yeni ve 
ortaya çıkan riskler hakkında bilgi ve rehberlik sağlanmalıdır.

•	 Sağlık sektöründe daha önce başlatılan ve başarı ile sürdürü-
len iyi uygulama örneklerini (web sitesi, uzaktan eğitim, se-
minerler, katılım süreçleri, paydaşlarla iletişim, yayın, reh-
berlik vb.) geliştirmek için gerekli iş birlikleri sağlanmalıdır.

•	 “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” alanında oldukça fazla sayı-
da gerçekleştirilmiş ancak dağınık bir şekilde bulunan aka-
demik bilgi birikiminin paylaşılması, bir araya getirilmesi ve 
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda söz konu-
su çalışmaların sadece akademik faaliyet olarak değil, ne-
den sonuç ilişkileri açısından da dikkate alınmasının, ulusal 
program ve eylem planına katkısı açısından çok önemli ve 
gerekli olduğu düşünülmektedir. 

•	 Ülke düzeyinde Devlet-İşçi-İşveren üçlü yapısını içeren önce 
merkezi sonra bölgesel toplantıların düzenlenmesi için ge-
rekli planlamaların ivedilikle yapılmasının sağlık çalışanla-
rının sağlığı açısından çok önemli katkılarının olacağı düşü-
nülmektedir.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Sakine OVACILLI, Uzm. Dr. Şahin Can ÖZALTUN

Turizm, BMDTÖ (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) ta-
rafından “24 saatten az olmamak, sürekli kalışa dönüşmemek ve 
gelir sağlayıcı herhangi bir uğraşıda bulunmamak koşulu ile bi-
reyin yolculuk ve/veya konaklamalarından doğan olay ve ilişki-
lerin tümü” olarak tanımlanmıştır (1). Uluslararası standart-
lar oluşturmada ve istatistiksel çalışmalarda, ise turizm için 
BMDTÖ’nün “Turizm İstatistikleri Tavsiye Kararları” belgesinde 
yapılan “Kişilerin yaşadıkları yerin dışına, boş vakitlerini değer-
lendirmek ya da iş için veya başka nedenlerle yaptıkları ve bir yılı 
aşmayan seyahat eylemleri” tanımı kullanılmaktadır (2). Türkiye 
İstatistik Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığına göre ise tu-
rizm, “Kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşma-
mak üzere, boş zaman değerlendirme, iş ve diğer benzeri amaç-
larla yaptıkları seyahatlerdir” (3).

Turizm tanımı, diğer sektör tanımlamalarından farklı olarak 
üretilen mal ya da hizmetin niteliği yerine tüketimi gerçekleştiren 
ziyaretçiye odaklanmaktadır. Turizm sınıflandırmasında belirle-
yici unsurlar ziyaretçiler, ziyaretin süresi, amacı ve ziyaret edilen 
yer (destinasyon) olarak verilebilir (3). Ziyaretçiler, gezgin (günü-
birlikçi) veya turist olarak ya da ulusal (yerli) veya uluslararası (ya-
bancı) ziyaretçi olarak sınıflandırılır. Yirmi dört saatten daha kısa 
süre kalanlar “gezgin” (günübirlikçi), 24 saat-1 yıla kadar kalanlar 

“turist” olarak sınıflanır. Yerli/yabancı ziyaretçi ayrımı ise ülke sı-
nırı geçme durumuna bağlıdır (4). Ziyaretçilerin dinlenme, eğlen-
me, tatil, ticari, iş, idari, diplomatik, kültürel, bilimsel, sportif, top-
lantı, dini, sağlık, buluşma, arkadaş/aile ziyareti amacıyla yer de-
ğiştirmesi, turizm tanımı içerisindedir (Tablo 1) (5).

İŞKOLLARI ve TEHLİKE SINIFLARI
Turizm sektörü kapsamına giren iş kollarının tanımında fark-
lı yaklaşımlar söz konusudur. Turizm sektörünün ana faaliyetle-
ri arasında konaklama iş kolunun yer aldığı konusunda fikir birli-
ği vardır. Bazı kaynaklar ise konaklama sektörünün yanı sıra yiye-
cek-içecek sektörünü de dâhil etmektedir (6). EU-OSHA Europe-
an Agency for Safety and Health at Work (Avrupa İş Sağlığı ve Gü-
venliği Ajansı) turizm sektörüne yönelik çalışmalarını HORECA 
Hotel-Restaurant-Catering (otel, restoran ve hazır yemek) sektör-
leri çerçevesinde ele almaktadır (7). Bununla birlikte “yiyecek içe-
cek hizmetleri, konaklama, sportif, eğlence ve dinlenme faaliyet-
leri, seyahat acentesi ve tur operatörleri hizmetleri, havayolu iş-

letmeleri” veya “turizm geliri harcama kalemleri ile ilişkili tüm 
iş kolları” olarak tanımlayan yaklaşımlar da bulunmaktadır. Bazı 
kaynaklar ise konaklama dışında sayılan bu iş kollarını, turizmin 
söz konusu sektörler üzerindeki ekonomik ve geliştirici etkisi ne-
deniyle “turizmle ilişkili sektörler” olarak tanımlar (4, 6).

BMDTÖ’ye göre turizmle ilişkili iş kolları, turistik özellikli 
ürün ya da hizmetleri üreten sektörler şunlardır (1): 
•	 Ziyaretçiler için konaklama hizmetleri
•	 Yiyecek-içecek (servis) hizmetleri 
•	 Demir yolu yolcu taşımacılığı
•	 Kara yolu yolcu taşımacılığı
•	 Su/deniz yolu yolcu taşımacılığı
•	 Hava yolu yolcu taşımacılığı
•	 Ulaşım araçlarının kiralanması
•	 Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetleri
•	 Kültürel hizmetler
•	 Spor ve eğlence hizmetleri
•	 Ülkeye özgü turistik özellikli diğer ürünlerin perakende satışı
•	 Ülkeye özgü turistik özellikli diğer aktiviteler 
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Tablo 1. Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm ve tesis sınıflandırmaları (5)

Turizm Sınıflandırması

Sağlık ve termal turizmi

Kış turizmi

Yayla turizmi

Mağara turizmi

Av turizmi

Akarsu-rafting turizmi

Kongre turizmi

Golf turizmi

Yat turizmi

İpek yolu turizmi

Su altı dalış

Kuş gözlemciliği

İnanç turizmi

Kültür turizmi 

Hava/dağ sporları

Belgelendirilen Konaklama Tesisleri Sınıflandırması

Otel 

Termal Otel

Tatil Köyü 

Termal Tatil Köyü 

Turizm Kompleksi

Müstakil/Apart Otel

Termal Otel

Butik Otel

Butik Termal Otel

Butik Tatil Villası

B Tipi Tatil Sitesi

Özel Tesis

Pansiyon

Motel

Golf Tesisi

Hostel

Yayla Evi

Kamping

Dağ Evi

Çiftlik Evi/Köy Evi

Oberj
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Sağlık, gıda, inşaat, spor, eğitim, kültür, telekomünikasyon, ma-
rina hizmetleri, liman, taşımacılık, ulaşım sektörleri ve giyecek, 
ayakkabı, hediyelik eşya, altın, halı, kilim gibi diğer mal ve hizmet 
üreticileri turizmle ilgili gelir getirici diğer sektörlerdendir. Ülke-
mizde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yıl-
lık turizm istatistiklerinde, “konaklama” tesislerine ilişkin veriler 
esas alınmaktayken deniz turizmi ve seyahat, acentelerine ilişkin 
bilgilere de yer verilmektedir (4).

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin “İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliği”nin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi Eki’nde Turizm sektörü-
nün ana faaliyeti olan Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri-
ne giren işler tanımlanmıştır (Tablo 2). NACE Nomenclature statis-
tique	des	Activités	économiques	dans	la	Communauté	Européenne	
(Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıf-
laması) ikili sisteme göre 55 NACE kodlu ‘‘Konaklama’’ iş kolu az 
tehlikeli işler arasında; 56 NACE kodlu ‘‘Yiyecek ve içecek hizmeti 
faaliyetleri”nin geneli ise az tehlikeli işler arasında sayılmaktadır (8).

TURİZM SEKTÖRÜNDE  
ÇALIŞMA HAYATI ÖZELLİKLERİ
Turizm sektörü, birçok sektörü harekete geçirirken ulaşım, eğitim, 
kültür, üst ve alt yapı yatırımları gerektirirken kişilerin toplu hal-
de hareketini de içerir. Kişilerin toplu hâlde hareketini içerir. Bu 
anlamda turizmin gerçekleştiği bölge, turistlerin ve çalışanların 
sağlık durumunu, ulaşım ve gıda güvenliğini etkilediği için çevre 
sağlığı, halk sağlığı ve iş sağlığı alanlarının çalışma konusudur (9).

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ
Turizm sektörü, istihdam ve sosyo-ekonomik yönden ülke eko-
nomilerine önemli düzeyde katkı sağlar. BMDTÖ verilerine göre 
2018 yılında dünyada turist sayısı, bir önceki yıla göre %5 artışla 
1,4 milyar kişiye; turizmden elde edilen ithalat gelirleri ise %4 ar-
tışla 1,7 trilyon USD’ye (Amerikan Doları) yükselmiştir (10). Ülke-
mizde ise Yıllık Turizm İstatistiklerine göre 2018 yılında sınır ge-

çerek gelen toplam ziyaretçi (yurtdışı ikametli vatandaş, yabancı 
turist ve yabancı günübirlikçi) sayısı 46.112.592 kişidir ve bir ön-
ceki yıla göre %21,45 artış olmuştur. Yerli ve yabancı tüm ziyaret-
çiler tarafından yapılan geceleme sayısı 190,7 milyon USD’dir. Yıl 
ortalaması doluluk düzeyi %50,8’dir. Turizm geliri ise bir önceki 
yıla göre %12,3 artışla 29,5 milyar olmuştur. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından turizm işletme belgeli olan ve belediyeler tara-
fından belgelendirilen 1.485.650 yatak kapasitesi ile toplam 11.596 
konaklama tesisi (işletme) bulunmaktadır. Son 10 yılda, konak-
lama tesisi sayısı %20,42; yatak kapasitesi %46,9; ziyaretçi sayısı 
%48,10; geceleme sayısı %67,50 artmıştır (4).

Eurostat Statistical office of the European Union (Avrupa Bir-
liği İstatistik Ofisi) 2019 sektör analizlerine göre Avrupa Birliği’ne  
üye 28 ülkede (AB-28) turizm, 2016 yılında 1.998.320 işletme ve 
11.900.000 çalışan ile 264,3 milyon Euro katma değer sağlamıştır. 
Finansal olmayan işletmeler arasında, istihdamın %8,4’ünü, kat-
ma değerinin ise %3,7’sini sağlar. Çalışan ücretleri ve üretilen kat-
ma değere göre hesaplanan çalışan verimliliği ve personel gider-
leri sıralamasında Konaklama ve Yiyecek İçecek Sektörü, finan-
sal olmayan iş kolları arasında dördüncü en düşük iş koludur (6). 
Konaklama ve Yiyecek İçecek Sektörü 2012 yılında AB üyesi dev-
letlerde saatlik çalışan giderinin (ücret dâhil) en düşük olduğu iş 
koludur. AB-28 saatlik çalışan gideri ortalaması 24,2 Euro iken 
Konaklama ve Yiyecek İçecek sektöründe 14,4 Euro’dur ve bir-
çok ülkede bu sektördeki ücretler ortalama ücretlerden %25 daha  
düşüktür (11).

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İş Gücü ve İstihdam İsta-
tistiklerine göre 2018 yılında Konaklama ve Yiyecek İçecek Sektö-
ründe 7.565.200 çalışan bulunmaktadır. Çalışan başına saatlik ka-
zanç (ücret), tüm işkolları ortalaması 15,71 $ iken, yiyecek-içecek 
sektöründe meslek grubuna göre en düşük 10,01 $ ile en yüksek  
12,72 $ arasında değişmektedir. Bu sektörde sendikalaşma düze-
yi diğer sektörlere göre oldukça düşüktür. Sendikalaşma düzeyi 
2018’de %2,3’tür ve çalışanların %2,7’si sendikalar tarafından temsil 

Tablo 2. Konaklama ve yiyecek hizmeti işkolları NACE kodları ve tehlike sınıfları (8)

NACE Kodu Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri İş Kolu Altılı Tanım (NACE REV.2) Tehlike Sınıfı

55 Konaklama

55.10 Oteller ve benzeri konaklama yerleri Az Tehlikeli

55.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri Az Tehlikeli

55.30 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri Az Tehlikeli

55.90 Diğer konaklama yerleri (yurtlar, misafirhaneler…) Az Tehlikeli

56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri Az Tehlikeli

56.20 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (catering) (Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler ve diğerleri) Az Tehlikeli

56.30

İçecek sunum hizmetleri

Çay ocakları, lokaller, tren-gemide işletilen bar, boza-şalgam-salep sunumu, seyyar içecek satanlar ile diğer içecek 

sunumu)
Az Tehlikeli

Bar, gece kulübü, kokteyl salonu vb. yerlerde içecek sunumu Tehlikeli
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edilmektedir (12). Ülkemizde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının 2019 Temmuz ayı istatistiklerine göre Konaklama ve 
Eğlence İşleri iş kolunda 1.052.609 çalışan bulunmaktadır; %3,51 ile 
sendikalaşmanın en düşük olduğu sektördür (13). Sendikalaşma dü-
zeyi, insana yaraşır iş ve güvenli çalışma koşullarına yönelik çalışan 
taleplerinin çalışanları temsil edecek şekilde iletilebilmesi yönüyle 
birçok ülkede iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) etkilemektedir (14).

Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 istatistik yıllığına göre işletme-
lerin %7,29’u (18.257 konaklama, 118.311 yiyecek içecek işletmesi 
olmak üzere toplam 136.568 iş yeri) ve zorunlu aktif sigortalı çalı-
şanların %5,97’si (205.291 konaklama, 658.546 yiyecek-içecek çalı-
şanı olmak üzere toplam 863.837 çalışan) turizm sektörünün ana 
faaliyeti olan Konaklama ve Yiyecek İçecek İş Kollarında bulun-
maktadır. SGK verilerine göre yiyecek içecek sektörü aylık ortala-
ma brüt ücreti, 2.324 TL ile ev hizmetleri/ev içi çalışanlarının ar-
dından en düşük ikinci sırada gelmektedir. Konaklama sektörün-
de işletme başına ortalama çalışan sayısı 11,3; yiyecek içecek sek-
töründe ise 5,6’dır. Konaklama sektöründe yer alan iş yerlerinin 
%99,61’i küçük ve orta büyüklükteki işletmedir ve konaklama sek-
töründe çalışanların %87,13’ü bu işletmelerde istihdam edilmek-
tedir. Ücret ortalaması tüm iş kollarında 97,15 TL iken konaklama 
ve yiyecek-içecek sektörleri ortalaması 74,81 TL’dir (15).

İŞİN ÖZELLİKLERİ
Turizm sektörü, iş gücü yoğun ve hızlı büyüyen bir sektördür. 
Ekonomik krizlere hızlı reaksiyon gösterir. Mesleki ya da temel 
öğrenim düzeyi düşük olan çalışanlar, genç, kadın ve göçmen ça-
lışanlar için istihdam olanağı sağlar. Yeni iş yerlerinin ve tedarik 
zincirinde yer alan işletmelerin kurulmasını, büyümesini teşvik 
eder. Ekonomik, sosyo-politik yönden önemli bir sektördür fakat 
genellikle güvenlik ve güvence düzeyi düşüktür. Çalışma şartla-
rının genellikle iyileştirilmesi gereklidir. Mevsimsellik; uzun ça-
lışma saatleri, düşük ücretler, düşük sendikalaşma, verilen eğitim 
eksikliği ve sektöre yönelik algıyı olumsuz etkiler (16).

Turizm sektöründe genellikle günlük çalışma süreleri uzun-
dur ve saate bağlı değildir. Vardiyalı çalışma, atipik çalışma saat-
leri, düzensiz dinlenme araları sektörün tipik özelliğidir. Otel per-
soneli otelde konaklayabilir. Ancak otelin iyi bölümleri müşterile-
re ayrıldığından, çalışanlara ayrılan çalışma, dinlenme ve konak-
lama ortamlarının fiziki şartları genellikle yetersizdir. İşin özel-
liklerinin çalışanlar üzerinde fiziksel ve psikososyal açıdan olum-
suz etkileri bulunmaktadır (17).

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİ
ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma 
Örgütü) turizm sektörü incelemesine göre turizm sektöründe 
haftalık çalışma süreleri birçok ülkede, ülke ortalamasının üze-
rindedir. Ancak bu genellikle alınan ücretlere yansımaz ve birçok 
ülkede genel ücret ortalamasının altında ücret verilmektedir. ILO 
2012 verilerine göre Türkiye’de turizm sektörü haftalık çalışma 
süresi ortalaması (59,4 saat), ülke ortalamasından (48,1 saat) 11 
saat (%23,5) daha yüksektir, alınan ücret ise ülke ortalamasından 
%18,5 daha düşüktür (16).

Turizm işletmelerinde proje bazlı yapılan teftiş sonuçlarını 
içeren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2011 yılın-
da yayımladığı “Turizm Sektöründe Çalışma Sürelerinin İyileşti-

rilmesi Raporu”nda, denetimi yapılan iş yerlerinin yaklaşık yarı-
sında çalışanların normal haftalık çalışma süresi olan 45 saatin 
üzerinde çalıştığı, günlük molaların kesintisiz 12 saat dinlenme 
şeklinde düzenlenmediği, %21’inde çalışanların haftalık izin kul-
lanamadığı tespit edilmiştir (18).

Yarı zamanlı, belirli süreli çalışma hizmet sektöründe artış 
göstermektedir (14). İş gücünün ağırlıklı bölümü tam zamanlı ça-
lışmadan sağlansa da diğer sektörlere kıyasla yarı zamanlı çalış-
madan sağlanan iş gücü düzeyi diğer sektörlere kıyasla daha yük-
sektir. Tüm sektörler dikkate alındığında istihdamın %18’ini yarı 
zamanlı çalışma oluşturmaktayken otel, restoran ve yiyecek ha-
zırlama sektöründe iş gücünün %26’sı yarı zamanlı çalışmadan, 
%74’ü tam zamanlı çalışmadan sağlanmaktadır. Ayrıca, sektör-
deki kadın çalışan sayısındaki hızlı yükseliş, yarı zamanlı işlerin 
önemli bir kısmının (%73) kadın çalışanlar tarafından üstlenilme-
si ile ilişkili olabilir. Yarı süreli çalışanlar, iş-hayat dengesi ve iş gü-
vencesi konularında daha fazla sıkıntı yaşayabilmektedirler (19).

MEVSİMSEL ÇALIŞMA
Talebin dönemsel artışı; sektörde mevsimsel çalışmayı berabe-
rinde getirir ve çalışan değişim (devir) hızı ve aynı iş yerinde ça-
lışma süresini olumsuz etkiler. Mevsimsel çalışma özelliği nede-
niyle, bir dönem bir işletmede çalışan kişilerin bir sonraki dönem 
de aynı işletmede istihdam edilip edilmeyecekleri belirsizdir. İşin 
sürekliliği ve iş güvencesi açısından sorunlar vardır. Mevsimsel 
çalışma, çalışanların işletmeye bağlılığını ve eğitim kalitesini de 
olumsuz etkiler (16). Çalışan değişim hızı, diğer sektörlere göre ol-
dukça yüksektir. Bu sektörde, aynı işverenle en az iki yıl çalışanla-
rın sıklığı Avrupa’da 2006 yılında %50’ye düşmüştür (7).

İstanbul’da beş yıldızlı otellerde yapılan bir çalışmada, son üç 
yıl içerisinde iş değiştirmeyen çalışanların payı %57,1 olarak tes-
pit edilmiştir. Turizm sektöründe çalışan değişim hızının yüksek 
olduğu, iş güvenliğinin iş gören değişim hızı üzerinde etkisinin 
olduğunun belirtildiği çalışmada, iş değiştirme davranışına yö-
nelik risk etkenleri; iş yerinde çalışma süresi, iş yerinde günlük 
çalışma saati (bireysel özellikler) ile kariyer beklentisi ve kendi-
ni mutlu hissedememe olarak belirlenmiştir (20). Türkiye’de yer 
alan yaz turizmi olan bir bölgede 4-5 yıldızlı 16 otelde 257 ça-
lışanla yapılmış bir araştırmaya göre otel çalışanlarının yalnızca 
%19’u çalışmaya başladığı işletmede devam etmektedir ve hiç iş  
değiştirmemiştir (21). 

İŞ YÜKÜ
Konaklama sektöründe müşteri memnuniyeti hedefi doğrultu-
sunda kesintisiz hizmet verilir ve işler oldukça çeşitlidir. İş yükü 
yüksektir ve mevsimsel olarak artış göstermektedir (17). Ziyaretçi 
sayılarının aylara göre dağılımına bakıldığında, en düşük olduğu 
dönem (Ocak) ile en yoğun olduğu dönem (Ağustos) arasında zi-
yaretçi sayısı açısından 3,6 kat fark bulunmaktadır. 

Personel üzerindeki iş yükü açısından örnek olarak oda temiz-
liği ve düzeninden sorumlu olan kat hizmetleri personeli üzerin-
deki iş yükü 2018 yılı verileri esas alınarak hesap edilebilir. Bir ko-
naklama tesisinde çalışan bir kat hizmetleri çalışanının her gün 
ortalama 32 yatak düzeltmesi ve 15 oda (ortalama büyüklükte 4 
ev) temizlemesi gerekmektedir (4, 22). Söz konusu iş yükü hesap-
lamasında kullanılan veriler şunlardır (21): 
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- Bir konaklama tesisinde bir gün için hizmet verilmesi gere-
ken oda sayısı 45, yatak sayısı 95’dir (Günlük ortalama ko-
naklama sayısı= (Yıllık geceleme sayısı/365)/Tesis sayısı) (4). 

- Konaklama sektöründe işletme başına ortalama çalışan sayı-
sı 11,3’tür (11, 19).

- Otel çalışanlarının içerisinde kat hizmetlerinde çalışanların 
payı Türkiye’de 5 yıldızlı bir otelde yapılan çalışmada hesap-
lama sonucunda bu değer %28 olarak bulunmuştur (22). 

- Konaklama tesislerinde odabaşına ortalama yatak sayısı (ya-
tak sayısı/oda sayısı) 2,11’dir (4).

YAPILAN İŞLER
Otellerde, kat hizmetleri, ön büro, yiyecek içecek, mutfak, bulaşık-
hane, çamaşırhane ve teknik hizmetler konaklama sektörü tesisle-
rinde bulunan bölümlerdir (Tablo 3) (23). Söz konusu bölümlerde 
yürütülen işler çeşitlilik göstermektedir ve konaklama tesisisin tü-
rüne ve sunduğu hizmetlere göre havuz, spor salonu, spa, toplan-
tı, spor ve eğlence alanları gibi çeşitli işler de eklenmektedir (19). 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 13 ilde 272 tesiste ya-
pılan teftiş sonuçlarının yayımlandığı “Konaklama ve Eğlence İş-
leri İşkolunda Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi ve Sosyal Ta-
rafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Programlı Teftiş Raporu”na 
göre işletmelerin %23’ü 5 yıldızlı, %39’u 4 yıldızlı, %21’i 3 yıldızlı-
dır. Teftişi yapılan iş yerlerinde ulaşılan 19.791 çalışanın otel bö-
lümlerine göre dağılımı aşağıdaki Tablo’4 te verilmiştir (24).

İŞ GÜCÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Gençler, kadınlar, göçmenler, öğrenim düzeyi düşük ya da vasıf-
sız çalışanlar otel iş gücünün büyük bölümünü oluşturmaktadır 
(7, 23). Otellerde 16-24 yaş arasında çalışan sayısı, hizmet sektö-
rüne ve tüm işkollarına göre daha yüksektir. Sektör büyüdükçe, 
genç çalışanların sıklığı da artmaktadır (7). Ülkemizde konakla-
ma ve yiyecek hizmetleri sektöründe 14-19 yaş aralığında çalışan-

ların sıklığı 2012’de %2,56 iken, 2018’de %13,7’ye yükselmiştir. Ül-
kemizde 2018 yılında çalışanların %3,4’ü 14-19 yaş aralığında ol-
duğundan sektördeki genç çalışan yüzdesi ülkedeki genel ortala-
manın üzerindedir (25).

Otellerde doluluk düzeyinin mevsimlere göre değişiklik gös-
termesi, çalışmak için ülkelerarası/ülke içinde göç eden kişilere 
uygun iş olanakları doğurmaktadır (7). ABD’de 2003-2005 yılla-
rında istihdam edilen çalışanlarda (n= 55.327) yapılan bir araş-
tırmada, etnik köken ile İSG parametreleri arasında ilişki olduğu; 
göçmen çalışanlarda (Asyalı, Siyahi, Hispanik) yaralanma sıklığı-
nın diğer çalışanlara kıyasla 1,5 kat daha yüksek, kas iskelet siste-
mi rahatsızlıkları ve akut travma yaşama sıklıklarının ortalama-
nın üzerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir (26).

Tablo 3. Otel ve restoranlarda çalışılan bölümler ve yapılan işler, ILO (23)

Restoranlar Oteller

Yapılan İşler / Bölümler

Mutfak (Ocak ve fırınla çalışma; Servis masası yanında pişirme; Buzdolabı 

ve dondurucularla çalışma; Bulaşık; Temizlik; Çöp ve Atıkların toplanması, 

atılması; İlaçlama (haşere vb. karşı); Kasa

Yiyecek servisi

İçecek servisi (kafe, bar, salonlar dâhil)

İdari işler

Resepsiyon

Kat hizmetleri

Bakım/teknik

Yiyecek-içecek

Temizlik 

Çeşitli hizmetler (Yüzme havuzu, spor salonu, hediyelik eşya dükkânı, 

market, güzellik salonu ve kuaför/berber)

İdari işler

İş gücü 

Şef, aşçı ve diğer mutfak personeli 

Garson, ortacı, barmen 

Kasiyer ve vestiyer personeli

Yönetici ve idari personel

Resepsiyon, ön büro çalışanları

Güvenlik personeli, otopark ve garaj personeli 

Temizlikçiler

Çamaşırhane çalışanları

Bakım personeli

Mutfak ve restoran çalışanları 

Yönetici, büro ve idari personel

Tablo 4. Konaklama iş kolu programlı teftiş sonuçlarına göre çalışan 

sayılarının bölümlere dağılımı (24)

Otel Bölümleri (n=19.791) Çalışan Yüzdesi (%)

Kat hizmetleri 20

Yiyecek-içecek 19

Mutfak hizmetleri 19

Ön büro hizmetleri 13

Büro hizmetleri 10

Teknik hizmetler 7

Destek hizmetleri 4

Çevre ve bahçe hizmetleri 3

Hamam-sauna-sağlık 3

Animasyon ve eğlence 2
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AB üyelerinde, otel ve restoranlarda çalışan kadınlar erkekler-
den daha fazladır ve çalışan kadın yüzdesi, tüm iş kollarında ka-
dın istihdam düzeylerinden daha yüksektir. Çalışan kadınların 
AB ortalaması %53,4 olarak hesaplanmıştır (7). Türkiye’de 16 ilde 
konaklama tesislerinde yapılan teftişte ulaşılan 19.791 çalışanın 
ise %71,0’nın kadın olduğu görülmüştür (24).

Otellerde mevcut işlerin çoğu yüksek düzeyde eğitim gerek-
tirmez. Ancak aşçılık gibi özel eğitim ve mesleki beceri gerektiren 
pozisyonlar da bulunmaktadır (23)

Sektörün bu özellikleri nedeniyle kadın, göçmen, genç ve va-
sıfsız çalışanlara istihdam açısından ağırlık verilmektedir (7, 19):
•	 Mevsimsel iş gücü ihtiyacı, gençlere okul tatilinde çalışma 

imkânı vermektedir.
•	 Düşük ücret ve özel bir beceri gerektirmeyen işler, iş hayatına 

bu sektör ile girmeyi kolaylaştırmaktadır.
•	 Çalışma ortamının aktif/hareketli olması gençlere cazip gel-

mekteyken uzun çalışma saatleri de gençleri ileri yaştaki çalı-
şanlar kadar olumsuz etkilememektedir. Değişken çalışma sa-
atleri, sosyal sorumlulukları olan yetişkinler için bu sektörde 
çalışmayı zorlaştırmaktadır.

•	 Yapılan işlerin eğitimden ziyade fiziksel güç gerektirmesi, va-
sıfsız fakat fiziksel açıdan yeterli gücü olanlar için iş imkânı 
sağlamaktadır.

•	 Hayat boyu sürecek kariyer olanağı sunan iş sayısının azlığı, 
geçici çalışmak isteyen gençler ya da önünde çok fazla seçene-
ği olmayan vasıfsız çalışanların beklentilerini karşılamakta ve 
diğer çalışanların tercih etmemesine neden olmaktadır.

•	 Genç çalışanlar, deneyimsiz olmaları, iş yerindeki riskleri bil-
memeleri, risk algılarının düşük olması, heyecanı sevmeleri ve 
gereğinden fazla cesaretli olmaları gibi nedenlerle iş kazaları-
na daha yatkın olmaktadırlar.

Otel işletmelerinin, İSG alanında yasal açıdan yükümlülükleri; 
AB’de, 89/391/EEC İSG Çerçeve Direktif, ülkemizde ise 6331 sayı-
lı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK) ve bağlı yönetmelikler ile 
belirlenmiştir. Buna göre her işveren işle ilgili her açıdan çalışan-
ların sağlık ve güvenliklerini temin etmelidir. Mesleki risklerin 
önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alın-
ması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlan-
ması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle 
getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar ya-
par. İSG hizmetlerinin sunulması için tüm iş yerlerinde (27):
- Risk değerlendirmesi yapma,
- Acil durum planı hazırlama,
- İSG eğitimleri verme,
- Sağlık gözetimi (işe giriş muayenesi, periyodik muayene ve tet-

kikler)
- Çalışanları bilgilendirme, görüşlerini alma, katılımlarını sağ-

lama
- İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi,
- Çalışan temsilcisi görevlendirme,
- 50’den fazla çalışan varsa İSG Kurulu kurma,
- İSG hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyo-

nu sağlama,
- Acil durumlar ve yangınla mücadele, ilk yardım için hazır bu-

lunma,

- İSG tedbirlerinin uygulanmasının izlenmesi, denetlenmesi ve 
uygunsuzlukların giderilmesi yükümlülüğü bulunmaktadır 
(27).

İşveren, tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı-
nı temin etmeli ve tüm çalışanlara İSG hizmetlerinin sunulması-
nı sağlamalıdır. İşveren, bu yükümlülüğünü yerine getirmek için 
gerekli yetkinliğe sahip olmadığı durumlarda, dışarıdan hizmet 
alımı yapabilir. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık 
personeli çalıştırabilir ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerin-
den bu hizmeti alabilir. İSG hizmet alımı ve personel görevlendir-
me şartları ve teşviklere ilişkin esaslar tehlike sınıfına ve çalışan 
sayısına göre İSGK ve ilgili yönetmeliklerde tanımlanmıştır (27).

İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIKLARI 
İSTATİSTİKLERİ
Güvenilir, karşılaştırılabilir ve güncel istatistikî bilginin; politi-
ka hedeflerinin belirlenmesi, kanıta dayalı politika geliştirilmesi 
ve uygun önleyici tedbirlerin belirlenmesinde önemli bir rolü var-
dır. Avrupa 2020 Stratejisi’ne göre hazırlanan “2014-2020 İSG AB 
Stratejik Çerçeve” belgesindeki yedi ana hedeften biri “daha iyi ka-
nıt sunma ve izleme araçları geliştirilmesi için istatistikî verile-
rin iyileştirilmesi”dir. İSG, istatistikî bilgi toplanmasında öncelik-
li alanlar arasında yer almaktadır (28).

İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikleri etkile-
yen çeşitli etkenler vardır. Tüm ülkelerde aynı iş kolları kapsan-
maması (İng. under-coverage) ya da vaka sayılarının daha düşük 
düzeyde bildirimi (İng. under-reporting) söz konusudur. İşkolla-
rının tanımındaki farklılıklar, ekonomik faaliyet kolları içerisinde 

“konaklama ve yiyecek hizmetleri” tanımlaması ile (İng. accom-
modation and food services) azaltılmıştır. İş kazası ya da meslek 
hastalığı geçiren kişiye tazminat ödenen “sigortaya dayalı bildi-
rim” sistemlerinde, bu kişilerin genel sağlık sistemi içerisinde sağ-
lık hizmeti aldığı ve “yasal olarak zorunlu bildirim” sistemine kı-
yasla, ölümlü olmayan kazaların bildirim düzeyi genelde daha 
yüksektir (28).

Ülkeler arasındaki farklılıklar istatistiklerin karşılaştırılması-
nı güçleştirse de birçok ülkede konaklama işletmelerinde ölümcül 
olmayan iş kazaları ile meslek hastalıklarına ilişkin hızlar, hizmet 
sektörü ortalamalarından daha yüksektir (28).

EU-OSHA’ya göre konaklama sektörü, sağlığı sosyal, ruhsal ve 
fiziksel yönden bozan ancak ölümcül olmayan iş kazalarının en 
sık yaşandığı sektörlerdendir. Yangınlar, patlamalar, elektrik, ke-
sici aletler, basınçlı kaplar ve diğer iş ekipmanları ile psikososyal 
ve ergonomik risk etkenleri bulunmaktadır. Turizm sektöründe 
iş kazalarından kayma, düşme, çarpma, yanık, kesilme, burkulma, 
kırılma, elektrik çarpması, haşlanma gözlenmekteyken uyku bo-
zuklukları, stres, tekrarlayan hareket yaralanmaları ve kas iskelet 
sistemi ile ilgili meslek hastalıkları görülmektedir (7).

Aşağıdaki tabloda, konaklama sektöründe ölümlü olan ve ol-
mayan iş kazası sayılarının birçok sektörden daha yüksek olduğu, 
yiyecek-içecek sektörünün ise iş kazaları açısından başta gelen iş  
kollarından olduğu görülmektedir (15) (Tablo 5).

ABD’de ise 2018 yılında her 100 tam zamanlı çalışanda iş günü 
kaybına yol açan iş kazası hızı tüm iş kollarında 1,0; konaklama ve 
yiyecek hizmetlerinde 0,9; otel ve motellerde 1,3 olarak gerçekleş-
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miştir. Otellerde tespit edilen iş kazası hızı, hizmet sektörü orta-
lamasından yüksektir (12).

Eurostat verilerine göre AB-28’de 100.000 çalışanda ölümlü iş 
kazası hızı 2015’de 1,83 iken 2017’de 1.65’tir; konaklama ve yiye-
cek hizmetleri sektöründe ise 0,69 iken 2017’de 0,73’tür.Aşağıdaki 
şekilde görüldüğü üzere iş kazalarının yoğun olduğu sanayi işkol-
ları dışarıda tutulursa, konaklama ve yiyecek hizmetleri, hizmet 
iş kolları içerisinde ölümlü olmayan iş kazalarının sık yaşandığı iş 
kollarındandır (28) (Şekil 1).

İş kazalarının nedenlerine bakıldığında, Avrupa Çalışma ve 
Yaşam Koşulları Kuruluşu otel ve restoranlar için kaza nedenleri-
ni sıklıklarına göre elle kaldırma, taşıma, kayma-düşme, el aletle-
ri, cisimlerin kesmesi, tehlikeli maddelerle çalışma ile kesik ve ya-
nıklar olarak sıralamıştır (19). 

Otel ve restoranlardaki iş kazası ve meslek hastalıkları neden-
leri, yapılan işlerdeki çeşitliliğe bağlı olarak farklılık göstermekte-
dir. ILO tarafından en sık görülen kaza türleri arasında, takılma, 
kayma, düşme, kesilme, yanıklar, bel-boyun yaralanması, donma, 
stres, cilt-gözde iritasyonlar ve yaralanma sayılmıştır (23). 

Tablo 5. Türkiye’de konaklama ve yiyecek içecek işkollarında iş kazası istatistikleri  (15)

Konaklama Yiyecek İçecek Konaklama ve Yiyecek İçecek Bütün iş kolları

Sayı (n) Sayı (n) Sayı (n) Sayı (n)

İş Kazası Geçiren Sigortalı Sayısı (4-1/a) 
7.885

 (17. İş Kolu)*

16.824

 (5. İş Kolu)*

24.709

 (%6,87)**
359.653

İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalı Sayısı
28

 (16. İş Kolu)*

1

 (60. İş Kolu)*
29 1633

Toplam Geçici İş Göremezlik Süresi
115.726

 (14. İş Kolu)*

3.278 

 (61. İş Kolu)*
119.004 3.996.873

*NACE sınıflandırmasına göre 89 iş kolu arasında en yüksekten en düşüğe göre yapılan sıralamada sıra sayısını vermektedir. 
** Bütün iş kollarında yaşanan toplam kazalar içerisindeki payı

Şekil 1. AB-28 Ülkelerinde NACE sınıflamasına göre 100.000 çalışanda ölümlü ve ölümlü olmayan iş kazası hızı (2015) (28)
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Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) 
ne göre konaklama ve yiyecek-içecek sektörüne ilişkin 2017 yılı iş 
kazası nedenlerinin %53,1’i ‘’Sınıflandırmada Listelenmemiş Di-
ğer Sapma’’, %5,98’i ‘’Listelenmemiş Başka Çeşit Sapma’’ olarak 
bildirilmiştir. İş kazalarının nedenlerinin dağılımları aşağıdaki 
tabloda sunulmaktadır (Tablo 6) (25). Ülkemizde iş kazası neden-
lerinin dağılımına bakıldığında Avrupa ve Dünyadaki ile benzer-
lik göstermektedir.

Tablo 6. Konaklama ve yiyecek-içecek iş kolunda iş kazası 

nedenlerinin dağılımı (25)

Kaza nedeni Yüzde (%) Kaza nedeni Yüzde (%)

Aynı seviyede düşme 10,52 Şiddet 0,91

Kontrol kaybı (iş ekipmanı) 9,42 Elektrik 0,69

Yüksekten düşme 5,51 İtme-çekme 0,59

Hareket 3,40 Yangın 0,41

Sıvı maddeler 2,75 Kayma 0,20

Cismin yüksekten düşmesi 1,63 Gazlar 0,20

Cismin çarpması 1,36 Kesilme 0,18

Patlama 1,34 Cisim kaynaklı 0,15

Katı maddeler 1,14 Korku 0,06

Taşıma-kaldırma 0,93 Toz 0,05

Konaklama ve yiyecek içecek iş kolu çalışanları, kas iskelet sis-
temi hastalıkları ve yaralanmaların yanı sıra gürültü, kimyasal-
lar, termal stres ve psikososyal etkenlerden kaynaklanan sağlık so-
runları ile de karşılaşabilmektedirler (23).

AB’de otel ve restoranlarda 2003 yılında 1103 meslek hastalı-
ğı tespit edilmiştir. Tahriş edici maddelerden kaynaklanan has-
talıklar %64,0 ile ilk sırada yer alırken, bunu %18,9 ile fiziksel et-
kenlerden kaynaklanan hastalıklar, %12,4 ile sinirlerde bası so-
nucu felçler, %12,0 ile solunum yolu hastalıkları takip etmekte-
dir. Özellikle tahriş edici maddelerle çalışmadan kaynaklanan 
hastalıklar, diğer bütün iş kollarında görülenden daha yüksektir. 
İngiltere’de otel ve restoranlarda işle ilgili bildirilen hastalıklara 
ilişkin olarak yürütülmüş bir çalışmaya göre 2007 yılında 33.000 
kişinin, son bir yıl içinde mevcut işinden ya da son bir yıl içinde 
çalıştığı işinden dolayı hastalandığı veya hastalığının kötüleşti-
ği tahmin edilmektedir. Meslek hastalığı prevelansı, 100.000 ki-
şide 2500’tür. Bu prevalans değeri, önceki yıllardan farklı olarak 
2007 yılında, bütün işkollarının ortalamasından (100.000 kişide 
3900) anlamlı şekilde daha azdır (7). 

Eurostat Sağlık İstatistikleri Yıllığında yer alan, İngiltere’de 
hastalık türlerine göre otel ve restoranlar ile tüm sektörler 
için 2004-2006 yılları arasındaki hastalık insidansları karşı-
laştırması aşağıdaki şekilde verilmiştir (Şekil 2). Sırasıyla der-
matitler, üst ekstremite hastalıkları, enfeksiyonlar, stres, bel-
sırt hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları ve mezotelyo-
ma otellerde en sık görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar içinde 
tek başına dermatitlerin görülme sıklığı bütün diğer işkolların-
dan daha yüksektir. Ayrıca, nadir sayıda (100.000’de 0,1) astım, 
plevrada yaygın kalınlaşma ve mesleki işitme kaybı; 100.000’de 
0,2 sıklıkla asbestozis ve beyaz parmak sendromu tespit edil-
miştir (7, 28).

Ülkemizde SGK 2017 istatistik yıllığında yer verilen, Kurum 
tarafından “sürekli iş göremezlik geliri” bağlanan 691 meslek has-
talığı olgusunun 9’u (%1,3) konaklama ve yiyecek içecek iş kolla-
rında yer almaktadır (15). 

ÇALIŞMA ŞARTLARI ve  
MESLEKİ RİSK ETKENLERİ
Çalışanlar önemli ölçüde fiziksel, ergonomik ve psikososyal risk-
le karşı karşıya kalmaktadırlar. İşle ilgili ergonomik ve psikosos-
yal stres faktörleri yaşamı tehdit edici etkenler değildir, ancak 
ciddi morbiditeye neden olabilir ve önemli bir işe devamsızlık  
nedenidir (29).

Kas-iskelet sistemi hastalıkları ve zihinsel bozukluklar, sa-
katlıkla geçen yılların sayısına önemli katkıda bulunur. Otel ve 
restoranlarda öncelikle konuklara daha konforlu ortamlar sağ-
lanması hedeflendiği için personelin çalışma ortamı İSG açı-
sından çok uygun olmamaktadır (3). Turizm sektöründe sunu-
lan hizmetlerin çeşitliliği nedeniyle çalışanların yaptıkları iş-
ler, dolayısıyla da İSG riskleri çeşitlilik göstermektedir. Aşağı-
daki tablolarda restoranlar ve oteller için çalışılan bölümlere 
göre ILO tarafından belirlenmiş temel riskler listelenmiştir (23)  
(Tablo 7 ve 8). 

Şekil 2. İngiltere’de otel ve restoranlar ile tüm iş kollarında tespit edi-
len meslek hastalıkları sıklık larının dağılımı (2004-2006, Eurostat) (28)
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Tablo 7. Restoranlarda tehlike/tehlike kaynakları ve kaza/hastalık türlerinin çalışılan bölüme göre dağılımı ve alınabilecek önlemlere örnekler, 

ILO (23) 

Tehlike/Tehlike Kaynakları Kaza/Hastalık Türleri Öneriler

Mutfaklar

Kızartma makineleri, pişirme 

araçları

Yanıklar Araç-gereç bakımlarının yapılması, güvenli kullanım talimatları, izinsiz/yetkin olmayan 

kişilerce kullanımların engellenmesi

Islak zemin Kayma, düşme Giriş ve çıkışlarda kaygan olmayan mat kullanımı, ıslak zeminlerin uyarı levhaları ile 

işaretlenmesi

Yemek taşınan tepsiler, 

bulaşıklar

Çalışanın üzerine araç gerecin 

devrilmesi

Tepsi ve bulaşıkların düzgün istiflenmesi ve depolanması

Yürüme yolları, merdivenler Takılıp düşme Yürüme yollarının boş tutulması, bu alanlara saklama kutusu, çöp kutusu vb 

konulmaması, yeterli aydınlatma sağlanması

Zemin, kablolar, dökülmüş 

sıvılar

Takılıp düşme Gevşemiş zemin kaplaması, boşta duran kablolar vb. yönünden zeminin iyi koşullarda 

ve temiz tutulması; herhangi bir aksaklıkta müdahale edilebilmesi için bildirim 

mekanizmasının kurulması

Yüksek raf/dolaplara 

uzanma
Yüksekten düşme Yüksekte bulunan eşyalara ulaşabilmek için doğru ekipman kullanımı

Makineler, kesme araçları ve 

bıçaklar

Kesilme, uzuv kaybı Mutfak araçlarının güvenli kullanımı konusunda prosedürler geliştirilmesi, pratik yapılması 

ve uygulanması; iş yoğunluğunun arttığı servis saatlerinde de talimatlara uyulması; 

kullanılmadığında kapatılması, kilitlenmesi (örneğin ateşin söndürülmesi, ocağın 

kapatılması); kaptırma riskine karşı kol bölümleri geniş, sarkan kıyafetler giyilmemesi, 

saçların toplanması, doğrayıcıların koruyucularının çıkarılmaması, gıdaların parmaklarla 

değil bir araçla içeri doğru itilmesi; bıçakla çalışırken parmak uçlarının içe doğru kıvrılarak 

kesim yapılması, kullanım sonrası güvenli şekilde depolanması

Ocaklar, fırınlar, mikrodalga 

fırınlar, kızartma makineleri, 

sıcak sıvı sıçraması

Cilt yanıkları (yüzeysel ile 3. 

derece arası yanık)

Isıya dayanıklı ekipman ile çalışılması (önlük, ısıya dayanım özelliği bulunan CE işareti 

taşıyan iş eldiveni kullanımı), yağ değiştirme sırasında azami dikkat gösterilmesi, elektrik 

kaçağına karşı düzenli bakımların yapılması

Yağlı ekipman, zemin, baca, 

gider

Düşme, yangın Atık yağların lavaboya dökülmemesi, mutfak ekipmanı ve etrafının yağdan arındırılması, 
drenaj, atık toplama ve bertaraf

Açık alevle çalışma (masa 

yanında pişirme)

Yanık, yangın Sadece bu konuda eğitimli personel tarafından işlemin gerçekleştirilmesi, sıvı ya da yarı-
katı yakıt kullanımı

Buzdolabı, dondurucular, 

soğuk oda çalışmaları

Donma Alan genişse çalışanın içeride kalması, kapının kapanmasına karşın içeriden açılabilen 

kapı kullanımı ya da içeriden harekete geçirilecek uyarı sistemi konulması, personelin bu 

sistem ve kullanımı hakkında bilgilendirilmesi, gözetimli çalışma, iç yüzeyinin kaymaya 

karşın kuru tutulması, işletme kapanma saatlerinde kontrol edilmesi

Aşırı sıcaklık, ısı stresi, hızlı 

sıcaklık değişimi

Solunum sistemi zorlukları Sıcak fırın ve ocaklarla çalışma mesafesinin arttırılması, havalandırma, termal konforun 

arttırılması, ince kıyafetler giyilmesi, ara dinlenme ve çalışma sürelerinin yeniden 

düzenlenmesi, su tüketiminin teşviki, ısı kaynaklı rahatsızlıkların ve belirtileri konusunda 

personelin bilgilendirilmesi; hızlı sıcaklık değişimine karşı (örneğin buzdolabı ve fırın 

arasında gidip gelen bir çalışan için) uygun kıyafetlerin verilmesi, bilinç kaybına karşın 

yalnız çalışmama

Havalandırma sistemleri, 

fanları, hava kanallarını ve 

davlumbazlar

Kayma, yangın Bakımlarının yapılması, filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi, yüzeyinde yağ birikimine 

karşı temizlenmesi

Bulaşık ve Temizlik

Bulaşık için temizlik ürünleri 

(Amonyak çözeltileri, yağ 

çözücüler)

Cilt ve gözlerde irritasyon İyi havalandırma, cilt ve göz ile temasın önlenmesi, tüm kimyasalların ve temizleyicilerin 

etiketli şekilde depolanması, karıştırarak kullanılmaması, gıdadan uzak tutulması, bilgi 

güvenlik formlarının incelenmesi

Drenaj-gider temizleyicileri Cilt yanıkları ve gözlerde 

hasar

Sıçramaların önlenmesi için kauçuk eldiven ve maske koruyucu kullanımı, el yıkama 

prosedürlerinin uygulanması, kullanılan koruyucu ekipmanın temizliği ve uygun şekilde 

çıkarılması

Yüzey temizleyiciler, sabun, 

deterjanlar
Dermatit, boğaz irritasyonu

Sabun tozunun solunmaması, bu tür toza karşı hassasiyeti olan çalışanların tek 

kullanımlık yüz maskelerin kullanması, maruz sınırlandırılması
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Tablo 7. Otellerde tehlike/tehlike kaynakları ve kaza/hastalık türlerinin çalışılan bölüme göre dağılımı ve alınabilecek önlem örnekleri, ILO 

(27) (devamı)

Tehlike/Tehlike Kaynakları Kaza/Hastalık Türleri Öneriler

Çöp eziciler Parmak-el sıkıştırma, kopması Çöp ezicilerin kapağı açıkken çalışmayacak şekilde tasarlanmış olanların kullanımı, 

cam-plastik-metal malzemenin atılmaması, imalatçı talimatlarına uyulması

Pestisitler (böcek ilaçları) Cilt irritasyonu, alerjik rekasiyonlar, 

akut etkilenim

Düşük dozda kullanılsa da hassasiyeti olan kişilerde reaksiyon gelişebileceğinden 

bu kişilerin maruz kalmasının önlenmesi, pestisid uygulaması konusunda eğitimli 

kişilerce kullanılması, işaretlenmesi ve kullanım talimatları hazırlanması

Yiyecek Servisi

Sıcak yemek ve içecekler Yanıklar Sıcak sıvıların taşınmasında dökülmenin önlenmesi için daha az miktarlarda 

taşınması, tabak ve bardaklara taşırken taşmayacak miktarda konulması, taşıma 

sırasında örneğin bir havlu kullanımı ile ellerin korunması

Islak-kaygan zemin, kutular, 

çöp kutuları, halılar, kablolar, 

yemek salonu, mutfak-salon 

arası geçiş yolları

Kayma, düşme, burkulma, uzuv 

kırıkları, boyun ve sırtta yaralanma, 

keskin cisimler üzerine düşme 

sonucu kesikler

Yol üzerindeki kutu, çöp kutusu vb. nin kaldırılması; ayakkabıların sağlam, alçak 

ve kaymayan topuklu olması; su, yağ veya yiyecek dökülmelerinin hemen 

silinmesi, gevşek elektrik kablolarının düzeltilmesi, geçiş alanlarının (masa araları, 

sandalye-duvar boşluğu vb) asgari 70 cm’nin altına düşmemesi; kaymaz zemin 

kaplaması kullanımı; halı-kilim vb için kaydırmaz taban kullanımı, uçlarının düzgün 

durumda (yanma, kıvrılma vb.) olduğunun kontrolü; zemin kaplamasının değiştiği 

(örneğin halıdan fayansa) yerlerin işaretlenmesi, yemek salonu ve geçiş yollarında 

keskin köşelerin, loş aydınlatmanın tercih edilmemesi

Tekrarlayan hareketler Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları 

(bel, boyun rahatsızlıkları, 

tekrarlayan hareket yaralanmaları 

vb.)

Ağır tepsilerin taşınması, masaların temizlenmesi-taşınması, sandalyelerin 

toplanması ve yerleştirilmesi, mutfak için gerekli malzemelerin taşınması gibi 

tekrarlayan hareketleri azaltacak düzenlemeler, bunları yapan personelin 

dinlenme arası-çalışma süresinin düzenlenmesi, işler arası rotasyon, ergonomi 

eğitimleri, doğru taşıma-kaldırma eğitimleri (tepsilerin aşırı yüklenmemesi, ağırlığın 

eşit dağıtımı, tepsiyi bir elin avuç içi ile alt ortasından, diğer el ile ön kenarından 

tutarak taşımak iki elle taşınması vb.), iş yeri tasarımı

Stres (zaman baskısı, hızlı 
çalışma, vardiya, düzensiz 
gelir, zor müşteriyle yüz yüze 
çalışma, sıcak, gürültü, düşük 
hava kalitesi)

Strese bağlı semptomlar, baş 
ağrısı, çarpıntı, ülser, sinirlilik, 
uykusuzluk, depresyon; şiddete 
maruz kalma

Çalışanların stresle mücadele konusunda çalışma prosedürlerinin iyileştirilmesine 

yönelik görüşlerini paylaşabilecekleri iş yeri toplantıları, stres yönetim teknikleri 

konusunda eğitim, iç ortam hava kalitesinin yükseltilmesi ve gürültünün 

azaltılması, çalışanlar arası ve çalışan-yönetim arası destek mekanizmalarının 

işletilmesi

Bar ve Salonlar

Bardaklar, kırık cam parçaları Kesilme Yıkama ve temizlik sırasında kırık bardaklar ya da cam parçaları olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. Kırık malzeme el ile toplanmamalıdır. Çöpü temizleyen kişilerin 
yaralanmasını önleyecek şekilde atılmalıdır. Bardak kırılmasını önlemek için buz, 
doğrudan cam bardakla değil buz tutacağı ile alınmalıdır, tek elde çok sayıda cam 
bardak taşınmamalıdır

Pasif sigara dumanı etkilenimi Solunum sistemi rahatsızlıkları, 
akciğer kanseri

Etkilenim önlenmesi için havalandırma, çalışma düzeni değişiklikleri, kullanım 
yasaklarının etkin şekilde uygulanması

Taşıma, yük kaldırma Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları Ağır içecek kutularının toplu hâlde taşınmasında ekipman kullanımı, doğru taşıma-

kaldırma prosedürlerinin uygulanması

Gürültü İşitme rahatsızlıkları, kaybı Maruz kalım sınırlarına uyulması, gürültünün azaltılması, maruz kalma süresinin 
kısaltılması, işitme koruyucu kullanılması

Isıtma-soğutma sistemleri, 
yakıt, doğalgaz, basınçlı gaz-
tüpler

Patlama, yangın

Binaların uygun tasarımı, çalışanların yangın söndürücü kullanması, acil 
durumda aranacak kişileri, yangın tehlikelerini tespit etmeyi, yangın alarmlarının 
yerini ve acil toplanma noktasını bilmesi; tatbikatlar, küçük alevlere müdahale, 
gazlı içeceklerin ağız kısmı yukarı gelecek şekilde depolanması; tutuşabilir 
malzemelerin (çöpler, yağlar, aerosoller, kutular) kullanılmadığında kaldırılması, 
döküldüğünde temizlenmesi; ocak, baca ve filtrelerin düzenli temizlenerek yağ 
tutmasının önlenmesi; yangın kaçış yollarının açıkça işaretlenmesi, önlerinin 
boş tutulması; yangın dedektörleri ve yangın yağmurlama sistemi kullanımı, 
ziyaretçilerin acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi
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Tablo 7. Restoranlarda tehlike/tehlike kaynakları ve kaza/hastalık türlerinin çalışılan bölüme göre dağılımı ve alınabilecek önlemlere örnekler, 

ILO (23) (devamı)

Tehlike/Tehlike 

Kaynakları
Kaza/Hastalık Türleri Öneriler

Kasiyerler

Soygun-hırsızlık Yaralanma Yaralanma, hatta ölüm riskiyle karşılaşabileceği soygun ya da hırsızlık durumunda nasıl 

davranılması gerektiğine yönelik eğitim, restoranın kapanma saati sonrası da emniyetinin 

sağlanması, tek çalışmaması

Tekrarlayan hareketler Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, 

tekrarlayan hareket yaralanmaları

İşin ve yükü dağılımının yeniden tasarlanması, iyi tasarlanmış iş istasyonları (yüksekliği ve sırt 

desteği ayarlanabilir sandalye/masalar)

Tablo 8. Otellerde tehlike/tehlike kaynakları ve kaza/hastalık türlerinin çalışılan bölüme göre dağılımı ve alınabilecek önlem örnekleri, ILO 

(27)

Tehlike/Tehlike 

Kaynakları
Kaza/Hastalık Türleri Öneriler

Resepsiyon

Ekranlı araçlarla çalışma Tekrarlayan hareket yaralanmaları (el bileğinde 

karpal tünel sendromu; omuz, boyun ve sırt 

rahatsızlıkları), göz ile ilgili sorunlar (eye-strain 

vb.),

Düzgün posture ile çalışmanın sağlanması, iş istasyonlarının ergonomik 

tasarımı, ayarlanabilir masa, sandalye, ekran; dinlenme araları verilmesi, 

esneme-germe hareketleri yapma,

Vardiyalı çalışma Uyku düzeninde bozukluklar, mide 

rahatsızlıkları, stres, uyku ilacı kullanımı, 

yaralanma

Kesintisiz dinlenme araları, izin günleri uygulamalarına dikkat edilmesi, 

vardiya değişimlerinde çalışmaya ara verilmesi, öğleden sonra ve gece 

vardiyasında çalışanlar ve tek çalışanlar için güvenlik, güvenli gıda ile 

beslenme ve havalandırma olanaklarının sağlanması

İç ortam hava kalitesi Pasif sigara dumanı etkilenimi, solunum, 

kanser ya da kalp hastalıkları riski

Etkilenimin önlenmesi, yeterli havalandırma

Taşıma-kaldırma Sırt, boyun, diz, bilek yaralanmaları Bavullar için tekerlekli taşıyıcılar kullanılması, bu ekipmanların kontrollü 

kullanımı için zemindeki engellerin kaldırılması, eğim açısının yüksek 

olmaması, düzgün tekerlek ve güvenlik kilitlerinin bulunması, elle taşıma 

prosedürleri hazırlanması,

Park etme ve garajda 

çalışma

Araç çarpması, solunum rahatsızlıkları, şiddete 

maruz kalma (saldırıya uğrama, soyulma)

Vale ve garaj görevlilerine görünürlük sağlayan reflektif yelek 

giydirilmesi, araç-yaya yolu düzenlemeleri, uyarı işaretleri, bakım-tamir 

işleri yapılacaksa kapalı alanların işaretlenmesi, fren tozu-duman ve 

egzoza karşı yeterli havalandırma, ısınma için toksik duman üretebilen 

optik radyasyon kaynağı karosenler yerine yalıtımlı elektrikli ısıtıcılar 

kullanılması, tek çalışmama

Kat hizmetleri

Oda temizliği, ortak alan 

temizliği

Tekrarlayan hareket yaralanmaları, kesikler, 

düşme, iğne batması, enfeksiyon kapma, 

psikososyal risklere bağlı rahatsızlıklar, ısı 

stresi (baş ağrısı, mide bulantısı, sinirlilik, 

yorgunluk, bayılma ve tansiyon yükselmesi)

Temizlik malzemelerinin araçla taşınması, aracın bakımının yapılması ve 

itiş için güç gerektirmemesi ve görüşü kapatmayacak yükseklikte olması, 

hafif elektrik süpürgesi kullanımı ve vakumlama gücünün yüzeye göre 

(halı, fayans vb.) optimumda kullanılması,  eşyaların yerinin çekilerek 

değil itilerek değiştirilmesi, yükseğe uzanmaya çalışmak yerine basamak 

kullanımı, çarşaf değişiminde yatağın bir ucundan diğerine yetişmeye 

çalışma yerine kişinin yer değiştirmesi; kaygan zeminin temizlenmesi, hızlı 

çalışma gereksinimi azaltacak çalışma yöntemleri ve iş düzenlemeleri, 

temizlik ve çöplerin değişiminde tıraş bıçağı, kırık cam parçaları ya da 

iğneler gibi kesici cisimlere karşı eldiven kullanımı, çöp kutularının içine 

astar konulması ya da bu parçaların imhası için müşteri ve çalışanların 

kullanabileceği kutu/hazne konulması; uygun havalandırma ve termal 

konfor koşulları sağlanması, çalışma araları verilmesi, 35 derecenin 

altında ise fanların kullanımı, ısı stresi önlem alınmazsa ciddi sonuçları 

olacağından etkilerinin fark edilebilmesi ve müdahale konusunda 

çalışanların bilgilendirilmesi
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İŞİN YÜRÜTÜMÜNDEN KAYNAKLANAN 
RİSK ETKENLERİ
Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması’nda, çalışma süresinin ka-
litesi, çalışma şekli ve kazanç düzeyi, işin kalitesini etkileyen gös-
tergeler arasında sayılmıştır. Çalışma süresi kalitesini belirleyen 
değişkenler dinlenme araları, atipik çalışma saatleri, çalışma sü-
relerine ilişkin düzenlemeler ve çalışma sürelerinde esneklik ola-
rak belirlenmiştir. Tarım, inşaat, imalat, turizm ve ulaşım endüst-
risinde çalışanlar arasında iş yerinde harcadığı enerji bakımından 
en düşük değer turizm sektöründe çalışanlar arasındadır. Konak-
lama hizmetlerinde çalışanlar yiyecek ve içecek hizmetlerinde ça-
lışanlara göre dakikada 1,6 kat daha fazla enerji harcamaktadırlar  
(30). Çalışma şeklini belirleyen değişkenler ise istihdam şekli, ka-
riyer olanakları, iş güvencesi ve işletme büyüklüğünün değişimi 
olarak verilmiştir (31).

Tablo 8. Otellerde tehlike/tehlike kaynakları ve kaza/hastalık türlerinin çalışılan bölüme göre dağılımı ve alınabilecek önlem örnekleri, ILO 

(27) (devamı)

Tehlike/Tehlike Kaynakları Kaza/Hastalık Türleri Öneriler

Yiyecek-İçecek

Mutfak, bulaşık, yemek servisi, 

oda servisi işleri

Tekrarlayan hareket yaralanmaları, 

kayma düşme, kesikler, yanık

Ağır yük, tepsi taşıma yerine servis arabalarının kullanımı, zemin ve geçit 

yollarının kontrolü, kaygan zeminlerin temiz ve kuru tutulması

Not: Restoran bölümünde konu detaylı olarak anlatılmıştır.

Bakım

Yüksekte çalışma Düşme Merdiven ve çatılardan düşmenin önlenmesi için sağlamlığının kontrolü, 

merdivenlerle ve yüksekte güvenli çalışma prosedürleri geliştirilmesi; 

herhangi bir şeye ulaşmak için uzanarak değil yer değiştirerek çalışma, 

zeminlerin temizlenmesi

Elektrikle çalışma Elektrik çarpması Elektrikli teçhizatın topraklamasının yapılması, elektrik risklerine karşı 

korunma, kaygan

Kimyasallarla çalışma (asbest, 

boya, çözücüler, pestisidler, 

herbisidler)

Göz, cilt, burun, boğazda rahatsızlıklar, 

solunum ve sinir sistemi etkilenimi, 

böbrek, akciğer ve karaciğerde hasar, 

kanser riski

İyi havalandırma; daha az zararlı kimyasal ile ikame; uygun eldiven ve 

maske kullanımı; çalışanların maske ile çalışmak için uygun olduklarına 

dair sağlık muayenesi, asbest riskinin değerlendirilmesi; kırılan kaldırım 

ve zemin kaplamaları, eski su boruları, yangına karşı yalıtımlı duvarlarda 

asbest bulunması hâlinde kontrol altına alınması ya da gözetimli şekilde 

söküm yapılması; boya gibi kimyasallarla çalışırken cilt ve solunum yollarının 

korunması

Çeşitli işler 

Havuz, spa, sauna, spor 

salonu

Cilt ve solunum rahatsızlıkları, yanık, 

kayma-düşme

Temizlik sırasında irritasyona yol açmayan dezenfeksiyon malzemeleri 

kullanımı, ciltte yanığa yol açabilecek çamaşır suyu kullanılıyorsa kaçakların 

engellenmesi, yürüme yollarının su drenajlarının açık olması, kaymaz ve 

kuru tutulması, yer paspaslarının kullanımın hemen ardından sıkılarak hazır 

tutulması, su birikintilerinin derhal silinmesi

Sağlık merkezi, güzellik salonu, 

kuaför, berber,

Cilt irritasyonları, yanma, kesikler, KİS 

(özellikle el ile ilgili)

Makas, ustura, jilet vb kesici-delici aletlerin ve saç düzleştirici gibi sıcak 

ekipmanların dikkatli kullanımı, kullanılmadığında kaldırılması, saça işlem 

yapılan kimyasal ve boyalara maruz kalımın sınırlandırılması, eldiven ve önlük 

kullanımı, havalandırma, düzgün postür

Hediyelik dükkânı, market, 

toplantı salonu

Takılma, kayma, düşme, kas iskelet 

sistemi rahatsızlıkları, kesikler

Malzemelerin güvenli şekilde taşınması, depolanması, paketlenmesi, 

toplanması ve açılması, yolların açık olması, kabloların düzgün yerleşimi, 

koridorların açık tutulması, düzgün postürde durma, çalışma araları verilmesi

Otel ve restoranlarda işin yürütümünden kaynaklı risk et-
kenleri arasında vardiyalı çalışma, tek çalışma, çalışma süresinin 
uzunluğu, müşteri memnuniyeti odaklı ve hizmette sürekliliğin 
sağlanmasının amaçlandığı çalışma şekli yer almaktadır. Çalış-
ma düzeni ile ilgili uygulamalar nedeniyle uyku düzeni ve beslen-
me bozuklukları da görülebilmektedir (7, 17, 23). Sayılan etkenler 
İSG düzeyini olumsuz etkilemektedir (7, 22). İş dünyasının deği-
şen yapısı ve işin özellikleri (esnek çalışma, yarı zamanlı ve uzak-
tan çalışmanın artması, bilgi teknolojilerinin etkileri, iş organi-
zasyonu şekillerinin değişmesi) nedeniyle İSG’nin de etkilenme-
si, öncelikli mesleki risklerin psikososyal (stres, %53) ve ergono-
mik riskler (kötü duruş ve tekrarlayan hareketler, hareketler, %28 
ve taşıma kaldırma, %24) AB 2014-2020 İSG Stratejik Çerçevesin-
de de işin özelliklerinde meydana gelecek değişimlerin getireceği 
risklerle mücadele hedeflenmektedir (31).
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Yiyecek içecek sektöründe çalışan mutfak personelinin iş esna-
sında çoğunlukla ayakta durması gerekmektedir. Çalışırken kollar 
vücuda bitişik, eller dirseğin hemen altında ve bazı tekrarlanan ro-
tasyon hareketlerinin yapılması gerekmektedir. Yükün daha yük-
sek bir seviyede olması ve iş yerinde ayaklar, bacaklar ve sırtlar üze-
rindeki baskıyı hafifletmek için yorulmayı önleyici paspaslar fayda-
lı olmaktadır. Mutfak çalışanlarının uygun olmayan postürde çalış-
maları önlenmeli, yaptıkları hareketlerin sıklığı, yoğunluğu ve süre-
sinin düzenlenmesi çin ergonomik önlemler alınmalı, titreşim ve 
sıcak çalışma ortamı nedeni ile zarar görmeleri önlenmelidir (32).

Ankara’da beş yıldızlı bir otelin çalışanları ile yapılan bir araş-
tırmada gece çalışanlarda ve vardiyalı çalışanlarda sigara duma-
nına maruz kalma ve iş nedeniyle beslenme düzeni bozuklukları-
nın daha sık görüldüğü, bu değişkenlerin ise sindirim sistemi ve 
genel sağlık şikâyetleri bildirim düzeyini olumsuz etkilediği tes-
pit edilmiştir (22).

İŞ EKİPMANLARI, YANICI ve PATLAYICI 
MALZEMELER, ACİL DURUMLAR
Otel işletmelerinde çeşitli endüstriyel tip iş ekipmanları bulunur. 
Sıcak su bulundurmak amacıyla büyük basınçlı kaplar kullanıl-
maktadır. Mutfaklarda, çamaşırhanede, kazan dairesinde sıvılaş-
tırılmış petrol gazları (LPG) gibi yanıcı, parlayıcı maddelerin kul-
lanımı ya da yüksek basınçlı ekipmanlar patlamalara yol açabilir. 
Ayrıca elektrik devrelerinin yanlış ya da hatalı kurulumu yangın-
lara yol açabilir (33).

İş ekipmanlarının kullanımında kontrolün kaybedilmesi, ko-
naklama ve yiyecek hizmetlerinde görülen iş kazalarında “aynı 
seviyede düşme”lerden sonra en sık neden olarak belirlenmiştir 
(Tablo 6) (25). Ankara’da bulunan beş yıldızlı dört otelde risk de-
ğerlendirmesinin yapıldığı bir çalışmada, en sık mekanik etkenler 
kaynaklı riskler (%18) tespit edilmiştir (34).

Acil durumlar, riskle doğrudan karşı karşıya olanlar için de-
ğil aynı zamanda birden fazla kişi ve tesisin tümü için risk oluş-
turmaktadır. Otel işletmelerinde meydana gelebilecek başlıca 
acil durumlar, yangın, patlama, doğal afetler, tehlikeli kimyasal 
madde yayılımı, gıda zehirlenmesi, sabotaj ve salgın hastalıklar 
olarak sıralanabilir (35). Otellerde çıkan yangın nedenleri ara-
sında odalarda (yatakta) ve diğer alanlarda içilen sigara (%35), 
elektrik (%27), kundaklama (%13) ve ısıtma sistemi (%10) sayıl-
mıştır (34).

Yangın ve diğer acil durumlara ilişkin acil durum ve tahliye 
planlarının hazırlanması, tatbikat yapılması, prosedür ve iletişim 
sisteminin belirlenmesi, çalışanların ve ekiplerin eğitimi, önleyi-
ci ve sınırlandırıcı tedbirlerin çalışır durumda tutulması öneril-
mektedir (27).

Otellerde acil durum hazırlığı ve acil durumlara yönelik ön-
lemlerdeki eksikliklerin incelendiği bir araştırmada tahliye planı-
nın çalışma alanlarında kolayca görülebilecek yerlerde asılı olması, 
misafir odalarının kapılarının yangına en az 30 dakika dayanıklı 
olması, iç koridorların duman engelleri ile bölümlendirilmesi, acil 
çıkış ve yangın dolaplarının önünün açık olması, yangın söndürü-
cülerin sabit ve işaretli olması, acil durum kaçış işaretlerinin gü-
venli alana yönlendirmesi, engellilere yönelik acil durum iplerinin 
erişilebilir bir noktada olması ve acil durum tatbikatlarının tek-
rarlanması alanlarında eksiklikler saptanmıştır (34).

İSG planlamaları yapılırken iş ekipmanlarının bakım ve peri-
yodik kontrolleri yetkili kişilerce düzenli olarak yapılmalıdır. İş 
ekipmanları nedeniyle yaşanabilecek kazalara, elektrik çarpma-
sı, yangın-patlama gibi kazalara hazırlıklı olmak için acil durum 
planları hazırlanmalı, acil durum önleyici ve sınırlayıcı tedbir-
ler, tahliyeyi de içerecek şekilde müdahale çalışmaları planlan-
malı; tatbikatlar yapılmalı, arama-kurtarma ve ilk yardım ekibi 
ile sağlık profesyonellerinin organizasyonu yapılmalı, eğitimleri 
verilmeli ve müdahale için gerekli ekipmanları hazır ve ulaşılabi-
lir hâlde bulundurulmalıdır (23, 35).

KİMYASAL ETKENLER
Kimyasallar, mesleki maruz kalma sonucu çeşitli sistemlerde ra-
hatsızlıklara yol açabilir. Sınır değerlerin altında, düşük dozlar-
da olsa da birden fazla kimyasala maruz kalma, sinirsel ve fi-
ziksel çok sayıda sistemin aynı anda etkilendiği “çoklu kimya-
sal duyarlılığı” (multiple chemical sensitivity) tablosuna yol aça-
bilir (14).

Kimyasallar, hijyen başta olmak üzere çeşitli amaçlarla sık-
lıkla kullanılmaktadır. Kullanılan kimyasallar tehlikeli, aşındı-
rıcı, tahriş edici, toksik, yanıcı-parlayıcı ya da karsinojenik ola-
bilirler. Otellerde kullanılan kimyasallar Tablo 9’da örneklen-
miştir. Bu kimyasallarla doğrudan temas etmek yanıklara, cilt-
te alerji ya da hasara yol açabilir. Kimyasallar dökülme ya da sıç-
ramaları sonucunda gözle temas etmeleri durumunda göze za-
rar verebilirler. Çözücüler gibi uçucu kimyasalların solunması 
ile solunum yollarının etkilenimi söz konusu olabilir. Havalan-
dırma koşulları yeterli olmayan alanlarda ya da kapalı alanlarda 
yüksek yoğunlukta kimyasal gaz ya da buhar birikebilir. Aşağı-
daki tabloda verildiği üzere otellerde kat görevlileri, bulaşıkhane, 
çamaşırhane, kuru temizleme ve havuz çalışanları ile teknik ba-
kım yapan personel risk altındadır (7) (Tablo 9).

Temizlik personeli lavabo, küvet, tuvalet, zemin ve aynalar için 
kimyasal temizlik ürünleri kullanırlar. Bazı ürünler dermatite, so-
lunum sıkıntısına ve diğer sorunlara neden olabilir. Amonyak, de-
terjan (bazik) ve çözücü içeren bazı genel temizlik maddeleri cildi, 
gözleri, burnu ve boğazı tahriş edebilir. Bazı solvent bazlı ürünler 
böbreklere ve üreme organlarına zarar verebilir. Dezenfektanlar 
sıklıkla tahrişe neden olabilecek ve kansere neden olduğundan 
şüphelenilen fenol bileşiklerini içerir (23).

Kimyasallarla güvenli çalışma için tehlikeli kimyasallardan 
daha zararsız olanların seçilmesi, pencereler ya da mekanik ha-
valandırma araçları ile iyi bir havalandırma sağlanması, uygun 
kişisel koruyucu donanım kullanımı, depolanan kimyasallara 
yetkili olmayan kişilerin erişiminin engellenmesi, drenaj sistemi, 
kaçaklara ya da sızmalara karşı kimyasalların depolandığı yerle-
rin kontrolü ve içinde kimyasal bulunan kapların etiketlenmesi 
alınabilecek genel önlemlerdendir (17, 23).

Özellikle yağ buharının birikmesi sonucu ortaya çıkan baca 
yangınları önemli risklerdendir, yangınları önlemek için aspiras-
yon sisteminin düzenli temizliği önemlidir. Kuru temizlemede 
kullanılan percholoroethylene etkilenimine ilişkin en az yılda bir 
defa periyodik muayenenin yapılması alınabilecek önlemlerden-
dir. Kullanılan her kimyasal için malzeme bilgi formunun sağlan-
ması, periyodik muayene sürelerinin iş yeri hekimi tarafından be-
lirlenmesinde gereklidir (7).
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BİYOLOJİK ETKENLER
Çalışanların iş yerlerinde biyolojik etkenlere maruz kalmasıyla 
ilgili risklerden korunmalarına ilişkin “Biyolojik Etkenlere Ma-
ruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe” göre bi-
yolojik etkenler “herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehir-
lenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da 
dâhil olmak üzere mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan 
endoparazitleri’’dir.

Mikroorganizmalar ise, çoğalabilen ya da genetik materyali-
ni aktarabilen hücresel/hücresel olmayan mikrobiyolojik varlıktır. 
Bununla birlikte EU-OSHA tarafından 2019 yılında HORECA iş 
kollarına yönelik yapılan çalışmada biyolojik etkenler, “mikroor-
ganizmalar ve çalışanlarda olumsuz sağlık etkilerine neden ola-
bilecek bitki veya hayvan kaynaklı diğer taşıyıcılar” olarak tanım-
lanmıştır. Mikroorganizmaların, patojenler olarak bilinen sade-
ce küçük bir grubunun insanlarda hastalığa neden olduğunun be-
lirtildiği raporda, biyolojik etkenler Yönetmelikten daha geniş bir 
kapsamda, temel iki grupta ele alınmıştır (36):
•	 Canlı (mikro) organizmalar (örneğin bakteri, virüs, mantar, 

maya ve prionlar) (Bu grup Yönetmelik tarafından tanımla-
nan biyolojik ajanlara karşılık gelmektedir). 

•	 Yaşayan veya ölü organizmalardan kaynaklanan maddeler 
veya yapılar (örneğin, ekotoksinler, endotoksinler, glukanlar, 
mikotoksinler ve alerjenler).

Konaklama ve yeme içme iş kollarında çalışanlar hemen her bö-
lümde önlem alınmadığında deride iltihaba ve alerjik reaksiyon-
lara, solunum sistemi hastalıklarına ve diğer bulaşıcı hastalıkla-

ra yol açan ve aşağıdaki tabloda örneklendirilen çeşitli biyolojik 
etkenlerden etkilenebilirler (Tablo 10). Aşçılar, ortak alan ve oda 
temizliği çalışanları, bulaşık-çamaşır bölümlerinde çalışanlar, yi-
yecekleri kesme, doğrama, hazırlama işleri yapanlar ve servis ele-
manları başta olmak üzere tüm çalışanlar risk altındadır (33).

EU-OSHA tarafından hazırlanan raporda, INRS ‘’Institut Na-
tional	de	la	Recherche	Scientifique’’	(Fransa	Ulusal	Araştırma	ve	
Güvenlik Enstitüsü) tarafından hazırlanan EFICATT “Expositi-
on Fortuite à un Agent Infectieux et Conduite à Tenir en milieu 
de Travail’’ (Mesleki Enfeksiyon Risklerine Maruz Kalma ve Tıb-
bi Önleme) rehberi esas alınarak hazırlanmış biyolojik etkenler ve 
yol açtığı hastalıklar listesinde biyolojik ajanlara maruz kalma so-
nucu oluşabilecek hastalıklar sayılmıştır (36). Bu hastalıklardan 
bazıları şunlardır (14, 36):

- Süngerimsi ensefalopatiler (hayvanlarda görülen ancak in-
sanlara bulaşabilen sinir sistemini etkileyen bulaşıcı hasta-
lıklar-örneğin deli dana), prion hastalığı (mikroorganizma 
benzeri davranan, canlılar arasında bulaşıcı olan protein 
kaynaklı bulaşıcı bir hastalık), 

- Tüberküloz, hepatit B, tetanos (bakteri kaynaklı), 
- Lejyonella (özellikle klima suyu gibi durgun su havuzlarında 

bulunan bir etken), 
- Lyme, FSME (Bahar-Yaz Ensefaliti, kenelerden bulaşan bir 

viral hastalık), kızamıkçık (viral).

Herhangi bir nedenle deri altına enjeksiyon yapması gereken müş-
teriler (insülin iğnesi, şeker ölçümü vb.) tarafından kullanılan iğ-
neler çöp kutusu, zemin, banyo, perde ya da yatak gibi odanın her-

Tablo 9. Otellerde kullanılan çeşitli kimyasallar ve sağlık etkileri (7)

Kimyasal Grubu Örnek İlgili Bölümler Ürün/İşlem Sağlık Etkisi

Çözücüler

Perkloretilen Çamaşırhane Kuru temizleme maddesi
Karaciğerde hasar, Merkezi 

Sinir Sistemi etkisi, dermatit

Trikloretilen
Çamaşırhane, teknik bakım 

kat hizmetleri
Kir giderici

Karaciğerde hasar, Merkezi 

Sinir Sistemi etkisi, dermatit

Ksilen, Toluen Teknik bakım Boyalar, yapıştırıcı, vernik
Merkezi Sinir Sistemi etkisi, 

dermatit

Asitler
Hidroklorik asit, hidroflorik 

asit, sülfürik asit

Çamaşırhane, bulaşıkhane, 

kat hizmetleri, teknik 

bakım

Fırın, ocak, yer, cam için temizlik 

malzemesi, kir ve pas giderici
Kimyasal yanıklar, dermatit

Alkaliler Sodyum hidroksit

Çamaşırhane, bulaşıkhane, 

kat hizmetleri, teknik 

bakım

Deterjan, sabunlar, temizlik malzemeleri Kimyasal yanıklar, dermatit

Amonyak Amonyak

Çamaşırhane, bulaşıkhane, 

kat hizmetleri, teknik 

bakım

Temizlik malzemeleri, gümüş parlatıcı
Göz ve solunum yolunda 

tahriş, dermatitler

Klor Klor, sodyum hipoklorit
Yüzme havuzu, 

çamaşırhane
Dezenfektan, beyazlatıcılar

Göz ve solunum yolunda 

tahriş

Kaynak gazları Metal dumanı, gazlar Teknik bakım Kaynak
Göz ve solunum yolunda 

tahriş

LPG gazı LPG Mutfak Ocak ve fırında kullanılan yakacak gazı Yangın ve patlama
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hangi bir bölümüne açık şekilde bırakılabilir. İğnenin çalışana ka-
zara batması enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasına yol açabilir. 
İğne batması, özellikle kat hizmetleri ve çamaşır bölümü çalışan-
ları için bir risktir (23). 

FİZİKSEL ETKENLER
İş yeri risk etkenlerinin kontrolünde kişisel maruz kalma ölçüm-
leri yapılması gerekmektedir. ‘‘Konaklama ve Yeme-İçme Hizmet-
leri Sektörel Raporu’’na göre Konaklama ve Yiyecek-İçecek Sektö-
ründe iş yerlerlerinde yapılan ölçümlerin parametre başlığı ve la-
boratuvar sayılarının dağılımına bakıldığında, 14 farklı paramet-
rede 11918 ölçüm yapıldığı görülmektedir. Ortam ölçümleri ara-
sında sırası ile en çok aydınlatma, gürültü, termal konfor ve toz öl-
çümleri yapılmıştır. Bu kapsamda ülkemizde 2018 yılında ölçü-
mü yapılan parametrelerin dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuş-
tur (25) (Tablo 11).

Gürültü
Yüksek düzeyde gürültüye uzun süreli maruz kalma, işitme kaybı-
na yol açabilmektedir. Gürültü ayrıca strese yol açabilir ve kan ba-
sıncını yükselterek kardiovasküler hastalıklara yakalanma riskini 
etkileyebilir. Gürültü, konsantrasyon güçlüğü ve zihinsel yorgun-
luğa yol açarak ve sesli uyarıların duyulmasını zorlaştırarak iş ka-
zası riskini de yükseltmektedir (7).

Oteller genellikle sessiz ortamlar olmakla birlikte, gürültü dü-
zeyinin yüksek olduğu belirli alanlar vardır. Çalışanlar diskotek, 
bar, animasyon gibi eğlence amaçlı bölümlerdeki müziğin yanı 
sıra kazan dairesi ve teknik bakım çalışmaları nedeniyle de yük-
sek düzeyde gürültüye maruz kalabilmektedirler. Otellerde yük-

sek düzeyde gürültüye maruz kalan personel özellikle garsonlar, 
servis elemanları, mutfak ve çamaşırhane personelidir (23). Gü-
rültülü ortamlar, kişilerin seslerini konuştukları kişiye ulaştırabil-
mek için seslerini yükseltmelerine ve daha uzun konuşma sürele-
rine sebep olmaktadır. Sonucunda gürültünün kişilerin ses telle-
rine verdiği bu zarar “Lombard etkisi” olarak adlandırılmaktadır. 
Bu etkinin gözlendiği barmenler ve benzer işte çalışanların iş yer-
leri işitme sağlığına olan olumsuz etkilerinin yanı sıra ses telleri-
ne de zarar verebilmektedir (37). 

Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması’na göre restoran ça-
lışanlarının %20’si gürültüye maruz kalmakta, %4’ünden fazla-
sı işitme sağlıklarının risk altında olmasından endişe duymakta-
dır. Araştırma sonuçlarının yayımlandığı 2017 raporunda, gürül-
tü seviyelerinde belirli bir düşüşün sağlandığı ancak diğer fizik-
sel etkenlerin devam ettiği belirtilmiştir. Konaklama sektörü, ak-
tif işlerin yoğun olduğu bir sektördür ve aktif işlerde gürültü ma-
ruz kalma düzeyi daha yüksektir. Yine aynı çalışmada gürültü-
ye maruz kalma ile çalışanlar tarafından kardiovasküler hastalık 
(iskemik kalp hastalığı) bildirimi arasında bir ilişki tespit edildiği  
belirtilmiştir (31). 

Gürültünün yol açacağı mesleki işitme kaybını önlemek için 
çalışanların günde 8 saat 85 dB (ya da eşdeğeri) gürültüye maruz 
kalması önlenmelidir. İzin verilen limit değerler aşıldığında, gü-
rültü düzeyini azaltmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu ted-
birler arasında şunlar sayılabilir: Gürültülü makineleri değiştir-
mek, gürültü kaynaklarını kalın duvarlar ya da kaplamalarla çev-
relemek, izole etmek, gürültünün ortama yayılmasını önleyecek 
bariyerler inşa etmek, sesi absorbe eden malzemelerle iç yüzeyi 
kaplamak, düzenli aralıklarla makine ve ekipmanların bakımını 

Tablo 10. Otellerde biyolojik risk etkenleri (34)

Tehlike ve Riskler Olası Zararlı Etkiler İSG Önlemleri

Mikroorganizmalar (virüsler, parazitler, bakteriler) 

tarafından enfekte olma riski,

Kesilmiş hayvanların kanının bulaşması

Temizlik sırasında iğne batması (HIV/AIDS, Hepatit B 

veya C’ye yol açan virüsler ile enfekte olma riski)

Dermatit ve alerjik reaksiyonlar gibi 

cilt

hastalıkları, solunum sistemi 

hastalıkları

Eldiven gibi koruyucuların kullanımı, ellerin dezenfekte 

edilmesi, planlı temizlik yapılması, böcek, haşere ve 

küf mantarları ile mücadele edilmesi, temizlik sırasında 

bulunan iğne vb. malzemelerin el ile alınmaması ve 

bildirimi

Nemli ve ıslak çalışma
Dermatit ve alerjik reaksiyonlar gibi 

cilt hastalıkları

Uygun eldiven kullanımı ve cildin korunması, eldivenlerin 

kuru elle giyilmesi, suyla temastan kaçınılması

Yiyecek, pestisit ve koruyucu maddelerle temas 

edilmesi 

Dermatit ve alerjik reaksiyonlar gibi 

cilt hastalıkları, solunum sistemi 

hastalıkları

Yiyeceklerin iyi yıkanması, uygun eldiven kullanımı ve 

cildin korunması, eldivenlerin kuru elle giyilmesi, solunum 

koruyucu ekipman kullanılması

Doğal kauçuk lateks eldiven kullanılması Lateks alerjisi oluşması
Düşük proteinli pudrasız lateks ya da lateks olmayan 

eldivenlerin kullanılması

Haşere ve küf mantarı istilası, böcek ısırıkları, evcil 

hayvan ısırıkları

Dermatit ve alerjik reaksiyonlar gibi 

cilt hastalıkları, solunum sistemi 

hastalıkları

Düzenli temizlik, dezenfeksiyon ve haşere mücadelesi, 

havalandırma ve aspirasyon, organik atıkların kapalı 

konteynerlerde depolanması

Virüs, bakteri ve küf mantarları gibi klima kaynaklı 

kirlilikler Solunum sistemi hastalıkları
Klima ve aspiratörlerin düzenli bakım ve temizliği, düzenli 

filtre temizliği ve değişimi
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yapmak, yükselticilerin sesini kısmak ve etkilenimin başka şekil-
de önlenemediği durumlarda kulak koruyucu kullanmaktır (7, 17).

Termal stres
Termal konfor koşullarının hava sıcaklığı, nem ve hava akım hızı 
olmak üzere üç temel bileşeni vardır. Bu üç koşulun düşük ya da 
yüksek olması çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Isı 
stresi, vücudun iç sıcaklığı kontrol altına alamadığı durumda or-
taya çıkar. Hava sıcaklığı, giysiler, çalışma hızı ve nem miktarı gibi 
çeşitli etkenler ısı stresini etkilemektedir. Çalışanın yaşı, tıbbi et-
kenler ve fiziksel özellikler kişilerin ısı stresine karşı dayanıklılığı-
nı değiştirmektedir. Isı stresine maruz kalan kişide konsantrasyon 
güçlüğü, susuzluk, kas krampları, ısı yorgunluğu (hâlsizlik, baş ağ-
rısı), sıcak çarpması (sıcak ve kuru cilt, yorgunluk, baygınlık, bi-
linç kaybı, zihin karışıklığı/ bulanıklığı, konvülsiyon) gibi çeşitli 
semptomlar görülebilir (17).

Mutfakta, çamaşırhanede ve kazan dairesinde çalışan perso-
nel bu alanlardaki araçlardan kaynaklanan ısıya maruz kalabilir. 
Ütü amacıyla kullanılan sıcak pres makineleri, mutfakta kullanı-
lan ocak-fırın ve pişen yemeğin buharı otellerdeki ısı kaynakların-
dandır (7). Mutfaklarda sıcaklık 30 0C’yi geçebilmektedir. Isı kay-
naklarının olduğu yerde yetersiz havalandırma koşulları ısı stre-
si riskini yükseltir. Pişirme sırasında ortaya çıkan duman ve bu-
har, havadaki kötü kokular, toksik maddeler, klima ya da açık kapı-
lar nedeniyle sıcak ve soğuk hava bölgeleri arasında hızlı geçiş ve 
hava akımı da olumsuz termal koşullar oluşturur (23).

Ayrıca, soğuk hava depo bölümlerine giriş-çıkışlarda mutfak 

ve bakım çalışanları, soğuk havalarda otelin dışında görevli gü-
venlik ya da garaj personeli soğuğa maruz kalabilir. Soğuktan ko-
runmak için ılık tutacak giysiler giyilebilir (7, 17).

Otellerde risk değerlendirmesine yönelik bir çalışmada, resep-
siyon personelinin, mutfak girişinde çalışan personelin ve bula-
şıkhane personelinin yüksek hava akımına maruz kaldığı, mut-
fak personelinin girmek zorunda olduğu soğuk hava deposunda  
 -18 °C ile +5 °C arasında sıcaklıklar nedeniyle ani hava sıcaklığı 
değişimlerine maruz kaldığı; çamaşır ve ütü bölümünde sıcaklı-
ğın oldukça yüksek olduğu ve hava akımının yetersiz olduğu tes-
pit edilmiştir (34).

Aydınlatma
Otellerde, özellikle konukların görmediği alanlar olan ofis, mut-
fak, teknik, çamaşırhane bölümlerinde ve personelin kullandığı 
merdivenlerde aydınlatma genellikle yetersizdir. Aydınlatmanın 
az olması kişisel ve toplu güvenlik koşullarını, hijyen ve iş moti-
vasyonunu olumsuz etkiler (3, 17). Ankara’da beş yıldızlı bir otel-
de yapılan çalışmada otel çalışanlarının yalnızca %3’ünün doğal 
aydınlatması (penceresi) bulunan bir odada çalıştığı tespit edil-
miştir (22). Otellerde yapılan bir risk değerlendirmesi çalışma-
sında, 12 ayrı bölümde yapılan 42 aydınlatma ölçümüne göre 
%87,5’inde aydınlatma düzeyinin yetersiz olduğu tespit edilmiş-
tir. Ayrıca yetersiz aydınlatma ve doğru olmayan aydınlatma tasa-
rımlarının (tepeden genel aydınlatma, ışığın arkadan gelmesi gibi) 
mutfak ve kasap tezgâhlarında iş kazalarına sebep olabileceği be-
lirtilmiştir (34).

Tablo 11. Konaklama ve yiyecek hizmetleri iş kolunda iş yeri ortam etkenlerine yönelik ölçüm ve yetkilendirilmiş laboratuvar sayılarının 

dağılımı, 2018 (25)

Ölçüm Parametresi
Ölçümü Yapan Yetkilendirilmiş Laboratuvar Sayısı

 
Ölçüm Sayısı

Konaklama Yiyecek İçecek Toplam   Konaklama Yiyecek İçecek Toplam

Aydınlatma 54 60 114 4201 2569 6770

Gürültü (Leq) 41 49 90 1299 770 2069

Termal Konfor 51 55 106 849 590 1439

Toz 33 32 65 525 267 792

Gaz 14 8 22 273 71 344

Uçucu kimyasal 10 8 18 91 92 183

Gürültü (Peak) 9 10 19 100 65 165

Titreşim 12 4 16 76 8 84

Ağır Metal - 1 1 - 30 30

Uçucu Toluen 8 4 12 11 6 17

Manyetik 1 - 1 12 - 12

Uçucu Benzen 2 4 6 4 7 11

Uçucu Ksilen 1 - 1 1 - 1

Alkaline Toz - 1 1   - 1 1



524 Sakine OVACILLI, Uzm. Dr. Şahin Can ÖZALTUN

Elektrik
Çalışanlar akım geçen bir devrenin parçası olduklarında elektrik 
tehlikeli olmaktadır. Otellerde mutfak, çamaşırhane, otel odaları 
elektrikli aletlerin yaygın bir şekilde kullanıldığı alanlardır. Elekt-
rikli aletlerin yetkili bir elektrikçi tarafından, güvenli oldukları ve 
dikkatsiz bir çalışan için bile tehlike oluşturmadıklarının tespiti 
için düzenli kontrol edilmelidir. İletken olabilecek alet ve sıvılar-
la çalışılan yerlerde daha fazla dikkat edilmelidir. Otellerde elekt-
rikle güvenli çalışma için alınabilecek önlemler arasında, elektrik 
kablolarının ısı kaynaklarından uzak tutulması, yanıcı ya da tok-
sik çözücülerle temizlenmemesi, bir noktadan çok fazla bağlantı 
yapılarak aşırı güç çekilmemesi sayılabilir. Güç kesilirken, bağlan-
tı kablosu, kablodan değil fişten tutularak prizden çıkarılmalı, ça-
lışanlar bozuk priz vb. gördüklerinde bildirmelidir (7, 23).

SİGARA DUMANI
Otel ve restoranlarda pasif sigara dumanı, çalışanlar için bir risk 
faktörüdür ve özellikle sigara içilmesini sınırlandırıcı politikala-
rın bulunmadığı iş yerlerinde bu risk daha fazladır. Çalışanların 
sigara ve alkole erişimi daha kolaydır. Disko, bar, restoranların si-
gara içmenin yasaklanmadığı bölümlerinde çalışanlar, pasif içi-
ci olarak sigara dumanından etkilenebilirler. Pasif sigara dumanı 
etkilenimi akciğer kanseri, kalp-dolaşım sistemi hastalıkları, so-
lunum sistemi rahatsızlıkları ile ilişkilendirilmektedir (17, 19, 23).

Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması’na göre üçüncü kişilerden 
kaynaklanan sigara dumanı etkilenimi, 2005 yılında çalışanların %20
’sinde görülürken, 2015 yılında ciddi bir düşüşle %5’e gerilemiştir (31).

Gece vardiyasında, sigara kullanımı artabilmektedir ve konuk-
ların sigara içmesine izin verilen alanlarda çalışanların sigara du-
manı etkilenimi yükselebilmektedir. Ayrıca misafir odalarında ya-
takta sigara içilmesi yangın sebepleri arasında yer almaktadır (7).

ERGONOMİK ETKENLER
Uzun süreli sabit duruş, taşıma-kaldırma ve tekrarlayan hareket-
ler otellerdeki ergonomik risk etkenlerindendir. Otellerde yapılan 
birçok iş bu risk etkenlerini içermesi nedeniyle sırt, boyun, omuz, 
kas ve eklemlerde ve vücudun diğer bölgelerinde kasılma ya da 
zorlanmalar gibi çeşitli kas iskelet sistemi hastalıklarına yol aça-
bilmektedir (3).

Ergonomik risk etkenleri sıklıkla farklı zemin yükseklikleri, 
dar alanlarda çalışma, uygun olmayan ayakkabı giyilmesi, yükle-
rin itilmesi yerine çekilmesi gibi kötü iş yeri tasarımı ve alışkan-
lıklarla birlikte ortaya çıkmaktadır (7).

Ergonomik etkenlerin kontrolü, iş yerinin tasarımı aşamasın-
da başlar. İş yerinin tasarımında “Binaların Yangından Korun-
ması Hakkında Yönetmelik”, aydınlatma gereklilikleri için “İşye-
ri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri-
ne İlişkin Yönetmelik” dikkate alınmalıdır. Otellerde ve restoran-
larda genişlikler, boşluklar, masa-eşya yerleşimleri takılma-kayma 
kazalarının önlenmesine yönelik olarak düzenlenebilir. Restoran-
larda personel odalarına, depoya, lavabolara giden boşlukların as-
gari 110 cm olması, masa ve duvar arasındaki mesafenin asgari 75 
cm. olması, servis elemanının geçiş yapacağı genişliklerin ortala-
ma 100 cm olarak ve hiçbir durumda 70 cm’nin altına düşmeye-
cek şekilde yerleştirilmesi, güvenli tasarım uygulamalarına örnek 
olarak verilebilir (38).

Uygun olmayan pozisyonda çalışma
Uygun olmayan pozisyonda uzun süreli çalışma kas ve bağ doku-
lar üzerinde gerginliği arttırır, yorgunluğa neden olur ve kaza ris-
kini yükseltir. Otelde yapılan işlerden uygun olmayan duruşa ne-
den olanlar arasında yatağı düzeltme sırasında belin eğilmesi, te-
mizlik yaparken kollar omuz hizasından yukarıdayken çalışılma-
sı ya da masada uzakta duran bir şeyi almak için uzanılması sayı-
labilir. Uzun süre ayakta çalışma alt ekstremitelerde ağrı ve acıyı 
arttırabilir. Resepsiyon ve güvenlik çalışanları bu faktöre sıklıkla 
maruz kalmaktadır (7, 23). 

Elle taşıma 
Ağır yük taşıma, bir yükün sıklıkla kaldırılması, itilmesi, çekilme-
si, taşınması sırtta ve kollarda zorlanmaya neden olur. Sırt yara-
lanmaları ve diğer kas iskelet sistemi üzerindeki gerilme ve zor-
lanmalar otel restoranlarındaki servis elemanları, bavulları ta-
şıyan personel, otel odalarının temizliği ve düzenlenmesi işleri-
ni yapan kat görevlileri ile çamaşırhane ve mutfak çalışanları gibi 
elle taşıma yapan personelde meydana gelebilir (7, 23).

Tekrarlayan hareketler
Ellerin ya da üst ekstremitelerin aynı hareketi tekrarlayacak şekil-
de kullanımı bilekte, dirsekte ya da omuzda ağrı ile sonuçlanabi-
lir. Oda görevlileri, çamaşırhane ve mutfak çalışanları risk altın-
dadır. Mutfak çalışanlarının bulaşıkların yıkanması, kesme, doğ-
rama gibi tekrarlayan hareketleri karpal tünel sendromu ve tendi-
nit gibi kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açabilmektedir (7, 17).

Ekranlı araç kullanımı
Ekranlı araç kullanımı, otellerde özellikle resepsiyon ve ofis çalı-
şanları arasında yaygındır. Masa yüksekliği, klavye ve mouse uy-
gun konumda olmalı, ekranda yansıma ve parlama olmamalı, ye-
terli aydınlatma sağlanmalıdır. Masa, sandalye ve bilgisayar başın-
da çalışmalar duruş bozukluğuna yol açmayacak şekilde düzen-
lenmeli, çalışanların bu konuya dikkati çekilmeli, telefon, kalem 
kâğıt vb. gibi masa ve etrafındaki eşyalar ulaşmayı zorlaştırmaya-
cak şekilde yerleştirilmelidir (7, 30). 

PSİKOSOSYAL ETKENLER
Turizm sektörü müşterilerle yüz yüze çalışma, hizmet sunumu-
nun kesintisiz devam ettirilmesi ve hiyerarşi gibi nedenlerle psi-
kososyal etkenlerin öne çıktığı iş yerleridir (19).

Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması, Birleşmiş Milletler’in 
Vizyon 2030 kapsamında sürdürülebilir kalkınma konusunda be-
lirlediği 17 hedeften çalışma hayatına ilişkin “İnsana Yaraşır İş 
ve Ekonomik Büyüme” ve “Sağlık ve İyilik Hâli” hedeflerinin iz-
lenmesine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda iş kalitesini belirle-
yen yedi gösterge arasında psikososyal etkenler üç ana gösterge ile 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu göstergeler: iş yerinin sosyal çevre-
si (çalışanların sosyal davranışları, iş yerinde sağlanan sosyal des-
tek ve yönetimin sosyal destekleyicilik kalitesi) ve iş yoğunluğu-
nun (nitel talepler, çalışma hızı belirleyicileri-bağımlılık, duygusal 
talepler) yanı sıra çalışanların kişisel psikososyal özelliklerini dik-
kate alan beceri ve yeterliliklerdir (bilişsel beceriler, karar verme 
yetisi, katılımcı yapı, eğitim) (31).
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Psikososyal riskler, iş yoğunluğunun düzeyini etkilemektedir. 
Sayılan üç boyutta 13 parametre ile ölçülen iş yoğunluğu indek-
sinin 35 ülkede sektörlere göre dağılımına bakıldığında, konakla-
ma sektörü %34 ile iş yoğunluğu açısından en yoğun üçüncü sek-
tör olarak tespit edilmiştir. Konaklama sektörünün dâhil olduğu 
iş kolu grubunda iş yoğunluğunu en çok etkileyen etkenler: duy-
guları gizleme zorunluluğu (%36), sıkı teslim tarihleri (%35), yük-
sek çalışma hızı (%34), çalışma hızını belirleyici üç ve daha fazla 
etkenin bulunması (müşteri talepleri vb.) (%33) ve sinirli müşteri-
lerle çalışmadır (%20) (31).

Psikososyal riskler, uzun çalışma saatlerinin yol açtığı sosyal 
riskler ile işin getirdiği beklentiler ve iş üzerinde kontrol düzeyine 
bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli riskleri içermektedir. Özellikle stres, 
şiddet, taciz ve ayrımcılık en sık karşılaşılan psikososyal sorunlardır 
(23). Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması’na göre konaklama sek-
töründe çalışanların %12’si gözdağı/tehdit ile yüz yüze kalmakta-
dırlar. Konaklama sektörü, bu açıdan tüm sektörler içinde ikinci sı-
radadır ve tüm iş yerleri ortalamasından %3 daha yüksektir. Oteller, 
EU-OSHA tarafından üçüncü şahıs kaynaklı fiziksel şiddet açısın-
dan yüksek riskli bir sektör olarak tanımlamıştır (7, 19, 29).

Avrupa Yeni ve Acil Riskler Araştırması’nda (ESENER, Euro-
pean Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) çalış-
masında psikososyal riskler öncelikli araştırma alanlarındandır. 
2004 ve 2009 yıllarının verileri karşılaştırıldığında, psikososyal 
risk etkenlerinin düşmediği, buna karşın bildirim düzeyinin yük-
seldiği ve işletme içinde konuşulabilir hâle geldiği, risk değerlen-
dirmesi içerisinde yer verme düzeyinin yükseldiği belirtilmiştir. 
Psikososyal risklere yönelik önlem alma düzeyleri sektörlere göre 
incelendiğinde konaklama ve yiyecek hizmetleri iş kolunun dahil 
olduğu sektörel grupta, işletmelerin %54’ü şiddeti, %35’i stresi ve 
yine %35’i yıldırma ve ayrımcılığı önlemeye yönelik plan ve prose-
dürleri bulunduğunu belirtmiştir (39).

İş stresi
Konaklama sektöründe, her geçen gün müşteriye sunulan hizme-
tin iyileştirilmesi hedeflenmekte, personelin daha sıkı çalışması 
ve daha yüksek performans göstermesi beklenmektedir (19). İş ye-
rinde stresi de tetikleyen bu hedef ve artan beklentiler, iş kazaları-
nın artışına yol açabilmektedir (39).

Müşteri memnuniyetinin hizmet sektöründe artan önemiy-
le birlikte otellerde çalışanların müşterilere karşı tutum ve dav-
ranışlarına verilen önem arttırmıştır. Özellikle tatil döneminde 
müşterilerin aksaklıklara karşı hoşgörü düzeyi azalmaktadır. Otel 
çalışanları müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak zorundadırlar 
ve çalışanlardan müşterilerin beklentilerini yüksek düzeyde kar-
şılamaları beklenmektedir. Bu beklenti ve çalışma koşulları strese 
yol açabilmektedir (17, 21). 

Müşterilerle yüz yüze çalışmak ve hızlı çalışmak birer stres 
faktörüdür. ESENER Araştırması’nda zor müşterilerle çalışma 
(%61) ve zaman baskısı (%44) en sık bildirilen psikososyal etkenler 
olmuştur (39). Otel çalışanlarına yönelik yapılan bir araştırmada 
stres düzeyinin yüksek olduğu (%71,2) tespit edilmiştir. Aynı ça-
lışmada, sağlık yakınmalarının stres düzeyi ile arttığı, hızlı çalış-
ma ve kişiler arası iletişim sorunlarının da stres düzeyini arttırdı-
ğı tespit edilmiştir (22). Aşağıdaki tabloda çalışılan bölüme göre 
olası stres nedenleri yer almaktadır (Tablo 12) (7).

Tablo 12. Otel çalışanlarının görevlerine göre stres nedenleri (7)

Bölüm Stres Nedenleri

Servis

(Garsonlar)

Kısa periyodik görevler: Kısa bir zaman diliminde aynı 

görevin tekrarlanması

Görevin yerine getirilmesinin müşteriye bağlı oluşu: 

Görevleri daha kısa sürede tamamlama imkânı bulunmayışı

İş üzerinde söz hakkının, organizasyonel görevlerin 

diğerleriyle iletişimin yokluğu, organize çalışmanın zorluğu

Mutfak

Kısa periyodik işler

Bir çalışanın tek bir iş istasyonunda görevlendirilmesinin 

güçlüğü

Müşteriye bağımlılık

İş üzerinde söz hakkı, diğerleriyle iletişim yokluğu

Ön büro

Aynı anda dikkat gerektiren çok fazla şey bulunması

Bir çalışanın tek bir iş istasyonunda görevlendirilmesinin 

güçlüğü

Yavaş makineler

Kısa periyodik görevler

İş üzerinde söz hakkı, organizasyonel görevlerin eksikliği 

ve organize çalışmanın zorluğu

Diğer (kat 
hizmetleri,
idari 
personel)

İş üzerinde söz hakkının olmaması

Diğer çalışanlarla iletişim eksikliği

Yüksek düzeyde karmaşık işler

Bilgi eksikliği

İşleri organize etmenin zorluğu

Konaklama sektöründeki işler genellikle fiziksel ve yorucudur. 
Uzun çalışma saatleri, zaman baskısı altında çalışma, iş yükünde-
ki artışlar, görev tanımlarındaki aşırı esneklik, aynı zamanda fark-
lı görevleri yerine getirmek, tekrarlayan görevler gibi etkenler sek-
tördeki işe bağlı stres arttırmaktadır (7).

Tükenmişlik
Yorgunluk, yetersiz uyku, zihinsel veya fiziksel çalışma, uzun sü-
reli stres veya anksiyete dönemlerinden kaynaklanan çok yorgun 
veya uykulu hissetme durumudur. Sıkıcı veya tekrarlanan görev-
ler kişilerin tükenmişlik duygusunu artırmaktadır. Uykusuzluk 
da tükenmişliğe neden olan önemli etkenlerden birisidir. Tüken-
mişlik akut veya kronik olarak sınıflandırılmaktadır (40).

Almanya’da otel ve restoranlarda 8000 çalışanda yapılan bir 
araştırmada, çalışanların %30’unun yüksek iş yükü ve stres so-
runları olduğu ve %11’inin tükenmişlikten şikayetçi oldukları bu-
lunmuştur (7). Antalya ve İstanbul’daki otel çalışanlarında yapı-
lan bir araştırmada ise Restoran-Bar ve Kat hizmetlerinde çalışan 
kişilerde mutfakta çalışanlara göre tükenmişliğin daha fazla oldu-
ğu gözlenmiştir (41).

Tükenmişliğin ortaya çıkmasının engellenmesinde bireysel 
yöntemlerden bazıları şunlardır (40, 42):

•	 Tükenmişlik konusunda bilgi sahibi olmak,
•	 Zamanı doğru ve verimli kullanmak, 
•	 Kendini iyi tanımak ve ihtiyaç ve isteklerini bilmek, 
•	 İşle ilgili ulaşılabilir beklentilerde bulunmak, 
•	 Yapılan işin zorluklarını bilmek,
•	 İşi iş yerinde yapmak ve eve iş götürmemek,
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•	 Tatile çıkmak,
•	 İşle ilgili olumlu düşünceye sahip olmak,
•	 Kişisel gelişime önem vermek ve bu konuda girişimlerde bu-

lunmak,
•	 Doğru nefes alma tekniklerini ve gevşeme yöntemlerini bil-

mek,
•	 Hobi edinmek,
•	 Stres yönetimi konusunda kendisini geliştirmek,
•	 Dengeli beslenme,
•	 Çalışırken gerekli yerlerde mola vermek,
•	 Sigara içmemek,
•	 Gerekli durumlarda terapiden faydalanmak,
•	 Ekip hâlinde çalışabilmek,
•	 İşini sevmek.

Turizm sektöründe iş yükünde artışın olduğu Mayıs-Ekim ayla-
rında çalışanlarda tükenmişlik duygusu gelişerek stres oluşmak-
ta, bu durum da personelin verimini ve etkinliğini azaltmaktadır. 
Sektörde stresin yoğun olarak yaşanması çalışanların işten ayrıl-
malarına da neden olabilmektedir. İş gücü devir hızındaki yük-
seklik de çalışanların bir anlamda stres altında olduklarının bir 
göstergesidir. Çünkü sürekli yoğun stres altında çalışanlar iş tat-
mini konusunda sorun yaşayabilmekte ve sonuç olarak işi bırak-
ma eğilimine gitmektedirler (43).

Gevşeme, egzersiz, davranış değişiklikleri ve yeme-uyku düze-
ninin sağlanması çalışanların stresle başetmede uygulayabileceği 
yöntemlerdir (33).

İşle ilgili söz hakkı/ kontrol gücü
Otel ve restoranlarda, devamlı belirli ve değiştirilemez son tarih-
leri takip etmek zorundadırlar. Söz hakkı, mesleki statüye bağlıdır. 
Yüksek pozisyonlardaki çalışanlar, daha alt kademedeki çalışan-
lara göre iş üzerinde söz hakkı daha çoktur. Otel ve restoranlar-
da, çalışanların iş ritmi üzerindeki kontrol ve çalışma metodunu 
etkileme düzeyleri bütün işkollarına kıyasla daha düşüktür (7, 19).

İş üzerinde kontrol gücü olan çalışan, verilen görevleri yeri-
ne getirme sırasına, metoduna, hızına kendi karar verebilir. Otel-
ler, genellikle iş kontrolünün çalışanda olmadığı sektörlerdendir. 
İşin tahmin edilebilirliğinin düşük olması, monoton işler, yaratı-
cılık ve inisiyatiften uzak işler oldukça yaygındır. Bununla birlik-
te, çalışanların işin hızını ve tatil-dinlenme zamanlarını kendile-
rinin seçebildiği oteller de vardır (7, 23).

Sosyal destek ve iş arkadaşlarıyla ilişkiler
İş arkadaşlarının ve şeflerin sosyal desteği, işe bağlı stresin olum-
suz sağlık etkilerine karşı koruma sağlamaktadır. Diğer taraftan, 
bu desteğin eksikliği iş stresinin etkilerini kötüleştirmektedir (19).

Sosyal destek ve iş arkadaşlarıyla iletişim eksikliğinin doğru-
dan soruna yol açması, işin doğası, kuruluşun boyutu ve hiyerar-
şik yapıya bağlıdır. Çalışanlar, görevlerini ya diğerleriyle birlikte ya 
da tek başlarına izole bir ortamda gerçekleştirmektedirler. Servis 
elemanları ve mutfak personeli diğerleriyle işbirliği yapmak zorun-
dayken kat görevlileri, aşçılar, güvenlik görevlileri tek başlarına ça-
lışırlar. Küçük işletmelerde iş arkadaşları arasındaki ilişkiler, büyük 
şirketlerdekine göre daha iyidir. Bu durum, rekabetin daha fazla ol-
masına bağlı olabilir (19, 32). Özellikle büyük işletmelerde, hiyerar-

şik yapı üst yönetimle iyi iletişimi engellemektedir. Birimler kendi 
içinde de birçok hiyerarşik seviyeye sahip olabilir. Mutfakta otel yi-
yecek içecek sorumlusu, aşçı şefi, baş aşçı, aşçı, aşçı yardımcısı, bu-
laşıkçı vb. gibi hiyerarşik seviyeler bulunmaktadır (7).

Eğitim ve kariyer imkânlarına erişim
Çalışanlara verilen eğitimin niteliği ve yapısı işletmenin büyüklü-
ğüne göre değişmektedir. Çalışan eğitimi zaman ve mali kaynak 
gerektirdiği için genellikle büyük işletmeler tarafından karşılana-
bilmektedir. Büyük işletmeler, eğitimi müşteri odaklı hizmet an-
layışının ve rekabet edebilirliğin bir parçası olarak görmektedirler. 
Küçük işletmeler, çalışanların işte olmadığı saatlerin mali kaybını 
karşılayamadıkları için daha çok iş başında eğitim verirken eğiti-
min içeriği işin yapılması için gerekli pratik becerilerin aktarılma-
sından oluşmaktadır (23).

Otellerde kariyer imkânı ve kişisel gelişimin desteklenmesi dü-
zeyi diğer sektörlere göre daha kısıtlıdır (31). Otelde yapılan işler, 
yüksek bir öğrenim düzeyi gerektirmemektedir. Çalışanlara, işle-
rini yapmaları için mesleki eğitim verilmesi de çoğu zaman gerekli 
görülmemektedir. Ancak çalışanlar her zaman işlerini yapabilmek 
için yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Bilgi ve mesleki eğitim ek-
sikliğinin sonucunda çalışanlarda stres oluşabilmektedir (19).

Taciz, şiddet ve ayrımcılık
Otel ve restoranlarda, üçüncü taraflardan kaynaklanan şiddet de 
dâhil olmak üzere şiddet ve tehditin yaşanma sıklığı Avrupa orta-
lamasının üzerindedir. Sindirme (kabadayılık), ayrımcılık ve fizik-
sel tacizin ise en sık yaşandığı sektördür (39).

Konaklama ve yiyecek hizmetleri işletmelerinde, taciz, ayrım-
cılık ve şiddet müşteri ya da iş arkadaşları ve yöneticilerden kay-
naklanabilmektedir. Yıldırma (mobbing) ise genelde iş arkadaşla-
rı ya da yöneticilerden kaynaklanmaktadır (7).

İş yerinde özellikle yöneticiler tarafından sindirilmeye maruz 
kalmak, çalışanın kendine güvenini ve toleransını etkiler, stres se-
viyesini yükseltir ve yöneticiye duyulan saygıyı azaltır. Türkiye’de 
2015 yılında yapılmış bir çalışmada otellerde, şiddetin en yüksek 
görüldüğü bölümün resepsiyon; sindirme ve sataşma sıklığının en 
yüksek olduğu bölümün yeme-içme hizmetleri; şiddetin birincil 
kaynağının müşteriler, sindirmenin birincil kaynağının yönetici-
ler olduğu belirtilmiştir (21).

ILO verilerine dayalı bir çalışmada garsonların %75’inin za-
man zaman şiddete uğradığı bildirilmiştir. Mutfak bölümlerinde 
tekme atma, itekleme, sıcak bir ekipman ya da yiyecekle yakma, 
eşya fırlatma iş arkadaşları ya da yöneticilerden kaynaklanan şid-
det örnekleridir (7). 

ILO tarafından, şiddet ve yıldırmanın başlıca nedenleri, para 
alışverişinin yapılması, tek başına ya da küçük bir grup hâlinde 
çalışma, gece geç saatte ya da sabah çok erken saatlerde çalışma, 
suç düzeyinin yüksek olduğu alanlarda çalışmadır. Bununla birlik-
te, otel yönetiminin bu konudaki duyarlılığı da önemli bir rol oyna-
maktadır. Müşterilerle yüz yüze çalışanların, ödemelerin alınma-
sı gibi para ile ilgili işlerde çalışanların, çalıştığı pozisyonu göste-
ren üniformalar giyen çalışanların, güvenlik görevlileri gibi yaptı-
rım gücü olan ve izole çalışan kişilerin şiddete uğrama riski yüksel-
mektedir. Genç çalışanlar, tecrübesiz çalışanlar ve etnik azınlık-
lar açısından da şiddete maruz kalma önemli bir sorundur (23, 32).
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MESLEK HASTALIKLARI ve  
SAĞLIK SORUNLARI
Turizm sektöründe en çok görülen iş ile ilgili hastalıklar kas ve is-
kelet sistemi ile ilgili hastalıklardır. Cilt hastalıkları ve solunum 
sistemi hastalıkları da turizm sektöründe en sık görülen hastalık-
lardandır (9). Otel çalışanlarına yönelik yapılan bir çalışmada, kas 
iskelet sistemi (%78,3) ve psikososyal sağlık sorunlarının (%44,1) 
en sık bildirilen sağlık yakınmaları olduğu tespit edilmiştir (22). 

CİLT HASTALIKLARI
Otellerde egzama, tahriş edici kontakt dermatit vakaları görül-
mektedir. Un, asitli meyve, sebze, proteinler gibi çeşitli besinler-
deki allerjenler, lateks ya da lastik eldiven gibi ürünlerde cilt so-
runlarına yol açabilmektedir. Bulaşıkhane, çamaşır gibi işlerin su 
ile yapıldığı bölümlerde kadınların daha çok çalışmasına bağlı ola-
rak kadınlar, özellikle genç kadın çalışanlar, erkeklerden daha faz-
la risk altındadır (7, 23). Restoranda çalışan personellerde yapılmış 
bir araştırmada işle ilişkili cilt hastalığı görülme sıklığı %24,7 ola-
rak bulunmuştur. Yıkama ve temizlik işlerinde çalışma ile cilt has-
talığı görülme arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (44).

Kat görevlilerinin, odalarda lavabo-çöp temizliği işlerini ya-
pan çalışanların kişisel hijyen alışkanlıkları, yiyecekler ya da çöp-
ler nedeniyle bakterilerden enfeksiyon kapma riski vardır. Ayrı-
ca, kimyasallarla temas, ciltte ürtiker benzeri kızartı ve kabartı-
lara (İng. rash) neden olabilmektedir. Cilt hastalıklarının önlen-
mesi için cilt bakımı uygulamaları, uygun eldiven kullanımı, He-
patit B aşısı ve hijyen alışkanlıklarının geliştirilmesi önerilmekte-
dir (7, 23).

KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Kas iskelet sistemi hastalıkları kişilerin yaptıkları iş ile ilgili ola-
bilir veya olmayabilir. Ancak hastalık yükünün önemli bir kısmı-
nın iş ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışanlar işleri gereği eğil-
me, oturma ve kaldırma gibi fiziksel hareketler yapmaktadır. An-
cak bu hareketler kas iskelet sistemi hastalıklarına neden olabile-
cek biyomekanik tehlikeler içermektedir. Elde edilen bulguların 
çoğunluğu yüksek gelirli ülkelerde yapılmış araştırmalardan elde 
edilmiştir (45). Kas iskelet sistemi hastalıkları fiziksel hareketlili-
ğe, ergonomik koşullara ve yapılacak işin tasarımına göre tüm vü-
cudu, özellikle sırt, boyun, kol ve bacakları etkileyebilir (39).Kas 
iskelet sistemi hastalıkları, 2017 verilerine göre AB-28’de işle ilgili 
hastalıkların %15’ini oluşturmaktadır ve kanserden sonra en faz-
la hastalık yüküne sahiptir (46). ABD’de ise turizm sektörü ima-
lat sektöründen sonra kas iskelet sistemi hastalıklarının en sık gö-
rüldüğü sektördür (45). AB-28 ülkeleri dâhil toplam 35 ülkede ya-
pılan çalışma koşullarının araştırıldığı bir çalışmaya göre postür 
ile ilgili risk etkenleri, görülme sıklığı yönünden biyolojik ve kim-
yasal etkenler ve ortam etkenleri ile kıyaslandığında tüm ülkeler-
de en sık görülen faktördür. Çalışanların %61’i tekrarlayan el-kol 
hareketleri, %43’ü yorucu ya da ağrılı pozisyonlar, %32’si ise ağır 
yüklerin taşınması etkenlerine maruz kalmaktadır (31).

Turizm sektöründe en çok görülen iş ile ilgili hastalıklar kas ve 
iskelet sistemi ile ilgili hastalıklardır. Uzun süre ayakta kalmak ve 
ağır yük taşımak, yüksek düzeyde gürültü ve dumana maruz kal-
mak, çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda çalışmak kas ve iskelet 
sistemi hastalıklarına yol açmaktadır. Bel kaymaları, sırt kasları-

nın zedelenmesi, bilek burkulması ve boyun tutulması kapı görev-
lileri ve bavul taşıyan işçilerin başına sıkça gelmektedir. Otellere 
büyük gruplar geldiği zaman çok sayıda ağır bavulun hızlıca içeri-
ye taşınacak olması, bu sıkıntılarla karşılaşılma riskini arttırmak-
tadır. Kas-iskelet yaralanmaları çoğu zaman kayma ve düşme so-
nucunda ya da ağır bir yük kaldırmaktan kaynaklanmaktadır (9).

Otel çalışanlarında yapılan bir araştırmada katılımcıların 
%45,0’ı kas iskelet sistemi hastalığı olduğunu belirtmiştir. En 
sık görülen kas iskelet sistemi rahatsızlıkları arasında sırt ağrısı 
(%45,0), bacaklarda ağrı (%17,0), eklem ağrısı (%13,0) ve boyun ağ-
rısı (%7,0) yer almaktadır (45). Özellikle oda temizliği yapan per-
sonelin kas iskelet sistemi hastalıklarına yakalanma risklerinin 
yüksek olduğu yönünde bulgular vardır (23). Restoranda çalışan 
kişilerde yapılmış bir araştırmada ise kas iskelet sistemi hastalık-
larının görülme sıklığı %70 olarak gözlenmiştir (44). Kas iskelet 
sistemi hastalıklarının yüksek prevelansına rağmen çalışanların 
%5’ten daha azının tıbbi tedavi gördüğü ve %12,2’sinin bu neden-
lerle işe devamsızlık yaptığı belirtilmiştir. Çalışanların büyük ço-
ğunluğu, sorunu görmezden gelme, dayanma ya da kendi başına 
halletmeye çalışmakta ya da alternatif tedavi yöntemlerine yönel-
mektedir (7).

Kas iskelet sistemi hastalıklarını önlemek için öncelikle risk 
etkenleri tanımlanmalı ve riski en aza indirecek tedbirler alınma-
lıdır. Ergonomik çalışma tasarımı ve çalışma yöntemlerinde yapı-
lacak karmaşık ya da pahalı olmayan uygulama ve düzenlemeler-
le bu tedbirleri almak mümkündür (17). Yapılmış iki araştırma-
da mekanik asansör kullanılmaya başlanmasının kas iskelet siste-
mi hastalıklarının görülme sıklığını ve işe devamsızlık günlerini 
azalttığı gözlenmiştir (47, 48).

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Otellerde kullanılan kimyasalların solunması astım ya da diğer 
solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir (7). Lejyoner 
Hastalığı, Legionella pneumophila adı verilen bakterinin yol aç-
tığı bir hastalıktır. Genellikle seyahat ve otel kalma ile ilişkilidir. 
Hastalığa yol açan bakteri, klima suyu gibi durgun sularda üre-
yebilmekte ve klima sistemi ile havaya karışabilmektedir. Soğut-
ma kulelerinde, hamam-havuz bölümlerinde, kullanma suların-
da, su depolarında da çoğalabilir, hava ve solunum yoluyla bula-
şabilir (23).

Hastalık, öksürük başta olmak üzere ateş, hâlsizlik, kas ağ-
rıları, iştahsızlık, baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkabilmekte-
dir. Hafif ve kuru şekilde başlayan öksürük, kanlı balgama ve ne-
fes almada güçlüğe yol açabilmektedir. Hastalığın görülme sık-
lığı, bakteriye maruz kalan bireylerde kişinin hassasiyetine bağ-
lı olarak %1-5 arasında değişmektedir. Lejyoner hastalığı görül-
me sıklığı 50 yaş üstü, sigara-alkol alışkanlığı olan ve bağışıklık 
sistemi zayıf ve herhangi bir akciğer hastalığı olan kişilerde daha 
yüksektir (33).

İŞ KAZALARI
Yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi ve dağıtımındaki çok çeşitli 
çalışma faaliyetleri nedeniyle, restoran çalışanları, düşme, kayma, 
yanıklar, yüksek sıcaklıklar, uzun çalışma saatleri, ayakta çalışma 
pozisyonları da dâhil olmak üzere çok çeşitli tehlikeyle karşı kar-
şıyadırlar. Uzun saatler, uzun mesafeler yürümek ve zor koşullar-
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da ağır yük taşımak da bu tehlikeler arasındadır. Restoran çalışan-
larında yapılan bir araştırmada iş kazaları arasında en sık kesikler 
(%67,7) ve yanıklar (%63,7) yer almaktadır (44). 

KESİKLER
Otellerde sıklıkla karşılaşılan kesik türü kazalar teknik bakım, ça-
maşırhane ve mutfak bölümlerinde, bıçaklar, makineler ve kesi-
ci aletlerin kullanımı sonucu meydana gelmektedir. Kesikler ayrı-
ca kırık bardak ya da tabakların oda görevlileri, garsonlar ve şefler 
tarafından elle kaldırılması nedeniyle de gerçekleşmektedir (7, 23). 

Kıyma makinesi, çırpıcı, et kesici, karıştırıcı vb. aletler kesik-
leri önleyecek şekilde zırhlandırılmalıdır. Bunun mümkün olma-
dığı durumlarda, parmağı algılayabilecek sensörler ya da iki elle 
kontrol edilebilecek makineler kullanılmalıdır. Önleyici mekaniz-
malar devre dışı bırakılmamalıdır. Düzenli bakım yapılması ma-
kinelerden kaynaklanacak kaza riskini azaltacaktır. Bıçak gibi ke-
sici aletlerin yapılan çalışmalarda gelişigüzel şekilde ortada bıra-
kılmaması, bıçakların keskin ucunu çevreleyen bıçaklıkta ve gö-
rünür bir yere yerleştirilmesi ve diğer bulaşıklardan ayrı olarak yı-
kanması önerilmektedir (7, 23).

Çalışan personelin, makinelere kapılabilecek  bol giysi, uzun saç 
ile çalışmamak, makinelerin güvenlik mekanizmalarını devre dışı 
bırakmamak, makinelerin hareketli parçalarını el ya da parmakla 
değil uygun araçlarla kontrol etmek ve talimatlara uygun kullanmak 
gibi güvenli çalışma yöntemleri konusunda özendirilmelidir (23).

YANIKLAR, HAŞLANMALAR
Mutfak, çamaşırhane çalışanları fırın, tost makinesi, ocak vb. ile 
çalışma, kızgın yağ, kaynamış su, sıcak kapların elle ya da ısı geçi-
ren malzemelerle tutulması yanık ve haşlanmalara neden olabil-
mektedir. Sıcak malzeme içeren kapların işaretlenmesi, kepçe, ka-
şık gibi aletlerin tencere vb. içinde ya da ateşin yanında kalıp ısın-
masının önlenmesi, ısınsa bile gelişigüzel bırakılmaması, tencere-
tava gibi kapların tutacak yerlerinin ısınmayan malzemeden ya-
pılmış olanlarının kullanılması kazaları önleyecek tedbirlerden-
dir. Kızgın yağ ile çalışırken yağa su sıçramasını önlemek için ıs-
lak el, ıslak giysi ile çalışılmaması, basınçlı kapların basınç düzeyi 
güvenli bir seviyeye geldikten sonra açılması ve alevle teması ön-
leyecek şekilde çalışma çevresinin düzenlenmesi çalışırken dikkat 
edilecek noktalardandır (7, 23).

KAYMA, TAKILMA VE DÜŞME
İş yerindeki birçok yaralanma, çalışanların fiziksel engellere takı-
larak ya da yüksekten düşmesi sonucu meydana gelmektedir. Ta-
kılma ve düşmeler özellikle kaygan ve ıslak zemin nedeniyle ya-
şanmaktadır. Mutfak ve servis elemanları bu tür kazalarla karşı 
karşıya kalmaktadırlar (7, 23).

Yetersiz aydınlatma, düzensiz çalışma ortamı, zeminde eşik 
benzeri yükseklik farkı bulunması, merdivende ya da çalışılan 
platformda korkuluk-tırabzan ya da parmaklıkların bulunmama-
sı, kutular, çöp kutuları, çeşitli eşyalar gibi yürüme yolundaki en-
geller, uygun olmayan merdivenlerin uygun olmayan şekilde kul-
lanımı ya da merdivenlerin uygun olmayan şekilde kullanımı so-
nucunda bu tür kazalar ortaya çıkabilir (7, 23).

Kayma, takılma ve düşmelerin önlenmesi için yukarıda sayılan 
koşulların düzeltilmesinin yanı sıra kaymayan yüzey kaplaması, 

dağınık olmayan kablolar, kaymayı önleyen ayakkabılar, parmak-
lıkları olan yüksekte çalışma platformları ya da yüksekten düşme-
yi önleyici kişisel koruyucu donanımdan faydalanılabilir (23).

CİSME ÇARPMALAR
Cisim yaralanmaları; kişiler sert, ağır ya da keskin cisimlere çarp-
tıkları zaman meydana gelir. Malzemelerin düzgün şekilde istif 
edilmemesi, dar ve kalabalık yaya yolları, yük bavul ya da yemek 
taşınan tekerlekli araçların dikkatli şekilde kullanılmaması bu ka-
zaları artırır. Batma ve delinmeye karşı güvenlik ayakkabısı kulla-
nılabilir (23).

İş kazalarına yönelik müdahale araştırmalarının incelendiği 
bir sistematik derlemede mevzuata ilişkin düzenlemelerin ince-
lendiği 16 araştırma ve iş yeri denetimlerinin incelendiği 23 araş-
tırma sonucunda bu müdahale yöntemlerinin iş kazalarını azalttı-
ğına ilişkin güçlü bir kanıt düzeyi elde edilmiştir (29).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM 
SİSTEMİ,  RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Turizm sektöründe İSG’ ye yönelik ILO tarafından yayımlanan 
rehberde, İSG yönetim sisteminin adımları ve uygulamalarına yer 
verilmiştir. Rehbere göre sektörde İSG yönetim sistemini oluştu-
ran döngünün temel adımları şunlardır (35):

1. Politika oluşturulması
2. Organizasyon
3. Planlama ve Uygulama
4. Değerlendirme
5. Geliştirici önlemlerin alınması

İSG Yönetim sisteminde aşağıdaki unsurların kapsanması öneril-
mektedir (35):

1. Tüm çalışanların ve sosyal tarafların dâhil edilmesi, gö-
rüşlerinin alınması

2. Ekiplerin kurulması
3. İSG hedeflerinin belirlenmesi
4. Tehlikelerin önlenmesi
5. Acil durum ve müdahale için hazır bulunulması
6. Satın almada güvenlik standartlarının dikkate alınması
7. Taşeronların sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılama-

sının sağlanması
8. Performans izleme, ölçme, değerlendirme

İSG yönetim sistemi içerisinde uygulamaların günlük yürütüm 
içinde nasıl gerçekleştirileceğine yönelik çeşitli prosedürlerin belir-
lenmesi gereklidir. ILO Rehberinde aşağıdaki alanlar için hazırlana-
cak prosedür örneklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmuştur (35): 

- Politika ve prosedür gerektiren alanların; politika ve prose-
dürlerin belirlenmesi

- Risk değerlendirmesi (tehlike kaynaklarının tespiti, ekip 
kurulması ve ekibin eğitimi, kullanılacak yöntemin tespiti 
ve uygulanması, iş hijyeni ölçümleri, maruz kalmanın be-
lirlenmesi, önlem ve sorumluların belirlenmesi, izleme)

- Hizmet sözleşmelerinin yönetimi, talimatlara uyulduğu-
nun takibi

- Gün içerisinde iş yerini açma/kapama prosedürlerinin  
belirlenmesi
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- Yangın, patlama, acil durumlar, önleme, hazırlık ve müda-
hale prosedürleri, 

- Tahliye ve tatbikatlar, güvenlik ve sağlık işaretlerinin seçil-
mesi, yerleşimi

- Yangın söndürücü türlerinin belirlenmesi, yangın alarmla-
rının yerleşimi

- Çalışanların eğitimi ve talimatlar hazırlanması, prosedür 
uygulama eğitimleri

- Tehlike kaynaklarının bildirimi, hastalık ve kaza bildirimleri
- Cinsiyet ayrımcılığına yönelik bildirim ve müdahale prose-

dürleri
- İlk yardım kitinin hazırlanması, içeriğinin kontrolü ve de-

vamlılığın sağlanması
- Yanık, haşlanma, açık yara, kesik, kayma-düşmenin önlen-

mesi, müdahale şekli
- Tıbbi bakım talebi, sunumu, evrak ve raporlama işleri
- Sağlığın korunması ve geliştirilmesi (eğitimler, kampanya-

lar, sergiler, yayınlar)
- Temiz su, sağlıklı beslenme ve sporun teşvik edilmesi,
- Uyuşturucu madde ve bağımlılık yapıcı maddelerle müca-

dele
- İş yeri tasarımı, bakım işleri, etiketleme, iş yeri temizliği, 

düzeni, atık yönetimi
- Makine, elektrik, ekipman, merdiven, yaya yolu güvenliği
- Aydınlatma, havalandırma sağlanması, gürültü, iç ortam 

havası, kimyasallar
- Güvenli taşıma, kaldırma, ulaşım ve depolama

Konaklama ve yiyecek hizmetleri işlerinde İSG yönetim sistemi 
içerisinde yukarıda sayılanların yanı sıra havuzların bakımı, gü-
venli bıçak seçimi, kızartma makineleri, buharlı pişiriciler, buzdo-
labı, sıcaklık kontrolü, gıda güvenliği, uygun iş eldiveni seçimi, pa-
ket servis işleri ve pestisit kullanımı gibi sektöre özgü başlıklarda 
ele alınır (35). 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ÖRNEK 
KONTROL LİSTELERİ
Öncelikli risklere karar verilmesini sağlayan risk analizi için nitel, 
nitel ya da karma yapıda birçok yöntem bulunmaktadır. İlgili mev-
zuata göre istenen yöntem kullanılabilir (34). Matris yöntemi, risk-
lerin gerçekleşme ihtimalini (olasılık) ve meydana getireceği zara-
rın büyüklüğünü (şiddet) dikkate alan, kolaylıkla uygulanabilen bir 
yöntemdir. Fine-Kinney metodu, ilave olarak frekans (sıklık) faktö-
rünü hesaba katar ve üç bileşenli daha detaylı bir derecelendirme 
yapar. Birçok işletmeye kolaylıkla uygulanabilir. Otel işletmelerin-
de olduğu gibi maruz kalma sıklığının fazla olduğu, ancak şiddetin 
düşük olduğu durumlarda kullanımı uygundur. Bununla birlikte 
psikososyal risk etkenlerinin saptanmasında aynı derecede başa-
rılı olamayabilir (34). Bu nedenle, konaklama sektörünün öncelik-
li sorunlarından psikososyal ve ergonomik risklere yönelik detaylı 
incelemeler yapılabilir. Birçok kurum, risk değerlendirmesinde ilk 
adım olan tehlike kaynaklarının tespiti için otellerde kullanılabile-
cek rehber niteliğinde kontrol listeleri yayımlamıştır. Kontrol liste-
si örneklerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

- EU-OSHA Online Risk Değerlendirme Aracı (OIRA) (49)

- İngiltere, Sağlık ve Güvenlik İdaresi, Risk değerlendirmesi 
örnekleri (50)

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Konaklama iş 
kolu kontrol listesi (51)

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Merkezi, Konaklama ve 
Yeme İçme İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik (Konaklama ve 
Yeme İçme Tesisleri ve Birimleri İçin Denetim Listesi Örnek-
leri, İş Ekipmanları Denetimleri Listesi (33)

- Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi ve Hızlı Maruziyet 
Değerlendirme (HMD) (52)
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TARIM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Seçil CEYLAN, Sakine OVACILLI, Uzm. Dr. Abdulsamet SANDAL

Dünyadaki istihdamın üçte birinden çoğunu bünyesinde bulun-
duran tarım sektörü, hizmet sektöründen sonra dünyada ikinci 
önemli istihdam ve ekonomi kaynağıdır. İstihdam ve işletme açı-
sından bu kadar önemli bir yere ve çeşitliliğe sahip olması berabe-
rinde iş sağlığı ve güvenliği risklerini de getirmektedir.

Açık alanda yapılan çalışmalar, mevsimlik geçici, göçmen ve 
kayıt dışı çalışanlar, kadın ve çocuk çalışanların bulunması, değiş-
ken coğrafi ve iklimsel koşullarda yapılan uzun süreli çalışmalar, 
tarım makineleri, araçlar, ergonomi, fiziksel, kimyasal, hayvansal, 
elektrik, yüksekten düşme, toz ve diğer organik maddeler, bulaşı-
cı etkenler, termal vb. riskleri bünyesinde barındırması, zayıf içme 
suyu ve hijyen koşulları, kötü barınma ve eğitim koşulları tarımı 
en tehlikeli sektörlerden biri haline getirmiştir.

TARIM İŞ KOLUNUN KAPSAMI
Tarım iş kolu kavramından anlaşılması gereken sadece tarla ta-
rımı değildir. Tarla tarımının (hububat yetiştiriciliği, sebzecilik, 
seracılık, meyvecilik ve fidancılık, endüstriyel hammadde yetişti-
riciliği) yanı sıra; hayvancılık (büyükbaş hayvancılık, küçükbaş 
hayvancılık, besicilik, süt hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştirici-
liği), balıkçılık (deniz ve göl balık avcılığı, havuz ve çiftliklerde 
balık yetiştiriciliği) ve ormancılık-tomrukçuluk da tarım sektö-
ründen sayılmaktadır. 

184 Sayılı ILO Sözleşmesine göre “tarım” terimi bir tarımsal 
işletmede işletmeci tarafından veya onun adına yürütülen ve ta-
rımsal ürün üretimi, ormancılık etkinlikleri, hayvan ve böcek ye-
tiştirilmesi, tarımsal ve hayvansal ürün işlenmesindeki ilk işlem-
ler ile bir tarımsal işletmede tarımsal üretimi doğrudan ilgilen-
diren ve üretim sürecinde yer alan bir süreçte depolamada, iş-
lemlerde ve taşımada kullanılan makine, teçhizat, cihaz ve alet-
leri kapsar (1).

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıfları 
Tebliği’nin ekinde yer alan İş yeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne göre 
(Tablo 1) tarım, ormancılık ve balıkçılık ile ilgili işler genellikle 

“tehlikeli” olarak tanımlanmıştır (2).

Tablo 1. Tarım sektörü için tehlike sınıfı listesi (2)

NACE 

Rev.2_Altılı 

Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım 
Tehlike 

Sınıfı

A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK

01
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili 

hizmet faaliyetleri
 

01.1
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel 

ürünlerin yetiştirilmesi
 

01.11
Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı 

tohumların yetiştirilmesi
 

01.11.07

Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), 

bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, 

araka vb.)

Tehlikeli

01.11.12

Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge 

darısı, arpa, çavdar, yulaf, darı, kuş yemi vb.) 

(pirinç hariç)

Tehlikeli

… … …

Ekonomiye olan katkısı, çalışan sayısı ve çalışma şartları açı-
sından bakıldığında tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin 
oldukça önemli olduğu görülmektedir. Tarım çalışanlarının ma-
ruz kaldıkları sağlık ve güvenlik riskleri, diğer sektörlerde çalışan-
larla büyük benzerlik göstermektedir. Tarımda çalışanlar da diğer 
sektörlerde çalışanlar gibi fiziksel, kimyasal, ergonomik, biyolojik, 
psikososyal vb. risklere maruz kalmaktadır.

DÜNYADA TARIM SEKTÖRÜ
Gelişmiş ülkelerde geleneksel tarımsal faaliyetlerin yerini günü-
müzde, bilgi ve teknolojinin kullanıldığı uzmanlaşmış ve plan-
lı tarım işletmeciliği almıştır. İnsanların topraktan ve hayvan-
dan yararlanma süreci geçmişten günümüze çeşitli dönemlerden 
oluşmaktadır. Bu dönemler; toplayıcılık, av ve balıkçılık, ilkel zi-
raatçılık, geçimlik tarım, uzmanlaşmış tarım ve modern tarım ol-
mak üzere çeşitli aşamalara ayrılabilir. 

28
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Tarım sektörü bireylerin beslenme ihtiyacını karşılaması do-
layısı ile toplumların sağlığı ve kalkınması üzerinde önemli et-
kiye sahip bir sektördür. İnsanoğlunun hayatını devam ettirebil-
mesi için besin ihtiyacı vazgeçilmez bir unsurdur. Tarım sektö-
rü, günümüze kadar ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişiminde çok 
önemli görevler üstlenmiş olup, gelecekte de bu görevleri üstlen-
meye devam edeceği beklenmektedir.

Tarım çalışanlarının yüzdesi, gelişmiş ülkelerin çoğunda 
%10’un altında olmasına rağmen, tarımsal iş gücünün yaklaşık 
%60’ı gelişmekte olan ülkelerde yer almaktadır.  Avrupa Birliği ül-
kelerinin tarımsal iş gücüne bakıldığında; Polonya, Romanya, İtal-
ya ve İspanya ilk sıraları almaktadır (Şekil 1). Az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde tarımda çalışan kadın ve çocukların oranı, 
aile bütçesine destek olmak amacı ile artmaktadır. Asya’da tarım-
daki iş gücünün %80’den fazlasını kadınlar oluşturmaktadır (3).

ve %35’ini ise tarım alanlarının oluşturduğu görülmektedir (Tab-
lo 2). Tarım sektörü, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde 
önemli rol üstlenmiş ve bu rolünü günümüze kadar sürdürmüş-
tür. Ancak, uzun yıllar ekonominin temel unsuru olan tarım sek-
törü, Türkiye ekonomisi içindeki azalan payını, son yıllarda geliş-
me öncülüğü gösteren sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine bı-
rakmıştır (5). Doksanlı yılların başında toplam istihdamda yak-
laşık %50 olan tarımın payı, 2017 yılından itibaren %20’nin altı-
na düşmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise 2002’de 7 milyon 
458 bin kişiyken, 2018 Şubat ayı itibariyle 4 milyon 983 bin ki-
şiye düşmüştür. Bu verilere göre son yıllarda ülkemizde ta-
rım sektöründe istihdam edilen kişi sayısının yüzde 33 azal-
dığı görülmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri de ülkemizdeki kayıt-
lı çiftçi sayısının her geçen yıl azaldığını göstermektedir. 2008 yı-
lında 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı, 2018 yılında 697 bine ka-
dar düşmüştür. Bu veriler, kayıtlı çiftçi sayısının 2008 yılından bu 
yana % 38 düştüğünü göstermektedir (6). 

Ülkemizde tarımda istihdam edilenlerin yaklaşık %60’ını ken-
di namı ve hesabına çalışanlar oluşturmaktadır. Tarım işletme-
lerinin çoğunun mikro ölçekli işletme bazında faaliyet yürütme-
si, tarımda istihdam edilen çalışanların kayıt dışı olarak çalışması, 
mevsimlik çalışan sayısının fazla olması da tarım sektörüne dair 
istatistiklerin sağlıklı tutulamamasına sebep olmaktadır. Ayrıca, 
dünyada ve ülkemizde aile bütçesine katkı vermek amacıyla ta-
rımsal alanlarda çalışan kadınlar ve çocuklar önemli bir bölümü 
oluşturmaktadır. Bu çalışanlar genellikle kırsal alanda yaşayan; 
eğitim, sağlık ve sosyal olanaklarından yeterince yararlanamamış 
bireylerden oluşmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu öncesinde, tarım işletmelerin-
de çalışan sayısının genelde 50’nin altında olması ve bu işletmelerin 
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olmaması, küçük aile işletmeleri 
şeklinde çalışılması, mevsimlik ve geçici iş gücünün yoğun olması 
gibi çeşitli etmenlerden dolayı tarım sektöründe çalışanlar iş sağlığı 
ve güvenliği hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktaydı. 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kapsama ilişkin sorun or-
tadan kaldırılmış olmakla birlikte, tarım çalışanlarının iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerine erişimi büyük bir problem olarak ülke gün-
demindedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayım-
lanmasıyla birlikte kamu, özel sektör ya da çalışan sayısı ayrımı ya-
pılmaksızın tarım sektörü de dahil tüm iş yerleri ve çalışanlar Ka-
nun kapsamına alınmıştır. Çalışan istihdam etmeksizin kendi namı 
ve hesabına mal ve hizmet üretenler ise istisna olarak kabul edilmiş 
ve 6331 Sayılı Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

Tarım çalışanlarının %60’ının kendi namı ve hesabına çalış-
ması nedeni ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının dışında kalma-
sı, genellikle tüm aile üyelerinin birlikte çalışması, üretimin kent 
merkezlerinden uzak kırsal alanlarda yapılması nedeniyle kamu 
hizmetlerinden etkin yararlanılamaması, kısa süreli ve mevsim-
lik geçici işler, yoğun mevsimlik işgücü gereksinimi, açık alanda 
ve olumsuz hava koşullarında çalışma, çalışma saatlerinin ayarla-
namaması, temiz içme suyu ve hijyen kısıtlılığı, Türkçe bilmeyen 
yabancı çalışanlar, kontrolsüz kimyasal kullanımı ve çalışanların 
okuma-yazma/eğitim düzeylerinin düşük olması, güvenlik kültürü 
eksikliği ülkemizde en sık rastlanan problemlerden bazılarıdır (7). 

Şekil 1. AB Ülkelerinin tarımsal işgücü yüzdeleri (4)

Tarımda gelişmiş ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer alan 
ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Almanya’nın tahıl 
üretimi ve tarımın bu ülkelerdeki ticaret üzerindeki etkileri son 
yıllarda önem göstermektedir. Dünya ticareti üzerindeki payları 
bilinen bu ülkeler tarım piyasalarında da önemli ölçüde düzenle-
yici bir rol üstlenmektedirler. 

ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma 
Örgütü) 2013 yılı verilerine göre; dünyadaki toplam işgücü 3 mil-
yar kişidir ve yaklaşık 1,3 milyar kişi tarım sektöründe çalışmak-
tadır. Dünyadaki iş gücünün oldukça önemli bir bölümünü tarım 
sektörünün oluşturduğunu bu sayılarla ortaya koyan ILO’nun Ta-
rımda İş Güvenliğine ve İş Sağlığına İlişkin 184 Sayılı Sözleşmesi 
ve Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin 192 Sayılı Tavsiye 
Kararı bu sektörle ilgili düzenlemeleri içermektedir.

TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜ
Tarım, ülkemiz için sahip olduğu coğrafi konum, toprak yapısı, ik-
lim ve doğal kaynaklardan ötürü önemli bir yere sahiptir. Ülke nü-
fusunun beslenmesini sağlaması, milli gelire ve istihdama katkı sağ-
laması, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, sana-
yiye sermaye aktarması, ihracata katkıda bulunması gibi nedenler-
den dolayı, tarım ülkemiz ekonomisi için vazgeçilmez bir sektördür. 

Ülkemizdeki tarım alanları incelendiğinde, 78 milyon hektar 
yüz ölçümünün %26’sını ormanlar, %16’sını çayır ve mera alanları 
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Uluslararası alanda tarımda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
184 Sayılı ILO Sözleşmesi ve 192 Sayılı tavsiye kararı bulunmak-
ta olup, ülkemiz tarafından henüz imzalanmamıştır. Söz konusu 
sözleşmelerin kabulü ile birlikte tarım alanında ulusal İSG politi-
kası, mevzuat ve düzenlemeler, düzeltici önlem ve yaptırımlar, de-
netim sistemi kurulması, çalışma saatleri ve şekillerinin belirlen-
mesi gibi birçok düzenleme hayata geçirilmiş olacaktır.

TARIM İSTATİSTİKLERİ
2019 yılı itibari ile ülkemizde tarım sektörüne ilişkin çalışan ve 
İSG profesyoneli sayıları şu şekildedir; 20.372 iş yeri, 141.933 çalı-
şan, 2.221 iş güvenliği uzmanı, 1.916 iş yeri hekimi (8). Ülkemizde 
18.11.2019 tarihi itibariyle TÜİK tarafından açıklanmış olan veri-
lere göre yıllara göre tarım alanlarının, çalışan sayısına göre tarım 
iş yerlerinin ve iş yeri büyüklüğüne göre tarım sektöründe çalışan-
ların dağılımı sırasıyla Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir (9).

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründe Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na kayıtlı iş yeri sayısı son 5 yılda artış göstermiştir. Sek-
törde son 5 yılda kayıtlı iş yeri sayısında %22’lik bir artış gerçek-
leşmiştir. 2017 yılı verilerine bakıldığında, ülkemizdeki toplam ka-
yıtlı iş yerlerinin 1,1%’lik kısmı tarım iş koluna (tarım, ormancılık 
ve balıkçılık) ait iş yerlerinden oluşmaktadır. 2017 yılı rakamları-
na göre ülkemizde kayıtlı 16.711 tane bitkisel ve hayvansal üre-
tim, 3.362 tane ormancılık ve tomrukçuluk, 1.166 tane balıkçılık 

ve su ürünleri yetiştiriciliği olmak üzere tarım sektörüne ait top-
lam 21.239 kayıtlı iş yeri bulunmaktadır (Tablo 5). 2019 yılına ge-
lindiğinde ise bu sayı 20.372 olmuştur.

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründe son 5 yılda Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na kayıtlı çalışan sayısı en yüksek 2017 yılında, 
en düşük ise 2013 yılında görülmektedir. Sektörde son 5 yılda ça-
lışan sayısında %15’lik bir artış gerçekleşmiştir. 2017 yılında iş yeri 
sayısı 21.239 ve çalışan sayısı da 155.619’dur (Tablo 6). 2019 yılına 
gelindiğinde ise bu rakamlar 20.372 iş yeri ve 141.933 çalışan şek-
linde bir azalma göstermiştir.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe kayıtlı iş yerlerinin 
%79’u bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ile ilgili hizmet faali-
yetleri, %16’sı ormancılık ve endüstriyel ve yakacak odun üretimi, 
%5’i ise balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerine faaliyet gös-
termektedir (Şekil 2). Sektör çalışanlarının %69’u bitkisel ve hay-
vansal üretim ile avcılık ile ilgili hizmet faaliyetleri, %25’i orman-
cılık ve endüstriyel ve yakacak odun üretimi, %6’sı ise balıkçılık ve 
su ürünleri yetiştiriciliğinde istihdam edilmektedir (8). 

SGK 2017 verilerine göre ülkemizde tarım, ormancılık ve ba-
lıkçılık sektöründeki iş yerlerinin %85’ini 1 ile 9 arasında çalışanı 
olan iş yerleri oluşturmaktadır. %13’ü 10-49, %2’si ise 50 ve üzeri 
çalışanı olan iş yerlerinden oluşmaktadır.

Sektördeki iş yerlerinin tehlike sınıflandırmasına bakıldığında 
ise, yine SGK 2017 verilerine göre tarım sektöründeki iş yerinin 

Tablo 2. Türkiye’de yıllara göre tarım alanlarının dağılımı (Bin Hektar) (6) 

Yıl
Toplam tarım 

alanı
Ekilen alan Nadas Sebze bahçeleri

Süs 

bitkileri

Meyve, içecek  ve 

baharat bitkileri
Çayır ve mera

2001 40.967 17.917  4.914 909 - 2.610 14.617

2002 41.196 17.935 5.040 930 - 2.674 14.617

2003 40.644 17.408 4.991 911 - 2.717 14.617

2004 41.210 17.962 4.956 895 - 2.780 14.617

2005 41.223 18.005 4.876 894 - 2.831 14.617

2006 40.493 17.440  4.691 850 - 2.895 14.617

2007 39.504 16.945 4.219 815 - 2.909 14.617

2008 39.122 16.460  4.259 836 - 2.950 14.617

2009 38.912 16.217 4.323 811 - 2.943 14.617

2010 39.011 16.333 4.249 802 - 3.011 14.617

2011 38.231 15.692 4.017 810 4 3.091 14.617

2012 38.399 15.463 4.286 827 5 3.201 14.617

2013 38.423 15.613 4.148 808 5 3.232 14.617

2014 38.558 15.782 4.108 804 5 3.243 14.617

2015 38.551 15.723 4.114 808 5 3.284 14.617

2016 38.328 15.575 3.998 804 5 3.329 14.617

2017 38.002 15.536 3.697 798 5 3.348 14.617

2018 37.817 15.436 3.513 784 5 3.462 14.617
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Her ne kadar kayıt dışı istihdam nedeni ile tam sayılar olma-
sa da, 2013-2017 yılları arasında iş kazası geçiren sigortalı sayısı ve 
ölümlü iş kazalarına bakıldığında, rakamlarda artış olduğu görül-
mektedir (Tablo 7) (6). 

Tablo 3. Çalışan sayısına göre tarım iş yeri dağılımı (9)

F
a

a
liy

e
t 

k
o

d
u NACE Rev. 2 

sınıflamasına 

göre faaliyet 

grupları 

İş yeri sayısı 

Toplamİş yeri büyüklüğü (İş yerinde çalıştırılan sigortalı sayısı)

1 2-3 4-6 7-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-249 250-499 500-749 750-999 1000+

01
Bitkisel ve
Hayvansal 
Üretim        

6.850 4.738 2.037 844 1.172 441 328 196 89 13 3 0 0 16.711

02
Ormancılık ve 

Tomrukçuluk           
910 811 533 249 417 126 138 119 51 7 1 0 0 3.362

03
Balıkçılık ve 
Su
Ürünleri Yetiş.    

332 309 205 94 125 54 26 14 7 0 0 0 0 1.166

Toplam Tarım İş yeri Sayısı: (2017 yılı) 21.239

Tablo 4. İş yeri büyüklüğüne göre sigortalı çalışan sayıları (9)

F
a

a
liy

e
t 

k
o

d
u

 NACE Rev. 2 

sınıflamasına 

göre faaliyet 

grupları 

Zorunlu sigortalı sayısı  

Toplam    İş yeri büyüklüğü (İş yerinde çalıştırılan sigortalı sayısı) 

1 2-3 4-6 7-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-249 250-499 500-749 750-999 1000+

01

Bitkisel ve

Hayvansal 

Üretim        

6.850 11.177 9.637 6.668 15.984 10.545 12.336 14.115 13.551 4.299 1.690 0 0 106.852

02
Ormancılık ve 

Tomrukçuluk           
910 1.918 2.570 1.970 5.579 3.040 5.400 8.146 7.393 2.154 625 0 0 39.705

03

Balıkçılık ve

Su Ürünleri 

Yetiş.    

332 759 993 794 1.788 1.357 986 971 1.082 0 0 0 0 9.062

Tablo 5. Tarım sektörü iş yerlerinin toplam iş yeri sayısı içindeki payı 

(6)

Yıl

Tarım, ormancılık ve 

Balıkçılık Sektörü İş yeri 

Sayısı

Ülkemizdeki Toplam 

İş yeri Sayısı
Yüzde

2013 17.332 1.611.292 1,1

2014 18.997 1.679.990 1,1

2015 20.966 1.740.187 1,2

2016 20.573 1.749.240 1,1

2017 21.239 1.874.682 1,1

Tablo 6. Tarım sektörü çalışanlarının toplam çalışan sayısı içindeki 

payı (6)

Yıl

Tarım, ormancılık ve 

Balıkçılık Sektörü 

Çalışan Sayısı

Ülkemizdeki Toplam 

Çalışan Sayısı
Yüzde

2013 135.684 12.484.113 1,1

2014 151.557 13.240.122 1,1

2015 218.999 13.999.398 1,6

2016 147.670 13.775.188 1,1

2017 155.619 14.477.817 1,1

%86’sının tehlikeli, %1’inin ise çok tehlikeli sınıfta yer aldığı gö-
rülmektedir. Sektörde çalışanların %80’i ise tehlikeli ve çok tehli-
keli tarım iş yerlerinde istihdam edilmiştir. Bu veriler, iş sağlığı ve 
güvenliğinin tarım sektörü için ne denli önemli olduğunu gözler 
önüne sermektedir.
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Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe en fazla iş yeri olan 
ilk 5 il; İzmir, Adana, Balıkesir, Aydın, Antalya’dır. Tarım, orman-
cılık ve balıkçılık sektöründe en fazla çalışanı olan ilk 5 il ise; An-
talya, İzmir, Adana, İçel, Manisa’dır.

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi verileri-
ne bakıldığında tarım sektöründeki yaralanmalı iş kazalarının en 
önemli nedenleri olarak; düşme ve ekipman kaynaklı kazalar, bı-
çak, transpalet, testere vb., iş makinesinden (traktör, forklift vb.) 
kaynaklı kazalar ve malzeme, hayvan kaynaklı kazalar ile trafik 
kazalarının ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir (Şekil 3) (10).

2013-2017 yılları arasında SGK verilerine göre ölümlü iş kaza-
larına bakıldığında ise; trafik kazalarının ve iş makinesi (traktör, 
forklift vb.) kaynaklı kazaların ilk sıralarda yer aldığı görülmekte-
dir. Ölümlü iş kazalarında kalp krizleri, solunum yolu problemleri, 
intihar gibi nedenler üçüncü sırada yer alırken; düşme, ekipman 
kaynaklı kazalar, elektrik çarpmaları ve zehirlenme sonucu ölüm-
le sonuçlanan kazalar da ön plana çıkmaktadır (Şekil 4) (6).

TARIM SEKTÖRÜNDE  
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
Hem ekonomi, hem de istihdam açısından bakıldığında tarım 
sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin ihmal edilemeyecek kadar 
önemli bir konu olduğu görülmektedir. Tarım ve çiftçiliğin geliş-

Şekil 2. Tarım sektörü iş yeri faaliyet grubu dağılımı (8)

Şekil 3. Tarım sektörü yaralanmalı iş kazası sebepleri (10) Şekil 4. Tarım sektörü ölümlü iş kazası sebepleri (6)

mesi ile insanlar haşere ve zararlı otlar, sulama vb. sorunlarla kar-
şı karşıya kalmış ve bu sıkıntılara çözüm bulabilmek için tarımla 
beraber gübre, pestisit, tarım makineleri ve sulama sistemleri gibi 
yeni uygulamalar geliştirmiştir. Mekanizasyon ile makineler ta-
rımda emeğin yerini almış, verimi arttırmış ve büyük toprakların 
daha hızlı işlenip ürün alınmasına olanak vermiş; kimyasallarla 
ise ekinlere zarar veren ve ürünü yok eden haşerelere karşı kont-
rol mekanizması geliştirilmiştir. Tüm bu gelişmeler beraberinde 
büyük problemleri de getirmiştir.

Tarım sektöründe karşılaşılabilecek problemler değerlendiril-
diğinde, çalışanlarda; 
•	 Pestisit ve diğer kimyasallara, tozlara maruz kalım,
•	 Biyolojik riskler,
•	 Hayvanlardan kaynaklı kaza ve hastalıklar,
•	 Araç, alet, traktör ve tarım makineleri kaynaklı mekanik riskler,
•	 Tehlikeli bitki, biyolojik maddelerle temas,
•	 Bulaşıcı ve parazitik hastalık etkenleri,
•	 Gürültüye maruz kalım ve etkileri, 
•	 Titreşime maruz kalım ve etkileri,
•	 Ergonomik problemler,
•	 Psikososyal etmenler ve stres gibi faktörlere bağlı risklerin olu-

şabileceği görülmektedir. 

Tablo 7. Yıllara göre ülkemizde tarım sektöründe görülen iş kazaları (6)

Yıl

Sektörde 

İş Kazası 

Geçiren 

Sigortalı 

Sayısı

On bin 

Çalışanda 

İş Kazası 

Hızı

Sektörde 

İş Kazası 

Sebebiyle 

Mortalite 

Sayısı

Yüz bin 

Çalışanda 

Mortalite 

Hızı

2013 1.672 123 23 17

2014 2.076 137 20 13,2

2015 2.453 112 21 9,6

2016 2.790 189 26 17,6

2017 2.761 177 31 19,9
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Tarım sektöründe görülen ölümlü iş kazası nedenlerinden ba-
zıları; ulaşım (araç kazası, çarpması, devrilmesi), yüksekten düş-
me, hareket eden, dönen veya düşen cisimlerin çarpması, boğul-
ma, hayvancılıkla ilgili iş kazaları, makinelerden kaynaklanan iş 
kazaları, elektrik kaynaklı iş kazaları vb. şeklindedir.

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
Gürültü: İş yerlerinde en sık karşılaşılan fiziksel risk etmenidir. 
Gürültü; iş yerlerinde çalışanlar üzerinde fizyolojik etkiler bıra-
kan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen, istenmeyen ve rahat-
sız eden sesler şeklinde tanımlanabilir.

Gürültünün tarım çalışanları arasında işitme kaybı oluştur-
ması sık rastlanan bir durumdur. Traktör, biçerdöver, testere, ta-
hıl kurutucu, tabancalar, çiftlik hayvanları gibi birçok gürültü 
kaynağı bulunmaktadır. Gürültü, tarım çalışanlarının yaklaşık 
üçte birinin 90 dB’den daha fazlasına maruz kaldığı fiziksel bir 
risk etmendir. Bazı tarım işlerinde anlık ve darbeli gürültü seviye-
si 100-110 dB(A)’ya kadar ulaşabilmektedir.

Makina gürültüsünden dolayı operatörlerde işitme kaybı sık 
rastlanan bir durumdur. Traktörle sürekli yapılan 1-2 yıllık çalış-
madan sonra bu kayıplar kaçınılmazdır.  Tarla çalışmalarında öl-
çülen traktör gürültü düzeyleri traktörün kabinli ve kabinsiz olu-
şuna göre 90-110 dB arasında değişmektedir. Sınır değerin üzerin-
de olan bu düzeyin düşürülmesi için ses yalıtımlı kabinler ile ku-
lak koruyucu donanımlar (gürültü düzeyine göre manşonlu ku-
laklık veya kulak tıkacı) kullanılmalıdır (11). Yalıtımlı ve kapalı 
kabinler, traktör gürültü düzeyini 2-10 dB arasında azaltabilmek-
tedir. Maruz kalımın 85 dB ve üzerine ulaştığı alanlarda yapılan 
çalışmalarda mutlaka kulak koruyucu donanım kullanılmalıdır. 
Kulak koruyucu kullanımı, gürültü maruz kalımının kontrolün-
de başvurulacak son noktadır. Kulak koruyucu, kullanan kişiye 
tam olarak uymalı ve gürültü düzeyine uygun özellikte seçilmeli-
dir. Koruyucuların etkili olması için gürültülü ortamda çalışıldığı 
sürece takılı olmalıdır. Çok kısa bir süre bile koruyucunun çıka-
rılması, sağlanan korumayı ciddi oranda azaltabilir. 8 saat takılan 
bir koruyucu bir saat çıkarıldığı takdirde sağlanan korunma düze-
yi 30 dB’den 9 dB’e düşmektedir.

Tarım alet ve makinelerinden kaynaklanan gürültü, sağırlığa 
kadar gidebilen kalıcı işitme kayıplarına sebebiyet verebilmekte-
dir. Hasar, zaman içinde kademeli olarak ortaya çıkabilmekte ve 
fark edildiğinde çok geç olabilmektedir. İşitme kaybı, çalışanın ya-
şam kalitesinde ciddi bir kayba neden olmaktadır.

Erken işitme kaybı uyarılarından bazıları şunlardır:
•	 İşten sonra kulakların çınlaması,
•	 Normal bir konuşmayı anlamada zorluk,
•	 Normalden daha yüksek sesle radyo veya televizyon izleme ih-

tiyacı,
•	 Çalan bir telefon veya kapı zili gibi arka plan seslerini duymamak.

Gürültü aynı zamanda çalışanlar arasında iletişimi engelleyip, gü-
venlik uyarılarını duymayı zorlaştırabilir ve iş kazalarına sebebiyet 
verebilir. İşverenlerin riskleri değerlendirmeleri, gürültüye maruz 
kalma riskini azaltmak için gerekli önlemleri almaları, çalışanlara 
gürültünün diğer yöntemlerle azaltılamadığı yerlerde kulak koru-
yucusu sağlamaları ve gürültüye maruz kalma konusundaki yasal 
sınırların aşılmadığından emin olmaları gerekmektedir.

Mevzuata göre maruziyet eylem ve sınır değerleri aşağıdaki gi-
bidir (12):
•	 En düşük maruziyet eylem değeri: 80 dB(A)
•	 En yüksek maruziyet eylem değeri: 85 dB(A)
•	 Maruziyet sınır değeri: 87 dB(A)

Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruz kalı-
mının tespitinde, çalışanın kullandığı kulak koruyucu donanım-
ların koruyucu etkisi de dikkate alınır. Maruziyet eylem değerle-
rinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

Günlük gürültü maruz kalımının günden güne belirgin şekil-
de farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maru-
ziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanma-
sında günlük gürültü maruz kalım düzeyi yerine, haftalık gürültü 
maruz kalım düzeyi kullanılabilir. Bu işlerde; yeterli ölçümle tes-
pit edilen haftalık gürültü maruz kalım düzeyi, 87 dB(A) maruzi-
yet sınır değerini aşamaz ve bu işlerle ilgili risklerin en aza indiril-
mesi için uygun tedbirler alınır.

85 dB(A)’in üzerinde her 3 dB bu gürültü seviyesinde ‘güvenli 
çalışma süresi’ni yarılar yani 88 dB de bir kişi ancak 4 saat güvenli 
bir şekilde çalışabilir ve artan gürültü seviyelerinde bu aynı şekilde 
devam eder. Tablo 8 belirli bir ses seviyesinin insan kulağı için teh-
likeli hale gelmesinin ne kadar sürdüğü gösterilmektedir (13).

Tablo 8. Gürültü düzeyine bağlı güvenli çalışma süreleri (13)

Gürültü Düzeyi dB(A) Güvenli Olarak Çalışılabilecek Süre

85 8 saat

88 4 saat

91 2 saat

94 1 saat

100 15 dakika

103 7,5 dakika

110 Çalışılmaz

Farklı gürültü kaynaklarına (traktörler, çiftlik hayvanları, ta-
hıl kurutma makinesi gibi) maruz kalma, tek kaynağa kısa süre-
li maruz kalımlar yaşansa dahi, kümülatif (üst üste eklenerek bi-
riken) bir etkiye sahiptir. Hayvanlar gürültü eylem düzeylerinin 
üstünde gürültü çıkarabilirler. Bazı tarımsal iş faaliyetlerinin gü-
rültü düzeyleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir (Şekil 5) (11). Mo-
dern ve kapalı bir traktör kabinindeki bir kişinin maruz kaldığı 
gürültü düzeyi 80 dB iken, normal bir konuşmanın gürültü düze-
yi 50–60 dB’dir.

Gürültüden kaynaklanan maruz kalımın önlenmesi için gü-
rültü kaynağında yok edilmeli, tamamen yok edilemiyor ise en aza 
indirilmelidir. Maruz kalımı önlemek veya azaltmak için ilk yapıl-
ması gereken; ikame yolu ile gürültüye maruz kalımın daha az ol-
duğu başka çalışma yöntemleri, iş ekipmanları, makinelerin, vb. 
seçilmesidir.

Gürültüye maruz kalımın önlenmesi veya en aza indirilmesi 
için; çalışanlara, iş ekipmanı ve makineleri gürültüye en az maruz 
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kalacakları doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için gerekli 
bilgi ve eğitimin verilmesi, gürültünün teknik yollarla azaltılması, 
iş yeri, çalışma sistemleri ve iş ekipmanı için periyodik bakımla-
rın yaptırılması,  programlarının uygulanması, gürültüyü azalta-
cak bir iş organizasyonu ile maruz kalım süresi ve gürültü düzeyi-
nin sınırlanması ve yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sü-
relerinin düzenlenmesi gibi önlemler alınmalıdır (13-15).

En yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti ha-
linde, gürültüye maruz kalımı azaltmak için teknik ve organizas-
yonel bir önlem planı işveren tarafından oluşturulmalıdır. Gürül-
tüye maruz kalınan çalışma yerleri uygun şekilde işaretlenmelidir. 
İşaretlenen alanların sınırları belirlenerek teknik olarak mümkün 
ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlanmalıdır.

Gürültü yalnızca işitme kaybına neden olmaz, psikolojik ve 
fizyolojik etkileri de vardır. Gürültünün neden olduğu sağlık etki-
leri genel olarak aşağıdaki gibidir (16, 17):
- Huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, yorgunluk, konsantras-

yon bozukluğu,
- Dikkat ve reaksiyon kapasitesinde zayıflama, çalışma etkinli-

ğini azaltma, 
- Çalışanın yeteneğinde azalma, iş başarısında düşüş, iş kazala-

rında artış,
- Karakter değişiklikleri, eğilimi olanlarda sorunların ve bunal-

tıların ağırlaşması,
- Stres ve baş ağrısı,
- Aralıklı ve ani gürültüde kişide ani adrenalin deşarjına bağlı 

kalp atış oranında, solunum sayısında, kan basıncında artış.

Titreşim: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, çalışanların 
sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, ke-
mik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşim 
el-kol titreşimi olarak tanımlanmaktadır (18).

El-kol titreşiminin sağlık etkileri; beyaz parmak (kan dolaşı-
mının bozulması), parmaklarda hissizlik ve dokunma duyusun-
da kayıp (eldeki sinirlerin zarar görmesi, dokunarak nesneleri al-
gılayamama, sıcaklığın temas ile algılanamaması), el ve kollarda, 
sinir ve kas harabiyetine bağlı olarak gelişen güç kaybı, eklemler-
de ufalanma, el ve koldaki eklemlerde ağrı ve tutukluk olarak sıra-
lanabilir. Zincirli testere, çalı kesme makası, çim biçme makinesi 
gibi elde taşınan alet ve elektrikli teçhizatlar kullanılırken maruz 
kalınmaktadır. Bu tür ekipmanlara mutlaka yalıtım yapılmalıdır.

Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanların sağlık ve gü-
venliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık 
ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim ise bütün vü-
cut titreşimidir (18). Bütün vücut titreşiminin sağlık etkileri ise; 
omurgada bozulma, disk kaymaları, bel fıtığı ve kas iskelet sistemi 
ile ilgili ağrılı tablolardır ve ciddi boyutta omurga ve mide rahat-
sızlıklarına yol açmaktadır.

Tarım sektöründe titreşime maruz kalım oldukça fazladır. 
Traktör, ATV, balyalama, delme, tırmıklama ve biçerdöver gibi ta-
rım araçlarını kullanan ve üzerinde duran çalışanlar önemli dü-
zeyde titreşime maruz kalmaktadırlar. Tarım arazilerinin enge-
beli olması da titreşime maruz kalımı arttırmaktadır. Tarım sek-
töründe çalışan 20-29 yaş gibi genç yaştaki traktör sürücülerinin 
%71 ‘inde ortaya çıkan titreşimden kaynaklı omurga deformas-
yonları, diğer mesleklerdeki operatörlere göre hem yaş hem de sık-
lık açısından oldukça ileri düzeydedir (11).

Titreşim, sürücünün yönlendirme yeteneği ile solunum sis-
temini olumsuz etkiler, ayak ve el ile uygulanabilecek kuvvetle-
ri azaltır. Titreşimin bu olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması 
veya azaltılması için ilk akla gelen önlem yalıtımdır. Ancak, tarım 
makinalarında önemli titreşim yalıtım sorunları vardır. Vibras-
yon kaynağında yok edilmelidir. Bu amaçla, makinaların tasarımı 
ve yerleştirilmesi uygun yapılmalıdır. Kapalı kabin traktör kulla-
nımı, traktörlerde süspansiyon, araç kumanda/direksiyon ve otu-
raklarının titreşimi emen malzeme ile kaplanması, titreşim yayan 
ekipmanların tutma kısımlarının yalıtımlı malzeme ile kaplan-
ması gibi teknik önlemler ve dinlenme araları, çalışma saatleri-
nin düzenlemesi gibi organizasyonel önlemler alınmalıdır. Diğer 
önlemlerle titreşime maruz kalımın ortadan kaldırılamadığı veya 
azaltılamadığı durumlarda titreşimi azaltan (absorbe eden) el ko-
ruyucusu kullanılmalıdır (19, 20).

Termal Konfor: Çalışma ortamında, ısı, nem, hava akımı gibi ik-
lim şartları açısından, çalışanların büyük çoğunluğunun, beden-
sel ve zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde 
bulunmasını ifade eder.

Vücut sıcaklığındaki küçük değişimler fiziksel ve ruhsal fonk-
siyonları etkiler. Optimum ortam sıcaklığı 18-24 C’dir. 24 C’nin 
üstündeki sıcaklıklarda fiziksel yorgunluk başlar. 10-30 C sıcak-
lık aralığının dışında zihinsel etkinlik, el kuvvetliliği ve dokunma 
duyarlılığı azalır. Optimum hava nemi ise %30-%70 arasındadır.

Tarım çalışanları, uzun süre açık alanlarda çalışmaları nede-
niyle termal konfor şartlarından olumsuz olarak etkilenmektedir-
ler ve aşırı sıcak, nem, rüzgâr, yağmur ve soğuğa maruz kalmakta-
dırlar. Hava sıcaklığının artması veya eksilmesi, çalışan kişilerin 
işe uyumunu olumsuz etkiler. Sıcak ortamda damarlar genişler, 
terleme artar ve vücuttan ısı ve su kaybedilir, ısı yorgunluğu, ısı 
krampı, sıcak çarpması, yorgunluk ve uyku hali gözlemlenir. Aşırı 
soğukta ise; dikkat azalması ve zihinsel çalışmanın olumsuz etki-
lenmesi söz konusudur. Çalışma saatlerinin ve sürelerinin düzen-
lenmesi, uygun dinlenme alanlarının oluşturulması, belirli aralık-
larla molalar verilmesi, çalışanlar arasında rotasyon, çalışanların 
sıvı kaybının önlenmesi, termal koruyuculuğu yüksek giysiler ve 
geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü tedarik edilmesi gibi tedbir-
ler ile olumsuz termal konfor etkileri bir nebze de olsa önlenme-
ye çalışılmalıdır (11).

Şekil 5. Tarımsal faaliyetlerin gürültü düzeyleri (11)



538 Seçil CEYLAN, Sakine OVACILLI, Uzm. Dr. Abdulsamet SANDAL

Aydınlatma: İş yerinin ve çalışma ortamının yapılan işe uygun 
olarak aydınlatılması gereklidir. Aydınlatmanın uygun ve yeter-
li olması, çalışanları psikolojik olarak etkilediği gibi, iş veriminin 
artmasına da olanak sağlar. İş kazalarının önlenmesi açısından 
aydınlatma da diğer fiziksel etkenler kadar önemlidir. Bir iş yerin-
de aydınlatmanın yetersiz olmasının, çalışanlarda yorgunluğa, is-
teksizlik ve dikkatsizliğe, göz bozukluklarına ve baş ağrılarına se-
bebiyet vermesi olasıdır (20). Aydınlatma, doğal ya da suni olarak 
sağlanabilir. Özellikle gece yapılan tarım işlerinde yeterli ve ho-
mojen aydınlatma mutlaka sağlanmalıdır.

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ
Pestisitler: Zirai mücadele ilaçları (pestisitler veya canlı kıran-
lar) insan sağlığına ve tarımsal üretime zarar veren böceklere, has-
talıklara ve yabancı otlara karşı kullanılan kimyasal maddelerdir. 
Pestisit deyimi; İnsektisit (Sinek ve böcek öldürücü), Herbisit (Ya-
bani ot öldürücü), Fungusit (mantar ve küf öldürücü), Rodenti-
sit (fare vb kemirgen öldürücü) vb. şekilde sınıflandırılan kimya-
sal maddelerin tümünü kapsamaktadır. Bu gruplar arasında en çok 
kullanılmakta olanlar insektisitler olup, en yaygın bilinen örneği 
organik fosforlu bileşiklerdir. Dünyada kullanılan pestisitlerin yak-
laşık yüzde 70’ini organik fosforlu bileşikler oluşturmaktadır (5). 

Püskürtme işlemi ile birlikte maruz kalım; tahıl tozları, küflü ta-
hıl tozları, iritan tozlar, hayvan kepekleri, pestisitler, amonyak, bozun-
ma ürünleri olarak hidrojen sülfür, kükürt dioksit, azot oksitler, me-
tan ve ozon gibi tehlikeli toksik kimyasal maddelere karşı olmaktadır.

Tarım sektöründe kullanılan pestisitlerin vücuda girme yol-
ları; deri, solunum, ağız ve göze temas yoluyla olmaktadır. Vücu-
da giriş özellikle solunum ve deri yoluyla olmakla birlikte, etiket-
siz kimyasalların kaza sonucu veya intihar amaçlı içilmesi sonucu 
sindirim kanalından girişi ile de olabilmektedir.

Pestisitlere maruz kalım genellikle; pestisitlerin üretimi, depo-
laması, taşınması ve satışı sırasında, pestisitlerin kullanıma hazır-
lanıp uygulanmasında, pestisit uygulanmış alanlarda yapılan ça-
lışmalarda ve pestisit kalıntıları içeren yeraltı suyu ve gıdaların tü-
ketilmesiyle meydana gelmektedir (11). Vücutta asetil kolin este-
raz enzimini inhibe eden bu maddeler, parasempatomimetik etki 
göstererek ciddi zehirlenmelere yol açabilirler. İnsektisidin sulan-
dırılması sırasında veya kimyasallara karşı koruyucu tulum, ayak 
ve el koruyucu donanım giyilmeden yapılan uygulamada sırtta ta-
şınan deponun kimyasalı sızdırması sonucu deri ile temasa geçen 
insektisit bu şekilde de absorbe edilebilmektedir (5).

Pestisitlere maruz kalımdan kaynaklı sağlık etkileri; akut veya 
kronik olabilmektedir. Pestisitlerin neden olduğu başlıca sağlık 
sorunları şunlardır;
•	 Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri,
•	 Alerjik tepkiler, 
•	 Kusma, baş ağrısı, ishal, 
•	 Garip ve saldırgan davranışlar, depresyon (sinir sistemi etki-

lenmeleri),
•	 Mesleki maruz kalım sonucunda kaslarda zayıflık,
•	 El ayak eşgüdümünde sorun,
•	 Ciddi durumlarda akciğerde ödem,
•	 Parkinson hastalığı, 
•	 Mutasyon,
•	 Kanser- lösemi, lenfoma, beyin ve yumuşak doku kanserleri

Tarım ilacı kullanma kararı düşünmeden alınmamalı ve kapsam-
lı bir risk değerlendirmesinin bir parçası olmalıdır. Bir tarım ilacı-
nın (pestisitin) kullanılması gerektiğine karar verildiğinde, bunun 
bütünsel bir yaklaşımın parçası olarak uygulandığından emin 
olunmalıdır.

Tüm tarım ilaçları, güvenlik bilgi formları ve etiketleriyle ori-
jinal ambalajlarında saklanmalıdır. Tarım ilaçları asla boş içecek/
su şişelerine veya benzeri kaplara konulmamalı, ortada bırakılma-
malıdır. Tarım ilaçlarının depolanmasında dikkat edilecek diğer 
hususlar aşağıda yer almaktadır.

Özel önlemler gerektiren tarım ilacı sınıflarından herhangi bi-
rini depolamak için ek önlem alınması gerekip gerekmediği kont-
rol edilmelidir. Pestisitler dışında zararlı olabilecek diğer kimya-
salların depolama ihtiyacı değerlendirilmelidir. Tarım ilacından 
uygun yöntemlerle arındırılmış bertaraf edilmeyi bekleyen boş 
kaplar için yeterli depolama alanı sağlanmalıdır. Depo boyutu be-
lirlenirken pestisit uygulamaları için kullanılacak kişisel koruyu-
cu donanımlar ve kontamine (uygulama esnasında pestisit bulaş-
mış) ekipmanın depolanması ile pestisitten arındırma faaliyetleri 
vb. gözden geçirilmelidir. Depolama alanının büyüklüğü; bitme-
miş pestisit kutuları, en yüksek pestisit ihtiyacını ve uzun vadeli 
stoklanması planlanan pestisitleri depolayacak boyutta olmalıdır.

Depo yangın riski bulunan bölgelerden uzakta olmalıdır. Depo 
ile arasında en az dört metre mesafe bulunması gereken alanlar şun-
lardır; Saman, kâğıt, tahta yığınları, yakıt, yağlar, boyalar, gübreler, 
gaz konteynırları ve diğer yanıcı malzemeler; konutlar ile tahıl ku-
rutucuları veya kaynak/öğütme faaliyetleri gibi tutuşma kaynakları.

Kanalizasyona, su yollarına, kuyular ve sondajlara veya taşkın 
olabilecek alanlara yakın yerlere depo kurulmamalıdır. İnsan sağ-
lığının yanı sıra, hayvan sağlığına ve çevreye verilebilecek zararlar 
da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yangına dayanıklı, sızıntı/dökülme (Örn. yangında pestisit ku-
tularının ısıdan erimesi halinde), kuruma ve donmaya karşı ürünü 
muhafaza edebilecek, yeterli şekilde havalandırılan, yetkisiz erişi-
me karşı güvenli inşa edilmelidir.

Deponun dış kısmı, aşağıdaki diyagramlarda yer alan “tehlike 
işareti” ve “sigara içilmez” / “sigara içmek ve açık alev kullanmak 
yasaktır” işareti ile işaretlenmelidir (Şekil 6 ve 7).

Şekil 6: Tehlike işareti

Şekil 7. “sigara içilmez” ve “sigara içmek ve açık alev kullanmak yasak-
tır” işaretleri
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Depoda tüm ürünler için yeterli raf sağlanmalıdır. Toz pesti-
sitler sıvı pestisitlerin üzerindeki raflarda konumlandırılmalıdır 
(kaplar zarar gördüğünde sıvılar sızabilir). Acil durumlarda gerek-
li telefon numaraları (itfaiye, ambulans vb.) ulaşılabilir şekilde tu-
tulmalıdır. Tüm pestisitlerin uygulama alanına güvenli bir şekilde 
taşındığından ve sahada güvenli bir şekilde saklandığından emin 
olunmalıdır. Traktörlerin, kendi yürür pülverizatörlerin ve diğer 
araçların kabinlerinde hiçbir zaman pestisit taşınmamalıdır. 

Yüksek tehlikeli pestisitlerin, daha düşük tehlikeli pestisitlerle 
ikame edilip edilemeyeceği sürekli değerlendirilmelidir.

Kapalı karıştırma ve yükleme sistemleri, pestisitle çalışan ça-
lışanlar için en yüksek korumayı sağlar ve mümkün olduğunda 
kullanılmalıdır. Kapalı sistemler, pestisitleri orijinal ambalajın-
dan karıştırma kabına veya uygulama ekipmanına aktarır ve son 
sprey karışımının, çalışan kimyasala temas etmeden hazırlanma-
sına izin verir.

Açık karıştırma ve yükleme yapılması gerektiğinde, tüm tali-
matlara uyulmalı ve pestisit konsantrasyonu ve son sprey karışımı 
ile doğrudan temastan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır.

İşverenler, işin başlangıcından önce tüm ekipmanların düz-
gün şekilde çalışıp çalışmadığından ve kimyasalları yükleme ve 
karıştırma işlerini yapan tüm çalışanların; pestisit ürün etiketle-
rini, ekipmanın nasıl çalıştığını, uygun koruyucu tedbirleri alma-
yı, aşırı maruz kalma durumunda acil durum prosedürlerini an-
lamalarını sağlayacak uygun eğitim aldıklarından emin olmalıdır.

Ürün etiketinde uyarı bulunması halinde ve gerektiğinde, so-
lunum koruyucu karıştırma ve yükleme sırasında kullanılmalıdır. 
Pestisite karşı koruyucu kartuşu olan solunum maskeleri kullanıl-
malı ve kullanılan maskeler gerekli koruma seviyesini sağlamalı-
dır. Burun ve ağzı örten cerrahi maskeler ve bezler, pestisitlerin 
solunmasına karşı koruyucu değildir.

Karıştırma ve yükleme sırasında gözün sıvı kimyasal sıçrama-
larından korunması için koruyucu gözlük takılmalıdır. Karıştır-
ma ve yükleme sırasında kimyasal koruyucu eldiven giyilmelidir. 
Eldivenler çıkarılmadan önce mümkün olduğunca kimyasaldan 
arındırılmalıdır. Molalar sırasında çalışanlar eldivenlerini çıkart-
tığında, eldivenin dış yüzeyine temas etmemelidirler. Eldivenler 
aşınma veya hasar sonucu koruyucu bariyer özelliğini kaybetti-
ğinde kullanılmamalı ve atılmalı, yenisi ile değiştirilmelidir. Giy-
silerin eldivenlere bantlanmasıyla, kesintisiz koruyucu bir bariyer 
sağlanabilir.

Çalışanlara kimyasal koruyucu ayakkabılar sağlanmalı ve ka-
rıştırma ve yükleme sırasında giyilmelidir. Ayakkabı çıkarılma-
dan önce pestisitten arındırılmalıdır. Aşınma ya da hasar belirti-
leri ayakkabının bariyer özelliklerinin bozulduğunu gösterdiğinde 
ayakkabılar atılmalıdır. Deri iş botları da dahil olmak üzere nor-
mal ayakkabı tiplerinin kullanımı pestisitleri emerek karıştırma-
yükleme işlemleri bittikten sonra uzun süre maruz kalım kaynağı 
oluşturacağından dolayı tavsiye edilmemektedir. Pestisit kullanımı 
yapılacağı zaman tarım alanlarında kesinlikle terlik vb. açık ayak-
kabılar giyilmemeli ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmelidir.

Güç püskürtücüler, sırt çantalı püskürtücüler veya tabancalar 
gibi ekipman kullanmaktan kaynaklanan riskler, rüzgâr yönü ani-
den değişip tarım ilacının uygulayıcıya doğru püskürmesine se-
bep olduğunda veya uygulayıcı yakın zamanda ilaçlanan bir böl-
geye girdiğinde, hızla artabilir.

Açık hava ilaçlamaları rüzgarsız havada veya minimum rüzgâr 
koşullarında, rüzgâr uygulayıcıya arkadan gelecek şekilde ve uy-
gulayıcı ve rüzgâr yönünün izleyenlerin maruz kalımını en aza in-
dirgemek için kullanılabileceği zaman yapılmalıdır. İlaçlamanın 
gün içinde yapılacağı zaman ve süre belirlenirken sıcaklık ve or-
tam nemi de dikkate alınmalıdır.

Mümkünse uygulayıcının maruz kalımını en aza indirmek 
için uygun olan yerlerde kapalı kabinler veya başka tipte muhafa-
zalar kullanılmalıdır.

Araçlara monte edilecek püskürtme ekipmanı, aracın dengesi-
ni olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca, 
ekipman operatörün spreyleme sırasında aracı pestisit uygulanan 
yöne doğru sürmeyeceği şekilde monte edilmelidir.

Yakın zamanda ilaçlanan bitkilerin arasında yürümekle, deri-
ye ve giysiye yaprakların temas etmesiyle önemli ölçüde maruz 
kalım meydana gelebilmektedir.

Normal çalışma aktiviteleri sırasında organofosfat veya karba-
mat insektisitleri gibi akut toksik pestisitler ile tekrarlanan temas, 
ilk yardım veya hastaneye yatış gerektiren ciddi zehirlenmelere 
yol açabilir.

Ulusal mevzuata göre yapılan risk değerlendirmelerine veya 
ulusal veya uluslararası standartlarda belirtilen kriterlere dayalı 
olarak tüm pestisit uygulamaları için ilaçlanan bölgeye girişin ya-
saklanacağı uygun süre belirlenmelidir.

İlaçlamalar, tarım ilaçlarının toksisitesi ve ilaçlama sonra-
sı bölgeye girişin yasaklandığı süreye ilişkin bilgiler iş yerlerinde 
tüm çalışanların göreceği şekilde asılmalı, bu mümkün değil ise 
uygun bir şekilde çalışanlara sunulmalıdır.

Pestisit uygulanan/ilaçlanan alanlar, çalışanlar ve çevredeki 
diğer kişiler de dahil olmak üzere tüm kişiler tarafından kolayca 
anlaşılabilen tehlike işaretleri veya sembollerle alana girişin sınır-
landırıldığı (yasaklandığı) süre boyunca işaretlenmelidir.

Çalışanlara, işe girişlerde ve daha sonra düzenli aralıklarla 
pestisitlerin tehlikeleri ve maruz kalımı en aza indirecek güven-
lik uygulamaları ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Sağlık gözetimi, işe giriş muayenesi ile periyodik tıbbi muaye-
neleri içermektedir. Aynı zamanda, çalışanlar zehirlenme belirtile-
ri gösterdiğinde, sağlık nedenlerinden dolayı uzun süre işe gelme-
dikten sonra işe yeniden başlamada ve kimyasal maddelere maruz 
kalım içeren, işin sona ermesinden sonra yapılan tıbbi tetkikleri de 
içermektedir. Sağlık gözetimi, uygun olduğunda, sağlık üzerinde-
ki etkilerin erken saptanması için basit teknikleri de içermelidir.

Çalışanların belirli tehlikelere maruz kalması durumunda, ya-
pılan sağlık gözetimleri uygun olduğu hallerde, kadınlar ve erkekler 
arasındaki biyolojik farklılığı göz önünde bulundurarak maruz ka-
lım seviyeleri ile erken etkileri tespit etmek için her türlü inceleme 
ve araştırmayı içermelidir. Maruz kalımı değerlendirmek için kul-
lanılan metotlar dolaysız metotları içermektedir. Maruz kalım, ko-
lin esteraz aktivitesindeki ve idrar atılımındaki değişimlerin izlen-
mesi yolu ile dolaylı olarak da belirlenebilir. Maruz kalımdaki deği-
şimler kullanılan kimyasalla, pestisitin içeriği ve miktarıyla, uygu-
lama şekli ile, giyilen giysi ve kullanılan kişisel koruyucu donanım-
lara (KKD) göre değişim gösterebilmektedir. Mutlaka her kimyasa-
lın güvenlik bilgi formu bulundurulmalı; sağlık ve güvenlik etkileri, 
uygulama şekli ve miktarı, kullanılması gereken KKD’ler, ilkyardım 
önlemleri vb. konularda çalışanlar bilgilendirilmelidir.
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Belirli mesleki risklere maruz kalımın sağlık üzerindeki etkile-
rinin erken tespiti için geçerli ve genel olarak kabul görmüş bir ça-
lışan sağlığı biyolojik izleme metodu mevcut olduğunda, bu çalı-
şanın rızasına bağlı olarak ayrıntılı bir tıbbi muayeneye ihtiyaç du-
yan çalışanların belirlenmesinde kullanılabilir.

Gaz ve Tozlar: Tarım sektöründe çalışanların maruz kaldığı gaz 
ve tozlar silaj deposu ve yemlerin depolandığı ortamlarda oluşa-
bilmektedir. Ayrıca, yeşil yem, hububat ve hayvan barınakların-
daki bitki artıklarının işlenmesi sırasında biyolojik toz ortaya çık-
makta ve göz, akciğer ve deride sağlık sorunları yaratabilmektedir. 
Sıklıkla tohum hazırlama, hasat, ilk işleme, temizleme, torbalama 
ve ürünün pazara taşınması sırasında ortaya çıkmaktadır. 

Diğer tozlar kapalı veya açık tesislerdeki kuş, domuz gibi hay-
van türlerinin üretimi sırasında ortaya çıkabilmektedir. Bu tozlar 
saman ve tahıl tanecikleri, dışkı, bakteri, mikrotoksin, endotoksin, 
küf, mantar, hayvan kılı, hayvan tüyü, polen ve diğer madde tane-
ciklerini içerebilir. 

Solunan tanecikler 100 mikrondan daha küçük boyutta olabi-
leceği için akciğerlerin en derinlerine kadar ulaşarak, çeşitli solu-
num sorunlarına yol açabilir. Çalışanların akciğerlerinde zararlı 
etkenlere maruz kalmaya bağlı akut akciğer hasarı veya astım, hi-
persensitivite pnömonileri gibi kronik akciğer rahatsızlıkları gö-
rülebilmektedir.

Sera, silo, ambar gibi kapalı çalışma yerlerinde ve yalıtımsız 
kabinlerde bu tip zehirleyici gaz ve tozların etkinliği önemlidir. 
Bu sorunların çözümü için motorda yapılacak yapısal değişiklik-
ler ile havalandırma filtreli maske kullanımı önerilebilir. Kapa-
lı alanlarda yapılan çalışmalarda ise havalandırma yapılmalıdır. 
Yüksek düzeyde organik tozlar, kapalı alanlarda patlama tehlike-
sine, oluşabilecek yangınlarda yaralanma ve ölüme yol açabilmek-
tedir. Bu tür ortamlarda mutlaka toz ölçümleri ile konsantrasyon 
kontrol altında tutulmalıdır.

TARIM MAKİNELERİ
Ülkemizde tarım çeşitliliği ve arazi farklılığı nedeniyle tarımsal 
faaliyetlerde birçok farklı makine kullanılmaktadır. Traktörler, is-
tif makineleri, saban, ilaçlama makineleri, toprak işleme makine-
leri, biçerdöver, çapa makineleri, ekim makineleri, gübre dağıt-
ma makineleri, hasat-harman makineleri, çayır biçme makineleri, 
balya makineleri, öğütücüler, karıştırıcılar, çatal kaldırıcılar ve ta-
rım arabaları örnek olarak sayılabilir. Tarım tesislerinde kullanı-
lan makinelerde gübre, yem ve diğer malzemelerle ilgili etkinlik-
ler için kepçe, palet ve bıçak da kullanılabilmektedir (22). Tarım 
sektöründe meydana gelen kazalar sadece bu makineler ile çalışır-
ken değil, aynı zamanda makinelerin tamir, bakım, onarım, ayar-
lama, temizleme, tıkanıklıkları giderme gibi işlem basamakların-
da da ortaya çıkmaktadır.

Çalışmalar traktör ve tarım makineleri arasında en çok ölüm 
oranlarının traktör, harman makineleri, tarım arabası, pulluklar 
ve pülverizatörlerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca 
bu kazaların temel nedenlerinin devrilme, çarpışma ve çarpma ol-
duğu bilinmektedir. Bir makineden düşen nesne veya malzeme ya 
da makinenin kendisinin devrilmesi sonucu operatörün makine 
altında ezilmesi, yakındaki diğer çalışanların yükün/makinenin 

altında kalması, makinelerin rampa, eğimli arazi veya bina boş-
luklarından devrilmesi örnek olarak verilebilir.

Traktörlerin devrilmeye karşı sürücü güvenlik çerçevesi ve 
emniyet kemeri gibi güvenlik donanımları ile donatılmış olma-
sı, ısısı ayarlanabilir ve gürültüden ve termal şartlardan koruyucu 
kapalı kabinli, titreşime karşı sürücü koltuğu ve kumanda panosu-
nun yalıtımlı ve ergonomik olması gerekmektedir. Yolcu taşıması 
için kullanılmamalıdır.

Tarım makinaları; keskin köşelere, dişlilere, şaftlara ve zincir-
lere, dönen millere, hareketli bıçaklara, kaldıraçlara ve diğer ha-
reketli parçalara sahiptir. Makinelerin üzerinde çalışırken düşme, 
yakınında bulunma veya makine koruyucusunun yerinden çıka-
rılması sonucu uzuv sıkışması da yaralanmalara neden olabilmek-
tedir. Makinelerin bazı tehlikeli parçalarının üzeri, işin gerekleri 
nedeniyle tamamen kapatılamaz. Makineleri kullananlar bakım 
için bazı koruyucu parçaları yerinden çıkardıktan sonra geriye 
takmamaktadır. Bu çok ciddi tehlikelere neden olmaktadır. 

Biçme makinası, traktör, öğütücü, biçer döver, körük, kıyma 
makinası, matkap, balya makinası birbirinden farklı görünseler de 
benzer tehlikeler yaratmaktadırlar. Tarım makinalarından kay-
naklanan tehlikelerin en önemlileri; sıkışma, ezilme, kesme/kesil-
me, parçalanma, makinaların içine çekilme, serbest dönen parça-
lar, birikmiş enerji, titreşim, gürültü, yanma veya çalışırken fır-
lattıkları nesnelere maruz kalmadır. Tarım Traktörleri ise; devril-
me, ezilme, kuyruk miline yakalanma/dolanma, kayma ve düşme-
ler, gürültü, titreşim gibi tehlikelere neden olabilmektedir. Tarım 
çalışanları genelde yerleşim yerinden uzakta, yalnız çalıştığı ve ilk 
yardım kuruluşu genelde çalışılan yere uzak olduğu için bu tür ya-
ralanmaların etkileri daha ağır olabilmektedir.

Büyük tarım makineleri açık alanlarda kullanılırken yukarı-
dan geçen gerilim hatlarına dokunarak elektrik çarpması tehli-
kesi yaratabilir. Açık alanlarda büyük makine ve araçlarla yapılan 
çalışmalarda yüksek gerilim hatlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Tarım çalışanları, tarım makinelerinin güvenli ve doğru kul-
lanımı gibi konularda eğitilmeli ve tehlikeleri öğrenmeleri sağlan-
malıdır. Bu tür kesici ve delici makinalar aynı zamanda büyük bir 
güçle çalıştığı için yakın çevreye topraktaki çakıl ve taş gibi bazı 
sert nesneleri de fırlatabilirler.

Kıstırma noktalarına ellerin, parmakların ya da ayakların yak-
laşması tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Bu tür makinelerle ça-
lışırken, özellikle giyilen kıyafetlere son derece dikkat edilmeli-
dir. Yırtık, sökük ve bol elbiseler her zaman çok tehlikelidir. Sar-
kan kumaş parçaları, makinaların dönen parçalarına yaklaşırken 
kişilerin haberi olmamakta ve bir anda parmakların, ellerin veya 
ayakların kıstırılmasına neden olmaktadır.

Traktör ve benzeri tarım araçlarının fren, acil durum freni, far, 
sinyal lambası ve diğer güvenlik aygıtlarının bakımları düzenli 
olarak yaptırılmalıdır. Yetkisiz kişilerin tarım makinelerini/araç-
larını kullanması engellenmelidir, özellikle çocukların kullanımı 
kesinlikle yasak olup, çocuklar çalışma alanından ve makineler-
den uzak tutulmalıdır.

ERGONOMİ
Ergonomik özellikler, insanın verimli ve rahat çalışabilmesi için 
en uygun hale getirilmiş koşulları ifade etmektedir.
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Tarımsal çalışma, eğilip bükülmeyi, uzanmayı, tekrarlanan 
hareketleri, tarım teçhizatları kullanırken sıcak veya soğuk or-
tamda çalışmayı da içeren ve en ağırından en hareketsizine göre 
değişen çalışmaları kapsamaktadır. Tarım sektöründe ergonomik 
olmayan koşullarda çalışılması sonucunda ortaya çıkan olumsuz-
luklar şunlardır; kazalar (traktör ve tarım makinaları), ölüm ve 
yaralanmalar, maddi kayıplar, çalışan sağlığındaki kısa veya uzun 
vadeli olabilecek olumsuz etkilenmeler (22).

Aşağıda belirtilen bazı ergonomik faktörler, tarım çalışanları-
nın sağlığını etkilemektedir:
•	 Fiziksel çalışma ortamındaki çevresel faktörler (gürültü, iklim 

koşulları, aydınlatma, termal konfor vb.)
•	 Çalışma sırasında kullanılan teknoloji (iş yeri tasarımı, tesis 

tasarımı ve elle taşıma, makinelerin yapamayacağı ağır işler 
için insan gücü kullanılması, vb.)

•	 Görevlerin düzenlenme şekli (vardiyalı çalışma, çalışma saat-
leri, vb.)

•	 Çalışanların kişisel özellikleri (yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, fiz-
yolojik özellikler, tutum ve davranışlar).

İnsanlar standart boy ve kiloda olmadığından, makinelerin in-
san boyutlarına göre ayarlanabilir olması istenir. Örneğin, traktör 
oturaklarının farklı kütle ve boyutlara sahip sürücülere göre ayar-
lanabilir olması, ergonomik koltuk ve sırt desteğinin olması farklı 
sürücülerin benzer etkinlikte çalışmasına olanak sağlar.

Fiziksel iş yeteneği, 25-30 yaşlarında maksimum düzeydedir. 
Bu yaştan sonra fiziksel yetenekler azalmaya başlar; 55-70 yaşla-
rı arasında, adale güçsüzlüğü, yanıtlama süresinde artış, solunum, 
kalp ve damar yetersizlikleri başlar, bunlar zihinsel yeteneklerin 
azalmasına sebep olur.

Tarım çalışmalarında tekrarlanan hareketler ve ergonomik ko-
şulların kötülüğüne bağlı olarak gelişen çeşitli kas-iskelet sistemi 
hastalıklarının sayısı artmaktadır. Tarım çalışanlarında kas-iskelet 
sistemi hastalıklarının görülme nedenleri; sürekli tekrar eden ha-
reketlerden oluşan işler, kolların omuz hizasının yukarısında ya-
pılan çalışma, iş yetiştirme kaygısıyla hızlı çalışma, titreşimli alet/
makinelerin kullanımı, elle ağır yük taşıma ve uygun olmayan vü-
cut duruşunda özellikle öne eğilerek uzun süre çalışma, çömelme, 
kalkma, uzanma gibi işler, sabit pozisyonda çalışmayı gerektiren 
işler, rüzgar/yağmur/aşırı sıcak/aşırı soğuk/güneş ışınları altında 
çalışmadır.

Ayrıca, tarım işleri elle tohum ekmek, ekin bakımı, yabani ot 
ayıklama, toprağı işleme, hasat, hasat sonrası paketleme, yükle-
me ve taşıma gibi emek yoğun uygulamaları içermektedir. Çalış-
ma uygun olmayan, engebeli, kaygan zeminlerde gerçekleştirilebi-
leceğinden çalışanların dengelerini kaybedip düşerek kas-iskelet 
sistemine zarar vermesine sebebiyet verebilmektedir. Tarım işle-
rinde sıklıkla kullanılan titreşimli makine ve ekipman kullanımı 
da parmaklar, eklemler ve kas-iskelet sisteminde deformasyona 
sebebiyet vermektedir. Bu tür sık tekrarlanan ve bedeni zorlayan 
hareketler için uygun tarım aletlerinin kullanılması ve çalışma 
ortamının düzenlenmesi çalışan sağlığı açısından çok önemlidir. 
Eğilme, kaldırma, bükülme, diz çökme, kuvvetli kavrama, taşıma, 
titreşimli ekipman/ makinalar ve uzun süreli tekrarlanan hare-
ketler kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Ta-
rımsal faaliyetlerden kaynaklanan kas-iskelet sistemi rahatsızlık-

larında sırt, boyun, bel, bilek, kol, bacak, omuzlar, dizler ve vücu-
dun diğer bölgeleri etkilenmekte ve ağrıya neden olmakta, burkul-
ma ve incinmeler görülmektedir. Çalışanlarda, halsizlik, çalışma 
isteksizliği, yorgunluk, güç kaybı, ellerde uyuşma, parmak uçla-
rında yanma, ellerine aldıkları gerekçeleri düşürme-his kaybı gibi 
şikayetler de görülmektedir. Ergonomik ajanlar mandıra çalışan-
larında diz osteoartriti (İng. milker’s knee) ve traktör sürücülerin-
de kalçanın osteoartriti gibi spesifik rahatsızlıklara da sebebiyet 
vermektedir (5). Susuz kalan çalışanlarda kas-iskelet yaralanma-
sı riski de artış göstermektedir. Tüm bunlara rağmen, iyi organi-
ze edilmiş ve ergonomik olarak tasarlanmış bir çalışma ortamı ve 
idari uygulamalar (çalışma saatleri, dinlenme araları, uygun din-
lenme yerleri, vb.) çalışanların sağlığını ve refahını artıracaktır.

Haftalık 60 saatin üstünde yapılan çalışmalarda, akut kas-
iskelet sistemi hastalığı riski normalin 3 katına çıkmaktadır. Ör-
neğin; bilekte görülen karpal tünel sendromu, süt sağan çiftçilerde 
görülürken; diz ve kalçada görülen artrit ağır yük taşıyan çalışan-
larda görülmektedir. Kas iskelet sistemi yaralanmaları ve biriken 
rahatsızlıklar özellikle kadınlarda osteoartrite sebep olabilmekte-
dir. Genç çalışanların kemik yoğunlukları düşük ve kas iskelet sis-
temleri gelişme halinde olduğundan kas- iskelet yaralanmalarına 
karşı daha fazla risk altındadırlar. 

Tarım sektöründe çalışanların en sık maruz kaldığı etmen 
olan ergonomik şikayetleri engellemek için bazı basit ama etkili 
çözüm yolları mevcuttur.
•	 Omuz hizasından yukarı uzanarak çalışılması engellenmelidir,
•	 Tekrarlayan işler arasında yeterli süre ve dinlenme arası olma-

lıdır,
•	 Çalışanlar arasında rotasyon sağlanmalıdır,
•	 Bacaklardan destek alınarak kaldırma yapılmalıdır (eğilerek 

değil, çömelerek),
•	 Toplanan meyve/sebzeye yakın mesafede olunmalıdır,
•	 Ağır yük kaldırmak yerine taşımanın kolaylaşması için küçük 

yığınlar yapılmalıdır,
•	 Kaldırma ve taşımayı kolaylaştıracak paketleme teknikleri uy-

gulanmalıdır,
•	 Ağır yük taşımak için özel tasarlanmış taşıma araçları/ el ara-

baları/paletler kullanılmalıdır,
•	 Ağır yüklerin tek kişi tarafından kaldırılmaması sağlanmalıdır,
•	 Çalışma ortamında temiz içme suyu, uygun rehidrasyon sıvı-

ları bulundurulmalıdır,
•	 Kullanılan el aletlerine titreşimi emen, yalıtkan, ergonomik ve 

uygun tutacaklar eklenmelidir

NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health 
(Amerika Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü)’un “Basit Çö-
zümler: Tarım Çalışanlarında Ergonomi” rehberinde yer alan aşa-
ğıdaki yönergeler, daha konforlu ve üretken bir çalışma ortamı 
oluşturulmasına yardımcı olabilir niteliktedir (21):
•	 Gerekli aletleri veya diğer nesneleri omuz yüksekliğinin üzeri-

ne koymaktan kaçınmak,
• Çalışanların en sık kullandığı öğeleri çalışana yaklaşık 45 cm 

mesafede konumlandırmak,
• Toplama veya ayıklama gibi sürekli tekrar gerektiren çalış-

malarda, çalışanın çok tekrar gerektirmeyen başka bir görev-
de dönüşümlü olarak çalışmasını sağlamak. (Örneğin, tekrarlı 
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hareketler içeren ayıklama işini yapan bir çalışana, bitmiş ku-
tuları yükleme alanına taşımak gibi tekrarlı el hareketleri ge-
rektirmeyen başka işler vermek)

• Oturarak çalışılmasını sağlamak. Oturarak çalışmak bel ve 
bacaklardaki baskıyı azaltır. Ayakta durmak bacakların şişme-
sine neden olur (yürümekten daha fazla). En iyi iş; çalışanla-
rın oturduğu, ayakta durduğu ve yürüdüğü dönüşümlü olarak 
farklı hareket türlerine izin veren işlerdir.

• Hem ayakta hem de oturarak yapılan çalışmalarda, çalışan ile 
çalışılan yer arasında bir ayak ve diz mesafesi bulunmalıdır.

• Ayakta yapılan çalışmalarda, yorgunluğu azaltmak için ergo-
nomik paspaslar sağlamak. Ergonomik paspaslar ile sırt ve ek-
lemlerdeki ağrı ve gerginlik azaltılabilmektedir. Ergonomik 
paspaslar ayağın, sırtın ve eklemlerin gerginliğinin azalmasın-
da yardımcı olarak, yorgunluğu almaktadır.

• Ayakta yapılan çalışmalarda, tezgâh yüksekliği çalışana uygun 
olacak şekilde ayarlanmalıdır.

• El Aletlerinin Kullanımı Yönergeleri ise şu şekilde tanımlan-
mıştır;

• Aletlerin kullanımı güç gerektirdiğinde, çalışanın işaret par-
mağı ve başparmağı ile aleti iyice kavramasını sağlamak,

• Aletin sapının pürüzsüz, kaymaz malzeme ile kaplanma-
sı (plastik veya kauçuk). Makas veya pense gibi çift saplı alet-
lerin sap uzunluğunun en az 10 cm, tercihen 13 cm olma-
sı. Aletin saplarının açık kalmasını sağlayacak bir yay meka-
nizmasının olması ve tutma yeri hariç saplarının düz olması  
gerekmektedir.

• Eğilme Gerektiren İşler İçin Yönergeler şunlardır;
- Eğilme gerektiren işlerden kaçınmak için:
- Kullanılan aletlere uzun saplar takmak.
- Mümkün olduğunca oturarak çalışmak.

•	 Eğer eğilme gerektiren işler zorunlu ise, yaptığı işe başka kısa 
işler (çalışanların yürümesini ve oturmasını sağlayacak) ek-
lenmelidir.

HAYVAN KAYNAKLI RİSK ETMENLERİ
Hayvan kaynaklı yaralanmalar; çalışanın hayvana yakın çalış-
ma zorunluluğu sonucu hayvanı dolaştırırken, bakımını yaparken 
veya tedavi ederken ezilme, boynuz darbelerine bağlı yaralanma, 
tepme, ısırma, sert bir yere çarpma, çalışanın hatalı davranışı, te-
tikleyici davranışlar veya kör noktada durmak sonucu maruz ka-
lım gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ve çalışanlara eğitimler veril-
mesi, büyük hayvan çiftliklerinde hayvan kaynaklı risklerden koru-
yucu yaklaşımlar geliştirilmesi ve risk değerlendirmesi yapılası hay-
van kaynaklı risklerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilmektedir.

Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar “Zoonoz” olarak 
adlandırılmakta ve virüs, bakteri, mantar ve parazit içeren çeşitli 
mikroorganizmaların solunması, yutulması veya deri yolu ile nü-
fuz etmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Hayvanlardan kaynakla-
nan dışkı, idrar, salya, kan, süt, hayvansal besinler, hayvanlarla te-
mas, ağız, deri ve solunum yoluyla insanlara bulaşabilmektedir. 
Zoonozlardan korunmak için;
•	 Tehlikeli bir madde içeren (örneğin bir mikro organizma) iş fa-

aliyetlerinden kaynaklanan sağlık risklerini değerlendirmek,

•	 Tehlikeli maddelere maruz kalındığı durumlarda tehlikeyi uy-
gun şekilde kontrol etmek, (hayvanları sağlıklı tutarak, aşıla-
yarak riski minimize etmek gibi),

•	 Kontrol önlemlerini güncellemek ve sürdürmek (hayvanlarla 
temastan kaçınma, sadece gerekli olduğunda temas etme gibi),

•	 Çalışanların belirli aralıklarla bilgilendirmek (özellikle kişisel 
hijyen ile ilgili),

•	 Uygun kişisel koruyucu donanım kullanmak,
•	 Kişisel hijyene dikkat etmek,
•	 Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, özellikle enfeksi-

yona daha açık olan çocuklar ve yaşlılar gibi tarım işletme-
lerine gelen ziyaretçileri de etkileyebileceğinden giriş çıkışları 
kontrol altında tutmak gibi önlemler alınmalıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Kişisel koruyucu donanım (KKD), kişiyi bir veya birden fazla sağlık 
ve güvenlik tehlikesine karşı korumak amacıyla tasarlanmış ve üre-
tilmiş kişilerce takılan, tutulan ve giyilen her türlü donanımı ifade 
eder. Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağla-
yacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntem-
leriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda 
kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek has-
talığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden 
korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıy-
la kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma 
tedbirlerine göre öncelik verir (23). Tarımsal üretimde de risklerin 
toplu koruma tedbirleriyle önlenemediği veya alınan teknik ve ida-
ri önlemlere rağmen istenilen düzeye indirilemediği hâllerde kişi-
sel koruyucu donanımlar ek koruma sağlamaktadır.

KKD, kullanıcının özellikleri ve yüklediği ek fizyolojik ve diğer 
zararlı etkiler dikkate alınarak seçilmelidir. Çalışana tam otur-
malı ve kişiye özel olmalıdır. Kullanımı, saklanması hususuna 
dikkat edilmeli ve gerektiğinde yenisi ile değiştirilmelidir. Fark-
lı KKD’ler ve bileşenleri kullanıldığında, birbirleri ile uyumlu ol-
duğundan emin olunmalıdır. KKD ergonomik tasarımı açısından 
değerlendirilmeli ve kullanıcının hareket yeteneğini, görme alanı-
nı, işitmesini veya diğer duyusal işlevlerini kısıtlamamalıdır. İşve-
ren tarafından çalışanlara KKD’nin kullanımı, bakımı, saklanma-
sı, kullanım nedenleri ve riskler gibi konularda gerekli bilgilendir-
me ve eğitimler verilmelidir.

Tarım sektöründe çalışanlar ayak koruyucu, kimyasallara 
karşı koruyucu eldiven, gaz ve tozlara karşı uygun solunum ko-
ruyucu, kimyasallara karşı koruyucu tulum gibi kişisel koruyucu 
donanımlar kullanmalıdır. Koruyucular çalışıldığı sürece kulla-
nılmalı, çıkarılmamalı ve kullanılmadığı zamanlarda temiz tu-
tulmalı, temiz ortamda saklanmalı, kullanım ömrünü tamamla-
mış koruyucular yenisi ile değiştirilmelidir. Kullanıcı her kulla-
nımdan önce KKD’yi yırtık, kırık vb. risklere karşı kontrol etme-
lidir. Ayrıca, yemek yerken veya sigara içerken ağız yolu ile vücu-
da girebilecek kimyasallara karşı dikkatli olunmalıdır, eller her 
ilaçlamadan sonra yıkanmalıdır. Ayrıca çalışma ortamına yakın 
temiz içme suyu, çalışanlar için uygun el ve vücut yıkama yerle-
ri sağlanmalıdır. Toz kimyasallarla çalışırken solunmaması; sıvı 
kimyasallarla uygulama yaparken ise göz, deri ve ağız yolu ile vü-
cuda alınabileceğinden sıçramaması için gerekli koruyucu dona-
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nımlar kullanılmalıdır. Açık alanda yapılacak kimyasal uygula-
malar için rüzgârın en az ve uygun açıda olmasına veya kapalı 
alanda yapılacak uygulamalar için uygun havalandırma koşulla-
rının olmasına ve diğer çalışanların kimyasaldan etkilenmemesi-
ne dikkat edilmelidir.

TARIM SEKTÖRÜNDE GÖRÜLEN DİĞER 
SORUNLAR
Tarım sektöründe yukarıda anlatılan konuların dışında karşılaşı-
lan farklı riskler ve sorunlarda vardır. Bunlardan bazıları; tarım 
işlerinde taşeron ve aile fertlerinin çalışması, mevsimlik geçici ça-
lışanlar, çocuk çalışanlar, yabancı çalışanlar, temiz içme ve kul-
lanma suyu, tarım çalışanlarının sahip olduğu temizlik, tuvalet, 
barınma ve dinlenme gibi zayıf sosyal imkanlar, vb.

Tarım çalışanları için mutlaka temiz ve uygun tuvaletler, ye-
terli ve hava şartlarına uygun sıcaklıkta temiz içme suyu, el yıka-
mak için temiz su ve sabun bulunan lavabolar, merkezden uzak-
ta çalışılan yerler için gerektiğinde çalışan sayısına uygun ve ça-
lışma yerine yakın seyyar tuvaletler tedarik edilmelidir. Özellik-
le kimyasallara maruz kalan çalışanların uygun KKD’lerini ve te-
miz kıyafetlerini değiştirmek ve saklamak için uygun üst değiştir-

me kabinleri ve dolapları bulunmalıdır. Çalışanlar için temiz içme 
su kaynağı da çalışılan ortamda ayrı bir bölümde bulundurulmalı-
dır. Ayrıca, çalışanların dinlenme, yemek yeme gibi temel ihtiyaç-
larını karşılayabilecekleri uygun yapı yok ise, hava koşullarına uy-
gun geçici barınaklar bulundurulmalıdır.

İlkyardım ve acil durum ile ilgili gerekli düzenlemeler ve eğiti-
lerek görevlendirilmiş personel bulundurulmalıdır. Tarımda çoğu 
iş, acil durum tıbbi hizmetlerinden uzakta gerçekleştirilmektedir. 
Bu sebeple, traktör veya zincir testere kullanımı gibi özellikle teh-
likeli işler yapılırken gezici ilkyardım çantaları, ilkyardım dolabı 
bulundurulmalıdır. Çok sayıda çalışan var ise, ilk yardım odası, 
sağlık personeli ve ilkyardım eğitimi almış çalışanların bulunma-
sı gerekmektedir. İlkyardım çantalarında panzehir, amonyak, hi-
poklorit, permanganat gibi malzemeler bulundurulmalıdır. 

Fazla çalışma, talep hızı ve iş yetiştirme kaygısına bağlı ola-
rak hızlı çalışma temposu, sosyal güvencenin olmaması, iş gü-
vencesinin olmaması, uygunsuz fiziksel çalışma ortamları, gö-
rev tanımlarının net olmaması, mevsimlik çalışma, sürekli deği-
şen iş gücü vb. faktörler de tarım sektöründe sık rastlanan risk  
etmenleridir (24)

Tablo 9. Hayvanlardan bulaşan hastalıklar (22)

Yaygın İsmi Temel Kaynak Maruz Kalım Semptomlar

Şarbon Memeliler Saç, kemik ve diğer dokulara temas Cilt lezyonları (nadiren bağırsak veya sistemik 

hastalıklar)

Kuş gribi Kümes hayvanları, vahşi kuşlar Enfekte kuş tüyü veya dışkısına temas Yüksek ateş, öksürük

Brusella Keçi, koyun, sığır, domuz Plesanta gibi bulaşık dokulara temas Artan veya azalan ateş

Kamfilobakter Kümes hayvanları, sığır Bulaşık gıda, su, süt yeme içme Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Klamidya Koyun, keçi Enfekte hayvan taşıma Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Kriptosporidioz
Kümes hayvanları, sığır, koyun, küçük 

memeliler
Hayvan dışkısı yutma Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Hanta Fareler, yarasalar Tozlar Solunum yolu iltahabı, kanama veya akciğer 

ödemi, menenjit

Kist hidatik Geviş getiren hayvanlar, köpek, domuz, 

vahşi etoburlar

Çiğ veya az pişmiş bulaşma olmuş 

hayvan ürünleri yemek

Genellikle uzun süre belirti vermez, enfekte 

organa bağlıdır

Leptospiroz Kemirgenler, sığır domuz, vahşi 

etoburlar, atlar

Açık cilt üzerinde kirli su Grip benzeri belirtileri izleyen sistemik 

hastalıklar, sıklıkla böbrek veya karaciğer işlev 

bozukluğu

Orf Koyun, keçi Enfekte hayvanlarla temas Cilt lezyonları ve ülserasyon

Papağan humması Muhabbet kuşu, tavuk, güvercin Kurumuş pislikleri soluma Zatürre

Q ateşi Sığır, keçi, koyun Bulaşmış doku tozlarını soluma Zatürre

Kuduz Köpek, kedi, vahşi etobur, yarasalar Deriden virüs yüklü tükürük ile temas Nörolojik, sonunda ölümcül

Trişinozis
Domuz, vahşi etobur, kutup ve 

okyanus memelileri
Az pişmiş etlerin yenmesi Adale yumruları ve ağrı

Tüberküloz Sığır, keçi, köpek Pastörize edilmemiş süt içmek, 

havadaki damlacıkları solumak

Öksürük, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, kilo 

kaybı
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TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARDA 
GÖRÜLEN İŞ KAZALARI, MESLEK 
HASTALIKLARI ve İŞLE İLİŞKİLİ 
HASTALIKLAR
Tarım sektöründe çalışanlar için yukarıda detaylı olarak bahsedil-
diği üzere kimyasal, fiziksel, biyolojik, ergonomik ve psikososyal 
risk etmenleri gruplarının tamamı için risk faktörü bulunmakta-
dır.  Bu iş yeri tehlikeleri sonucunda ortaya çıkabilecek iş kazaları, 
meslek hastalıkları ile işle ilişkili hastalıkların ana başlıkları Tab-
lo 10’da özetlenmiştir (25). 

Tarım sektöründe çalışanlarda ölümle sonuçlanmayan iş ka-
zalarının en sık sebepleri arasında düşmeler, ekipman, iş makine-
leri ve malzemelerle ilişkili yaralanmalar yer almaktayken, ölüm-
lü iş kazalarının en sık sebebi trafik kazalarıdır (Şekil 3 ve 4) (9, 10 

25). Bununla birlikte tarım sektöründe çalışanlarla ilişkin bu is-
tatistikler incelenirken bu verilerin sigortalı çalışanlara ait veri-
ler olduğu; ancak sektörde kendi namı hesabına veya aile çiftlik-
leri/işletmeleri şeklinde sigortalı çalışmayan önemli sayıda çalı-
şan bulunduğu, ayrıca kaza ve yaralanmaların kayıt ve bildirimin-
deki aksaklıkların verileri etkileyebileceği göz önünde bulundu-
rulmalıdır (25). Bu sektördeki iş kazalarıyla ilgili olarak 2016 yı-
lında yayınlanan bir çalışmada kaza riski ile anlamlı ilişki sapta-
nan faktörler; ileri yaş, etnik durum, dil farklılığı, çiftlikte yaşıyor 
olma, günde 7-7,5 saatten az uyuma, yüksek kaza riski algısı, zor-
layıcı sosyal koşullar, çiftliğin satış / büyüklük / gelir / çalışan sa-
yısının fazla olması, hayvancılık faaliyeti, güvenli olmayan davra-
nışlar, çiftlik işlerinde bilgisayar sistemleri kullanımı, pestisit ve/
veya kimyasallara maruz kalım, çiftlikler arasında yüksek düzey-

Tablo 10. Tarım çalışanlarında görülen meslek hastalıkları ve işle ilişkili hastalıklar (25)

Meslek hastalığı / İşle 

ilişkili hastalık
Tehlike Kontrol stratejisi

Kas iskelet sistemi 

hastalıkları 

Uzun süreli eğilme; ağır kaldırma; dikim, budama, 

hasat faaliyetleri sırasında tekrarlayan üst ekstremite 

hareketleri 

Aletlerin ve iş yerinin ergonomik açıdan yeniden düzenlenmesi; 

yüklerin ağırlıklarının azaltılması; tekrarlayıcı ve tekrarlayıcı olmayan 

işler arasında rotasyon 

Pestisit ilişkili durumlar

Pestisitlerin karıştırılması, doldurulması ve uygulanması; 

yakın zamanda pestisit uygulanmış alanlarda çalışma; 

pestisitlerin hava akımı yoluyla komşu alanlara ulaşması; 

barakalarda pestisitlere maruz kalma

Daha az toksik maddelerle ikame; yeterli koruyucu donanım; 

pestisit maruz kalımından korunmaya yönelik eğitimler; maruz 

kalmanın meydana gelebileceği alanlarda çalışanlara yönelik 

yönetimsel kısıtlamalar

Travmatik yaralanmalar

Traktörler ve diğer çiftlik ekipmanı ile ilişkili olaylar; 

tarlalara gidiş ve dönüş sırasındaki motorlu taşıt 

kazaları; kesme ve budama için kullanılan kesici aletlerle 

yaralanmalar

Traktörlerde devrilme koruması; makineler için etkin perdeleme ve 

koruma uygulanması; yolların etkin işaretlenmesi ve aydınlatılması; 

büyük hayvan temasını minimize edecek ahır planlaması; güvenli 

kesici aletlerin kullanımı

Solunumsal hastalıklar

Toprakta veya ekinlerde doğal olarak bulunan ya da 

diğer kimyasallardaki alerjik ve iritan maddelere hava 

yoluyla maruz kalma

Toz oluşumunu en aza indirmek için üretim sürecinin değiştirilmesi 

veya ıslak çalışma; havalandırmanın optimize edilmesi; daha 

az toksik bileşiklerin kullanılması; duyarlı hale gelen çalışanların 

etkenden uzaklaştırılması; solunumsal koruyucuların kullanımı

Ruhsal bozukluklar
Uzun çalışma saatleri; yetersiz ücret; aile ve 

arkadaşlardan sosyal izolasyon

Çalışma ve barınma koşullarının iyileştirilmesi; ruh sağlığı 

hizmetlerine erişimin sağlanması

Termal koşullarla ilişkili 

hastalıklar
Sıcak ve nemli ortamlarda çalışma

Çalışanların çalışmaları sırasında içme suyuna erişiminin 

sağlanması; aklimatizasyon sorunu bulunan çalışanların sürveyansı; 

çalışan ve işverenin semptomlar konusunda eğitimi; semptomların 

en erken döneminde gölgede zorunlu istirahatin sağlanması

Dermatitler

Toprakta veya ekinlerde doğal olarak bulunan ya da 

gübre ve pestisitlerdeki alerjik ve iritan maddelere cilt 

teması

Daha az toksik malzemelerle ikame; el ve kol korunması için 

eldiven ve manşet kullanımı; gerekli durumlarda duyarlı hale gelen 

çalışanların ortamdan uzaklaştırılması için yönetimsel düzenlemeler; 

kontamine kıyafetlerin değiştirilmesi

Bulaşıcı hastalıklar

Sanitasyonun yetersiz olması; tüberküloz, cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklara maruz 

kalma açısından riskli grupların bulunması; hayvanlardan 

bulaşan enfeksiyonlar (zoonozlar)

Sanitasyonun iyileştirilmesi; barınma olanaklarının iyileştirilmesi; 

tıbbi tarama ve tedavi hizmetlerinin iyileştirilmesi

Kanser
Pestisit ve diğer tarım ürünlerindeki kimyasallara maruz 

kalma; uzun süreli güneş ışığı maruz kalımı

Kanserojen olmayan maddelerle ikame; koruyucu kıyafet ve güneş 

kremi kullanımı; maruz kalımı sınırlandıracak yönetimsel önlemler

Göz hastalıkları
Tozlu ortam ve koşullar; bitki kısımlarının göze 

penetrasyon riski

Göz koruyucu kullanılması; toz kontrolü; göz banyosu için cepte 

taşınabilir boyutta solüsyon bulundurulması
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de işbirliği ve etkileşim, makinelerin durumunun orta/kötü dü-
zeyde olmasıdır (26). Bu sektördeki iş kazalarını azaltmaya yönelik 
müdahaleler, belirtilen sebep ve risk faktörlerini hedeflemelidir.

Tarım sektöründe çalışma ile solunum sistemi hastalıkla-
rı arasındaki ilişki konusunda 2018 yılında yayınlanan bir başka 
çalışmada, hayvancılığa ilişkin özellikle büyükbaş hayvancılık fa-
aliyetlerine özgü akciğer adenokarsinomları açısından koruyucu 
yönde bir ilişki saptanan çalışmaların bulunduğu ve endotoksin 
maruz kalımlarının bu etkide rol oynadığının öne sürüldüğü be-
lirtilmiştir. Aynı çalışmada astım ve alerji açısından tarım faali-
yetlerinde artmış riski işaret eden araştırma sonuçlarına karşın 
mesleki risklerin tanınması ve meslek hastalığı bildirimindeki ye-
tersizlikler göz önünde bulundurulduğunda bu hastalıkların sık-
lığının daha fazla olabileceği; güvercin besleyiciliği ile hipersensi-
tivite pnömonileri başta olmak üzere interstisyel akciğer hastalı-
ğı prevelansında anlamlı risk artışı saptandığı ve hayvancılık faa-
liyetleri sürdürenlerde artmış KOAH riskine işaret eden kesitsel 
araştırma sonuçları belirtilmiştir (27).

Tarım faaliyetleri içerisinde örtü altı tarım; havalandırma ko-
şullarının yetersiz olma riski nedeniyle kapalı bir ortamda çeşitli 
kimyasallara yoğun maruz kalma, tarım faaliyetinin yanı sıra se-
ranın tamir ve bakımı nedeniyle ilave ergonomik riskler şeklinde 
risk etmenlerinin birçoğuna yoğun maruz kalma tehlikesinin bu-
lunduğu bir üretim şekli olarak akılda bulundurulmalıdır (24, 28).

SAĞLIK GÖZETİMİ
Tarım sektöründe çalışanlarda en sık görülen sağlık sorunları; so-
lunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, bulaşı-
cı hastalıklar (sudan ve hayvanlardan), dermatolojik sorunlar, psi-
kososyal sorunlar, kanserler (kimyasallar, güneş, vb. kaynaklı) ve 
kaza ve yaralanmalardır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işveren; ça-
lışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik riskleri-
ni dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. İş-

veren aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapıl-
masını sağlamak zorundadır:
•	 İşe girişlerinde,
• İş değişikliğinde,
• İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan iş-

ten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri 
hâlinde,

• İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin 
tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla 
(29).

Tarım sektöründe yapılan işin tehlike sınıfına göre mevzuatımız-
da belirtilen sıklıkta gerekli muayene ve tetkikler yapılmalıdır. 
Genellikle “tehlikeli” sınıfa giren çalışmaları içeren tarım sektö-
ründe periyodik muayene sıklığı en geç 3 yılda birdir. Çocuk, genç 
ve gebe çalışanlar için bu sıklık altı ayda bir olmalıdır. Tehlike-
li ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları 
işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatı-
lamaz. Çalışma hayatında özel politika gerektiren çocuk, genç, ka-
dın, gebe ve emzikli çalışanlar ile kronik hastalığı olan ve engelli 
çalışanlar, göçmen çalışanlar, yaşlı çalışanlar, vb. mevzuata, sağ-
lık durumlarına ve bireysel özelliklerine uygun şekilde muayene 
ve tetkiklerinin yapılarak, uygun işlerde çalıştırılmaları ve yasak 
olan işlerde çalıştırılmamaları gerekmektedir. 

Kimyasal maddelerle çalışanların sağlık gözetiminde; 
•	 İşveren, yapılan risk değerlendirmesine göre risk teşkil eden iş-

lerde çalışanların sağlık durumlarının gözetim altında tutul-
ması için iş yerinde gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır.

•	 Sağlık gözetimi, kimyasal maddeden etkilenme başlamadan 
önce yapılmalı ve düzenli aralıklarla devam ettirilmelidir. İş ye-
rinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi-
ne olanak sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

•	 Çalışanlardan birinde kanserojen veya mutajen maddelerden 
etkilenme nedeniyle oluştuğu düşünülen bir sağlık sorunu gö-

TARIMDA ÖRNEK İSG GÖZLEM FORMU (11)
Firma :

Bölge/Şehir:

Gözlemciler:

Tarih

  Kriter Evet Hayır Gözlem Yok

1. GÜVENLİ 

DAVRANIŞ

1.1. Uygun KKD kullanımı var mı?

1.2 Çalışanlara gerekli eğitimler veriliyor mu?

1.3 Güvensiz davranış var mı?

2. DÜZEN VE 

TEMİZLİK

2.1. Çalışma ortamı düzenli mi?

2.2 Kişisel hijyen şartları sağlanıyor mu?

2.3 Kullanılan ekipman, makine ve KKDler için ayrı bir depolama alanı var mı?

2.4. El aletleri ve makineler düzenli yerleştirilmiş durumda mı?

2.5. Çalışanlara uygun dinlenme alanları sağlanmış mı?
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Firma :

Bölge/Şehir:

Gözlemciler:

Tarih

  Kriter Evet Hayır Gözlem Yok

3. MAKİNE VE 

EL ALETLERİ 

GÜVENLİĞİ

3.1. Makine ve iş ekipmanlarının koruyucuları yerinde ve iyi durumda mı?

3.2. Acil durum düğmeleri mevcut mu?

3.3 Çalışanlar makineler ve iş ekipmanlarının güvenli kullanımı konusunda eğitildiler mi?

3.4 Makine ve ekipmanların periyodik bakımları düzenli olarak yapılmakta mı?

 4. NAKLIYAT VE 

HAREKET EDEN 

ARAÇLAR

4.1 Araç, forklift ya da teleskopik araç operatörleri makinelerin güvenli kullanımı konusunda 

eğitilip sertifikalandırıldı mı?

4.2 Forkliftler, teleskopik araçlar ve bağlantıları uzman bir kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

4.3 Tarım alanında araçların güvenli hareketi konusunda organizasyon yapıldı mı?

4.4 Traktörün fren tertibatı düzenli olarak bakım ve kontrole tabi tutuluyor mu?

4.5 Römork fren tertibatı etkin ve kontrol edilebiliyor mu?

4.6 Çekme aparatları (zincirler, çubuklar, halatlar vb.) aşınmalara karsı düzenli olarak kontrol 

ediliyor mu?

4.7 Emniyet kemerleri kullanılıyor mu?

4.8 Eski traktör kabinleri güvenlik kafesi (roll-bar) ile donatılmış mı?

4.9 Eski güvenlik kafesleri paslanma ve dayanıklılık açısından kontrol ediliyor mu?

4.10 Araçların ışıklandırma sistemi ve göstergeleri çalışıyor mu?

4.11 Araçların aynaları temiz ve kullanılır vaziyette mi?

  5. İŞ HİJYEN

5.1. Çalışma ortamında gürültü maruz kalımı var mı?

5.2. Aydınlatma yeterli mi?

5.3. Çalışma ortamında toz maruz kalımı var mı? (organik, inorganik)

5.4. Çalışma ortamında titreşim maruz kalımı var mı?

5.5. Termal konfor şartları uygun mu?  Çalışanlar aşırı sıcak , nem , basınç, düşük sıcaklık, 

yağmur ve güçlü rüzgârdan korunuyor mu?

5.6. Güneş ışığından kaynaklı radyasyona maruz kalım var mı?

6. ERGONOMI

6.1. Oturarak yapılan çalışmalarda  uygun şartlar (tezgah, sandalye, tabure, vb.) sağlanmış mı?

6.2. Kas iskelet sistemini zorlayıcı ve tekrarlayan hareketler mevcut mu? 

6.3. Kullanılan el aletleri ergonomik mi?

6.4. Yüklerin elle kaldırılması ve hareket ettirilmesi işleri ergonomik olarak yapılıyor mu?

7. YÜKSEKLİK

7.1 Yüksekte (binalarda, makinelerde, ekipmanda, depolarda vb.) güvenli çalışma sisteminiz var 

mı?

7.2 Bütün taşınabilir merdivenler güvenli ve yapılan isler için uygun mu? Kullanılmadığında 

güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor mu?

7.3 Merdivenler yüksekte kullanıldığında sağlam ve dengeli bir şekilde durması sağlanıyor mu?

7.4 Merdivenlerle yüksek yerlere ulaşılmasında daha güvenli başka seçenekler de dikkate 
alınıyor mu?

7.5 Balyalar güvenli bir şekilde istifleniyor mu?
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Firma :

Bölge/Şehir:

Gözlemciler:

Tarih

  Kriter Evet Hayır Gözlem Yok

8. KİMYASALLAR              

8.1. Kullanılan kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları (SDS) mevcut mu?

8.2. Kimyasal kullanımı sırasında çalışanın deri veya solunum ile maruz kalım var mı?

8.3. Kimyasal maruz kalımına karşı çalışanın uygun KKD kullanımı var mı?

8.4. Kimyasallar uygun şartlarda depolanıyor mu?

8.5. Çalışanlara ve diğer insanlara kullanılan kimyasallardan kaynaklanan riskler anlatılıp kontrol 

önlemleri uygulandı mı?

8.6. Çalışanlar kullanılan kimyasallar ile ilgili düzenli olarak eğitime tabi tutuluyor mu?

8.7 Kimyasallar uygun şekilde etiketlenmiş mi?

8.8 Kimyasallarla işlem yapılan kapalı çalışma alanlarında uygun ve yeterli havalandırma 

mevcut mu?

8.9 Çalışma alanında biyogazın oluşabilecegi ve toplanabileceği (tezek depolama, hayvan, atık 

ve çukurların bulunduğu kapalı alanlar vb.) herhangi bir ortam var mı?

9. PSİKOSOSYAL 

FAKTÖRLER

9.1. Uygun dinlenme alanları mevcut mu?

9.2 Çalışanlara temiz içme suyu sağlanıyor mu?

9.3 Çalışma stresi var mı? (Çalışma zamanı ile ilgili)

9.4 Çalışma ortamında şiddete/mobinge yönelik tehdit var mı?

9.5. Çalışanlara konaklama ve iaşe hizmetleri sağlanıyor mu?

10. ÇEVRE

10.1 Kimyasal atıklar uygun şekilde imha ediliyor mu?

10.2. Kimyasalların çevreye yayılması engelleniyor mu? ( su, kanalizasyon, hava, toprak)

11. BİYOLOJİK 

TEHLİKELER

11.1 Çalışma ortamında tehlikeli biyolojik ajan kaynakları (bitkiler, hayvanlar ve hayvan orijinli 

maddeler, organik toz, atık vb.) var mı?

11.2 Çalışma ortamında tehlikeli biyolojik ajanlarla temas riski kontrol altında ya da en aza 

indirildi mi?

12. ÇOCUKLAR

12.1 Çocukların tehlikeli alanlarda (çalışma alanları, hareket eden makinelerin civarı, yükseklik, 

depolama alanları, bazı hayvanların bulunduğu bölmeler vb.) bulunmaları önleniyor mu?

12.2. Çocuklar tehlikeler konusunda uyarıldı mı?

13. İLK YARDIM 

ve YANGIN 

GÜVENLİĞİ

13.1. Elektrik dağıtım kutuları uygun mu? ( açıkta bulunan kablolar, elektrik kaçağı, vb.)

13.2. İlkyardım malzemeleri mevcut mu? 

13.3. Acil durumlar için (güneş çarpması, böcek sokması, kimyasal zehirlenmesi, kesici alet/

makine kazası, vb.) eylem planı mevcut mu?

13.3. Yangın söndürücüler mevcut mu?

14.4. Kapalı ortam ise acil durum çıkışları mevcut mu?
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rüldüğünde, maruz kalan diğer çalışanlar da sağlık gözetimin-
den geçirilmelidir. Maruz kalım riskini belirlemek ve ortadan 
kaldırmak için risk değerlendirmesi yenilenmelidir.

•	 Maruz kalım tespit edildiğinde, çalışan yaptığı işten alınarak ma-
ruz kalımın olmadığı başka bir işte görevlendirilmelidir. Riskin 
önlenmesi ve azaltılmasına dair diğer bütün önlemler alınmalıdır.

•	 Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel kayıt sistemi bu-
lunmalıdır.

•	 Çalışanlara, etkilenme sona erdikten sonra da yapılması gere-
ken sağlık gözetimi hakkında bilgi verilmelidir.

•	 Çalışan veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değer-
lendirmesini isteme hakkına sahiptir. Çalışanlar, kendilerine ait 
sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptirler.

•	 Kanserojen maddelerle çalışanlarla ilgili kayıtlar maruz kalım-
dan sonra en az kırk yıl süre ile saklanmalıdır (24, 30,31).

Ayrıca, çalışanların alerji kayıtları tutulmalı ve tetanos aşılarının 
takibi yapılmalıdır.
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MADENLERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Rıdvan MEVSİM, Merve MEVSİM, Doç. Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN

Madencilik, medeniyetin gelişimine yön veren, tarihin en eski 
mesleklerinden biridir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 
her yıl yaşanan binlerce kayıp, madenciliği aynı zamanda tarihin 
en riskli sektörlerinden biri yapmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren bazı ülkeler, yaşamış oldukları kazalardan iş sağ-
lığı ve güvenliği bakımından dersler çıkararak madenciliği en gü-
venli sektörler arasına sokmayı başarsa da halen pek çok ülke ma-
denlerde iş kazalarının olumsuz sonuçlarıyla mücadele etmekte-
dir. Madenlerde iş kazaları grizu ve kömür tozu patlamalarından 
göçüklere, su baskınlarından ekipman bazlı kazalara kadar pek 
çok farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. Yaşanan iş kazaları ya-
ralanma veya can kayıplarının yanı sıra kaynakların zayiatına ve 
üretimin aksamasına sebep olmaktadır. ILO International Labo-
ur Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü) iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarının, her yıl küresel gayri safi hasılanın %4’ü oranın-
da kayba neden olduğunu tahmin etmektedir. Tüm risklerine ve 
yerel, bölgesel veya küresel düzeyde yarattığı ekolojik tartışmalara 
rağmen, günümüzde hala küresel enerjinin ve gelişmiş sanayinin 
sürmesinde madenciliğin rolü yadsınamaz.

İş sağlığı ve güvenliğinin, pek çok farklı akademik ve profesyo-
nel topluluğun aynı anda faaliyet gösterdiği disiplinler arası bir ka-
rakteri vardır. İş kazalarının oluşumunu, neden ve sonuçlarını in-
celeyenler arasında mühendisler kadar psikologlar, sosyologlar ve 
yönetim bilimi uzmanları da yer almaktadır. ILO da bu duruma 
vurgu yapmakta; iş sağlığı ve güvenliğinin hukuk (kamu politika-
ları ve iş hukuku), iş tasarımı (mühendislik, ergonomi, yazılım ve 
otomasyon), makine/ekipman (teknoloji, sağlık teknolojisi ve sen-
sörler), çevre, fiziksel ve sosyal etkiler (halk sağlığı, beslenme, fizik-
sel aktivite ve demografi), insan doğası (psikoloji, sosyoloji ve eko-
nomi), tıp, nöroloji ve insan kaynakları ile ilgili olduğunu belirt-
mektedir (1). ILO’nun bu vurgusu, kuşkusuz madencilik sektörü 
için de geçerlidir ve yukarıda sayılan disiplinlerin hemen hepsi ma-
denlerde iş sağlığı ve güvenliğinin doğrudan araştırma konusudur. 

Madenlerde iş güvenliği, kendine özgü pek çok teknik, yöntem, 
ekipman ve yaklaşımı içermektedir. Bu çalışmada, günümüz ya-
şam şartlarının gerektirdiği ölçülerde, özellikle enerji ihtiyacı yö-
nünden madenciliğin önemi vurgulandıktan sonra madencilikte-
ki riskler ve yaşanan kaza istatistikleri ulusal ve küresel ölçeklerde 
verilmektedir. Çalışmanın kalan kısımlarında madenlerde kazala-

ra yol açan ana kaynaklar hakkında bilgi verilmekte ve kazaların 
belki de bilinen en önemli unsurlarından biri olan eğitimin öne-
mine vurgu yapılmaktadır. Son olarak, özellikle 21. yüzyılda bü-
yük bir hızla gelişen teknolojinin madenlerde iş güvenliğine etki-
leri örnekler verilerek aktarılmaktadır. 

MADENCİLİĞİN ÖNEMİ ve ENERJİ 
PİYASASINDAKİ PAYI
Madencilik temel olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır: Yer altı 
veya yer üstü madenciliği. Ancak bu temel yöntemlerin yanı-
na kimi kaynaklar ağır tortu (plaser) ve yerinde (in-situ) çözel-
ti madenciliğini de eklemektedir. Yer altı ve yer üstü madencili-
ği de rezerv türüne, rezerv derinliğine, kullanılan ekipmanlara ve 
daha pek çok parametreye göre kendi aralarında farklı yöntem-
lere ayrılmaktadırlar. Madenciliğin hangi yöntemle yapılacağı to-
poğrafya, rezerv geometrisi, kayaçların jeolojisi, çevresel gerekli-
lik veya sınırlamalar ve ekonomik faktörlere bağlıdır. Gerekli iş 
gücünün mevcudiyeti, kalitesi ve maliyetleri, işçiler için barın-
ma, beslenme ve dinlenme tesislerinin yeterliliği (özellikle maden 
yerleşim yerlerinden uzakta olduğunda), gerekli makine/ekipman 
ve bunları kullanmak üzere eğitilmiş işçilerin mevcudiyeti, ge-
rekli sarf malzemeleri ve madeni alıcıya ulaştırmak için nakli-
ye maliyetleri, operasyonu finanse etmek için gerekli sermaye-
nin mevcudiyeti ekonomik faktörler arasındadır (2). Madenin ye-
raltı ya da yerüstü yöntemlerden hangisinin kullanılarak çıkarıl-
ması gerektiği örtü kazı oranı olarak adlandırılan temel hesapla-
ma faktörüne dayanılarak belirlenir. Yer altı madenciliği en genel 
haliyle kömür ve kömür dışı (metal ve endüstriyel hammaddeler) 
madenleri olarak gruplandırılır. Yer altı madenciliği üretim yön-
temleri arasında uzun ayak, oda-topuk, dolgulu kazı, arakat gö-
çertmesi, blok göçertme metotları sayılabilir. Yer üstü madencili-
ği de kömür, metal ve endüstriyel hammaddeler ile mermer ve taş 
ocakları olarak sınıflandırılabilir. Yer üstü madenciliğinde cev-
herin yapısına göre örneğin taş ocaklarında patlayıcı madde kul-
lanılabilirken, kömür madenlerinde örtü tabakasının büyük öl-
çekli maden makineleri tarafından sıyrılması ve mermer ocak-
larında da tel kesim makineleri ile mermerin dilimlere ayrılması 
yeterli olabilmektedir.

29
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Mineraller ve mineral ürünleri birçok endüstrinin belkemiği-
ni oluşturmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin, gerçekleştirildiği 
ülkeler ve coğrafi bölgeler için çok önemli ekonomik, çevresel ve 
sosyal etkileri vardır. Gelişmekte olan birçok ülke için madenci-
lik, gayri safi yurtiçi hasılanın, çoğu zaman döviz kazancının ve 
yabancı yatırımların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Her yıl 
kömür de dâhil olmak üzere yaklaşık 23 milyar ton cevher üretil-
mektedir. Bunu yaparken, küresel olarak her yıl yaklaşık 50 mil-
yar ton malzeme çıkarılmaktadır. Bu miktar her yıl İsviçre yüzey 
alanının 1,5 metre derinliğinde bir çukur kazmanın eşdeğeridir. 
Madencilik sektöründe 10 milyonu kömürde olmak üzere yakla-
şık olarak 30 milyon çalışan istihdam edilmektedir ki bu da dün-
yadaki işgücünün %1’ini oluşturmaktadır (3). 

Dünya genelinde 1.000 metre altı derinlikte madenciliğe uy-
gun 1 trilyon ton, 3.000 metre derinliğe kadar ise 17-30 trilyon 
ton arası kömür varlığı olduğu tahmin edilmektedir (4). Günü-
müzde kanıtlanan kömür kaynakları küresel tüketime 300 yıl ye-
tecek düzeydedir. Bu süre zarfı doğalgazın beş, ham petrolün on 
katıdır. Dünya çelik üretiminin yaklaşık %60’ı, elektrik üretimi-
nin %40’ı kömürden sağlanmaktadır. Küresel düzeyde kömür üre-
timi yıllık 9 milyar tona yaklaşmıştır (5). Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD)’de tüketilen enerjinin %45’i kömür madenciliğinden 
sağlanmaktadır. Güney Afrika’nın da enerji ihtiyacının %77’si kö-
mürden karşılanmaktadır (6). Gelişmekte olan ülkelerin en az 25 
yıl daha kömürü birincil yakıt kaynağı olarak kullanacağı tahmin 
edilmektedir (7). Kömür endüstrisinin savunucuları tarafından 
bu durumun başlıca gerekçeleri; çevre kirliliği ve sera gazı emis-
yonlarının yarattığı tartışmalara rağmen, kömürün nükleer ener-
ji, doğalgaz veya petrole göre ucuz maliyeti, pek çok ülke için ken-
di sınırları içinde erişilebilir oluşu ve elde edilebilmesi, bu saye-
de ambargo benzeri risklerden uzak oluşu, yine diğer enerji kay-
naklarına göre daha fazla istihdam yaratma potansiyeli taşıması 
olarak gösterilmektedir. Ayrıca; yenilenebilir enerji kaynaklarının 
(güneş, rüzgâr, su, biyokütle veya jeotermal) kömürden elde edi-
len enerji seviyelerine günümüz şartlarında ulaşamayacakları ve 
enerji arzında yetersiz kalacakları da bir diğer görüştür. Öte yan-
dan, İngiltere’de 1-8 Mayıs 2019 haftasında üretilen elektrik ener-
jisinde hiç kömür kullanılmadığı açıklanmış, bu haftaların sayısı-
nın artacağına ve 2025 yılına kadar Büyük Britanya’nın tamamın-
da sıfır karbona ulaşma hedefine vurgu yapılmıştır. Bahsedilen 
haftada üretilen elektriğin %46’sının doğalgaz, %21’inin nükleer, 
%10’unun rüzgâr, %22’sinin ise güneş, biyokütle ve hidrolik enerji-
den elde edildiği belirtilmiştir (8). Tüm bunların ışığında, ciddi öl-
çekteki çevresel zararları nedeniyle kömür veya genel olarak fosil 
yakıtların halen alternatiflerinin yaratılmaya çalışıldığı ve bu doğ-
rultuda belli ülkelerin ilerleme kaydettiği, ancak günümüz şartları 
göz önüne alındığında bir süre daha dünya genelinde bu yakıtlar-
dan enerji temin edilmeye devam edeceği öngörülmektedir.

BGS British Geological Survey (İngiltere Jeoloji Araştırmaları) 
tarafından 2018 yılında hazırlanan dünya mineral üretimi rapo-
runa göre küresel ekonominin dekarbonizasyonunu desteklemek 
için gerekli hammaddelere olan ilgi giderek artmaktadır. Günü-
müzde lityum, kobalt, nikel, manganez ve grafit gibi lityum-iyon 
pillerde kullanılan bazı metallere endüstrileri için güvenli mal-
zeme temin etmeye çalışan hükümetler tarafından özel olarak 
önem verilmektedir (9).

Küresel ekonominin bağımlı olduğu en önemli cevherlerden 
biri de demir cevheridir. Özellikle inşaat ve makine endüstrisi 
için çelik üretiminde kullanılan demir, modern endüstriyel top-
lum tarafından kullanılan tüm metallerin yaklaşık %95’ini oluştu-
rur (10). Bununla birlikte altın, gümüş ve platin gibi metaller her 
zaman zenginlik belirtileri olmuştur ve hala finansal dünyadaki 
en önemli dinamikleri oluşturmaktadır. Son yıllarda önemi ar-
tan nadir toprak elementlerinin de insanların her gün kullandığı 
bilgisayar bellekleri, DVD’ler, şarj edilebilir piller, cep telefonları, 
katalitik dönüştürücüler, mıknatıslar ve floresan aydınlatmalarda 
kullanıldığı gibi; gece görüş gözlükleri, lazer telemetreler, yönlen-
dirme sistemleri, hassas güdümlü silahlar ve fiber-optik veri ak-
tarımında kullanılan yükselteçler gibi savunma sanayisine kadar 
uzanan geniş bir spektrumda da kullanımı vardır.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE 
KARŞILAŞILAN TEHLİKE ve RİSKLER
Tüm sektörlerde olduğu üzere madencilikte de iş sağlığı ve gü-
venliğinden bahsetmek ve ilgili önlemleri alabilmek için, öncelik-
le sektöre özel tehlikelerin tanımlanması gerekir. Bu aynı zaman-
da risk değerlendirmesinin de ilk adımıdır. Tehlikeler işletmeden 
işletmeye değişkenlik gösterecektir. Örneğin Donoghue 2004’te, 
yer altı kömür madenciliğinde karşılaşılan başlıca tehlikeleri aşa-
ğıdaki gibi gruplandırmıştır (11): 

•	 Fiziksel tehlikeler: gürültü, sıcaklık, titreşim,
•	 Kimyasal tehlikeler: zararlı gazlar, kömür tozu ve grizu pat-

lamaları, yangın, kendiliğinden yanma, dizel parçacık maru-
ziyeti, bazı durumlarda siyanür, arsenik, civa maruziyetleri,

•	 Biyolojik tehlikeler: malarya, dang humması, leptospiroz, an-
kilostomiyaz,

•	 Ergonomik tehlikeler: yorgunluk, elle taşıma, kas-iskelet sis-
temi hastalıkları, hareketli ekipmanı uzaktan kumanda  
etmek, 

•	 Psikososyal tehlikeler: travma sonrası stres bozukluk-
ları, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, istenmeyen görev  
değişiklikleri.

Bu tehlikelerin yanına Badri ve arkadaşları 2013’te yayınlanan ya-
zılarında elektriksel (doğru veya alternatif akım, statik elektrik), 
mekanik (araçlar, ekipman, hareketli parçalar, nakliyat), maden 
yapısı (göçükler) ve insan faktörünü (insan hatası, yeterlik, taciz, 
sataşma) de eklemektedir (12). Madenciliğin temel aşamaları ayrı 
ayrı ele alındığında ise; arazi etüdünden yer altı madencilik faali-
yetlerine kadar belirli tehlike ve riskler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

TÜRKİYE ve DÜNYADA  
MADEN KAZALARI ve İSTATİSTİKLERİ
Küresel işgücünün sadece %1’ini oluşturmasına rağmen, işyerle-
rindeki ölümcül kazaların yaklaşık %8’i madencilik faaliyetlerin-
den kaynaklanmaktadır (13). Ülkemizde ise 2017 Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) istatistik yıllığından alınan veriler doğrultusun-
da maden sektöründe istihdam edilen çalışan sayısının toplam 
işgücünün %0,9’unu oluşturduğu ve ölümcül kazaların yaklaşık 
%5’inin madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

Şekil 1’de 2017 SGK istatistik yıllığından alınan veriler doğ-
rultusunda son on yılda maden sektöründeki üç ana faaliyet gru-
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bunda yer alan işyeri sayıları görülmektedir. Buna göre diğer ma-
dencilik ve taş ocakçılığı faaliyet grubundaki işyeri sayısında ar-
tış gözlemlenirken, kömür ve linyit çıkartılması faaliyet grubun-
da 2017 yılındaki işyeri sayısı (436) 2008 yılına (505) göre %14  
azalmıştır.

SGK 2017 istatistiklerine göre kömür ve linyit çıkartılması faa-
liyet grubunda 37.596, metal cevheri madenciliği faaliyet grubun-
da 27.746, diğer madencilik ve taş ocakçılığı faaliyet grubunda ise 
65.181 olmak üzere maden endüstrisi genelinde toplam 130.523 
sigortalı istihdam edilmiştir. Şekil 2’de son on yılda maden sek-

Tablo 1. Madencilik faaliyeti aşamalarına göre karşılaşılabilecek tehlike/riskler ve alınabilecek önlemler (12)

Aşama Tehlike/Risk Alınabilecek Önlemler

Arazi Etüdü

Yüksekten düşme Uygun iskele, rampa, platform kurulumu 

Taşıttan düşme/Taşıt kazası Emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyma

Arazi temizliği

Kesilen ağaçların veya yıkılan binaların 

kontrolsüz devrilmesi
Eğitimli operatörler

Toprak tabakasını kaldırmak için kullanılan 

çeşitli makineler 
Operatörlerin tüm vücut koruyucu donanım kullanması

Tesisin kurulumu

Bina vb. inşaatı ile ilgili riskler Mümkün olduğunca tek katlı binaların inşası 

Ulaşım yollarının inşaatı Mümkün olduğunca eğimin ve yükseltinin az olduğu yollar

Elektrik direklerinden düşme
Yüksekte çalışırken platform kenarlarından uzak durulması ve kişisel koruma 

önlemleri 

Tesis veya kullanılan ekipmanların kontrol dışı 

çalışması
Tesisin ve ekipmanların periyodik kontrol ve bakımlarının yapılması 

Ağır makinelerin kişilere çarpması veya 

sıkıştırması
Operatörlerin ve sinyalcilerin iyi eğitimli olması

Delik delme

Kademe kenarından düşme
Eğitimlerde her zaman yüzün kademe kenarı yönüne bakması gerektiği 

vurgusu

Delme sırasında açığa çıkan tozun solunması Delme sırasında su, lokal havalandırma ve toz filtreleri kullanılması

Delme makinesinin ortaya çıkardığı gürültü
Kullanım ömrü dolan makinelerin kullanılmaması, yeni ve kabinli makinelerin 

kullanılması, operatörlerin kulak koruyucu kullanması

Delicinin hareketli parçalarına takılma/

kıyafetin dolanması

Hareketli parçalara temasın koruyucular ile engellenmesi, operatörler için 

uygun kıyafet seçimi, operatörlerin konuyla ilgili eğitilmesi

Patlayıcı madde kullanımı
Erken patlama, patlamamış delikler, kaya 

fırlaması

Patlatma tasarımının (deliklerin delinmesi, açısı, uygun patlayıcı madde miktarı 

ve yerleştirilmesi gibi) yetkin kişilerce yapılması ve uygulanması 

Şev duraylılığı Toprak/Kaya/Blok kayması veya düşmesi
Şevlerin düzenli takip edilmesi ve gerektiğinde iyileştirilmesi, çalışma yönünün 

jeolojik formasyon gözetilerek belirlenmesi ve ilerletilmesi

Yükleme

Operatör kabinine malzeme düşmesi Kabinin uygun koruma tertibatı ile donanımı

Gevşek zeminde aracın devrilmesi Operatörlerin bu gibi zeminlerde çalışma konusunda eğitimli olması

Hidrolik sistemde arıza Taşıtların periyodik bakımlarının yapılması

Elektrik akımına kapılma (dragline) Taşıtların elektrik aksamlarının ve tesislerinin topraklanması

Tel halatlarda kopma (dragline) Tel halatların periyodik bakımlarının yapılması ve değiştirilmesi

Nakliyat

Fren arızası Aracın periyodik muayene ve bakımlarının eksiksiz yapılması

Sürücü kabininden tüm alanın görülememesi Kapalı devre ekran ve gerekli şekilde konumlandırılmış aynalar
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Aşama Tehlike/Risk Alınabilecek Önlemler

Nakliyat

Taşıtın devrilmesi Sürücünün emniyet kemeri ile korunması

Kabin titreşimi Uygun operatör koltuğu

Cevher hazırlama-Kırma, 

Öğütme, Eleme

Gürültü, toz, titreşim
Gürültüyü ve titreşimi sönümleyen sistemler, mekanik havalandırma ve filtreler 

ile tozu uzaklaştırmak

Tıkanma Hidrolik çekiçler ile çalışanı tehlikeli bölgeye sokmadan tıkanmaların açılması

Kimyasal madde kullanımı
Otomatik besleme sistemleri ile insan-kimyasal madde etkileşiminin en aza 

indirgenmesi 

Yer altı işletmeleri

Göçükler
Ocağa uygun tahkimat tasarımı, kullanılmayan veya terk edilen bölgelerin 

kapatılması, çalışanların tahkimatsız tavanların altına girmelerinin engellenmesi

Topuğun çökmesi Ocağa uygun yeterli boyutlarda topuk bırakılması

Degaj Metan drenajı

Taşıma halatı

Halatın kopması Halat bakımlarının periyodik olarak yapılması

Nakliyat yolu boyunca insan bulunması Personelin yetkisiz şekilde nakliyat yolunda bulunmasının engellenmesi

Kavislerin yanlış konumlandırılması Kavislerin uygun şekilde tasarımı ve kullanımı

Elektrik tesisatı

Elektrik şoku veya yanığı
Ekipmanların periyodik olarak aşırı ısınma, kısmi elektriksel deşarj veya 

mekanik tahribata karşı kontrol edilmesi

Grizu/kömür tozu patlaması Alev sızdırmaz ve kendiliğinden emniyetli ekipmanların kullanılması

Yangın

Topraklama tesisatının periyodik kontrolü, çift zırh korumalı kablolar, ocağın 

çeşitli bölgelerinde seyyar yangın söndürücüler, ocak içinde alev alabilir 

malzeme bulundurulmaması

Su baskınları

Nehir, göl veya herhangi bir su rezervuarından 

etkilenebilecek bölgeler

Ocak girişi yakınında örneğin bir nehir varsa, ocak giriş kotunun nehir taşkın 

sınırı kotundan daha yüksek tutulması 

Fay zonları ve jeolojik arızalar
Kuyuların fay ve diğer jeolojik arızalardan uzakta kurulması, kullanımı bitmiş 

kuyu ve deliklerin kapatılması, akiferlere yaklaşılmaması

Yer altı faaliyetleri

Oksijen sorunu (< %19)

Ocak havalandırma tasarımı ve uygulamasının etkin bir şekilde yürütülmesi

Kömürden gaz yayılımı

50 ppm’den fazla CO varlığı

%0,5’ten fazla CO
2
 varlığı

20 ppm’den fazla H
2
S varlığı

NOx varlığı

Yüksek sıcaklık

Aydınlatma Yetersiz aydınlatma

Özellikle makine ve ekipmanların tehlike yarattığı bölgelere geçici de olsa 

aydınlatma tertibatı kurulması, acil durumlar göz önüne alınarak bu tertibatın 

bağımsız bir yedeğinin bulundurulması

Tablo 1. Madencilik faaliyeti aşamalarına göre karşılaşılabilecek tehlike/riskler ve alınabilecek önlemler (devamı)
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töründeki üç ana faaliyet grubunun sigortalı sayısındaki değişim 
yer almaktadır. Görüleceği üzere kömür ve linyit çıkartılması faa-
liyet grubunda istihdam edilen sigortalı sayısında bir azalma eği-
limi söz konusuyken diğer iki faaliyet grubunda bir artış eğilimin-
den söz edilebilir.

Şekil 3’te son on yılda Türkiye madencilik sektörünün üç ana 
faaliyet grubunda iş kazası geçiren sigortalı sayısı görülmektedir. 
Görüldüğü gibi üç faaliyet grubunda da bazı yıllardaki düşüşle-
re rağmen genel olarak bir artış eğiliminden söz edilebilir. Kö-
mür ve linyit çıkartılması faaliyet grubunda 2017 yılında iş kaza-

Şekil 1. Türkiye maden sektöründe 2008-2017 yılları arasında üç ana faaliyet grubunda faaliyet gösteren işyeri sayıları (Kaynak: 2017 SGK İstatis-
tik Yıllığı) (14)

Şekil 2. Türkiye maden sektöründe 2008-2017 yılları arasında üç ana faaliyet grubunda istihdam edilen sigortalı sayıları  (Kaynak: 2017 SGK İsta-
tistik Yıllığı) (14)
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sı geçirenlerin sayısı (8.465)  2008 yılına (5.728) göre %48 artmış-
tır. Kömür ve linyit çıkartılması faaliyet grubunda işyeri ve çalı-
şan sayısındaki düşüşe rağmen iş kazası geçiren çalışan sayısın-
da artış gözlenmektedir. Şekil 4’te ise Türkiye maden sektöründe 
2008-2017 yılları arasında üç ana faaliyet grubunda iş kazası sonu-
cu ölen sigortalı sayıları verilmektedir. 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 
(Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) 5 veya daha fazla ölüm-
le sonuçlanan maden kazalarını ‘maden felaketi’ olarak tanımla-
maktadır. Bu yaklaşıma göre, 1983 yılından bu yana ülkemiz ma-
denciliğinde yaşanan maden felaketleri aşağıdaki tabloda veril-
miştir. Tablo 2’deki veriler incelendiğinde kazaların önemli bir 

Şekil 3. Türkiye maden sektöründe 2008-2017 yılları arasında üç ana faaliyet grubunda iş kazası geçiren sigortalı sayıları  (Kaynak: 2017 SGK İsta-
tistik Yıllığı) (14)

Şekil 4.  Türkiye maden sektöründe 2008-2017 yılları arasında üç ana faaliyet grubunda iş kazası sonucu ölen sigortalı sayıları (Kaynak: 2017 SGK 
İstatistik Yıllığı) (14)
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kısmının yer altı kömür madenlerinde gerçekleştiği görülmekte-
dir. Buradan yer altı kömür madenlerinin, tek bir olayda birden 
fazla işçinin ölümüne yol açabilecek yüksek risk potansiyeline sa-
hip olduğu sonucuna varılabilir.  

Tablo 2. Türkiye’de 5 ve üzeri ölümle sonuçlanan maden felaketleri 

(14)

Kaza yeri/maden türü Kaza tarihi Kaza nedeni Ölü 
sayısı

Zonguldak/Armutçuk/kömür 07.03.1983 Grizu patlaması 103 

Zonguldak/Kozlu/kömür 10.04.1983 Grizu patlaması 10 

Amasya/Yeni Çeltek/kömür 14.07.1983 Grizu patlaması 5

Zonguldak/Kozlu/kömür 31.01.1987 Göçük 8 

Zonguldak/Amasra/kömür 31.01.1990 Grizu patlaması 5 

Amasya/Yeni Çeltek/kömür 07.02.1990 Grizu patlaması 68 

Zonguldak/Kozlu/kömür 03.03.1992 Grizu patlaması 263 

Yozgat/Sorgun/kömür 26.03.1995 Grizu patlaması 37 

Erzurum/Aşkale/kömür 08.08.2003 Grizu patlaması 8 

Karaman/Ermenek/kömür 22.11.2003 Grizu patlaması 10 

Kastamonu/Küre/metal 08.09.2004 Ocak yangını 19

Kütahya/Gediz/kömür 21.04.2005 Grizu patlaması 18

Balıkesir/Dursunbey/kömür 02.06.2006 Grizu patlaması 17 

Bursa/Mustafakemalpaşa/

kömür
10.12.2009 Grizu patlaması 19 

Balıkesir/Dursunbey /kömür 23.02.2010 Grizu patlaması 17 

Zonguldak/Karadon/kömür 17.05.2010 Grizu patlaması 30 

Kahramanmaraş/Afşin/

kömür
10.02.2011 Şev kayması 11 

Zonguldak/Kozlu/kömür 08.01.2013 Göçük 8 

Manisa/Soma/kömür 13.05.2014 Ocak yangını 301 

Karaman/Ermenek/kömür 28.10.2014 Su baskını 18

Siirt/Şirvan/bakır 17.11.2016 Şev kayması 16

Şırnak/kömür 17.10.2017 Göçük 8

Kömür üretiminde 2017 yılı rakamlarına göre Çin Halk Cum-
huriyeti 3376 milyon ton üretim ile 1985’ten bu yana birinciliğini 
korumaktadır.  Çin Halk Cumhuriyeti’ni sırasıyla 730, 702 ve 501 
milyon ton üretim ile Hindistan, ABD ve Avustralya takip etmek-

tedir (14). Türkiye dünya kömür rezervlerinin %0,2’sine sahiptir 
ve linyit üretiminde 35 ülke içinde 4. sırada yer almaktadır. Diğer 
taraftan, taş kömürü üretiminde 50 ülke içinde 44. sırada kendi-
ne yer bulmuştur. Türkiye’nin toplam kömür üretiminin %3’ünü 
taş kömürü, %97’sini linyit kömürü oluşturmaktadır. Ancak iş ka-
zasına bağlı ölümler dikkate alındığında, milyon ton kömür üre-
timi başına taş kömürünün linyitten 30 kat daha fazla olduğu gö-
rülmektedir (2007 verileri). Milyon ton üretim başına iş kazasına 
bağlı ölüm oranları, madencilik endüstrisinde sıklıkla kullanılan 
karşılaştırma parametrelerinden biridir. Doğrudan iş kazası ölüm 
sayılarının değerlendirilmesi pek çok durumda yanlış algıya ne-
den olacaktır. Örneğin Çin kömür madenciliğinde yıllık iş kazası 
ölüm sayıları ülkemize göre oldukça fazla olmasına rağmen, mil-
yon ton kömür üretimi başına ölüm oranı 2008’de Türkiye’de 7,22 
olup Çin’dekinin (1,27) yaklaşık altı katı, ABD’dekinin (0,02) ise 
361 katıdır (15).

Kömür üretiminde lider ülkeler arasında yer alan ABD ve 
Avustralya’nın iş güvenliği performansları Tablo 3’te karşılaştı-
rılmıştır. Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesinin de etkisiy-
le madenlerin tasarımı ve işletilmesinde mekanizasyonun önemi 
artmıştır. Madenlerde mekanizasyona gidilmesinin amacı emek 
yoğun çalışma şeklini azaltarak çalışma koşullarını ve iş güven-
liğini geliştirmekle birlikte verimliliği artırmak ve maliyeti azalt-
maktır.  Bir maden işletmesinin mekanizasyon seviyesi kaza sayı-
sı ve ölüm oranları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 2017 yılı ve-
rileri doğrultusunda hazırlanan Tablo 3’te, ABD ve Avustralya’ya 
kıyasla ülkemizde bir maden işyerinde ortalama çalışan sayısının 
fazla olduğu ve dolayısıyla mekanizasyon seviyesinin düşük oldu-
ğu söylenebilir. Bu rakamlar iş güvenliği performans değerleri-
ni doğrudan etkilemektedir. 2017 yılında Türkiye’de 85, ABD’de 
28 ve Avustralya’da sıfır ölümlü maden kazası gerçekleşmiştir. 
Türkiye’de her 10.000 çalışan için ölüm sayısının 6,5, ABD’de 1,4 
ve Avustralya’da sıfır olduğu görülmektedir. Bu üç ülkenin gü-
venlik performans değerlerine ölümle sonuçlanan kaza sayısının 
toplam kaza sayısına oranı açısından bakıldığında ise Türkiye ve 
ABD’nin benzer değerlere sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Türkiye, ABD ve Avustralya’nın 2017 yılındaki madencilik 

faaliyetleri güvenlik performans değerleri (14)

Bir işyerindeki 

ortalama 

çalışan sayısı

10000 çalışan 

başına ölümlü 

kaza sayısı

Ölümle sonuçlanan 

kaza sayısının 

toplam kaza sayısına 

oranı

Türkiye 20,99 6,51 0,0067

ABD 15,02 1,42 0,0069

Avustralya 

(NSW)
3,98 0 0

ABD madencilik tarihinde en çok can kaybı yaşanan dönem, 
toplamda 3.660 ölüm ile 1900-1909 yılları arasıdır. Aralık 1907’de, 
beş ayrı grizu patlamasında toplam 703 madenci hayatını kaybet-
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miştir. Bu ay içinde gerçekleşmiş kazalardan biri olan Monongah 
6 ve 8 Numaralı Ocaklardaki kaza, 362 madencinin ölümüyle so-
nuçlanmıştır ve halen ABD tarihinin en büyük maden faciası ola-
rak anılmaktadır. Bu trajedilerin ardından, 1910 yılında Kongre 
Kararı ile İçişleri Bakanlığı çatısı altında Madencilik Bürosu ku-
rulmuş ve birincil hedef olarak maden kazalarındaki ölümlerin 
azaltılması benimsenmiştir. Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği 
kavramı hızlı bir şekilde gelişmesine karşın, takip eden yıllarda 
büyük kazalar yaşanmaya devam etmiş, neredeyse her birinin ar-
dından önemli mevzuat veya teknoloji hamlelerinde bulunulmuş-
tur. 1968’de 78 madencinin ölümüyle sonuçlanan Farmington fa-
ciasının ardından 1969 Kömür Madenlerinde İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu, 1976’da 26 kişinin öldüğü Scotia faciasının ardından 
1977 Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 2006’da ya-
şanan, 12 can kaybı ile neticelenen Sago faciasının ardından 2006 
Madenlerde İyileştirme ve Yeni Acil Durum Planı yayımlanmış-
tır. ABD madencilik sektörünün son büyük kazası olan Upper Big 
Branch’te 2010’da meydana gelen grizu ve kömür tozu patlaması 
sonucu 29 madenci hayatını kaybetmiştir.

ABD Çalışma Bakanlığı 2017’de üç milyona yakın iş kazasına 
bağlı yaralanma yaşandığını belirtmektedir. MSHA Mine Safety 
and Health Administration (Maden Güvenliği ve Sağlığı İdare-
si) 200.000 çalışma saati başına yaralanma oranının 2011’de 3,43 
iken 2017’de 3,18 olduğunu belirtmektedir. Üstelik bu süre zar-
fında maden işyerlerinde çalışan sayısı yarıya inmiştir. Bu veriler, 
kaydedilen ilerlemelere rağmen iş güvenliğinin halen maden en-
düstrisinin en önemli sorunlarından biri olduğunu kanıtlamak-
tadır. Yine de ABD maden sektörünün iş sağlığı ve güvenliği ala-
nında süreç içinde sabit bir ilerleme kaydettiği söylenebilir. Yüzyıl 
başında 85 olan iş kazaları sonucu ölüm sayısı, 2018’de 27’ye düş-
müştür. Ancak halen başta nakliyat ve makineler ile ilgili güven-
lik önlemlerinin iyileştirilmesine ihtiyaç vardır (16).

MSHA kayıtlarının tutulmaya başlandığı yıl olan 1931’de 
748.712 maden çalışanı içinden iş kazası sonucu 1.688 ölüm ya-
şanmıştır. 2018 yılına gelindiğinde ise 331.389 maden çalışanı 
içinden 27 ölüm yaşanmıştır. İş güvenliği mevzuatı ve uygula-
malarındaki teknolojik gelişmeler ve bunların yanında ABD kö-
mür madenciliğinin yıllar içinde kademeli olarak küçülmesi ve 
çalışan sayılarının azalması bahsedilen tablonun ortaya çıkması-
nı sağlayan etkenlerdir. Katkı sağlayan teknolojik gelişmelerin ba-
şında personel takip sistemlerindeki ilerlemeler, çalışanların bi-
reysel olarak izlenerek tehlikeli bölgelere girmelerini engellemek 
veya acil durumlarda daha hızlı müdahale edebilmek gelmektedir. 
Yine de 2008 ile 2018 yılları arasında 400’ün üzerinde madencinin 
hayatını kaybetmesi, özellikle nakliyat ve belli makinelerin kulla-
nımı ile ilgili sorunun devam ettiğini göstermektedir.

ABD kömür madenciliğinde 2017’de 15, 2018’de 12 madenci 
hayatını kaybetmiştir. MSHA iş kazalarını 19 farklı kategori altın-
da gruplandırmaktadır. 2008-2018 yılları arasında madenlerde iş 
kazası sonucu ölümlerin %29’u nakliyat, %19’u ise makineler (nak-
liyatta kullanılanlar hariç) kaynaklıdır. Şekil 5’te 2017 ile 2018 yıl-
larında ABD madencilik sektöründe ölüm ile sonuçlanan iş kaza-
larının türlerine göre dağılımı verilmiştir.

MADENLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 
ve İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ  
YÖNETİM SİSTEMLERİ
Poplin ve arkadaşları 2008 yılında yayınladıkları araştırmalarında, 
1996 ile 2003 yılları arasında 100.000 çalışan başına kayıp zaman-
lı yaralanmaların ABD’de %20, Queensland’de (Avustralya) %78 
ve New South Wales’te (Avustralya) %52 azaldığını belirtmekte-
dirler (17). Önemli seviyelerdeki bu azalmaların başta Avustral-
ya maden sektöründe olmak üzere benimsenen risk esaslı yakla-
şım sonucu olduğu düşünülmektedir. Bahsedilen yıllar arasında 

Şekil 5. 2017-2018 ABD madencilik endüstrisinde ölüm ile sonuçlanan kazaların türlerine göre dağılımı (16)
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Avustralya’da risklerin tanımlanması, nitel veya nicel olarak ana-
lizi, düzenleyi ve önleyici faaliyetlerin sürekli olarak takibinden 
oluşan risk değerlendirmesi çalışmaları işyerlerinin öncelikli gün-
demi olmuştur. Bahn’a göre bu proaktif yaklaşım sayesinde Avust-
ralya da İngiltere ve Kanada gibi dünyanın iş sağlığı ve güvenliği 
alanında en başarılı ülkeleri arasına girmiştir (18).

Risk değerlendirmesi temel olarak dört aşamadan oluşmakta-
dır: Tehlikelerin tanımlanması, sonuç analizi, olasılık analizi ve 
risk tahmini (19). Rasche 2001 yılında yayınladığı çalışmasında ilk 
aşamanın önemine vurgu yaparak, işyerinde var olan tehlikeler 
açık bir şekilde tanımlanmadan herhangi bir risk analizi yönte-
mi seçmenin ve sürece başlamanın yanlış olduğunu belirtmekte-
dir (20). Risk analizi yöntemleri nitel ve nicel olmak üzere başlıca 
iki gruba ayrılmaktadır (21). Nicel yöntemlerde olasılık ve şiddet 
seviyelerinin sayısal olarak ele alınması gerekmektedir. Bu yak-
laşım özellikle analiz için gerekli verilere sahip olan yüksek risk-
li işyerlerinde uygulanabilir. Nitel yöntemler ise risk seviyesinin 
görece düşük olduğu ve risk gruplarının birbirine benzer olasılık 
ve şiddete sahip olduğu işyerleri için daha uygundur. Rasche, pek 
çok risk analizi yönteminin arasından, madencilikte grizu ve kö-
mür tozu patlamaları veya ocak yangınları gibi katastrofik riskle-
rin hata ağacı veya olay ağacı analizi yöntemleriyle analiz edilebi-
leceğini önermektedir (22).

Avustralya’da iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı eyalet düzeyin-
de ele alınmaktadır. Üç ‘madencilik eyaleti’ vardır: Queensland 
(Qld), New South Wales (NSW) ve Western Australia (WA).  Ül-
kedeki kömür sahalarının çoğu Qld ve NSW’deyken, WA’da daha 
çok metal madenciliği yapılmaktadır. Avustralya madenlerde iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki reformun kökenleri 1972’de 
İngiltere’de yayınlanan Robens Raporu’na kadar takip edilebilir 
(23). Raporun sonuç bölümünde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı-
nın fazla emredici yaklaşımının ilerlemenin önünde bir engel teş-
kil edeceği öngörülmektedir. Bu yaklaşım, gereğinden fazla de-
tay içeren kanun ve yönetmeliklerin yayınlanmasına neden ola-
cak, işverenin iş güvenliği anlamında sorumluluğunu ortadan kal-
dıracak, pek çok işyeri ve hatta resmi kurum için kimi lüzumsuz 
harcamalara sebep olacaktır. Robens Raporu ise, sorumluluğu her 
şeyden önce tehlike ve risklerin ortaya çıkmasına sebep olanla-
rın taşıması gerektiğini, çalışanından işverene işyerindeki herke-
sin pozisyonları ile ilgili kendilerine düşenleri yapmaları gerekti-
ğini, düzenleyici hükümlerin performansa göre veya sisteme göre 
önceliklendirilmesi ve detaylandırılmasının daha uygun olacağı-
nı önermektedir. İngiltere’de 1974’te madencilik de dâhil tüm en-
düstriler için yayınlanan İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Kanunu 
ile birlikte mevzuat hazırlamada literatüre ‘Robens modeli’ olarak 
geçen bu yaklaşım kabul edilmiştir. Avustralya da İngiltere’nin bu 
deneyiminden örnek almış ve zaman içinde bu yaklaşımı kendi 
maden sanayisine uyarlayarak, günümüzde sektör bazında en ba-
şarılı iş güvenliği karnelerinden birine sahip olmuştur.

Hale ve Hovden 1998 yılındaki çalışmalarında kaza oluşum te-
orilerini incelemişler ve iş sağlığı ve güvenliği yönetimini üç fark-
lı çağa bölerek ele almışlardır (24). Birinci çağda işyeri ile ilgili alı-
nacak teknik/fiziki önlemler, ikinci çağda ise insan davranışı/dav-
ranışsal faktörler ön plandadır. Üçüncü çağda artık ergonomi ve 
sosyoteknik yaklaşımlar söz konusudur. Wiegmann ve arkadaşla-
rı 2007 yılındaki çalışmalarında son yıllarda bu çağlara bir dör-

düncüsünü eklemişlerdir: güvenlik kültürü çağı (25). Görüldüğü 
üzere uluslararası literatürde; 21. Yüzyılda iş sağlığı ve güvenli-
ği alanında başarı sağlamak için artık yalnızca işyerlerinin fiziki 
şartlarını anlık olarak iyileştirmek veya insan davranışlarını/ha-
talarını olası kazalarda ön plana taşımak değil, güvenlik kültürü-
nün de en önemli unsurlarından biri olduğu sistematik bir yakla-
şım taşımak gerekliliği sıklıkla vurgulanmaktadır. 

Son yıllarda kaza oluşum teorileri ve kaza analizi yöntemle-
rinde sistem yaklaşımı ön plana çıkmaktadır. İş güvenliğinin art-
tırılması ile ilgili geleneksel yaklaşımların artık işlevini yitirdi-
ği düşünülmektedir (26). Tarihsel olarak, kaza oluşumu ve ana-
lizi yöntemleri genellikle en son gerçekleşen güvensiz hareketle-
re odaklanmaktadır. Ancak kaza oluşumuna sistematik yaklaşıl-
madığı sürece tekrar yaşanmaları büyük oranda kaçınılmaz ola-
cak ve iş güvenliğinde sürdürülebilirlik sağlanamayacaktır. Dek-
ker, kaza oluşumuyla ilgili bu süreci en genel haliyle ikiye ayır-
maktadır (27). Güncelliğini yitirdiğini düşündüğü ilk yaklaşıma, 
‘Çürük Elma Teorisi’ne göre, karmaşık sistemler ‘çürük elmaların’ 
yani bazı dikkatsiz ve güvenilmez insanların yaptıkları hatalar ol-
masa sorunsuz şekilde işleyecektir. Teori, iş kazalarının büyük ço-
ğunluğunun insan hatalarına bağlı olduğunu, sistemin kendisiyle 
ilgili değil de dışarıdan sürekli bir müdahale söz konusu olduğu-
nu savunur. Bu eski yaklaşım, iş kazalarının ardından ‘kimin’ so-
rumlu olduğunu irdelerken, yeni yaklaşım kazalardan ‘neyin’ so-
rumlu olduğunu irdeler (28). Eski yaklaşım ile yapılan kaza ince-
lemelerinde insan hatası incelemenin nihai sonucunu belirtirken, 
yeni yaklaşımda insan hatası yalnızca incelemenin başlangıç nok-
tasıdır ve bu hataya yol açmış olan kök nedenler araştırılır. Birey-
lerin suçlanması artık geride bırakılmalı ve sisteme, kazanın olu-
şumuyla ilgili kök nedenlere odaklanılmalıdır.          

Tüm bu risk değerlendirmesi, kök neden analizi ve iş sağlığı ve 
güvenliğinde önemi artan sistem yaklaşımı, bizi iş sağlığı ve gü-
venliği yönetim sistemlerine (İSGYS) ulaştırır. İSGYS’ler temel-
de Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) olarak bilinen me-
todoloji üzerine kurulmuştur. OHSAS 18001 standardı, BSI Bri-
tish Standards Institution (İngiliz Standartlar Enstitüsü) tarafın-
dan yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği standardıdır. ISO 45001 ise 
ISO 9001 ve ISO 14001 gibi kalite ve çevre konularına yoğunla-
şan standartları takip eder ve OHSAS 18001’i baz alan bir İSGYS 
standardıdır. Bunlar haricinde 2017 yılında madenlerde iş güven-
liği ile ilgili ISO 19434 Maden Kazalarının Sınıflandırılması stan-
dardı yayınlanmıştır. Standart kapsamında maden kazalarının 
kodlanması ve önleme stratejilerinin gruplandırılması ile iş gü-
venliğinin arttırılması hedeflenmektedir.  

ZEMİN KONTROLÜ
Maden sektöründe genel anlamda zemin kontrolü; yer altı maden-
cilik faaliyetlerinde tabaka kontrolü, yer üstü madencilik faaliyet-
lerinde ise şev duraylılığı şeklinde tanımlanmaktadır. Bir yer altı 
maden ocağında açılan boşluğun faaliyetin devamı süresince gü-
venli bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde açıkta tutulması için 
alınan tüm tedbirler faaliyet alanının üstündeki tabakaların kont-
rol edilmesine ve bu sayede riskli durumun oluşmamasına yöne-
liktir. Benzer şekilde yer üstü madenciliğinde de zemin kontro-
lü tabaka özellikleri dikkate alınarak uygun ocak şevlerinin ta-
sarlanması ile sağlanır ve bu sayede üretim faaliyetlerinin duray-
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lı, dolayısıyla güvenli ortamda yürütülmesine olanak sağlanmış 
olunur. Özellikle yer altı kömür madenciliğinde göçükler ile yer 
üstü madenciliğine göre çok daha fazla karşılaşılmaktadır. Kar-
mis, ABD’de 1996-1998 yılları arasında yapılan bir çalışmada, yer 
altı kömür madenciliğinde iş kazası sonucu ölümlerin yarıya yakı-
nının göçükler sonucu olduğunu, aynı oranın yer üstü madencili-
ğinde %6’da kaldığını belirtmektedir (34). Zemin kontrolü ile ilgi-
li yasal çerçeve, yer altı maden işletmeleri için Maden İşyerlerinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-3 Madde 7.7’de detaylandı-
rılan Tahkimat Yönergesi, yer üstü maden işletmeleri için ise aynı 
Yönetmelik Ek-2 Madde 1.12’de detaylandırılan Açık İşletme Yö-
nergesine vurgu yapmaktadır.

Tahkimat Yönergesinde asgari olarak; çalışılan yerin teknik 
özelliklerine göre yapılacak tahkimat seçimi, ocakta tahkimattan 
sorumlu çalışanlar, tahkimat yapılması sırasında alınacak çevre 
güvenliği önlemleri, kendiliğinden yanmaya meyilli veya grizulu 
ocaklarda tahkimat yapılması ve ayak arkasının düşürülmesi gibi 
hususlar yer almalıdır. Açık İşletme Yönergesinde asgari olarak; ka-
demelere verilecek yükseklik, kademe genişliği, çalışılan yerin tek-
nik özelliklerine göre verilmesi gereken şev derecesi, makine-ekip-
man kullanımı ile ilgili güvenlik önlemleri ve varsa patlayıcı madde 
kullanımı ile ilgili detaylı teknik bilgiler yer almalıdır. Görüldüğü 
üzere iki yönerge de maden işyerlerinde zemin kontrolü açısından 
son derece önemli bilgi ve uygulamaları içermektedir. Her iki yö-
nerge de iş sağlığı ve güvenliği temel dokümanlarının başında gel-
mektedir. Önemli olan bu yönergelerin işyerlerine özgü hazırlan-
ması ve hazırlanan yönergelerin uygulamada karşılık bulmasıdır.

Maden endüstrisi pek çok açıdan diğer sektörlerden ayrılmak-
tadır. Sektöre özgü durumların en önemlilerinden biri, insan ya-
pımı bir çevrede değil, doğada var olan farklı kayaçlar, jeolojik sü-
reksizlikler ve dayanıksız ortamlar ile donanmış bir yapıda faa-
liyet gösterilmesidir. Bu yapının unsurları olan çatlak, fay, kay-
ma, tabakalaşma yüzeyleri, geçiş zonları gibi arızalar, yer altı ma-
den işletmelerini zemin kontrolü ve tahkimat anlamında en fazla 
zorlayan hususların başında gelmektedir. Bu arızaların vaktinde 
fark edilememesi ve önlem alınmaması, uzun süreler sorun çıkar-
mayabilse de madencilik faaliyetlerine bağlı olarak çevre basıncı-
nın değişmesi ile birlikte göçüklere sebebiyet verme potansiyeli  
taşımaktadır.

Kömür dışındaki yer altı madenlerinde de özellikle metal hariç 
doğaltaş veya tuz madenlerinde ocak içinde büyük açıklıklar bulu-
nabilmektedir. Üretim yöntemine veya cevherin sağlamlığına göre 
bu açıklıklarda tavan yüksekliği 5 metreden daha fazla olabilir. Bu 
gibi açıklıklarda tavanın gözle muayene imkânı da önemli ölçü-
de azalacaktır. Bu gibi ocaklarda havalandırma kalitesinin düşmesi, 
ocakta nem seviyesini yükseltecek, artan nem de kayaçlarda gevşe-
melere ve olası göçüklere neden olacaktır (35). Yer altı madenlerin-
de patlayıcı madde kullanımı da zemin kontrolü açısından önem-
li sonuçlar doğurabilir. Tahkimat tasarımında mutlaka bu gibi özel 
faaliyetlerin de göz önünde bulundurulması gerekir.

Tahkimat tasarımı yalnızca tahkimat türünün ve elemanları-
nın seçimi ile ilgili değildir. Galeri kesitlerinin boyutlandırılma-
sı, güvenlik için bırakılan topukların boyutlandırılması, ocak gi-
rişinin ve yolların konumlandırılması, tasarımda dikkat edilmesi 
gereken önemli hususlardır. Ocak içinde kullanılacak makine ve 
ekipmanların yerleşimi, ocak havalandırması gereklilikleri, üre-

tim planlaması ve maliyetler de göz önüne alınarak optimum tah-
kimat tasarımı üzerinde çalışılması gerekir.

Göçükler genellikle gerçekleşmeden önce uyarı verir. Ancak 
bu uyarıların vaktinde fark edildiği ve gerekli önlemlerin alına-
rak göçüğün engellendiği durumlar nadirdir (36). Pek çok yer altı 
madeninde tavan göçüklerine karşı gözle muayene yöntemi ter-
cih edilir. Bunun yanında patlatma deliklerinin delinmesi, kaya 
saplaması uygulaması ve boyutlandırma işlemleri sırasında çevre 
kayacın stabilitesi ile ilgili önemli bulgular elde edilebilir. Örne-
ğin, formasyondaki boşluklar veya kil tabakalar, delicinin penet-
rasyon frekansındaki değişimlere göre tahmin edilebilir. Bu yön-
temlerin yanında tavan hareketleri, genleşmeölçer gibi bazı meka-
nik araçlar kullanılarak da ölçülebilir. Bu araçların temel prensibi 
kaya katmanları arasındaki mesafenin takibidir ve bu mesafe art-
tığı takdirde ilgili lokasyona özgü uyarı verir.

Yer üstü madenciliğinde de zemin kontrolü ile ilgili kazalar 
toplu ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanabilmektedir. Son yıllar-
da ülkemizde yaşanan iş kazalarına örnek olarak Kahramanma-
raş, Afşin-Elbistan’da 2011’de 11 çalışanın ölümüyle sonuçlanan 
şev kayması ve Siirt, Şirvan’da 2016’da 16 çalışanın ölümüyle so-
nuçlanan şev kayması verilebilir. Şev, Maden İşyerlerinde İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Yönetmeliğinde tanımlandığı haliyle; kademe, alın 
ve yüzlerindeki eğimi ifade eder. Şev stabilitesi, şevin yerini ve ko-
numunu koruyabilmesi durumudur. Şev kaymalarının nedenleri; 
sismik aktivite gibi dış kuvvetler, şevdeki gerilim durumunun de-
ğişmesi, aşınma, ayrışma ve gözenek suyu basıncındaki artış ola-
bilir. Şev stabilitesini sağlamak amacıyla kademe yükseklikleri ve 
eğimleri; çalışılan jeolojik formasyon, kullanılan makine ve ekip-
manlar, madencilik yöntemi vb. göz önünde bulundurularak be-
lirlenir. Kayaların düşmesi veya yüksek miktarda toprak kayma-
sı haricinde, üst kotlardan kopan küçük taşlar dahi alt kotlardaki 
çalışanlara veya iş makinelerine isabet ettiğinde ölümcül olabilir. 

OCAK YANGINLARI 
Ocak yangınları madenlerdeki en önemli güvenlik problemlerin-
den biridir. Önlenemeyen ya da kontrol altına alınamayan yan-
gınlar patlamalara da sebebiyet verebilmekte, kömür kaynakları-
nın zayiatıyla sonuçlanmakta ve daha da önemlisi çalışanların ha-
yatına mal olabilmektedir.

Kömür ocaklarındaki yangınlar, yangının sebeplerinden biri 
olan ısı kaynağının özelliğine göre eksojen ve endojen ocak yan-
gınları olarak iki başlıkta incelenebilir (37). Eksojen ocak yangın-
larında, ısı kaynağı yanan ortamın dışından gelir. Endojen ocak 
yangınlarında ise, uygun atmosferik koşullarda kömür okside ol-
maya, yani oksijeni absorbe etmeye başlar. Kömürle oksijen ara-
sındaki bu kimyasal tepkime dışarıya ısı veren bir tepkimedir. Ye-
terli oksijenin ortamda bulunması, dışa verilen ısının ortamdan 
ayrılamaması ve sıcaklığın artarak kömürün tutuşma sıcaklığına 
(kritik sıcaklık) ulaşması durumunda yanma olayı başlar. Yani ısı 
kaynağı ortamın içindedir. Bu şekilde kömürün oksidasyon sonu-
cu, kendi sıcaklığını artırarak yanmasıyla oluşan ocak yangınları-
na endojen ocak yangınları denir. Endojen ocak yangınlarında uy-
gun önleyici tedbirlerin alınması için, öncelikle ocağın kendiliğin-
den yanma riskinin derecesini değerlendirmek gerekir. Bu derece-
lendirmeyi yaparken, kendiliğinden yanmaya etki eden kömürün 
yapısı ve karakteristik özellikleri gibi içsel faktörler ile jeolojik ya-
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pısı ve uygulanan madencilik metodu gibi dışsal faktörler bir ara-
da değerlendirilmelidir.

 Endojen ocak yangınları ile ilgili gerekli önlemlerin zamanın-
da alınabilmesi için ısınmanın erken tespit edilmesi hayati öneme 
sahiptir. Isınmanın erken tespiti ve yangın konumunun değerlen-
dirilmesinde kullanılan yöntemler 3 ana başlıkta toplanabilir (38):

i. Fiziksel belirtiler
ii. Isısal gözlem
iii. Gaz analizi

Yanma olayının meydana gelebilmesi için, yanabilen bir madde-
nin (yakıt) tutuşma sıcaklığında oksijen ile temas etmesi gerekir. 
Yani yangının oluşması için yakıt, yeterli sıcaklık ve yeterli oksi-
jenin bir arada bulunması gerekir. Buna da yangın üçgeni denir. 
Bunlardan birinin mevcut olmaması durumunda, yangın üçgeni 
bozulur ve yangın oluşmaz. 

Yangınlarla baş etmenin başlıca prensipleri şunlardır:
i. Yakıtın uzaklaştırılması (yanan maddenin uzaklaştırılması 

ve/veya kendiliğinden ısınmanın olduğu kısım izole edile-
rek kömürün henüz ısınmamış olan kısmıyla bağlantısının 
kesilmesi)

ii. Sıcaklığın düşürülmesi (su, çamur ve yangın söndürme aja-
nı kullanılması)

iii. Oksijen kaynağının kesilmesi (köpük, genleşen köpük, toz 
söndürücü ve soy gazlar gibi doğrudan söndürme ajanları-
nın enjekte edilmesi ya da etkilenen alanın barajlanması)

Yangınlarla mücadelede hangi yöntemin seçileceği ise aşağıda ve-
rilen faktörlere bağlıdır:

i. Yangının konumu
ii. Yangının büyüklüğü
iii. Yangına ulaşabilme imkânı
iv. Yangın sonucu oluşan gazlar
v. Havalandırma
vi. Hazırda bulunan yangınla mücadele araç ve gereçleri

Bazı yangınla mücadele yöntemleri ise aşağıda belirtildiği gibidir:
i. Yanan kömürün uzaklaştırılması
ii. Su ile soğutma
iii. Sulu harç infüzyonu
iv. Yangın söndürücü kullanma

a. Sulu yangın söndürücüler
b. Köpüklü yangın söndürücüler
c. Yüksek genleşmeli köpük dolgular
d. Toz yangın söndürücüler
e. Halon yangın söndürücüler

i. İnert gaz infüzyonu
ii. Barajlama

Kömürün kendiliğinden yanması olayı ile ilgili işletmelerin önce-
likle yapması gereken, ocağın çevresel ve jeolojik yapısı ile birlikte 
kömürün karakteristik özelliklerini de ele alarak gerekli bilimsel 
çalışmaları yapmak ve risk indekslerini hesaplamaktır. Daha son-
ra içinde yer aldıkları kömürün kendiliğinden yanma risk sınıfına 
göre, teknolojinin getirdiği yöntemlerden yararlanarak ocağı sü-
rekli izlemek ve kontrol altında tutmaktır.

PATLAMALAR
Yer altı madenciliğinde toplu ölümle sonuçlanan kazaların çoğun-
luğu yangın ve patlamalar olarak öne çıkmaktadır. Grizu ve kimi 
durumlarda onu takip eden kömür tozu patlamaları sektörün ta-
rihi boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde büyük kayıplara neden 
olmuştur. ABD kömür madenlerinde 1900 ile 2008 yılları arasın-
daki ölümlerin %89,5’i grizu patlamaları kaynaklıdır (39). MSHA 
verilerine göre de 1860’tan beri beş veya daha fazla ölümle sonuç-
lanan kazaların %79’unu grizu veya kömür tozu patlamaları oluş-
turmaktadır (40). Ülkemiz madencilik tarihinde en büyük üç ma-
dencilik faciasının ikisinin, 1992 Kozlu (263 can kaybı) ve 1983 Ar-
mutçuk (103 can kaybı) grizu/kömür tozu patlamaları olduğu gö-
rülmektedir. Jiang ve arkadaşları  (2012) yer altı madenciliğinde gö-
çüklerin en yüksek frekanslı kaza tipi olduğunu, ancak grizu pat-
lamalarının en yüksek can kaybı ile sonuçlanan kazalar olduğunu 
belirtmektedirler (41). McPherson (2015) grizu patlamalarını uçak 
kazalarına benzeterek çok sık yaşanmadıklarını, fakat yaşandıkları 
takdirde ciddi kayıplar ile sonuçlandıklarını vurgular (42).

Atmosferin hacimsel olarak yaklaşık %78’i Azot, %21’i de 
Oksijen’dir. Ancak bir yer altı madenindeki ocak atmosferi; dışarı-
dan gelen bu temiz havadaki Oksijen konsantrasyonunun azalma-
sı, bununla birlikte patlayıcı, zehirleyici veya boğucu etkiye sahip 
farklı gazların eklenmesiyle, sağlık ve güvenlik açısından yer üs-
tüne göre çok daha tehlikeli bir hale gelir. Her biri belirli konsant-
rasyonlar aralığında patlayıcı özellik taşıyan gazlar metan (CH

4
), 

karbonmonoksit (CO) ve hidrojen (H
2
), zehirleyici gazlar CO, hid-

rojensülfür (H
2
S), sülfür dioksit (SO

2
) ve nitrojen oksitleri, boğu-

cu gazlar ise karbon dioksit (CO
2
), CH

4
 ve azot olarak sınıflandı-

rılır. Metan, özgül ağırlığı 0.55 olan renksiz ve kokusuz bir gazdır. 
Metanın patlayıcı özellik taşıdığı konsantrasyonu hacimsel ola-
rak %5-15 aralığıdır. En şiddetli patlama %9,5’lik konsantrasyon-
da gerçekleşir. Grizu, metanın hava ile karışımına verilen isimdir.

Kissel ve arkadaşları 2007 yılında yayınladıkları çalışmaların-
da grizu patlamalarına karşı üç temel önlemden bahseder: Yeterli 
havalandırma, gaz konsantrasyonlarının düzenli takibi ve tutuştu-
rucu kaynakların elimine edilmesi (43). Benzer şekilde McPherson, 
grizu patlamalarına karşı öncelikli stratejinin iyi tasarlanan ve iş-
letilen bir havalandırma sistemi ve ekipmanların periyodik bakım-
larının yapılması olduğunu vurgulamaktadır (44). Bu doğrultuda, 
havalandırmanın takibinde kritik hususlar genel itibariyle;

•	 Yeteri kadar ölçüm noktasının oluşturulması,
•	 Gerekli hava değerlerinin eksiksiz ölçülmesi,
•	 Ekipmanların bakımı, olarak sıralanabilir.

Bunlar sağlandığı takdirde, yaşanabilecek olağanüstü bir durum 
kısa sürede fark edilerek acil durum eylemleri hayata geçirilebile-
cektir. Yer altı madenlerinde ocak atmosferi takibinin başlı başı-
na bir kontrol önlemi olmadığı, alınmış olan kontrollerin etkinli-
ğinin izlendiği unutulmamalıdır. Avustralya’daki tüm madenler-
de seyyar gaz ölçüm cihazları, telemetrik sistemler ve sabit gaz öl-
çüm cihazlarının yanı sıra gaz kromotografi tarafından beslenen 
tüp demetleri kullanılmaktadır (45). 

Metanın patlama konsantrasyonuna gelmesine neden olabilen 
metan degajları, aynı zamanda yer altı kömür madenciliğinin baş-
lı başına bir diğer önemli kaza tipidir. 1970’te Karadon’da meyda-
na gelen degaj 700 ton kömürün arından püskürmesine, 2004’te 
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Kozlu’da yaşanan bir başka degaj ocağın içine 16.000 m3 metan 
salınımına neden olmuştur (46). Kömür damarlarında metan ve 
bazı durumlarda karbon dioksit baskın gazları oluşturur. Kömü-
rün çıkarılması sırasında yan kayaçlardaki basıncın azalmasının 
etkisiyle gaz salınımı gerçekleşir. Belirli konstantrasyon ve hacim-
lerde, bu gaz salınımları patlama veya boğulmaya neden olurlar. 
Harvey ve Singh degajlara karşı başlıca önleme stratejisinin etki-
li bir metan drenajı olduğunu belirtirler (47). Lama ve Bodziony 
(1996) degajları etkileyen faktörleri gaz içeriği, geçirgenlik, basınç 
seviyeleri, kömürün yapısı, tektonik arızalar ve kömür ile kayaçla-
rın stratigrafik dizilimi olduğunu belirtmektedirler (48). Diaz Agu-
ado ve Gonzalez Nicieza’da degajlara karşı başlıca önlemlerin me-
tan drenajı, kayaç boşluklarına su basımı ve gerektiği durumlarda 
kömür damarlarının güvenlik topuğu olarak bırakılması olduğu-
nu vurgular (49). Avrupa ülkelerinden Almanya, İngiltere, Roman-
ya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde de gaz drenajı uygulanmakta-
dır (50). Aziz ve arkadaşları Avustralya madenlerinde 1895’ten bu 
yana 730’dan fazla degajın yaşandığını, son yıllarda degaja karşı en 
etkili çözümün drenaj olduğunu vurgulamaktadır (51).

Degaj ile mücadelede araştırma sondajlarının ne derece etki-
li olduğu, Avustralya maden endüstrisinin son yıllardaki tecrübe-
lerinden de anlaşılabilir. Sondaj çalışmalarının yaygınlaşmasın-
dan önce, 1998-2002 yılları arasında her yıl ortalama 11 gaz degajı 
kaydedilirken, sondaj uygulamalarının yaygınlaşmasından sonra 
2002-2009 yılları arasında toplam 9 gaz degajı yaşanmıştır.  

İstatistiklere göre grizu patlamalarının %75’inde tutuşma, ma-
den makinelerindeki sürtünmeden, %4’ünde ise tavan saplamaları 
veya tavan göçüklerindeki sürtünmeden kaynaklanmaktadır (52). 
Bu duruma yakın tarihli bir örnek olarak 2010’da ABD, Upper Big 
Branch’te meydana gelen ve 29 can kaybıyla sonuçlanan patlama 
verilebilir. Patlamayı üretim panosundaki tamburlu kesicinin yıp-
ranan uçlarından birinin sürtünmesinin tutuşturduğu rapor edil-
miştir (53). McPherson bu gibi sürtünmeden kaynaklı tutuşmala-
rın önlenmesi için tamburlu kesicinin çalıştığı bölgede yeterli ha-
valandırmanın yanında kesici uçların periyodik bakımlarının ya-
pılmasını ve su enjeksiyonu ile birlikte kullanılmasını önermek-
tedir. Bu sayede hem tutuşmanın önüne geçilecek hem de kömür 
tozu bastırılmış olacaktır (54).   

Fransa’da yapılan bir çalışma ise, grizu patlamalarının 
%40’ında tutuşmanın patlayıcı maddelerden kaynaklandığını or-
taya koymaktadır (55). Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güven-
liği Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere grizulu maden ocakla-
rında fitilli ateşleme yasaktır. Elektrikli kapsüller kullanılmalıdır. 
Bunun yanında yalnızca grizulu maden ocaklarında kullanımına 
izin verilen, içeriğindeki sodyum klorür (NaCl) sayesinde patla-
ma sırası ve sonrasında daha düşük ısı seviyelerine ulaşan patla-
yıcı maddeler kullanılmalıdır. Açık alev yaratmayan ateşleme sis-
temleri tercih edilmelidir.

Mevsim, 2016 yılında yayınladığı çalışmasında Fault Tree 
Analysis (Hata Ağacı Analizi) yöntemiyle Zonguldak taşkömürü 
havzasında 1875 ile 2014 yılları arasında kaydedilen grizu patla-
malarını incelemiş ve patlamayı meydana getiren en olası kom-
binasyonun hatalı havalandırma ile mekanik ekipmanlardan kay-
naklanan tutuşmanın olduğunu bulmuştur. Kök nedenler ayrı 
ayrı incelendiğinde göreli önemi en yüksek çıkan hata mekanik 
tutuşma olmuştur (56).

SU BASKINLARI
Yer altı madenlerinde ani su baskını riski özellikle geleneksel yön-
temler ile çalışan ve uzun süreli madencilik tarihleri nedeniy-
le hâlihazırda işlettiği ocaklarının etrafında terk edilmiş pek çok 
başka ocak bulunan ülkelerde oldukça yüksektir. Geçmişte bu ka-
zalar İngiltere, Hindistan ve ABD gibi ülkelerde yüzlerce ölüm ile 
sonuçlanmıştır (57). Genç tabakaların altında kalan birleşmiş ya-
pıdaki tabakalar genellikle su baskını riski ihtiva etmez. Kazalar 
karstik arazilerde ve yüzeye yakın daha genç tabakalardan kay-
naklanır. Bunun yanında dik açılı kuyu açma çalışmaları sırasın-
da, özellikle de kaplaması yapılırken pek çok akifer ile temas ku-
rulduğundan, bu çalışmalarda su baskını yaşama riski yüksek ola-
bilmektedir. Baskın genellikle çok yüksek bir basınç ile bir anda 
dar kesitli ocak galerilerine dolduğundan, gerçekleşmesi halinde 
büyük can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.

Yer altında yaşanacak olan su baskınlarının nedenleri temel 
olarak üç bölümde incelenebilmektedir (58):

i. Yeryüzü sularından kaynaklı su baskınları
ii. Yer altı ocağının örtü tabakası kaynaklı su baskınları
iii. Suyla dolmuş çalışma bölgeleri kaynaklı su baskınları

Yeryüzü suları pek çok farklı şekilde ocakta su baskını riski yara-
tabilmekteyse de, içerikleri bakımından üç ana grupta toplanabi-
lirler (59):

i. Ani ve aşırı yağışlar
ii. Ocağın yeryüzü bağlantılarının konumu
iii. Göçüklerin yeryüzüne ulaşan kırık ve çatlakları

Ani ve aşırı yağışlar sonucu yeryüzünde biriken yüksek miktarda-
ki su, kendisine uygun boşluklar bulması halinde yer altı ocağına 
dolarak su baskınına neden olabilir. Ocağın yeryüzü bağlantıla-
rının (kuyu, desandre vb.) konumları, bu şekilde gelebilecek suya 
veya yakınlardaki göl, nehir, baraj gibi su rezervlerinden taşabile-
cek suya karşı korunaklı açılmamış ise, belli şartlarda ocak ağzın-
dan da su baskını gerçekleşebilecektir. Yer altı madencilik faali-
yetlerinden kaynaklanan jeolojik formasyondaki kırık ve çatlaklar 
kimi zaman birbirine eklenerek genişler, yeryüzüne dek ulaşabilir 
ve yeryüzü sularının ocağa girişine neden olabilir.

Ocağın örtü tabakası ile yer altı ocak seviyesi ve yeryüzü ara-
sında kalan bölüm kastedilmektedir ve aşağıdaki durumlar nede-
niyle su baskınları gerçekleşebilir (60):

i Geçirimsiz tabakaların madencilik çalışmaları ile zedelenmesi
ii. Arızalar (faylar, çatlaklar vb.)
iii. Yeryüzünden yapılan sondajların uygun kapatılmaması
iv. Yeryüzüne yakın çalışmalarda havuz, göl, nehir vb. su re-

zervlerine fazla yaklaşmak

Örtü tabakasındaki geçirimsiz bölgelerin madencilik faaliyetleri 
ile zedelenmesi ve bu özelliklerini yitirmesi, örtü tabakasındaki 
jeolojik formasyonda yer alan her türlü arıza (faylar, çatlaklar vb.), 
yeryüzünden yapılan arama, deneme vb. sondajların uygun şekil-
de tıkanmamış olması ve fazla derin olmayan ocaklarda yeryü-
zündeki havuz, göl, nehir gibi su rezervlerine yeterli güvenlik to-
puğu bırakmadan yapılacak olan madencilik faaliyetleri su bas-
kınlarına neden olabilmektedir.
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En sık görülen su baskını nedeni, suyla dolmuş çalışma bölgele-
ridir. Çalışma bölgelerinden kastedilen terk edilmiş komşu ocaklar, 
aktif komşu ocaklar, baskının yaşandığı ocak içindeki terk edilmiş 
bölgeler vb. olabilmektedir. 1851-1970 yıllarını temel alarak İngil-
tere’deki kömür ocaklarında yapılan bir araştırma sonucuna göre 
baskın nedenleri ve kaza sayıları Tablo 4’te verilmiştir (61):

Tablo 4. 1851-1970 yılları arasında İngiltere’deki maden ocaklarında 

yaşanan su baskınlarının nedenleri ve kaza sayıları (61)

Su Baskınının Nedeni
Kaza 
Sayısı

Oranı 
(%)

Yüzeydeki su kaynağı ile temas (göl, nehir, kanal vb.) 9 4

Pekişmemiş yüzey suları – buzul veya organik 8 4

Tabakalardan ocağa su girmesi 2 1

Kuyu açma çalışmaları 4 2

Eski kuyuları temizleme 14 7

Terk edilen eski çalışma yerleri ile temas 162 78

Yer altı barajındaki bir hata, sondaj deliğinden sızıntı 9 4

TOPLAM 208 100

Tablodan görüldüğü üzere ‘terk edilen eski çalışma yerleri ile 
temas’ sonucu gerçekleşen su baskını kazaları açık ara farkla (%78) 
en sık görülen su baskını türüdür. Bu tür kazaların temel olarak 
iki nedeni vardır:

i. Uygunsuz eski veya yeni ocak planları
ii. Bırakılan güvenlik topuklarının yetersiz olması

Uygunsuz ocak planlarından kasıt, planların hiç olmayışının yanı 
sıra, eksik, hatalı veya yanlış yorumlanmış planlardır. Komşu ocak-
ların varlığının veya tam olarak konumunun bilinmemesi, su baskı-
nı kazalarının birincil nedenidir. Bu çalışma bölgelerinin bilinme-
si halinde bile bırakılacak olan güvenlik topuklarının yetersiz olma-
sı da önemli bir kaza nedenidir. Güvenlik topuğu mesafeleri ile ilgi-
li farklı ülke mevzuatlarında farklı uygulamalar bulunabilmektedir.    

Yer üstü su kaynaklarının ve ocağın örtü tabakasından kay-
naklı baskınların önlenmesi adına alınması gerekli tedbirler aşa-
ğıdaki şekilde özetlenebilir (62):

i. Ocak girişlerinin güvenli bölgelere konumlandırılması
ii. Hidrojeolojik çalışmalar ile yer altı su haritasının çıkarıl-

ması
iii. Ocağa yönelebilecek suyu kesmek veya yönünü değiştir-

mek amacıyla yapılacak çitler, duvarlar, barajlar vs.
iv. Sondaj deliklerinin uygun ve su sızdırmayacak şekilde ka-

patılması
v. Gerekli görülecek bölgelerde ağaçlandırma yöntemiyle yer 

altı suyunun yaratacağı riskin düşürülmesi

Çalışmalar sonucu çıkarılmış su haritası da göz önünde bulun-
durularak, su baskınına karşı yer altında aşağıdaki tedbirler  
alınmalıdır (63):

i. Güncel ve eksiksiz ocak planları (aktif, terk edilmiş, komşu 
vs.)

ii. Ocak içinde kontrol sondajları delerek ilerleme
iii. Konumu belirlenmiş su rezervine yeterli mesafede topuk 

bırakma
iv. Drenaj kuyu ve pompa kapasitelerinin (acil durumlar da 

göz önüne alınarak) güvenli seviyede tutulması

Su baskının gerçekleşmesi halinde yaratacağı sonuçları etkileyen 
bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlardan ilki kuşkusuz su kayna-
ğının büyüklüğü ve hangi miktarda suyun ocağa dolacağıdır. Bas-
kının şiddetini birebir etkileyecek olan bir diğer önemli faktör de 
çalışma bölgelerinin su baskını kaynağına göre konumlarıdır (ya-
kınlık-uzaklık, eğim vb.). Akan suyun ocak içinde birikebileceği 
bir bölgenin varlığı veya akıntının galeriler boyunca devam ede-
cek bir yol izleyip izlemeyeceği, her kazada değişen ve kazanın so-
nuçlarını etkileyen faktörlerdir. Yer altına kurulmuş drenaj siste-
minin kapasitesi ve bunun gereken durumlarda hızlı ve sorunsuz 
bir şekilde artırılıp artırılamayacağı da baskın sonucu yaşanabi-
lecek kayıpların boyutunu etkileyecektir. Tüm bu bilgiler ışığın-
da, geçmiş yıllarda İngiltere madencilik sektöründe yaşanan baş-
lıca su baskınları ve ardından yapılan mevzuat değişiklikleri Tab-
lo 5’te sunulmuştur (64).

NAKLİYAT KAZALARI
Yer altı ve yer üstü madenciliği birlikte düşünüldüğünde, işletme-
lerde kullanılan nakliyat sistemleri, hareket unsurlarına ve taşıyı-
cı güce göre aşağıdaki şekillerde gruplandırılabilir:
•	 Raylı sistem
•	 Lokomotif ve vagonlar

Tablo 5. İngiltere’de yaşanan önemli su baskınları ve ardından yapılan mevzuat değişiklikleri (64)

Kazanın Yeri ve Tarihi Hayatını Kaybeden Madenci Sayısı Kazanın Ardından Yapılan Mevzuat Değişikliği

Heaton, 1815 90 Ocak planlarının kalifiye elemanlar tarafından hazırlanması ve güncellenmesi hükmü

Ayrshire, 1950 13
Muhtemel su kaynaklarının veya su birikebilecek her türlü açıklığın ocak planlarında 

gösterilmesi hükmü

Yorkshire, 1973 7
Deneme sondajlarının konumlarının gösterilmesi ve hepsinin uygun şekilde kapatılması 

(sızdırmaya karşı) hükmü

South Wales, 1974 -
Komşu yer altı maden ocaklarının bir araya gelerek havza ile ilgili detaylı etüt çalışmaları 

yapması hükmü 
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•	 Kuyu vinci
•	 Varagel
•	 Monoray
•	 Kulikar
•	 Bant konveyörler
•	 Zincirli konveyörler
•	 Tekerlekli sistem
•	 Lastik tekerlekli taşıyıcılar (kamyon-yükleyici)
•	 Paletli taşıyıcılar

İş Ekipmanlarının Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği’nde detaylarıyla belirtildiği üzere, madenlerde kul-
lanılan nakliyat sistemleri ve elemanlarının da düzenli periyodik 
kontrol ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. Özellikle yer 
altı madenciliği söz konusu olduğunda, insan ve malzeme nak-
linin ayrı ayrı değerlendirilmesi önemli bir gerekliliktir. Fren ter-
tibatı, maksimum taşınacak yük ağırlığı/miktarı, acil durdurma 
tertibatı, nakliyat elemanın kullanıldığı galeri genişliği vb. nakli-
yat ile ilgili kritik hususlardır.

Dizel lokomotiflerin işletim açısından avantajları olsa da, eg-
zoz gazları önemli bir sorundur. Bu nedenle grizulu ocaklarda iç-
ten yanmalı lokomotiflerin kullanılması yasaktır. Bu tip maden-
lerde akümülatörlü ve elektrikli lokomotifler tercih edilmekte-
dir. Madenlerde malzeme naklinde zincirli ve bant konveyörler de 
öne çıkmaktadır. Zincirli konveyörler özellikle eğimin 10 derece-
yi aşmadığı üretim bölgelerinde, çıkarılan malzemeyi ana galeri-
lere taşımak için kurulur. Bant konveyörler ise 20 dereceye kadar 
eğimlerde, sonsuz halat gibi kesintisiz olarak kullanılabilmekte ve 
uzun ayak madenciliği ile büyük yer üstü maden işyerlerinde sık-
lıkla tercih edilmektedir.  

Nakliyat güvenliği ile ilgili hususlar dört temel başlıkta ince-
lenebilir; makine/ekipmanın etrafındaki çalışma ortamı, makine/
ekipmanın kendisi, çalışan ve iş prosesi. Bu başlıkları yer üstü ma-
denciliği nakliyat aşamasında sıklıkla kullanılan kamyonlar üze-
rinden şu şekilde örneklendirebiliriz:

Makine/ekipmanın bulunduğu çalışma ortamı: Yol tasarı-
mı ve bakımı, hava durumu, iklim, vardiya sayısı ve saatleri gibi 
maden sahasına ve işletmeye özgü hususlar, nakliyat güvenliğini 
doğrudan etkileyecektir. Ulaşım yollarının genişliği, hizalar, gö-
rüş mesafeleri ve açıları, kavşaklar, yolların eğimi ve virajlar, iş-
letmede kullanılan en büyük kamyonlar gözetilerek tasarlanma-
lıdır. Yol ve atık alanlarının kenarları düşmeyi önleyici bariyerler 
ile donatılmalıdır. Yol zeminleri kamyonların ağırlığını taşıyabi-
lecek dayanıklılıkta olmalıdır. Yolların bakımı çerçevesinde tozu 
bastırma amaçlı periyodik sulama, kaçış rampalarının oluşturul-
ması ve işlevselliğinin devam ettirilmesi, makinelerden yola dö-
külen malzemelerin temizlenmesi, drenaj kanallarının açık tutul-
ması sayılabilir.

Makine/ekipmanın kendisi: Kamyonların optimum çalışma 
şartlarında kullanılması, onlardan beklenen sınırlar içinde ha-
reket etmelerini sağlayacaktır. Diğer tüm taşıtlarda olduğu üze-
re kamyonların ve lastiklerinin periyodik bakımları eksiksiz yapıl-
malıdır. Kamyonların sürücü kabinleri dikkat dağıtacak veya pe-
dal kullanımını sekteye uğratacak gereksiz araç gereçten temiz-
lenmelidir. Çay-kahve termosu, boş teneke kutular, temizlik bez-
leri ve benzerinin kabin içinde kullanılması alışkanlık haline gel-

memelidir. Kamyon kasaları da dökülen yağlardan, çamurdan ve 
araç gereçten temizlenmelidir. Dikiz aynaları ve emniyet kemer-
leri çalışır durumda olmalıdır.

Çalışan: Kamyon sürücüleri/operatörleri gerekli eğitimleri al-
mış, gerekli kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş olmalı-
dır. Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yanında, kullandık-
ları kamyonun mekanik aksamı ve bu aksamın güvenliği ile ilgi-
li de bilgilendirilmeleri gerekir. Gözle muayene gibi kendileri de 
kamyonun güvenliği ile ilgili denetim yapacak nitelikte olmalıdır-
lar. Emniyet kemeri kullanma gibi kişisel önlemler göz ardı edil-
memelidir.

İş prosesi: İşin tamamının nasıl yapıldığı ile ilgilidir. Bu başlı-
ğın altında yönetim taahhütleri, makine/ekipmanların bakımları-
nın yaptırılması, organizasyonel yapı, sorumluluk hiyerarşisi, var-
diya uzunlukları, iş rotasyonu ve trafik düzenlemeleri sayılabilir.

MADENLERDE ACİL DURUM YÖNETİMİ
İş kazalarına karşı alınacak önlemlerin, olağan işleyişin yanında 
olağanüstü durumları da gözeterek belirlenmesi ve bu haliyle uy-
gulanması son derece kritiktir. Nitekim madencilik gibi dinamik 
bir sektörde her an pek çok farklı olağanüstü durumun oluşma-
sı muhtemeldir. Bu acil durumlara verilecek reaksiyonun/cevabın 
(İng. emergency response) etkinliği, kaza sonucu ölüm veya yara-
lanma oranlarında doğrudan belirleyici olacaktır. Acil durum yö-
netimi; muhtemel acil durumlara karşı hazırlık ve planlama, acil 
durum halinde yapılan müdahaleler/gösterilen reaksiyon ve acil 
durum sonrası işyerini tekrar olağan durumuna getirme olmak 
üzere üç temel başlıkta ilerleyen bir süreçtir. 

Yasal çerçeveler de acil durumlara sıklıkla vurgu yapmakta-
dır. Kritik önemdeki ekipmanların yedekli olması, bu yedeklerin 
derhal devreye girecek nitelikte kurulması, sınır değerlerin dışın-
daki ölçümlerde veya diğer her türlü acil durumun varlığında an-
lık uyarı sistemleri gibi. Ancak hepsinden önce, 3. Bölüm’de vur-
gulanan risk değerlendirmesi yaklaşımında olduğu üzere, işyerle-
rinin kendine özgü acil durumları olabildiğince geniş bir kapsam-
da belirlemesi ve bunlar ile ilgili aksiyon planlarını tanımlaması 
gerekir. Bu çalışmalar da Acil Durum Eylem Planı altında, maden 
işletmelerinin en önemli iş güvenliği dokümanlarından birinde  
toplanmaktadır.

Acil durumlarda, özellikle de ocak yangını veya patlama son-
rasında oluşabilecek tehlikeli ocak atmosferinde, kişisel solunum 
cihazlarının (ferdi kurtarıcılar) kullanımı son derece belirleyici 
olabilmektedir. Ancak en az solunum cihazlarından sağlanacak 
katkı kadar hayati öneme sahip üç faktör vardır:
•	 Kaçış rotası,
•	 Gecikme süresi (kazanın anonsu ile kaçış sürecinin başlaması 

arasında kaybedilen süre),
•	 Madencilerin acil durum eğitimleri ile tatbikatlar.

Goodman ve Kissel 1990 yılında yayınladıkları çalışmalarında 
maden kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının yalnızca ge-
cikme sürelerini azaltarak ve kaçış rotalarını düzenli şekilde or-
ganize ederek %50 oranında azaltılabileceğini belirtmişlerdir (29). 
Acil durumlarda etkili bir komuta merkezinin oluşturulması ve 
sürecin buradan yürütülmesi kritik öneme sahip bir diğer husus-
tur. Burada sağlıklı bilgi akışının sağlanması ve kararların kaza ile 
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ilgili tüm veri ve değişkenler göz önünde bulundurularak alınması 
gerekmektedir. Çin’de yapılan araştırmalar (30), maden kazaların-
daki ölümlerin yalnızca %10’unun kaza anında gerçekleştiğini or-
taya koymuştur. Geri kalan kazazedeler, kazanın ardından hava-
sızlık, sıkışma, zehirli gazlar, sürecin yönetilememesi gibi faktör-
ler nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir.

Maden kazalarının ardından pek çok sivil savunma ve itfaiye eki-
bi ile genellikle sağlıksız bilgi akışına mahal veren basın mensupları-
nın madene gelişi, kimi durumlarda süreci olumsuz etkilemektedir. 
Hatta olaya gereğinden fazla sayıda müdahil olan arama-kurtarma 
(tahlisiye) ekipleri bile, koordinasyonda aksaklık yaratacaktır. Perso-
nelin acil durumlar karşısında görevleri açıklayıcı olmalı, acil bir du-
rum halinde görev ve yetki karmaşası yaşanmamalıdır (31). Acil du-
rum yönetimi yalnızca etkili teknik önlemler almak ile değil, toplu-
lukların (kazazedelerin aile ve akrabaları, iş arkadaşları, vatandaşlar 
gibi) kontrol edilebilmesi ile de ilgilidir. Bir diğer önemli husus, ma-
den havzalarının konumları göz önünde bulundurularak, sağlık ku-
ruluşlarında yanık tedavi birimlerinin oluşturulmasıdır. İlk müda-
halenin hayati önem taşıdığı acil durumlarda bu birimlerin varlığı 
ve olası kaza yerlerine mesafeleri belirleyici olacaktır.

Acil durum yönetimi yalnızca yer altı madenciliğine özgü de-
ğildir. Yer üstü madenciliğinde de yukarıda özetlenen yaklaşım-
lar ile bu defa; 
•	 Bölgesel yağış rejimleri, aşırı kar yağışı ve tipi, fırtına ihtimali,
•	 Yakınlardaki baraj veya su rezervlerinin taşması, sel riski,
•	 Patlayıcı maddelerin taşınması ve kullanımı, 
•	 Ocak yollarının durumu, 
•	 İşyerinde acil durum varlığında ambulans veya helikopter gibi 

ulaşım araçlarına ihtiyaç, 
•	 Çalışanların ortalama ev-iş ulaşım süreleri, 
•	 Telefon, cep telefonu, elektrik, doğalgaz, su servislerinin arı-

za halinde bakım-onarım-müdahale süreleri, gibi konular göz 
önüne alınır.

ACİL DURUM EYLEM PLANLARI
Acil Durum Eylem Planlarının asgari olarak içermesi gereken bazı 
başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıklar ile ilgili herhangi bir çalış-
ma yapmamış işletmeler, neden bu başlığın uygulanamaz veya ge-
reksiz olduğunun da açıklamasını yapmak zorundadır. Kanada, 
British Columbia Enerji Bakanlığı’nın (2013) madenlere özgü acil 
durum eylem planı başlıkları şu şekildedir (32): 
	Acil durum yönetimi ilkeleri, politikanın belirlenmesi 
	Acil Durum Eylem Planı hazırlayıcıları ve koordinatörü 
	İşyerine özgü acil durumların tanımlanması
	Çalışanların görev ve sorumlulukları 
	Acil durum haberleşme planı
	Acil müdahale kontrol merkezi 
	Acil müdahale prosedürleri 
	Aksiyon planları
	Maden harita ve planları 
	Tahliye planı ve kaçış/acil çıkış yollarının haritası 
	Acil durum operasyonlarında giriş ve çıkış prosedürleri 
	Maden kaçış ve kurtarma ekipmanlarının envanteri 
	Karşılıklı yardım anlaşmaları, birliktelikleri, sözleşmeleri 
	İlk müdahale ekibi  
	Haberleşme servisleri 

	Halk ve medyayla ilişkiler 
	Eğitim planları 
	Acil durum tatbikatı planları 
	İzleme ve güncelleme planları
	Maliyetler/Harcamalar

Madenlerde Arama-Kurtarma (Tahlisiye) 
Ekip ve Ekipmanları
Madencilikte iş kazalarının gerçekleşmeden önlenebilmesi ve bu 
doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması birincil hedefken, kazanın 
gerçekleşmesinden sonraki arama ve kurtarma (tahlisiye) çalış-
maları da olası can veya mal kayıplarının boyutunu doğrudan et-
kiler. Nitekim Grimberg (Almanya, 1946, 402 can kaybı), West-
ray (Kanada, 1992, 26 can kaybı), Sago (ABD, 2006, 12 can kaybı) 
ve Upper Big Branch (ABD, 2010, 29 can kaybı) maden kazalarının 
ardından, özellikle ülkelerdeki arama-kurtarma organizasyonunu 
mercek altına alan pek çok yasal düzenlemenin yapılması, bu ko-
nunun önemini kanıtlar niteliktedir. Örneğin; grizu ve ardından 
kömür tozu patlaması şeklinde cereyan eden Grimberg faciasın-
da, o sırada ocakta bulunan 466 kişiden 402’si hayatını kaybetmiş-
tir. Büyük bir infial yaratan bu kazanın ardından ülke madencili-
ğinde iki hedef belirlenmiştir: Uzun kullanım süreli kapalı devre 
solunum cihazlarının geliştirilmesi ve tüm çalışanların kaçış ci-
hazları ile donatılması. Tahlisiye süreci, kendine özgü dinamikleri 
olan ve bu doğrultuda değerlendirilmesi gereken, saniyelerin dahi 
büyük önem taşıdığı bir süreçtir.

Tahlisiyeciler, yer altı maden işletmelerinde ocak atmosferinin 
yoğun olarak zehirli ve boğucu gazlar ihtiva ettiği, yüksek sıcak-
lık ve tehlikeli durumların bulunduğu ortamlarda, can ve malze-
meyi kurtarmak için görevlendirilmiş ve çeşitli madencilik sanat-
larından seçilmiş özel olarak eğitilmiş kişilerdir. Tahlisiye operas-
yonlarında ‘takım’ kavramı son derece önemlidir. Nitekim birinci 
amaç, takım güvenliğini sağlamaktır. Takım ruhu ile ilgili dört te-
mel ilke; iş birliği, koordinasyon, iletişim ve disiplindir. Tarihin ilk 
arama-kurtarma ekiplerinde patlayıcı gazları alarm verecek em-
niyet lambası haricinde bir ekipman bulunmamaktaydı. Emni-
yet lambası, ocak atmosferindeki metan varlığını ve aynı zamanda 
oksijen yetersizliğini saptamak için kullanılan standart aletlerden 
biriydi. Bu tespitler, tamamıyla ocak havasının lamba alevi üze-
rindeki etkisini gözlemleyerek yapılmaktaydı.

Kapalı devre cihazlar verilen nefesi filtreler, bütünler ve dev-
ridaim ettirir (Şekil 6). Bu özelliğinden dolayı da madencilik, tü-
nelcilik vb. uzun süreli kurtarma operasyonlarında tercih edilirler. 
Kullanıcıya ortalama 4 saat (farklı üreticilerin farklı kullanım sü-
reli modelleri bulunmaktadır) yetecek oksijen sağlayabilen bu ci-
hazların içindeki gazın basıncı ortamdaki basınçtan daha yüksek 
ayarlanır. Böylece herhangi bir sızıntı, delik veya çatlak durumun-
da dış ortamdaki tehlikeli gazların içeriye girmesi önlenir, içeride-
ki temiz gazın dışarıya çıkması sağlanır ve cihazın işlevselliği za-
rar görmemiş olur. Bu tip basınca ‘pozitif basınç’ adı verilmektedir. 
İzole tipli kapalı devre cihazlarda solunum için gerekli oksijen bir 
kaynaktan temin edilir. Bu cihazlar kullanım süreleri bakımından 
uzun süreli kullanım ve kısa süreli kullanım olarak ikiye ayrılırlar. 
Uzun süreli kullanım gerektiren solunum cihazları arama-kurtar-
ma çalışmalarında kullanılacak olanlardır. TS EN 145 standardı 
temel alınarak üretilir ve kullanılırlar. 
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Kısa kullanım süreli solunum cihazları ise kişinin kaçış şartla-
rında kullanabileceği oksijenli ferdi kurtarıcılardır (OFK). Sektör-
de OFK’lar ortalama 30 dakika kullanım süreli üretilmekte olup 
(bazı modeller 60 dakikaya kadar kullanılabilir), madenciyi doğru-
dan yer üstüne çıkarmaktan ziyade, daha uzun süre kullanılabilen 
cihazların bulunduğu cihaz değişim istasyonlarına veya sığınma 
odalarına ulaştırma amacını taşır. 

Üretici firma tarafından paketinin üzerinde teçhizatın üre-
tim yılı ve ayı, seri numarası ve servise başladığı yıl ile birlikte 
son kullanma tarihi de yazılır. OFK’lar KO

2
 (potasyum süperok-

sit) gibi kimyasallar içerdiklerinden tehlikeli madde sınıfına girer-

ler ve bu nedenle nakliye işlemleri ancak özel yetkili kimseler ta-
rafından yapılabilir. Bu tip oksijen üretiminde OFK’daki bir kar-
tuşun içinde KO

2
 (potasyum süperoksit), verilen nefesteki su bu-

harı ve CO
2 
ile reaksiyona girer. Nefes alıp verme sırasında dışarı-

ya verilen nefes sırasıyla KO
2 
kartuşundan ve bir ısı ayarlayıcıdan 

geçerek, reaksiyon sonucunda açığa çıkan oksijen tekrar solunur. 
Kartuştan geçtikleri sırada CO

2
 ve su buharı absorbe edilirler, bu 

da OFK’ları hem oksijen üretici, hem de karbondioksit tutucu teç-
hizatlar yapar. Kesedeki hava hacmi bir kapakçık sayesinde kont-
rol edilip dengede tutulur. Eğitim almış bir kişi yaklaşık 8-10 sa-
niye içinde cihazları işler duruma getirebilir. Çoğu üretici otoma-
tik başlatma düzenekli ve ilk nefes ile birlikte kullanıcıya oksijen 
temin etmeye başlayan cihazlar üretmektedir. OFK’ların tek kul-
lanımlık olmalarının sebebi, açıldıkları takdirde atmosferdeki su 
buharının teçhizatın içinde bulunan kimyasalları etkileyip kulla-
nılamaz hale getirmesidir. Kimyasallar genellikle inorganik süpe-
roksit, klorit, perklorit, ozonit gruplarından tercih edilir (sektörde 
en fazla kullanılanı KO

2
’dir). Gerçekleşen kimyasal reaksiyonun 

ekzotermik olması sebebiyle cihazların kendileri de potansiyel bir 
yangın riski oluşturabilmektedirler. Bunun dışında herhangi bir 
mekanik parçası bulunmadığından, bu kapsamda bir bakımsızlık 
veya mekanik bir arıza ile karşılaşma ihtimali bulunmamaktadır. 
Teçhizat, dış etkilere karşı dayanıklı olacak şekilde sağlam yapıda-

Şekil 6.  Kapalı Devre Sıkıştırılmış Oksijenli Solunum Cihazının Basit Şematik Görünümü (33)

Şekil 7.  KO
2
 kartuşlu oksijenli ferdi kurtarıcının (OFK) temel parçaları (33)

dır. Madenciliğin yanında uzay programlarında, denizaltılarda ve 
yangınla mücadelede de kimyasal oksijen üreticilerine başvuru-
lur. KO

2
 kartuşlu OFK’nın temel parçaları Şekil 7’de gösterilmiştir.

Kurtarıcı teçhizatı taşıyan madencilerin vardiya başlarında ilk 
kontrol etmeleri gereken husus, teçhizattaki mührün sağlam, kı-
rılmamış ve kapalı bir halde olup olmadığıdır. Aynı zamanda her 
tür conta, bağlantı noktası, vida vs. de aynı amaçla kontrol edil-
meli ve herhangi bir fiziksel arıza bulunmadığından emin olun-
malıdır. Güvenlik bandı denilen ve teçhizatı nem gibi dış etkiler-
den koruyan, aynı zamanda alt ve üst kısımları bir arada tutan şe-
ride özellikle dikkat edilmelidir. Bu şeridin kayması vb. durumlar-
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da teçhizat kullanılamaz duruma gelecektir. Önemli noktalardan 
bir diğeri, teçhizatın içinde taşındığı kesenin içinden kolayca çı-
kıp çıkmadığının, herhangi bir yere sıkışıp sıkışmadığının kontrol 
edilmesidir. Aksi takdirde acil bir durum halinde, oluşacak panik 
havası da göz önüne alındığında bu durum ciddi bir sorun yarata-
caktır. Bu kontroller sonucu sorunsuz olduğu anlaşılan ve ocağa 
sokulan kurtarıcılar, madenciler tarafından her tür fiziksel darbe-
den korunmalıdır (33).

Temel anlamda oksijenli ferdi kurtarıcılar aynı prensipte ça-
lışsa ve benzer unsurlardan oluşsa da bazı üreticilerin ürünlerin-
de kimi detaylar bulunabilmektedir. Örneğin, özel olarak üretil-
miş “güvenlik gözü” denilen renk göstergeleri bulunan teçhizatlar 
vardır ve cihaz içindeki nem varlığı ve KO

2
 kartuşunun işlerliğinin 

kontrol edilmesine olanak sağlamaktadırlar. Kimi cihazlarda sarı 
rengin yeşil renge dönüşmesi, kimilerinde ise mavi rengin pembe 
renge dönüşmesi, istenmeyen durumların (cihazın içine hava ve 
su buharı girmesi) varlığının habercisidir ve bu şartlarda cihazlar 
acilen bakıma alınmalıdır.

Cihazları kullanacak olan kimselerin derin nefes alma teknik-
lerini bilmeleri oldukça önem taşımaktadır. Tekniğine uygun ne-
fes alışverişi sağlanamaz ise, cihazın direnci nedeniyle zaten nor-
malden daha zor gerçekleşmekte olan bu süreçte, kullanıcı ne-
fes alamadığı hissine kapılabilir ve refleks olarak maskeyi yüzün-
den çıkararak hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kala-
bilir. Verilecek eğitim ve yapılacak tatbikatlarda bu konuya özel-
likle önem verilmelidir. Cihaz ile sağlanan solunumun yaratacağı 
bir diğer sorun ise özellikle yer altı yangınlarında yüksek sıcaklı-
ğın bulunduğu ortamlarda çalışmak durumunda kalan kurtarıcı-
ların sıcak çarpması yaşaması ihtimalidir. Son dönemlerde üreti-
len cihazlar eskilerine nazaran daha konforlu olsa da, yine de de-
ğerlendirmeye alınması gereken önemli bir durumdur. Eğitimler-
de temel prensip, olası bir acil durumda oluşacak şartları müm-
kün olduğunca sağlamaya çalışan simülasyonların kullanılması  
gerekliliğidir.

Bir kurtarma istasyonunun temel bölümleri cihaz odası, ta-
mir ve bakım odası, oksijen tüpü doldurma odası, cihaz temizle-
me (dezenfekte) odası, tahlisiye nöbetçi nezaretçi odası, dershane, 
soyunma odası, banyo, WC ve eğitim-tatbikat ocaklarıdır. İstas-
yonlarda bulunması gereken malzeme ve teçhizatlar ile bunların 
sayıları işyerinden işyerine değişmesine karşın temel olarak kapa-
lı devre solunum cihazları, OFK’lar, solunum cihazı test aletleri, 
oksijen tüpü doldurma pompası, telefonlu ve telefonsuz yüz mas-
keleri, telefonla haberleşmede ses yükseltici, suni teneffüs cihaz-
ları, her türlü ocak gazlarını ölçebilen gaz ölçüm cihazları, CO

2
 

tutucu stokları, yangına dayanıklı elbise, soğutucu yelek, yangı-
na dayanıklı baret ve eldiven, yeteri kadar kablo, yeteri kadar ye-
dek malzemeler, yeteri kadar battaniye, ilkyardım çantası, sedye 
vb. bulunmaktadır.

MADEN İŞ YERLERİNDE PSİKOSOSYAL 
RİSK ETMENLERİ
Maden endüstrisinde, özellikle de yer altı madenciliğinde çalışan-
lar, diğer endüstrilerden oldukça farklı şartlar ile mücadele etmek 
durumundadır. Bu şartlar genellikle psikososyal risk etmenlerine 

dâhil edilirler. Örnek olarak beslenme, ergonomi (uzun süre ka-
palı ve dar alanlarda bulunma), saatlerce gün ışığından uzak kal-
ma verilebilir. Ağır fiziksel efor gerektiren işlerde çalışanların kar-
bonhidrat ve protein dengeli bir beslenme şekline sahip olması ge-
rekir. Özellikle yer altı madenlerinde çalışanların enerji kullanı-
mının tüm bir vardiyaya homojen dağılabilmesi için tek seferden 
ziyade belli aralıklarla beslenmeleri önerilmektedir. 

Bilici ve arkadaşları 2016’da yayınladıkları çalışmalarında 
Türkiye’de yaşları 19 ile 64 arasında değişen 135 sağlıklı maden-
ci ile yaptıkları çalışmada, günlük enerji tüketimlerinin ortalama 
2189,8 ± 376,19 kcal ve 2788.8 ± 359,89 kcal arasında değiştiğini 
bulmuşlardır. Günlük ortalama enerji alımları ise 3973,7 ± 420,85 
olarak tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan sınıflandır-
maya göre maden çalışanlarının %43’ü orta, %41,5’i ağır, %13,3’ü 
ise çok ağır işte çalışmaktadır. Madencilerin beslenme ile ilgili de-
ğerleri genel olarak yerindeyken, yalnızca D vitamini alımında ek-
siklikler kaydedilmiştir (65).

Yaşanan tüm felaketler gibi maden kazaları da özellikle doğ-
rudan etkilenen kesimde ciddi psikososyal bozukluklara yol açar 
ve iyi yönetilemediği takdirde bu bozukluklar, uzun vadede fi-
ziksel hasarlardan çok daha olumsuz sonuçlara yol açabilir. Ül-
kemizin en büyük maden faciası Soma’da hayatlarını kaybe-
den madencilerin aileleri, psikolojik destek veya yapılan çeşitli 
yardımlara rağmen, facianın yaratmış olduğu travmadan etki-
lenmeye devam etmektedir. Özellikle yer altı maden kazaları-
nın diğer sektörlerde yaşananlardan önemli bir psikolojik far-
kı vardır. Bu nedenle de olay anında, hele ki arama kurtarma 
çalışmalarının uzun sürdüğü örneklerde, yer altında haber alı-
namayan madencilerin ailelerine veya yer altından sağ çıkabil-
miş çalışma arkadaşlarına verilecek psikososyal hizmetler kritik 
önemdedir. Büyük çaplı kazaların ardından toplumun ve işye-
ri çalışanlarının ne şekilde ve ne ölçüde etkileneceği, yerel biyo-
lojik veya kültürel farklılıklar ile ilintili olarak değişkenlik gös-
terecektir. Ancak genel olarak, kazaların ardından özellikle ilgi-
li maden işyeri çalışanlarının gösterdiği reaksiyonlar Şekil 8’de  
özetlenmiştir (66).

MADENCİLİK ENDÜSTRİSİNDE EĞİTİM
ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Ansiklopedisine göre işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliğini geliştirme ve iş kazaları ve meslek hasta-
lıklarını azaltma hedeflerine ulaşmak için gereken üç ana araç 
3E Engineering, Enforcement and Education (mühendislik, yap-
tırım uygulama ve eğitim) olarak tanımlanmıştır. İş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi mühendislik ve teknik çözümlerle birlikte et-
kili bir iş sağlığı ve güvenliği programının kritik bileşenlerinden 
biridir. 1981 yılında, Ortak ILO / WHO World Health Organi-
zation (Dünya Sağlık Örgütü) Mesleki Sağlık Komitesi, iş sağlı-
ğı ve güvenliği için gereken üç eğitim seviyesini farkındalık, özel 
ihtiyaçlar için eğitim ve uzmanlık olarak tanımlamıştır. Bu bi-
leşenleri bir sürekliliğin parçaları olarak düşünmek gerekir ve 
herhangi bir kişinin üç seviyede de bilgi gereksinimi olabileceği  
unutulmamalıdır.
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      72 saat sonra                  3 ay sonra                   3 aydan sonra

ANINDA

Şiddetli

BELİRLİ BİR SÜRE

Özümseme/

Kabullenme

KRONİK/DEVAMLI

Potansiyel Travma

Normal stres Şiddetli stres Travma sonrası stres

Anlık endişe/kaygı 

reaksiyonu

Fizyolojik, motor ve

bilişsel reaksiyonlar; 

kalp çarpıntısı, terleme, 

hiperaktivite, sıkıntı, 

saldırganlık

Panik

Duygusal kriz

Hareket kaybı, felç

Tekrar tekrar yaşama

Reddetme

Endişe/Kaygılı 

reaksiyonlar

Çözülme/Dağılma 

belirtileri

Felç

Tekrar tekrar yaşama

Reddetme

Nörovejetatif (otonom 

sinir sistemi) aktiviteler

Bağlı sorunlar

Depresyon ve psikotik

bozukluklar 

Davranış bozuklukları

Bedensel rahatsızlıklar

Şekil 8.  Yaşanan büyük çaplı iş kazalarının ardından bireysel veya top-
luluk düzeyinde görülen psikososyal etkiler (66)

Çalışanların eğitimi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile mesleki 
eğitim olmak üzere iki başlıkta incelenebilir. 6331 sayılı İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesinde çalışanların eğitimi-
nin nasıl olacağına değinilmiştir. Buna göre işveren çalışanların 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Ayrıca mesle-
ki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sı-
nıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını 
belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. Madencilik sektörü çok tehli-
keli sınıfta yer aldığı için mesleki eğitimi olmayanlar bu işlerde 
çalıştırılamaz.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işe başlama eğiti-
mi ve temel eğitimden oluşur. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. mad-
desine göre işveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce işe 
başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işve-
ren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışan-
larca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçek-
leştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere kar-
şı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak 
verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat ola-
rak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim süre-
lerinden sayılmaz. Yine aynı maddeye göre işveren, asgari olarak 
Yönetmelik Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eği-
timlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini 
sağlar. Bu eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate 
alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır. Çalışan-
ların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik doğrultusunda maden işyerlerinde her çalışan 

için en az iki saat işe başlama eğitimi ve yılda en az bir defa on altı 
saat temel eğitim verilmelidir.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde 
bazı hususlarda çalışanların eğitimlerine özel olarak değinilmiş-
tir. Örneğin işverenin genel yükümlülüklerinin yer aldığı 5. Mad-
deye göre özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eği-
tim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır. 
Yine aynı yönetmelikte sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı 
işyerleri ile yer altı ve yer üstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerin-
de uygulanacak asgari genel hükümler arasında her işyerinde ken-
dilerine verilen işi yapabilmek için gerekli beceri, tecrübe ve eğiti-
me sahip yeterli sayıda kalifiye çalışan bulundurulması gerekliliği-
ne değinilmiştir.  Ayrıca bu hükümler arasında çalışanların zararlı 
ortam havasına maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayıda uygun 
solunum ve canlandırma ekipmanı bulundurulması ve bu yerler-
de bu ekipmanı kullanabilecek eğitime sahip yeterli sayıda çalışan 
bulunması ile çalışanların herhangi bir acil durumda nasıl davran-
maları gerektiği konusunda eğitilmesine de değinilmiştir. Maden 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin Yer altı Maden 
İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hüküm-
ler başlıklı ekinde ise grizu temizleme çalışmalarında bulunacak 
kişilerin konu ile ilgili özel eğitim alması ile hayat hatlarının acil 
durumlarda kullanımına ilişkin, çalışanlarda davranış değişikliği 
sağlayacak şekilde eğitim verilmesi zorunlu kılınmıştır.

Ülkemizde madencilikle ilgili mesleki eğitim modülleri ve ye-
terlilikleri ise Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Ge-
nel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzen-
lenmiştir. Ülkemizde madencilik ve maden çıkarma alt başlığın-
da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış 48 adet öğretim 
programı aşağıda verilmiştir. 

1) Maden Paketleme İşçisi (Kalsit)
2) Sondörlük
3) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Açık Ocak Madenciliği 

Manevracı-Harmancı
4) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bant Konveyör Tamir ve 

Bakımcı
5) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Nezaretçiliği
6) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçılık
7) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kazı Tahkimat Söküm İş-

leri
8) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klasik Uzun Ayak Üretim 

İşleri
9) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kompresörcü
10) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kuyu Bakım İşleri
11) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mekanik Nezaretçiliği
12) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Nakliyat Üniteleri Çalış-

tırıcısı
13) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ramble Tamir-Bakımcı
14) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiye ve Gaz Ölçüm 

Cihazları Bakımcısı
15) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiyecilik
16) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Talaşlı İmalat
17) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyi-

ci Bakımcısı
18) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyi-

ci Operatörlüğü
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19) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Taşocağı Kırma-Eleme 
Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı

20) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tulumbacı
21) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Demiryolu Ba-

kım ve Betonlama İşleri
22) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Elektrik İşleri
23) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Mekanize Metal 

Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü
24) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı
25) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Sinyalizasyon 

(Haberleşme) İşleri
26) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Hid-

rolik Bakımcılığı
27) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Sürü-

cülüğü
28) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zincirli Konveyör Bakımcısı
29) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrikli Ekskavatör 

Operatörlüğü
30) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama ve 

Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı
31) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dik ve Meyilli Kuyularda 

Vinç Operatörlüğü
32) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi 

Bakım Ve Operatörlüğü
33) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği
34) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoloji, Maden ve Enerji 

Hammadde Etüt İşçiliği
35) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kireç Üretimi ve Proses 

Bakımcılığı
36) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Nezaretçiliği
37) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Opera-

törlüğü
38) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Paleosismoloji Etüt İşçiliği
39) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pres İşleri
40) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondaj İşçiliği
41) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondörlük
42) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Mekanize Kömür 

Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Ba-
kımcılığı

43) Hazırlık İşçisi
44) Kuyu Bakım İşçisi
45) Nakliyat İşçisi
46) Pano Ayak Üretim İşçisi
47) Sondaj İşçisi
48) Tulumba İşçisi

Yukarıda listesi verilen Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı 
öğretim programlarına ek olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tara-
fından onaylanmış maden sektörü ile ilgili 21 adet ulusal yeterli-
lik bulunmaktadır. Ancak madencilik ile ilgili aşağıda listesi veri-
len söz konusu yeterlilikler şu ana kadar yayımlanan mesleki ye-
terlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğlerde 
yer almamaktadır.

1) Galeri Açma Makinesi Operatörü (Seviye 4)
2) Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3)
3) Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3)

4) Kırma Eleme Tesis Sorumlusu (Seviye 4)
5) Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu (Seviye 5)
6) Mekanik (Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü  

(Seviye 3)
7) Mekanizasyon İşçisi (Maden) (Seviye 4)
8) Mekanize Kazı Operatörü (Seviye 4)
9) Mermer Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4)
10) Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 3)
11) Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 4)
12) Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4)
13) Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4)
14) Nezaretçi (Maden) (Seviye 5)
15) Numuneci (Maden) (Seviye 3)
16) Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3)
17) Pres İşçisi (Maden) (Seviye 4)
18) Reaktif Hazırlayıcı (Seviye 4)
19) Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 4)
20) Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 3)
21) Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4)

Avustralya mevzuatına göre çalışanların belirli bir işte çalışmaya 
başlamadan önce bir takım sertifikalar edinmesi gerekir. Örne-
ğin, Queensland Coal Mining Health and Safety Regulations (Kö-
mür Madenciliği Sağlık ve Güvenlik Düzenlemeleri, 2001)’de eği-
timin şeması, yeni kömür madencilerinin eğitimi, yenileme eği-
timleri, maden işçilerinin yetkinliği gibi konuları içeren özel bö-
lümler bulunmaktadır. Queensland eyaletine ait 1999 Kömür Ma-
denciliği İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre (Coal Mining He-
alth and Safety Act 1999) kabul edilmiş Standart 11 (Recognised 
Standard 11) maden çalışanlarının eğitimi hakkında tanımlanan 
standartları içermektedir. Örneğin, Avustralya’da bir maden iş-
çisi madende işe başlamadan önce “Standard 11 Mine Induction 
Course” isimli işe başlama eğitimini başarıyla tamamlayıp sertifi-
ka almaya hak kazanmış olmalıdır. Bu kursların 5 yılda bir tekrar-
lanması gerekmektedir. Bu kurslar sadece onaylı eğitim kurumla-
rı tarafından verilebilmektedir.

ABD’de Federal Düzenlemeler Kanunu Başlık 30 (CFR Title 
30) H Alt Bölümünde madenlerde eğitimin nasıl verileceği ve ka-
yıtların nasıl tutulacağına değinilmiştir. Eğitimler yeni madenci 
eğitimi, yeni işe alınan deneyimli madenci eğitimi, işyerinde yeni 
görev eğitimi, yıllık yenileme eğitimi, eğitim kayıtları, eğitimler 
için telafiler, tehlike eğitimleri başlıklarından oluşmaktadır.

Çin’de eğitimler madenden sorumlu genel müdürler, maden-
de görevli mühendis ve yönetici konumunda bulunan kişiler ve 
işe yeni başlayan işçiler için ayrı başlıklar altında verilmektedir. 
Buna göre madenden sorumlu genel müdürlerin ve madende gö-
revli mühendis ve yönetici konumunda bulunan kişilerin eğitim 
programı güvenlik yönetimi, kömür madenleri için güvenlik tek-
nolojisi ve teorisi, kaza ve afet durumlarında acil eylem planı oluş-
turulması, karar verme ve uygulama, kömür madenlerinde mes-
leki tehlikelerin yönetimi, izlenmesi ve önlenmesi, kömür madeni 
güvenlik yönetimi becerileri, içeriklerin yenileme eğitimleri gibi 
başlıklardan oluşmaktadır. Yeni işe başlayacak olan işçilerin eği-
tim programı ise kanun ve düzenlemelere dair eğitimler, kömür 
madeni güvenliği yönetimi, açık ocaklarda işletme güvenliği, yer 
altı madenlerinde güvenlik, mesleki hastalıkları önleme, acil du-
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rum müdahale, kendini kurtarma ve travmalara karşı ilk yardım, 
maden ziyareti ve temel beceriler eğitimi ve içeriklerin yenilen-
mesi eğitimlerinden oluşmaktadır.

21. YÜZYILDA MADENLERDE  
İŞ GÜVENLİĞİ  
Tüm sektörler gibi madencilik de başta teknoloji olmak üzere ça-
ğın getirdikleriyle şekillenmeye devam etmektedir. Son yıllarda 
üretim verimliliği, derin deniz madenciliği, derin kotlarda maden-
cilik, hatta uzay/meteor madenciliği gibi başlıklar küresel düzey-
de gündeme alınırken, madenlerde güvenlik alanında da gelişme-
ler yaşanmaktadır.

Personel takip sistemleri özellikle madencilik sektöründe ge-
lişmiş ülkelerde anlık veriler alınabilecek şekilde yer altı çalışan-
larının baretlerine ve aynı zamanda maden makine ve ekipman-
larına entegre edilmiştir. Yer altı kömür madenlerinde mekanize 
üretimin temel elemanı olan tamburlu kesiciler robotik teknolo-
jinin gelişimi ile birlikte kapasitenin artmasını sağlamıştır. Öyle 
ki, 1920’li yıllarda tüm bir gün boyunca çıkarılan kömür bu maki-
neler ile yalnızca beş dakikada elde edilebilmekte, çalışan sayıları 
arasındaki büyük fark iş güvenliği anlamında da fayda sağlamak-
tadır. ABD genelinde yer altı kömür üretiminin %45’i tamburlu 
kesiciler ile yapılmaktadır. Kömürün çıkarılması ile ilgili tüm sü-
reç yer üstü kontrol odasından izlenebilmektedir. Bilgisayar dona-
nımlı sistemler sayesinde kesilen kömür miktarı ve siloların dolu-
luk oranı takip edilmekte, gerektiğinde uzaktan komutalar ile mü-
dahale yapılmakta, bu sayede çalışanların tehlikeli bölgelere gir-
mesi engellenmektedir. 

Maden endüstrisinde insansız hava araçlarının kullanımı son 
yıllarda önemli yükseliş göstermektedir. Avustralya ve Avru-
pa’daki maden işletmelerinin %60’ı drone teknolojilerine yatırım 
yapmaktadır (67). İş güvenliği açısından droneların başlıca kat-
kısı, tamamıyla uzaktan kumanda edilerek insanın ulaşamayaca-
ğı yerlere ulaşabilmesidir. Bu sayede insanların tehlikeli alanla-
ra girmesine gerek kalmadan sürekli denetim, takip ve değerlen-
dirmeler yapılabilmektedir. Vakit ve insan gücünden tasarruf sağ-
lanmaktadır. 

Elektrikli taşıtlar son on yılda büyük aşama kaydetmiş, günü-
müzün önemli teknolojik hamlelerinden biri olarak görülmekte-
dir. İngiltere’de hükümet ulaşımda elektrikli otobüslere yatırım 
yapmaktadır. Madencilikte elektrikli taşıtların kullanımı ile ener-
ji tasarrufunun yanında sağlık ve güvenlik açısından düşük emis-
yon oranları nedeniyle de fayda sağlanmaktadır. Bu sayede hava-
landırma ve iklimlendirme harcamaları da azalır. Çoğu durumda 
performansları, aynı standartlardaki dizel taşıtlardan daha yük-
sektir. Ancak lityum-iyon şarjlar çevre açısından tehlikeli görül-
mektedir. Pek çok şirket madenlere özgü elektrikli taşıtlar ve şarj 
olanaklarını geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.  

Maden çalışanlarının bulunduğu atmosfer ile ilgili anlık öl-
çümler alan ve gerektiği durumlarda yine anlık olarak sesli ve gör-
sel nitelikte uyarı veren giyilebilir cihazlar da önemli bir gündem 
maddesidir. Bu tarz cihazlarda uyarı iki yönlüdür ve çalışanın du-
rumu, örneğin hareketsizliği ile ilgili yer üstü kontrol odalarına 
uyarı verebilmektedir. Bazı şirketler ‘akıllı giysiler’ başlığında, gi-
yenin kalp ritmi, vücut sıcaklığı, ocak atmosferindeki nem, sıcak-
lık ve gaz değerleri ile ilgili veriler toplayan giysiler üzerinde çalış-

maktadır (68). Bu teknolojiler istenilen seviyeye ulaştığı takdirde 
artık madencilerin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ek bir ekipman 
taşımadan ve önlem alıp almaması çalışanın tercihine bırakılma-
dan izlenmiş olacaktır. Akıllı baretler de bunun bir parçasıdır ve 
yer üstünde çalışanın işi olmadığı veya gerekli koruyucu donanı-
mı bulundurmadığı hallerde yükseğe çıkması halinde veya belli 
bir yükseklikten düşmesi halinde güvenlik sorumlularına anında 
bildirim gönderilmektedir. 

ABD kömür madenlerinde iş güvenliği alanında gelinen seviye, 
uzun vadede uygulanan çeşitli politikaların bir sonucudur (çalı-
şan sayılarının düşürülmesi, yer altı madenciliğinden yer üstü ma-
denciliğine geçiş, artan üretim verimliliği vb.). Uzun ayak maden-
ciliğinde kullanılan yeni makineler ile birlikte daha az çalışana ih-
tiyaç duyulmakta, ayrıca bu çalışanlar işletmenin en tehlikeli böl-
gesi olan aktif üretim panosundan önemli ölçüde izole edilmekte-
dir (69). Diğer pek çok politikanın yanında, ülke madenciliğinde iş 
sağlığı ve güvenliği alanında sağlanan bu iyileşmelerin önemli bir 
bölümü teknolojik gelişmelere atfedilmektedir. 

Sanal gerçeklik simülasyonları madenlerde oluşabilecek olağa-
nüstü ve tehlikeli durumlar ile ilgili son derece faydalı birer eğitim 
ve tatbikat aracıdır (69). Günümüz madenciliğinde sanal gerçek-
lik; veri görünteleme, iş kazalarının canlandırılması, risk analizi, 
eğitim gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Pek çok kazanın ne-
deni olarak gösterilen eğitimsizlik, eğitim eksikliği, eğitim verim-
sizliği, otoritelere göre sanal gerçekliğin madencilikte doğru kul-
lanımı ile ortadan büyük ölçüde kaldırılabilecektir. Bu anlamda iş 
kazalarının azaltılmasında doğrudan katkı sağlayacak bir gelişme 
olarak görülmektedir. 

Sanal gerçeklik ile eğitimin belli başlı faydaları arasında za-
man ve maliyet tasarrufu, pahalı ve elverişli olmayan makine 
ekipmanlara sınırsız erişim, tehlikeli durumlara ve atmosferlere 
maruz kalmadan eğitim imkânı, eğitimi fiziksel kısıtlardan kur-
tararak aynı anda geniş bir alandaki çalışanlara erişim sayılabilir. 
Son yıllarda özellikle proses endüstrilerinde yükselişte olan ‘oy-
narken öğrenme’ yaklaşımı da madencilik sektörünü kapsayacak 
hale getirilmeye çalışılmaktadır. Edgar (1969), okuduklarımızın 
%10’unu, duyduklarımızın %20’sini, aktif katılım ile öğrendikle-
rimizin ise %90’ını hatırlayacağımızı iddia etmektedir (70). Sanal 
gerçeklik ile öğrenilenler, uzun vadede kalıcı olacak niteliktedir. 
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İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Dr. Özgür BİLEK, Prof. Dr. Halim İŞSEVER

Her toplumun ev, köprü ve fabrikalar gibi yapılara ve bu yapıları 
inşa eden, bakımını yapan işçilere ihtiyacı vardır. Tüm dünyadaki 
sektörler arasında önemli bir yeri olan inşaat sektörü de temel ola-
rak, bu yapılı çevrenin inşası, yıkım, bakım ve onarımı ile ilgili za-
naatların yanı sıra profesyonel ve endüstriyel hizmetlerden oluşan 
son derece çeşitli bir sektörü ifade eder. İnşaat sektörü, geniş bir 
üretim yelpazesine sahiptir. Yürütülen bir inşaat faaliyeti, bir mut-
fağın veya banyonun yenilenmesi gibi çok küçükten, büyük bir bi-
nanın veya karmaşık bir altyapı projesinin yapımı gibi çok büyük 
boyutlara kadar değişebilir. Pek çok bölgede, inşaat faaliyetleri, ka-
musal inşaat (örn. yollar ve otoyollar, su arıtma tesisleri, köprüler 
vb.), endüstriyel inşaat (örneğin, petrol ve gaz platformları, maden-
cilik altyapısı vb.) ve konut ve ticari inşaat (örneğin, tek aile konut-
ları, ofis binaları, kat mülkiyeti gelişmeleri vb.) olmak üzere üç geniş 
alt sektöre ayrılma eğilimindedir ve konut ve ticari bina inşaatla-
rı en yaygın ve tekdüze olan inşaat faaliyetleridir (1, 2). Bu gruplan-
dırmaya ek olarak, inşaat sektörü, ekonomik faaliyet bakımından, 
NACE The Statistical Classification of Economic Activities in The 
European Community (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyet-
lerin İstatistiki Sınıflaması) kapsamında bina inşaatı (İng. cons-
truction of buildings), bina dışı yapıların inşaatı (İng. civil engine-
ering) ve özel inşaat faaliyetleri (İng. specialised construction acti-
vities) olmak üzere üç geniş sınıfa ayrılmıştır (Tablo 1). Türkiye’de 
de 2012 yılında yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 
Tehlike Sınıfları Tebliği itibariyle bu sınıflama kullanılmaktadır ve 
inşaat ile ilgili olan bu ekonomik faaliyet sınıflarının çoğu, “çok teh-
likeli” veya “tehlikeli” faaliyetler olarak tanımlanmıştır (3).

Bina inşaatı yeni iş, onarım, ilave ve değişiklikler dâhil binala-
rın genel inşaatını; bina dışı yapıların inşaatı (inşaat mühendisli-
ği faaliyetleri) karayolu ve demir yolu inşaatı dâhil inşaat mühen-
disliği işlerini ve özel inşaat faaliyetleri ise yıkım, elektrik, sıhhi te-
sisat, doğrama, sıvama ve boyama işleri gibi genellikle bir konuda 
uzmanlaşılmış ve farklı yapılar için ortak olan faaliyetleri kapsar. 
Bazen, bu sınıflar arasında bir örtüşme söz konusu da olabilir. Ör-
neğin çatı kaplama işi, bu konuda uzmanlaşmış bir müteahhit ta-
rafından yapılınca özel inşaat faaliyetleri sınıfına, inşaatın bir par-
çası olarak genel yüklenici tarafından yapılınca bina inşaatı sını-
fına dâhil edilir (4).

İNŞAAT İŞLERİNİN ÖZELLİKLERİ
PROJE ve İŞLETMELERİN ÇEŞİTLİLİĞİ
İnşaat faaliyetleri bir çekiç, birkaç çivi ve muhtemelen bir merdi-
venden oluşan araç gereçlerle bir çatı kiremidinin değiştirilmesi 
gibi tek bir işçi tarafından yürütülen birkaç dakikalık bir işten, her 
birinin kendi uzmanlığı, işletmesi ve ekipmanı olan yüzlerce fark-
lı müteahhidin yer aldığı ve yıllarca sürebilen çok büyük bina ve 
inşaat mühendisliği projeleri arasında değişebilir. İnşaat projeleri, 
özellikle de büyük projeler, doğaları gereği oldukça karmaşık, di-
namik ve geçicidir. Proje ilerledikçe ve işin bölümleri tamamlan-
dıkça, farklı meslek gruplarından birçok yeni işçi ve farklı malze-
me inşa sürecine dâhil olur. İşveren ve işçiler, bir proje tamamlan-
dıktan sonra, baştan başlamak üzere başka bir yerdeki başka bir 
projeye geçerler ya da bazı işverenlerin birkaç farklı şehir ve hatta 
ülkede çok sayıda şantiyesi (iş yeri) olabilmektedir. Bundan dola-
yı, inşaat sektörü, her gün belirli bir iş yerinde, aynı işçilerle, aynı 
malzemelerle, aynı süreçlerle ve genellikle aynı koşullarla üretim 
yapan bir sektörden farklı olarak günden güne değişiklik gösteren 
bir sektördür (5, 6).

Basit bir bakım veya onarım işi dışındaki bütün inşaat proje-
leri; mal sahibi, ana yüklenici, alt yükleniciler ve tedarikçiler, va-
sıflı ve vasıfsız iş gücü, gerekli izinleri almış olan projeyi uyum 
ve güvenlik açısından inceleyip denetleyen kamu kurumları ve fi-
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Tablo 1. NACE’ye göre inşaat faaliyetlerinin sınıflaması (3)

Bina inşaatı

•  İnşaat projelerinin geliştirilmesi

• İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların   

   inşaatı

Bina dışı yapıların 

inşaatı

• Kara ve demir yollarının inşaatı

• Hizmet projelerinin inşaatı

• Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı

Özel inşaat 

faaliyetleri

• Yıkım ve şantiyenin hazırlanması

• Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat  
   tesisatı faaliyetleri

• Binanın tamamlanması ve bitirilmesi

• Diğer özel inşaat faaliyetleri
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nansman kaynağı gibi birçok yönü olan bir iş birliğidir (2). Bunun-
la birlikte, projelerin karmaşıklığındaki büyük değişikliklere rağ-
men, bütün inşaat işlerinde en az bir müşteri ve bir yüklenici (in-
şaatçı) vardır ve bu kişiler arasında inşaat işinin nasıl, ne zaman, 
ne kadar maliyetle ve ne şartlarda yapılacağını belirleyen bir söz-
leşme vardır. Bu sözleşme, genellikle, ev ile ilgili küçük ölçekli iş-
lerde gayri resmî iken, büyük ölçekli bina ve inşaat mühendisliği 
işlerinde ise resmîdir (5). İşi yürüten yüklenici de ev onarımı ya-
pan küçük işletmeler ile oldukça karmaşık projeleri planlayıp inşa 
etme ve projenin tüm tasarım ve inşaat işlerini yönetme kapasite-
sine sahip organize ve gelişmiş küresel işletmeler arasında değişe-
bilmektedir (2). İnşaat pazarları, genellikle, çok büyük işletmele-
rin az sayıda; orta büyüklükteki ve daha küçük ölçekteki işletme-
lerin ise fazla sayıda olması eğilimindedir (1). Küreselleşmeye ve 
uluslararası bir inşaat sektörünün mevcudiyetine rağmen; inşaat 
faaliyetlerinin büyük bir kısmı, hâlâ, küçük ve yerel inşaat işletme-
leri tarafından gerçekleştirilir (7). Ülkeden ülkeye farklılıklar ol-
masına rağmen, işletmelerin %70-80’i yirmiden az (<20) işçi çalış-
tırmaktadır. Bunun muhtemel nedenlerinden bir tanesinin, baş-
langıçta küçük ölçekli ev işlerinde tek başına çalışan esnafların, 
işlerinin büyümesi sonucu birkaç kişiyi yanlarında istihdam et-
meye başlamaları olduğu düşünülür (5).

Birçok ülkede, işverenlerin nispeten az sayıda tam zamanlı ça-
lışanı vardır ve çoğu, bazı vasıflı işlerde (örn. elektrik, sıhhi te-
sisat veya fayans döşeme) uzmanlaşmıştır. Bu işletmeler, çoğun-
lukla, taşeron olarak çalışır. İnşaat projesinin, inşaat işini yürüten 
müteahhidin (bu durumda ana yüklenici olarak tanımlanır) sahip 
olduğu imkânları aşacak seviyede çeşitli işler içermesi; ana yük-
lenicinin, kendi alanında uzmanlaşmış bu işletmeler (bu durum-
da alt yüklenici olarak tanımlanır) ile taşeron olarak çalışmasını 
kaçınılmaz kılar (5). Geçtiğimiz birkaç on yılda, inşaatta esnekli-
ğe doğru bir pazar değişimi yaşanmıştır. Diğer sektörlerde oldu-
ğu gibi, inşaat sektöründeki işletmeler arasında da işletmelerin ya-
pım sürecinde sahip olmadıkları mal ve hizmetleri dış kaynakla-
rı kullanarak tedarik etme veya ana yüklenicilerin (İng. contrac-
tor) işin bir kısmını daha küçük veya daha uzmanlaşmış alt yükle-
nicilere (İng. subcontractor) dağıtma konusunda artan bir eğilim 
vardır. İhtiyaç duyulan yapı malzemeleri, araç ve ekipmanlar ge-
nellikle diğer işletmelerden satın alınır veya kiralanır. Tasarım ve 
mühendislik gibi özellikli hizmetler “taşeronlar” ve gerekli işgücü 
de “işçi acenteleri” tarafından karşılanır (8).

Dış kaynak kullanımı, aynı aşamada, aynı iş yerinde birden 
fazla işveren/müteahhidin bulunmasına neden olur. Müteah-
hitlerin karışımının projenin aşamalarına göre değişebilmesi-
nin yanı sıra birkaçı aynı aşamada sürece dâhil olabilirler. Örne-
ğin ana yüklenici her zaman iş yerinde iken, diğer müteahhitler-
den ilk olarak kazı işlerini yapan müteahhit, sonrasında maran-
goz, elektrikçi ve tesisatçılar ve daha sonra boyacılar ve peyzajcı-
lar gibi bir silsile ile iş yerlerinde sırasıyla görev alırlar (5). Özel-
likli hizmetler sunan taşeronlar, endüstriyel ölçekte, fabrika bakı-
mı, yeni tesislerin inşa edilmesi ve atıkların giderilmesi gibi özel 
ve genellikle bir sözleşmeye tabi olan işlerin yapılması için işe alı-
nan büyük işletmeler iken; daha küçük ölçekte ise, belirli bir işi 
yapan veya geçici bir süre için iş ihtiyacını karşılayan küçük iş-
letmeler veya serbest meslek sahibi kişilerdir (2). Sektördeki bazı 
vasıflı işler için gereken işçilerin işten işe taşınma ihtiyacını, ço-

ğunlukla, bu küçük işletmeler karşılar. Küçük işletmelerin yanı 
sıra elektrikçiler, boyacılar, tesisatçılar ve duvar ustaları gibi kü-
çük ölçekli ev işlerinde veya daha büyük işlerde, işgücünün bir 
parçası olarak yer bulabilen serbest meslek sahibi kişilerin sayı-
sı da fazladır (5). İnşaat işçilerinin bir kısmı müşterilere doğru-
dan hizmet sunarken, çok sayıda kişi de taşeron olarak inşaat faa-
liyetlerinde çalışır. Birçok kentsel işçi, bu iki faaliyet türü arasın-
da gidip gelir (8).

İSTİHDAM YAPISI
Dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi olan inşaat sektö-
rü, çoğu insan için bir ekmek kapısı durumundadır ve birçok ulu-
sal ekonominin en büyük istihdam alanlarındandır. ILO Interna-
tional Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü) tara-
fından 2019 yılında yayınlanan, küresel işgücü piyasası eğilimleri 
ile ilgili rapora göre, inşaat sektörü 1991 yılında küresel istihdam-
da %4’lük bir paya sahip iken, bu rakam 2018 yılında %7’ye çık-
mıştır. Bu artış, en fazla, düşük-orta gelirli (%300 artış), düşük ge-
lirli (%200 artış) ve üst-orta gelirli (%50 artış) ülkelerde iken, yük-
sek gelirli ülkelerde herhangi bir değişim olmamıştır. 2018 yılı için 
sektörün istihdamdaki payı; düşük-orta gelirli ülkelerde %9, yük-
sek gelirli ülkelerde %8, üst-orta gelirli ülkelerde %7 ve düşük ge-
lirli ülkelerde %4 olarak belirtilmiştir (9). Sektörün küresel istih-
damda bu kadar yüksek bir paya sahip olmasının, kısmen, oto-
motiv sektörü gibi diğer emek yoğun sektörlere kıyasla, mekani-
zasyon, otomasyon veya prefabrikasyon yoluyla sağlanan üretken-
lik artışının inşaat sektöründe sınırlı kalması nedeniyle de oldu-
ğu düşünülür (1).

İnşaat, geçici istihdamın en sık olduğu sektördür ve bu sıklık 
Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerde %89’a kadar çıkabilmekte-
dir (9). Sektördeki yüksek istihdama rağmen, istihdamdaki istik-
rarsızlık sektörün karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesidir. 
Talepteki dalgalanmaların fazla olması, inşaat faaliyetlerinin pro-
je temelli olması ve müteahhitlik sisteminin yaygın olarak kulla-
nılması; işverenlerin istihdamın sürekliliğini sağlamak için gerek-
li olan düzenli bir iş akışını elde etmelerini zorlaştırır. Bu neden-
le, işverenlerin esneklik ihtiyaçları ile işçilerin istikrarlı iş ihtiyaç-
ları arasında sürekli bir sürtünme vardır ve işçilerin, projenin ta-
mamında ya da bir kısmı süresince kısa süreli çalıştırılması bir 
norm haline gelmiştir. İstihdam süresi, projenin niteliğine ve ya-
pılacak işin büyüklüğüne göre değişir. Dolayısıyla, işçilerin yıl bo-
yunca birkaç farklı işveren tarafından istihdam edilmeleri yaygın-
dır. Bu bağlamda, belirli bir inşaat projesi süresince, herhangi bir 
iş yerindeki işçi sayısında ve işgücünün bileşiminde sıklıkla de-
ğişim olur. Bu değişim, hem bir iş projesinin farklı aşamalarında 
farklı vasıflı işleri yapan işçilere duyulan ihtiyaçtan hem de inşaat 
işçilerinin, özellikle de vasıfsız işçilerin yüksek değişim sıklığın-
dan kaynaklanır (5, 8).

Bazı vasıflı meslek gruplarının dışında, istihdam edilen inşaat 
işçilerinin büyük bir kısmı vasıfsız işçilerdir. Sektör, mesleki yön-
den; profesyonel, yönetsel, teknik ve manuel işlerden mimarlara, 
mühendislere, marangozlara, demircilere ve vasıfsız işçilere kadar 
baş döndürücü bir dizi iş kategorisi ve meslek grubu istihdam eder 
(1). İnşaat sektöründe görev alan bazı meslek grupları Tablo 2’de 
verilmiştir (10).
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Tablo 2. Niteliklerine göre inşaat işçileri (10)

İnşaat işçileri İdari bölüm işçileri Yardım-destek işçileri

Kalıpçılar Şantiye şefi Temizlik görevlisi

Sıvacılar Mühendisler Çay ocağı görevlisi

Tesisatçılar Teknisyen ve teknikerler Yemekhane çalışanı

Kaynakçılar Şenör Şoför

Elektrikçiler İş yeri hekimi Bekçi

Operatörler İş güvenliği uzmanı Güvenlik görevlisi

Demirciler Muhasebe görevlisi

İnşaat sektörü, tarihsel olarak, eğitim programlarının güncel 
olmaması veya sektörün ihtiyaçlarını karşılamaması gibi sınırlı 
eğitim olanakları sonucu görülen yetenek açığı ve yüksek düzey-
deki personel devir hızı nedeniyle nitelikli işgücü kıtlığı ile karşı 
karşıya kalmıştır. Düşük ücretler, kötü çalışma koşulları, kötü işe 
alım politikaları ve/veya beceri uyumsuzluğu da işgücü kıtlığının 
yüksek düzeyde olmasına neden olan faktörlerdir. Birçok nitelik-
li işçi sektör değiştirir veya daha iyi istihdam olanakları bulmak 
için diğer ülkelere göç eder. Teknolojide görülen değişiklikler, ge-
lişmiş ülkelerdeki işgücü arzının azalması ve birçok ülkede mey-
dana gelen demografik değişiklikler sonucu görülen emeklilik hı-
zındaki artış, yeni işçilerin eğitilmesi ve işe alınması ihtiyacını or-
taya çıkarır (11).

Sektördeki yetenek açığını azaltma amacıyla, inşaat şirketle-
ri tarafından kadınları sektöre çekmeye ve işe almaya yönelik yü-
rütülen girişimler; günlük yaşamın ve işin birçok yönünü etkile-
yen erkek egemen kültür ve uygulamaların sektörde baskın olma-
sı, kadınların çoğu zaman ayrımcılığa maruz kalması ve vasıflı in-
şaat işlerini yürütme kabiliyetleriyle ilgili yaygın bir şüphecilik ol-
ması nedeniyle mümkün olmamaktadır. Önyargı, ayrımcılık, cin-
siyetçilik ve cinsiyetler arası ücret farkı hâlâ kadınların yaşamı-
nın bir parçasıdır ve özellikle inşaat sektöründe erkek ve kadınlar 
arasındaki fırsat eşitliğini engellemektedir. İstihdam edilenlerin 
yaklaşık %90’ı erkek olup; sürekli artışlara rağmen, kadınların in-
şaat sektörüne katılımı birçok sektöre göre daha düşük kalmış ve 
istihdamda cinsiyet eşitliği sağlanamamıştır. Bu durum, kadınla-
rın ilgi veya kapasite eksikliğinden değil, daha çok kadınlara kar-
şı olan ayrımcılık ve cinsel taciz yüzündendir (11, 12). Kadınla-
rın, Asya’daki bazı gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, sektöre 
katılımları çok yüksek olsa da sektörde çalıştıkları süre ve kazan-
dıkları beceri seviyesine bakılmaksızın vasıfsız işçiler ve erkekler 
için “yardımcılar” olarak kabul edilirler. Genellikle idari görevler-
de ya da ofislerde temizlikçi veya ambarcı olarak yardımcı görev-
lerde çalışırlar (11, 13).

İnşaat şirketleri, genç işçileri de sektöre çekmek için kariyer 
fırsatları sunarak bir rekabet ortamı oluşturur. Ancak, birçok 
genç insan değişen çalışma koşulları ve iş yerleri, düşük giriş se-
viyesi ücretleri ve sektördeki ani yükseliş ve düşüş döngülerinden 
kaynaklanan süreksiz istihdamdan dolayı sektöre girmeye cesaret 

etmezler (11). Hem ülke içindeki bölgeler arası hem de uluslara-
rası göçmenler, uzun zamandır, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerdeki inşaat pazarları için önemli bir işgücü kaynağıdır. Yetenek 
açığı, hızlı kentleşme ve yaşlanan inşaat işgücü gibi faktörler ne-
deniyle, göçmen işgücüne olan talep artmaktadır. İnşaat şirketleri 
çeşitli yerlerde faaliyet gösterir. İşçileri hareket ettirmek ve trans-
fer etmek masraflı olduğu için; çoğu şirket, özellikle ekonomik 
kriz döneminde esnek ve mobil bir işgücü olan göçmenleri tercih 
eder. Göçmen işçiler, sektörün hem yüksek hem de düşük ücret-
li dilimlerinde, çalıştıkları ülkelerin inşaat pazarlarına önemli be-
ceri ve bilgi katarlar (1). Dolayısıyla, herhangi bir zamanda, her-
hangi bir projede; çoğunluğu erkeklerden oluşan, aynı dili konu-
şamayan, deneyimsiz ve geçici/kısa süreli çok sayıda işçi buluna-
bilmektedir (5).

EKONOMİDEKİ ÖNEMİ
İnşaat sektörü, işgücü piyasasının yanı sıra ülke ekonomilerinde 
de önemli bir yeri olan en büyük iş kollarından bir tanesidir ve 
pek çok ülkede ekonominin ve işgücü piyasasının en hızlı büyü-
yen alanları arasındadır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ül-
kelerde, ekonomik kalkınmada hayati bir rol oynayan sektör, is-
tihdam ilişkilerindeki ve endüstriyel yapıdaki değişiklikler, kamu 
sektörünün bir işveren olarak azalan rolü, göç eğilimleri ve çevre-
sel sorunlar gibi nedenlerle hızla gelişmektedir (14). Buna karşın, 
gayrimenkul piyasalarına, demografik değişimlere, ekonomik bü-
yüme tahminlerine ve faiz oranlarına yakın bir şekilde bağlı olan 
inşaat piyasaları; küresel piyasadaki ve emtia piyasalarındaki kü-
çük değişikliklere bile hassas olma eğilimindedir ve ekonomide-
ki dalgalanmalara karşı savunmasızdır. Genel olarak, inşaat piya-
saları ekonomik durgunluk, azalan tüketici talebi ve faiz oranla-
rında artma gibi durumlarda küçülme; devlet sermaye yatırımları, 
küresel spor organizasyonları ve insan ve çevre krizlerinde büyü-
me eğilimindedir. Özellikle, doğal afetlerin yanı sıra ani çatışma 
ve yer değiştirme dönemlerinde yürütülen yeniden inşa program-
ları ve çok sayıda göçmenin hedef ülkedeki işgücü piyasasına dâhil 
olması gibi nedenlerle hızlı bir şekilde büyüme eğilimindedir (1).

Küresel inşaat sektörü, 2013 yılında küresel Gayrisafi Yurt İçi 
Hâsıla’nın (GSYH) yaklaşık %11-13’üne tekabül ederken, bu ra-
kamın 2020 yılına kadar %15’e kadar çıkacağı; inşaat üretiminin 
daha çok yıllar içinde büyük nüfus artışları olması beklenen geliş-
mekte olan ülkelerdeki ulaşım, enerji, okul ve hastane gibi alanlar-
da olacağı ve bu ülkelerin 2020 yılında, küresel inşaat üretiminin 
%55’ini oluşturacağı tahmin edilmektedir (15). Bu rakamlar, inşa-
atın küresel ekonomideki sadece kayıtlı sektör istatistiklerini sun-
maktadır. Bununla birlikte, inşaat sektörü, devletlerin kayıt dışı 
ekonomilerinin önemli bir kısmını oluşturur ve sektörün ekono-
mideki yeri, bir bütün olarak, muhtemelen, çok daha büyüktür (1).

İnşaat alanındaki gelişmeler, sanayileşme süreci ile artan kent-
leşme ve göç olguları ile oluşan konut ihtiyacı inşaat alanındaki 
gelişme hızını artırır. Ancak, kentleşmedeki yükseklik ile beraber 
oluşan konut ihtiyacının artması, yasal düzenlemelerdeki yeter-
sizlik ve otorite boşluğu ile düzenli bir yapılaşma yaşanmasını en-
geller ve bunun sonucunda gecekondulaşma meydana gelir. İnşaat 
sektöründeki kayıt dışılık; sektör ile ilgili verilerin toplanmasına 
engel olacak şekilde, kayıt dışı inşaat firmaları, kayıt dışı iş gücü 
ve kayıt dışı bina veya yerleşim yerleri gibi çeşitli şekillerde olabilir. 
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Örneğin ilgili kurumlar tarafından yasal olarak izin verilmeyen 
inşaat faaliyetlerini, yasa dışı yenileme ve yıkımları veya standart 
olmayan yollarla gerçekleşen para sağlama gibi durumları içerebi-
lir. İnşaat faaliyeti yasal bir izne sahip iken, işin içinde rüşvet ya da 
kayıt dışı istihdam faaliyetleri görülebilir ya da inşaat faaliyetinin 
yasal bir izne ve kayıtlı bir işgücüne sahip olmasına rağmen; ulu-
sal imar, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) veya inşaat işlerine ilişkin ka-
nunlar gibi mevzuatlara aykırı olabilir (1, 10).

TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜ
İnşaat sektörü, Türkiye’nin de önde gelen sektörlerinden bir tane-
sidir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sek-
törün GSYH içerisindeki ve sektörel istihdamdaki payı, 2011 yı-
lından 2017 yılına kadar sürekli yükselme eğilimindedir. Bu ivme-
nin yakalanmasında, özellikle son dönemde hız kazanan ve mil-
yonlarca konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmaları ile katma de-
ğer vergisi oranlarında yapılan değişikliklerin önemli etkisi ol-
muştur. 2018 yılında bir düşüş görülmekle beraber, sektörün 2018 
yılına ait GSYH içerisindeki (%7,2) ve sektörel istihdamdaki payı-
nın (%6,9) küresel verilerin ortalamasının üzerinde olduğu görül-
mektedir (10, 16).

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2017 yılı istatistiklerine göre; 
inşaat sektörünün alt faaliyet grupları olan bina inşaatı, bina dışı 
yapıların inşaatı ve özel inşaat faaliyetlerindeki zorunlu sigorta-
lı sayılan işçi sayısı, zorunlu sigortalı sayılan bütün işçilerin yak-
laşık %14,4’ünü oluşturmaktadır ve kayıtlı olan iş yerlerinin yak-
laşık %11,4’ü inşaat faaliyet grupları ile ilişkilidir. Bu iş yerleri-
nin yaklaşık %91,7’sinin yirmiden az (<20) çalışanı bulunmakta 
ve inşaat sektöründe istihdam edilen işçilerin yaklaşık %41,9’u 
bu iş yerlerinde istihdam edilmiştir (17). Ancak, son zamanlar-
da sığınmacı krizinin derinleştiği Türkiye’de, Suriyeli sığınma-
cıların kamplar yerine şehirlere ve şehirlerin çevresindeki alan-
lara dağılmaları nedeniyle, bu kişilerin düşük ücretli sektörlere 
hızlı bir şekilde dâhil edildiğine, gelişen inşaat pazarlarının daha 
ucuz olan bu iş gücünden faydalandığına ve inşaat işgücü piyasa-
larında değişimler olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır (1). T.C. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2017 yılı verile-
rine göre, inşaat ile ilgili ekonomik faaliyetlerde çalışmak için sü-
reli izin verilen yabancı sayısı, süreli izin verilen bütün yabancıla-
rın yaklaşık %12,1’idir (18). Muhtemelen birçoğu da kayıt dışı bir 
şekilde istihdam edilmektedir. Çünkü Türkiye’deki inşaat sek-
töründe de kayıt dışı istihdam yüksektir ve inşaat sektöründeki 
kayıt dışı istihdamın 2014-2018 yılları arasındaki ortalama payı 
yaklaşık %35’tir (17).

Sonuç olarak, inşaat sektörü, kaynak materyallerini ekonomik 
faaliyet ve hizmetlerin sunulması için gerekli olan sermaye var-
lıklarına dönüştürerek değer yaratır ve bu nedenle, insanlara gelir 
sağlama ve yoksulluğu azaltma üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 
Çok çeşitli paydaşları kapsayan sektör; imalat, sağlık ve enerji gibi 
diğer sektörlerle de sıkı bir şekilde bağlantı halindedir. Dolayısıy-
la, yalnızca inşaat alanında değil, inşaatla ilgili profesyonel hiz-
metlerde ve malzeme ve parça tedarikinde de büyük bir istihdam 
oluşturma potansiyeline sahiptir (6, 11). Kendisine bağlı 200’den 
fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturur ve inşa-
atın yoğun ülkelerde bu yaygın etkisi ile bir nevi “ekonominin lo-
komotifi” konumundadır (10). Sektörün sınırlarının bu kadar ge-

niş olması ve istihdam bakımından bu kadar geniş bir çalışana hi-
tap etmesi beraberinde bazı sorunları da ortaya çıkarır ve bu so-
runların başında da İSG ile ilgili sorunlar gelir (19).

İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve 
GÜVENLİĞİ KONULARI
İnşaat sektörünün karmaşık, dinamik ve geçici yapısı; sağlık ve 
güvenlik düzenlemeleri, güvenlik performansı ve işçilerin tazmi-
nat ve eğitimleri dâhil olmak üzere İSG’nin birçok yönünü etki-
ler. İşin sağlık ve güvenlik boyutu, projenin niteliğine büyük ölçü-
de bağlıdır. Her proje türü ve her iş etkinliği, farklı sorunların or-
taya çıkmasına ve dolayısıyla farklı çözümlerin bulunması gerek-
liliğine neden olur. Genellikle, sorunların ciddiyeti, kapsamı veya 
boyutu projenin büyüklüğü ile ilgilidir (5). Sahip olduğu benzer-
siz özelliklerden dolayı, en tehlikeli sektörlerden bir tanesi olarak 
kabul edilen inşaat sektörü, yüksek düzeyde mesleki risk, iş kaza-
sı, meslek hastalığı ve işe devamsızlık (İng. absenteeism) sıklığı ile 
ilişkilidir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde; hasta-
lık, travmatik yaralanma ve ölüm olayları diğer meslek gruplarına 
göre inşaat işçilerinde daha yaygındır (20).

İnşaat sektöründe, yüksek düzeyde iş kazalarının ve hastalık-
ların görülmesine neden olan birçok sorun ve risk faktörü var-
dır. Bu sorun ve risk faktörleri, farklı kaynaklarda farklı sınıflan-
dırmalar olmakla birlikte, bu bölümde; İş Organizasyonuna İliş-
kin Faktörler, Çalışma İlişkileri ve Koşullarına İlişkin Faktörler ve 
Çalışma Ortamına İlişkin Faktörler başlıkları altında ayrıntılı ola-
rak ele alınacaktır.

İŞ ORGANİZASYONUNA  
İLİŞKİN FAKTÖRLER
İş organizasyonu, işin yapılma şeklini ifade eder ve genel olarak, iş 
bölümü ve iş kontrolü ile yani işin kim tarafından ve nasıl yapıl-
dığı ile ilgilidir. Yönetim ve insan kaynakları politikaları, işlerin 
tasarlanma ve gerçekleştirilme şekli (iş süreçleri), işgücü piyasası 
politikaları, çalışma süreleri, iş temposu, iş yükü ve yürütülen gö-
revlere yönelik eğitimler gibi birçok boyutu içerir (21, 22).

İnşaat sektörü, karmaşık inşaat süreçleri ve çalışma ortamla-
rı, değişen iş yerleri, geçici örgütsel yapısı ve üretim fabrikaların-
da olduğu gibi standartlaştırılamayan işçi davranışları gibi çeşitli 
faktörlerden dolayı diğer sektörlerden oldukça farklıdır. Aynı şan-
tiyedeki birçok inşaat işinin, farklı firmalar tarafından eşzamanlı 
olarak yürütülüyor olması; inşaat işlerinin sürekli değişen doğası 
ve bu işlerin çoğunun son derece tehlikeli olması; taşeronluk veya 
dış kaynak kullanımının yaygın olması; ana yüklenici, taşeron ve 
serbest meslek sahibi kişiler arasındaki ilişkilerin sıklıkla belirgin 
olmadığı birbiriyle ilişkili iş sözleşmesi zincirlerinin yaygın olması 
ve bu sözleşmelere uyulmama riskinin yüksek olması; iş hakkı ih-
lallerinin belirgin olması; iş gücünün çeşitli meslek gruplarından 
oluşması; işgücü değişim hızının yüksek olması ve göçmen işçile-
rin yoğun kullanımı gibi doğaları gereği tehlike arz eden bu du-
rumların hepsi, inşaatı tehlikeli ve iş organizasyonunun karmaşık 
olduğu bir sektör haline getirir (19, 23). İnşaat sektöründeki iş or-
ganizasyonunun karmaşık hale gelmesine neden olan tüm bu fak-
törler; iş stresi ve kaygı gibi gözle görülmeyen ek maruz kalımla-
ra ve güvenlik prosedürleri gibi mekanizmaların ihmali gibi siste-
matik çalışma risklerine neden olarak, hem sektörde yüksek yara-
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lanma ve hastalık risklerinin görülmesine hem de etkili İSG mü-
dahalelerinin uygulanmasında zorluklara katkıda bulunur (22, 24).

İnşaat sektöründeki kaza ve hastalıklar ile ilgili yüksek düzey-
deki istatistiklerin arkasındaki asıl trajedi ise; içerdiği tehlikele-
rin iyi bilindiği ve tamamen rutin hale gelen işlerin yapılması es-
nasında meydana gelen birçok kaza, hastalık ve ölümün, toplu ko-
runma önlemlerinin alınması ile önlenebilir ya da kontrol edile-
bilir olmasıdır. Toplu korunma önlemlerinin eksikliği, olumsuz iş 
organizasyonu faktörleri ile birleştiğinde daha da tehlikeli hale ge-
lir (25). İnşaat sektöründeki iş kazaları ve hastalıkların önlenme-
si ve bu konudaki başlıca eksikliklerin giderilmesi için; iş yerlerin-
de İSG’nin iyileştirilmesi esastır. Ancak, sektörün tehlikeli doğası, 
bu konuda başlı başına bir zorluk teşkil eder (14). Meslek, teknoloji, 
kullanılan araç ve malzeme, konum, iklim, kültür, değerler ve ko-
nuşulan dillerdeki farklılıkların yanı sıra inşaat sahalarının çeşit-
liliği iş yerlerindeki İSG yönetimini zorlaştırır (11, 23).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM 
SİSTEMİ ve GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
İSG yönetim sistemi; işletmelerin, işleriyle ilgili İSG risklerinin 
yönetimini kolaylaştıran genel yönetim sistemlerinin bir parça-
sıdır. Bir organizasyon yapısı ortaya koyarak ve “herkesin kimin, 
neyi, ne zaman, nasıl, neden ve nerede yapacağını net olarak an-
lamasını” sağlayacak şekilde kişilere sorumluluk vererek, İSG’nin 
hedefe odaklı, sistematik bir şekilde iyileştirilmesini sağlar. İSG 
yönetiminin nasıl yapılacağına ilişkin standart hale gelmiş bir an-
layış bulunmamakla beraber; bir İSG yönetiminin, politika ve ta-
ahhüt, planlama, uygulama ve faaliyet, performans ölçme, perfor-
mans denetimi ve inceleme gibi ana unsurları içermesi ve sadece 
şantiyelerde değil, inşaat projesinin her seviyesindeki kişinin dâhil 
olduğu örgüt genelinde ele alınması; projesinin tasarım aşama-
sından başlaması ve proje boyunca devam etmesi gerekir (26-28).

İSG yönetiminin etkinliği, iş yerindeki güvenlik kültürü ve gü-
venlik performansının seviyesi ile ilişkilidir. İSG yönetiminin za-
yıf olması, iş yerindeki güvenlik kültürü ve güvenlik performan-
sı seviyelerinin de düşük olmasına neden olur. Güvenlik kültürü, 
örgütün genel kültürünün bir parçasıdır ve İSG performansı açı-
sından kişilerin tutum ve inançlarından etkilenir (27). Daha geniş 
anlamda, güvenlik kültürü; kişi ve grupların, bir örgütün İSG yö-
netimine bağlılığını belirleyen ve İSG yönetiminin yeterliliğini ve 
tarzını belirlemede etkili olan tutum, algı, yetkinlik ve davranış-
larıdır. Kişilerin İSG yönetimi hakkında nasıl hissettiklerini (ba-
zen “güvenlik iklimi” olarak da adlandırılır), güvenlikle ilgili han-
gi faaliyet, eylem ve davranışlarda bulunduklarını ve örgütün ne 
tür politika ve sistemlere sahip olduğunu ifade eder (29). Güvenlik 
performansı ise, güvenliği sağlamak için gösterilen çabaların kali-
tesidir ve iş yerindeki İSG uygulamalarının ne derecede yeterli ol-
duğu ve ilgili yasalara ne kadar uygun yapıldığı konusunda fikir 
verir. Güvenlik performansının değerlendirilmesi, şantiyelerdeki 
güvenlik performansını etkileyebilecek faktörlere ilişkin algıların 
tespit edilmesini ve yönetimin tasarım, inşaat süreci ve şantiye ile 
ilgili olarak mevcut tüm İSG mevzuatlarına uymasını sağlar (30).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 
İSG yönetiminin başarısı yönetimin liderliğine, güvenilir bir or-
tama ve güvenli uygulamalara bağlıdır. Yöneticilerin, İSG faali-

yetlerinin yürütülmesinde liderlik etmeleri önem taşır. Yönetimin, 
İSG yönetim stratejisini yönlendirme konusunda verdiği taahhüt, 
İSG yönetiminin ve güvenlik uygulamalarını aktif olarak gelişti-
ren güvenlik kültürünün önemli bir yönüdür. İSG konusunda ve-
rilen taahhüdün açık bir şekilde ifade edilmekle kalmayıp eyle-
me dökülmesi gerekir. Çünkü meydana gelen kaza veya olayların 
çoğu, güvenlik konularındaki yönetim taahhüdünün eksikliğin-
den kaynaklanır ve bu kazaların hemen hemen hepsi yönetim ta-
rafından önlenebilirdir (26, 28).

Yasal zorunluluk, yönetimleri kapsamlı bir güvenlik programı 
geliştirmeye teşvik eden en önemli faktörlerdendir. İşçilerin gü-
venliğini korumaya ve sağlıklı iş yerleri sağlamaya yönelik çıkarı-
lan mevzuat ve yasaların amacı; kaza, yaralanma ve hastalıkları 
önlemek amacıyla iş yerlerinde güvenlik kültürünü geliştirmektir. 
İSG ile ilgili mevzuat, iş yerlerindeki güvenlik seviyesini belirle-
yen politikaların düzenlenmesi ve kontrol edilmesi için bir çerçe-
ve oluşturur. İSG politikası, bu ilgili yasalara uymak için yapılan 
düzenlemeleri içeren, yönetim sürecinin tüm konularını bir ara-
ya getiren önemli bir belgedir. Dahası, iş yerindeki İSG’nin yöne-
tilmesi açısından işverenin taahhüt beyanı olarak da görülebilir. 
Etkili bir politika, işletmenin İSG konusundaki amacını, program 
hedefini ve kişilerin sorumluluklarını belirler. Güvenlik bilincini 
arttırmasının yanı sıra, düzenlemeler ve iyi uygulamalar hakkın-
da bilgi ve talimatlar verir. İSG ile ilgili ulusal bir mevzuatın ol-
maması veya tartışmalı olması; İSG’nin projenin başarı kriterleri 
arasında yer almaması; işverenlerin var olan mevzuatlara uymak 
için yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir İSG politikasına 
sahip olmaması; yürütülen politikanın yüksek yönetim tarafın-
dan imzalanmaması; politikanın etkisiz olması; politikanın ya-
zılı olmaması veya yazılı olanların uzun, karmaşık ve anlaşılmaz 
bir dil ile yazılmış olması; politikanın elde edilmesinin zor olma-
sı veya işçilere iletilmemesi ve gözden geçirilmemesi kaza, yara-
lanma ve hastalıklara katkıda bulunur (27, 28).

Geleneksel müşteri-yüklenici ilişkisinde, müşteriler mevzu-
atın uygulanması sorumluluğunu yükleniciye devreder. Dolayı-
sıyla, İSG’nin ihmal edildiği ve bu konuda bilgi eksikliği olan top-
lumlarda; müşteriler, projenin bütçe, amaç ve tasarımla ilişki-
li erken safhasında önemli bir etkiye sahiptir (28). Müşterinin 
işin verilmesinde kullandığı yöntem ve İSG konusundaki tutu-
mu, projenin güvenlik performansını aşırı derecede etkiler. Ör-
neğin bir müşterinin, iş için özellikle İSG hizmetleri olmak üze-
re belirli kriterleri şart koşması, bu konuda tatmin edici bir per-
formansı ve proje için gerekli kalifiye işçileri olmayan müteah-
hitlerin işten hariç tutulmasını sağlarken; en düşük fiyatı elde 
etmek için projelerin niteliksiz bir açık ihale süreciyle verilmesi-
ni tercih etmesi ise, işin niteliksiz ve zaman ve malzemeden ta-
sarruf etmek için kestirme yolları seçen bir müteahhide veril-
mesi ile sonuçlanabilir ki bu durumun İSG performansı üzerin-
de olumsuz etkileri olur. Son yıllarda, güvenliği ön planda tu-
tan petrokimya şirketleri gibi kurumsallaşmış şirketler ve dev-
let kurumları İSG’yi sözleşmenin önemli bir şartı haline getir-
mişlerdir (5). Ayrıca, personel sayılarını azaltan işletmelerin, ge-
reken iş gücünü bağımsız çalışanlar ve taşeronlar aracılığıyla dı-
şarıdan tedarik etmesine bağlı olarak; aynı aşamada aynı iş ye-
rinde birden fazla işverenin bulunması, İSG yönetimi üzerinde 
olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu çok işverenli iş yerlerinde, taşe-
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ronların çakışan sorunları ya da iş organizasyonundaki karma-
şıklık nedeniyle İSG ile ilgili düzenleyici çabaların uygulanma-
sı ve yönetilmesi genellikle daha zordur. Her müteahhidin kendi 
işini mümkün olduğu kadar çabuk halletmek istemesinden do-
layı, iki veya daha fazla müteahhidin aynı alanı işgal etmek iste-
mesi veya bir taşeronun bir başkasından sonra iş yapmasının ge-
rekmesi problemlere neden olur.  Tipik sabit bir iş yerinde, iş ye-
rinden tek bir işveren ya da yönetim birimi sorumludur. Komuta 
ve iletişim hatları basit ve doğrudandır ve yalnızca tek bir şirket 
felsefesi geçerlidir. Ancak, çok sayıda işverenin bulunduğu bir 
inşaat projesinde, iletişim ve komuta hatları daha dolaylı ve kar-
maşık olma eğilimindedir. Tek işverenli bir iş yerinde büyük öl-
çüde uygulanabilir görünen herhangi bir idari kontrolün çok iş-
verenli bir inşaat projesinde uygulanabilir olması için önemli de-
ğişiklikler yapılması gerekebilir. Ancak, sorumlu kişi veya şirke-
tin İSG’ye yüksek derecede önem vermesi, taşeronların projede-
ki İSG performansını da olumlu yönde etkiler (5, 25).

İşverenlerin, yürüttükleri İSG politikası kapsamında; tehli-
keli kimyasalların kullanımı, iskele yapımı ve kazılar gibi belirli 
görevleri veya iş türlerini gerçekleştirmeye ve işin her aşamasıy-
la ilgili tehlike ve riskleri önlemeye veya kontrol etmeye yönelik 
bir planlama yapması ve bu planı yazılı hale getirmesi gerekir. Bu 
plan, şantiye kuralları, risk değerlendirmesi, ilk yardım, acil du-
rum, iletişim, kayıt, rapor ve geri bildirim stratejileri gibi politika 
ve güvenlik prosedürlerini içerir. Risk değerlendirmesi ve güvenlik 
prosedürleri, şantiyelerdeki kaza ve hastalık risklerinin sistematik 
analizlerinin yapılması ve bu olayları azaltmaya yönelik girişim-
lerdir. Kötü güvenlik prosedürleri ve istenmeyen olaylara ilişkin 
risklerin yetersiz analizi, iş kazaları ve hastalıklara katkıda bulu-
nan en temel nedenlerdir (28, 31).

Bir İSG yönetim sisteminin geliştirilmesi, mevzuatın yanı sıra 
ekonomik ve beşeri kaynaklara da bağlıdır. Projelerdeki rekabet, fi-
yatlandırma ve işgücü temini gibi durumlar ekonomik iklimden 
etkilenir ve inşaat projelerinin güvenlik yönünü belirler. Örneğin 
ihale sürecinde herkesin çok düşük fiyat teklifi verdiği projelerde, 
kimsenin sorumluluk almaması ve sağlık ve güvenlik problemleri-
nin devam etmesi yaygındır. Çok düşük teklifler veren yüklenici-
lerin, sağlık ve güvenliği tehlikeye sokan kısa yollara başvurmaları 
daha olasıdır. Yeterli kaynakların temini; inşaat projelerinin mali-
yet, zaman ve İSG açısından verimli bir şekilde yürütülmesini sağ-
lamada çok önemlidir. İşletmelerin güvenlikten daha çok kârlılığa 
öncelik vermeleri, İSG hizmetleri için yeterli bütçe ayırmamala-
rı veya ekonomik durumlarının kötü olması gibi nedenlerle mal-
zemelerin satın alınmasında güvenlik seviyesi yerine fiyatları dik-
kate almaları, zaman ve kalite açısından hizmet, malzeme ve işgü-
cünde zorluk yaşamaları veya bu zorluklar nedeniyle mevzuatı ek-
sik uygulamaları kaza ve hastalıklara katkıda bulunur. İşe alım po-
litikalarında veya işgücü temininde sağlık ve güvenlik unsurlarının 
ihmal edilmesi ve malzemelerin yeterli bakım ve kontrollerinin ya-
pılmaması da kaza ve hastalıklara katkıda bulunur (5, 28).

GÜVENLİK PERFORMANSI
Birçok iş kazası, özünde İSG uygulamalarının etkisiz olması, yani 
kötü güvenlik performansı nedeniyledir. Kazalara potansiyel kat-
kıda bulunan faktörlerden bir tanesi de denetimlerdeki yetersizlik-
lerdir. Sürekli değişen geçici iş yerleri olan ve kayıt dışılığın yüksek 

olduğu inşaat sektöründe kontrol ve denetimler sorunludur. Ge-
leneksel olarak denetim kaynaklarının daha çok büyük inşaat şir-
ketlerine odaklanması, gerçekten sorunlu olan ve genellikle işlerin 
küçük çaptaki alt yükleniciler tarafından yürütüldüğü küçük in-
şaat projelerinin arka planda kalmasına neden olur. Denetleyiciler, 
inşaat projesinde güvenlik uygulamasını sağlamak için ara kolay-
laştırıcı olarak bulunur ve denetleyicilerin iyi güvenlik davranışı, 
beklenmedik bir kazayı önleyen güvenlik eylemlerini etkileyebilir. 
Ayrıca, İSG personellerinin veya sahadaki sorumlu kişilerin, işçi-
ler üzerinde yakın bir gözetim yapması; işçilere yeterli kişisel ko-
ruyucu donanımın (KKD) sağlanması, KKD’lerin doğru şekilde 
giyilmesi ve malzemenin uygun bir şekilde kullanılmasıyla ilgili 
olarak işçilerin sorumluluklarının bilincinde olmaları konusunda 
etkili olur (13, 30). Genel anlamda, inşaat işçilerinin çoğu, inşaat 
alanında koruyucu ekipman kullanmaları gerekip gerekmediğin-
den emin değildirler ya da kişisel koruyucu donanım kullanmanın 
rahatsız edici ve zahmetli olduğunu düşünürler. İş yeri denetim-
lerinin yetersiz olması ve kişisel koruyucu donanımların kullanıl-
maması inşaat işçileri arasında işle ilgili yaralanma riskini önem-
li ölçüde arttırır (20).

Yönetici ve çalışanlar arasındaki iletişim eksikliği, güvenlik 
performansını etkileyen önemli başka bir faktördür. İnşaat sıra-
sında iletişimin zayıf olması veya yetersiz kalması standartların 
altında işçiliğe, kazalara, gecikmelere ve yanlış raporlamaya ne-
den olabilir. Bunlar da geniş maliyetlere ve zaman kaybına neden 
olur. Genellikle, proje yöneticisi şantiye çevresinde hiçbir yerde 
görülmez ya da şantiyede sadece birkaç saat kalır. Dolayısıyla, işçi-
lerin, sahadaki sorumlu kişiye herhangi bir olay veya kazayı bildir-
me olasılığı düşük olur. İşçilerin, herhangi bir olay veya kazayı ak-
tif olarak bildirmeleri, iş yerinde çalışanların bir kültürü olmalı-
dır. Ancak, birçok işveren, işe bağlı yaralanma ve hastalıkları giz-
lemek ve dikkatleri tehlikeli koşullardan uzaklaştırmak için; “gü-
vensiz eylem ve davranışlar” nedeniyle yaralandıklarını iddia et-
tikleri işçileri dikkatsiz olmak ya da dikkatsizce çalışmakla suçlar-
lar ve işçileri olay ve tehlikeleri bildirmekten caydıran “işçiyi suç-
lama” yaklaşımları ya da yaralanmayı bildirmeyen işçilere ödül 
veren “güvenlik teşviki” programları uygularlar. Bu yüzden, işçi-
ler yaşadıkları bir olay ya da kazayı, amirlerinin ya da sorumlu ki-
şilerin kendilerini azarlamasından korktukları için nadiren rapor 
ederler (20, 31).

Güvenlik performansını en çok etkileyen faktörler; işçilerin, iş 
yerindeki tehlikeler ve karşılaştıkları diğer zorluklar konusunda 
yeterli farkındalıklarının olmaması ve bu konularda işçilere yeterli 
seviyede bilgi ve eğitim verilmemesidir. Bilgilerin çalışanlara iletil-
mesi ve çalışanların tehlikeler, olaylar, kazalar ya da emin olmadık-
ları durumlar hakkında söz sahibi olmalarının bir yolu; inşaat işçi-
lerinin sağlık ve güvenlik konularında tartışmasını sağlayan iş gü-
venliği toplantılarıdır. Üst yönetimin, mümkünse her gün, işçilerin 
işe başlamadan önce iş güvenliği toplantısı yapmalarını kural ha-
line getirmesi güvenlik performansına olumlu etki eder. Sağlık ve 
güvenlik ile ilgili bilgilerin aktarılmasındaki ana yollardan bir ta-
nesi de tabela, işaret ve sinyallerin kullanılmasıdır (30).

Yönetimin, inşaat sektöründeki kaza ve hastalıkları azaltmak 
için işçilere gerekli bilgiyi sağlamasında ve işçilerin, kaza ve hasta-
lıkların önlenmesinde bilinçlenmesinin teşvik edilmesinde en et-
kili yol İSG eğitimleridir. Çünkü işçilerin güvenlik inançları ve gü-



İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 577

venlik alışkanlıkları ancak eğitim yoluyla geliştirilebilir (28). İSG 
eğitimlerinin iş yerindeki güvenlik performansının iyileştirilme-
sinde önemli katkıları olmasına rağmen; eğitime yatırım yapmak 
için sınırlı kaynaklara sahip olan küçük işletmelerin ve serbest 
meslek sahibi kişilerin sektörde yüksek sayıda bulunması ve za-
man ve maliyet baskısı gibi faktörler nedeniyle eğitimlerin bir yük 
olarak görülmesi, işçilere hiç eğitim verilmemesine ya da daha az 
sıklıkta eğitim verilmesine neden olur. Oysa İSG eğitimleri, rutin 
olarak risk almayı işin bir parçası olarak kabul eden işçilerin tu-
tum ve risk algılarında değişikliklere neden olarak, işçilerin çalış-
ma ortamındaki riskleri kabul etme isteklerini azaltır (32).

GÜVENLİK İKLİMİ
Risk alma, alınan kararın hem başarısızlık/başarı olasılığı hem de 
ilişkili şiddeti konusundaki belirsizliğe rağmen karar vermeyi içe-
ren bir tür güvenli olmayan davranıştır. Risk alma eğilimi, işçile-
rin güvenlik davranışlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar 
ve işçilerin risk algıları ve tutumlarından önemli derecede etkile-
nir. Risk algısı, bir işçinin belirli risklerin sıklığı ve ciddiyeti hak-
kında yaptığı öznel yargı; riske yönelik tutum ise bir işçinin işte-
ki riskleri olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmesi şeklinde 
tanımlanır. Risk algılamaları ve tutumları inşaat işçilerinin risk 
alma eğilimini etkileyen önemli faktörlerdir. Ayrıca, aşırı özgüven, 
kontrol yanılsaması ve inancı içeren bilişsel önyargı da yaygın ola-
rak kabul edilen normatif ilkeleri ihlal edebilecek risk alma dav-
ranışı gibi davranışsal kararları etkiler. Bu bağlamda, işçilerin, iş 
yerindeki güvenlik hakkında sahip oldukları algı, inanç, değer ve 
tutumların yansıması güvenlik iklimi olarak tanımlanır. Örgütsel 
düzeyde güvenlik iklimi, işçilerin güvenlikle beraber İSG politi-
kası, prosedür, uygulama ve denetimler hakkındaki algılamaları-
nı ifade eder. Güvenlik iklimi, işçilerin iş yerinde risk alma eğilim-
lerini etkileyen temel faktörlerdendir ve güvenlik performansın-
da önemli bir rol oynar. Güvenlik ikliminin yanı sıra çalışma ko-
şulları da inşaat işçilerinin risk alma davranışını etkileyen önemli 
bir faktördür. İşçinin mutsuz, üzgün, endişeli, kaygılı veya bıkkın 
olma gibi içinde bulunduğu psikolojik durum da risk alma eğilimi 
ile ilişkilidir. Kısacası, zayıf bir güvenlik kültürünün neden oldu-
ğu kötü bir iş yeri güvenlik performansı, işçilerde düşük risk algı-
sına ve olumsuz tutumlara; bu düşük algı ve olumsuz tutumlar da 
işçilerin risk alma eğilimlerinin artmasına yani kötü bir güvenlik 
iklimine; artan risk alma eğilimi de olumsuz güvenlik davranışla-
rına ve olumsuz güvenlik davranışları da kaza ve hastalıkların art-
masına neden olur (33, 34).

Bir şantiye ortamının yüksek karmaşıklığı kazaların meydana 
gelmesinde önemli bir kolaylaştırıcıdır. Güvensiz bir çalışma orta-
mı, çalışanların yetersiz eğitilmesi, iş yeri kısıtlamalarının olma-
sı, malzeme ve iş yerlerinin zayıf tasarımı ve kişisel koruyucu do-
nanımların eksikliği gibi kötü çalışma koşulları, işçilerin risk al-
malarıyla ve mesleki yaralanmalarla ilişkilidir. İş yeri kısıtlamala-
rının en aza indirildiği ve işçiler için güvenlik ekipmanlarının her 
zaman bulundurulduğu iyi çalışma koşullarında, işçiler iş yerinde 
risk almama eğilimindedirler (20, 33). Ayrıca, yönetimin İSG ko-
nusundaki taahhüdünün yetersiz olması; zayıf İSG politikası; kar-
maşık prosedürler; uzun görevler; yönetimin dini ve kültürel ih-
tiyaçlara duyarsız olması; yönetici ve işçiler arasındaki bağ ve ile-
tişimin zayıf olması; işçilerin İSG konularını tartışıp yaşadıkları 

kaza ve olayları ve güvensiz hissettikleri durumları aktarabilecek-
leri güvenlik toplantılarının yapılmaması; işçilerin İSG faaliyetle-
rine katılımlarının düşük olması ve temsiliyetlerinin yetersiz ol-
ması; kaza, hastalık ve ramak kala olayların bildirilmemesi, kay-
dedilmemesi veya rapor edilmemesi gibi yönetim kültürü ile ilgi-
li olan durumlar da iş yerindeki güvenlik iklimini olumsuz etkiler 
ve kaza ve hastalıkların görülmesine katkıda bulunur (28).

Yönetimin İSG taahhüdünün yanı sıra, inşaat işçilerinin de 
inşaat sektöründeki kazaları azaltmada rollerini oynamaları, gü-
venlik kurallarına, düzenlemelerine ve prosedürlerine uyarak so-
rumluluk almaları ve şantiyede güvenliği artırmayı taahhüt etme-
leri gerekir. Çünkü etkili bir İSG yönetimi için işçilerin katılımı 
ve görünür destekleri zorunludur. Yönetimin ve işçilerin güvenli-
ğe yönelik tutum ve davranışları; kültürel farklılıkları; işçilerin sa-
hip oldukları beceri, deneyim, yetenek, eğitim, dil, fiziksel ve fizyo-
lojik özellikler ve çalışma ortamına uygunlukları gibi karakteris-
tik özellikleri güvenlik performansı ve farkındalık üzerinde önem-
li bir etkiye sahiptir. Kişilerin güvenli olmayan davranış ve tutum-
lar sergilemeleri, güvenlik performansı ile ilgili sorunlara ve iş yer-
lerinde kaza ve yaralanmalara neden olur. İnşaat sektöründe mey-
dana gelen kazaların yaklaşık üçte ikisinin, işçilerin hata ve ihlali 
gibi olumsuz davranışları ve yetersiz kalan yetenekleri ile ilgili ol-
duğu düşünülür. Kötü ya da olumsuz davranışlar, iş kazası ve hasar 
oluşumunu etkileyebilecek ana faktördür ve işçinin kendisini ya da 
diğer işçileri tehlikeye sokabilir. Genel olarak, kötü davranış, bece-
ri ve deneyim iş kazalarının sıklığını etkileyen faktörlerdir (28, 35).

İşçilerin; işletmenin itibar, performans, İSG politikası ve gü-
venlik prosedürlerini göz ardı etmeleri ya da yetersiz zaman, iş 
baskısı, acil durumlar, acil sorunların çözümü ya da grup için-
de standart hale gelmiş bir uygulama nedeniyle kural ve prose-
dürleri ihlal etmeleri; yanlış prosedürleri takip etmeleri veya faa-
liyetlerin arkasında yanlış akıl yürütmeleri; kuşkulu veya kötü ka-
rar vermeleri; mevcut güvenlik performansı seviyesinden mem-
nun olmaları ve rehavete kapılmaları; aşırı öz güven veya güven 
eksikliği taşımaları; kaza ve hastalık risklerini hafife almaları; 
odaklanma eksikliği yaşamaları ve motivasyonlarının düşük ol-
ması; bozguncu, kibirli, inatçı, bencil ya da gösteriş meraklısı ol-
maları ve iş yerinde kendini gerçekleştirme, sevilme, başarılı olma 
gibi psikolojik olgulara öncelik vermeleri, iş kazası ve hastalıkla-
rın sıklığının yüksek olmasına katkıda bulunan olumsuz tutum ve  
davranışlardır (28).

İşçilerin bilgi, beceri ve deneyimleri de güvenlik performan-
sı üzerinde etkilidir. Özellikle, güvenlik bilgisinin güvenlik katılı-
mı üzerinde büyük bir olumlu etkisi vardır. İşçilerin deneyim, be-
ceri ve İSG konusundaki bilgi ve farkındalıklarının düşük olması 
kaza ve hastalıklara katkıda bulunur. Diğer taraftan, işçilerin faz-
la deneyime sahip olması, bazen karıştırıcı bir duruma neden olur. 
Örneğin şantiyelerde çok fazla deneyime sahip olan bazı işçiler, 
kendileri için KKD’lerin gerekli olmadığını düşünürler. Güvenli-
ğin önemli olmadığı düşüncesiyle, KKD kullanma ve iş prosedür-
lerine uyma konusunda inatçı olan bu işçilerin, yaptıkları belirli 
işlerden sıkılmaları ve sürekli işi bırakmaları nedeniyle dikkatleri-
nin dağılması daha olasıdır. İşçilerin güvenlik konularında göster-
dikleri bu direnç ve rehavet gibi davranışsal özellikleri cehaletten 
kaynaklanabilir. Yine de deneyimli işçiler, daha çok prosedürlere 
uyma ve küçük ölçekli kazaları bildirme eğilimindedirler (28, 30).
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İşçilerin, iş için uygun beceri ve yeteneklere sahip olmamala-
rı veya beceriksiz olmaları da şantiyelerdeki güvensiz davranışla-
rın temel nedenlerindendir. Daha az vasıflı işçilerde yaralanma 
sıklık ve şiddetinin daha büyük olması olasıdır. Vasıflı işlerde is-
tihdam edilme beklentilerinin kısıtlı ve yaralanma şiddetlerinin 
büyük olması; yaralanmanın, işgücü kaybı, ücret ve sakatlık açı-
sından da etkisinin orantısız şekilde daha büyük olmasına neden 
olur. Pek çok ülkedeki yüksek inşaat işi riski, iş organizasyonu ve 
iş güvenliği gibi yapacağı iş konusunda eğitilmeyen ve kendilerini 
korumak için yeterli iş, deneyim, eğitim ve dil becerilerinden yok-
sun olabilen göçmen veya gurbetçi işçilerin yoğun kullanımından 
da kaynaklanır (2, 28). Genç işçiler, yaralanan eski işçilerin işlerini 
de yaptıklarında veya kendilerini iyi ve güçlü işçiler olarak kanıt-
lamak için baskı hissettiklerinde bilmeden yüksek risk alma eğili-
minde olabilirler (36).

İşçilerin, boy ve boyut olarak inşaat işlerine uygun olmayan bir 
vücut şekli yapısına veya fiziksel bir engele sahip olmaları; genç yaş-
ta olmaları; erkek cinsiyetinde olmaları; kuvvet ve dayanaklılık açı-
sından zayıf olmaları; kullandıkları ilaçların yan etkilerine maruz 
kalmaları ya da şantiyede zehirlenmeleri; örgün eğitimlerinin ek-
sik olması; dil, okuryazarlık ve matematik becerilerinin düşük ol-
ması; uyuşturucu, alkol ve sigara gibi madde kullanımı alışkanlıkla-
rının olması veya fiziksel egzersiz gibi sağlığı geliştirici alışkanlıkla-
rının olmaması; genel sağlık durumlarının kötü olması ve yorgun-
luk, uyku problemleri, ağrı, stres ve gerginlik yaşamaları gibi birey-
sel durumlar iş kazası ve hastalıklara katkıda bulunur (20, 28).

Sonuç olarak, etkili bir İSG yönetim programına sahip olmak, 
verimliliği artırır ve kazaları en aza indirerek veya ortadan kaldı-
rarak tıbbi harcamalar gibi masrafları azaltır. Bu nedenle, iş yer-
lerindeki ölüm ve yaralanmaları azaltmak için etkili İSG yönetim 
programlarının geliştirilmesi ve uygulanması oldukça önemlidir 
(28). Ancak, dünya genelinde, sebep oldukları yüksek maliyetler 
nedeniyle meydana gelen kaza ve hastalıkları önlemenin bir kal-
kınma meselesi haline gelmesine rağmen; büyük inşaat projelerin-
de bile kaza ve hastalıkları önlemeye yönelik kurumsal bir İSG po-
litikasının olmaması, İSG profesyonellerinin görevlendirilmeme-
si, korunmaya yönelik bilgilendirme ve eğitimlerin yapılmaması 
ve hatta en basit kişisel koruyucu donanımların bile sağlanmama-
sı oldukça yaygındır. İnşaat sektörü, daha çok, İSG yasalarının na-
diren uygulandığı ve belki de bu yasaların hiç uygulanmadığı ge-
lişmekte olan ülkelerde yaygındır. İSG önlemlerinin bir öncelik ol-
madığı ya da düşük öncelikli olduğu bu ülkelerde, etkili bir şekilde 
uygulanan makul yasalar bulunmaz (25, 37). Çoğu gelişmiş ülke-
de, iş yerlerindeki riskleri önlemek için iş sağlığı ve güvenliği ile il-
gili birçok düzenleme geliştirilmiştir ve bu düzenlemelerin uygu-
lanmasına ilişkin yasal bir çerçeve vardır. Ancak, gelişmekte olan 
ülkelerde bu anlayış nadir sağlanan bir durumdur ve sadece kişi-
sel koruyucu donanım kullanımı, genellikle, tek korunma önlemi 
olabilmektedir (20).

Diğer taraftan, İSG ilgili yeterli mevzuat ve rehber bulunsa 
bile; yasaların sıklıkla görmezden gelinmesi ve işçileri iş yerinde 
korumaya yönelik temel yasalara uymayan işverenlerin uygula-
malardaki ihmalleri en büyük sorundur ve birçok hükümetin bu 
olumsuz durumları önlemeye yönelik tutarlı bir yasama ve poli-
tika çerçevesi yoktur. İnşaatta öz düzenleme (kendi kendini dene-
tim) giderek yaygınlaşmakta ve yetkili kişi ve kurumlar, bir işçi-

nin ölümüne yol açsa bile, sağlık ve güvenlik yasalarını görmez-
den gelen işverenlere karşı izin veren, pasif bir tutum sergilemek-
tedir. Az da olsa, bazı işverenler, İSG yönetiminin önemini ve İSG 
profesyonellerinin kaza ve hastalıkların önlenmesindeki katkıları-
nı idrak ederler. Ancak, çoğu işveren, İSG hizmetlerinin çok faz-
la zaman ve para kaybına neden olduğunu düşünür ve çıkarları-
nı işçilerden öncelikli tutar (25, 31). Özellikle, inşaat sektöründe-
ki küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere, işverenlerin bü-
yük bir yüzdesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma-
ya yönelik alınan önlemlerin, özellikle finansal açıdan kaynak tü-
keten bir faaliyet olduğuna inanır (38). Kuralsızlaştırma, taşeron-
laştırma, serbest meslek sahibi kişilerin istihdamı ve resmî olma-
yan sözleşme şartları gibi çalışma ilişkileri ve koşulları, iş yerlerin-
deki İSG hizmetlerinin bu anlayışa sahip işverenler tarafından ih-
mal edilme durumunu daha da kötüleştirir (31).

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ ve KOŞULLARINA 
İLİŞKİN FAKTÖRLER
İnşaat sektörü, çoğu ülkede düşük statülü, düşük ücretli, kısa sü-
reli, kayıt dışı ve yüksek düzeyde parçalanmış istihdam yapısı ile 
karakterizedir. Sektör oldukça parçalıdır ve sendikalaşma ve top-
lu sözleşme sıklığı düşüktür. İstihdam, şantiye veya inşaat süreci-
nin kayıt altına alınmaması yüksek düzeydedir. Birçok işçi, özel-
likle de kırsal bölgelerden kentlere göç edenler, sömürücü istih-
dam uygulamaları, zorluklar ve tehlikelerle karşı karşıyadır ve 
haklara ve sosyal yardımlara olan yetersiz erişimleri bu riskle-
ri daha da şiddetlendirir (11, 37). İnşaat sektöründe iş yasalarına 
uymama riski daha yaygındır. İş sözleşmelerinin onaylanmama-
sı, asgari ücret ve diğer yardımların ödenmemesi, işçilerin sosyal 
güvenliğe kaydedilmemesi ve çalışma saatlerine uyulmaması sık-
lıkla bildirilen ihlallerdir. Hatta iş yerinde asgari yaşa uyulmama-
sı, zoraki ve köle gibi çalıştırma dâhil temel hak ihlalleri bile söz 
konusudur (23).

İstihdam İlişkileri
İnşaat sektöründeki istihdam ilişkisi; işveren ve işçiler arasında-
ki bağların zayıf ve belirsiz olması, işçilerin belirli haklara ve sos-
yal yardımlara düzenli olarak erişmelerinde aksaklıklar olması ve 
ana yüklenicinin yeterli denetimleri yapmaması ile karakterizedir. 
Bu durum, inşaat şantiyelerinin karakteristik özelliği haline gelen 
ve şantiyelerdeki risklerin incelenmesinde ve koşulların iyileştiril-
mesinde zorluğa neden sosyal normlar ve iktidar ilişkileri ile daha 
da kötüleşir. Risk kontrol veya toplu korunma önlemlerinin ye-
tersiz sağlanması nedeniyle, işçiler birçok tehlikeye maruz kalır-
lar. Sonuç olarak, işçilere makul, adil, güvenli ve sağlıklı bir çalış-
ma ortamı sağlanamadığından birçok şantiyedeki çalışma koşul-
ları “iyi” olarak kabul edilemeyecek seviyededir (23, 37).

İnşaat işçileri, genellikle, sürekli istihdam edilmezler. Tipik 
olarak, işçiler, projeden projeye kiralanırlar ve herhangi bir proje 
kapsamında yalnızca birkaç hafta ya da ay çalışırlar. Bu durumun 
yaygın olması, fabrika gibi sabit bir iş yerine kıyasla, işverenlere 
gelir vergileri, işçi tazminatları, işsizlik sigortası, sendika aidatla-
rı, emekli aylıkları, ruhsatlandırma ve yasal veya iş sözleşmesi il-
gili diğer konularda kayıt tutma gibi büyük bir idari yük getirir (5). 
Sık iş değiştirme istihdamın önemli bir parçasıdır ve diğer sektör-
lere kıyasla inşaat sektöründe çok daha sıktır. İşçilerin, mevcut iş-
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lerini bırakıp başka bir iş edinme suretiyle yaptıkları iş değişikliği 
olarak tanımlanan sık iş değiştirme (İng. job hopping), inşaat işçi-
lerinin proje tamamlandıktan sonra başka bir projeye dâhil olma-
sı ya da projenin bitip bitmediğine bakmaksızın iş tatminsizliği ve 
çevresel şartlar gibi faktörlerden dolayı veya keyfi bir şekilde işten 
ayrılarak işveren ya da iş türünde (örneğin, inşaat işçiliğinden aş-
çılığa geçiş) değişiklik yapması şeklinde olabilir. Bununla birlik-
te, inşaat sektöründeki sık iş değiştirme, çoğunlukla projenin bit-
mesinden dolayı işçilerin başka bir işverenle çalışmaya başlamala-
rı şeklindedir. Bu doğal istihdam hareketi hem inşaat şirketlerinin 
hem de taşeronların, işçilerin eğitim, sağlık ve güvenlikleri konu-
sunda sorumluluk almamalarına ya da kabul etmemelerine neden 
olur. Dolayısıyla, işçilerin hak ve menfaatleri güvence altına alına-
maz. Bu durum, inşaat işçilerinin teknik becerilerinin zayıf olma-
sına, inşaat üretiminde kalitenin düşmesine ve güvenlik riskleri-
ne neden olur (39).

İşçilerin projeden projeye kiralanması, tanımadıkları diğer iş-
çilerle yeniden üretken ve güvenli çalışma ilişkileri kurmalarını ve 
güvenli bir ekip çalışması geliştirmelerini zorlaştırır. Bu da çalış-
ma sahasındaki güvenliği etkiler (5). İşçiler, bu iş yerlerinde geçi-
cidirler ve kendilerini korumak için ihtiyaç duydukları eğitim ve 
olanaklara sahip değildirler. Birçok daimi işçi bile, iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda eğitimden yoksun iken, işten işe çalışan ve her-
hangi bir işverenle uzun süre kalamayan geçici işçilerin eğitim ve 
refahlarının ihmâl edilmesi daha yaygındır. Ayrıca, işçilerin ta-
nımadıkları bir iş yerinde önceki deneyimlerini aşan bir işte gö-
revlendirilmeleri, kişilerin daha fazla riske maruz kalmasına ne-
den olur. Geçici işçilerin tehlikeli bir çalışma ortamında güven-
li bir şekilde çalışmak için gereken deneyimi kazanma ihtimalle-
ri de daimi sözleşmeler ile çalışan işçilere göre daha az olasıdır ve 
güvenli olmayan koşullarda çalışmayı reddetmek için daha zayıf 
bir konumdadırlar (2, 8). Ayrıca, aralıklı istihdam, iş güvencesizli-
ği ile ilgili belirsizliğin neden olduğu duygusal bozukluk gibi sağ-
lık risklerine katkıda bulunur (40). 

Dış Kaynak Kullanımı
Sektörün mevsimlik ve geçici olması nedeniyle, inşaat sektörün-
de iş gücü piyasası esnekliği ve taşeron istihdamı yaygındır ve son 
yıllarda, dünya genelinde taşeronluğun inşaat sektöründe arttığı-
na dair kanıtlar bulunmaktadır. İnşaat işlerinin geleneksel olarak 
tehlikeli olduğuna dair kötü imajı; esnek işgücü piyasası politika-
ları ve inşaat iş gücünün taşeronlar ve diğer aracılar aracılığıyla 
temin edildiği “dış kaynak kullanımı” ile artmaktadır. Bu durum-
ların, işçilerin eğitimi, beceri seviyesi ve iş sağlığı ve güvenlikleri 
üzerinde olumsuz etkilerinin olması nedeniyle; inşaatta çalışma, 
daha tehlikeli ve giderek daha da geçici hale gelir. Tarihsel olarak 
sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi yükümlülüklerini aşmak için 
kullanılan taşeronluk, bir yandan daha fazla esneklik sağlarken; 
diğer taraftan yan yana çalışan işçilerin bile çok farklı ücret, ko-
ruma, fayda ve diğer çalışma koşullarına sahip olabilecekleri par-
çalanmış bir işgücünün oluşmasına neden olur (1, 7).

Bir işverenin, işi bir taşerona devretmesi ve bu bağlamda çok 
sayıda küçük müteahhit ve serbest meslek sahibi kişiler gibi geçi-
ci bir işgücünün inşaat sektöründe bulunması, işçilere uygun İSG 
eğitiminin verilmesi dâhil iş sağlığı ve güvenliğinin etkili bir şekil-
de yönetilmesini zorlaştırır. İş sağlığı ve güvenliğinin planlanması 

ve koordinasyonu konusundaki sorumluluklar genellikle belirsiz-
dir ve ilgili yasalara uyum genellikle zayıftır (5, 25).

Bu tarz bir istihdam ilişkisinde, kimin “işçi” ve kimin “bağım-
sız/kendine hesabına çalışan” serbest meslek sahibi kişi olduğunu 
belirlemek zordur. Çoğu durumda, işçiler, özellikle de taşeron iş-
çileri, hangi kuruluş için çalıştıklarını tam olarak bilmezler. İstih-
dam ilişkileri genellikle gizlidir ve zincirde kimin işveren olduğu 
belli değildir. Bu durum, özellikle, çok uzun taşeronluk zincirleri 
olan projelerde daha belirgindir (23). Dolayısıyla, tipik olarak çok 
sayıda aracı, iştirak ve taşeron içeren inşaatın ayrık yapısı; İSG ve 
sosyal haklar gibi işverene ait sorumlulukların uygulanmasının ve 
ihmallerin belirlenmesinin zorlaştığı yasal bir belirsizliğe ve “iş-
veren” olarak kimin sorumlu olduğunun bilinmediği ve iş riskleri-
nin işçilere indirgendiği bir duruma neden olur (1).

Ucuz, sendikasız, esnek iş gücü ve tehlikeli işlerin kontrolü gibi 
sağladıkları avantajlardan dolayı, büyük işletmeler tarafından ge-
zici “kovboy” şirketler olarak görülen bu taşeronlar; bazı müşte-
ri ve müteahhitlerin uzak durmak istedikleri hızlı zaman çizelge-
leri, acımasız işgücü yönetimi ve diğer risk yönetimi görevlerini 
üstlenerek daha fazla risk alırlar (23). Dolayısıyla taşeronların iş-
çileri, daha yüksek risk taşırlar. Taşeronların işçileri arasında, nor-
mal çalışanlarla karşılaştırıldığında, orantısız sayıda olumsuz olay 
meydana gelir. Ciddi kazaların çoğunun taşeronlar tarafından is-
tihdam edilen işçilerden kaynaklı olduğu tahmin edilir. Gelişmek-
te olan ülkelerdeki inşaat işçilerinin, gelişmiş ülkelerdeki işçilere 
göre 3-6 kat daha fazla inşaat işleri ile ilişkili risklere maruz kal-
dıkları ve bu durumun, taşeron çalışmada iş yeri güvenliğini sağla-
manın ve çalışmayı koordine etmenin zorlaştığı koşullarda üretim 
baskısının yoğunlaştırılması nedeniyle olduğu tahmin edilir (2, 8).

İş Güvencesizliği
İnşaat işçilerinin bir kısmı, sektörde istikrarlı istihdam ilişkileri-
nin olmaması nedeniyle, şikâyet ettikleri takdirde işlerini kolay bir 
şekilde kaybedeceklerinden korktukları ya da bazen gizli tehlike-
lerin farkında olmadıkları için; iş yerindeki risklerin, kötü çalışma 
koşullarının ya da yaralıyken çalışmanın işin bir parçası olduğunu 
varsaydıkları bir kültür geliştirirler ve duruma egemen olma his-
si ile risklerin varlığını reddederler. İşçilerin korku göstermemesi-
ni veya hissetmemesini sağlayan bu “maço kültürü” inşaat sektö-
ründe yaygındır. Çoğu zaman, işçilerin bu tehlikeli işleri yapmak 
ya da işsiz kalmak dışında seçenekleri yoktur ve bir kişi bu duru-
ma girdiğinde, bazen yaralanma tehlikesini veya uzun süreli sağ-
lık hasarını görmezden gelmeyi seçer (23, 31). Çünkü kimse işe 
ayak uyduramayan kişi olarak görülmek istemez ve bu durum, iş-
çilerin tehlikelere daha fazla maruz kalma riskini arttırır. İşçilerin 
çoğu, uzun saatler boyunca yoğun çalışmayı dayatan geçici sözleş-
meleri kabul etmek zorunda kalırlar (36). Temel bir gelir elde et-
mek için fazla çalışmayla yorgun düşen ve genelde yetersiz eğitim 
almış bu geçici işçiler, sağlık ve güvenlik açısından daha yüksek 
risklerle karşı karşıyadır (31). Geçici bir işçinin, bir iş kazası ge-
çirme ihtimali kalıcı sözleşmeli bir işçiden üç kat daha fazladır (8).

Güvencesiz işlerdeki kayıt dışı ve düzensiz işçiler kazaya daha 
yatkındır. İşlerini sürdürmek için tehlikeli işleri kabul etmeye daha 
isteklidirler ve işverenlerin kendilerini “tek kullanımlık” iş gücü 
olarak kabul etmeleri nedeniyle maruz kaldıkları tehlikeler ve kont-
rol önlemleri hakkında daha az bilgi sahibi olma eğilimindedirler. 
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Göçmen işçiler, özellikle düzensiz bir durumdaysa, diğer işçilerle 
iletişim sorunları yaşayabilirler. Amirlerinden aldıkları talimatla-
rın tam anlamını anlamada zorluk yaşayabilirler veya güvenlik bil-
gilerini okuyamayabilirler (23). Özellikle, sektördeki istihdamın gü-
vencesiz doğası, kişilerin göç etmek için girdikleri borç batağı nede-
niyle göçmenleri ekonomik açıdan savunmasız hale getirir (1).

Kayıt Dışı İstihdam
Dünyada resmî olarak çalışan inşaat işçisi kadar, kayıt dışı çalışan 
işçiler de olduğu tahmin edilir. Gelişmiş ülkeler de dâhil olmak 
üzere, geçici ve kayıt dışı çalışan sayısı önemli ölçüde artmıştır. 
Geçicileştirme ve kayıt dışılaştırmanın yoğun olduğu bu tür üçlü 
istihdam ilişkisinde (müteahhit-taşeron/işçi acenteleri-işçi), işçi-
lerin hakları çoğu zaman belirsizdir ve direk olarak istihdam edil-
melerinden daha az yasalardan faydalanırlar. Bu durum, özellik-
le, iş kanunları ile korunmayan kayıt dışı çalışanlar için daha be-
lirgindir. Kayıt dışı işçilerin bir kısmı, bağımsız olarak çalışmak-
ta veya özellikle düşük gelirli yerleşim yerlerinde müşterilere doğ-
rudan hizmet vermektedirler. Bu gibi işçiler de sağlık ve güvenlik 
riskleri ile karşı karşıyadır ve genellikle ihmal edilirler.  Sektördeki 
gayri resmî sözleşme koşulları, işçilerin haklarını kullanmalarını, 
yönetime katılmalarını, toplu iş sözleşmelerinin yapılmasını, mes-
leki ve İSG ile ilgili eğitimlerin verilmesini ve dolayısıyla iş yerle-
rinde etkili önlemlerin alınması için girişimlerin yapılmasını zor-
laştırır (8, 25). Kayıt dışı istihdam kanalları, daha çok, göçmenler 
için adil, insana yakışır ve güvenli bir çalışma ortamının oluştu-
rulmasında önemli bir engel oluşturur (1).

Sosyal Güvence
Pek çok ülkede, özellikle geçici sözleşmelerle çalışan çok sayıda 
işçinin sosyal güvenceye erişimi olmadığına dair kanıtlar vardır. 
Çoğu zaman, işçilere işsizlik, hastalık, kaza veya yaşlılık nedeniy-
le çalışamadıkları zaman sağlık hizmeti, tatil ücreti ve ücret kay-
bına karşı koruma sağlanmamaktadır. İşletmeler, özellikle, kendi-
leri için çalışan bağımsız işçiler ile aralarında resmî bir iş sözleş-
mesi olmadığından bu işçilerin sigorta primlerini yatırmazlar. İş-
çilerin bir kısmı, sigorta primlerini kendileri yatırıyor olsa da bü-
yük bir kısmı, gelirleri ancak acil ihtiyaçlarını karşılayabildiği için 
bu primleri yatırmazlar (8, 11). Örneğin, genel sağlık sigortasının 
olmadığı ABD’de, aralıklı istihdam ve yüksek sağlık sigortası ma-
liyeti, inşaat işçilerini ve ailelerini sağlık sigortası kapsamı dışında 
bırakabilmektedir. İnşaat işçileri, bir işte sigortalı olmaya hak ka-
zanmak için sıklıkla ihtiyaç duyulan 30 veya 60 gün çalıştığında 
bile, işler arasında sigortayı sürdürmeyi göze alamazlar (40).

Ek olarak, kayıt dışı ekonomide, inşaat işçileri sağlık program-
larından ve sosyal güvenlikten tamamıyla dışlanırlar (25). İşve-
renler, sigorta primini yatırmamak ve işle ilgili kanunları uygula-
mamak için kayıt dışı çalıştırdıkları bu işçileri, gerçeğe aykırı bir 
şekilde kendi hesabına çalışanlar olarak beyan ederler. İnşaat iş-
çilerindeki yetersiz sosyal koruma kapsamı, genellikle yüksek dü-
zeyde ekonomik güvensizlik ve yoksulluk ile ilişkilidir (14, 23).

Sendikalaşma ve Sosyal Diyalog
Örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şe-
kilde tanınmasına dayanan sosyal diyalog, sektördeki eksiklikleri 
anlamak için esastır. Ancak, sektör oldukça parçalıdır ve sendika-

laşma sıklığı düşüktür (14). Esnek istihdam uygulamalarının yay-
gın şekilde kullanılması ve geçici, gündelikçi, kayıt dışı ve işsiz iş-
çilerin fazla olmasından kaynaklı parçalı sektör yapısı, sendikala-
rın sosyal diyaloga katılmak için gerekli örgütlenmeyi sağlama-
sını ciddi biçimde zorlaştırır. İşverenlerle ve ayrıca hükümetlerle 
olan sosyal diyalog, geleneksel olarak işçilerin daha iyi ücretler ve 
daha iyi çalışma koşulları için toplu olarak pazarlık etmelerinde 
güçlü bir araç olmuştur. Ancak, genel olarak toplu pazarlık sıklığı 
düşüktür ya da birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 
yalnızca işgücünün küçük bir kısmı olan çekirdek işçiler için ge-
çerlidir. Sendikalaşmanın az olması, inşaat sektöründeki güven-
lik standartlarının düşük olmasında önemli bir etkendir (11, 25).

Sosyal Yardım Olanakları
İnşaat işçilerinin yaşam ve çalışma koşulları gelişmekte olan ülke-
lerde yetersizdir. İnşaatın en büyük payı, doğal olarak çok sayıda 
inşaat yapılarının olduğu ve inşaat işçilerinin yoğunlaştığı şehir ve 
kasabalardadır. Büyük inşaat projelerinde iş bulmak için göç eden 
ve uzun süre evden veya ailelerinden uzak olan ya da günlük iş ara-
yışıyla şehir merkezlerine göç eden ve şantiyede veya şantiye ya-
kınında yaşamaktan başka alternatifi olmayan işçilere düzgün bir 
uyuma/dinlenme alanının sağlanmaması temel bir sorundur. İşçi-
lerin konaklaması için sağlanan birçok baraka ya da ranzalı koğuş-
lar, kirli ve kalabalık olabilir, kemirgenler gibi istenmeyen canlılar 
bulunabilir. Şantiyelerde tuvalet, temiz içme suyu, ilk yardım, yı-
kanma ve yemek pişirme ya da yemek yeme alanları gibi temel ola-
naklar da nadiren sağlanır. Genelde temiz içme suyuna erişimleri 
kısıtlıdır ya da hiç yoktur. Birçok işçi, gecekondu mahallesinde ya-
şar ve kendilerini ve ailelerini beslemek için zar zor para kazanır. 
Dolayısıyla, beslenmeleri yeterli değildir. Yetersiz beslenme ve sıt-
ma, kolera ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar inşaat işçileri ve 
aileleri arasında yaygındır. Özellikle, iş aramak için aile bireyleriyle 
beraber kırsal alandan göç edenler, bu duruma karşı çok daha faz-
la hassastırlar (25, 37). Ayrıca, işverenlerin, nadiren de olsa göçmen 
işçilere barınma olanakları (genellikle geçici veya standartların al-
tında) sağlaması ve işçileri uzun bir süre boyunca tek bir işverene 
bağlayan göçmenlik yasaları; göçmenleri işverenlerine son derece 
bağımlı hale getirir. Bu durum göçmen işçileri, işveren istismarla-
rına karşı savunmasız kılar (1).

İnşaat işçileri, tam bir iş günü sahadadırlar. İş faaliyetleri, ge-
nellikle önemli ölçüde fiziksel çaba gerektirir ve ellerini kirleten 
birçok işi yerine getirirler. İnşaat sektöründeki işçiler; kimyasal-
lar, tozlar ve fiziksel tehlikeler gibi hemen hemen bütün risklere 
rutin ve aşırı bir şekilde maruz kalırlar. Sosyal yardım olanakla-
rının zayıf olması, bu tehlikeleri daha da şiddetlendirir. Sektörün 
doğasında var olan bu riskleri azaltmak için refah olanaklarının 
sağlanması önemlidir. İşçilerin ellerini yıkamak, yemek yemek ve 
dinlenmek için kullanabilecekleri uygun tesislere sahip olmaları, 
daha sağlıklı olmalarına katkı sunacaktır. (23, 25).

ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 
FAKTÖRLER
İnşaat işçilerinin çalışma ortamında maruz kaldıkları tehlikeler, 
sektörde görülen kaza ve hastalıklara katkıda bulunur. Bu tehli-
keler, daha çok, ortamdaki malzemelerden, kötü ortam düzenin-
den, kötü çalışma koşullarından ve inşaat işlerinden kaynaklanır 
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(28). İnşaat işlerindeki kaza ve hastalık risklerini anlamak için; ön-
celikle, belirli mesleklerin ve inşaat işçilerinin yaptığı sayısız işle-
rin farkında olmak gerekir. İnşaat işçileri; ev, fabrika, hastane, yol, 
köprü, tünel, stadyum ve havaalanları gibi birçok yapıyı inşa eder; 
onarır; yeniler; değiştirir veya yıkar (41). İnşaat sektöründeki ak-
tif, dış mekân yaşamının işçileri formda ve sağlıklı tutacağı düşü-
nülse de inşaat işleri, geleneksel olarak, kirli, zor ve tehlikeli işler-
dir (25). Bünyesinde doğası gereği yüksek riskli birçok meslek ve 
zorlu iş barındırır ve işçiler çalışırken çok çeşitli tehlikelere ma-
ruz kalır. Nitelikli her inşaat işi, her biri kendine özgü tehlikelere 
sahip olan meslekler tarafından düzenlenir ve kazı, sıva, çatı kap-
lama, iklimlendirme, yalıtım, boya, kaynak, elektrik ve tesisat gibi 
çeşitli riskli işlerin yaygın olması, inşaatı yaralanma ve hastalık-
ların genel bir problem olduğu bir sektör haline getirir (2). Dahası, 
inşaat işleri yüksek düzeyde farkındalık ve dikkat gerektiren zah-
metli ve emek yoğun işlerdir ve bir inşaat alanında çalışmak, insan 
sağlığına ve güvenliğine zararlı olabilecek bir uğraştır (35). İşçiler, 
çalışmaları sırasında asbest ve silika gibi solunabilir tozlar, toksik 
buhar ve gazlar, yüksekte çalışma, garip çalışma pozisyonları, ağır 
yükler, olumsuz hava koşulları, gürültü, aletlerden kaynaklı titre-
şim gibi çok çeşitli tehlikelere maruz kalırlar (42). İnşaat sektörün-
de yaygın görülen bazı tehlikeler Tablo 3’te verilmiştir.

İşçilerin, bu tehlikelere maruz kalımı iş yerinden iş yerine, 
meslekten mesleğe, işten işe, günden güne, hatta saatten saate 
farklılık gösterebilir. Herhangi bir tehlikeye maruz kalma, genel-
likle, aralıklı ve kısa sürelidir; ancak, tekrarlanması muhtemeldir. 
İşçiler, sadece kendi yaptıkları işlerden kaynaklı tehlikelerle kar-
şılaşmakla kalmaz, çoğu zaman aynı çalışma ortamında ve/veya 
yakınında yapılan diğer işlerden kaynaklanan birçok tehlikeye de 

“seyirci” olarak maruz kalırlar (İng. bystander exposure). Bu ma-
ruz kalma şekli, nispeten, inşaat işinin doğası gereği, kısa süreli iş-

ler yapan birden fazla işverenin aynı anda, aynı çalışma ortamında 
bulunmasının ve başka tehlikeler oluşturan diğer işlerde çalışan-
larla birlikte çalışmanın bir sonucudur. Her bir tehlikenin şidde-
ti/zararı, ilgili işin süresine ve yoğunluğuna bağlıdır. İşçinin yakı-
nında yapılan işin bilinmesi durumunda, seyirci olarak maruz ka-
lıma neden olan tehlike tahmin edilebilirdir (5, 42). 

ERGONOMİK TEHLİKELER
İnşaat sektörü, yükseltilmiş iskele üzerinde çalışma, makine ve 
elektrikli aletlerin sürekli kullanımı ve ağır inşaat malzemeleri-
nin elle kullanılması gibi birçok zorlu iş içerir (43). Dar alanlar, uy-
gun olmayan duruşlar, kuvvetli ve tekrarlayan hareketler, uygun-
suz araçlar ve ağır yük taşıma yaygın görülen tehlikelerdir (25). 
Ayrıca, bir yükün veya malzemenin; fazla ağır olması, zor taşın-
ması, düzensiz veya kaygan zeminde taşınması, uzun süre kulla-
nılması, uzun mesafeye taşınması, eğilme veya diz çökme gibi faz-
la garip duruşlar gerektirmesi ve vardiya başına birçok yükün ta-
şınmasının gerekmesi daha yüksek risk taşır (36).

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, inşaat işleri gerçekten 
emek yoğun ve fiziksel olarak zahmetlidir. Makineleşme azdır ve 
aletler, genellikle ilkel, uydurma veya sonradan dönüştürülmüş-
tür (25). İnşaat işleri için işçilere sağlanan çeşitli alet ve malzeme-
lerin; kalite, koruma ve görevlere uygunluk açısından yetersiz ol-
ması sektördeki kaza ve hastalıklara katkıda bulunur ve ölümlerin 
önde gelen nedenlerindendir (28).

Elle malzeme kullanımına bağlı tehlikeler, inşaattaki her mes-
leği etkiler. Örneğin, beden işçileri sık sık malzemeleri kaldırır, ta-
şır ve yerleştirir. Duvar ve tuğla ustaları harç, tuğla ve blokları kal-
dırıp yerleştirirler. Metal levha işçileri, elektrikçiler ve boru tesi-
satçıları çalışmalarının çoğunu tavan seviyesinin üstünde gerçek-
leştirir ve malzemeleri baş seviyesinden daha yukarıya kaldırıp 

Tablo 3. İnşaat Sektöründeki Bazı Tehlikeler (31, 42)

Fiziksel 

Tehlikeler

• Gürültü • Titreşim • Güneş ışığı • Elektrik • Radyasyon 

• Termal konfor şartları (sıcaklık, nem, hava akım hızı vb.) 

Kimyasal 

Tehlikeler

• Tozlar (asbest, silika, ahşap tozu, çimento tozu vb.) • Pesitisitler

• Metaller (kurşun, berilyum vb.)

• Buhar, gaz ve dumanlar (solvent buharları, kaynak dumanları)

• Sıvılar ve yarı sıvılar (boya, cila, yapıştırıcı, solvent, katran)

Biyolojik 

Tehlikeler

• Bakteriler (tetanos ve tüberküloz vb.) • Virüsler (hepatitler vb.)

• Mantarlar (histoplazmozis vb.) • Parazitler (sıtma vb.)

• Bitkisel ve hayvansal toksinler (arı, yılan sokması, bitki teması vb.)

Ergonomik 

Tehlikeler

• Elle taşıma • Yüksekte çalışma

• Sık tekrarlanan hareketler • Uzun süre ayakta çalışma

• Uygun olmayan vücut duruşları • Ağır yük taşıma

• Ergonomik olmayan araç-gereçler (el aletleri, iskele vb.)

Psikososyal 

Tehlikeler

• Kötü iş organizasyonu • Ağır iş

• Düşük ücret • İş stresi

• Güvencesiz sözleşme şartları • İSG bilgi ve eğitim eksikliği

• Zorbalık, iş yeri içi ve dışı şiddet • Katılım ve danışma eksikliği 

• Sosyal alanların eksikliği (tuvaletler ve dinlenme alanları vb.)
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yerleştirirler (36). Belirli tehlikelerin değişmesine rağmen; işçile-
rin karşı karşıya kaldığı bu tehlikeler, daha çok geleneksel malze-
me taşıma ve montaj işlerinden kaynaklı olduğu için yıllar içinde 
genellikle değişmez (2).  İşin çeşitli, öngörülemeyen ve zaman bas-
kısı nedeniyle yaygın olan bu tehlikelerin azaltılması hâlâ bir so-
rundur (44).

KİMYASAL TEHLİKELER
İnşaat işçileri silika, asbest, metaller, boya, solventler, kaynak du-
manı veya çimento gibi birçok farklı türde kimyasal maddeye ma-
ruz kalırlar. Bunlar sıvılar, gazlar, buharlar, dumanlar veya toz-
lar şeklinde olabilir. İnşaatta yaygın olarak kullanılan çeşitli ürün 
ve malzemelerde bulunurlar. Ana maruz kalma yolu bunların so-
lunmasıdır, ancak solventler gibi maddeler deri yoluyla da emile-
bilir. İş yerindeki kötü hijyen ve sağlık koşulları nedeniyle yutma 
yoluyla da bir kısım maruz kalma görülebilir. Tehlikeli maddele-
rin inşaat işçilerinin sağlığı üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Sıklık-
la, işçiler kullandıkları ürünlerde hangi kimyasalların bulunduğu-
nun farkında olmazlar ve tehlikelerin meydana getirdikleri sağlık 
riskleri ile bu risklerden nasıl korunacakları konusunda fikir sahi-
bi değildirler (25, 42).

Birden fazla işverenin bulunduğu iş yerindeki genel sağlık ve 
güvenlik performansı, sadece bir taşeronun tehlikeli madde kul-
lanmasından bile olumsuz etkilenebilir ve çalışma ortamı risk-
li hale gelebilir. Örneğin bir inşaat projesinde kullanılan tehlike-
li maddeler ile ilgili bilgilerin, malzemeyi kullananlara veya mal-
zeme yakınında çalışanlara iletilmesi ve işçilerin yeterli derece-
de eğitilmesi gerekir. Sadece bir işverene sahip sabit bir iş yerinde, 
tüm malzemeler ve ona eşlik eden bilgiler kolay elde edilir, kont-
rol edilir ve iletilir. Oysa birden fazla taşeronun bulunduğu bir in-
şaat projesinde, taşeronlardan herhangi biri, ana yüklenicinin bil-
gisinin olmadığı tehlikeli bir malzemeyi iş yerinde kullanabilir ve 
sadece, malzemeyi kullanan taşeron tarafından istihdam edilen 
işçiler bu malzemenin tehlikeleri hakkında eğitilmiş olabilir. Bu 
durumda, aynı alanda başka bir taşeron için çalışan, ancak tama-
men farklı işler yapan işçiler, malzeme hakkında hiçbir şey bilmez 
ve bu malzemeyi doğrudan kullananlardan daha fazla risk altın-
da olurlar (5).

FİZİKSEL TEHLİKELER
İnşaat işlerinin, çoğunlukla, aşırı sıcak veya soğuk, rüzgârlı, yağ-
murlu, karlı ve sisli havalarda veya gece yapılması gerekebilir. İş-
çiler, bu dış ortam risklerine maruz kalırlar ve toz, kar, buz ve ça-
mur gibi çevresel koşullar ile beraber kazalara önemli katkı sağlar 
(8, 13). Elektrikli ve basınçlı havayla çalışan (pnömatik) aletlerin 
elle kullanımından kaynaklanan el-kol titreşimi ve ağır makine ve 
taşıtların kullanımından kaynaklanan tüm vücut titreşimi, yine 
yaygın görülen tehlikelerdendir (25). Her inşaat işinde gürültü 
mevcuttur ve birçok inşaat projesinde ciddi bir problemdir. Yük-
sek sıcaklık tehlikeleri bütün inşaat işlerinde etkilidir. İnşaat pro-
jelerinin doğası gereği, iş ilerledikçe yeni çalışanlar işe dâhil olur-
lar ve bu yeni ve geçici işçiler, çalışma ortamına alışıncaya kadar 
yüksek sıcaklık gibi risklere karşı daha hassastırlar. Ayrıca, iş iler-
ledikçe, havanın değişmesine ya da bir tünelin ilerlemesine bağ-
lı olarak havalandırma ve sıcaklık gibi ortam/çevre koşulları de-
ğişebilir (5, 36).

BİYOLOJİK TEHLİKELER
İnşaat işçileri; mutfak, yemekhane, bulaşıkhane, çay ocağı, yatak-
hane, arıtma, kanalizasyon gibi yerler, sahipsiz ya da vahşi hayvan 
saldırılarına uğrama, bitkilere dokunma ve kapalı alanlarda çalış-
ma gibi nedenlerle biyolojik tehlikelerle karşılaşabilirler. Çalışma 
ortamında suların birikmesi, sivrisinekler için mükemmel üreme 
alanları oluşturur ve sivrisinek ısırıklarının neden olduğu dang 
humması ve sıtma sağlık için tehlikeli olabilir. Ayrıca, tüberküloz, 
kolera ve kirli sulardan kaynaklı paraziter hastalıklar da görülebi-
lir. İnşaat sahaları çevresindeki topluluklar da bu bulaşıcı hasta-
lıklardan etkilenebilir. Bu tehlikeler, özellikle, şantiyede barınmak 
zorunda kalan göçmenlerde daha fazla riske neden olur (25, 42).

PSİKOSOSYAL TEHLİKELER
İş organizasyonu ve güvenlik kültüründen kaynaklanan ve genel-
likle işçiler için duygusal veya zihinsel strese neden olabilen psi-
kososyal tehlikeler, iş yeri stresörleri olarak da adlandırılır (45). İn-
şaat sektörü, eğitim, denetim, planlama ve koordinasyon eksikli-
ği; kaotik çalışma koşulları gibi yönetimsel başarısızlıklar ve uzun 
süreli, hızlı tempolu ve vardiyalı çalışma, mola eksikliği ve verim-
lilik baskısı gibi ağır iş yükü ile karakterizedir. Zayıf yönetim stan-
dartları, yaşam ve çalışma koşullarının bozulmasına ve yaralan-
ma ve hastalık riskinin endişe verici derecede yüksek olmasına 
neden olur (25, 31).

İş organizasyonu, işçilerin yaşadığı psikolojik stres seviyesini 
etkileyebilir ve hem yaralanmalara hem de hastalıklara yol açabi-
lecek fiziksel tehlikelere maruz kalma risklerini artırır. Uzun ça-
lışma saatleri, iş yerinde yaralanma riskini artırır ve risk, doku-
zuncu çalışma saatinden sonra anlamlı bir biçimde yükselir. Ar-
tan yorgunluk seviyeleri ve fiziksel tehlikelere daha fazla maruz 
kalma, uzun saatler çalışan işçilerin yaralanma sıklıklarının art-
masında önemli bir rol oynar (21). Gürültü, kir, toz, kimyasallar, 
yüksekte çalışma, kapalı alanlar, ağır çalışma ve bilgi ve eğitim 
eksikliği işçilerin iş stresine katkıda bulunur. Strese en çok ne-
den olan durum; kaza geçirme korkusu, özellikle de yükseklikten 
düşme korkusudur. Genellikle işçiler, özellikle de vasıfsız işçiler, 
işin nasıl yapılacağı konusunda çok az kontrole sahiptirler veya 
hiç kontrol sahibi değildirler. Zorbalık ve baskı yaygındır. Ağır iş 
yükü, işçileri kısa yollar bulmaya zorlayarak riske sokar. İşgücü, 
çalışma saatleri ve şantiye yerlerinin sürekli değişmesi ve birçok 
projenin evden ve aileden uzakta çalışma kamplarında yaşamayı 
gerektirmesi nedeniyle; inşaat işçileri istikrarlı ve güvenilir sosyal 
destek ağlarından yoksun olabilirler. Ağır iş yükü, sınırlı kontrol 
ve sınırlı sosyal destek gibi inşaat işlerinin özellikleri, artan stres 
ile ilişkili faktörlerdir (5, 31).

İnşaat sektöründe çalışma ortamı yoğundur ve birçok inşaat iş-
çisi, bu aşırı yoğun ortamlarda haftada 40 saatten fazla çalışır. İn-
şaat işçilerinin zorlu çalışma koşulları ile karakterize yüksek risk-
li şantiyelerde fazla zaman harcamaları, bu işçilerde yüksek düzey-
de kaza ve ölüm sıklığına neden olur. Uzun çalışma saatleri, bir ki-
şinin sağlığını ve refahını olumsuz yönde etkiler ve iş ve aile so-
rumlulukları arasında çatışmalara yol açabilir. Bu da iş stresine ve 
iş yerinde olası performans hatalarına neden olur. Molaların ve-
rilmemesi ve bu bağlamda işçiler arasında herhangi bir sosyal et-
kileşimin olmaması, iş yerinde yorgunluğa veya kişiler arası çatış-
ma gibi istenmeyen sonuçlara neden olur (46, 47). Diğer taraftan, 
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fazla mesai ve uzun çalışma süreleri; işçilerde stres, uykusuzluk ve 
yorgunluğa neden olarak mesleki yaralanma riskini arttırır. Özel-
likle de gece saatlerinde aşırı ve düzensiz çalışma saatleri, yorgun-
luk açısından işçilere zarar verir ve karşılaştıkları risklere olan dik-
kat düzeylerini azaltır (20, 23). Psikososyal faktörler ve uyku eksik-
liği gibi sorunların yorgunluğa katkıda bulunarak bireylerin refah, 
performans ve güvenliği üzerinde önemli etkileri olur (13). Yorgun 
ve üzgün işçilerin konsantrasyonlarını kaybetme ve kazaya yatkın 
olma olasılıkları daha yüksektir (23). Ek olarak, iş organizasyonu 
ve çalışma ortamı faktörleri, kısmen, alkol kullanma ve sigara içme 
gibi sağlıksız davranışların inşaat işçilerinde daha yüksek olmasın-
da etkili olur. Sağlıkla ilgili bu olumsuz davranışlar, kronik hasta-
lık ve ölüm sıklıklarının diğer işçilere göre inşaat işçilerinde daha 
yüksek olmasına katkıda bulunur (24).

ÇALIŞMA ORTAMI DÜZENİ
Kötü şantiye yönetimi, yeterli denetim ve bakımın yapılmadı-
ğı kötü tesisler ve kötü temizlik ve düzenlilik seviyeleri kaza ve 
hastalıklar açısından risk oluşturur. Malzemelerin depolanması 
ve atıkların toplanması için yeterli alanın olmaması ya da atıkla-
rın imhası için uygun bir programın olmaması çalışma ortamını 
riskli hale getirir. Kullanılan malzemelerin, kullanılacağı yere ya-
kın bir yerde toplanmaması; işçilerin, malzemelerin birden faz-
la kez gereksiz hareket ettirilmesine bağlı tehlikelere maruz kal-
masına ve ortalıkta bulunan araç gereçlere çarpmalarına neden 
olur. Dahası, yakıt gibi yanıcı malzeme ve atıkların, potansiyel tu-
tuşma kaynaklarından mümkün olduğunca uzak, belirli bir alan-
da tutulmaması veya depolanmaması yangın riskine neden olur 
(23, 28). Birden fazla işverenin bulunduğu iş yerlerinde, tertip ve 
düzeni kötü olan bir işverene ait işçilerinin geride bıraktığı karı-
şık ve düzensiz bir alan, şantiyedeki diğer tüm işverenlerin işçile-
ri için tehlikelere neden olabilir. Örneğin işçiler, etrafta bırakılan 
nesnelerin üstünden kayabilir ve tökezleyebilir. Bu durum, yük-
seklikten düşme veya takviye çubukları gibi keskin nesnelerin üs-
tüne düşme gibi daha tehlikeli bir olayın öncüsü olabilir. Ayrıca, 
toparlanmayan malzemeler ve diğer nesneler, daha alt seviyeler-
de çalışan işçilerin üzerine düşebilir (5, 23). Çalışma yüzey ve yol-
larının engeller barındırması ve sulu ya da kaygan olması da risk-
lere neden olur (28).

İŞLE İLGİLİ KAZALAR ve 
YARALANMALAR
Dünya nüfusunun son birkaç on yılda hızla artmasına bağlı ola-
rak ortaya çıkan devasa nüfusu mevcut arazide barındırmak için, 
daha küçük arazide daha fazla insanı barındırabilen yüksek bi-
naların inşa edilmesi; dünya genelindeki inşaat işçileri için ciddi 
tehditler ve güvenlik sorunları oluşturmaktadır. İnşaat işçilerinin, 
yükseklikten düşme veya yüksekten düşen bir nesnenin işçilere 
çarpması gibi yüksek kotlarda çalışma ile ilişkili güvenlik sorunla-
rı yaşamaları ve şiddetli hava koşulları gibi çeşitli zorluklarla kar-
şılaşmaları daha olasıdır (46). El aletlerini taşıma veya kullanma; 
yakıtlar ve sıcak veya aşındırıcı maddelerle temas; merdiven, iske-
le, basamak ve kirişlerin çökmesi; merdivenlerden veya açıklıklar-
dan düşme; kişi ve malzemelerin çatıdan, iskeleden, basamaklar-
dan düşmesi; kazı ve hendek açma; gürültü ve çok sayıda ergono-
mik tehlikeye (bir malzemeyi ya da yükü yükleme, kaldırma, ta-

şıma gibi) maruz kalma; elektrik çarpması ve makinelerle çalışma 
sektördeki yaygın risklerden bazılarıdır ve bu riskler birçok kaza-
ya, yaralanmaya ve ölüme neden olur (2, 48).

İnşaat, çok sayıda insan gerektiren ve yüksek kaza riski olan 
bir sektördür. Birçok ülkede, bu sektörde ciddi yaralanmalara ve 
gereksiz can kayıplarına neden olan yüksek kaza sıklıkları izlen-
mektedir (49). Her yıl en az 108 bin işçinin; yani, her beş dakikada 
bir, bir işçinin şantiyelerde meydana gelen ölümcül yaralanmalar 
nedeniyle hayatını kaybettiği, 2015 yılında tahmin edilmiştir. Bu 
sayı, iş hayatındaki tüm ölümcül yaralanmaların yaklaşık yüzde 
30’u dur (7). BLS Bureau of Labor Statistics (Amerikan İşgücü İsta-
tistikleri Bürosu) 2018 verilerine göre, ABD Amerika Birleşik Dev-
letleri’ndeki ölümcül yaralanmaların %19,2’si; Avrupa Birliği’nin is-
tatistik ofisi Eurostat’ın 2017 verilerine göre 28 Avrupa Birliği üye-
si ülkede (AB-28) meydana gelen ölümcül kazaların ise %20,6’sı in-
şaat sektörü kaynaklıdır. Ayrıca, ABD’deki ölümcül olmayan kaza-
ların %5,8’i, AB’deki ölümcül olmayan kazaların da %11,3’ü inşa-
at sektöründe meydana gelmiştir (50, 51). İnşaat işçilerinin, iş ka-
zalarından ölme ihtimalleri, diğer sektörlerdeki işçilerden 3-4 kat 
daha fazladır (7). Örneğin imalat sektörüne göre, inşaat sektörün-
deki ciddi yaralanma riski 2,5 kat, ölüm riski ise 5 kat daha fazla-
dır (19). Türkiye’de de inşaat sektörü, iş kazalarının en çok yaşan-
dığı sektörlerden bir tanesidir ve genellikle ölümcül iş kazaları sa-
yısı bakımından üst sıralarda yer almaktadır. Her yıl birçok işçi ya-
ralanmakta ya da ölmektedir. Türkiye’de 2018 yılında meydana ge-
len ölümcül olmayan iş kazaların %17,9’u, ölümcül iş kazaların ise 
%38,3’ü inşaat sektöründe meydana gelmiştir (17, 19).

İnşaat sektöründeki iş kazası ve ölüm sıklıklarının nispeten 
daha yüksek olması; politikacı ve araştırmacılar gibi birçok tara-
fın dikkatini çekmiştir. Son yıllarda, inşaat sektöründeki ölümcül 
yaralanmalara ait istatistikler, çok sayıda ülkede, düzenli bir şe-
kilde bildirilmeye başlanmıştır. Toplanan büyük ölçekli verilerin 
analizi; ölümcül kazaların anlaşılmasında, büyük tehlikelerin ta-
nımlanmasında ve gelecekte meydana gelebilecek benzer ölümcül 
kazaların önlenmesine yönelik uygun önleme stratejilerinin geliş-
tirilmesinde kritik bir rol oynar (6). Ancak, kazaları tanımlamak 
için; “sapmalar” (İng. deviations), “neden”, “kaza/yaralanma tipi” 
ve “asıl olay” gibi farklı kategorilerin kullanılmasından dolayı, çe-
şitli araştırmaları ve istatistikleri karşılaştırmak problemlidir. Di-
ğer taraftan, İSG literatüründe kaza diye tanımlanan durumla-
rın sebeplerinde de farklı tanımlamalar vardır. Çoğu kez, kaza tü-
rünün kendisi, kaza sebebi olarak kayıtlara geçer. Örneğin bazı 
işçilerin tırmandığı merdivenin kırılmasından dolayı bir işçinin 
yere düşüp yaralanmasında, kaza sebebi “yüksekten düşme” ola-
rak belirtilir. Oysa böyle bir olayda “yüksekten düşme” sebep de-
ğil, kazanın kendisidir ve kazanın sebebi de muhtemelen merdive-
nin kusurlu olması, yanlış kullanılması veya merdivene aşırı yük-
lenmedir. İşçilerin yaralanması da kazanın sonucudur. Buna rağ-
men, çoğu araştırma ve istatistiklerde “yüksekten düşme” hâkim 
olan kaza türüdür. (31, 52). İnşaat sektöründe yaygın olan bazı 
kaza türleri, Tablo 4’te verilmiştir 

OSHA Occupational Safety and Health Administration (ABD 
İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi), ölümcül yaralanmalar ile ilgili ulu-
sal verileri kullanarak inşaat sektöründeki en ölümcül dört güven-
lik riskini (Ölümcül Dörtlü, İng. Fatal Four); 1) düşmeler, 2) nes-
nelerin çarpması, 3) elektrik çarpması, 4) nesnelerin arasına veya 



584 Dr. Özgür BİLEK, Prof. Dr. Halim İŞSEVER

içine sıkışma olarak belirlemiştir. ABD’de, 2018 yılında özel sek-
törde meydana gelen her beş işçi ölümünden bir tanesi (%21,1) in-
şaat kaynaklıdır. Sektörde meydana gelen ölümlerin %33,5’i düş-
meler, %11,1’i bir nesnenin çarpması, %8,5’i elektrik çarpması ve 
%5,5’i de bir nesne veya ekipman tarafından yakalanma veya sı-
kıştırılma veya çöken bir yapı, ekipman ya da malzemeye yaka-
lanma, altında kalma/ezilme nedeniyledir. Dolayısıyla bu ölümcül 
dörtlünün önlenmesi; ölümlerin yarısından fazlasının (%58,6) ön-
lenmesini sağlar (53).

Temel korunma önlemlerinin alınmamasından kaynaklı yük-
sekten düşme, göçük altında kalma ve araç veya malzemelerin 
çarpması ölümcül yaralanmaların en yaygın nedenleridir (37). En 
önemlisi, yapı ve asma iskeleleri ve çatı gibi yüksek bir yerden düş-
medir. Düşmeler inşaat sektöründeki kazaların yüksek bir yüz-
desini oluşturur ve çoğu, ciddi veya ölümcül yaralanmalara ne-
den olur. İskelelerden düşmeye ilişkin yaygın nedenler; iskele ta-
banın sabit olmaması, iskele yapımında kusurlu veya uygun ol-
mayan malzemelerin kullanılması, korkulukların olmaması ya da 
korkulukların kişilerde yanlış bir güvenlik algısı oluşturması, sa-
dece tek bir ya da uygun olmayan taban tahta bulunması ve bu du-
rumun işçilerin dengeyi sağlamak için daha fazla uğraşmasına ne-
den olması, iskelenin binaya düzgün şekilde bağlanmaması ve is-
kelenin düzgün bir erişim sağlamamasından dolayı işçilerin akro-
batik hareketler yapmak zorunda kalmalarıdır. İskele eteğinin, ağ-
ların, düşmeyi önleyen sistemlerin ve diğer gelişmiş ekipmanla-
rın bulunmaması diğer nedenlerdir. Düşmeyi önleyici korkulukla-
rın olmaması, çatıya direk basmamayı sağlayan çatı merdiveni ya 
da tahta/levha kullanılmamasından dolayı asbestli çimento çatı-
lar gibi kırılgan çatılardan düşme de yaygın olarak görülür (23, 25).

Endüstriyel ortamlarda ciddi kaza riski, küçük (<10 işçi) ve bü-
yük ölçekli işletmelerde daha yüksektir. Hareket eden makinelere 
bağlı kesik ve diğer yaralanmalar da bu sektörlerde daha fazladır 
(2). AB-28’de 2017 yılında meydana gelen ölümcül olmayan kaza-
ların %33,2’si onun altında (<10) çalışanı olan iş yerlerinde görü-
lürken, ölümcül olan (%67,4) ya da olmayan (%68,7) her on kaza-
dan yaklaşık yedisi ellinin altında (<50) çalışanı olan işletmelerde 
görülmüştür. Ancak, inşaat sektöründe meydana gelen yaralan-
malar, küçük işletmelerin yüklendiği işlerin değişiklik göstermesi 
nedeniyle yıldan yıla büyük ölçüde değişiklik gösterir (8).

Genel olarak, inşaat sektörünün erkek egemen olma eğilimin-

de olması ve kadın ile erkeklerin meslek tiplerinde belirgin farklı-
lıklar olması; erkeklerin daha fazla tam zamanlı olarak istihdam 
edilme eğiliminde olmaları ve iş yerindeki risklere daha uzun süre 
maruz kalıyor olmaları nedeniyle erkeklerin iş kazası geçirme ris-
ki daha yüksektir. Örneğin Türkiye’de 2017 yılında inşaat sek-
töründe meydana gelen ölümcül olan ve olmayan kazaların he-
men hemen hepsi erkeklerde meydana gelmiştir (sırasıyla %99,3 
ve %99,5) (17, 51). Kadınların, sektörlerde çalışma olasılıkları daha 
düşük olduğu için işle ilgili yaralanmaları rapor etme sıklıkları da 
erkeklerden daha düşüktür (41).

Genç işçiler (<25 yaş) de, işle ilgili yaralanmalarda yaşlı işçiler-
den daha fazla risk altındadır (20) ve çoğu ülkede, genç yaş grupla-
rı genel kaza istatistiklerinde aşırı şekilde temsil edilir. Ancak, ka-
zaların ciddiyeti yaşla birlikte artar. ABD’de (2018), ölümcül ya-
ralanma hızı en yüksek 65 yaş ve üzeri işçilerde iken (100 bin-
de 9,6); bu hız ikinci sırada yüksekliğe sahip 55-64 arası yaş gru-
bundaki işçilerde sadece 100 binde 4,7’dir. Yani, yaşla birlikte ar-
tan deneyim, ölümlerdeki yaş faktörünün etkisini tam olarak kar-
şılamamaktadır (13, 50). Ayrıca, yaralanma sıklıkları, inşaat sek-
töründeki azınlık işçiler arasında ve dilin engel teşkil ettiği yerler-
de özellikle yüksektir. Dil becerisi zayıf olan işçiler, diğerlerinden 
daha fazla ve daha ciddi kazalara maruz kalır. Örneğin ABD’deki 
mesleki yaralanmalar; İspanyol inşaat işçileri arasında ve yeni ge-
len göçmenlerin daha çok istihdam edildiği daha az vasıflı işler-
de daha yüksektir. Ölümcül yaralanmaların niteliği ve bu yara-
lanmaların düşük beceri seviyelerine ve dil engeline sahip işçiler-
de sık görülmesi, yaralanmaların nispeten kolay bir şekilde önle-
nebilir olduklarını gösterir (2, 13).

Sektördeki işgücü devir hızındaki yükseklik, deneyimli olan 
işçilerin, deneyimli olmayanlarla değiştirilmesine neden olur. De-
neyimli olmayan işçilerin, genellikle genel iş becerileri düşüktür, 
güvenlik ve teknik talimatları takip etme becerisine sahip değil-
dirler (11). Ancak, inşaat sektöründeki deneyim süresi, iş kazası 
sıklığı ile ilişkili değildir. Herhangi bir şantiyedeki ilk birkaç gün, 
inşaat işçileri için özellikle tehlikelidir; çünkü işçiler önceden de-
neyimli olsalar bile her iş yeri benzersiz ayrı bir deneyimdir. İngil-
tere’deki 3 yıllık bir dönemde meydana gelen ölümcül kazalar ile 
yapılan bir analize göre, iş kazaların yaklaşık yarısının, bir hafta 
ya da daha kısa süredir sahada olan işçilerde meydana geldiği gö-
rülmüştür (5, 20).

Tablo 4. İnşaat sektöründeki bazı yaygın kaza türleri (25, 31)

Kaza türü Riskler

Yüksekten düşme Yapı iskelesinden, asma iskelelerden, hareketli erişim kulelerinden, merdivenler, çatılardan vs. düşme

Kayma Çatılardan, çukurların içine, merdiven korkuluğunun üzerinde, yağların üstünde vs. kayma

Nesnelerin çarpması Yüksekten düşen malzemelerin, vasıtaların, vinçlerle taşınan malzemelerin vs. çarpması

Elektrik çarpması Akım kablolarının kazılması, elektrikli el aletlerinin yanlış kullanılması, yıkım vs. sonucu elektrik çarpması

Sıkışma-boğulma
Malzeme veya nesneler arasında; çöken kazıların ve büyük çaplı yığınların altında; yer altı depolama 

tankları gibi kapalı alanlarda vs. sıkışma, ezilme, boğulma

Makineler ile ilgili kazalar Makineler arasında sıkışma, makinelerin devrilmesi sonucu ezilme
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İnşaat sektöründeki iş kazaları, çok sayıda hasar ve kayba ne-
den olabilir. İşverenlere önemli maliyetler getirebilir, sağlık hiz-
meti sunucularına fazladan yük oluşturabilir ve potansiyel olarak 
yaralı işçilerin uzun vadeli sağlık ve sosyoekonomik durumu üze-
rinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Verimlilik kaybı, iş kaybı ve 
maluliyet gibi doğrudan maliyetlere ve aileler ve toplum üzerinde 
dolaylı maliyetlere neden olur. Diğer bir deyişle, inşaat kazaları ile 
ilgili maliyetler çok yüksektir. İşçi tazminatları, inşaat kazaları-
nın maliyetini tahmin etmek için kullanılabilecek önemli bir kay-
naktır. ABD’de işçilerin tazminat verileri ile yapılan bir çalışmaya 
göre, inşaat sektöründeki doğrudan işçi tazminatı maliyetleri (tıb-
bi tedavi ve tazminat) ortalama olarak diğer birçok sektöre naza-
ran yaklaşık 4 kat daha yüksektir (19, 20).

Normalde, iş yerlerinin, işçilerin sağlığına ve güvenliğine za-
rar verme riski taşımadığından emin olmak için tüm uygun ön-
lemlerin alınması gerekir. Ancak, inşaat sektörü, geleneksel ola-
rak, güvenlik uygulamalarının veya korunma önlemlerinin uzun 
süreli faydaları hakkında düşük bir farkındalığa sahip olma eği-
limindedir ve inşaat sahasındaki kazaların çoğu, iş yerindeki ye-
tersiz güvenlik önlemlerinden kaynaklanır (23, 46). Genel anlam-
da “kaza”ların, altında bariz bir sebep olmayan, tamamen tesadü-
fen meydana gelen, öngörülemeyen ve nadir görülen olaylar oldu-
ğuna ve kaza diye tanımlanan olayların çoğunun aslında kaza de-
ğil, “önlenebilir İSG olayları” olduğuna inanılır. Ancak, çoğu kişi 

“kaza” kelimesinin “yaralanma” ile eş anlamlı olduğu gibi bir ina-
nışa sahiptir ve bu bağlamda, kazadan korunma da yanlış anlaşılır. 
Bu anlayış, bir yaralanma ile sonuçlanmadıkça kazanın önemli ol-
madığını varsayar. Birçok işveren, daha çok, işçilerin yaralanma-
larıyla ilgilenirler ve bir yaralanma olmayana kadar yaralanma-
ya neden olan tehlikeli durumlara ya da olaylara yönelik güvenlik 
önlenmelerini almazlar (31).

İŞLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR ve MESLEK 
HASTALIKLARI
Her yıl, 100 binden fazla işçi, sektördeki birçok yasa dışı çalışma 
koşullarından ve kötü çalışma ortamından kaynaklanan yaralan-
malar nedeniyle şantiyelerde hayatını kaybetmektedir. Yeterince 
şok edici olan bu korkunç ölü sayısına rağmen; iş yerlerindeki ya-
ralanmalar, sadece buzdağının görülebilen üst kısmıdır. İşle iliş-
kili hastalıklar ve meslek hastalıkları ise buzdağının görülmeyen 
ve gizli kalan kısmıdır ve çok daha büyük bir sorundur. Dünya-
da, çok daha fazla sayıda işçi, inşaat sektöründeki çalışma koşul-
ları ve çalışma ortamından kaynaklanan hastalıklar nedeniyle öl-
mektedir (31, 36).

Birçok inşaat işçisi, ağır yük taşımaktan kaynaklanan sırt in-
cinmeleri gibi kas-iskelet sistemi hastalıkları (KİSH); gürültüye 
bağlı işitme kaybı; tozların solunmasından kaynaklanan solunum 
sistemi hastalıkları; cilt problemleri ve kanser gibi birçok iş sağlı-
ğı sorunu yaşamakta ve ölmektedir (8). İş yerindeki stresli koşullar 
fiziksel, psikolojik ve sosyal düzeylerde zararlı değişikliklere yol 
açabilir ve bu değişiklikler değişmiş vücut yapısı, depresyon, ank-
siyete, uyku bozuklukları ve stres gibi sağlıkla ilgili sorunlara ne-
den olabilir (44). İş stresinin çalışanların kardiyovasküler sistem-
leri üzerinde ciddi etkileri vardır. Ağır iş yükü (düşük iş kontrolü 
ve yüksek iş talepleri olan işler), kan basıncında artış (hipertansi-
yon) ve kalp krizlerinden ölme riski ile ilişkilidir. Uzun saatler ça-

lışma da kardiyovasküler sistem için tehlikelidir. Fazla mesai, hi-
pertansiyon ve kalp krizi geçirme riskini arttırır (21).

AIHA American Industrial Hygiene Association (Amerika En-
düstriyel Hijyen Kurumu) İnşaat Komitesi, hastalıklarla ilgili mev-
cut veri ve kanıtları kullanarak; OSHA tarafından iş kazaların-
daki en ölümcül dört güvenlik riskini belirlemeyi hedefleyen “Fa-
tal Four” yaklaşımını, en önemli dört sağlık tehlikesini hedefle-
yen sağlık temelli bir yaklaşımı içerecek şekilde “Sağlık için Dört 
Odak” (İng. Focus Four for Health) olarak genişletmiştir. AIHA, 
tehlikenin inşaat işçileri üzerindeki sağlık etkisi şiddetinin ne ol-
duğu, kaç inşaat işçisinin etkilenmesinin muhtemel olduğu, inşa-
at işleri ile ilgili kaç meslek grubunun etkilendiği, tehlikeyle ilgili 
farkındalık düzeyinin ne olduğu ve işverenlerin riskleri azaltmak 
için kullanabileceği çözümlerin olup olmadığı kriterlerini dikka-
te alarak; inşaat sektöründe hastalıklara neden olan en önemli bu 
dört sağlık tehlikesini 1) elle malzeme kullanımı, 2) gürültü, 3) 
hava kirleticiler ve 4) yüksek sıcaklıklar olarak belirlemiştir (36).

Tekrarlayan hareketler, el emeğinin yoğun olduğu işler, elle 
taşıma, büyük ve ağır nesneleri kaldırma, uygunsuz duruş, uzun 
süre aynı pozisyonda çalışmak sık görülen ergonomik tehlikeler 
olup, aşırı yorgunluğa, başta bel ağrısı olmak üzere KİSH ve damar 
hastalıklarına yol açar. Elle malzeme kullanımı; işçilerde görülen 
aşırı zorlanmanın temel nedenidir. Aşırı zorlanma; kesik veya sıy-
rık gibi yaralanmalardan ziyade, işçiler veya denetçiler tarafından 
rapor edilmediği bilinen ve daha az belirgin olan KİSH’lerin ge-
lişmesine yol açabilir. KİSH’ler geçici küçük burkulma ve zorlan-
malardan, işçinin hareketini ve çalışmasını engelleyen, inşaattaki 
meslek hayatını kısaltan ve yaşam boyu süren (kronik) bir ağrıya 
ve buna bağlı sorunlara neden olan kalıcı rahatsızlıklara kadar de-
ğişiklik gösterir (36, 42). El-kol titreşimi, kan damarlarına ve sinir-
lere zarar vererek, parmaklarda duyu kaybının görüldüğü Rayno-
ud Sendromu’na neden olabilirken, tüm vücut titreşimi omurga-
ya zarar verebilir (25).

Sağlık tehlikelerinin çok fazla dikkat çekmemesine rağmen 
gürültü ve hava kirleticileri gibi tehlikeler oldukça yaygındır. İşle-
rin çoğu dış mekânda ya da havalandırılmamış, kısmen inşa edil-
miş binalarda gerçekleştirildiğinden yüksek sıcaklık da inşaat iş-
çilerini yaygın olarak etkiler. Yüksek sıcaklıklara maruz kalma, 
sebep olduğu baş dönmesi veya bayılma gibi semptomlar nede-
niyle işçilerin kaymasına veya düşmesine neden olarak iş kaza-
larına katkıda bulunur. Gürültüye bağlı işitme kaybı, bir işçinin 
yaklaşan bir vasıtayı ya da bir uyarı sinyalini duymamasına neden 
olarak kişilerin başka güvenlik tehlikelerine maruz kalma riski-
ni yükseltir. Dahası, yetişkinlerdeki işitme kaybı, kişilerin günlük 
konuşmalara ve sosyal toplantılara katkıda bulunmasını engeller 
ve ilişkilerde zorlanmalarına neden olur. Bu durum, sosyal izolas-
yon, yalnızlık, depresyon ve düşünme becerisi ve hafıza kaybı gibi 
bilişsel gerilemenin erken başlangıcı ile ilişkilendirilir. Uyku dü-
zenini bozması, konsantrasyonu zorlaştırması ve kişilerde kaygı-
ya neden olması nedeniyle genel sağlığı ve refahı olumsuz yönde 
etkileyebilir. Hava kirleticileri de kısa vadeli sağlık etkilerine ne-
den olmanın yanı sıra maruz kalımdan sonraki yıllarda, inşaat iş-
çilerinin hastalanmalarına, yaşam kalitesi ve sürelerinin düşmesi-
ne neden olabilirler (36).

İşe bağlı hastalıklardan kaynaklı ölümler ise, en çok, özellikle 
asbeste maruz kalmaya bağlı kanserler ve kronik obstrüktif akci-
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ğer hastalığı (KOAH) ile pnömokonyoz (silikozis vb.) gibi solunum 
sistemi hastalıkları nedeniyledir. Çimento, kum vb. deki silis tozu-
na maruz kalmanın neden olduğu silikozis, binlerce çalışanın ölü-
müne neden olur. Her yıl, yaklaşık 100 bin inşaat işçisinin, geçmiş-
te maruz kaldığı asbestten kaynaklanan hastalıklar nedeniyle öl-
düğü tahmin edilir. Hatta bazı ülkelerde, asbeste bağlı hastalık-
lardan kaynaklanan ölümlerin sayısı, iş kazalarından kaynaklanan 
ölümlerin sayısından fazladır. Ayrıca, işle ilişkili hastalığı olanla-
rın yaşam kaliteleri; KOAH, el kol titreşim sendromu, kulak çınla-
ması, cilt problemleri ve sırt ağrısı ile ilişkili olarak bozulur (37, 50).

Meslek hastalıklarının işverenler, inşaat işçileri ve aileleri üze-
rinde önemli etkileri vardır. Bu hastalıklar ve sonrasında ortaya çı-
kan ilgili sorunlar; işçilerin iş kazası geçirme riskini arttırabilir; ya-
şam kalitelerini düşürebilir; erken veya malulen emeklilik nedeniy-
le kariyerleri kısa kesebilir ve ağrı, sakatlık ve erken ölümlere neden 
olabilir. İşçi tazminatları, tıbbi giderler ve deneyimli işçilerin kaybe-
dilmesi işvereni etkileyen maliyetler iken; işçiler tıbbi harcamalar-
dan, erken emeklilik veya maluliyet kaynaklı kazanma gücü kaybın-
dan etkilenirler (36). Sırt yaralanmaları, siyatik ağrı, bel fıtığı ve disk 
kaymaları gibi KİSH’ler işçilerin çalışma hayatından erken ayrılma-
larına neden olabilir (25). ABD’deki verilere göre; inşaat işçileri di-
ğer işçilere göre daha fazla erken emekli olurlar. Tıbbi bir sorundan 
dolayı emekli olan inşaat işçilerinin %30’u KİSH nedeniyle emek-
li olurken; bu rakam, inşaat sektöründeki bazı meslek gruplarında 
(örneğin metal işçileri) %70’e kadar çıkabilmektedir (40).

İnşaat işçilerinin, meslek hastalıklarına maruz kalma riskleri-
nin yüksek olmasının birçok nedeni vardır. Çok sayıda işçi, kendi-
sinin ve diğer işçilerin sağlığı için potansiyel olarak tehlikeli olan 
işleri yerine getirir. Yoğun zaman baskısı, vasıfsız işçilerin gün-
lük ücret karşılığında geçici bir şekilde çalıştırılması, inşaat işle-
rinin birçok farklı ortamda gerçekleştirilmesi, şantiyelerin sürek-
li değişmesi ve her farklı şantiyenin farklı bir çalışma ortamına 
sahip olması; işçilerin, sektörün doğası gereği mevcut olanların 
yanı sıra, öngörülemeyen ve bilinmeyen birçok başka sağlık riski-
ne maruz kalmasına neden olur (4, 44). Maruz kalımdaki bu kar-
maşıklığın yanı sıra, aralıklı istihdam, sık işveren değişikliği, çev-
re koşulları, şantiye riskleri ve risklere maruz kalmadaki sürekli 
değişiklikler; sağlık sigortasına sahip olsalar bile, işçilerin geçmi-
şe ait iş öykülerini, görevlerini ve maruz kaldıkları tehlikeleri iz-
lemeyi ve belgelemeyi zorlaştırır. Bu yüzden, inşaat sektöründeki 
tehlikelere maruz kalımların niteliklerine ve etkilerinin boyutuna 
ilişkin sınırlı veri bulunur (40, 41).

İş kazalarında olduğu gibi işle ilişkili hastalıkların nedenleri 
de iyi bilinmektedir, işle ilişkili hastalıklar önlenebilir ya da kont-
rol edilebilir. Ancak, inşaat sektöründeki hastalıklar sıklıkla gö-
rünmezdir ve göz ardı edilirler. Birçok ülkede, ortaya çıkan sağ-
lık sorunları, işle ilişkili olarak kabul edilmez, kaydedilmez, ra-
por edilmez veya tazmin edilmezler. Bu sosyal görünmezlik ve 
işçilerin sağlığına verilen zararın sansürü, sektördeki hastalıkla-
rın önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmemesine ve işçile-
rin daha fazla sağlık risklerine maruz kalmasına neden olur (25). 
Meslek hastalıkları ve işle ilişkili hastalıklarla ilgili en büyük risk; 
bu konudaki farkındalığın düşük olması ve hastalıkların izlemle-
rinin zor olması, görünür olmamaları veya etkilerinin önemsen-
memesi nedeniyle gerekli korunma önlemlerinin alınmamasıdır. 
Genel olarak, sağlık riskleri ve gerekli kontroller konusunda düşük 

bir farkındalık vardır. Güvenlik tehlikelerinin ve yaralanmaların 
daha kolay fark edilmesi veya görülmesi ve sağlık tehlikelerinin 
daha az görülür olma eğiliminde olmaları nedeniyle; insanların 
iş güvenliği ve yaralanmalar konusundaki farkındalıkları, iş sağlı-
ğı konusundaki farkındalıklarından çok daha fazladır. İş yerinde 
meydana gelen bir yaralanmanın etkisi hemen gerçekleşirken; bir 
meslek hastalığının gelişmesi uzun yıllar alabilir. Dolayısıyla, za-
rarlı bir tehlikenin sağlık üzerindeki anlık etkisinin kazaların ne-
den olduğu yaralanmaların anlık etkisine kıyasla daha önemsiz 
olması; hastalıkların göz ardı edilmesine neden olur (4, 36).

Bazı hastalıkların ortaya çıkması için uzun bir maruz ka-
lım süresi gerekir. Öyle ki işçiler aylar veya hatta yıllar sonra bile 
semptom geliştirmeyebilirler. Örneğin asbestin neden olduğu 
kanserler, tipik olarak ilk maruz kalımdan yaklaşık 30-60 yıl son-
ra ortaya çıkar. Silikozis ve el kol titreşim sendromu gibi durum-
ların gelişmesi için 10-20 yıllık bir maruz kalım süresi gerekebilir. 
Bununla birlikte, bu süreler, maruz kalma seviyesine bağlı olarak 
oldukça değişkendir. Uzun maruz kalım süresi; hastalıkların orta-
ya çıkmasındaki neden sonuç ilişkisinin ortaya konmasını ve has-
talıklardan korunmada davranış değişikliğinin önemi konusunda 
işçilerin ikna edilmesini zorlaştırabilir ve işverenlerin, yapacakla-
rı harcamalar nedeniyle, hastalıklara yönelik önleyici faaliyetler-
de bulunmamalarına neden olur (36, 54).

Çoğu inşaat işçisinin, projeler arasındaki işsizliği telafi etmek 
için inşaat dışında başka işlerle uğraşması veya iş dışındaki hobile-
ri gibi nedenlerle başka sağlık ve güvenlik tehlikelerine maruz kal-
ması; hastalık ile iş yerindeki tehlike arasındaki neden sonuç iliş-
kisini daha da karmaşıklaştırır (5, 54). İş dışındaki maruz kalma-
ların hastalıkların tespitini daha karmaşık hale getirmesi, belirti 
ve rahatsızlıkların genellikle diğer yaygın hastalıklarla örtüşme-
si, inşaat sektöründe sağlıkla ilgili düzenlemelerin az olması, de-
netçilerin denetimde iş sağlığı kısmını önemsememesi ve hasta-
lıkların sayıları ve türleri hakkında yeterli raporların sunulmama-
sı; hastalıkların görünür olmamasına, sağlık tehlikelerinin inşaat 
için önemli olmadığı izleniminin oluşmasına, farkındalığın düşük 
olmasına ve gerekli korunma önlemlerinin alınmamasına neden 
olan diğer risk faktörleridir (36).

İnşaat sektöründeki çoğu işçi, küçük işletmeler için çalışan ser-
best meslek sahipleri veya sık sık işveren değiştiren kişilerdir. Bazı-
ları da evden uzakta çalışan göçmen işçilerdir. Bu durumlar, işçi-
lerin kendi sağlıklarına kolayca bakmalarını problemli hale getire-
bilir. Bu kişiler, genellikle, iş sağlığı profesyonelleriyle çok az temas 
ederler veya hiç iletişim kuramazlar (4). İş sağlığı hizmetlerine ve 
sağlık gözetimine erişim gelişmekte olan ülkelerde son derece za-
yıftır (25). Çoğu endüstri dalında olduğu gibi, inşaat işçilerinin or-
talama yaşı, gençlerin sektöre girmesinin azalması nedeniyle art-
maktadır ve bu durum, daha yüksek düzeyde birikmiş maruz ka-
lımlara yol açar ve böylece meslek hastalıkları riskini arttırır (45).

KAZA ve HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ
İnşaat güvenliği, temel olarak, inşaat işinde çalışanların fiziksel, 
ruhsal ve sosyal iyilik hali ile ilgilidir ve inşaat ortamındaki kaza 
ve hastalıkları önlemeyi amaçlamaktadır. Ancak, inşaat güvenli-
ği alanındaki gelişmelere rağmen, inşaat sektöründeki yaralanma 
sıklığı, diğer sektörlerin çoğundan daha yüksek olmaya devam et-
mektedir. Sektördeki yüksek yaralanma sıklığı, özellikle ağır ma-
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kinelerin kullanımını ve zorlu koşullarda çalışmayı gerektiren in-
şaat işlerinin özelliklerine atfedilir. Çoğu iş kazasının esas nede-
ni de, çoğunlukla, kötü yönetime ve işçi güvenliği bilincinin ek-
sikliğine bağlıdır. Bu bağlamda, kazaların önlenmesi ve güven-
lik performansının arttırılması amacıyla güvenlik ve risk yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesi gerekir. Belirsizliği yüksek riskler, in-
şaat sektörünün, doğası gereği, kaçınılmaz bir parçasıdır ve gü-
venlik performansının iyileştirilmesine yönelik en etkili yaklaşı-
mın, kazalar meydana gelmeden önce belirsizliği yüksek bu risk-
leri azaltmak ve kazalardan kaçınmak olduğu da açıktır. Bundan 
dolayı, güvenlikle ilgili risklerin değerlendirilmesi, inşaat güvenli-
ğinin geliştirilmesinde temel bir öğedir (55, 56).

Risk değerlendirmesi, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gele-
bilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesi-
ne yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin ana-
liz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştı-
rılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütünüdür. Tüm iş 
yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere teh-
likeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol 
tedbirlerinin kararlaştırma, dokümantasyon, yapılan çalışmaları 
güncelleme ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçek-
leştirilir. Risk değerlendirmesi aşamaları Şekil 1’de verilmiştir (57).

Risk değerlendirmesinde, öncelikle, şantiyelerde kayma, düşme, 
malzeme düşmesi, makine-ekipman zararları, kimyasal maddeler-
le temaslar, yangın, patlama vb. tehlikeler tanımlanmalı ve bu ta-
nımlamalara göre iş yerinin “risk haritası” oluşturulmalıdır. Tehli-
keler tanımlanırken, tehlikenin çalışma ortamı, çalışanlar ve iş ye-
rine ilişkin ilgisine göre bilgiler toplanmalıdır. Tehlikelere ilişkin 
bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikler ile üretim ya-
pan benzer iş yerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan 
meslek hastalıkları da değerlendirilmelidir. Risk değerlendirmesi 
çalışmalarında kullanılmak üzere; şantiye ortamında bulunan teh-
like kaynaklarının neden olduğu tehlikelerin, nitelik ve nicelikle-
rini ve çalışanların bunlara maruz kalma seviyelerini belirlemek 
amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar 
yapılmalıdır. Tehlikelerin tanımlanmasından sonra, tespit edilmiş 
olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikeler-
den kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ve bu 

risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar gö-
rebileceği belirlenmelidir. Bu belirlenme yapılırken mevcut kontrol 
tedbirlerinin etkisi, ayrıca göz önünde bulundurulmalı ve analiz 
edilen riskler; kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin 
büyüklüğüne ve önemlerine göre derecelendirilip önceliklendiril-
melidir. Tehlikelerin doğasının, mekanizmasının ve dikkate değer 
tehlikelerin sonuçlarının analiz edilmesi ve risklerin önceliklendi-
rilmesi için de çeşitli yaklaşımlar vardır ve risk analizi yapmak için 
bunlardan en uygun olanı seçilir (57, 58).

Mevcut risk değerlendirme yaklaşımları; genel olarak, öznel 
(kalitatif), nicel (kantitatif) veya yarı nicel risk değerlendirme yak-
laşımları olarak kategorize edilebilir. Ancak, her inşaat projesinin 
benzersiz olması ve verilerin genellikle sınırlı ve belirsiz olması ne-
deniyle, inşaat sektöründeki risk değerlendirmeleri genellikle öznel 
yöntemlere dayanır. Daha ayrıntılı risk değerlendirmesi, risklerin 
özelliklerinin incelenmesini gerektirir. Mevcut kontroller çerçeve-
si içinde, riskin oluşma olasılığı ve riskin etkisinin derecesi (şidde-
ti) bakımından riskler analiz edilir. Etki değerlendirmesi, gerçekçi 
olarak, beklenebilecek en kötü sonuç temeline dayandırılarak ya-
pılmalıdır. Tehlikenin insan, ekipman veya teşkilat üzerinde gös-
terebileceği potansiyel etkinin büyüklüğünün tespiti son derece-
de önemlidir ve yürütme aşamasında da uygulamada olduğu gibi, 
devamlı olarak işleyişe etki edecek riskler değerlendirilmelidir 
(58,59). Daha sonraki adımda risklerin etkin yönetimi gerçekleş-
tirilir ve analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre 
sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapı-
lır. Yürütülecek çalışmalar sırasında oluşabilecek risklere karşı en 
uygun korunma yöntemlerinin seçilmesinde Şekil 2’de gösterilen 
kontrol önlemleri hiyerarşisi dikkate alınmalıdır (57, 60).

Risklerdeki azalma ya riskin sonucu üzerinde ya da riskin ger-
çekleşme olasılığı üzerinde sağlanır. Riskin tamamen bertaraf 
edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye in-
dirilmesi gerekir. Bu bağlamda, öncelikle, tehlike veya tehlike kay-

Şekil 1. Risk değerlendirmesi aşamaları (57)

Risk Değerlendirmesi

Riskleri Belirleme 
ve Analiz etme

Tehlikeleri 
Tanımlama

Risk Kontrol
Adımları

Yeniden
Değerlendirme

Dokümantasyon

Şekil 2. Kontrol önlemleri hiyerarşisi (57, 60)

Azami
Etkinlik

Asgari
Etkinlik

•	Tehlikenin	ya	da	tehlikeli	çalışma	ortamının	
işyerinden	tamamen	kaldırılması

•	Tehlikeli	olanın	tehlikesiz	ya	da	daha	az	tehlikeli	
olanla	değiştirilmesi

•	Çalışanların	tehlikelere	karşı	kişisel	koruyucu	
donanımlar	ile	korunması

•	Tehlikelerin	kaldırılması	ya	da	azaltılması	için	
prosedürlerin ve talimatların belirlenmesi, 
eğitimlerin verilmesi, bilgilendirme yapılması

•	Çalışanların	tehlikelerden	izole	edilmesi

Yok Etme

Yerine Koyma

Mühendislik Önlemleri

İdari Önlemler

Kişisel	Koruyucu	Donanım
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nakları ortadan kaldırılmalı veya tehlikeli olan, tehlikeli olmayan-
la veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmeli, bunun da mümkün 
olamadığı durumlarda riskler ile kaynağında mücadele edilme-
lidir. Riskin kaynağında kontrolü, “mühendislik önlemleri” veya 

“idari önlemler” vasıtasıyla yapılabilir. Mühendislik önlemlerinde 
bariyer ve diğer tesisatlar gibi koruyucu donanımlar; idari önlem-
lerde ise güvenli çalışma ve güvenlik sistemleri ile ilgili yazılı pro-
sedür ve talimatların yayınlanması ve işçilerin eğitilmesi ve bil-
gilendirilmesi yoluna başvurulur. Kaynak ve çevrede kontrol ile 
risk azaltılamıyor ise, işçiler yapılan işe ve kişiye uygun kişisel ko-
ruyucu donanımlar ile desteklenmelidir. Sonuç olarak tehlikenin 
yarattığı riski kabul edilebilir, yani işçilerde iş kazası ve meslek 
hastalığı yaratmayacak seviyelere çekme; kaynakta kontrol, kay-
nak ile işçi arasında kontrol ve kişide kontrol mekanizmaları ile 
bir hiyerarşi içinde yapılmalıdır. Ayrıca, yapılmış olan risk değer-
lendirmesinin, belli sürelerle ve şantiye ortamındaki değişiklikler-
den kaynaklı ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş yerinin tamamı-
nı veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak 
tamamen veya kısmen yenilenmesi gerekir (57, 58).

İş yerindeki kaza ve hastalıkları azaltmak için, işçilerin İSG ile 
ilgili bilgileri kavraması ve uygulaması gerekir. Yeterli olmamak-
la beraber, inşaat işçilerine, bilinçli olarak İSG uygulamalarını uy-
gulayabilmeleri için daha fazla rehberlik, eğitim ve denetim sağ-
lanmalıdır (35). İşçiler, iş yerlerinde maruz kalabilecekleri potan-
siyel sağlık ve güvenlik tehlikeleri ile ilgili olarak yeterli ve uygun 
şekilde bilgilendirilmeli; bu tehlikelerin önlenmesi, kontrol altı-
na alınması ve bunlara karşı korunma sağlanmasına yönelik alı-
nan mevcut tedbirlerle ilgili olarak bilgilendirilmeli ve eğitilmeli-
dir (61). İş kazalarının önlenmesinde en önemli hususlardan birisi 
de yapılacak işin ehil ve yeterli eğitim almış kişiler tarafından ya-
pılmasıdır. İşlerini doğru şekilde, usul ve yöntemlerine uygun ola-
rak yapan işçiler, iş kazalarının büyük oranda düşmesini sağlaya-
caktır. Bu sebeple çalışanların gerek işe girişlerinde gerekse çalış-
ma hayatları boyunca yaptıkları işlerle ilgili mesleki eğitim alma-
ları, işlerini sağlıklı ve güvenli şekilde yürütebilmeleri için iş sağ-
lığı ve güvenliği (İSG) eğitimleri ve özel çalışma ortamlarıyla ilgili 
eğitim almaları büyük önem arz etmektedir (60).

DÜŞMEYE KARŞI KORUYUCULAR
Alınacak toplu ya da kişisel koruyucu sistemler aracılığıyla çalı-
şanın düşmesinin engellendiği sistemlerdir. Birçok sektörde yü-
rütülmekte olan işlerin doğası gereği ortaya çıkardığı en yaygın 
olumsuz çalışma koşullarından bir tanesi, işçilerin düşme riski-
ne maruz kaldıkları yüksekte çalışmalardır. Özellikle inşaat sek-
töründe yürütülen birçok faaliyet, bünyesinde yüksekte çalışma-
yı barındırır. İnşaat sektöründe yapılan faaliyetler ve bu faaliyet-
ler neticesinde yaşanan kaza istatistikleri incelendiğinde; çalışan-
ların sağlığına yönelik en büyük tehditin yüksekte çalışma işleri-
nin olduğu görülmektedir. Yüksekten düşmeler seviye farkı sebe-
biyle oluşan çarpmanın etkisi de göz önüne alındığında daha cid-
di sonuçlar doğurmakta ve yüksekte çalışmanın yapıldığı iş ve iş 
yerlerinde sıkça yaşanmaktadır. Tehlikenin ortadan kaldırılması 
söz konusu değilse ve çalışmanın yüksekte yapılması zorunluy-
sa, hâlihazırdaki güvenli çalışma yerlerinin seçimi, doğru iş ekip-
manlarına başvurulması ve diğer tedbirlerin alınmasıyla güven-
li erişim ve çalışma ortamı sağlanarak düşmenin önüne geçilme-

li ve çalışanlar tehlikeden izole edilmelidir. Güvenli çalışma plat-
formları, bariyerler ve kenar koruma sistemleri, sabit ve hareketli 
iskeleler, yükseltilebilir iş platformları gibi ekipmanlar kullanıla-
rak çalışanların düşmesi önlenebilir (60).

Türkiye’de yüksekte çalışma, 05 Ekim 2013 tarih ve 28786 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; seviye 
farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabi-
leceği her türlü alanda yapılan çalışma “yüksekte çalışma” olarak 
kabul edilmektedir. İnşaatlarda meydana gelen ölümlü iş kazala-
rının büyük bir bölümü yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmek-
tedir. Bu nedenle, inşaatlarda iş güvenliğinin sağlanmasının en 
önemli aşamalarından biri yüksekten düşmeyi engellemek yani 
güvenlik ağı kurma çalışmaları oluşturmaktır. Ancak, öncesin-
de yüksekte çalışma tehlikesine yönelik değerlendirme için aşa-
ğıda belirtilen soruların cevaplanmasında fayda vardır (Tablo 5) 
(60, 62).

Tablo 5. Yüksekte çalışma tehlikesine yönelik risk değerlendirme 

soruları (60,62)

Evet Hayır

Yüksekte çalışma tehlikesi ortadan kaldırabilir mi?

Çalışma, zemin seviyesinden uzun kollu alet ve 

ekipmanlarla yapılabilir mi?

Yapılar, zemin seviyesinde inşa edilebilir/montajı 

yapılabilir ve daha sonra yukarı kaldırılabilir mi?

Yüksekte çalışma tehlikesi izole edilebilir mi?

Kenar korumalar kullanılabilir mi?

Korumalı çalışma platformları, iskeleler, yükseltilebilir iş 

platformları kullanılabilir mi?

Düşmenin engellenmesi için çalışanın korumasız 

kenar veya noktalara yaklaşmasını önleyici sistemler 

kullanılabilir mi?

Muhtemel bir düşmenin mesafesi ve oluşacak etki en 

aza indirilebilir mi? (Bu adım ortadan kaldırma ve izole 

etme adımları işe yaramıyorsa tercih edilmelidir.)

Düşmeyi durdurma sistemi kullanılabilir mi?

Düşmenin etkisini hafifletmek için güvenlik ağları veya 

düşmeye karşı hava yastıkları kullanılabilir mi?

Güvenlik Ağları
Güvenlik ağı; bir kenar (sınır) ipi, diğer destekleme elemanları 
veya bunların birleşimi ile desteklenen, yüksekten düşen kişileri 
yakalamak için tasarlanmış bir ağ olarak tanımlanmaktadır (63). 
Bir yandan, düşmelere karşı pasif koruma sağlarken, diğer taraf-
tan çalışanların hareketlerini kısıtlamadan yüksekte çalışmala-
rına da olanak sağlar. Güvenlik ağları, diğer önlemlere ek olarak 
veya düşmenin önlenmesinin diğer önlemlerle mümkün olmadı-
ğı çalışma alanlarında düşmeyi durdurucu toplu korunma önle-
mi (düşme mesafesinin sınırlandırıldığı veya düşme sonucu olu-
şacak etkinin azaltıldığı önlem) olarak kullanılır. Çalışma alanı-
nın altına kurulan güvenlik ağları, çalışanların düşme mesafesi-
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ni azaltır ve düşme sonucu oluşacak etkiyi hafifleterek yaralan-
ma ve ölüm gibi istenmeyen sonuçların önüne geçilmesini sağ-
lar (62, 64, 65).

Güvenlik ağlarının sağladığı avantajlar aşağıda belirtilmiştir:
•	 Düşük	teknolojili	sistem	olduğundan,	kullanımı	kolaydır.	
•	 Arızalandığında	sistemin	bir	bütün	olarak	durmasına	neden	

olabilecek mekanik elemanlar içermez. 
•	 Sistem	kurulduğunda	açıkça	yerinde	durmaktadır	ve	görsel-

dir. 
•	 Kusurlar,	sistemin	görünür	olmasından	dolayı	kolayca	belir-

lenebilir. 
•	 Güvenlik	 ağının	 kullanılması,	 çalışanların	 hareketlerini	 kı-

sıtlamaz ve yapılan işler çalışanlar tarafından daha rahat ve 
hızlı bir şekilde yapılabilir. Dolayısıyla zamandan tasarruf 
edilir.

•	 Uygun	şekilde	kurulmuş	bir	ağ	çalışanlarda	güven	duygusu-
nu arttırır ve çalışanlar sadece işlerine odaklanabilirler. 

Güvenlik ağları kullanarak insan veya malzeme düşmesi şeklin-
de gerçekleşen iş kazalarının önüne geçebilmek için önemli bir-
kaç hususun dikkate alınması gerekmektedir. Bunlardan ilki, gü-
venlik ağlarının projeye özgün olarak tasarlanmasının gereklili-
ğidir. Ağlar ile ilgili standartlar; TS EN 1263-1 (güvenlik kural-
ları, deney metotları) ve TS EN 1263-2 (konumlandırma sınırları 
için güvenlik kuralları)’dır. Koruyucu donanımlara ilişkin TS EN 
standartlarına https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Stan-
dardAra.aspx adresinden ulaşılabilmektedir.

TS 1263-1 ve 1263-2 standartları ayrı ayrı ele alınacak olursa; 
TS 1263-1’de ip, ağ, güvenlik ağı, destek sistemler ve deney metot-
larından bahsedilirken, TS 1263-2’de 1263-1’de tanımlaması yapı-
lan ve sınıflandırılan güvenlik ağlarının konumlandırılması (ku-
rulması) ve deneye tabi tutulmaları için gereken güvenlik kuralla-
rından bahsedilmektedir. TS EN 1263-1 standardında dört tip gü-
venlik ağının tanımı yapılmaktadır ve bu ağlardan üç tanesi dış 
cephede farklı birleşimlerde kullanılabilecek türdendir (63, 66).

TS EN 1263-1 standardında, fiziksel özelliklerine göre güven-
lik ağı sistemleri S tipi, T tipi, U tipi ve V tipi olmak üzere dört sı-
nıfa ayrılır. Bu sistemlere ait fiziksel özellikler Tablo 6’da ve gü-
venlik ağı sınıflarına ait görseller Şekil 3’te verilmiştir.

Tablo 6. Güvenlik ağı sınıfları (60)

Sınıf Fiziksel özellik

Sistem S Kenar ipi olan güvenlik ağı

Sistem T Yatay kullanım için konsollara bağlanan güvenlik ağı

Sistem U Düşey kullanım için destek yapısına bağlanan güvenlik ağı

Sistem V Bir sehpa tipi desteğe bağlanan kenar ipi olan güvenlik ağı

S tipi güvenlik ağları
S tipi güvenlik ağları, geniş galeri boşluklarında kullanılmakla 
birlikte asansör, mekanik, elektrik vb. küçük boyutlu boşluklarda 
daha sıklıkla kullanılmaktadır. S tipi güvenlik ağlarının standart-
larda belirtilen en karakteristik özelliği, bir kenar ipine sahip ol-

masının gerekliliğidir. Bir S tipi güvenlik ağının ilgili standartlar 
kapsamına girebilmesi için alanının en az 35 m2 veya en kısa ke-
narının en az 5 metre olması gerekmektedir.

T tipi güvenlik ağları 
T tipi güvenlik ağları, dış cephelerde konsol sistem olarak koruma 
sağlamaktadır. Ağların yapı sınırı ile karşı cephesindeki destekleri, 
kullanılan çelik vb. yapı malzemesi ile verilmekte olup, kenar kı-
sımlarda ise bu destek duruma göre birleştirme ipi veya kenar ip-
leriyle sağlanmalıdır.

V tipi güvenlik ağları
V tipi güvenlik ağları günümüzde modern ve prestijli projelerde 
tercih edilmekte olan panel tipi kapama sistemlerine yakın per-
formans sergilemektedirler. Güvenlik ağının yukarıdaki kenarı, 
çalışma alanının en azından 1,0 m yukarısında olmalıdır. Ağla-
rın kenarları arasında 100 mm’den daha büyük boşluklar oluşma-
yacak şekilde bağlantı yapılmalıdır. V tipi güvenlik ağları için (üst 
üste) bindirme kullanılmamalıdır. Güvenlik ağı, ağın yukarıdaki 
kenarında “sehpa” tipi desteklere ve binaya veya ağın alt kenarın-
daki destek yapıya tutturulmalıdır 

U tipi güvenlik ağları
TS 1263-2, U tipi güvenlik ağlarına ait konumlandırma sınırla-
rı için, EN 13374 – Kenar Koruma (Korkuluk) Sistemleriyle ilgi-
li standarda bakılmasını belirtmektedir. Türkiye’de kabul edilmiş 
haliyle TS EN 13374’e kısaca bakıldığında; geçici kenar koruma 
sistemlerinde ara korkuluk yerine “ara koruma (ağ, çit, vb.)” siste-
mi kullanılabileceği hususu görülmektedir. U tipi güvenlik ağları 
düşey kullanım için tasarlanmışlardır ve bir destek yapısına bağ-
lanarak kullanılması uygundur (62, 64, 65).

Güvenlik Ağlarının Konumlandırılma 
Sınırları
Güvenlik ağı, çalışma platformuna mümkün olduğunca amacı-
na uygun şekilde yakın kurulmalı ve bu sayede düşme yüksekli-
ği mümkün olan en az mesafede tutulmalıdır. TS EN 1263-2’de 

Şekil 3. Güvenlik ağı sistem tipleri; a: S tipi, b: T tipi, c: U tipi, d: V tipi (60)
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verilen sınır durumlar, ürünlerin farklı inşaatlarda kullanımında 
bir eşgüdüm sağlamakla beraber, bazı sınır durumlara göre hare-
ket etmek, özellikle konut projelerinin süregelen imalat sıralama-
larıyla çakışmaktadır. Şekil 4’te çalışılan zemin ile yatay düzlem 
arasındaki eğimin 0-20° olduğu çalışmalar için azami düşme yük-
seklikleri verilmiş olup, verilen H

i
, H

e
 ve H

r
 ifadeleri Tablo 7’de  

tanımlanmıştır (62, 64, 65).

Tablo 7. Düşme yüksekliklerinin tanımlamaları (TS 1263-2, 2005) 

(64)

Kısaltma Tanım

Hi
Güvenlik ağı ile korunmakta olan bir çalışma konumu 

arasındaki düşey mesafe

He
Korunmakta olan çalışma konumunun kenarı ile güvenlik 

ağı arasındaki düşey mesafe

Hr 

Güvenlik ağının 2,0 m genişliğindeki sınır kenarı ile 

korunmakta olan çalışma konumu arasındaki düşey 

mesafe

Çalışılan zemin ile güvenlik ağı arasındaki dikey mesafeyi 
ifade eden azami düşme yüksekliği (H

i
 ve H

e
) hiçbir durumda 6 

(altı) metreyi geçmemelidir. Ek olarak, sistem S güvenlik ağların-
da, ağın dış kenarından itibaren iki metrelik mesafe içinde çalışı-
lan zemin ile ağ arasındaki düşme yüksekliği (Hr) 3 (üç) metreden 
fazla olmamalıdır (Şekil 5) (64).

İşçiler, hareket ettiği sırada bir yere takılırsa, aşağı doğru düş-
menin yanı sıra ileri doğru bir düşmeye de maruz kalırlar ve ile-
ri doğru düşme mesafesi, düşme yüksekliğinden etkilenmektedir. 
Dolayısıyla, çalışma platformunun kenarında koruma sağlayan 
güvenlik ağları, düşen kişinin ileri doğru hareketini de kapsaya-
cak şekilde geniş olmalıdır. Çalışma platformunun kenarı ile gü-
venlik ağının dış kenarı arasındaki net genişlik, yakalama genişli-
ğini ifade etmektedir (Şekil 6) (64).

Sistem T güvenlik ağlarında yakalama genişliğinin, çalışılan 
zeminin kenarından düşen kişinin ileri doğru hareketini de kap-
sayacak şekilde düşme yüksekliğine bağlı olarak en az Tablo 8’de 
belirtilen değerlerde olması sağlanmalıdır (64).

Tablo 8. İzin verilen düşme yüksekliklerine göre gerekli yakalama 

genişlikleri (64)

Düşme yüksekliği (He) ≤ 1,0 m ≤ 3,0 m ≤ 6,0 m

Yakalama genişliği (b) ≥ 2,0 m ≥ 2,5 m ≥ 3,0 m

Çalışılan zemin ile yatay düzlem arasındaki açının 200’den faz-
la olduğu durumlarda; yakalama genişliğinin (b) asgari üç metre 
olması sağlanır. İşçinin düşme sonucu çalışılan zeminden ayrıldı-

He, Hr, Hi: Düşme yükseklikleri, 
a: Güvenlik ağı, b: Yakalama genişliği

Şekil 4. Güvenlik ağı düşme yükseklikleri (64)

Şekil 5. Sistem S güvenlik ağları düşme yüksekliği (64)

Şekil 6. Sistem T güvenlik ağları yakalama genişliği (64)
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ğı en dıştaki nokta (A) ile güvenlik ağı kenarının en alt noktası (B) 
arasındaki dik mesafe (t) üç metreyi geçmemelidir (Şekil 7) (64).

Güvenlik ağlarının, düşme eylemi başladıktan sonra devreye 
girdiği unutulmamalı ve dolayısıyla “ikincil düşme koruma sis-
temi” veya “düşme tutucu sistemler” olarak tercih edilmelidirler. 
Ağlara insan ve malzeme düşmemesi adına diğer toplu koruma 
önlemlerine başvurulmalı ve alınan her önleme rağmen ortaya çı-
kabilecek aksi durumlar için güvenlik ağları “yedek önlem” statü-
sünde daima hazır bulundurulmalıdır (65).

Hava Yastıkları
Düşmeye karşı koruyucu sistemlerden bir tanesi de hava yastığı sis-
temleridir. Düşme durumunda tamponlama/yastıklama görevi gö-
ren hava dolu yastık ya da minderlerin yumuşak dolgu ile ya da hava 
ile şişirilerek oluşturulurlar. Hava yastıkları, yüksekte çalışma yü-
rütülen bir alanın altına kurularak olası bir düşme durumunda düş-
menin işçi üzerindeki etkisini ve yaralanma ihtimalini azaltır. Hava 
yastığı sisteminin en yaygın kullanım alanı, konut inşaatları olmak-
la beraber; güvenlik ağı kurulumunun mümkün olmadığı küçük 
alanlarda ya da çalışma platformlarının dış kenarlarında da kulla-
nılabilmektedir. Yastıklar zemine aralarında boşluk kalmayacak bi-
çimde yan yana yerleştirilerek yüksekte çalışma yapılan alanın altı 
kaplanır. Yalnızca bir kişinin düşebileceği düşme yüksekliği veya 
maksimum mesafe, torbaların üst yüzeyinden 2-3 metreden fazla 
olmadığında kullanılmalıdır (Şekil 8). Türkiye’de hava yastığı sis-
temleri ile ilgili bir standart bulunmamaktadır (60, 67).

Emniyet Kemerleri
Yüksekten düşmeye karşı rijit bir çapa halatını içeren kılavuzlan-
mış tipte düşme önleyici paraşüt tipi emniyet kemeri, göğüs ko-
lonu ve omuz kolonları, bacak kolonları ve bel takviye kolonu ile 
tüm vücudu paraşütçü gibi çevreler.  Kolonlarda kullanılan mal-
zeme Nylon 66 dokumalıdır.  Göğüs ve omuz ile bacak kolonları 
ve bel takviye kolonu genişliği 0,48 mm’den az olmamalıdır. Sırt 
ortasında anele, plastik korumalı “D” halkası tutucu ile takviye 
edilmiştir. “D” halkası ile diğer metal aksam 2000 kg statik yüke 
dayanıklıdır. Emniyet kemerinin tüm ağırlığı 900 gr’dan fazla ol-
mamalıdır.  Emniyet kemeri tutma halatı ve kancası TS EN 353-1, 
TS EN 353-2 (Halat ve frenleme tertibatı) TS EN 362:2005; TS EN 

362:2007; (Emniyet kancası) standardına ve CE uygunluk onayına 
sahip olmalıdır (68, 69, 70).

Geri Sarımlı Otomatik Düşüş Tutucular
Düşme ve kayma tehlikesi bulunan çatılarda, iskelelerde, emniyet 
kemerine takılarak kullanılır. İşçilere çalışma serbestîsi sağlar ve 
düşme anında kilitlenerek düşmeyi önlemek için kullanılır.  

Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat tam vü-
cut koruma sistemleri ve bağlayıcılar TS EN 360, 361, 362, 363 
standartları ile yer almaktadır (68).

Bunlara ek olarak, bu bölümde değinilmeyen geçici kenar ko-
ruma sistemleri, kapak sistemleri, hareketi kısıtlayıcı sistemler, 
çalışma konumlama sistemleri ve yakalama platformları gibi yön-
temler de düşmeye karşı koruyucu önlemler olarak kullanılabil-
mektedir. Bu önlemlerden emniyet kemerleri ve geri sarımlı oto-
matik düşüş tutucular kişisel düşmeyi durducu önlemler iken, di-
ğerleri toplu düşmeyi durdurucu önlemlerdir. Alınan toplu ön-
lemlerin yanı sıra son aşama olarak, işçilerin çalışma ortamında-
ki güvenlik ve sağlık ile ilgili tehlikelere karşı korunmasında kişi-
sel koruyucu donanımlar da kullanılmalıdır.

Konuya ilişkin kişisel koruyucu donanımlara kitabın ilgili bö-
lümünde ayrıntıları ile yer verilmiştir.

İNŞAATLARDA İŞ SAĞLIĞI ve 
GÜVENLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Birçok ulusal hukukta ve uluslararası sözleşmede, günlük ücret 
karşılığında geçici ve kayıt dışı istihdam edilenler de dâhil olmak 
üzere tüm işçilere, temel haklarına saygı duyulan şartlarda ve sağ-
lıklı ve güvenli bir ortamda çalışma (insana yakışır iş) hakkının ta-
nınması gerektiği belirtilmiştir (25). Dolayısıyla, inşaat sektörün-
deki kaza ve hastalıkların önlenmesi gerekir. İnşaat sektöründe-
ki kaza ve hastalıklara neden olan önemli iş eksikliklerinin gide-
rilmesi için de iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi esastır (11) 
ve bu durum, ancak ilgili tüm tarafların yoğun çaba göstermesi ile 
mümkündür. İnşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği, bazı ülke-
lerde, hükümetlerin, işverenlerin ve işçi örgütlerinin ortak çabaları 
ile son yıllarda iyileşmiştir. Ancak, şantiyelerde güvenliği sağlamak 
büyük bir zorluk olmaya devam etmektedir. İstikrarlı bir iyileşme, 
işçilerin, işverenlerin ve müşterilerin aktif katılımı ve etkili bir uy-
gulama ve denetim ile desteklenen iyi bir mevzuat gerektirir (14). 
Bu bağlamda, ILO, 1988 yılında, ilgili tarafların görev ve sorum-
luluklarının belirlendiği ve inşaat işlerinde, şantiyede veya şanti-

Şekil 7. Çalışılan zemin ile yatay düzlem arasındaki açısının 200’den 
fazla olduğu durumlarda yakalama genişliği (64)

Şekil 8. Hava yastığı sistemi (67)
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ye yakınında bulunan kişileri, şantiyeden kaynaklanabilecek tüm 
risklerden korumak üzere üye ülkeler tarafından alınması gereken 
İSG önlemlerinin yer aldığı 167 Sayılı İnşaat Sektöründe Güvenlik 
ve Sağlık Sözleşmesi’ni ve 175 Sayılı İnşaat İşlerinde Sağlık ve Gü-
venlik Tavsiye Kararı’nı kabul etmiştir ve Türkiye de ulusal İSG sis-
temini iyileştirme yönündeki süregelen çabalarının bir parçası ola-
rak 25 Mart 2016’da bu sözleşmeye taraf olmuştur (61).

Hükümetler, sektörle ilgili tüm iş kanunlarının etkin bir şekil-
de uyumu ve uygulanmasının sağlanmasında kilit bir role sahiptir. 
Sektörle ilgili uluslararası çalışma standartlarının onaylanması ve 
etkin bir şekilde uygulanması ve özellikle iş yerindeki temel ilke ve 
hakların teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekir. İSG mevzuatı-
na uyumu teşvik etmek ve izlemek için etkili, şeffaf ve yeterli kay-
naklara sahip bir işgücü denetim sistemi gereklidir. Bununla bir-
likte, sektördeki sağlık ve güvenlik yasalarına uymak, esas olarak 
işverenlerin sorumluluğundadır ve işçilerin de işverenlerin yaptığı 
düzenlemelerle iş birliği yapması gerekir (14). İşverenler, kendileri-
ne bağımlı işçiler için yeterli İSG risk kontrol önlemlerinin uygu-
lanmasından sorumludur ve sağlık ve güvenlik konuları bir inşaat 
projesinin tasarlama ve planlama aşamalarından itibaren hesaba 
katılmalıdır. Bir şantiyede veya şantiyenin yakınında bulunan ki-
şileri, şantiyeden kaynaklanabilecek tüm risklerden korumak üze-
re inşaat işlerinden kaynaklanan tehlikelere karşı uygun tedbirlerin 
alınması gerekir. Sözleşme zincirindeki tüm işverenler koordineli 
bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmalıdır. İşveren-
ler, kendilerine bağımlı çalışanlar için yeterli İSG risk kontrol ön-
lemlerinin uygulanmasından sorumlu olmakla birlikte, ana yük-
lenici veya genel şantiye üzerinde kontrol sahibi olan veya birincil 
sorumluluğu olan kişi, tüm işletmelerin ve serbest çalışan kişilerin 
sahadaki koordinasyonunu sağlamalıdır (23, 61).

Son yıllarda, zaman, maliyet ve kalite üçgenine ek olarak, iş 
sağlığı ve güvenliği konuları da inşaat projelerinin başarısının bir 
göstergesi olarak giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Bu neden-
lerden dolayı, inşaat şirketlerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
koşullarını sürekli olarak değerlendirmek ve iyileştirmek için uy-
gun araçlara ihtiyaçları vardır (19). Tehlikeli maddelerin daha gü-
venli olanlarla değiştirilmesi, işçilerin var olan tehlikeler hakkın-
da bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, çalışanların iş yerinde sunulan 
hizmetlere katılımının sağlanması, güvenli çalışma yöntemleri-
nin uygulanması ve uygun KKD’lerin kullanılması yoluyla iyileş-
tirmeler yapılabilir (25).  Sektör, düşük beceri düzeyleri ve yüksek 
iş gücü devri nedeniyle nitelikli işçi sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Bu 
nedenle, entegre politikalar oluşturma, uygun bir eğitim strateji-
si geliştirme, kaliteli çıraklıkları teşvik etme, yerel işgücüne olan 
güveni artırma, gençlerin ve kadınların sektöre katılımı ile mev-
cut ve gelecekteki beceri eksikliğini karşılamak gerekir Eğitim ve 
öğretime yatırım yapmak, beceri eksikliğini karşılama konusunda 
oldukça önemlidir. Beceri gelişimi aynı zamanda İSG iyileştirme-
lerinin ve verimliliğin artmasının ardındaki önemli bir faktördür 
ve istihdamdaki duruma bakılmaksızın teşvik edilmelidir. Eğitim 
ve nitelikler sadece standart hale getirilmemeli, bir işten veya sek-
törden diğerine taşınabilir olmalıdır (5, 14).

Sektör, insana yakışır iş koşullarının eksiklikleri ile karşı karşı-
yadır ve çalışma koşulları ve güvenlik açısından kötü bir imaja sa-

hiptir. Göçmen işçiler de dâhil olmak üzere tüm işçiler eşit muame-
le ve eşit işe eşit ücret ilkesine sahip olmalı ve temel haklarını kulla-
nabilmelidir. Sektörde büyümeyi ve üretkenliği teşvik etme çabala-
rı, insana yakışır işlerin teşviki ile el ele gitmelidir. Kabul edilebilir 
çalışma saatleri de dâhil olmak üzere insanlığa yakışır çalışma ko-
şulları ve ücretler hem sektörün büyümesinde hem de insana yakı-
şır işlerin teşvik edilmesinde temel unsurlardır. Özellikle gelişmek-
te olan ülkelerde, sektör yüksek düzeyde kayıt dışılık ve standart 
dışı istihdam biçimleri ile karakterizedir. Bu tarz istihdam biçim-
lerinde, işçilerin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için her 
türlü çaba gösterilmelidir. İnşaat işçilerinin sık iş değiştirmelerinin 
sektör üzerindeki etkisinin daha ayrıntılı incelenmesi ve buna yö-
nelik önlemlerin geliştirilmesi gerekir. Uygun düzenleyici yasala-
rın olması, yasalara uyma ve yasaların güçlü bir şekilde uygulan-
ması ve etkili sosyal diyalog ile yeterli koruma sağlanabilir. Yeni-
likçi sosyal diyalog mekanizmaları, sektörde iyi işe ve sürdürülebi-
lir üretken istihdama katkıda bulunabilir. Sosyal diyalog, örgütlen-
me özgürlüğüne saygı ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde 
tanınmasına dayanır. Sosyal diyaloğun pek çok şekli vardır ve top-
lu pazarlık onun merkezindedir. Toplu pazarlık mekanizmalarının 
desteklenmesi önemlidir. Etkin sosyal diyalog, sektördeki iyi iş ek-
sikliklerini ele almak için esastır. İnşaat sektöründe üçlü anlaşma-
lar yeterli çalışma koşullarını sağlamak için önemli bir mekanizma 
olabilir. Üçlü sağlık ve güvenlik, eğitim ve geliştirme kurulları, sek-
törün karşılaştığı birçok zorluğa cevap vermede yardımcı olabilir. 
Ulusal ve sektörel düzeydeki üçlü komiteler (İSG kurulları) İSG yö-
netişiminin etkili mekanizmalarıdır. İşçiler adına iş sağlığı ve gü-
venliği kuruluna katılan işçi temsilcileri (sendikalar), korunma ön-
lemlerinin alınmasında etkili olmalıdır. İnşaat işçilerinin yetersiz 
sosyal koruma kapsamı, genellikle yüksek düzeyde ekonomik gü-
vensizlik ve yoksulluk ile ilişkilidir. Sektördeki sosyal koruma kap-
samının genişletilmesi esastır. İSG hükümlerinin hizmet alımları-
na ve ihale sözleşmelerine dâhil edilmesi, işçilerin haklarını ve sek-
tördeki çalışma koşullarını da olumlu yönde etkileyecektir (14, 39).

Özellikle kas iskelet sistemi hastalıkları olmak üzere meslek 
hastalıkları önlenebilir niteliktedir. Riskler, uygun planlama uy-
gulamak, yeni araç ve gereçler kullanmak ve daha akıllıca çalış-
mak için yollar belirleyerek önemli ölçüde azaltılabilir. Ancak, in-
şaat sektöründeki iş kazalarına ait verilere ulaşma mümkün iken 
meslek hastalıklarına ait epidemiyolojik verileri kısıtlıdır. Meslek 
hastalıklarının bildirimlerinin sağlanması ve görülme sıklıkları-
nın ve eğilimlerinin ölçülmesi, ilişkili risk faktörlerini azaltmaya 
yönelik bireysel ve sektörel müdahalelerin geliştirilmesi, uygulan-
ması ve değerlendirilmesini sağlayacaktır (36, 45).
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HASTALIKLAR ve MESLEK HASTALIKLARI
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Ulaştırma sektörü; insanların, üretilen mamul veya hizmetlerin, 
herhangi bir yerden farklı bir yere taşınabilmesini sağlayan hiz-
met sektörü olarak tanımlanmaktadır (1). Büyüme ve istihdam 
üzerindeki etkisi ile ekonomik ve toplumsal hayatta önemli bir 
rol oynayan ulaştırma sektörü, toplumun sürdürülebilir gelişimi 
için de esastır. Avrupa‘da ulaştırma endüstrisi doğrudan yaklaşık 
10 milyon kişiyi istihdam etmekte ve gayri safi yurtiçi hasılanın 
(GSYİH) yaklaşık %5’ini oluşturmaktadır. Avrupa şirketleri için 
bitmiş bir ürünün maliyetinin %10-15’ini lojistik (nakliye ve depo-
lama) oluşturmaktadır (2).  

Ulaştırma sektörünü; karayolu ulaştırması, havayolu ulaştır-
ması, demiryolu ulaştırması, denizyolu ulaştırması ve boru hattı 
ulaştırması olarak 5 ana gruba ayırmak mümkündür (3). 

Karayolu Ulaştırması: Trafik için açık olan arazi, köprü vb. alan-
ları kullanarak, insanların ve insanlara ait eşyaların nakil vasıta-
ları aracılığıyla, bulunulan yerden farklı bir yere taşınması olarak 
tanımlanmaktadır. Karayolu, tüm lojistik süreçlerde yer alan kul-
lanışlı ve yaygın bir ulaştırma türüdür. Gelişmekte olan ülkelerde 
olduğu gibi gelişmiş ülkelerde de ulusal ve uluslararası taşımalar-
da en çok tercih edilen ulaşım tipidir.  Yükün gideceği yere aktar-
masız taşınabilmesi ve yükün cinsine göre uygun özellikte bir ta-
şıma aracı bulmanın oldukça kolay olması, karayoluna olan tale-
bin artışına neden olmaktadır (4). Karayolu altyapısı, ulaşım siste-
minin düzgün çalışması için önemlidir. Mal ve yolcu taşımacılı-
ğında hayati bir rol oynayan karayolu ulaştırması, çevre standart-
larına uygun enerji dostu araçlara odaklanarak çevre dostu ilkele-
re doğru ilerlemektedir (5). 

Havayolu Ulaştırması: Havayolu ulaştırma sektörü; havayolu iş-
letmeciliğini, hava alanları işletmeciliğini, hava trafik kontrol hiz-
metlerini, yer ve ikram hizmetlerini, eğitimi, bakımı, ilgili alt ve 
üst yapıları, diğer havacılık faaliyetleri ile bütün bu faaliyetlerin 
uluslararası zorunluluklara göre koordinasyonunu ve denetimi-
ni kapsamaktadır (6). Havayolu, bir ülkenin ekonomisine ve istih-
damına önemli katkılar sağlayan stratejik bir sektördür. Küresel 

hava taşımacılığının 2030 yılına kadar yılda yaklaşık %5 büyüme-
si beklenmektedir (5). 

Demiryolu Ulaştırması: Lokomotif, vagon vb. demir tekerlekli 
taşıtların üzerinde hareket ettiği, paralel iki ray döşenerek yapılan 
bir yol türü olan tren yolu üzerinde yapılan taşımacılık sistemidir 
(7). Demiryolu rekabetçi ve çevre dostu bir ulaşım sistemi sağla-
mada, gelişmiş ekonomileri desteklemede, kişisel hareketliliği ge-
liştirmede ve sosyal uyumu desteklemede çok önemli bir rol oy-
namaktadır. Fakat son araştırmalarda demiryolu ulaştırmasının 
kullanımında azalma izlenmektedir (5). 

Denizyolu Ulaştırması: Denizyolu taşımacılığı, insanların ve 
malların denizde hareket eden araçlar vasıtasıyla bir yerden diğer 
bir yere taşınması olarak tanımlanabilir.   Deniz taşımacılığının 
ülke ekonomilerindeki yeri gelişmekte, bu sebeple limanlar ve de-
niz araçlarının önemi de artmaktadır (8). Bütün dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de uluslararası ticaretin çok büyük bir bölümü ton-
kilometre maliyeti en ucuz taşıma türü olan denizyolu ile gerçekleş-
mektedir. Petrol, doğalgaz ve madenlerin önemli bir yüzdesinin de-
nizlerin altında bulunması ve dünyanın dörtte üçünün sularla kap-
lı olması denizyolu ulaşımının önemini artıran unsurlardandır (9). 

Boru Hattı Ulaştırması: Boru hattı ulaştırması alt sektörü; ham 
petrol, petrol rafineleri ve doğal gazın boru hatları ile taşınma-
sı konusunda planlayıcı, yatırımcı ve işletmeci kuruluşların faali-
yetlerini kapsamaktadır. Gerek kara gerekse deniz ulaştırmasına 
göre yatırım maliyeti daha yüksek olan boru hattı ulaştırması, di-
ğer taşıma şekillerinden daha süratli, uzun vadede daha ekonomik 
ve daha emniyetlidir (10). 

TÜRKİYE’DE KARA TAŞIMACILIĞI 
SEKTÖRÜNDE MESLEK HASTALIĞI ve  
İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİ 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine göre Ekim ayı 
sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 153 bin 556 adet 
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taşıtın %54,1’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,3’ünü mo-
tosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, 
%0,9’unu otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmakta-
dır.  2017 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları ile 304 mil-
yar 207 milyon kilometre yol kat edilmiştir. Toplam taşıt-kilomet-
renin %51,9’u otomobiller, %22,3’ü kamyonetler, %13,8’i kamyon-
lar, %4,4’ü minibüsler, %3,9’u motosikletler ve %3,7’si otobüsler ile 
yapılmıştır.  

Ülkemizin karayolu ağında 2018 yılında toplam 1 milyon 229 
bin 364 trafik kazası meydana gelmiştir. Karayolu ağında 2018 yı-
lında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %42,9’u sürücü, 
%34,9’u yolcu, %22,2’si ise yayadır. Türkiye’de 2018 yılında ölüm-
lü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 217 bin 898 ku-
sura bakıldığında kusurların %89,5’inin sürücü, %8,4’ünün yaya, 
%0,9’unun yolcu, %0,6’sının taşıt ve %0,6’sının yol kaynaklı olduğu 
tespit edilmiştir (11). 

2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 
Türkiye’de 1.874.682 iş yeri bulunmakta ve bunların 124.360 
(%6,63)’ı kara-boru taşımacılığı sektöründe yer almaktadır. İş ka-
zası ve meslek hastalıkları penceresinden bakıldığında; toplam 
1.846 ölümlü iş kazasının 212 (%11,48)’sinin kara-boru taşımacı-
lığına bağlı meydana geldiği, bu sektörde 12 (%1,73) meslek hasta-
lığı tespiti yapıldığı görülmektedir (12). ILO International Labour 
Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)  2008 yılı verilerine 
bakıldığında ise; Avusturya’da 63’ü ölümlü olmak üzere 9.420 iş 
kazası, Meksika’da 224’ü ölümlü olmak üzere 24.183 iş kazası ol-
duğu dikkati çekmektedir (13). Veriler kıyaslandığında Türkiye’de 
ölümlü iş kazası sayısının diğer ülkelerden katlarca fazla olduğu 
görülmektedir. 

Türkiye’de ulaşım sektörünün büyük payını (%90) kara taşı-
macılığı alt sektörü aldığından bu bölümde kara taşımacılığında 
iş ile ilgili risk faktörleri ve hastalıklar incelenmiştir: 

KARA TAŞIMACILIĞINDA İŞ İLE İLGİLİ 
RİSK FAKTÖRLERİ ve HASTALIKLAR
Ulaşım sektörü erkek egemen bir sektör (çalışanların %83’ü er-
kek) olup,  çalışanların rahatsız edici pozisyonlarda, uzun süre-
li oturmaları gerekmektedir. Çalışma saatleri uzundur (günde 10 
saatten ve haftada ortalama 48 saatten fazla) ve vardiyalı çalış-
ma  (gece ve akşam çalışma, hafta sonu çalışma) modeli yaygın-
dır. Yolda olunan sürede sağlıklı besinlere ulaşma ve mola verme 
olanakları sınırlıdır. 

Ulaşım sektöründe çalışanlar tarafından bildirilen en yaygın 
sağlık sorunları bel ağrısı, aşırı kilolu olmak, işle ilgili stres, kalp-
damar ve solunum sistemi hastalıklarıdır. Bu sorunların, çalışma 
ortamı (iş organizasyonunun bozukluğu), çalışma koşulları (statik 
iş) ve bireysel risk faktörleriyle (egzersiz yapmamak, sağlıksız bes-
lenmek, alkol kullanmak, sigara içmek, yaş ve önceden var olan 
hastalıklar gibi) bağlantılı olduğu bilinmektedir. 

Ulaşım sektöründe karşılaşılan risk faktörleri üç gruba ayrıla-
bilir: (a) işle ilgili faktörler; (b) çalışma ortamı ile ilgili faktörler ve 
(c) bireysel faktörler (14). 

a) İşle ilgili faktörler: Tüm vücut titreşimi, gürültü, ergono-
mik olmayan hareketler (uzun süreli oturma, rahatsız edi-
ci pozisyonlarda çalışma, monoton işler), esnek olmayan 
çalışma programı, vardiyalı çalışma, gece sürüşü, yetersiz 

mola ve uyku süreleri, düzensiz beslenme, kazalar, yanıcı, 
patlayıcı ve toksik maddelerin taşınması, uygun olmayan 
hava koşulları vb.

b) Çalışma ortamı ile ilgili faktörler: Karbon monoksit (CO), 
kükürt dioksit (SO₂), azot monoksit (NO)x, asbest, polisik-
lik aromatik hidrokarbonlar (PAH), benzen, partikül mad-
de (PM), iklim koşulları, polen, fiziksel şiddet vb.

c) Bireysel faktörler: Cinsiyet, yaş, etnik köken, eğitim, kişi-
lik, tutumlar, risk algısı, deneyim, motorlu taşıt kazası öy-
küsü, özel yaşama ait özellikler, yorgunluk, önceden var 
olan hastalıklar (allerji, astım, diyabet, miyokard enfarktü-
sü vb.), kullanılan ilaçlar (antihistaminikler, sakinleştirici 
ilaçlar), yaşam tarzı (fiziksel hareketsizlik ve sağlıksız bes-
lenme), tehlikeli davranışlar (sigara içmek, alkol ve bağım-
lılık yapıcı madde kullanmak) vb.

Vibrasyondan kaynaklanan hastalıklar: Ulaşım sektöründe ça-
lışanlar vibrasyona maruz kalmaktadırlar. EWCS European Wor-
king Conditions Survey (Avrupa Çalışma Koşulları Anketi) 2005 
yılı sonuçlarında, Avrupa’da kara ve boru hattı taşımacılığında ça-
lışanların %8,1’inin titreşime maruz kaldığı belirtilmektedir. Bu 
sıklık genel çalışan popülasyonun ortalamasından (%5,6) yüksek-
tir (15). Uzun süreli tüm vücut titreşimine maruz kalan meslek 
grubu çalışanlarında genel popülasyondan daha fazla kas-iskelet, 
sinir, dolaşım ve sindirim sistemi bozuklukları görülmektedir. 
Vibrasyona maruz kalmanın bazı iskelet sistemi anormallikleri 
(bel ağrısı, intervertebral osteokondroz, intervertabral disk hasa-
rı)  ile birlikte üreme sistemi üzerine ters etkilerle (spontan düşük, 
konjenital malformasyonlar, menstrual düzensizlik)  de ilişkili ol-
duğu bulunmuştur.  Vibrasyonun gastrointestinal problemlere, 
görme keskinliğinde azalmaya ve iç kulak hastalıklarına yol aça-
bileceğini gösteren yayınlara rağmen, maruz kalma şiddeti ile bu 
hastalıklar arasındaki ilişki açıkça tanımlanamamıştır. Çalışan-
ların vibrasyona bağlı hastalıklardan korunması için çalışma sü-
relerinin sınırlandırılması, yalıtım sağlayan iyi tasarlanmış ekip-
man kullanılmasının sağlanması gibi koruyucu önlemler alınma-
lıdır (16).

Gürültü: Sürücüler karayolu trafiğinden ve eski ticari araçlardan 
kaynaklanan yüksek ses seviyelerine maruz kalabilmektedir (13). 
EWCS’ye göre gürültüye maruz kalan toplam istihdamın ortala-
ması %5,6 iken karayolu ve boru hattı taşımacılığı sektöründe çalı-
şanların ortalaması yaklaşık %6,4’tür. Avrupa Risk Gözlemi rapo-
runda gürültüye maruz kalımın en fazla olduğu sektörlerin inşaat, 
sanayi, tarım ve ulaşım sektörleri olduğu belirtilmiştir. Raporda, 
araçlardan çıkan yüksek seviyedeki gürültünün, çalışanın zihin-
sel yeteneği üzerindeki muhtemel etkileri ve kaza risklerini artır-
ma potansiyeli vurgulanmıştır. Danimarka’da diğer meslek grup-
larının ortalamasından (%9) fazla olarak otobüs şoförlerinde gü-
rültüye bağlı işitme kaybı sıklığı  %39’dur (15). Gürültüye maruz 
kalma, kulak çınlaması ve kalıcı işitme kaybının yanı sıra uyku bo-
zuklukları, hipertansiyon ve psikolojik bozukluklar ile ilişkilendi-
rilmektedir (17).
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Sıcağa ya da soğuğa maruz kalma: Ulaşım sektörü çalışanları 
özellikle yükleme ve boşaltma faaliyetleri esnasında aşırı sıcağa ve 
soğuğa maruz kalabilmektedir. Sektör çalışanlarının bir bölümü 
çalışma sürelerini dış mekânlarda (büyük araçların bakım ve park 
alanlarında, gemilerde, tersanelerde, havaalanlarında) geçirmek-
tedir. Bu sebeple iklim koşulları çalışma şartlarını da etkilemekte-
dir. EWCS’de, ulaşım sektöründe aşırı sıcak ve soğuğa maruz kalı-
mın ciddi derecede önemli olmasına rağmen kara taşımacılığında 
maruz kalımın ortalamanın altında olduğu tespit edilmiştir (15). 

Ergonomik problemler: Kara taşımacılığında çalışanlar genel-
likle aracın kabininde oturarak uzun saatler geçirmektedir. İyi ta-
sarlanmış bir kabin, hem sürücünün çalışma koşullarında önem-
li bir fark yaratmakta hem de güvenlik üzerine olumlu yönde etki 
etmektedir. Kabinin tasarımı sürücüye uygun şekilde monte edil-
mezse; görüş alanı kısıtlanabilmekte, sürüş sırasında kullanıla-
cak ekipmanlara ulaşmak zorlaşabilmekte, emniyet kemeri rahat-
sız edici olabilmekte ve sonuç olarak bunların kullanılma ihtima-
li azalabilmektedir (13). 
Kamyon şoförleri ve iş makinesi operatörlerinde; titreşim, uzun 
süreli oturma, yükleme ve boşaltma faaliyetleri gibi nedenlerle bel 
rahatsızlıkları, hemoroit, fıtık ve idrar yolu problemleri görülme 
riski artmaktadır (16). 
Ergonomide, iş ortamı koşulları fiziksel olduğu kadar psikolojik 
olarak da düzenlenmelidir. Otobüs şoförleri arasında yapılan bir 
araştırmada, iş taleplerinin, iş memnuniyetsizliğinin ve işe bağlı 
problemlerin sıklığının bel rahatsızlıkları ile ilişkili olduğu göste-
rilmiştir (16).  

Psikososyal problemler: Mesleki stres uzun yol sürücülerinde 
yaygın olarak görülmektedir.  Sürekli zaman yönetimi yapma ve 
başkalarının hizmetinde çalışmayla ilgili stres iş baskısının art-
masına yol açmaktadır. Sürücüler birkaç gün veya hafta boyun-
ca evlerinden, ailelerinden, arkadaşlarından uzaklaşmakta; za-
man baskısı, sosyal izolasyon, hava durumu değişiklikleri, trafik 
yoğunluğu, kötü yol koşulları ve şiddet gibi tehlikelere maruz kal-
maktadırlar. Tüm bu stres faktörleri, uyuşturucu kullanımı ve gü-
vensiz cinsel ilişki dâhil olmak üzere riskli davranışlara neden ola-
bilmektedir (13, 18). 

İş yerinde karşılaşılabilecek psikososyal risk faktörlerinin ya-
nında, çalışanların çeşitli psikiyatrik hastalıkları da olabilmekte-
dir. Bu bağlamda işe giriş ve psikiyatrik bir hastalık sonrası işe dö-
nüş muayenelerinde sürücülere, toplu taşıma araçlarının kullanı-
mının sorumluluğunu alıp alamayacakları ve dikkat bozukluğuna 
yol açabilecek ilaç kullanımları açılarından psikiyatrik değerlen-
dirme yapılması gerekmektedir (16). 

Şiddet: Çalışanlar iş yerinde psikolojik (tehdit, kötü muamele, ta-
ciz, zorbalık/yıldırma) ve fiziksel (saldırı, tekmeleme, tokat atma, 
itme, ısırma, çimdik atma, cinsel saldırı vb.) şiddete maruz kala-
bilmektedir. Yapılan işin türü kişinin şiddete maruz kalma riski 
açısından önemlidir. Örneğin yalnız çalışmak bu riski artırmak-
tadır (19). ILO 2003 yılında, şehir içi otobüs sürücüleri arasında 
artan stres ve şiddet düzeylerine dikkat çekmiştir. Otobüs şoförle-
ri ve diğer şehir içi ulaşım araçlarında çalışanlar, taşımacılık stan-
dardındaki herhangi bir yetersizlik için hedef olmaktadırlar. Üc-

ret farklılıkları, zorbalık davranışları ve trafik kazaları taşımacı-
lık sektöründe çalışanlara karşı saldırganlık riskini artırmaktadır. 
Diğer yolculara karşı saldırganlık, güvensizlik ve mülkiyete saldı-
rı davranışları da tabloya eklenebilmektedir.  Otobüs ve taksi şo-
förlerine karşı şiddet çok sayıda araştırma ile belgelenmiştir (13).  
EWCS 2005’te, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde karayolu taşıma-
cılığında çalışanların %14,7’sinin fiziksel şiddete, %4,2’sinin cin-
sel tacize, %1,5’inin cinsiyet veya ırk ayrımına, %7,8’inin zorba-
lık veya tacize maruz kaldığı belirtilmiştir. AB ülkelerinde sağ-
lık, otel işletmeciliği, ulaştırma ve eğitim sektörlerinde şiddet, ta-
ciz ve ayrımcılık ön plana çıkmaktadır (15).  Brezilya’da 782 sürü-
cü ve 691 bilet toplayıcısı ile yapılan bir anket çalışmasında, katı-
lımcıların %45’inin, son 12 ay içinde iş yerinde en az bir şiddet ey-
lemi rapor ettiği ve yolcuların ağırlıklı olarak sorumlu olduğu bil-
dirilmiştir (13). İstanbul Otomobilciler Odası’nın 2006 yılı veri-
lerine göre son 11 yılda İstanbul’da 86, son 6 yılda İzmir’de 33 
ve Ankara’da 9 taksi şoförü cinayet sonucu hayatını kaybetmiş-
tir. Ankara’da yapılan bir araştırmada, 498 belediye otobüsü sürü-
cüsünün %37,1’i can güvenliğinin az olmasını, %55,2’si yolcuların 
saldırganlığını iş riskleri arasında belirtmiştir (19, 20).

Yaralanma ve Kazalar: Kara taşımacılığı sektöründe yaşanan 
başlıca yaralanma ve kazalar; araçların çarpışması, araçların ha-
reket ettirilmesi sırasında (örneğin geri vites veya kavrama sıra-
sında) kişilere çarpması, çalışanların araçlardan düşmesi, araçlar-
dan düşen nesnelerin çalışanlara çarpması ve araçların devrilme-
sidir. En sık bildirilen olayların ise; yükleme, boşaltma veya tır-
manma gibi sürüş dışı faaliyetlerden kaynaklanan yüksekten düş-
me, aşırı zorlama, ezilme yaralanmaları ve kaymalar olduğu gö-
rülmektedir. Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 
AB’de, işle ilgili motorlu taşıt kazalarının, işle ilgili tüm ölümle-
rin yaklaşık dörtte biri ila üçte birinin nedeni olduğu tahmin edil-
mektedir (13). Yaralanmalar/kazalar ile iş yerindeki stres arasında 
multifaktöryel bir ilişki bulunmaktadır. Yüksek iş taleplerine ek 
olarak, iş yerinde kişiler arası çatışmalar iş kazası için ayrı bir risk 
faktörü olabilmektedir (16). 

Yorgunluk: Sürücü yorgunluğunda evrensel olarak kabul edilmiş 
bir tanım ve bilinen bir mekanizma olmamakla birlikte; uzamış ça-
lışma saatleri, çalışma programındaki değişiklikler, vardiyalı çalış-
ma nedeniyle bozulan sirkadiyen ritm, fazla mesai, uygun olmayan 
uyku ortamları, stres, yetersiz fiziksel aktivite, dengesiz beslenme, 
çevresel şartlar (sıcak, soğuk, havalandırma eksikliği vb) gibi fak-
törler yorgunluğa neden olabilmektedir (13, 21). Avrupa’da yapılan 
kamyon kazaları ile ilgili nedensellik çalışmasında 624 ciddi kaza 
araştırılmış ve vakaların %6’sında ana neden olarak yorgunluk tes-
pit edilmiştir. Kazaların zamanlamasıyla ilgili olarak gün içerisin-
de iki kez pik yaptığı anlaşılmaktadır. Kazaların çoğunun sürücü-
nün biyoritminin düşük bir noktada olduğu 02:00 - 02:59 saatleri 
arasında ve muhtemelen iş gününün bitimine denk düşen 15:00-
15:59 saatleri arasında gerçekleştiği görülmektedir (22).

Uyku bozuklukları: Kamyon ve otobüs şoförleri çalışma şartla-
rı, uzun çalışma saatleri veya gece çalışmaları nedeniyle uyku bo-
zukluğu yaşayabilmektedir (13). ABD’de ticari araç sürücülerinin 
%17,6’sının hafif, %5,8’inin orta düzeyde ve %4,7’sinin ağır düzey-
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de uyku apnesi olduğu tahmin edilmektedir. Kısa uyku süreleri, 
gecede altı saatten daha az uyumak uyku apnesinin prevalansında 
artışa neden olmaktadır. Ticari araç sürücülerinin %35’inden faz-
lasının saat 6:00’dan önce uyanmaları gerektiği için, uyku sürele-
ri kısalmıştır ve daha sıklıkla gündüz aşırı uyku hali yakınmala-
rı olmaktadır. Tüm uyku ölçütleri, gündüz performansının etkile-
rinin sadece uyku apnesinin şiddetine değil, sürücünün ortalama 
uyku süresine de bağlı olduğunu göstermiştir (23). Uyku bozuklu-
ğunun fizyolojik ve psikolojik sonuçları olabilmektedir.  Fizyolojik 
etkileri arasında hipertansiyon, gastrointestinal problemler, me-
tabolik değişiklikler (diyabetes mellitus vb.), stres hormonlarında 
artış, bağışıklık sisteminde zayıflama, kalori tüketiminin artma-
sı ve kilo alımı yer almaktadır. Uyku süresi yeterli olmadığında si-
nirlilik, kişiler arası ilişkilerin bozulması, psikiyatrik durumların 
bozulması ve yaşam kalitesinin düşmesi gibi psikolojik değişiklik-
ler görülebilmektedir (13). 

Zararlı madde, gaz ve dumana maruz kalma: Kara taşımacı-
lığında çalışanlar terminallerde, duraklarda, başka bir aracın ar-
kasında beklerken ve yükleme-boşaltma yaparken egzoz dumanı-
na maruz kalmaktadır. Egzoz dumanı ile birlikte çevredeki toz-
lara, atık tozlarına, kimyasal madde tozlarına, yanıcı ve patlayı-
cı malzemelere maruz kalma riski de bulunmaktadır (13, 15). 
Finlandiya’da yapılan Çalışma ve Sağlık Araştırması’nda, şoförle-
rin %70’i araçlardan çıkan egzoz dumanını işlerindeki ciddi bir 
problem olarak değerlendirmiştir (15). 
Yalıtım malzemelerinde, fren balatalarında ve atıklarda asbest bu-
lunabilmektedir. Bu sebeple sürücüler, asbeste bağlı hastalıklara 
karşı da risk altında olabilmektedirler (13). 

Solunum sistemi hastalıkları: Karayolu ulaşımı hava kirliliği-
nin yapay kaynakları arasındadır. En fazla önem arz eden kirleti-
ciler arasında PM, ozon (O

3
), azot dioksit (NO

2
), CO ve uçucu or-

ganik bileşikler (UOB) bulunmaktadır. Bazı çalışmalar, hava kirli-
liğine maruz kalmanın astım, bronşit, amfizem, pnömoni ve kro-
nik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sıklığını artırdığını gös-
termektedir (24-26). Epidemiyolojik çalışmalar, profesyonel sürü-
cülerde akciğer kanseri görülme riskinin artmış olduğunu göster-
mekle birlikte bunun nedeni net değildir. Sigara içme alışkanlığı 
ya da egzoz dumanına maruz kalma risk faktörleri arasında sayı-
labilmektedir (27). Akciğer kanseri gelişme riski taksi şoförlerin-
de otobüs ve kamyon şoförlerine göre daha yüksek bulunmakta-
dır. Bu durum egzoz dumanına daha fazla maruz kalmak ile iliş-
kilendirilmektedir (28).

Kardiyovasküler sistem hastalıkları: Kardiyovasküler sistem 
hastalıkları prevalansının profesyonel sürücüler arasında diğer 
meslek gruplarına göre (ofis çalışanı, endüstri çalışan gibi) daha 
yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu durumun altında yatan ne-
denler tam olarak anlaşılmamış olsa da uzun süre çalışma, dü-
zensiz vardiya saatleri, uyku bozuklukları, sağlıksız beslenme, fi-
ziksel hareketsizlik, kimyasal ve psikososyal faktörlere maruz ka-
lım ile ilişki kurulmaktadır (29, 30).

Hepatotoksisite: Çeşitli kesitsel çalışmalarda metilen klorür, po-
liklorlu naftilinler, etilen diklorür, hidrazin, antineoplastik ilaçlar, 

dimetilasetamid ve 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin (dioksin) 
gibi kimyasallara mesleki olarak maruz kalan çalışanlarda karaci-
ğer enzimlerinin veya bilirubin seviyelerinin arttığı bildirilmiştir. 
Yakın zamanda taksi sürücülerinde serum aminotransferaz en-
zimlerinin ılımlı derecede yüksek tespit edildiği gösterilmiştir. Bu 
durumun obezite ve alkol kullanımıyla birlikte hava kirliliğiyle de 
ilişkili olabileceği belirtilmektedir (16).

Üriner sistem hastalıkları: Uzun mesafeli otobüs ve kamyon şo-
förleri, metropollerdeki toplu taşıma araçlarının sürücüleri; tra-
fik sıkışıklığı, güvensiz park alanları ve sınır geçiş noktalarındaki 
uzun bekleme süreleri nedeniyle tuvalet kullanma konusunda sı-
kıntı yaşamaktadırlar. İdrara sıkışma hissinin kognitif fonksiyon-
ları kötüleştirerek kaza riskinde artışa neden olabileceği düşünül-
mektedir. Tesislerin ve molaların yeterli olmaması sonucu istemli 
olarak sıvı alımının kısıtlanması dehidratasyon, idrar yolu enfek-
siyonları, böbrek taşı ve gastrointestinal şikayetler ile ilişkilendi-
rilmektedir. Ayrıca sürücüler kullanmaları gereken ilaçlarını (an-
tihipertansifler gibi) diürez etkileri nedeniyle almaktan da kaçına-
bilmektedirler. San Francisco’da toplu taşıma hizmetleri çalışan-
larına yönelik 2003 yılında yapılan bir ankette, kadın sürücülerin 
%60’ının erkek sürücülerin ise %11’inin idrar yolu enfeksiyonu ge-
çirdiği ortaya koyulmuştur (13). 

Taksi, otobüs ve kamyon sürücüsü olmak mesane kanseri için 
riskli meslek grupları arasında gösterilmektedir. Mesane kanse-
ri vakalarının etiyolojisi incelendiğinde sigaraya atfedilen risk 
%60’tır. Bununla birlikte aromatik aminler, PAH ve nitrozamin-
ler de mesane kanserine neden olan risk faktörleri arasında sayıl-
maktadır. Motor egzoz emisyonu partiküllerinin mutajenitesi ve 
olası kanserojenliği ile ilgili deneysel kanıtlar, insan mesanesi kar-
sinogenezinde motor egzozuna maruz kalımının da bir rolü olabi-
leceğini göstermektedir (16, 31). 

Enfeksiyon hastalıkları: HIV/AIDS, dünyanın farklı bölgele-
rinde önemli ulaşım yolları boyunca hızla yayılmaktadır. Ulaşım 
sektörü çalışanlarının, evlerinden uzakta olmaları, sürekli hare-
ket halinde olmaları, iş streslerinin yüksek olması, hayat kalitele-
rinin kötü olması ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin düşük ol-
ması nedeniyle virüs ile enfekte olma riskleri artmıştır. 2001 yı-
lında Güney Afrika Tıp Araştırma Konseyi tarafından yapılan bir 
araştırmada, KwaZulu-Natal Midlands’deki uzun mesafeli kam-
yon sürücülerinin %56’sında HIV pozitif saptanmıştır. ILO önder-
liğinde 2006 yılında, Karayolu Taşımacılığı Sektöründeki Ulusla-
rarası Sürücülerin Sınır Ötesi Hareketliliği Sorunlarından Kay-
naklanan Çalışma ve Sosyal Sorunlar toplantısında bir dizi sonu-
ca varılmıştır. Bunlar arasında HIV/AIDS ile mücadele için, çalı-
şan ve işveren işbirliğini temel alarak çalışanların ve yöneticilerin 
eğitimi için kurslar düzenlemek, farkındalığı artırıcı videolar ha-
zırlamak, rehber kitaplar yayınlamak yer almaktadır (32).

Tütün kullanımı: Şoförlük sigara içme sıklığının yüksek oldu-
ğu bir meslek grubudur (16). Ankara’nın merkezinde çalışan taksi 
şoförleriyle yapılan bir araştırmada, şoförler arasında sigara içme 
sıklığı %58,4 olarak bulunmuştur (33). Sigara içme sıklığı ile bir-
likte kanser başta olmak üzere kardiyovasküler sistem ve solu-
num sistemi hastalıkları gibi rahatsızlıkların görülme sıklığı da 
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artmaktadır. Bu durum sürücülerin kendilerinin yanında, ikinci 
ve üçüncü el sigara dumanı etkisi nedeniyle yolcuları da olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. Kapalı alanlarda sigara içmeyi önleyi-
ci yasalar uygulandıkça maruz kalımın azaldığını, bunun özellikle 
kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi sağlığı üzerindeki fay-
dalarını kanıtlayan çalışmalar giderek artmaktadır (16, 34). 

Beslenme sorunları: Sağlıklı gıdalara erişim iş yerinde fiziksel 
veya kimyasal risk faktörlerine karşı korunma kadar önemlidir. 
Dengeli beslenme sağlıklı bir yaşam için gerekli olmakla birlikte 
iş verimliliğini de artırmaktadır (35). İş yerinde yetersiz beslenme 
çalışma gücünün azalmasına, dikkati toplamada güçlüğe, hastalık 
ve kazalarda artışa, üretimde düşmeye neden olmaktadır (35, 36). 
Aşırı kilolu olmak ya da obezite ise küresel hastalık yükünde payı 
giderek artan bulaşıcı olmayan hastalıkların etiyolojik faktörleri 
arasında gösterilmektedir (35).

Kara taşımacılığı sektöründe yolda uzun süreler geçirildi-
ğinden çalışanların sağlıklı besinlere erişimleri güç olmaktadır 
(14). Ankara’da 2014 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı ya-
pan 138 otobüs şoförü ile yapılan anket çalışmasında, katılımcıla-
rın %50,4’ü düzenli beslenemediğini belirtmiştir (37). Gece alınan 
karbonhidrat miktarı ile LDL-kolesterol konsantrasyonu arasın-
da gösterilen doğrudan ilişki, gece çalışanlarında artan kardiyo-
vasküler sistem hastalıkları riskiyle ilişkilendirilebilmektedir (38).

Sedanter yaşam ve obezite: Obezite; kalp hastalıkları, diabe-
tes mellitus, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve uyku apnesi gibi 
birçok sağlık durumu ile ilişkisi bulunan önemli bir problemdir 
(39). Hareketsiz yaşam alışkanlığı ve dengesiz beslenme sürücü-
lerde obezite prevalansının yükselmesine neden olmaktadır. Son 
yıllarda yetersiz uyku süresi ile obezite arasında ilişki kurulmaya 
başlanmıştır. Kısa uyku süresinin, leptin seviyesini azaltıp ghre-
lin seviyesini yükselterek iştah artışına yol açtığı böylelikle de vü-
cut kitle indeksinde artışa neden olduğu öne sürülmektedir. Bu hi-
potez, düzensiz iş programları ve vardiyalı çalışma gibi nedenler-
le uyku yoksunluğu çeken sürücülerin yüksek obezite prevalansı-
nı açıklamaya yardımcı olabilir (40, 41).

Madde kötüye kullanımı: Uyuşturucu ve alkol, sürücünün yol-
daki dikkatini azaltabilecek bileşenler içermektedir. Daha genç 
veya daha az ücret alan sürücülerin alkol ve uyuşturucu madde 
kullanma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (13). 
Norveç’te 2012 yılında kamyon sürücülerinin alkol ve uyuşturu-
cu madde kullanımının incelendiği bir çalışmada 882 kamyon sü-
rücüsünden alınan örneklerin %1,9’unda alkol veya uyuşturucu 
madde bulunmuştur (42). 

KARA TAŞIMACILIĞINDA MEVZUAT
Karayolu taşımacılığında düzeni ve güvenliği sağlamak, çalışanla-
rın hak ve sorumluluklarını saptamak amacıyla 2003 yılında Ka-
rayolu Taşıma Kanunu çıkarılmıştır. Kanunda,  karayoluyla yük 
ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda ça-
lışan şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları zorun-
luluğu getirilmiştir (43).

Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren, ILO’nun 153 No’lu 
Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Süre-
lerine İlişkin Sözleşme’sinde sürücülerin mola vermeden devam-
lı olarak dört saatten fazla araç kullanmasına izin verilmemek-
te; azami toplam araç kullanma süresi günde 9, haftada 48 saat ve 
günlük dinlenme süresi 24 saat içinde aralıksız asgari 10 saat ola-
rak belirtilmektedir. Bununla birlikte her ülkenin yetkili makam 
ya da kuruluşları çalışma ve mola süreleri konusunda bazı sınırlı 
değişiklikler yapabilmektedir (44).

İş kazalarının yaklaşık %10’u kara taşımacılığı sektöründe ol-
maktadır (12). Bu durum sektörde iş sağlığı ve güvenliği konula-
rında eksiklikler yaşandığını göstermektedir. Oysa, 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nunda yer alan işverenin çalışanla-
rın işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü gereğin-
ce, taşımacılık sektöründe de ‘’mesleki risklerin önlenmesi, eğitim 
ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyo-
nun yapılması, risk değerlendirilmesinin yapılması, sağlık ve gü-
venlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi, çalı-
şanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunun gözetilme-
si, iş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi’’  gerek-
mektedir (45). Taşımacılık sektöründe,  ulaştırma alt tipi ve taşı-
nan yükün niteliğine göre işin tehlike sınıfı değişmektedir. Örne-
ğin taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç) ‘az tehlikeli’, de-
mir yolu ile şehirler arası ve şehir içi yük taşımacılığı (donmuş 
ürünlerin, petrol ürünlerinin, dökme sıvı ve gazların, kuru yükle-
rin, vb. taşınması) ‘tehlikeli’ iş kolu olarak sınıflandırılırken kara-
yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal 
ürünler vb.) ‘çok tehlikeli’ iş kolu grubunda yer almaktadır. İş sağ-
lığı ve güvenliği hizmetleri tehlike sınıfları göz önünde bulundu-
rularak düzenlenmelidir (46).

KARA TAŞIMACILIĞINDA  
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
İş yerinde sağlığı geliştirmek, çalışanların hem özel hayatını hem 
de çalışma hayatını göz önünde bulunduran bütüncül bir yakla-
şım gerektirir. Çalışma koşullarının çalışanların genel sağlığını 
etkilediği bilinmektedir. Benzer şekilde, çalışanların kişisel alış-
kanlıkları, tutumları ve yaşam tarzları da iş performanslarını et-
kileyebilmektedir (14). İş yerinde sağlığın geliştirilmesi için iş sağ-
lığı ve güvenliği risk değerlendirilmesi ile birlikte çalışanların sü-
rece katılımı teşvik edilmeli, genel sağlık konularına (beslenme, 
egzersiz, hijyen vb.) ve mesleki risk faktörlerine yönelik eğitim ve-
rilmeli, çalışma koşulları (çalışma saatleri, vardiya uygulamaları, 
mola süreleri vb.) uygun şekilde organize edilmelidir (14).

Kara taşımacılığı çalışanları, yüksek iş sağlığı ve güvenliği 
risklerine rağmen sosyal güvenlik ağlarından faydalanma konu-
sunda çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar. Sözleşme düzenlemele-
ri, sağlık hizmetlerinden yararlanma olanakları, emekli aylıkla-
rı, hastalık, iş kazası, aile, doğum ve malullük ödenekleri ülkele-
rin uyguladığı sosyal koruma modellerine bağlı olarak değişmekle 
birlikte; kayıt dışı çalışma, standart dışı istihdam biçimleri, taşe-
ronluk uygulamaları yaygın olarak görülmektedir. Sektörde sağlı-
ğın geliştirilmesi için öncelikle tüm çalışanların iş sağlığı ve gü-
venliği sistemine dâhil edilmesi gerekmektedir. 
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Ülkelerin artan nüfusları, kentleşme, sanayileşme, teknolojinin 
yaygınlaşması ve refah artışına paralel olarak enerji tüketimi ve 
enerjiye olan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Bu bağlam-
da yaşanan enerji sorunu, günümüzde uluslararası toplumun 
en önemli problemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Ülkelerin enerji politikaları belirlenirken kesintisiz, güveni-
lir, temiz ve ucuz enerji kaynaklarının bulunması ve bu kaynak-
ların çeşitlendirilmesi esas alınmaktadır (1). Enerjinin başlıca uy-
gulama alanı olan elektrik enerjisi genellikle fosil yakıtlar ile hid-
rolik enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Günümüzde dünya-
nın ticari enerji talebinin yaklaşık %90’ı fosil yakıtlardan, geri ka-
lanı hidrolik ve nükleer enerji tesislerinden karşılanmaktadır (2). 
Dünyada bulunan mevcut enerji rezervlerin kısıtlı olması ve fosil 
kökenli enerji kaynaklarının ömürlerinin azaldığı gerçeği ise, ülke-
leri farklı enerji kaynağı arayışlarına sürüklemektedir. Ülkemizde 
elektrik üretiminde doğalgaz ilk sırayı alırken, ikinci sırada kö-
mür gelmektedir. Türkiye gelişmekte olan ve giderek sanayile-
şen bir ülkedir ve son yıllarda, ortaya çıkacak büyük elektriksel 
güç talebinin karşılanması için nükleer enerjiden yararlanılması 
gerekliliği öngörülmektedir, bu bağlamda yapılan çalışmalar ise 
devam etmektedir (3). 

Enerji üretiminde nükleer enerjinin kullanımı, ülkelerin ener-
ji kaynağı bulma sorununa çok önemli bir alternatif çözüm ola-
rak karşımıza çıkmaktadır (4). Nükleer enerjinin barışçıl amaçlı 
kullanımı 1930’lu yıllara dayanmaktadır ve ilk reaktör 1942 yılın-
da Enrico Fermi tarafından kullanıma sokulmuştur. Günümüzde 
ise dünya nüfusunun gereksinimlerine paralel olarak; başta ener-
ji, tıp, endüstri ve tarım olmak üzere birçok alanda nükleer enerji-
nin kullanım oranı giderek artmaktadır. IAEA International Ato-
mic Energy Agency (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ve WNA 
World Nuclear Association (Dünya Nükleer Birliği) verilerine da-
yandırılarak 2011 yılında hazırlanan rapora göre (5); dünyada top-
lam 375,9 GW kurulu güce sahip ve elektrik üretiminin %13,5’ini 
(6) sağlayan 439 adet nükleer reaktör işletilmektedir. 2022 yılı-
na kadar 151 yeni nükleer reaktörün inşa edilmesi planlanmış ve 
2030 yılına kadar işletmeye alınmak üzere 331 nükleer reaktör de 
ülkelerin nükleer programlarına dahil edilmiştir. Fransa’da nük-
leer enerjinin elektrik üretimindeki payı %78 oranına sahiptir.

Nükleer enerji; kullanım alanının geniş olması, uzun vade-
de ucuz olması, çevresel vb. dış koşullara bağlı olmadan kullanıla-
bilmesi, birçok enerji kaynağından çok daha yüksek oranda ener-
ji sağlayabilmesi açılarından tercih edilmektedir. Aynı zamanda 
nükleer enerji diğer enerji türlerine kıyasen kesintisiz, güvenilir ve 
temiz bir enerji türü olarak tanımlanmaktadır. Nükleer güç sant-
rallerinin işletiminde karbon emisyonu söz konusu değildir, nük-
leer yakıt görece bol ve ucuz olarak temin edilebilir ve depolana-
bilir. Nükleer güç santralleri, güvenlik kriterlerine tamamen uyul-
duğu sürece çevre ve insan sağlığına önemli zararlı etkiler verme-
mektedirler (2). Nükleer reaktörler; araştırma reaktörleri, elekt-
rik üreten güç reaktörleri ve plütonyum üreten reaktörler ola-
rak alt sınıflara ayrılır ve bu reaktör türlerinin kullanım amaçları 
farklıdır. Nükleer güç santralleri enerji açığını kapatacak bir nük-
leer programı başlatırken, ileri teknolojiyi de beraberinde getir-
mektedirler. Sonuç olarak nükleer enerji; çevreyle dost, risk fak-
törü düşük ve sürekliliği olan bir enerji kaynağı olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Kalite ve güvenlik kriterlerine göre yapılmış bir 
nükleer güç santralinin olumsuz etkisi olmadığı kabul edilmek-
tedir (7). Daha sonraki bölümlerde detaylandırılacak olan dünya-
daki üç önemli nükleer güç santral kazalarının temellerinde bü-
yük güvenlik ihlalleri bulunmaktadır. Nükleer enerjinin her yö-
nüyle yüksek bir teknolojiye dayandığı, üretimin her kademesinde 
kalite ve güvenliğin ön planda tutulması gerektiği unutulmama-
lıdır. Bu bilinçle ülkemizde kurulması planlanan Akkuyu ve Si-
nop’taki Nükleer Güç Santrallerinin yılda yaklaşık 80 milyar kWh 
elektrik üretmesi ve ülkemizde büyük bir enerji açığını kapatma-
sı beklenmektedir.

Ancak kazançlı bir enerji kaynağı olarak kullanılan nükleer güç 
santrallerinin emniyetli kullanılmadıkları durumda oluşturma 
potansiyeline sahip oldukları radyobiyolojik etkiler (8, 9), çevresel 
etkiler ve bu sektörde çalışan radyasyon çalışanları için iş sağlığı 
ve güvenliği açısından etkileri düşünüldüğünde; nükleer güç sant-
rallerinin güvenlik noktasında ne denli tercih edilmesi gereken bir 
enerji kaynağı olduğu toplum içinde tartışmalı bir konu olmakta-
dır. Bu sebeple kitabın bu bölümünde, güncel fiziksel risk faktör-
lerinden olan ve yakın gelecekte ülkemizde işletime geçmesi bek-
lenen nükleer güç santrallerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından 
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irdelenmesi konusu ele alınmıştır. Bu bölümde kısaca; nükleer güç 
santrallerinin temel çalışma ilkeleri, nükleer atıklar, günümüze ka-
dar gerçekleşmiş üç büyük nükleer güç santral kazası ile bu ka-
zalardan edinilen tecrübeler, nükleer güç santrallerindeki mevcut 
risk faktörleri, nükleer güç santrallerinde iş sağlığı güvenliği açı-
sından dikkat edilmesi gerekli hususlar ve nükleer güç santralleri 
ile ilgili yasal mevzuat hakkında genel bilgi verilecektir. 

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN 
TEMEL ÇALIŞMA İLKESİ
Bu kitabın “İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma” başlığın-
da da açıklandığı gibi, doğada bulunan maddelerin özelliklerini 
atomlarının merkezindeki çekirdeğin karakteri belirler. Genellik-
le çekirdeğinde eşit sayıda nötron ve proton içermeyen kararsız 
çekirdekler radyoaktif özellik gösterirler. Nükleer enerji; atom 
çekirdeğinin bölünmesi, parçalara ayrılması olarak adlandırılan 
fisyon veya iki atom çekirdeğinin birleşmesi, kaynaşması olarak 
adlandırılan füzyon sonucunda açığa çıkan enerji olarak tanımla-
nabilir. Nükleer güç santralleri temelde, fisyon sonucu açığa çıkan 
nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir (10). 

Doğada bulunan veya yapay olarak üretilen uranyum ve plüton-
yum gibi bazı ağır elementler günümüzde nükleer yakıt hammad-
deleri olarak kullanılmaktadır. Kullanılan yakıt, nükleer güç sant-
ralinin türüne göre; doğadaki uranyumun binde yedisine (%0,71) 
karşı gelen bölünebilme yeteneğine sahip (fisil) uranyum-235 izoto-
pu veya doğal uranyum içindeki uranyum-235 izotopunu artırmak 
amacıyla zenginleştirilmiş uranyum olabilir (11). Uranyum-235 
izotopunun çekirdeği bir nötron ile etkileştiğinde, uranyumun 
çekirdeği fisyon tepkimesi sonucunda iki parçaya bölünür ve reak-
siyon sonucuna iki (veya üç) nötron, aynı zaman da ~102  MeV mer-
tebesinde açığa çıkan nükleer enerji eşlik eder (Şekil 1). 

Nükleer tepkime sonucu açığa çıkan enerji değerini diğer 
enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarı ile kıyaslamak 
gerekirse; tipik bir nükleer güç reaktöründe sadece 1 kg uran-
yumdan elde edilen fisyon enerjisi ile 45000 kg odun, 22000 kg 

kömür, 15000 litre petrol ve 14000 kg likit doğalgazdan elde edi-
len enerji değerinin eşdeğer olduğunu söylemek mümkündür. 
Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılacak kıyaslamada; 
günümüzde mevcut teknolojilerle 900 MW kapasiteli bir nükleer 
güç santralinin bir yılda ürettiği elektriğin, ancak 70 km2’lik gü-
neş paneli ve binlerce rüzgâr değirmeni ile elde edilebileceğini 
belirtmek gerekir (11). 

Bir nükleer güç santrali, temelde konvansiyonel güç santralları 
ile aynı mantıkla çalışır. Ancak nükleer güç santralleri ısı üretmek 
için fisyon sonucu üretilen nükleer enerjiyi kullandıkları ve bu-
nun sonucunda çevreye salınmaması gereken radyoaktif maddeler 
de ürettikleri için bazı ek sistemlere ihtiyaç duyarlar. Tipik bir su 
soğutmalı nükleer güç santralinin iç yapısı Şekil 2’de verilmiştir. 
Su soğutmalı nükleer güç santralinde; fisyon reaksiyonu sonucun-
da ortaya çıkan büyük ısıl enerjinin, yakıtın bulunduğu ortamdan 
taşınması gerekir. Bunun için birincil çevrimdeki soğutucu suyun 
bir pompa ile dolaştırılması sağlanır. Yaklaşık 300°C’de olan sıcak 
su, borular yardımı ile soğuk su içeren bir hazneden geçirilir. Bu 
esnada ısı transferi ile soğuk su ısınarak buhar oluşur. Elde edilen 
buhar bir buhar türbininden geçirilerek ısı enerjisi elektrik ener-
jisine dönüştürülür. Yüksek sıcaklıktaki bu buhar, elektrik jenera-
törüne bağlı olan türbinlere verilir. Türbin kanatçıklarına çarpan 
yüksek enerjili buhar türbin şaftını çevirir ve jeneratörün elektrik 
enerjisi üretmesi sağlanır. Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim 
hatları ile kullanılacağı bölgelere gönderilir. Türbinden çıkan ba-
sınç ve sıcaklığı azalmış buhar, tekrar kullanılmak üzere yoğun-
laştırıcıya gider ve su haline geldikten sonra tekrar kontrollü fis-
yon ile açığa çıkan enerji kullanılarak ısıtılıp buhar haline getirilir 
ve döngü aynı şekilde devam eder.

Nükleer güç santrallerinde, acil durumlar için çekirdek bölün-
mesinden ve radyoaktif kaynaktan açığa çıkan enerjinin soğurul-
ması amacıyla kullanılan çeşitli yardımcı sistemler bulunmakta-
dır. Bu sistemlerin temel amacı yakıt çubuklarında üretilen ısının 
güvenli olarak alınması, böylece yakıtın, reaktörün özelliklerinin 
korunmasıdır. Olası bir kaza durumunda nükleer güç santralleri, 
reaktör kalbi ısınmaya başlayınca kendi kendilerini kapatıp zincir-
leme reaksiyonu durduracak şekilde tasarlanmışlardır (1). 

Şekil 1. Fisyon Tepkimesi (http://nuclear-power.net Web adresinden alınmıştır, Erişim: 07 Ekim 2020)
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NÜKLEER ATIKLAR
Enerji üretmek için kullanılan nükleer güç santrallerinin çevre-
ye olabilecek zararlı etkileri; radyoaktif etki ve ısıl etkidir. Tüm 
endüstri türlerinde olduğu gibi nükleer güç santral teknolojisinde 
de çevreye mümkün olan en az atığı bırakmak temel prensibine 
uyulmalıdır. Nükleer güç santrallerinin çevreye verebileceği za-
rarlar incelenirken, santrallerin havaya, suya, yeryüzüne ve biyos-
fere bıraktığı etkileri incelenmeli ve bu etkilerin nasıl en aza indi-
rileceği irdelenmelidir (1). Nükleer güç santrallerindeki en büyük 
çıkmazın, kullanım dışı kalan katı nükleer atıklar olduğu kabul 
edilmektedir. Nükleer atık sorunu tüm dünya genelinde işletilen 
nükleer santral sayısı ile birlikte giderek artmış, Çernobil nükleer 
güç santral kazasından sonra ise tüm dünyanın dikkatini çekme-
ye başlamıştır (2). 

Nükleer güç santrallerinden kaynaklanabilecek radyoaktif et-
kilerin bir kesimi, santral bacalarından çıkan emisyonların at-
mosfere taşınımı ile radyasyonun yer yüzeyine ve yer yüzeyinde-
ki canlılara ulaşması yoluyla olur. Bu nedenle özellikle reaktör bi-
nasından kaynaklanabilecek sızıntı veya kaçaklar yoluyla radyo-
aktif elementlerin proses buharı ile kontrolsüz olarak çevreye da-
ğılmaması için binalar sürekli olarak alçak basınç altında tutulur. 
Emilen havanın radyasyon seviyesi devamlı olarak ölçülür, filtre 
edilir ve daha sonra kontrollü bir şekilde baca yoluyla çevreye bı-
rakılır. Aynı şekilde sıvı atıklar da benzer yöntemlerle toplanır ve 
kontrollü olarak çevreye bırakılırlar. Nükleer güç santrali kaynak-
lı radyoaktif etkilerin diğer bir kesimi ise; santralden çıkan sıvı ve 
katı atıkların nehirler, göller veya denizlere ulaşması, bu ortamlar-
da yaşayan canlıların ve yeraltı sularının bu atıklardan etkilenme-
si yolu ile olur (2). Radyoaktif maddelerin veya nükleer atıklarının 
çevreye atılması yoluyla veya herhangi bir sızıntı nedeniyle iyoni-
ze radyasyonun rüzgâr ve su ile taşınarak başka bölgelere ulaşma-
sı ve geniş alanlarda radyoaktif kirlilik oluşturması mümkündür. 
Radyoaktif kirlilik yoluyla toprağın üst katmanlarındaki radyoak-

tif maddeler doğrudan ve/veya besin zincirine girerek dolaylı yol-
dan canlılara ulaşabilir. Aynı şekilde iyonize radyasyonun bulun-
duğu alanlarda çalışan radyasyon çalışanları da radyoaktif atıklar-
dan etkilenebilirler. Bu nedenle radyoaktif atıkların sökülme, top-
lanma, taşınma ve depolanma aşamalarının yürürlükte olan ya-
sal mevzuatlara göre ve güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştiril-
mesi gerekmektedir.   

IAEA International Atomic Energy Agency (Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı) tarafından yapılan tanıma göre; radyoaktif atık, 
ulusal otoriteler tarafından güvenli olarak tanımlananlardan 
daha fazla radyoizotop konsantrasyonu içeren ve gelecekte kul-
lanılması düşünülmeyen malzemelerdir (7). Dünya genelinde ba-
kıldığında, radyoaktif atığın emniyetli yönetimi için büyük bir de-
neyim oluştuğu görülmektedir. Ülkemiz de dahil olmak üzere her 
ülke; IAEA tarafından geliştirilmiş, üye ülkeler tarafından onay-
lanmış, uluslararası standartlara uygunluğunda karar kılınmış ve 
ayrıntılı olarak hazırlanmış kendi kural ve yönetmeliklerine sahip-
tirler. IAEA; standartların uygulanmasını tavsiye etmekte, ayrıca 
radyoaktif atıkların emniyetli yönetimindeki bilgi ve deneyimle-
rin paylaşımını da kolaylaştırmaktadır (12). Radyoaktif atıklar; bu 
konudaki düzenlemeleri kolaylaştırmak amacıyla yarıömürleri ve 
aktiviteleri dikkate alınarak sınıflandırılırlar. Kategorilerin tanımı 
ülkeden ülkeye değişmekle beraber, mevzuatımıza göre radyoaktif 
atıklar muaf, düşük seviye, orta seviye ve yüksek seviyeli atıklar 
olarak gruplandırılırlar (13). Klasik atıktan farklı olarak nükleer 
endüstrisindeki atığın bertarafı için yasalara dayalı yönetmeliklere 
uyulması gerekir ve uygulaması, bağımsız organlarca titizlikle 
denetlenir. Bu bağlamda ülkemizde yürürlükte olan mevzuata ait 
genel bilgiler de bu bölümün sonunda sunulacaktır (13).

Yaklaşık olarak yılda bir kez, nükleer reaktörün içerisindeki 
nükleer yakıtın üçte biri yenisi ile değiştirilmektedir. Çok yüksek 
aktiviteye sahip bu nükleer yakıtın dışarıya yaydığı radyasyon ve 
ısıl enerjiyi minimize etmek için nükleer yakıtın derin su havuzla-

Şekil 2. Nükleer enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi (1)
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rı içinde tutulması gerekmektedir. Ayrıca içerdiği 235U oranındaki 
azalma nedeniyle artık fisyon zincir reaksiyonunu gerçekleştire-
meyen, yani reaktördeki ömrü olan yaklaşık 6 yılı dolduran yakıt 
demetleri de reaktörden alınır ve kullanılmış yakıt olarak adlan-
dırılır. 1000 MW gücündeki bir nükleer güç santralinden çıkan 
kullanılmış yakıtın yaklaşık %95,5’i uranyum dioksit (yakıt mal-
zemesi), %3,5’i fisyon ürünü olan hafif izotoplar, %0,9’u plüton-
yum ve %0,1’i de uranyumdan daha büyük diğer ağır izotoplardan 
oluşur. Kullanılmış yakıtı kimyasal metotlarla işleme tabi tutarak 
içerdiği uranyum ve plütonyumu geri kazanmak mümkündür. Bu 
durumda geriye, %3,6’lık kısım olan ve fisyon ürünü hafif izotop-
lar ile ağır izotoplardan oluşan bir karışım kalır. Kullanılmış nük-
leer yakıttaki hemen hemen tüm radyoaktiviteden sorumlu olan 
bu karışım, yüksek aktiviteli nükleer atık olarak tanımlanmak-
tadır (1). Yüksek aktiviteli bu nükleer atıkların çevreye ve insana 
zarar vermeden tasfiye edilmesi çok önemlidir. Bu atıkların dış 
ortamla irtibatı, telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açabilir.

Yüksek düzeyli radyoaktif atıkları zararsız hale getirme yolla-
rından bir diğeri ise camlaştırma işlemi olarak adlandırılır. Bu 
işlemde radyoaktif atık, uzun süreli depolama için orijinal hacmi-
nin üçte birine düştüğü katı cam bloklara dönüştürülür. Bu amaç-
la, bu atıklar yüksek sıcaklıkta cam eriyiği ile karıştırılıp metal si-
lindirler içine boşaltılırlar ve soğuduğunda camsı bir yapı kaza-
nırlar. Cam suda çözünmeyen, uygun mekanik özelliklere sahip 
bir malzeme olduğundan, camlaştırma işlemine tabi olan nükle-
er atıkların yeryüzüne çıkma ihtimali daha çok azalmaktadır. Bu 
atıklar, depolandıktan sonraki 50 - 100 yıl boyunca tekrar işlene-
bilirler (1, 14). 

Atıkların bertarafı için kullanılan başka bir yöntem ise, 
öncelikle bir parçacık hızlandırıcısından çıkan yüksek enerjili 
parçacık demetinin bir hedefe yönlendirilmesi yoluyla nötronlar 
oluşturmak, daha sonra oluşturulan nötronları uzun yarıömür-
lü radyoaktif atık malzemeleri ile etkileştirerek daha kısa yarıö-
mürlü, hatta radyoaktif olmayan kararlı izotoplara dönüştürme 
(nükleer transmutasyon) işlemidir. Bu yöntemle nükleer enerjinin 
kullanımında ortaya çıkan radyoaktif tehlikeler önemli ölçüde 
azaltılabilmektedir.

Nükleer atıkların bertarafı için en yaygın kullanılan yön-
tem ise, atıkların yeryüzünün 500 ile 1200 m altında inşa edilen 
özel depolara gömülmesi işlemidir. Bunun nedeni radyoaktif atı-
ğın yönetimi için günümüzdeki yaklaşımın, nükleer atığı çevre-
den tecrit ederek zararlarını sınırlamak olmasıdır. Yüksek düzeyli 
radyoaktif atıkların depolanması için en iyi çözümlerden birinin, 
uygun jeolojik özelliklere sahip yeraltı depoları olduğu düşünül-
mektedir (14, 15). Yüksek düzeyli radyoaktif atıklar için böyle bir 
depo henüz işletime açılmamasına rağmen, bu tür bir deponun 
nasıl olması gerektiğine dair ayrıntılı öneriler bulunmaktadır. Bu 
amaçla radyoaktif atıkların yeraltında derin bir alanda, ince bir 
mühendislikle düzenlenmiş odalara ve tünellere yerleştirilmele-
ri öngörülmektedir. Yeraltı deposu için seçilecek saha; kararlı bir 
jeolojik formasyona sahip olmalı, radyoaktif atığı 10.000 yıldan 
daha fazla süre ile tecrit edebilmelidir. 

Nükleer atıklar hakkında verilen bilgilere ek olarak; az mik-
tarda uranyum kaynağından çok yüksek miktarda enerji üretile-
bilmesi nedeniyle, nükleer güç santrallerinde oluşan atık miktarı-
nın, fosil yakıtlar nedeniyle oluşan atık miktarından daha az ola-

cağı söylenebilir (14). Örneğin, 1000 MW gücündeki bir nükleer 
güç santralinden yılda yaklaşık 30 ton nükleer atık çıkmaktadır. 
Aynı büyüklükteki bir fosil yakıt kullanılan santralden ise yakla-
şık 2.000.000 ton petrol atığı veya kömür atığı ortaya çıkmakta-
dır (14). Ayrıca uzun vadede nükleer atıkların tehlikesinin, nük-
leer atıkların aktivitelerinin zamanla azalması nedeniyle, kurşun, 
civa ve arsenik gibi zehirli atıklara kıyasen daha az olduğu kabul 
edilmektedir (1).

NÜKLEER GÜÇ SANTRAL KAZALARI
İş sağlığı ve güvenliği açısından nükleer güç santrallerinde karşıla-
şılabilecek çok önemli bir başka konu ise, kontrolsüz iyonize rad-
yasyon kaynakları oluşturabilecek radyasyon kazalarıdır. Nükle-
er Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği’ne (2018 yılında 
yayımlanmıştır) göre kaza; beklenen işletme olaylarının ötesinde, 
tasarıma esas ve tasarım ötesi kazaları da kapsayan, işletme koşulla-
rından tüm sapmaları gösterir (16). Radyasyon kazası; iyonlaştırı-
cı radyasyon kaynaklarının kullanıldığı bir uygulama sırasında mey-
dana gelen ve sonucunda kontrolsüz radyasyon ışınlamasına sebep 
olan beklenmeyen ve istenmeyen olaylardır. Radyasyon kazasının 
bir nükleer reaktörde gerçekleşmesi durumu ise nükleer kaza ola-
rak isimlendirilir. Diğer endüstriyel sektörlerde olduğu gibi, nükle-
er santrallerde de kazaların gerçekleşmesi olasılık dahilindedir. An-
cak nükleer güç santrallarındaki kazalar diğer sektörlerdeki kazalar-
dan farklı olarak daha büyük alanlara yayılabilmekte ve etkisi çok 
uzun süreli olabilmektedir. Bu kazaların meydana gelmemesi için 
santral tasarımından işletme yönergelerine kadar gereken önlemle-
rin titizlikle alınması ve güvenlik kurallarına tam olarak uyulma-
sı gereklidir.

Genellikle radyasyon kazaları; eğitimsizlik, aşırı özgüven, ku-
rallara uyulmaması, sorumlulukların yerine getirilmemesi, kullanı-
lan cihazların teknik özelliklerini bilmeme, bakım onarım işlerinde 
aksaklıklar, çalışma ortamının uygunsuzluğu, üretim hataları, rad-
yasyon ölçüm cihazlarının yetersizliği, eksik donanım, yanlış mü-
dahaleler, dikkatsizlikler, radyasyon kaynağının çalınması, kaybol-
ması vb. nedenlerden kaynaklanır. Bu konu ile ilgili yürürlükte olan 
mevzuat ise; nükleer güç santrallerin tasarım, yapım ve çalıştırıl-
malarında olası kaza riskini mümkün en düşük orana indirecek şe-
kilde planlanıp uygulanmasını öngörmektedir. Ancak endüstrinin 
her dalında olduğu gibi nükleer endüstrisinde de bugünkü yüksek 
teknoloji düzeyine ulaşıncaya değin bazı kazalar yaşanmıştır. Bu 
kesimde, geçmişte nükleer güç santrallerinde gerçekleşmiş olan en 
önemli üç kaza hakkında kısaca açıklamalar yapılacak, bu kazaların 
sonuçları ve edinilen tecrübeler hakkında bilgi verilecektir. 

Three Mile Island Nükleer Güç Santral 
Kazası
Bu kısımda bahsedilecek üç nükleer güç santral kazasından ilki; 
1979 yılında, ABD’de, iki basınçlı su reaktörüne sahip Three Mile 
Island Nükleer Güç Santrali’nin ikinci ünitesindeki yakıt erimesi 
sonucu meydana gelmiştir. Kaza, temelde insan hatası ve teknik 
hatalara dayandırılmaktadır. 

PWR Pressurized water reactor (Basınçlı su reaktörüne) sahip 
Three Mile Island Nükleer Güç Santrali’ndeki kazaya, ikincil so-
ğutucu döngüsündeki su temizleme sisteminde bakım esnasında 
kapalı bırakılmış bir vananın sebep olduğu tahmin edilmektedir. 
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Kaza esnasında soğutma döngüsünde yeterli soğutucu bulunma-
ması yüzünden, buhar üretecinde yeterince ısı taşınımı yapılama-
mış ve reaktör, otomatik koruma sistemleri tarafından kapatılmış-
tır. Ancak nükleer reaktörler zincirleme fisyon reaksiyonunu son-
landırılsa bile, radyoaktif fisyon ürünleri ısı (atık ısı) üretmeye de-
vam ettiğinden, reaktörün bulunduğu basınç kabında soğutma su-
yunun sıcaklığı ve basıncı yükselmiş, bu durum ise reaktörde yakıt-
ların yeterince soğutulamamasına sebep olmuştur. Kaza sırasında 
açılan rahatlama vanası sistem basıncını azaltırken, aynı zamanda 
reaktörde artan ısıyı taşımak üzere otomatik olarak devreye giren 
Yüksek Basınç Acil Reaktör Soğutma Sistemini de devreye sokmuş-
tur. Tasarım bir süre sonra rahatlatma vanasının kapanmasını ge-
rektirirken, kaza sırasında bu vana arızalanarak tam kapanamamış-
tır. Bu şekilde reaktörde basınç ve su kütlesi azalmış ve sistem tasar-
landığı gibi otomatik olarak Yüksek Basınç Acil Reaktör Soğutma 
Sistemini devreye almıştır. Tüm hata ve sistem problemlerine rağ-
men güvenlik sistemleri otomatik olarak devreye girerek, kazanın 
güvenli sonlanması için görevlerini yerine getirmiştir. Ancak 
kaza bu şekilde sonlanmamıştır. Reaktör operatörleri, arızalı olan 
rahatlatma vanasının kapanmadığını fark etmemişler, sistemden 
soğutucu kütlesinin sürekli çıkmakta olduğunu bilmediklerinden 
ve ölçtükleri bazı değerleri yanlış yorumladıklarından, basınç kabı-
nın fazla suyla dolmaması için Yüksek Basınç Acil Reaktör Soğut-
ma Sistemini devreden çıkarmışlardır. Böylece aslında sonlanmış 
olan kazanın, soğutucu kaybı kazasına dönüşmesine sebep olun-
muştur. Kazanın başlamasından sekiz dakika sonra yedek besleme 
suyu döngüsündeki vanaların kapalı kaldığı ve yaklaşık iki buçuk 
saat sonra da basınç rahatlatma vanasının tam kapanmadığı opera-
törlerce fark edilmiş ancak bu süre içinde soğutucu pompaları dev-
reden çıkmış, yakıtlar ısınarak bütünlüğünü kaybetmeye başlamış-
tır. Kazanın daha da kötüleşmesini engellemek için gösterilen çaba-
lar reaktördeki ısınmayı kontrol altına almaya yardımcı olana dek, 
reaktördeki yakıtların bir kısmı erimiş, böylece bu yakıtların içerdi-
ği radyoaktif fisyon ürünleri önlerindeki ilk iki bariyeri aşarak ba-
sınç kabı ve koruma kabına ulaşmıştır. Basınç rahatlatma vanasının 
açık kalması yüzünden koruma kabı içindeki tanklar dolarak taş-
mış, taşan suyun bir kısmı koruma kabı dışında bulunan yardımcı 
binalar içinde bulunan tanklara pompalanmış, bu şekilde soğutucu 
suyun içinde yakıt erimesi sonucu oluşan radyasyon yardımcı bina-
lara da ulaşmıştır. Yardımcı binalarda bulunan radyasyon algılama 
ve ölçme cihazlarının yüksek değerler ölçmesi yüzünden saha için-
de acil durum ilan edilmiştir (1).

 Three Mile Island kazası sırasında açığa çıkan radyoaktivite-
nin büyük kısmı basınç kabı ve koruma kabı içinde tutulmuştur. 
Ancak koruma kabına taşan birincil soğutma döngüsü suyu ile ba-
sınç kabından çıkan radyoaktif gazların tamamı koruma kabında-
ki filtrelerce temizlenemiş ve özellikle İyot-131 koruma kabından 
ayrılarak atmosfere ulaşmıştır. Yapılan ölçüm ve incelemeler; ko-
ruma kabını terk eden radyoaktivitenin, doğal radyasyon seviyesi-
nin çok az üstünde olduğunu göstermiştir. Santrale 10 mil yakın-
lıkta yaşayan insanların aldığı ortalama doz 0.08 mSv olarak belir-
lenmiştir (17). Bu nedenle bu kaza sonrasında halkın santral çev-
resinden uzaklaştırılmasına gerek duyulmamış, İyot-131’in çiftlik 
hayvanlarının besin döngüsüne karışmış olabileceği düşünülerek 
sadece süt ve süt ürünlerinin tüketilmesine kısıtlama getirilmiştir. 
Herhangi bir can kaybına sebep olmayan kaza sonucunda koruma 

kabından çıkan radyoaktivite halk sağlığını tehdit edecek seviye-
lere ulaşmamıştır. Ancak oldukça önemli bir yatırım olan reaktör 
çalışamaz duruma gelmiştir.

Three Mile Island kazasından sonra nükleer endüstrisinde 
birçok alanda iyileştirme, güvenlik ve izleme sistemlerinde ge-
lişme ve güvenlik anlayışında önemli radyasyondan korunma 
farkındalıklarına ulaşılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ile, nük-
leer güç santrallerinde özellikle operatör hataları ve beklenmeyen 
cihaz bozukluklarının incelenmesi önem kazanmıştır. Kazadan 
sonra ABD’de bulunan Nükleer Düzenleme Komisyonu tarafın-
dan belirlenen ölçütlere uygun olmak üzere, yeni radyasyon öl-
çüm cihazları geliştirilmiş ve mevcut olanların da iyileştirilmele-
rine gidilmiştir. Bu kaza ciddi kaza sınıfında olup INES’de 6 de-
recesindedir.

Çernobil Nükleer Güç Santral Kazası
Çernobil Nükleer Güç Santral Kazası; 1986 yılında, Rusya’da 
Çernobil Nükleer Güç Santrali’nde gerçekleşmiştir. Kaza; nükleer 
enerjinin sivil amaçlı kullanım tarihinde günümüze değin yaşa-
nan nükleer güç santral kazaları arasında çevreye en fazla radyo-
aktif madde salınan kaza olarak kabul edilmektedir (17). Çernobil 
nükleer güç santral kazası; tasarım, işletim ve operatör hataları 
yüzünden tam bir faciaya dönüşmüştür. Bu kazanın sonuçlarının 
çok kötü olmasının diğer önemli nedenleri ise, santral tasarımı-
nın bir koruma kabı içermemesi ve santralde batı standartların-
ca öngörülen bazı güvenlik sistemlerinin bulunmamasıdır (1, 2). 

Çernobil Nükleer Güç Santralı’ndaki kaza, her biri 1000 
MW gücünde olan dört reaktör ünitesinin dördüncü ünitesinde 
meydana gelmiştir. Bu büyük kaza; reaktör, yıllık normal bakım 
çalışmaları için planlı bir şekilde durdurulmaya çalışılırken yapı-
lan bir deney esnasında gerçekleşmiştir. Yapılan deney, ana güç 
kaynağı kaybedildiğinde türbinlerin ne kadar süreyle daha ana 
pompalara güç sağlayacağının belirlenmesi üzerinedir. Kaza; iş-
letme personelinin yaptığı büyük yanlıştan kaynaklanmış, reak-
töre soğutma suyu basan ana pompalar durdurulurken, grafitli 
kontrol çubukları da yukarı çekilerek reaktör kritik üstü duruma 
sokulmuştur. Uyulması zorunlu olan güvenlik uyarıları deney ya-
pan ekip tarafından etkisiz hale getirilmiş, kaza art arda gelen iki 
patlamayla başlamış, kontrolsüz haldeki zincirleme nükleer reak-
siyonlar sonucu oluşan çok büyük enerji ile reaktördeki su buhar-
laşmış, reaktör silindiri tepesinden patlamış ve binayı da çatıdan 
delmiştir. Bu sırada reaktörün gücünün yaklaşık bin kat arttığı 
hesaplanmaktadır. Ulaşılan çok yüksek sıcaklık nedeniyle reaktö-
rün yakıt elemanları erimiş, uranyum santralın alt katlarına aka-
rak taban ve duvarlardaki betonla kaynaşmış, ayrıca çeşitli büyük 
oranda radyoaktif madde santral içine, çevreye ve havaya ulaşmış-
tır (1, 17). UNSCEAR 2008 Teknik Raporu’na göre; ilk yardım iş-
çilerinden 134’ünde, daha önce fiziksel risk etkenleri bölümünde 
iyonlaştırıcı radyasyon alt başlığında açıklanan, Akut Radyasyon 
Sendromu (ARS) rahatsızlığı görülmüştür. Tüm iyileştirme çaba-
ları ve omurilik aktarımlarına rağmen bu çalışanlardan 28’i ölmüş-
tür. 1987 - 2004 tarihleri arasında ise 19 çalışan çeşitli nedenlerle 
ölmüştür ancak bu ölümlerde iyonize radyasyonun etkisinin olup 
olmadığı net değildir (18). Çernobil Nükleer Güç Santral kazasın-
da çevreye salınan aktivitenin yaklaşık 14×1018	Bq	olduğu	tahmin	 
edilmektedir (17).  
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O zamanki Sovyetler Birliği yönetimi Çernobil’deki kazanın 
gerçekleştiği bilgisini paylaşmayı yasaklamış ve kaza ancak iki 
gün sonra İskandinav ülkelerindeki radyasyon ölçüm aletlerinin 
yüksek değerler göstermesi sonucu ortaya çıkmıştır. Kaza sak-
landığı için Çernobil çevresindeki evler çok önem arz eden ilk 
günlerde boşaltılmamış ve bu nedenle santral çalışanları gibi halk 
da radyasyondan aşırı miktarda etkilenmiştir. Özellikle kaza esna-
sında çevreye salınan radyoaktif iyotun, çevrede yaşayan çocuk-
larda tiroit kanserine yol açtığı sonraki yıllarda belirlenmiştir (19). 
Çernobil felaketi; özellikle Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya halkların-
da onarılması güç onarılması güç sağlık problemlerine ve sosyo-
ekonomik zararlara neden olmuştur. Çernobil reaktörünün 30 km 
yarıçaplı çevresi yasak bölge ilan edilmiştir ve bu alanda en çok bu-
lunan radyoizotopun sezyum (137Cs) olduğu görülmüştür. 30,5 yıl 
yarılanma süresi olan 137Cs, günümüzde yaklaşık yarıya inmiştir. 
Bu kontaminasyonun zamanla gitgide azalarak, doğal düzeye ine-
bilmesi için yaklaşık 200 yıl geçmesi gerekmektedir (19). 

Günümüzde elektrik üretimi için kullanılan reaktörler arasın-
da Çernobil reaktörü tipinde hiçbir reaktör işletimde değildir ve 
aksi de düşünülemez. Bu kaza, büyük endüstriyel kaza olarak ka-
bul edilir ve INES’de 7 derecesindedir (17). Bu kazadan sonra bir-
çok ülke nükleer enerji programını yeniden gözden geçirmiş ve 
olumlu yönde iyileştirmeler yapmıştır. Olabilecek benzer kazalara 
karşı alınacak önlemler belirlenmiş, yeni ivedi savunma program-
ları hazırlanmış, mevcut yasa ve yönetmelikler değiştirilmiştir. Bu 
bağlamda Türkiye’de de, diğer ülkelerdeki olası kazalar sonucu ül-
kemize ulaşabilecek radyoaktif madde ve miktarını tüm illerde öl-
çebilen ve ölçüm değerlerini anında TAEK’e aktaran bir Radyas-
yon Erken Uyarı Sistemi (RESA) oluşturulmuştur (19). 

Fukushima Nükleer Güç Santral Kazası
Fukushima Nükleer Güç Santral kazası, 2011 yılında, Japonya’nın 
Sendai şehrinden 130 km uzaklıkta meydana gelen 9.0 büyüklü-
ğündeki deprem ve onu takip eden tsunami sonucunda gerçekleş-
miş ve nükleer güç santral tarihinin en büyük ikinci kazası olarak 
tarihe geçmiştir. Deprem meydana geldiğinde Fukushima nükleer 
güç santralindeki reaktörler başarılı bir şekilde kapanmış ve so-
ğutma işlemine dizel jeneratörler kullanılarak devam edilmiştir. 
Deprem; altı dış güç kaynağına zarar verdiği için soğutma işle-
mi türbin binasının tabanında bulunan dizel jeneratörler ile sür-
dürülmüştür. Ancak 41 dakika sonra ilk tsunami dalgası santra-
li vurmuş, 8 dakika sonra ise ikinci dalga gelmiştir. Deprem esna-
sında oluşan 23 metre yüksekliğindeki tsunami sahile vurduğun-
da yüksekliği 15 metreye düşmüş ve türbin binasını 5 metre su al-
tında bırakmıştır. Tsunami dalgaları, ana yoğunlaştırıcı devre ve 
yedek soğutma devrelerinin deniz suyu pompalarını sualtında bı-
rakmış, büyük hasar vermiştir. Dalgalar ayrıca türbin binasının 
zemininde bulunan dizel jeneratörleri de su altında bırakmış, ana 
şalter ve bataryaları da su ile kaplamıştır. Bunun sonucunda sant-
ral kararması oluşmuş ve reaktörlerde ana soğutucu sistem devre 
dışı kalmıştır. İlk üç ünite kapatılmasına rağmen fisyon ürünleri-
nin bozunmaya devam etmesi nedeniyle reaktör %1,5 güç üretme-
ye devam etmiştir. Oluşan yüksek sıcaklığın dış sistem ile dışarı-
ya alınamaması sonucu santralin basınç kabında buhar oluşmaya 
başlamıştır. Ayrıca buhar ve zirkonyum etkileşmesi sonucu hid-
rojen de oluşmuştur. Sıcaklık ve basıncın artışı ile yaşanan hid-

rojen patlamaları ciddi bir kazanın yaşanmasına neden olmuş-
tur. Sonuç olarak, reaktörün ilk üç ünitesinin tamamında yakıt 
erimesi gerçekleşmiş ancak fisyon ürünleri temelde yakıt koruma 
kabı içerisinde kalmıştır. Ancak ilk anda oluşan bazı uçucu fisyon 
ürünleri ve su ile sızan çözünür fisyon ürünleri koruma kabı dı-
şına kaçmıştır. Soğutma dış kaynaklar ile sağlanmış ve reaktörün 
ısısı kararlı bir şekilde uzaklaştırılabilmiştir (17).

Tsunami ayrıca santralin çevresindeki karayollarında da ha-
sara yol açmış ve reaktöre dışarıdan yapılabilecek müdahalele-
ri zorlaştırmıştır. Acil durum ilan edilerek önce santralin 2 km 
çevresindeki Fukushima bölgesinde yaşayanlar tahliye edilmiş, 
sonraki gün ise tahliye alanı 20 km mesafeye çıkartılmıştır. 
Tahliye için baz alınan değer 20 mSv/yıl olarak belirlenmiştir (17). 
Kaza sonucu 380.000 kişi evlerinden uzaklaştırılmış, bunlardan 
130.000’inin kaza öncesi nükleer güç santralinin 20 km çevresin-
de oturduğu yetkililerce açıklanmıştır (20). 

Fukushima Nükleer Güç Santralinden havaya salınma ve su 
sızıntısı ile çevreye salınan radyasyon türü temelde uçucu İyot-
131 ve Sezyum-137 radyoizotoplarıdır. Ocak 2014 tarihinde belir-
lenen doz değerlerine göre; bu kaza nedeniyle 173 çalışan 100 mSv 
üzeri ve 1578 çalışan ise 50 - 100 mSv arasında radyasyon dozu so-
ğurmuştur. Bu kazada radyasyondan dolayı can kaybı olmamıştır. 
Kazada 6 çalışan 250 mSv üzerinde doz almıştır ancak bu değerler 
akut radyasyon sendromuna yol açmamıştır (17). Santralın 10 - 20 
km çevresi kazadan hemen sonra boşaltıldığından, Çernobil’deki 
durumun aksine halk gereksiz yere radyasyon dozu soğurmamış-
tır. Fukushima Santral kazası sonrası yapılan analizler neticesin-
de,	santralden	salınan	İyot-131	eşdeğerlik	aktivitesinin	(770	PBq),	
Çernobil’de	 salınan	 İyot-131	 eşdeğerlik	 aktivitesinin	 (5200	PBq)	
%15’ine denk geldiği görülmüştür (17). 

Fukuşima’da yaşanan kazanın temelinde doğal afetlerin yanı 
sıra, yine teknik aksaklıklar bulunmaktadır. Santraldeki 6 reaktö-
rün her birinde reaktörü çevreleyen çelik koruyucu kabın büyük 
bir reaktör kazasında ortaya çıkacak yüksek basınca dayanamaya-
cağı, henüz santral kurulurken 1970’te ABD Atom Enerjisi Kuru-
mu uzmanları tarafından bir teknik raporla açıklamıştır. Bu rapo-
ra rağmen, basınç düşürme sistemi yapılmadan reaktörler işlet-
meye açılmıştır. Ayrıca santralin zemin katındaki elektrik üreteç-
lerinin de sular altında kalabileceği uzmanlarca birçok kez açık-
lanmış olmasına rağmen, elektrik üreteçleri üst katlara, yer soru-
nu, ek gider vb. sebeplerle taşınmamıştır. Taşıma yapılmış olsaydı; 
sağlanacak elektrikle pompalar çalışacak, reaktörler susuz kalma-
yacak ve kaza da gerçekleşmeyecekti. Kazadan 10 gün önce ise çe-
şitli aletlerin, pompaların ve dizelli elektrik üreteçlerinin 11 yıldır 
bakımlarının tam yapılmadığı bildirilmiş ancak santral yönetimi 
tarafından bu uyarı da dikkate alınmamıştır (20). 

Son durumda ise Fukushima Santral kazası ile nükleer yakıtın 
sızdığı yeni kaçak yerleri ortaya çıkmıştır. Bu sızıntıların temizlen-
me giderleri çok yüksektir ve temizlenme işleminden sonra radyoak-
tivitesi azaltılan 300 ton atık su Pasifik Okyanusu’na verilmektedir. 
Reaktör binalarına aşırı yüksek radyasyon nedeniyle girileme-
diğinden, temizleme ve çeşitli malzemeleri bölgeden çıkarma 
çalışmaları ancak dışarıdan komutla çalıştırılan robotlar aracılığı 
ile yapılmaktadır. Santral alanının 2030 yılına kadar temizlenmesi 
planlamaktadır. Japonya resmi kurumu, aylık raporlarla IAEA’ya 
bilgi vermekte, hazırladığı raporlarda; yeraltı sızıntı değerleri, yeral-
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tı suyunda ve Pasifik Okyanusu’na verilen sulardaki radyoaktivite 
ölçüm değerleri yer almaktadır. Bu değerlerin izin verilen sınır de-
ğerleri aşmamasına büyük önem verilmektedir (20).

Nükleer güç santralleri olabilecek en kötü durumlar düşü-
nülerek tasarlanırlar ancak Fukushima - Daiichi’de olanlar, ta-
sarımlarda olabilecekten daha kötü durumların dikkate alınma-
sı gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Ayrıca yedekli ta-
sarlanan güvenlik sistemleri ve bunların yardımcı sistemlerinin 
sayı ve çeşitliliğinin arttırılması gerektiği sonucuna da varılmıştır. 
Önlem olarak, Japonya’daki tüm nükleer güç santrallerinde ive-
di olarak elektrik üreteçleri 2011’den sonra üst katlara çıkarılmış-
tır (20). Aynı zamanda stres testleri adı altında, dünyadaki nük-
leer güç santrallerin güvenlik ve risk değerlendirmesi çalışmaları  
başlatılmıştır (14, 21).

YASAL ÖNLEMLER
Nükleer güç santral endüstrisi çok ileri teknolojiyi kullanır ve iyo-
nize radyasyonun canlılarda oluşturacağı olası hasarlar da düşünül-
düğünde işletmenin güvenliği bu sanayinin ilk önceliği olmalıdır. 
Nükleer güç santral kazalarının temelinde, uygulamada yapılan gü-
venlik hataları olduğu görülmektedir. Güvenlik; araştırma ve saha 
çalışmalarında ulaşılan geniş kapsamlı bilimsel analizlere dayandı-
rılmaktadır ve nükleer güç santrallerin emniyetli kullanımı mev-
zuatla da güvence altına alınmıştır. Bu kesimde; ülkemizde nükleer 
güç santralleri hakkında yürürlükte olan mevzuat, yürürlüğe girme 
sıralarına göre, kısaca açıklanacaktır. Bu bağlamda yer verilen mev-
zuatlar; Nükleer Güç Santrallerinin Güvenliği için Tasarım İlkele-
ri Yönetmeliği (2008 tarihli), Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeli-
ği (2013 tarihli), Nükleer Güç Santrallerin Yapı Denetimi Yönetme-
liği (2017 tarihli), Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yö-
netmeliği (2018 tarihli) ve Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Ka-
bul Yönetmeliği (2019 tarihli)’dir. 

 Nükleer Güç Santrallerinin Güvenliği için Tasarım İlke-
leri Yönetmeliği (2008 tarihli) ile Türkiye Atom Enerji Kurumu 
(TAEK), ülkemizde nükleer güç santrallerinde nükleer güvenlik 
hedeflerine ulaşılabilmesi için nükleer güç santrallerinin tasarı-
mında uyulması gereken güvenlik ilkelerini ayrıntılı olarak dü-
zenlenmiştir (22). Bu düzenlemeler, IAEA’nın raporları ve öneri-
leri dikkate alınarak yapılmıştır. Bu yönetmelikte anlatılan nükle-
er güç santrallerinde bulunması gereken tasarımlar arasında; pro-
ses kontrol (Madde 5), güvenlik sistemleri (Madde 6), güvenilir-
lik hedefleri (Madde 7), yangın, elektrik güç kaynakları, deprem, 
sel, uçak düşmesi, inşa aşamalarındaki hatalar (Madde 8), ekip-
man vasıflandırması (Madde 9), güvenlik ekipmanlarının denet-
lenebilirliği (Madde 10), radyasyondan korunma (Madde 11), re-
aktivite kontrolü (Madde 12), reaktör kor bütünlüğü (Madde 13), 
otomatik durdurma (Madde 14), normal durum ısı çekme (Mad-
de 15), acil durum ısı çekme (Madde 16), yol verme, düşük güç-
te veya durdurulmuş durumda işletme (Madde 17), reaktör so-
ğutucu sistem bütünlüğü (Madde 18), bütünlüğünü kaybetmiş 
yakıttan sızacak radyoaktif maddelerin hapsedilebilmesi (Mad-
de 19), güvenliğin izlenmesi (Madde 20), kontrolün sürdürül-
mesi (Madde 21), santral kararması (Madde 22), kazaların tasa-
rım esasları içinde tutulması (Madde 23), saha içi yakıt depolama 
(Madde 24) ve santralin fiziksel korunması (Madde 25) tasarım 
özellikleri açıklanmıştır.

Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin (2013 tarihli) 
(13) amacı; nükleer enerjinin ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynak-
larının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek radyoaktif atıkla-
rın çalışanlar, toplum ve çevre ile gelecek nesillere zarar vermeye-
cek şekilde güvenli olarak yönetimini düzenleme ve önemli esas-
ları belirlemektir (Madde 1). Yönetmeliğe göre radyoaktif atıkla-
rın yönetiminin sağlanması, maliyetin karşılanması vb. faaliyetler, 
yürüten kişinin sorumluluğundadır (Madde 5). Yönetmelikte; ça-
lışanlar, toplum ve çevrenin korunması ve gerekli önlemlerin alın-
ma zorunluğu açıklanmakta (Madde 6), radyoaktif atık oluşumu-
nun kontrolü (Madde 7), sınır ötesi etkileri (Madde 8), radyoaktif 
atık yönetim adımlarında etkileşim (Madde 9), kritiklik ve radyo-
aktif bozunum ısısı (Madde 10), derinliğine savunma (Madde 11), 
radyasyondan korunma (Madde 12), yönetim sistemi (Madde 14), 
güvenlik yönetimi (Madde 15) detaylandırılmaktadır. 

Güvenlik kültürü (Madde 16) maddesinde radyoaktif atık gü-
venliği ile ilgili konulara en yüksek önceliğin verilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Radyoaktif atık tesislerinin güvenliğini etkileye-
bilecek olası insan hataları (Madde 17), atık yönetiminde halk ve 
tüm paydaşların bilgilendirilme gerekliliği (Madde 18), radyoak-
tif atıkların fiziksel, biyolojik, kimyasal ve radyolojik özellikleri-
nin belirlenmesi (Madde 19), radyoaktivite seviyeleri ve içerdikle-
ri radyonüklitlerin yarı ömürlerine göre sınıflandırılmaları (Mad-
de 20), aktivite seviyeleri sınırlarının altında olan atıkların kont-
rolden muaf oldukları (Madde 21), çok kısa ömürlü radyoaktif 
atıklar, çok düşük seviyeli radyoaktif atıklar, düşük ve orta sevi-
yeli radyoaktif atıklar, yüksek seviyeli radyoaktif atıkların depo-
lanmaları ve bertarafları açıklanmaktadır (Madde 22, 23, 24, 25). 

Radyoaktif atıkların taşınması, paketlenmesi (Madde 26, Mad-
de 27), çoklu bariyer yaklaşımı ile depolanması (Madde 28), yakın 
yüzey, orta derinlikte ve derin bertarafları, madencilik atıklarının 
bertarafı, radyoaktif gaz ve sıvı atıkların bertarafı (Madde 29, Mad-
de 30, Madde 31) açıklanmaktadır. Ayrıca doz kısıtları (Madde 
32), çevreye salım limitleri (Madde 33) de açıklanır ve çevreye sa-
lım limitlerinin aşılması durumunda yetkilendirilen kişi tarafından 
TAEK’e bildirim yapılacağı, olayın nedenlerinin araştırılacağı ve ge-
rekli önlemlerin alınacağı belirtilir (Madde 34). Kritik grup dozları 
Madde 35’te irdelenmiştir. Buna göre; kritik grup dozları yaş grup-
ları için ayrı ayrı hesaplanır. Tesis işletimi nedeniyle kritik grupların 
maruz kalabileceği dozlar, TAEK tarafından belirlenen doz kısıtları-
nı aşamaz. Radyoaktif gaz ve sıvılar ile çevrenin izlenmesi (Madde 
36) kesiminde, yetkilendirilen kişi tarafından atıkların çevreye salı-
mının izleneceği ve işletme koşullarında kritik grupların alabileceği 
maksimum dozun yılda 10 µSv’i aştığı tesislerde çevresel izleme 
programın uygulanacağı belirtilir. Yetkilendirilen kişi, çevre doz hı-
zının sürekli olarak hava, su, toprak ile çeşitli gıda örneklerindeki ak-
tivite miktarlarını düzenli aralıklarla takip edilmesini ve kayıt altına 
alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Yönetmeliğin 5. Bölümünde 
Radyoaktif Atık Tesislerinde Genel Esaslar, 6. Bölümünde Radyo-
aktif Atık Tesislerinde Genel Güvenlik İlkeleri, 7. Bölümde Nükleer 
Tesislerde ve Radyasyon Tesislerinde Radyoaktif Atık Yönetimi ve 8. 
Bölümde ise Denetimler ve Yaptırımlar konularına yer verilmiştir.

Nükleer Güç Santrallerinin Yapı Denetimi Yönetmeliği 
(2017 tarihli) (23); nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleriyle 
uyumlu ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kurulma-
sı amacıyla TAEK tarafından yaptırılacak denetimler ve bu dene-
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timleri yürütecek nükleer yapı denetimi kuruluşlarının yetkilen-
dirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kurulacak veya 
tadil edilecek nükleer güç santrallerin sahalarında bulunan tüm 
yapı, sistem ve bileşenlerin saha içi ve dışındaki imalat, inşaat ve 
montaj faaliyetleri için bu yönetmelik uygulanır (Madde 2). 

Nükleer yapı denetimlerinin yapılması Madde 5’te, sorumlu-
lukların nükleer güç santralin yer lisansının alınmasından işlet-
menin tamamlanmasına kadar devam edeceği ise Madde 6’da be-
lirtilmiştir. Bu maddeye göre, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında 
iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için, TAEK tarafından konu 
ile ilgili mevzuatta belirtilen hususlar yerine getirilir, uygun iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınır veya aldırılır. Nükleer yapı de-
netimi kuruluşunun görev, yetki ve sorumlulukları Madde 7’de, 
TAEK’in görev, yetki ve sorumlulukları Madde 8’de açıklanmış-
tır. Yapı denetimi işleri Madde 9’da, yapı denetiminin gerçekleş-
tirilmesi Madde 10’da, nükleer güvenlik açısından önemli yapı, 
sistem ve bileşenlerin denetimi Madde 11’de açıklanmıştır. 

Madde 12’de, çalışma ortamının ve çevresel şartların iş 
yapmaya uygunluğu, kullanılan malzemenin uygunluğu, imalat, 
inşaat ve montajın projeye ve prosedürlere uygun olarak yapılması, 
imalat, inşaat ve montajın uygun kalitede yapılması, tasarım deği-
şikliklerinin ilgili kayıtlar tutularak projelere yansıtılması, uygun-
suzlukların giderilmesi, sorumluların gerek gördüğü diğer ilave 
hususları kontrol edeceği belirtilir. Nükleer yapı denetimi kuru-
luşlarının ISO 9001 veya eşdeğeri bir kalite yönetim sistemine sa-
hip olma zorunluluğu vardır. Kurum tarafından yapılan değerlen-
dirme ve inceleme sonucunda başvurusu uygun bulunan kurulu-
şa yetki kapsamı belirlenerek nükleer yapı denetimi kuruluşu yet-
ki belgesi beş yıllık bir dönem için verilir (Madde 16). Yetki bel-
gesinin yenilenmesi Madde 17’de, yetki kapsamının genişletilme-
si Madde 18’de, yetki koşulları Madde 19’da, denetimler Madde 
20’de, yaptırımlar Madde 21’de, hizmet sözleşmesinin esasları ve 
kapsamı Madde 22 ve Madde 23’te, hizmet sözleşmesinin kapsa-
mı Madde 23’te, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni Madde 24’te 
hükme bağlanmıştır.

Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeli-
ği (2018 tarihli) ile (16); nükleer tesislerde iyonlaştırıcı radyasyon-
dan korunmaya ilişkin usul ve esaslar, nükleer tesislerin yer de-
ğerlendirme, tasarım, inşaat, işletmeye alma, işletme, işletmeden 
çıkarma ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması aşamala-
rında ve acil durumlarda çalışanların, halkın ve çevrenin iyonlaş-
tırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına ilişkin uyul-
ması gereken konular esasa bağlanır. Buna göre doz kısıtlamaları 
Madde 5’te verilir. Buna göre; optimizasyon ve doz kısıtlamaları 
nükleer tesis varlığını korudukça önlemler ve kontroller vasıtasıy-
la gerçekleştirilecektir. Madde 6’ya göre; mesleki ışınlanmalarda 
radyasyonla çalışanlar için etkin doz sınırı yıllık 20 mSv’tir. An-
cak ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv’i geçmemek üzere, tek bir 
yılda en fazla 50 mSv’e kadar izin verilebilir. Yıllık eşdeğer doz sı-
nırı göz merceği için ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv’i geçme-
mek üzere, tek bir yılda en fazla 50 mSv, el, kol ve ayak ile cilt için 
500 mSv’tir. 18 yaşından küçükler radyasyona maruz kalmaya ne-
den olabilecek bir görevde çalıştırılamazlar. Harici çalışanlar da 
dahil olmak üzere radyasyonla çalışanlar, hamilelik ve emzirme 
dönemlerinde durumlarını bildirmelerinden itibaren radyasyona 
maruz kalma riski taşıyan işlerde görevlendirilemezler (Madde 7). 

Madde 8’de stajyerler ve öğrenciler için doz sınırları verilmiş-
tir. Buna göre 16 ile 18 yaş arasındaki stajyerler ve öğrenciler için 
etkin doz sınırı yıllık 6 mSv’tir. Bu doz sınırları geçerli olmak ko-
şuluyla yıllık eşdeğer doz sınırları göz merceği için 15 mSv, cilt, el 
ve ayak için 150 mSv’tir. 16 yaşını doldurmamış stajyerler ve öğ-
renciler için doz sınırları halk için doz sınırları ile aynıdır. Madde 
9’da, halk için yıllık etkin doz sınırının 1 mSv, göz merceği için 15 
mSv, cilt için ise 50 mSv olduğu belirtilir. 

Lisanslamada uygulanacak doz kriterleri Madde 10’da ve-
rilmiştir. Buna göre; nükleer tesislerde, beklenen işletme olayla-
rı için halkın alabileceği kişisel etkin doz, olay başına yılda 0,1 
mSv’i aşamaz. Nükleer tesislerde gerçekleşebilecek tasarıma esas 
kazalar sonucunda halk kaza başına yıllık 5 mSv’ten fazla kişisel 
etkin doz alamaz, tasarım ötesi kazalar için ise ciddi hasara neden 
olmayan kazalar sonucunda, halkın kaza başına yıllık 20 mSv’ten 
fazla kişisel etkin doz almayacağı bildirilmiştir. 

Radyasyondan korunmaya ilişkin temel yükümlülükler Mad-
de 12 ile verilir. Madde 14’e göre, radyasyon kaynaklarının gü-
venliği ve emniyeti ile ilgili ithali, ihracı, bulundurulması, taşın-
ması gibi faaliyetlerle ilgili her türlü lisans, izin ve denetim işlem-
lerinin radyasyon güvenliğine ilişkin mevzuat hükümleri kapsa-
mında olduğu belirtilir. Madde 15’e göre; radyoaktif atıkların yö-
netiminde, Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin (13) esas 
alındığı ve uygulandığı belirtilir. 

Çevresel radyolojik izleme Madde 16’da, halk dozlarının tah-
mini Madde 17’de, radyasyonla çalışanların dozlarının tahmi-
ni Madde 18’de, radyasyondan korunma programı ve yapılanma 
Madde 19 ve Madde 20’de, radyasyondan korunma personelinin 
görevleri ve sağlaması gereken özellikler ise Madde 21 ile Mad-
de 22’de açıklanmıştır. Madde 22’ye göre; radyasyondan korun-
ma personeli, radyasyondan korunma açısından yetersizlikler ol-
duğunu düşündüğü durumlarda nükleer tesisin çalışmasına izin 
vermeme ya da tesisi durdurma yetkisine sahiptir. 

İş sağlığı ve güvenliği konusu Madde 23’te açıklanmıştır. Buna 
göre; nükleer tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlarda 
22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu (24) ile 20.06.2012 
tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (25) ve 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygula-
nır. Nükleer tesislerde görevli iş güvenliği uzmanları radyasyondan 
korunma personeli ile iş birliği içerisinde çalışmalıdırlar. Madde 
24’de radyasyonla çalışanların sorumlulukları, Madde 25’de ha-
rici çalışanlar hakkında uyulması gereken kurallar belirtilir. Mad-
de 26’ya göre; radyasyondan korunmayı sağlama veya radyoaktif 
bulaşmanın yayılmasını önleme amacıyla özel kuralların uygulan-
dığı, radyasyonla çalışanların kişisel izlemelerinin yapıldığı ve gi-
riş çıkışları kontrole tabi olan alanlar kontrollü alan, radyasyon-
la çalışanların radyasyona maruz kalma potansiyelinin bulunma-
sı nedeniyle radyasyon seviyelerinin sürekli izlenmesini gerektiren 
alanlar ise gözetimli alan olarak sınıflandırılır. Kontrollü alan-
larda uyulması gerekli kurallar Madde 27’de belirtilmiştir. Buna 
göre; kontrollü alanlara girişlerde koruyucu donanım ile kişisel 
ve alan izleme cihazları temin edilir ve personelin kıyafetini de-
ğiştirip bırakabileceği alanların oluşturulması sağlanır. Gözetim-
li alanlar ise (Madde 28); uygun bariyerler ile ayrılır. ISO tarafın-
dan tavsiye edilen radyasyon uyarı işaretleri, alanın radyasyon se-
viyesi, alanın sınıfı, alana giriş kuralları, alanda çalışma talimatları, 
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acil durum talimatları ve acil durumda temasa geçilecek kişilere 
ilişkin bilgiler gözetimli alanların girişlerinde okunaklı ve görünür 
biçimde uygun yerlere yerleştirilir. 

Madde 29’da; yılda 6 mSv’ten fazla etkin doz veya göz merce-
ği için 15 mSv, cilt, el ve ayak için 150 mSv’ten fazla eşdeğer doz 
alması muhtemel olan radyasyon çalışanları A sınıfı çalışan, di-
ğer radyasyon çalışanları ise B sınıfı çalışan olarak sınıflandırılır. 
Madde 30’a göre; kontrollü alanlarda radyasyondan korunmaya 
ilişkin ilave önlem gerektiren görevlerin radyasyondan korunma 
personeli tarafından verilmiş çalışma izni esas alınarak yapılma-
sını sağlanır ve çalışma izinleri verildiği tarihten itibaren 5 yıl sü-
reyle saklanır. Madde 31’de çalışanlara kişisel koruyucu donanım 
ve radyasyonla çalışanların aldıkları dozun düşürülmesi için ha-
reketli paravan, taşınabilir havalandırma cihazları, uzaktan ku-
mandalı çalışma alet ve ekipmanları, haberleşme cihazları, katı 
ve sıvı radyoaktif madde ve atıkların toplanması için özel taşıma 
ve muhafaza kapları vb. gerekli özel ekipmanlar temin edileceği 
ve bu konularda eğitim sağlanacağı belirtir. 

Sağlık gözetimi Madde 32’de ele alınır. Buna göre; radyasyon-
la çalışanların işe girişlerinde sağlık durumlarının işe uygun ol-
duğunu belirten sağlık raporlarının sağlanması, sağlık gözetimle-
rinin yılda en az bir kere yaptırılması, müsaade edilen doz sınır-
ları ve kısıtlarının üzerinde radyasyon dozu aldığının saptanma-
sı veya bundan şüphelenilmesi durumunda ise gerekli tetkik ve te-
davilerinin yaptırılması, çalışanın işinden ayrılması durumunda 
başlatılan tetkik ve tedavilerin devamının sağlanması gerekmek-
tedir. Sağlık gözetimine ek olarak, doz sınırlarını aşan her olay-
da ileri tetkiklerin yapıldığı özel sağlık gözetimi uygulanmalıdır 
(Madde 33).

Radyasyon alanlarının izlenmesi Madde 34’te, kişisel izleme 
için kullanılacak kişisel dozimetrelere ilişkin esaslar ise Madde 
35’te verilmiştir. Ayrıca kaza durumunda çalışanların aldığı doz-
ların ölçümü ve takibi de yapılmalıdır. Salımların, salım nokta-
sında kesintisiz çalışan sabit ölçüm sistemleri vasıtasıyla izlenme 
kuralları Madde 36’da verilmiştir. Kalibrasyon ve bakım Mad-
de 37’de, radyasyondan korunma eğitimleri Madde 38’de, ziya-
retçilerin radyasyondan korunma ilkeleri Madde 39’da, tesisin 
çevresel izleme programı, acil durum planı, radyoaktif atık yö-
netim planı ve varsa ilgili diğer plan ve programlar ise Madde 
40’da esasa bağlanmıştır. Yönetmelikte aynı zamanda kayıtlar ve 
raporlama için de uyulması gereken esaslar belirlenmiştir. Mad-
de 55’e göre;  acil durumlarda çalışanların ve halkın radyasyon-
dan korunması için koruyucu eylemler ve diğer müdahale faali-
yetleri planlama aşamasında gerekçelendirilir, optimize edilir ve 
acil durum sırasında vakit kaybetmeksizin Ek-1’de belirtilen ge-
nel kriterler dikkate alınarak uygulanır. Acil durum çalışanlarının 
radyasyondan korunması ve kılavuz değerler Madde 56’da (Ek-2), 
acil durumda radyasyona maruz kalma durumundan mevcut rad-
yasyona maruz kalma durumuna geçiş şartları ise Madde 57’de 
(Ek-3) verilmiştir. 

Nükleer Güç  Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği’nin 
(2019 tarihli) (26) Madde 1’e göre amacı; nükleer güç santralle-
rinin modern teknolojiye uygun tesis olabilmesi için proje onay 
ve tesis kabul işlemlerinin ilgili mevzuat, standart ve şartname-
lere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesis-
lerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanma-

sı, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, 
projelerine göre yapılan tesislerin test, kontrol ve kabul işlemlerini 
yürütecek kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve 
esasların belirlenmesidir. Proje onayı Madde 5’te, tesise gerilim 
uygulanması Madde 6’de, üniteler için verilen yakıt yükleme ve 
deneme Madde 7’de, tam güçte çalışma izni ve işletme lisansının 
alınması Madde 8’de, kabul heyetinin teşkili, kabulün amacı ve 
yapılması, kabulün yapılmaması, yetki devri Madde 9, Madde 10, 
Madde 11 ve Madde 12’de, usul ve esaslar Madde 13’te ve teknik 
ve idari sorumluluklar ise Madde 14’te açıklanmıştır. 
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Dünyamızda, bilim ve sanayiinin gelişmesiyle birlikte, endüstri-
yel kazalar olgusu da yaşantımıza girmiştir. Gelişmiş ülkelerde 
meydana gelen büyük endüstriyel kaza sayısı gelişmekte olanlar-
dan daha fazla olmasına rağmen, ölüm ve yaralanmaların sayı-
sı oldukça azdır. Bu, büyük olasılıkla, gelişmiş ülkelerde güven-
lik düzenleyici eğitim ve mevzuatın daha iyi uygulanmasının bir 
sonucudur. Bu uygulamaların bir başka sonucu da; son yirmi 
yıl boyunca, büyük endüstriyel kazaların sayısının genel olarak  
azalmasıdır (1).

Büyük endüstriyel kazaların etkileri çoğu zaman iş yeri ile sı-
nırlı kalmaz, kitleleri, çevreyi ve doğal yaşamı etkileyebilir (2). 
Meydana gelen kazalar sonucunda çalışanlar ve/veya bölge hal-
kında can kayıpları, yaralanmalar ve hastalıklar oluşabilmekte-
dir. Genellikle kimyasal yayılım, yangın ve patlamalar şeklin-
de meydana gelen endüstriyel kazalar, ayrıca ekosistemlerde ge-
niş çaplı, uzun süreli ve hatta kalıcı etkilere yol açabilme potan-
siyeli olan olaylardır (3, 4). Endüstriyel kazaların oluş nedenle-
ri incelendiğinde ise ana nedenin mekanik arızalar olduğu ve 
bunu organizasyonel bağlamda insan faktörünün takip ettiği  
görülmüştür (5).

Büyük endüstriyel kazalar, 02.03.2019 tarihli ve 30702 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Ön-
lenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”te “yö-
netmelik kapsamındaki herhangi bir kuruluşun işletilmesi es-
nasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş için-
de veya dışında insan ve/veya çevre sağlığı için anında veya daha 
sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlike-
li maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patla-
ma olayı” olarak tanımlanmaktadır (6). Kapsam “Bu Yönetme-
lik, Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit 
veya üzerindeki miktarlarda olmak üzere; Bölüm 1 ve Bölüm 2’ye 
konu olan tehlikeli maddeleri bulunduran, bulundurması muh-
temel olan veya içerisindeki endüstriyel bir kimyasal prosesin 
kontrol kaybı esnasında bu miktarlarda tehlikeli madde oluşma-
sı beklenen, alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.” maddesi ile  
belirtilmiştir. 

Yönetmeliğin istisnaları şu şekilde sıralanmıştır: 
a) Askeri kuruluş, tesis ve depolar,
b) İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetleri,
c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste teh-

likeli madde bulundursalar dahi;
1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kuru-

luşların sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi 
suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına ve bu transfer 
zinciri üzerindeki geçici ara depolama faaliyetleri ile liman, 
iskele ve demiryolu yükleme boşaltma istasyonlarında ya-
pılan tehlikeli maddenin bir taşıma aracından başka bir ta-
şıma aracına aktarılması sırasındaki yükleme, boşaltma ve 
nakliye işlemleri,

2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hat-
tıyla taşınması (depolama faaliyetinin yapıldığı pompa is-
tasyonlarına uygulanır),

ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla mi-
nerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, 
çıkarılması ve işlenmesi faaliyetleri (tehlikeli maddelerin kul-
lanıldığı kimyasal ve ısıl işlemler ve bu işlemlere ilişkin de-
polama faaliyetleri ile maden işleme faaliyetlerinde tehlike-
li maddelerin bulunduğu atık havuz ve barajlarında uygula-
nır),

d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin 
aranması, çıkarılması, depolanması ve işlenmesi ile ilgili faali-
yetler,

e) Deniz tabanı altında;
1) Sadece depolamaya ait sahalarda gaz depolanması,
2) Hidrokarbonlar da dahil olmak üzere minerallerin aran-

dığı ve çıkarıldığı sahalarda gaz depolanması, (doğal kat-
manlarda, akiferlerde, tuz yataklarında ve kullanılma-
yan madenlerde bulunan kıyı yer altı gaz depolarında  
uygulanır)

f) Yer altında veya yer üstünde atıkların düzenli depolandığı sa-
halar.

33
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DÜNYADA KULLANILAN BAZI KAZA 
BİLDİRİM SİSTEMLERİ ve  
DAHİL EDİLME KRİTERLERİ
Kazalar ve afetlerle ilgili dünya genelinde çoğu serbest erişime açık 
olmayan, bunun yanı sıra çevrim içi erişimi de olan birçok veri taba-
nı bulunmasına rağmen, büyük endüstriyel kazaların gerek bu veri 
tabanlarına gerekse konu ilgili literatür derlemelerine dahil edilme-
si konusunda genel geçer kabul gören kriterleri bulunmamaktadır (1).

Yaygın olarak kullanılan veri tabanlarından biri Belçika’da bu-
lunan CRED Centre for Research on the Epidemiology of Disas-
ters (Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi) bünyesin-
deki EM-DAT Emergency Events Database (Acil Durumlar Veri 
Tabanı)’dır (7). EM-DAT ilk olarak Belçika Hükümeti ve WHO 
World Health Organization (Dün ya Sağlık Örgütü) desteği ile 
kurulmuştur. Veri tabanı Birleşmiş Milletler kuruluşları, sivil top-
lum kuruluşları, sigorta şirketleri, araştırma enstitüleri ve basın 
ajansları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan derlenmektedir. 
Afetler bu veri tabanında doğal ve teknolojik afet olarak iki bö-
lümde incelenmektedir. Doğal afetler kendi içinde altı alt grupta 
incelenirken, teknolojik afetler ise; endüstriyel kazalar, taşımacılık 
kazaları (hava, kara ve deniz araçları ile mekanize taşımacılık kap-
samında yaşanan kazalar) ve diğer kazalar (endüstriyel veya taşı-
macılık dışında, yerleşim alanları gibi yerlerde yaşanan teknolojik 
kaynaklı kazalar) olarak kendi içinde üç alt grupta incelenmekte-
dir. On veya daha fazla ölümün olması, 100 veya daha fazla etkile-
nen/yaralanan/evsiz kalan kişinin olması, acil durum deklarasyo-
nu yapılması ve uluslararası yardım çağrısı yapılması gibi dört kri-
terden en az birinin karşılanması durumunda afet, EM-DAT veri 
tabanında yer alabilmektedir (7).

Bir diğer yaygın olarak kullanılan veri tabanı ise; UNEP Uni-
ted Nations Environment Prog ramme (Birleşmiş Milletler Çev-
re Programı)  tarafından geliştirilen APELL Awareness and Pre-
paredness for Emergencies at Local Level (Acil Durumlara Ye-
rel Dü zeyde Farkında ve Hazır Olma) afet veri tabanıdır (8). 
Bu veri tabanında bir kazanın büyük endüstriyel kaza olarak ka-
bul edilebilmesinin şartı ise; 25 veya daha fazla ölümün olması, 
125 veya daha fazla yaralının olması, 10.000 veya daha fazla ki-
şinin tahliye edilmesi ve 10.000 veya daha fazla kişinin su kıtlı-
ğı yaşaması kriterlerinden en az birini sağlamasına bağlanmıştır. 
APELL veri tabanında gemilerden yakıt sızıntısı, maden kazaları, 
gemi veya uçak sökümü, hasarlı ürünlerin neden olduğu zarar gibi 
kazalar yer almamaktadır.

2011 yılında Mihailidou ve arkadaşları, UNEP kriterlerine ek 
olarak mülk hasarı, atıkların uzaklaştırılması ve temizlik mali-
yetleri dahil 10 milyon veya daha fazla Amerikan Doları zararın 
olması kriterini de ekleyerek bir endüstriyel kaza veri tabanı teş-
kil edecek bir derleme oluşturmuşlardır (1). Yazarlar bu derleme-
de amaçlarını, dahil edilen kazalarla ilgili ana hat oluşturmak ve 
incelenen kazaların ekonomik kayıplarının mevcut verilerle 2011 
yılı karşılığının ortaya koymak olarak belirtmiştir. Belirlenen kri-
terler ile 1917-2011 yılları arasında meydana gelen 319 kaza, bu 
derlemede incelenmiştir.

DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE  
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR
Dünyada ve ülkemizde meydana gelmiş bazı endüstriyel kazalar 
Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1. Dünyada yaşanan bazı büyük endüstriyel kazalar (1)

Yıl Yer Olay Sonuç

1984 Hindistan, Bhopal Metilizosiyanat sızıntısı 20.000 ölüm, 500.000 yaralı

1986 Ukrayna, Çernobil Patlama, Radyoaktif gazlar 31 ölüm, 600.000 yaralı, 336.000 yerinden ayrılan

2009 Hindistan Jaipur Petrol, yangın 12 ölüm, 150 yaralı, 500.000 yerinden ayrılan

2011 Japonya Fukushima Patlama/ Toksik salınım, Radyoaktif gazlar
100.000 den fazla yerinden ayrılan, 175 milyar Euro 

ekonomik kayıp

Tablo 2. Türkiye’de yaşanan bazı büyük endüstriyel kazalar (9)

Yıl Yer Olay Sonuç

1997 Kırıkkale-MKE Mühimmat fabrikasında patlama Şehrin tahliyesi ve büyük maddi hasar

1999 İzmit-TÜPRAŞ Akaryakıt depolama tankları yangını 200 milyon dolar zarar

2002 Kocaeli-AKÇAGAZ LPG dolum tesisinde yangın ve patlama 3 yaralı ve 3 milyon lira zarar

2004 Mersin-ATAŞ Tank tam yüzey yangını 50 m çapında tank kullanılamaz halde

2007 İzmir-Aliağa Boya vernik fabrikası yangını Büyük maddi hasar

2011 Batman LPG dolum tesisinde patlama 3 ölü ve büyük çapta maddi hasar
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DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜYÜK 
ENDÜSTRİYEL KAZALAR
Bu bölümde ölü, yaralı, tahliye edilen kişi sayıları ve ekonomik ka-
yıplara göre ilk sıralarda olan başlıca büyük endüstriye kazalara 
değinilecektir.

Hindistan Bhopal’deki Metilizosiyanat 
Sızıntısı
3 Aralık 1984’te Hindistan’ın Bhopal kentindeki bir pestisit fab-
rikasında suyun depolama tankına ilave edilmesiyle basınç ve sı-
caklıkta meydana gelen ani değişimle tetiklenen kimyasal reaksi-
yon sonucunda 40 tondan fazla metil izosiyanat gaz sızıntısı ol-
muş ve tarihin en ölümcül kimyasal felaketi meydana gelmiştir 
(4, 10). Oluşan zehirli gaz tesis çevresinde ve Bhopal üzerinde se-
kiz kilometre boyunca yayılmıştır. Tesisin kalabalık bir işçi sınıfı-
nın yaşadığı mahallede bulunması ve acil durum sirenlerinin ka-
palı olması nedeniyle çevredeki insanlara uyarı yapılamamıştır (4). 
İlk aşamadaki ölümlerin büyük bir çoğunluğunu fabrikaya yakın 
alandaki gecekondu bölgesinde yaşayanlar oluşturmaktadır (11, 
12). Kazadan kısa bir süre sonra yapılan birçok epidemiyolojik ça-
lışmada maruz kalan toplumda morbidite ve mortalite artışı gös-
terilmiştir. Tablo 3’ te Bhopal metil izosiyanat gazı sızıntısına ma-
ruz kalmanın sağlık üzerindeki erken ve geç etkileri özetlenmek-
tedir. Ancak birçok kişinin felaket sonrasında Bhopal’den ayrılıp 
geri dönmediği ve takipten kayboldukları düşünüldüğünde olum-
suz sağlık etkilerinin gerçek boyutunun altında olması muhtemel-
dir (13). Bazı sağlık etkileri Tablo 3’te verilmiştir.

Yetersiz tesis yönetimi, yerel nüfusun tesise yakın yaşaması, 
etkin güvenlik önlemleri ve denetimlerin olmaması ve çok mik-
tarda toksik ara ürünün depolanması (güvenli olmayan süreç ta-

sarımı) gibi nedenlerin bu sonuçlarda payı olduğu tespit edilmiştir 
(4). Tesis halen tümüyle ortadan kaldırılmamış olup yerel su kay-
naklarında varlığı gösterilmiş bazı zehirli kimyasal madde ve ağır 
metal sızıntısı devam etmektedir (11, 14).

Ukrayna Çernobil’deki Nükleer Santral 
Kazası
26 Nisan 1986’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (gü-
nümüzde Ukrayna) Çernobil’de Nükleer Santralde meydana ge-
len ve fiziksel sebebi birtakım rutin bakım, test ve güvenlik önle-
minin eksik olması dışında net olarak ortaya konmamış olan, in-
san ihmali sonucu oluşan en büyük nükleer santral kazasıdır. Bu 
kazada nükleer reaktör çekirdeğindeki zincirleme reaksiyon ile 
patlamalar meydana gelmiş, reaktörün ağır çelik ve beton kapa-
ğının havaya uçmasına sebep olmuştur (15). Çernobil kazası 31 
ölüm, 600.000 yaralı, 336.000 yerinden edilen kişi ile sonuçlan-
mıştır (1). Kazanın akut dönem sonuçlarının yanında tiroid kan-
seri ile birlikte foliküler adenom ve hipotiroidizm gibi benign ti-
roid hastalıklarının riskini arttığı saptanmıştır (16). 

Kazada iki grup çalışan görev almıştır. Yangını söndürmek ve 
kazanın ilk günündeki acil önemleri almakla görevli acil durum 
çalışanları, santral ve yakın çevresindeki kirlenmenin giderilme-
sinde, enkaz üzerine koruyucu lahit inşasında, nükleer santralin 
diğer ünitelerinin işletiminde ve kurtarma operasyonlarında gö-
revli iyileştirme personelidir. Kaza sonrası ilk günlerde en fazla 
radyasyona maruz kalan grubu itfaiyeciler ve santral çalışanla-
rı oluşturmaktadır (17). Kaza sonrası enkaz temizlik işinde çalı-
şan işçilerde lösemi riskinde artış, genel popülasyonla kıyaslan-
dığında multipl myelom ve myelodisplastik sendrom insidan-
sında artış ve doza bağımlı olarak solid organ kanserlerinde ar-

Tablo 3. Bhopal metil izosiyanat gazı sızıntısına maruz kalmanın sağlığa etkileri (10)

Erken etkiler (0-6 ay)

Göz Kemozis, kızarıklık, sulanma, ülser, fotofobi

Solunum Solunum sıkıntısı, pulmoner ödem, pnömoni, pnömotoraks

Gastrointestinal Persistan ishal, anoreksi, persistan karın ağrısı

Genetik Artmış kromozomal anomaliler

Psikolojik Nevrozlar, anksiyete, uyum tepkisi

Nörodavranışsal 
Bozulmuş görsel ve işitsel hafıza, dikkat ve tepki süresinde bozulmalar, bozulmuş muhakeme ve mekansal yetenek, 

bozulmuş psikomotor koordinasyon

Geç etkiler (6 ay sonra)

Göz Persistan sulanma, kornea opasiteleri, kronik konjonktivit

Solunum Obstrüktif ve restriktif hava yolu hastalığı, akciğer fonksiyonlarında azalma

Üreme Artmış gebelik kaybı, bebek ölümlerinde artış, azalmış plasental / fetal ağırlık

Genetik Artmış kromozomal anomaliler

Nörodavranışsal Öğrenmede, motor hızda ve keskinlikte bozulma
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tışı ortaya koyan bulgulara ulaşılmıştır (16, 18, 19). Ayrıca yapılan 
çalışmalarda tasfiye memurlarında kardiyovasküler ve serebro-
vasküler hastalıklarda artış saptanmıştır (16). Çeşitli çalışma-
larda Çernobil kazasından sonra acil durum çalışanları ve iyileş-
tirme personelinin gözlerinde radyasyon kaynaklı katarakt oluş-
tuğu gösterilmiştir (16)

Büyük nükleer kazalar sonrasında, sınır ötesindeki ülkelerin de 
doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebileceği bu kaza sonrası öğ-
renilmiştir. Bu kazanın etkileri Ukrayna içinde sınırlı kalmamış, 
birçok ülkeyi etkilemiş, sağlık ve çevre etkilerine neden olmuştur. 
Ayrıca etkilenen ülkelerde, başka ülkede meydana gelen bir nükle-
er kazada, kriz durumunu yönetmekte yetersizlikler de tespit edil-
miştir. Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna en çok etki-
lenmiş ülkelerdir, bunun yanında Türkiye ve Avrupa ülkelerinin 
çoğu, uzaklık ve meteorolojik koşullar gibi faktörlere bağlı olarak 
çeşitli düzeylerde etkilenmiştir. Bu ülkelerde kaza sonrası radyas-
yonun etkilerini azaltmaya yönelik değişen düzeylerde çeşitli ön-
lemler alınmıştır (17). Çernobil hala insan yerleşimine kapalıdır.

Hindistan Jaipur’daki Petrol Deposu 
Yangını
29 Ekim 2009’da Hindistan Petrol Şirketi’ne ait 8 milyon litre pet-
rol içeren dev tankta petrol yangını meydana gelmiştir. Kaza pet-
rolün depodan boru hattına iletilmesi sırasında gerçekleşmiş-
tir. Olayın gerçekleştiği sırada en az 40 Hindistan Petrol şirketi 
çalışanı olay yerindeydi (20). Olay ölüm ve yaralanmaların yanı 
sıra 500.000 kişinin yerinden edilmesiyle sonuçlanmıştır (1). Yan-
gının insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili olarak komitenin 
04.11.2009 tarihli raporunda; 

•	 Yanma sırasındaki kuru ve sıcak hava koşulları nedeniy-
le ateş dumanının genellikle yükseldiği ve komşu alanlara 
yayılmadığı, gazların atmosferde yüksek oranda seyreltildi-
ği, karbon partiküllerinin çoğunlukla kristal biçiminde so-
lunum sisteminde kısa ve uzun dönem etkileri olmayan kara 
kurum olarak çöktüğü,

•	 Yangın bölgesinde asfiksi, yanıklar; komşu bölgelerde sağlık-
lı kişilerde göz ve burun mukozalarında irritasyon ile astım/
KOAH gibi havayolu hastalığı olanlarda alevlenmelere neden 
olabileceği,

•	 Akut dönemden sonra geç etkilere bağlı hastane başvuru 
kaydının olmamasının, yangının belirtilen sağlık etkilerinin 
olmayacağı anlamına gelmediği ve uzun dönem sağlık etkisi 
minimum olsa bile değerlendirilmesi gerektiği,

•	 Hafif akut dönem sağlık sonuçlarının kolay yönetilebildiği ve 
kronik sağlık sonuçlarının gelişme olasılığının topluma açık-
lanmasının önerildiği belirtilmiştir (20).

Japonya Fukushima’daki Nükleer Santral 
Kazası
Japonya Fukushima’daki Fukushima Daiichi Nükleer Santrali, 11 
Mart 2011 tarihinde Büyük Doğu Japonya Depremi ve Tsunami-
si ile ağır şekilde hasar görmüştür. Tsunami ile soğutma sistemle-
rine güç iletimi kesintiye uğramış, sonucunda aşırı ısınan nükleer 
reaktörlerde hidrojen gaz patlamaları ile radyasyon içeren malze-
meler etrafa saçılmıştır (21).

Fukushima’daki kaza sonrasında yaklaşık 20.000 işçi enkaz 
yönetim işlerinde çalışmıştır. Japonya Sağlık ve Çalışma Bakan-
lığı, kazadan sonra radyasyona maruz kalmış olan bu çalışanlara 
yönelik bir kılavuz yayınlamıştır. Bu kılavuzda uzun dönem sağ-
lığın idamesi, iş sağlığı açısından kayıt sistemi oluşturulması gibi 
birtakım yöntemler belirlenmiştir (21). 

Kaza sonrası acil durum işçilerinde ölüm veya radyasyon ma-
ruz kalımı ilişkili akut sağlık problemi bildirilmemiştir. Ayrıca 
Fukushima bölgesinde yaşayanlarda da doku reaksiyonu ortaya 
çıkarabilecek radyasyon dozlarına ulaşılmadığı belirtilmektedir. 
Kaza sonrası acil durum çalışanlarında radyasyon dışındaki fizik-
sel (açık alanda çalışma ile güneş ışınlarına maruz kalım) ve ruh-
sal (uzun çalışma saatleri, psikolojik stres, tekrar patlama olacağı-
na ilişkin korku) faktörlere de dikkat edilmesi gerekmektedir (21).

AVRUPA’DA BÜYÜK ENDÜSTRİYEL 
KAZALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  
(9, 22, 23)
İtalya’nın Seveso kasabasında, 1976 yılında, ICMESA Chemical 
Company’ye ait fabrikada triklorofenol üretimi yapan bir reak-
törde patlama sonucu çevreye çok yüksek seviyede dioksin sa-
lınımı meydana gelmiştir. Dioksin bilinen en zehirli gazlardan-
dır. Bu felaket sonrasında bu tür kazaları önlemek amacıyla sis-
tematik bir güvenlik anlayışına ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Av-
rupa Birliği 1982 yılında 82/501/EEC nolu Seveso I Direktifini ka-
bul etmiştir. Bu başlangıç Direktif ile büyük kimyasal işletmeler-
deki büyük kazaların önlenmesi ve kazanın önlenmesinin müm-
kün olmadığı durumlarda da olumsuz etkilerin sınırlandırılması  
amaçlanmıştır. 

Hindistan Bhopal’de (1984) metil izosiyanat yayılım felaketin-
den sonra Seveso I Direktifinin etkinliğinin arttırılması ve kap-
samının genişletilmesi amacıyla güncellenip 1996 yılında 96/82/
EC nolu Seveso II Direktifi (Tehlikeli Maddeleri İçeren Bü-
yük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif) yayımlanmış-
tır. 2003 yılında ise tekrar revize edilip 2003/105/EC nolu direktif  
yayımlanmıştır.

Kimyasal sınıflama sisteminin değişmesi nedeniyle 2012 yılın-
da güncellenip Seveso III Direktifi (2012/18/EU nolu) yayınlan-
mıştır (Yürürlülük tarihi: 1 Haziran 2015). Bu direktif ile bazı de-
ğişiklik ve iyileştirmelerin yapılması amaçlanmıştır. Bunlar; teh-
likeli maddelerin yer aldığı Ek 1 güncellenmesi, halkın bilgilendi-
rilmesi, halkın bilgiye ulaşım ve karar alma süreçlerinde yer alma-
sı gibi konuların iyileştirilmesi, denetimlere yönelik sıkı standart-
ların getirilmesidir.

ÜLKEMİZDE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL 
KAZALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
Türkiye’de 2 Mart 2019 tarihinde 30702 sayılı “Büyük Endüstriyel 
Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönet-
melik” resmi gazetede yayımlanmıştır (6). Bu yönetmelik; “tehli-
keli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza-
ların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan 
zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve 
sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgi-
li usul ve esasları belirler. ” 
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Yönetmelik 4.07.2012 tarihli Konsey Direktifi dikkate alınarak 
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu-
radaki uygulamalar belli miktarın üzerinde tehlikeli maddeleri bu-
lunduran kuruluşlar için uygulanır (6). T.C. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı yazılım portalı Çevre Bilgi Sistemi’nde yer alan BEKRA 
Bildirim Sistemi’ne tehlikeli madde bulunduran kuruluşların, bu-
lundurdukları madde miktarını beyan ettikleri bir sistem ile bu ku-
ruluşlar belirlenir. Kuruluşlar; alt seviyeli kuruluş, üst seviyeli ku-
ruluş ve kapsam dışı olarak sınıflandırılır (23, 24). Alt ve üst sevi-
yeli kuruluşlar, eşik değerlere göre ayrılmaktadır. Bu yönetmeliğin 
Ek-1’in Notlar bölümünün 4 üncü maddesinde tanımlanan topla-
ma kuralı dikkate alınmak şartıyla; Ek 1 “Tehlikeli Maddeler Liste-
si” nde Bölüm 1 ve 2’sindeki maddeler için; Sütun 2’de yer alan alt 
seviye eşik değerine eşit veya daha yüksek ancak Sütun 3’deki üst 
seviye değerlerinin altındaki miktarda tehlikeli madde bulunduran 
veya bulundurması muhtemel kuruluşlar “alt seviyeli kuruluş”; Sü-
tun 3’teki üst seviye eşik değerine eşit veya üzerindeki miktarlarda 
tehlikeli madde bulunduran veya bulundurması muhtemel kuru-
luşlar ise “üst seviyeli kuruluş” olarak tanımlanmıştır (6, 25).

Hem alt hem üst seviyeli kuruluşların işletmecileri, büyük ka-
zaları önlenmek ve kaza meydana geldi ise kazaların çevre ve insan 
üzerine zararlı etkilerini sınırlandırmak amacıyla gerekli tedbirleri 
almakla yükümlüdür (Tablo 4). Bunun yanında kuruluşta bulunan 
madde miktarı arttıkça insan ve çevre sağlığı üzerine etkilerinin ar-
tacağı varsayılmakta ve bu doğrultuda üst seviyeli kuruluşlara daha 
çok zorunluluk yüklenmektedir. Yetkili otorite, işletmecilerden alı-
nan bilgiler ile kuruluşların bulundukları konum ve birbirlerine ya-
kınlıklarından dolayı, kaza tehlikesi ve olası sonuçlarının artabile-
ceği (domino etkisi) kuruluş veya kuruluş gruplarını belirler (2, 25).

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NEW 
YORK’TA DÜNYA TİCARET MERKEZİ’NE 
TERÖR SALDIRISI 
Amerika Birleşik Devletleri New York’ta Aşağı Manhattan bölge-
sinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi binalarından İkiz Kuleler 

olarak da adlandırılan birinci ve ikinci binalara 11 Eylül 2001 ta-
rihinde, teröristlerce kaçırılan uçakların çarpmasıyla terör saldı-
rısı gerçekleşmiş ve saldırıların olduğu binaların yanı sıra iki sa-
atlik bir zaman dilimi içerisinde yedinci bina da çökmüştür (27). 
Saldırılar sonucunda yaklaşık 2.800 kişi hayatını kaybetmiş; yüz-
lerce kişi toz, partikül ve diğer çevresel ajanlar ile derin travmatik 
olaylara maruz kalmış ve tanıklık etmiş; binlerce kişi geçici ola-
rak yerinden edilmiştir. Erken saatlerde ve günlerde olası sağ ka-
lanları arama çalışmaları Eylül ayının sonlarına doğru tamamlan-
mış ve iyileşme, temizlik, restorasyon çalışmaları başlamıştır. On 
ay süren bu çalışmalarda on binlerce kişi çalışmıştır (27). Esasen 
terör saldırıları olmakla birlikte, 11 Eylül saldırılarının Büyük En-
düstriyel Kaza kapsamında değerlendirilebilecek boyutta sonuç-
ları olmuştur.

11 Eylül saldırılarının sağlık etkileri farklı boyutlarıyla araştı-
rılmış ve halen araştırılmaya devam etmektedir. Çalışmalar genel 
olarak üç farklı gruba odaklanmaktadır: doğrudan maruz kalan 
gruplar (kurtarma ve destek çalışanları, gönüllüler, Aşağı Man-
hattan sakinleri, Aşağı Manhattan bölgesinde çalışanlar, okul ça-
lışanları ve öğrenciler ve o sırada bölgeden geçenler); New York’ta 
dolaylı olarak maruz kalanlar (örn. 11 Eylül veya sonrasında-
ki haftalarda Dünya Ticaret Merkezi alanı yakınında bulunma-
yan ve saldırı sonucunda sevdiği birini veya işini kaybetmeyenler); 
ABD genelinde veya uluslararası boyutta dolaylı etkilenenler (28).

Saldırıların erken ve orta dönem sağlık sonuçlarının incelendi-
ği bir derlemede, sağlık sonuçları ruhsal sağlık ve bedensel sağlık  
olarak iki başlık altında özetlenmiştir (Tablo 5) (28). Ruhsal sağlık 
sonuçları arasında stres, depresyon, travma sonrası stres bozuklu-
ğu, madde kullanımı ve intiharlar bulunmaktadır. Bedensel sağlık 
sonuçları arasında solunumsal sağlık etkileri önemli yer teşkil et-
mektedir. Saldırılar sonrasında binaların çökmesiyle, %80-90’ı 2,5 
mikron boyutunda çimento, alçı ve sentetik cam yünü karışımı al-
kali özellikte ve düşük hızlı hava akımları ile kolayca dağılabilen 
partiküller içeren büyük toz bulutları Aşağı Manhattan cadde ve 
binalarını etkilemiştir (29). 

Tablo 4. Alt ve üst seviyeli kuruluşların yükümlülükleri (2, 26) 

Yükümlülükler Alt Seviyeli Kuruluş Üst Seviyeli Kuruluş

Bildirim X X

Risk Değerlendirmesi X X

Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP), Güvenlik Yönetim Sistemi X X

Domino Etkisi: Bilgi Alışverişi X X

Büyük Bir Kaza Durumunda Yükümlülükler: 

Eylem, İletişim ve Raporlama
X X

Güvenlik Raporu X

Dahili Acil Durum Planı: 

Hazırlanması, Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi
X

Harici Acil Durum Planının Hazırlanması için Bilgi Paylaşımı X

Halkın Bilgilendirilmesi Ek 5 Bölüm 1 kapsamındaki bilgiler Ek 5 Bölüm 1-2 kapsamındaki bilgiler
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Bu partiküllere bağlı olarak kurtarma çalışanlarında ortaya çı-
kan havayolu hastalıklarının incelendiği bir derlemede ortaya çı-
kan havayolu hastalıkların son derece geniş bir spektrumda ol-
ması nedeniyle (reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu-RADS, 
bronş aşırı duyarlılığı, mesleki astım, KOAH vb.) “Dünya Ticaret 
Merkezi ilişkili havayolu hastalığı” şeklinde tek bir hastalık fe-
notipini tam olarak tanımlamanın güçlüğü belirtilmiştir (30). Ay-
rıca bu derlemede, olayın üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağ-
men o dönemdeki maruz kalım yoğunluğu ile solunumsal semp-
tomların süresi, akciğer fonksiyonu bozuklukları ve solunumsal 
hastalık tanısı arasında güçlü bir ilişkinin halen devam ettiğinin 
saptandığı belirtilmektedir. Çoğu kurtarma çalışanlarının değer-
lendirildiği kohortlar olan diğer araştırmalarda solunumsal has-
talıkların yanı sıra kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalık-
lar, sarkoidoz ve otoimmün hastalıklar, gastroözofajiyal reflü, obs-
trüktif uyku apnesi, cilt hastalıkları, rinosinüzit ve diğer bazı geç 
başlangıçlı hastalıklar araştırılmış ve değişen düzeylerde ilişki 
saptanmıştır (31).

Tablo 5. Amerika Birleşik Devletleri New York 11 Eylül 2001 Dünya 

Ticaret Merkezi’ne saldırının sağlık sonuçları (28, 31)

Ruhsal Sağlık

Stres reaksiyonları

Travma sonrası stres bozukluğu

Depresyon

Madde kötüye kullanımı

İntihar

Çocuklarda ruhsal sağlık etkileri

Bedensel Sağlık

Yetişkinlerde solunum sistemi hastalıkları

Çocuklarda solunum sistemi hastalıkları

Kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar

Rinosinüzit

Cilt hastalıkları

Uyku bozuklukları (Obstrüktif uyku apnesi)

Yaralanmalar

Gastroözofajiyal reflü semptomları

Sarkoidoz, otoimmün hastalıklar

Üreme sağlığı sonuçları

Komorbiditeler

Olası geç başlangıçlı hastalıklar

TOKYO METROSU SARİN GAZI 
SALDIRISI
Kimyasal savaş ajanlarının ilk olarak büyük ölçüde kullanımı, Bi-
rinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilmiştir. Burada kullanı-
lan hardal gazı, fosgen ve klor gazı nedeniyle yaralanan ve ölen 
kişi sayısı toplam 1.3 milyona ulaşmıştır (32). Kimyasal ajanlar sa-
dece savaş dönemlerinde değil ayrıca terör saldırıları amacıyla da 
kullanılmıştır. Bu konudaki en önemli olan 20 Mart 1995 yılın-
da Tokyo metrosunda üç ayrı metro hattında, sarin gazı kullanı-
larak gerçekleştirilen ve 12 kişinin ölümü, 5000’den fazla kişinin 
yaralanmasına neden olan bir terör saldırısıdır (33, 34). Nörotok-
sik etkili bir gaz olan sarin,asetilkolinesteraz enzimini inhibe ede-
rek etki gösterir.

St Luke Hastanesi metro saldırısına yakın bir yerleşimde ol-
ması nedeniyle saldırıdan etkilenenlerin büyük bir çoğunluğunun 
getirildiği bir hastanedir. Terör olayı sonrası bu hastanenin acil 
servisine 640 kişi gelmiş ve hastalar belirti ve semptomlarına göre 
3 klinik gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Hafif vakalar (528 
kişi, %82,5) sadece göz belirti ve semptomlarından(örneğin; miyo-
zis, göz ağrısı, azalmış görme keskinliği) yakınan kişilerden oluş-
maktaydı. Orta dereceli vakalar (107 kişi, %16,7), sistemik belir-
ti ve semptomları olan (örneğin; halsizlik, nefes darlığı, fasikülas-
yonlar, konvülsiyon) fakat mekanik ventilasyona ihtiyaç duyma-
yan kişiler olarak gruplandırılmış. Ağır vakalar ise (5 kişi, %0,8) 
acil solunum desteğine ihtiyaç duyan (örneğin; entübasyon, venti-
lasyon desteği) kişiler olarak gruplandırılmış (33).

Saldırı sonrası kişisel koruyucu donanımlar sadece Japon-
ya Savunma Kuvvetleri bölümlerine, polis ve itfaiye çalışanları-
na sağlanmıştır. Hem sağlık kurumlarına neredeyse hiç kişisel ko-
ruyucu donanım sağlanmaması hem de hastanede maruz kalan-
ların kıyafetlerini değiştirmek için çaba harcansa da kıyafetleri-
ni değiştirmek için yeterli alan ve kıyafet bulunmamasından do-
layı sağlık personelinin yaklaşık %23’ü bu gaza sekonder olarak 
maruz kalmıştır (35). Yüksek konsantrasyonlarda sarin gazı ma-
ruz kalımlarında ve sekonder maruz kalımlarda ciddi yaralanma-
lar beklenmektedir. Ancak Japonya’daki saldırıda sarin gazı kon-
santrasyonun düşük olması ve maruz kalımın sınırlı olması nede-
niyle hiçbir sağlık personelinde farmakolojik tedaviye ihtiyaç du-
yulmamıştır (33, 36).

Saldırı sonrası kimyasalın uzun vadeli ve subklinik etkileri ile 
ilgili küçük çaplı çalışmalar yapılmasına karşın; geniş çaplı çalış-
malara ve asemptomatik olup düşük dozda maruz kalanlara yöne-
lik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır (36).
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İklim değişikliği günümüzün ve geleceğin en önemli halk sağlı-
ğı sorunları arasında yer almakta, etkilerini daha hızlı ve yoğun 
olarak ortaya koymakta ve artık bir kriz olarak nitelenmektedir. 
İklim değişikliği, genellikle yirmi otuz yıllık bir dilimi kapsayan 
uzun süreli bir zaman periyodunda iklimsel ölçütlerin (sıcaklık, 
yağış, rüzgâr vb) önemli düzeyde değişimini ifade etmektedir (1). 
İklim değişikliği terimiyle küresel ısınma sık sık birbirinin yerine 
kullanılmakta ve eş anlamlı görülmektedir. Küresel ısınma ise, at-
mosferdeki sera gazı seviyelerini artıran başlıca fosil yakıt yakma 
gibi insan faaliyetleri nedeniyle, sanayi öncesi dönemden beri göz-
lemlenen iklim sisteminin uzun süreli ısınmasıdır (2). 

İklim değişikliği yeni sorunları beraberinde getirmekte ve var 
olan sorunları derinleştirmektedir. Bu sorunlar arasında su bas-
kınları, kuraklık, yangınlar, okyanusların asitleşmesi, vektörlerin 
dağılımı ve sayısının değişimi, ekosistemlerin değişimi ve tahriba-
tı, türlerin ekolojik etkileşim ve dağılımının değişimi, doğal kay-
nakların azalması, deniz seviyelerinin yükselmesi, suların etkilen-
mesi vb birçok başlık sayılabilir (3). İklim değişikliği, iklimi etkile-
yen birçok olay ya da parametrenin değişimini beraberinde getir-
se de sıcaklık artışıyla karakterizedir. Dünya Meteoroloji Örgütü 
verilerine göre dünya genelinde 2019 yılındaki yıllık ortalama sı-
caklık, 1850-1900 yılları arasındaki ortalama sıcaklıklara göre 1,1 

°C daha yüksektir. İki bin on dokuz yılı ortalama sıcaklığı kayde-
dilen ikinci en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmiştir. Bin do-
kuz yüz seksen yılından beri her on yıllık dönem bir önceki on yıl-
dan daha sıcak geçmektedir. Bu artış eğilimi benzer dinamiklerle 
devam ettiğinde 21. Yüzyıl sonunda sıcaklığın 3-5°C artması bek-
lenmektedir (4).

İklim değişikliğine yol açan temel mekanizma atmosferde sera 
gazlarının artışıdır. “Sera gazı” adı verilen belirli gazlar yeryüzüne 
ulaşan güneş ışınlarının geri yansımasını engelleyerek gezegende 
bir sera etkisi oluşturmakta ve bu durum da iklimi değiştirmekte-
dir. Sera etkisine katkısı olan başlıca gazlar, su buharı, karbon di-
oksit (CO

2
), metan, nitröz oksit (N

2
O) ve kloroflorokarbonlardır. 

Bu gazların artışı başta küresel ısınma olmak üzere iklim değişik-
liğinin çeşitli etkilerine neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar at-
mosferde sera gazlarındaki artışın ve buna bağlı ısınmanın temel 
nedeninin son 50 yıldaki insan aktiviteleri olduğunu göstermek-

tedir. Bunlar arasında da fosil yakıt tüketimi ilk sırayı almaktadır 
(5). Atmosferdeki sera gazlarının toplam eşdeğeri olarak iklim de-
ğişikliğinin göstergesi olan CO

2 
düzeyi son 650 bin yılın en yük-

sek seviyesi olan 412 ppm’e ulaşmıştır ve bu artışın önemli bir kıs-
mı 1950 yılından sonra gerçekleşmiştir (6).

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN  
SAĞLIK ETKİLERİ NELERDİR?
İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri geniş bir konu başlığı-
nı içermekte ve temiz hava, güvenli içme suyu, güvenli barınak, 
yeterli gıda gibi sağlığın sosyal ve çevresel belirleyicilerini etkile-
mektedir (7). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2030-2050 yıl-
ları arasında doğrudan iklim değişikliğinin etkisine bağlı olarak 
malnütrisyon, diyare, sıtma ve sıcak stresi nedenli her yıl 250 bin 
ölüm beklenmektedir (8). 

Genel olarak iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkile-
ri Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ta-
rafından hazırlanan konu ile ilgili özel raporda şu başlıklarla belir-
tilmektedir: Aşırı hava olayları, sıcak hava dalgaları, seller ve de-
niz seviyelerinde yükselme, infeksiyöz hastalıklar ve vektör kaynak-
lı hastalıklar, hava kalitesi, gıda güvencesi, su güvencesi, sürdürüle-
bilir kalkınma ve yoksulluk, göç ve yerinden edilme ve çalışan sağ-
lığı (9). Bu başlıkların her biri farklı sağlık etkileri ve sorunlar oluş-
turmaktadır. Diğer yandan bu etkilerin gelecekte oluşacağını da 
beklememek gerekir. Etkiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Avrupa’da 
2003 yılı Haziran ayında  yaşanan sıcak hava dalgası sırasında sa-
dece Fransa’da 14 bin kişi yaşamını yitirmiştir (10). Avrupa genelin-
de 2003 yazı sıcak hava dalgasında, 70.000’den fazla ölüm kaydedil-
miştir. Yüksek sıcaklıklar kardiyovasküler ve solunum yolu hasta-
lıklarının şiddetlenmesine sebep olan havadaki ozon ve diğer kir-
letici seviyelerini yükseltir. Aşırı sıcaklık polen ve diğer aeroalerjen 
seviyelerini de yükseltir. Bunların yaklaşık 300 milyon insanı etki-
leyen astımı tetikleyebileceği düşünülmekte ve devam eden sıcaklık 
artışlarının bu yükü artırması beklenmektedir (7). 

Vektörlerle bulaşan hastalıkların sıklığında, coğrafi dağılımın-
da ve yoğunluğunda farklılıklar izlenmekte ve iklim değişikliği-
nin etkisiyle bu etkilerin yoğunlaşması, sıtma, Dang ateşi, Batı Nil 
Virüsü ve Lyme Hastalığı gibi hastalıkların sıklığında artış bek-
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lenmektedir. Dang ateşi, Chikungunya Hastalığı, Sarı Humma ve 
Zika virüs enfeksiyonlarının bulaşıcılığında önemli olan Aedes 
aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisineklerin özellikle 2030 yı-
lından sonra hem sayıca artacağı hem de coğrafi alan olarak çok 
daha geniş bir alana yayılacağı tahmin edilmektedir (9). 

Sıcaklık artışı periyodlarının sıklaşması beklenmektedir. Yapı-
lan bazı tahminlere göre her 20 yılda bir meydana gelen aşırı yük-
sek sıcaklıkların yaşandığı dönemler giderek sıklaşarak her iki ila 
dört yılda bir görülebilir olacaktır (11). Bu aşırı sıcak dönemlerin 
yanında ani hava olaylarına bağlı morbidite ve mortalite de art-
makta, aşırı yağışlar, seller, kuraklık ve kıtlık hem doğrudan hem 
de dolaylı etkileriyle önemli sağlık sorunlarına neden olabilmek-
tedir (12). Küresel düzeyde, hava ile ilgili rapor edilen doğal afetle-
rin sayısı 1960’lardan bu yana üç kattan fazla artmıştır. Bu felaket-
ler her yıl, başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 60.000’den 
fazla ölüme neden olmaktadır (7).

Artan değişken yağış düzenlerinin içilebilir su rezervlerini et-
kilemesi muhtemeldir. Güvenli su eksikliği, hijyen koşullarında 
yetersizliğe neden olabilir ve her yıl 5 yaşın altındaki 500.000’den 
fazla çocuğun ölüm nedeni olan ishal riskini artırabilir. Bu yüz-
yılın sonlarına doğru, iklim değişikliğinin bölgesel ve küresel dü-
zeyde kuraklığın sıklığını ve yoğunluğunu artıracağı tahmin edil-
mektedir (7).

Öte yandan aşırı yağış sıklığı ve yoğunluğunun mevcut yüz-
yıl boyunca artmaya devam etmesi beklenmektedir. Seller tatlı su 
kaynaklarını kirletir, su kaynaklı hastalık riskini artırır ve sivrisi-
nekler gibi hastalık taşıyan mikroorganizmalar için üreme alan-
ları oluşturur. Ayrıca boğulma ve fiziksel yaralanmalara neden 
olur, evlere zarar verir ve tıbbi ve sağlık hizmetlerinin sunumunu  
etkiler (7).

Artan sıcaklıklar ve değişken yağışlar, pek çok yoksul bölge-
deki temel gıdaların üretimini azaltacaktır. Bu, şu anda her yıl 3,1 
milyon ölüme neden olan yetersiz beslenme ve malnutrisyon yay-
gınlığını artıracaktır (7).

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
ÇALIŞAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
İklim değişikliğinin çalışan sağlığını etkileyen birçok başlığı sayı-
labilir. Bu başlıklar, çalışanların genel sağlık etkilerine maruz kal-
malarının yanında işyeri ve yaptıkları iş nedeniyle daha fazla risk 
altındaki gruplarda daha önemlidir. Bu anlamda başta sıcak stresi 
olmak üzere iklim değişikliğinin bazı etkileri, çalışan sağlığı etki-
leri anlamında öne çıkmaktadır (13). 

İklim krizinin çalışanlara etkilerinin genel etkiler konusunda 
en az üzerinde durulan konu başlığı olduğu belirtilmektedir (13). 
Buna karşılık çalışanlar genellikle iklim değişikliğinin etkilerine 
daha uzun süreler ve toplumun genelinden daha büyük yoğun-
luklarda maruz kalmaktadırlar. Bu konuda yapılan bazı değerlen-
dirmeler, iklim değişikliğinden etkilenen işlerde çalışan sayıları-
nın artacağı, çalışanlar üzerinde oluşacak sağlık etkilerinin iklim 
değişikliğinin ilk göstergeleri arasında sayılacağına işaret etmek-
te ve bu anlamda madenlerde işçilerin karbonmonoksit düzeyle-
rinden etkilenmelerinde ilk etkilenme işareti olarak bulunduru-
lan kuşlara gönderme yapılarak iklim değişikliği açısından çalı-
şanların “kömür madenindeki kanaryalar” olarak adlandırılabile-
ceği vurgulanmaktadır. İklim değişikliği ile ilgili hassas gruplar 

sıralanırken işçilerin anılmamakta olduğu, iklim adaleti tartışma-
larının çalışan nüfusu kapsanmadığı, iklim değişikliği ile çalışan-
ların maruz kalacağı sorunların işleri ve iş koşulları ile ilgili oldu-
ğu, bu iki parametreyi kontrol eden unsurun da işverenler olduğu 
belirtilmektedir (14, 15). 

İklim krizinin çalışanlar üzerinde istihdamdan sosyoekono-
mik etkilere, çalışma koşullarından yeni sağlık sorunlarına kadar 
birçok başlıkta sorunlar oluşturabileceği vurgulanmakta ve genel 
olarak da iklim değişikliği ile çalışan sağlığı ve güvenliği alanında 
oluşacak tehlikeler yedi başlıkta gruplanmaktadır (13, 16): 

•	 Sıcaklık artışı (Sıcaklık artışına bağlı ölüm ve hastalık artı-
şı. Özellikle açık alanda çalışanlar açısından riskli bir çalış-
ma ortamı oluşturmaktadır)

•	 Hava kirliliği (Sıcak mevsimlerin uzamasıyla özellikle 
Ozon ve Partiküler Madde kaynaklı hava kirliliğinde ve bu 
kirleticilere bağlı sağlık sorunlarında artış beklenmekte-
dir)

•	 UV radyasyon (UV etkileniminin ve sıcaklıkların artışına 
bağlı olarak dış ortamda çalışanlarda deri ve göz sorunla-
rında artış beklenmektedir)

•	 Aşırı hava olayları (Aşırı hava olaylarının sıklığında ve et-
kisinde artışla paralel olarak olumsuz sağlık sonuçlarının 
artması beklenmektedir)

•	 Vektörlerle bulaşan hastalıklar ve zoonozlar (Açık havada 
çalışanlarda ve özellikle, tarım, çiftçilik, ormancılık, inşaat, 
bahçe işleri, peyzaj işleri, çevre düzenlemeleri vb alanlarda 
çalışanlarda vektörlerle bulaşan hastalık riski artmaktadır) 

•	 Yapılı çevredeki değişiklikler (Binalarda enerji verimliliği 
nedeniyle izolasyon uygulamalarının yaygınlaşması ve yo-
ğunlaşması ile kapalı ortam kirleticilerinin ve radonun or-
tam havasında yüksek seviyelere çıkması vb sorunlara ne-
den olmaktadır) 

•	 Endüstriyel sektörlerin değişimi ve yeni ortaya çıkan en-
düstriler (Tarım ve balıkçılık sektörlerindeki değişimler ve 
bunların oluşturacağı istihdam, işsizlik vb sorunlar, yeni 
geliştirilecek teknolojilerin ortaya çıkaracağı riskler vb 
başlıklara değinilmektedir) 

Sıralanan bu başlıklarda iklimle ilişkili mesleksel tehlikelere du-
yarlılığı artırabilecek faktörler arasında yaş (yaşlı-65 yaş üstü ça-
lışanlar), obezite, hastalık varlığı (daha önce sıcak etkilenmesi ge-
çirmiş olanlar, kalp hastalığı olanlar, hipertansiyonu olanlar, kro-
nik solunum yolu hastalığı olanlar vb), yoksulluk, vücut yapısı (vü-
cut yapısının küçük olması özellikle sıcak etkilenimi açısından 
riskli bir durum olarak belirtilmektedir), gebelik, bağışıklık sis-
temi sorunları, işyeri giysisi (Yarı geçirgen veya geçirimsiz koru-
yucu kıyafetler ya da bazı kişisel koruyucu malzemeler sıcak et-
kilenimi riskini artırmaktadır), genetik faktörler sıralanmaktadır 
(16, 17).

İklim değişikliğinin çalışan sağlığı üzerine etkileri, ana başlık 
ve alan olarak, açık havada çalışanlar ile sıcak hava dalgaları ve et-
kisi alanında yoğunlaşmakla birlikte iklim değişikliğinin çalışan-
lar üzerindeki etkileri çok çeşitlidir. Gerek çalışan sağlığında ge-
rekse de genel olarak yaşanan eşitsizlikler giderek derinleşmekte 
ve yoğunlaşmakta, iklim krizinin etkisiyle sorun derinleşmekte-
dir. Bu eşitsizlik tartışması iklim değişikliği konu başlığında “çev-
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resel adalet” kavramı temelinde ve “iklim adaleti” başlığında yü-
rütülmektedir. İklim değişikliğinin su ve gıda sorunlarından sos-
yal sorunlara doğrudan sağlık etkilerinden ekolojik değişikliklere 
kadar farklı alanlardaki geniş çaplı sorunlara neden olması eşit-
sizliklere yenilerini eklemektedir. Yoksulların daha da yoğun etki-
leneceği bu süreç oluşan risklerle daha da görünür ve çarpıcı hâle 
gelmektedir (18). 

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Riskler Raporu 2018’e 
göre, önümüzdeki 10 yıl içinde en büyük etkiye sahip olarak al-
gılanan en acil tehditler, aşırı hava olayları ve doğal afetler, iklim 
değişikliğinin azaltılmasında ve uyumdaki başarısızlık, su krizleri, 
biyoçeşitlilik kaybı ve hava ve toprak kirliliğidir. Çevresel riskler 
2010 yılından önce hiçbir zaman küresel risk raporunda yer alma-
mıştır ancak o zamandan bu yana üç kez raporlarda kendine yer 
bulduğu görülmektedir (19). Dünyanın zenginleri de artık bu teh-
ditten korkmaya başlamıştır.

Dolayısıyla iklim değişikliğinin çalışan sağlığı üzerine etkileri 
böyle bir sosyoekonomik zeminde ortaya çıkmaktadır. Ortaya çı-
kan ve beklenen bu ekolojik ve ekonomik etkiler çalışanları çalış-
ma saatleri, çalışma koşulları, istihdam biçimleri, iş güvenliği ve 
riskleri açısından etkilemektedir. Çalışanların genel sağlık duru-
mu da etkileneceğinden çalışma performanslarının da etkilenme-
si beklenmektedir. İklim değişikliğine uyum stratejileri kapsamın-
da sektörel değişimler bu sektörlerde çalışanlar üzerinde de çeşit-
li değişimlere neden olacaktır (20). 

Genel olarak iklim değişikliğinin çalışanlar üzerine etkileri 
aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir (15, 17, 18, 20-26):

1. İklim değişikliğinin sağlık etkileri ve özellikle neden olduğu 
sosyoekonomik sorunlar çalışan sağlığı alanındaki sorun-
ları ağırlaştırmakta ve yoğunlaştırmaktadır. Su ve gıda gü-
vencesi sorunları, kuraklık ve ekolojik tahribatlar nedeniyle, 
tarım, balıkçılık gibi sektörlerde, fosil yakıtların azaltılması 
stratejilerine bağlı olarak ilgili sektörlerde istihdam sorun-
ları ortaya çıkmakta ve bu çalışan nüfusuna yeni istihdam 
olanakları oluşturulması zorunluluğu doğmaktadır. Deniz 
seviyelerinin yükselmesi ve gıda güvencesi sorunları nede-
niyle “iklim göçmeni” olmak durumunda kalanlar yeni ya-
şam alanlarında iş aramak zorunda kalmaktadırlar ve bu 
göçmenlerin 2050 yılında 200 milyon olacağı tahmin edil-
mektedir. Öte yandan yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
gelişimi yeni istihdam olanakları yaratmaktadır. 

2. Bu konuda yapılan çalışmalar beş ana başlıkta toplan-
maktadır. Bu başlıklar, iklim değişikliğine bağlı iş sağlı-
ğı ve güvenliği tehlikeleri ve etkileri, iklim değişikliğinin 
dış mekân çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği üzerinde-
ki etkileri, kentsel ısı adalarının dış mekân çalışanlarının 
iş sağlığı ve güvenliğine etkileri, sıcak stresi ve dış mekân 
çalışanlarının performansı, çalışanların mesleksel sıcaklık 
stresine adaptasyonu olarak sıralanmaktadır. 

3. İklim değişikliği ve çalışan sağlığı etkileri konusunda en çok 
üzerinde durulan konu sıcak hava dalgaları ve sıcak etki-
lenmeleridir. Sıcaklıkların artışıyla ortaya çıkan bu dalgalar 
ve etkilenmeler açık havada/dış ortamda çalışanları yoğun 
olarak etkilemektedir. Bu başlıkta tarım sektöründe çalı-
şanlar ve inşaat işçileri başta olmak üzere birçok sektörde 
çalışanlar etkilenmekte ve risk altında kalmaktadırlar.

4. Çalışma ortamının termal konfor parametreleri bedensel 
performans açısından önemlidir. Ortam sıcaklığının yük-
selmesi vücudun sıcaklık regülasyonunu bozmaktadır. Vü-
cut sıcaklığı 38°C’nin üstüne çıkmaya başladığında sorun-
lar ortaya çıkmaya başlamakta (sıcak bitkinliği), 40,6°C 
üzerinde ise hayati tehlike (sıcak çarpması) oluşmaktadır. 

5. Çalışılan ortamdaki yüksek sıcaklık aynı zamanda, terli 
avuç içleri, buğulanmış güvenlik gözlükleri, bitkinlik, baş 
dönmesi gibi durumlara neden olabileceğinden işçilerin ya-
ralanma riskini de artırabilir. Kaza sonucu sıcak yüzeylere 
veya buhara temas nedeniyle yanıklar da meydana gelebilir. 

6. Sorunu verimlilik kaybı ekseninde ele alan ILO Internatio-
nal Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü), bu 
konuda hazırladığı raporda ekonomik ve iş günü kayıpları-
na değinmekte, çeşitli değerlendirmeler yapmakta ve bu de-
ğerlendirmeleri sıcaklık ortalamasında 1,5°C artış olacağı 
öngörülerek aktarmakta, sıcaklık artışı bu seviyeyi aştığın-
da kayıpların çok daha fazla yaşanacağını bellirtmektedir. 
ILO’ya göre kayıt dışı çalışmanın ve güvencesizliğin yaygın 
olduğu ve dünyada 940 milyon kişiyi bulan tarım işçileri ve 
inşaat işçileri en yoğun etkilenecek gruplardır. Bunun ya-
nında özellikle risk altında olan diğer sektörler raporda çev-
re hizmetleri, atık toplama, acil hizmetler, tamir işleri, ulaş-
tırma, turizm, spor ve bazı imalat işleri olarak belirtilmek-
tedir. ILO ayrıca eşitsizliğin yoğunlaşacağını ve iklim deği-
şikliğinin tarım alanlarına etkileri ile tarım işçilerinin göç-
lerinin yaygınlaşacağını belirtmektedir. 

7. ANSES French Agency for Food, Environmental and Oc-
cupational Health & Safety (Fransız Gıda Çevre İş Sağlığı 
ve Güvenliği Ajansı) 2019 yılında yayımladığı bir araştırma-
da iklim değişikliğinin tüm iş kollarındaki işçilerin sağlı-
ğını etkilediğini belirterek ortaya çıkacak sorunları sıcak 
çarpması, bulaşıcı hastalık ve yorgunluk, kaza artışı, kimya-
sal riskler, vektörlerle bulaşan hastalıklar, hayvanlardan bu-
laşan hastalıklar, aşırı hava olayları sıklığındaki artış ve bu 
alanda çalışanlara yönelik riskler olarak belirlemiştir. 

8. Dış ortam çalışanlarında aşırı sıcaklara bağlı sağlık etkile-
rine ek olarak aşırı soğuğa bağlı (hipotermi, soğuk ısırma-
sı gibi) ve gürültüye bağlı (çınlama, kalıcı işitme kayıpla-
rı gibi) bazı fiziksel etkiler de görülebilir. Biyolojik tehlike-
ler arasında ise vektör kaynaklı (vector-borne) hastalıklar, 
zehirli böcekler ve zehirli bitkiler bulunur. Zehirli yılan-
lar, örümcekler, akrepler ve ısıran böcekler çeşitli coğrafi 
bölgelerde bulunabilir ve hayvana alerjisi olan işçiler için 
özellikle tehlikelidir. Zehirli bitkilerin yağları cilde temas 
ederse alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu bitkiler ya-
nar ve toksinleri solunursa da tehlikeli olabilir. Vektör kay-
naklı hastalıklar görülebilir. 

9. Ortam sıcaklığının artışına bağlı etkiler ister iç ortamda is-
ter dış ortamda olsun birçok sektörde olumsuz etkilere yol 
açmaktadır. Ancak iklim değişikliğinin etkileri bağlamın-
da özellikle dış ortamlarda, açık alanlarda çalışanlar ve iş 
sırasında fiziksel gücü daha fazla kullananlarda risk daha 
fazladır. Bu anlamda tarım, çevre hizmetleri (belediye çalı-
şanları, atık toplama, park bahçe hizmetleri vb), inşaat, ta-
mirat bakım vb işler, ulaşım, turizm, spor, bazı sanayi sek-
törleri riskli sektörler olarak anılmaktadır. 
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10. Aşırı hava olayları, sıcaklık ve kuraklık artışı, orman yan-
gınlarını tetiklemekte, aşırı hava olayları nedeniyle can ve 
mal kaybı artmakta ve bu olaylara müdahale eden yardım 
ekiplerinde çalışanlarda riskler çoğalmaktadır. Ayrıca pa-
ramedikler, acil yardım hizmetlerinde çalışanlar da risk al-
tındaki gruplardır. Sıralanan meslekler arasında açık ola-
rak ifade edilmese de –özellikle ülkemiz açısından- trafik 
polisleri, zabıtalar, pazarcılar ve seyyar satıcılar, 112 ve di-
ğer acil yardım/müdahale hizmetlerinde çalışanlar, açık 
alanda çalışan temizlik işçileri vb grupları da risk grupla-
rında anmak gerekir. Ülkemizde Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK) 2019 verilerine göre 5,4 milyon kişi tarım sek-
töründe 1,6 milyon kişi de inşaat sektöründe çalışmaktadır 
(27). Bu nedenle 28,5 milyon kişilik istihdamın dörte biri-
ni (%24,5) oluşturan bu sektörlerde çalışanlar iklim deği-
şikliğinin etkileri anlamında risk altındadır. Diğer bir de-
yişle ülkemizde istihdamdaki her dört kişiden biri iklim 
değişikliğinin oluşturacağı etkilerle yüz yüzedir. 

Çalışan sağlığı alanında iklim değişikliğinin etkileri konusunda 
ana konu sıcaklık artışlarına bağlı sıcak etkilenmeleri ve bu etki-
lenmelere bağlı oluşan sağlık sorunlarıdır. İklim değişikliğinin et-
kileriyle ortalama sıcaklıkların artışı sıcaklık ve sıcak etkilenim-
lerini de artırmaktadır. Bu konuda kullanılan bazı terimlerin ta-
nımları aşağıda belirtilmiştir. Çalışılan ortamdaki termal koşulla-
rın çalışan sağlığına etkileri “Termal Koşullar” bölümünde ak-
tarılmıştır. Bu bölümde ise küresel iklim değişikliğinin çalışanlar 
üzerindeki sağlık etkilerinden ağırlıklı olarak bahsedilmektedir. 

SICAKLIK İLE İLİŞKİLİ BAZI TERİMLER 
ve HASTALIKLAR
Isı adası etkisi (İng. heat island effect): Kentsel bölgeler üzerin-
de hava kirliliği ve binalara bağlı olarak oluşan, kentsel alanla çev-
resi arasında sıcaklık farkına neden olan, sıcak hava kubbesinin 
oluşturduğu etki.

Sıcak hava dalgası (İng. heat wave): İleri derecede yüksek sıcak-
lık ve nem değerleri. Birbirini izleyen üç gün süre ile sıcaklık de-
ğerlerinin 32oC ve üzerinde olduğu dönemler. Geniş bir alanı et-
kilemesi, bir bölgede sıcaklıkların normallerin 5 derece ve üzerin-
de seyretmesi ve iki günden uzun sürmesi gibi özellikler göz önü-
ne alınarak tanımlanmaktadır. 

Güneş yanığı (İng. sunburn): Güneşe çok fazla maruz kalma so-
nucunda meydana gelir.

Sıcak bitkinliği (İng. heat exhaustion): Sıcak bitkinliği, genel-
likle aşırı terleme sonucunda aşırı su ve tuz kaybına vücudun tep-
kisidir. Sıvı kaybı ve yetersiz tuz ve su alımı vücudun soğutma sis-
teminin bozulmaya başlamasına neden olur. Sıcak bitkinliğine 
en yatkın işçiler yaşlı, yüksek tansiyona sahip ve sıcak ortamda  
çalışanlardır.

Sıcak döküntüleri (İng. heat rash): Sıcak döküntüsü, sıcak ve 
nemli havalarda aşırı terlemenin neden olduğu cilt tahrişidir.

Sıcak krampları (İng. heat cramps): Sıcak krampları genellik-
le yorucu aktivite sırasında çok terleyen çalışanları etkiler. Bu ter-
leme vücudun tuz ve nem seviyelerini azaltır/bitirir. Kaslardaki 
düşük tuz seviyeleri ağrılı kramplara neden olur. Sıcak krampları 
aynı zamanda sıcak bitkinliğinin de bir belirtisi olabilir.

Sıcak baygınlığı (İng. heat syncope): Sıcak baygınlığı genellikle 
uzun süre ayakta durma veya oturma ya da yatma pozisyonundan 
ani ayağa kalkma ile ortaya çıkan bayılma veya sersemlik hissidir. 
Yetersiz sıvı alımı, sıvı kaybı ve iklime alıştırmada eksiklik sıcak 
baygınlığına katkıda bulunabilecek faktörlerdir.

Sıcak çarpması (İng. heat stroke): Sıcak çarpması, sıcak ile ilişki-
li hastalıklar içerisinde en ciddi olanıdır. Yüksek nemle beraber yük-
sek sıcaklıkta kalma sonucunda vücudun ısısını kontrol etmede ye-
tersiz kalması ile ortaya çıkar. Vücudun sıcaklığı hızla yükselir, terle-
me mekanizması başarısız olur ve vücut soğuyamaz. Sıcak çarpma-
sı meydana geldiğinde, vücut sıcaklığı 10-15 dakika içinde 40-41oC 
veya daha yükseğe çıkabilir. Sıcak çarpması, acil tedavi edilmezse 
ölüme veya kalıcı yeti yitimine neden olabilir. Sıcak çarpması aniden 
gelişebileceği gibi sıcak bitkinliğinden sonra da meydana gelebilir. 

Rabdomiyoliz (İng. rhabdomyolysis): Rabdomiyoliz, sıcak stresi 
ve uzamış fiziksel eforla ilişkili, hızlı bir bozulma, rüptür ve kasın 
ölümüyle sonuçlanan tıbbi bir durumdur. Kas dokusu öldüğünde, 
düzensiz kalp ritimlerine ve nöbetlere neden olabilecek ve böb-
reklere zarar verebilecek elektrolitler ve büyük proteinler kan do-
laşımına salınır (28, 29).

Sıcak ile ilişkili hastalıkların belirtileri ve ilkyardım/tedavi 
yöntemleri Tablo 1’de sunulmuştur.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
ÇALIŞAN SAĞLIĞINA ETKİLERİNİ 
ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
İklim değişikliğinden kaynaklanan işle ilgili hastalık ve yaralanma 
risklerini azaltmak için çoklu stratejiler gerekmektedir. İşveren ve 
işçi hazırlığı, hem iklim değişikliğinden hem de iklim değişikliğine 
yönelik azaltma ve uyum önlemlerinin uygulanmasından kaynak-
lanan olası iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanınmasını, öngö-
rülmesini ve kontrol edilmesini içerir. İş sağlığı düzenlemelerinin, 
iklim değişikliğinin işçiler üzerindeki sağlık ve güvenlik etkilerini 
içerecek şekilde genişletilmesi gerekmektedir (20). 

İşverenlerin işçi sağlığı ve güvenliği tehlikelerini tanıması ve iş 
sağlığı ve güvenliğini uzun vadeli planlamaya entegre etmesi ge-
rekmektedir. Aşırı sıcak gibi işçilerin karşılaştığı bazı tehlikelere 
yönelik işverenler için geliştiren mevcut rehberlerin değişen ve ön-
görülemeyen iklim değişikliğine bağlı tehlikeler için uyarlanması 
gerekebilir. Ayrıca, çalışanların iklim değişikliğinden kaynakla-
nan yeni veya daha yoğun tehlikeler hakkında farkında olmaları 
ve işverenleri bu tehlikelere yönelik olarak işin nasıl değiştirilmesi 
gerekebileceği konusunda bilgilendirmeleri için yeni eğitimler ge-
rekecektir. İşverenler işçileri korumak için eğitim ve ekipman sağ-
lamaktan sorumludur. İklim değişikliği nedeniyle tehditlerle karşı 
karşıya olan işçilerin korunmasını geliştirmek için sensörler ve ik-
lime uyarlanmış kişisel koruyucu ekipman dâhil olmak üzere yeni 
teknolojiler ve ekipmanlar geliştirilmektedir (20).
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Tablo 1. Sıcak ile ilişkili hastalık belirtileri ve ilkyardım/tedavi yöntemleri (29, 30).

Hastalık Belirtiler İlk yardım/tedavi

S
ıc

ak
 b

itk
in

liğ
i

(h
ea

t 
ex

h
au

st
io

n
)

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Sersemlik hissi

Halsizlik

Sinirlilik

Susuzluk hissi

Yoğun terleme

Yüksek vücut ısısı (38°C’nin üzeri)

Zayıf nabız

Normal veya düşük kan basıncı

Kesik kesik veya hızlı nefes alma

Azalmış idrar çıkışı

Tıbbi değerlendirme ve tedavi için işçi bir klinik veya acil servise götürülmelidir.

Tıbbi bakım mümkün değilse, 112 aranmalıdır.

Yardım gelene kadar işçinin yanında kalınmalıdır.

Kişi serin gölgeli bir alana taşınmalıdır; fazla kıyafetleri gevşetilmeli veya 

çıkarılmalı, içmesi için soğuk olmayan su sağlanmalıdır.

Ayakkabı ve çorap dâhil gereksiz kıyafetler çıkarılmalıdır.

İşçi soğuk kompreslerle soğutulmalı veya çalışanın başını, yüzünü ve boynunu 

soğuk suyla yıkaması sağlanmalıdır.

Kişinin sudan sık sık yudum alması teşvik edilmelidir.

S
ıc

ak
 d

ö
kü

nt
ül

er
i

(h
ea

t 
ra

sh
) Kırmızı sivilce kümesi veya küçük kabarcıklar gibi 

görünür. Şiddetli kaşıntı olabilir.

Genellikle boyunda, göğüsün üst kısımlarında, kasıkta, 

meme altında ve dirsek katlantılarında görülür.

Mümkün olduğunda, daha serin ve daha az nemli bir çalışma ortamı en iyi tedavi 

yöntemidir.

Döküntü bölgesi kuru tutulmalı, kuru çamaşırlar giyilmelidir.

Konforu artırmak için pudra uygulanabilir.

Merhemler ve kremler kullanılmamalıdır.

S
ıc

ak
 k

ra
m

p
la

rı

(h
ea

t 
cr

am
p

s)

İş yerinde aniden gelişen veya daha sonra evde 

meydana gelen kollarda, bacaklarda veya karında kas 

krampları, ağrı veya spazm.

Sıcak krampları daha tehlikeli olan sıcak ilişkili 

hastalıklar için bir uyarı olabileceğinden ciddi bir 

durumdur.

Etkilenen kişi serin bir alana alınmalı, su içirilmeli ve her 15-20 dakikada bir 

atıştırmalık ve/veya karbonhidrat-elektrolit replasman sıvısı (örn. Spor içecekleri) 

alınmalıdır.

Tuz tabletlerinden kaçınılmalıdır.

İşçinin kalp problemleri varsa, düşük sodyum diyeti yapıyorsa veya kramplar 1 

saat içinde azalmıyorsa sevk edilmelidir.

S
ıc

ak
 b

ay
g

ın
lığ

ı (
h
ea

t 
sy

n
co

p
e)

Baygınlık (kısa süreli)

Sersemlik hissi

Uzun süreli ayakta durma sırasında veya aniden 

oturma ya da yatma pozisyonundan ayağa kalkma 

durumunda sersemlik-bayılma hissi

En az iki saatlik çalışmadan sonra ani bayılma; serin 

nemli cilt, zayıf nabız

Kişi serin bir yere alınmalı ya da uzanması sağlanmalıdır.

Kişi yatıştırılmalı ve bilinci açık olduğunda soğuk olmayan su verilmeli veya 

meyve suyu veya spor içeceği içmesi sağlanmalıdır.

Bayılmanın diğer hastalıklardan da kaynaklanabileceği akılda tutulmalıdır.

S
ıc

ak
 ç

ar
p

m
as

ı (
h
ea

t 
st

ro
ke

)

Çok yüksek vücut ısısı (41°C›nin üzerinde) 

Bilinç bulanıklığı, zihinsel durumda değişiklik, 

konuşma bozukluğu

Sıcak, kuru, kırmızı cilt veya aşırı terleme

Hızlı nabız

Baş ağrısı veya baş dönmesi

Nöbetler

İleriki aşamalarda, kişi bayılabilir ve konvülsiyon 

geçirebilir

Tedavi gecikirse ölümcül olabilir.

Erken ve hızlı müdahale kişinin hayatını kurtarır.

Acil tıbbi bakım için 112 aranmalıdır.

Acil tıbbi hizmetler gelene kadar işçi ile birlikte kalınmalıdır.

İşçi gölgeli, serin bir alana taşınmalı ve giysileri çıkarılmalıdır.

Mümkünse işçi hızlı bir şekilde soğuk su veya buz banyosu ile soğutulmalıdır; 

cildi ıslatılmalıdır, cilde soğuk ıslak bezler yerleştirilmeli veya giysiler soğuk 

olmayan suyla ıslatılmalıdır.

Soğutmayı hızlandırmak için çalışanın etrafında hava sirkülasyonu artırılmalıdır. 

Baş, boyun, koltuk altı ve kasıklara soğuk ıslak bezler veya buz konmalı veya 

giysileri soğuk olmayan suyla ıslatılmalıdır.

R
ab

d
o

m
yo

liz

Kas krampları/ağrısı

Anormal derecede koyu (çay veya kola renginde) idrar

Güçsüzlük

Egzersiz intoleransı

Asemptomatik de olabilir.

Aktivite durudurulmalıdır.

Sıvı alımı artırılmalıdır (su tercih edilir).

En yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmeli, rabdomiyoliz için inceleme talep 

edilmelidir (kreatin kinaz için kan örneği).
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Strateji Belirleme-İşyeri stratejileri
İşveren hazırlığı şunları içerir (20):

•	 Mevcut	tehlikelerin	belirlenmesi	için	kaynak	ayırmak,
•	 Hangi	çalışanların	iklim	değişikliğiyle	ilgili	tehlikelere	karşı	

savunmasız olduklarını (ve ne zaman, nasıl ve neden) belir-
lemek için incinebilirlik değerlendirmeleri yapmak;

•	 Bu	tehlikelerin	etkisini	ortadan	kaldıran	veya	en	aza	indiren	
politikalar, prosedürler, ekipman ve çalışma organizasyonu 
ile bir kontrol stratejisi uygulamak.

Kontrol
Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin, sıcaklık deği-
şikliklerinin çalışan sağlığı üzerine olumsuz etkilerini önleme ko-
nusundaki önerileri aşağıdaki şekildedir (31):

İşverenler, mühendislik ve iş uygulamaları kontrollerini sağla-
yarak işyerindeki sıcak stresini azaltmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki 
başlıklarda önlemler önerilmektedir:

Mühendislik uygulamaları:
•	 Hava akımının artırılması.
•	 Yansıtıcı veya ısı emici ekipman kullanımı.
•	 Buhar kaçaklarının, ıslak zeminlerin veya nemin azaltılması.

İşin uygulanması sırasında alınacak önlemler:
•	 Sıcak olan ortamda geçirilen zamanın sınırlandırılması ve/

veya serin bir ortamda harcanan dinlenme süresinin artırıl-
ması.

• Özel aletlerin kullanımı (Örn: gerilimi en aza indirgeme 
amaçlı aletler).

• Yapılacak iş başına işçi sayısının artırılması.
• Yönetici ve çalışanların sıcak stresi konusunda eğitilmesi.
• İşçilerin birbirlerindeki sıcak intoleransı belirtilerini göz-

lemledikleri bir sistemin oluşturulması.
• Çalışanların kendi kendilerini izlemelerinin ve kendi kendi-

ni izleme seçenekleri ile standart çalışma prosedürleri hak-
kında kararlar almak için bir çalışma grubu oluşturmaları-
nın sağlanması.

• Çalışma alanının yakınında yeterli miktarda serin içme suyu 
sağlanması ve çalışanların sık sık su içmesinin teşvik edil-
mesi.

• Bir sıcak dalgasının meydana gelme olasılığını tahmin ede-
rek uyarı verecek bir sıcak uyarı programı uygulanması.

• Bir sıcak iklimlendirme planı oluşturulması ve fiziksel uy-
gunluğun artırılması.

Eğitim: Sıcak dış ortamda çalışmaya başlamadan önce işçilerin iş 
ortamına/şantiyeye özgü koşulları kapsayacak şekilde özelleştiril-
miş eğitimlerle eğitilmesi gerekmektedir.

İşverenler, tüm çalışanlar ve yöneticiler için aşağıdakiler hak-
kında bir sıcak stresi eğitim programı sağlamalıdır:

• Sıcak ile ilişkili hastalıkların belirti ve semptomlarının ta-
nınması ve ilk yardımın uygulanması.

• Sıcak ile ilişkili hastalıkların nedenleri ile yeterli su içme, id-
rar rengini ve miktarını takip etme gibi riski en aza indirecek 
prosedürler.

• Sıcağa karşı koruyucu giysi ve ekipmanların uygun bakımı ve 
kullanımı ile efordan, giysilerden ve kişisel koruyucu ekip-
manlardan kaynaklanan sıcak yükü.

• Mesleki olmayan faktörlerin (ilaçlar, alkol, obezite vb) mes-
leksel sıcak stresine tolerans üzerindeki etkileri.

• İklime alıştırmanın önemi.
• Kendilerinde veya iş arkadaşlarında farkettikleri sıcak ile iliş-

kili hastalık belirtilerini derhal yöneticilerine bildirmenin 
önemi.

• Sıcak ile ilişkili olası hastalık belirtilerine yanıt verme ve acil 
tıbbi hizmetlerle iletişim kurma prosedürleri.

Ayrıca, yöneticiler aşağıdaki konularda eğitilmelidir:
•	 Uygun iklime alıştırma nasıl uygulanır?
•	 Bir çalışanın acil müdahale prosedürleri de dahil olmak üze-

re sıcak ile ilişkili hastalıklarla tutarlı semptomları olduğun-
da hangi prosedürler takip edilir?

•	 Hava durumu raporları nasıl izlenir?
•	 Meteorolojinin sıcak hava ile ilgili uyarılarına nasıl yanıt ve-

rilir?
•	 Yeterli sıvı alımı ve dinlenme molaları nasıl izlenir ve teşvik 

edilir?

İklime alıştırma (aklimatizasyon): İklime alıştırma, sıcak 
bir ortama kademeli olarak artan maruz kalımdan sonra ortaya 
çıkan vücudun fizyolojik adaptasyonların sonucudur (terlemede 
artış gibi). İşverenler, sıcak bir ortamda çalışmadan önce işçilerin 
iklime alışmasını sağlamalıdır.

•	 7-14 gün boyunca sıcak koşullarda çalışan işçilerin çalışma 
süresinin kademeli olarak artırılması.

Yeni çalışanlar için:
•	 Program, birinci günde sıcak ortamda rutinde çalışılan sü-

renin %20’sinden fazla olmamalı ve her ilave günde %20’den 
fazla artırılmamalıdır.

Daha önceden deneyime sahip işçiler için:
•	 Program, birinci günde sıcak ortamda rutinde çalışılan süre-

nin %50’sinden fazla, ikinci günde %60, üçüncü günde %80 
ve dördüncü günde %100’den fazla olmamalıdır.

•	 İlk 14 gün boyunca veya iklime alıştırma tamamen bitene 
kadar yeni çalışanlar yakından denetlenmelidir.

•	 Fiziksel olarak uygun olmayan işçilerin tamamen iklime 
alıştırma için daha fazla zamana ihtiyaçları vardır.

•	 Havalandırılan ortamda işe mola vermek, işçinin iklime alış-
tırma sürecini etkilemez.

Sıvı desteği: İşverenler, işçilerin su ihtiyacının uygun şekilde 
karşılanmasını sağlamalıdır.

•	 Su; içilebilir, 15°C altında ve çalışma alanının yakınında eri-
şilebilir hâlde olmalıdır.

•	 Ne kadar suya ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmeli ve su kay-
naklarını kimin temin edeceğine ve kontrol edeceğine karar 
verilmelidir.

•	 Ortak kullanılmayan, bireysel bardaklar sağlanmalıdır.
•	 Çalışanlar su kullanımı konusunda teşvik edilmelidir.
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Çalışanlar sıvı desteğinin sağlanması için uygun miktarda su 
tüketmelidir.

•	 Sıcak ortamda 2 saatten az süre çalışılıyor ve orta düzeydeki 
iş faaliyetlerinde bulunuluyorsa, 15-20 dakikada bir 1 bardak 
su içilmelidir.

•	 Birkaç saat süren uzun süreli terleme durumunda dengeli 
elektrolit içeren uygun içecekler içilmelidir.

•	 Alkolden ve yüksek kafein veya şeker içeren içeceklerden ka-
çınılmalıdır.

•	 Genellikle sıvı alımı saatte 6 bardağı geçmemelidir.

Dinlenme molaları: İşverenler, çalışanların serinlemesi ve 
sıvı desteğinin sağlanması için uygun dinlenme molaları almasını 
sağlamalı ve bunu teşvik etmelidir.

•	 Bir işçi sıcak nedeniyle rahatsızlık hissettiğinde dinlenme ve 
su molası almasına izin verilmelidir.

•	 Vücudun aşırı sıcaktan korunmasını sağlamak için çalışma/
dinlenme süreleri uygun şekilde düzenlenmelidir.

•	 Yeni başlayan ve iklime alıştırma yapılmamış çalışanlara 
daha hafif işler ve daha uzun, daha sık dinlenme süreleri ve-
rilmelidir.

•	 Aşağıdaki durumlarda çalışma süreleri kısaltılmalı ve din-
lenme süreleri artırılmalıdır:

- Sıcaklık, nem ve güneş ışığı arttıkça.
- Hava hareketi olmadığında.
- Koruyucu giysi veya ekipmanlar giyildiğinde.
- Daha ağır işler yapıldığında.
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ATIKLAR ve ÇALIŞAN SAĞLIĞI
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Atık, çevre, ekosistemler ve sağlık üzerinde olumsuz etki yapa-
bilecek miktar ve nitelikte çevreye boşaltılan sıvı, katı, gaz ya da 
radyoaktif (ışınetkin) istenmeyen her tür madde, döküntü olarak 
tanımlanmaktadır (1). Toplumun büyük kesiminin kırsal alan-
da yaşadığı dönemlerde atıkların, düşük miktarda ve sınırlı alan-
larda oluştuğu,  niteliğinin daha çok insan fizyolojik atıkları ile 
sınırlı olduğu izlenirken bugün nüfus artışı, kentleşme ve sana-
yileşmeye paralel olarak atık miktarı ve çeşitliliği giderek artış 
göstermektedir. Ekosistemlerin atıkları temizleme mekanizma-
ları olsa da bir bölgede yoğun şekilde oluşan atıklar temizleme 
kapasitesini aşarak doğal süreçlerde değişiklik ya da bozulmaya  
sebep olabilir. 

Ekosistemler üzerine baskı oluşturan bu süreç atık oluşumu 
ve yönetim stratejileri ile ilgili yeni müdahaleleri gerekli kılmış-
tır. Türkiye’de oluşan atık miktarlarına ilişkin veriler incelendi-
ğinde Eurostat çalışmasına göre toplam yıllık atık miktarı 2004’te 
58,5 milyon tondan 2016’da 75,5 milyon tona ulaşmıştır (2). TÜİK 
(Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 2018’de ülke genelinde 
toplam yıllık belediye atığı miktarı 32,2 milyon tona ulaşmış, bu 
miktarın %67,2’si düzenli depolama tesislerine götürülmüş sade-
ce %12,3’ü geri kazanılmıştır. Türkiye’de kişi başına düşen günlük 
belediye atık miktarı ise 1,16 kilogramdır (3).

ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
Atıkların sınıflandırılması amacıyla fiziksel, kimyasal ve biyolo-
jik özellikler ile mevzuat ya da uluslararası anlaşma ve düzenle-
melerin temel alındığı çok farklı sınıflandırma sistemleri mevcut 
olsa da bu bölümde atıkların kaynağa ve fiziksel özelliklerine göre 
sınıflandırılmasına değinilecektir. Şekil 1’de atık sınıflandırması 
şematize edilmiştir.

KAYNAĞINA GÖRE ATIKLAR
Atıkların kaynaklarını belirlemek, oluşabilecek atık çeşit ve mik-
tarını öngörmek ve bu bilgilere uygun atık yönetimi stratejileri 
oluşturmak için önemlidir. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkeye ilişkin 
bilgi içeren Eurostat 2016 araştırma sonuçlarına göre meydana 
gelen tüm atıkların %36’sı inşaat sektöründen, %25’i madencilik 
ve taş ocakçılığı sektörlerinden, %10’u imalat sektöründen, %3’ü 

enerji tedariki sektöründen, %8’i evlerden ve %16’sı diğer kaynak-
lardan kaynaklanmaktadır. Aynı araştırmada yer alan Türkiye’de-
ki atık kaynakları incelendiğinde ise tüm atıkların %37’sinin ev-
lerden, %26’sının enerji sektöründen %11’inin madencilik ve taş 
ocakçılığı sektöründen kaynaklandığı görülmektedir. İmalat, yapı 
ve diğer ekonomik sektörlerden kaynaklanan atıklara ilişkin bilgi 
mevcut değildir (2). Bu durum atık oluşumu bakımından iş yeri ve 
çalışma ortamının önemine işaret ederken Türkiye’de oluşan iş 
yeri kaynaklı atıkların büyük bir bölümü için plan ve strateji geliş-
tirmenin güçlüğünü ortaya koymaktadır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE ATIKLAR
İçeriğinde yaklaşık olarak %70’ten az sıvı içeren atıklar katı 
atık olarak tanımlanmaktadır. Katı oranı %1’den az olan ev-
sel ve endüstriyel atık sular sıvı atık olarak tanımlanmaktadır. 
Katı ve sıvı atık gruplarında sınıflandırılamayan ara grup ça-
mursu atık olarak tanımlanmaktadır. Bu gruptaki atıklar %3-
25 arası katı parçacık içerirken geri kalan kısmı suda çözünmüş  
maddelerdir (4).

İŞ YERİ KAYNAKLI ATIKLAR
İş yerinde oluşan atık çeşidi ve miktarı işletmenin ölçeği ve ya-
pılan işe göre değişiklik göstermektedir. İş yerlerinde plastik, 
cam, kâğıt, kompozit, metal ve organik atıklar gibi evlerde olu-
şabilecek atıklara benzer nitelikte atıkların yanında iş yeri profi-
line göre elektronik, pil, yağ, kimyasal gibi atıklar da oluşmakta-
dır. Türkiye’de iş yeri kaynaklı atıkların oluşan tüm atıklara ora-
nına ilişkin bilgi mevcut değildir, Eurostat araştırması sonuçları-
na göre 2016’da Avrupa’da ekonomik aktivitelerden kaynaklanan 
atıkların tüm atıklara oranı %90 olarak bildirilmiştir (2).

İş yerinde oluşan atıklardan bazıları çevreye verebilecekleri 
zarar sebebiyle belli işlemlerden geçirildikten sonra bertaraf edil-
melidir. Özel atık olarak tanımlanan bu başlığa tehlikeli atıklar, 
endüstriyel atıklar, kirlilik kontrol atıkları ve tıbbi atıklar örnek 
verilmektedir (5). Bu atıklar özel nitelikleri sebebiyle hem ekolojik 
sistemler hem de çalışan ve toplum sağlığı üzerine potansiyel risk 
olarak değerlendirilmelidir. 
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Şekil 1. Atıkların sınıflandırması (4,5,17 numaralı kaynaklardan uyarlanmıştır).
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TEHLİKELİ ATIKLAR 
Çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek atıklar mevzuatta 
tehlikeli atık olarak tanımlanmaktadır. Tehlikeli atık katı, sıvı, ça-
mursu ya da gaz halde bulunabilir. Bir atığın tehlikeli olup olma-
dığına karar verirken göz önünde bulundurulan dört kriter şun-
lardır (6):
1. Tutuşabilirlik: 60°C ve altında tutuşma noktası olan maddeler
2. Aşındırıcılık: pH düzeyi 2 ve altında olan güçlü asitler ile 12,5 

ve üstünde olan güçlü bazlar
3. Reaktiflik: Patlama ya da zehirli gaz oluşturma olasılığı olan 

kimyasal atıklar
4. Toksisite: Canlı organizmaları zehirleme potansiyeli olan kim-

yasallar

EPA United States Environmental Protection Agency (Amerika 
Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı)  çevre ve insan sağlığı-
na zararlı olduğu gösterilen maddeleri bildirdiği TRI Toxics Rele-
ase Inventory (Zehirli Salınım Envanteri) listesini belirli aralıklar-
la güncellemektedir. 2019 yılında 519 kimyasal bu listede gösteril-
mektedir. Bu listede bulunan maddeler;
1. Kanser ya da diğer kronik insan sağlığı etkilerine 
2. Akut olumsuz insan sağlığı etkilerine 
3. Olumsuz çevre sağlığı etkilerine sebep olabilir ya da sayılan 

etkilerin birden fazlasına aynı zamanda sebep olabilir (7). 

Dünya üzerinde oluşan tehlikeli atık miktarı tam olarak bilinme-
se de yıllık yaklaşık 400 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu miktar her geçen gün kullanıma giren yeni kimyasallarla art-
maktadır. Bu kimyasalların sadece küçük bir bölümü için tehlike 
analizi yapılmaktadır. Türkiye’de yıllık kişi başı tehlikeli atık mik-
tarı 2004 yılından 2016 yılına kadar 5 katına yükselerek 2016’da 70 
kilograma ulaşmıştır (8). 

Tehlikeli atıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler 
için büyük sorun teşkil etmektedir. Gelişmiş ülkelerde tehlikeli 
atıklar için görece düzenli kayıt sistemi mevcut olsa da gelişmek-
te olan ülkelere ilişkin yeterli ve sağlıklı kayıtlara ulaşmak müm-
kün değildir. Bunun yanında gelişmiş ülkelerde tehlikeli atıklara 
getirilen sınırlamalar, gelişmiş ülkelerin tehlikeli atık çıkartan fa-
aliyetlerini denetlemelerin sınırlı olduğu gelişmekte olan ülkelere 
kaydırmasına ya da yasa dışı yollarla kendi atıklarını bu ülkelere 
bırakmalarına sebep olmaktadır.

Sıkça tartışılan tehlikeli atıklardan bazıları: Arsenik, kur-
şun, dioksin, PCB polychlorinated biphenyl (poliklorlu bifeniller), 
VOC volatile organic compound (uçucu organik bileşik), cıva ve 
kimyasal karışımlardır (4). Tehlikeli atıklar genelde büyük ölçek-
li işletmelerde oluşsa da bu atıkların %1-10’unun kuru temizleme-
ciler, petrol istasyonları, fotoğraf stüdyoları, baskı merkezi, oto ta-
mir ve oto boyacılar gibi küçük ölçekli işletmelerden kaynaklan-
dığı unutulmamalıdır (9). Tehlikeli atıklarla ilgili potansiyel çev-
re ve halk sağlığı risklerini azaltmak için 1989’da Basel Sözleşme-
si imzalanmış, bu sözleşme ülkemizde Bakanlar Kurulu kararıy-
la 1994’de onaylanmıştır. Bu sözleşmeye göre oluşan tehlikeli atık 
miktarını mümkün olduğunca azaltmak, tehlikeli atık oluşumu 
ile ilgili kontrol önlemleri almak, atıkların ülkeler arası taşınması-
nı engellemek ve atığı oluştuğu yere en yakın bölgede bertaraf et-
mek gerekmektedir (4).

ENDÜSTRİYEL ATIKLAR
Endüstriyel atıklar belli ürünlerin üretim sürecinden kaynakla-
nan katı, sıvı ya da gaz atıklardır. İmalat atığı, maden atıkları, kö-
mür yanma atığı, gaz ve petrol üretimi atıkları bu grupta sayıla-
bilir (6). Küresel kimya sanayisinin oluşturduğu atıklar 2000-2017 
yılları arasında 1,2 milyar tondan 2,3 milyar tona yükselerek ne-
redeyse iki katına ulaşmıştır. Oluşan atıkların 2030 yılında 2017 
yılında oluşan miktarın iki katına çıkacağı öngörülmektedir (10).  

Endüstriyel atık kontrolünün önemi geçmişte yaşanan bazı 
büyük çevre felaketleriyle anlaşılmıştır. Tarihte en iyi bilinen en-
düstriyel atık kazası Japonya’nın Minamata körfezinde meydana 
gelmiştir. Ticari bir işletme tarafından plastik üretiminde kulla-
nılan asetaldehit ve asetik asit üretim sürecinin bir sonucu olarak 
aralarında cıvanın da olduğu çok sayıda kimyasal suya karışmıştır. 
İşletmenin atık sularını arıtmak üzere kurulmuş bir arıtma tesisi 
mevcut olmadığı için sucul ekosistemlerde biriken metil cıva belli 
bir süre sonra besin zinciriyle diğer canlılara taşınmıştır. Metil cı-
vadan etkilenmiş balıklarla beslenen kedi davranışlarıyla başlayan 
değişiklik ve ölümlerin insanlarda merkezi sinir sistemi bulgula-
rı görülmesiyle yaklaşık olarak 36 yıl sürdüğü bildirilmiştir (11).

ATIK KAYNAKLI HALK SAĞLIĞI RİSKLERİ
Atık yönetiminin uygun şekilde sağlanamadığı durumlarda çev-
re ve insan sağlığına ilişkin riskler meydana gelmektedir. Oluşan 
riskler atığın çeşidine göre farklılık göstermektedir. Doğada uzun 
yıllar kaybolmayan plastikler ve sentetik malzemeler denizler-
de ve okyanuslarda birikerek sucul yaşamı tehdit etmektedir. Su 
canlılarında biriken mikroplastikler besin zinciriyle diğer canlıla-
ra ulaşmaktadır. Mikroplastiklerdeki olumsuz sağlık etkileri sal-
gıbozar olarak etki eden kimyasallar ve mikroorganizmalar için 
uygun yaşam alanı oluşturan biyofilm tabakası oluşumundan kay-
naklanmaktadır (12). 

Tarımda bilinçsiz pestisit ve gübre kullanımı su kaynakları ve 
toprak üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan zararlara yol aç-
maktadır. Nüfusun yoğun olduğu ülkelerde tarımda yüksek mik-
tarlarda nitrat ve fosfat içeren gübreler kullanılmaktadır. Bu mad-
deler yaygın arıtım süreçleriyle temizlenemediklerinden su kay-
naklarına karışır ve sularda aşırı alg artışına neden olurlar. Bu ar-
tış suyun oksijen talebini artırarak kullanılamaz nitelikte ölü su 
oluşumuna zemin hazırlar (13). İnsan ve hayvan kaynaklı fizyolo-
jik atıkların uygun şekilde arıtımının sağlanamadığı durumlarda 
çoğunlukla biyolojik kirlilik oluşurken, endüstriyel atıkların uy-
gunsuz salınımı sonucunda kimyasal kirlilik meydana gelmekte-
dir. Atık yakma tesislerinden açığa çıkan dioksin, furan, kurşun 
gibi toksik maddeler havaya karışarak çeşitli sağlık ve çevre riskle-
ri oluşturmaktadır. Havaya salınan kirleticiler küçük parçacıklar 
şeklinde atmosfere ulaşıp asit yağmurlarıyla su ve toprağa karış-
maktadır. Bu durum toprak ve suyun kimyasal bileşimini değişti-
rerek ekosistemleri bozar (14). 

Halk sağlığı üzerine etkileri en çok tartışılan sektörlerden biri 
petrokimya sanayisidir. Petrokimya sanayisi atık bölgelerine ya-
kın yerlerde yaşayanlarda yüksek yoğunlukta hidrojen sülfit ma-
ruz kalımı ile ilişkili olarak akut nörolojik, solunumsal, sindirim 
ve cilt bulguları saptanmaktadır (15). Avrupa Birliği üyesi 28 ülke, 
İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre’de yürütülen bir çalış-
mada atık depolama alanının 4 kilometre yakınında yaşayan bi-
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reylerde atık depolama alanlarının sağlık etkileri incelenmiştir. 
Bu araştırmaya göre atık depolama alanları, düşük doğum ağırlı-
ğına bağlı 10.192, doğumsal bozukluklara bağlı 958, solunum sis-
temi hastalıklarına bağlı 2.688, kokuya bağlı 47.505 DALY Disabi-
lity Adjusted Life Years (Yeti Yitimine Ayarlanmış Yaşam Yılı) se-
bebi olarak gösterilmektedir (16).

ATIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIK RİSKLERİ
Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre atıkların ayrıştırılma, çevre-
ye zararsız hâle dönüştürülüp bertaraf edilme yükümlülüğü be-
lediyelere aittir (17). Belediyeler bu yükümlülükleri genellikle ta-
şeron firmalardan hizmet alımı yoluyla yerine getirmektedir. Atık 
çalışanları, atıkları ayırma, toplama, taşıma ve geri dönüşüm sü-
reçlerinde görev alan çalışanlardır. Genellikle taşeron firmalara 
bağlı hizmet veren atık çalışanları sigorta sistemi dışında kalmak-
ta ve sağlık hizmetine ulaşımda güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 
Atık çalışanları kayıt dışı çalışma, iş güvenliği önlemlerinin alın-
maması, çocuk yaşta çalıştırılma ve eğitim seviyesinin düşüklüğü 
gibi sebeplerle çeşitli sağlık sorunlarının gelişimi bakımından risk 
grupları arasında gösterilmektedir (18). Kadın çalışanların gebe-
lik ve yağ dokuda biriken kirleticilere karşı duyarlılık gibi ek risk-
ler taşıdığı, çocuk çalışanların merkezi sinir sistemi gelişiminin 
tamamlanmadığı, ileri yaşlara kadar birikimsel olarak daha fazla 
kirleticiye maruz kalma potansiyeli taşıdığı, yaşlı çalışanların ka-
rar verme hızı ve reflekslerde düşme sebebiyle kesici objelerle ya-
ralanma olasılığının arttığı akılda tutulmalıdır. 

Atık ve geri dönüşüm sektöründe çalışan işçilerin karşılaştıkla-
rı sağlık riskleri çalışılan atık çeşidine ve görev alınan sürece göre 
farklılık gösteren kimyasal, fiziksel, biyolojik, ergonomik ve psiko-
sosyal risklerdir. Biyolojik ve kimyasal riskler sıklıkla biyoaerosol, 
ağır metal ve organik kirletici maruz kalımına bağlı oluşmaktadır. 
Bu bireylerin solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve cilt ya-
kınmaları bakımından artmış risk altında oldukları gösterilmiş-
tir (19). Konuyla ilgili araştırmalar incelendiğinde Ankara’da katı 
atık tesisinde yapılan bir çalışmada çalışanların %89,1’i sırt ağrı-
sından, %80,9’u omuz ağrısından şikâyetçi olduğunu beyan etmiş-
tir (20). İran’da atık çalışanlarında yapılan bir çalışmada iş yerinde 
düşük karar yetkisi ve sosyal desteğin yanında yüksek iş talebinin 
çalışanlar üzerinde yüksek psikolojik strese sebep olduğu bildiril-
mektedir (21). Latin Amerika’nın en büyük atık depolama sahasın-
da atık toplama işinde çalışan 1025 birey ile yapılan çalışmada ça-
lışanların %67’sinin kadın olduğu, %75’inin ilkokul mezunu oldu-
ğu ya da daha az öğrenim gördüğü, %68,7’sinin iş yerinde kaza ge-
çirdiği ve geçirilen kazaların %89,7’sinin kesici objelere bağlı yara-
lanma olduğu bildirilmiştir (22). Atık yakma tesisinde çalışan iş-
çilerin kan kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) düzeylerinin atık yak-
ma tesisinde çalışmayan bireylere göre anlamlı olarak yüksek ol-
duğu bildirilmektedir (23). 

Elektronik atık sektöründe çalışan bireyler geri dönüşüm ve 
bertaraf süreçlerinde doğrudan ya da hava, su ve toprak teması 
yoluyla kurşun, kadmiyum, bromlu alev geciktirici, plastik gibi 
malzemelere maruz kalmaktadırlar. Bu maddelerin salgıbozar ni-
telikte olduğu gösterilmiştir (24). Gana’da yapılan bir çalışmada 
elektronik atık çalışanları ve referans popülasyon örnekleri kar-
şılaştırılmış, atık çalışanlarında kan kurşun, kadmiyum ve krom 

düzeyleri ile idrar nikel düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulun-
muştur (25). Tıbbi atık çalışanlarında diğer atık çalışanlarına göre 
daha yüksek sıklıkta Hepatit B enfeksiyonu bildirilmektedir (26). 
Almanya’da yapılan bir vaka kontrol çalışmasında Hepatit E en-
feksiyonu geçirmiş vaka grubunda atık suyla mesleksel temas sık-
lığı yüksek bulunmuştur (27).

Atık çalışanları görünür sağlık etkilerinin yanında öngörüle-
meyen veya uzun latent dönem sonunda etkileri ortaya çıkma-
sı muhtemel kirleticilere de maruz kalmaktadırlar. Çalışanları 
olumsuz sağlık etkilerinden korumak için atık yönetimi ile ilgili 
plan, eğitim ve düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır.

ATIK YÖNETİMİ 
Atık yönetimi atığın kaynağından başlayarak bertarafına kadar 
devam eden bir sürecin aşamalarını kapsar. Bu süreç içerisinde 
aşağıdaki aşamalar yer almaktadır (17):
•	 Atık oluşumunun önlenmesi,
•	 Atığın kaynağında azaltılması,
•	 Olanaklı ise atığın yeniden kullanılması,
•	 Özelliğine ve türüne göre ayrılması,
•	 Biriktirilmesi,
•	 Toplanması,
•	 Geçici depolanması,
•	 Taşınması,
•	 Ara depolanması,
•	 Geri dönüşümü,
•	 Enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması,
•	 Bertarafı, 
•	 Bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi,
•	 Kontrolü ve denetimi faaliyetleri.

Atık yönetiminde temel yaklaşım, “sistem yaklaşımıdır”. Sistem 
yaklaşımının, atıkla ilgili çeşitli aşamalar ve unsurlar yanında 
enerji, çevre koruma, kaynakların korunması, verimlilik, istihdam 
gibi başlıkları içermesi gereken bir yaklaşım olduğu belirtilmekte-
dir. Bu yaklaşımdan hareketle katı atıklar için entegre atık yöne-
tim sistemleri geliştirilmiştir (28). 

Görüldüğü gibi ciddi bir yönetim sistemi gerektiren bu süreç 
atığın oluşumundan son noktaya kadar birbiriyle ilintili ve sürekli 
olması gereken bir özellik taşımaktadır. Bu aşamalar atığın oluş-
tuğu mekânlardan ayrıştırma, depolama noktalarına ve oradan 
özellikle toplama sistemleri ile toplanması ve sonrasına kadar bir-
birini takip eden düzenlemeler gerektirmektedir. 

Bu nedenle bir Atık Yönetim Planı (AYP) oluşturulması ve bu 
planın uygulanması önem kazanmaktadır. Bu planlar, gerek ye-
rel gerekse de ulusal planlarla uyumlu olmalı, oluşan tüm atıkları 
kapsamalıdır. AYP’nin bileşenleri aşağıda sıralanmıştır (29).
•	 Arka plan: Plan oluşturulacak alandaki atık sorunu, mevzuat, 

atık politikası kapsamı ve içeriği, hedefler belirtilmelidir. 
•	 Mevcut durum: Oluşan atıkların türleri ve miktarları, atıkla-

rın kaynakları, atık yönetim seçenekleri, atıkların toplanma ve 
bazı atıklar için arıtım süreçleri, atık sevkiyatı, organizasyon 
ve finansman, önceki hedeflerin değerlendirilmesi.

• Planlama: Planlama için varsayımlar, atık türlerine göre atık 
miktarları konusunda tahminler, bu tahminlere göre hedefle-
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rin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak için alınacak önlemleri 
de içeren bir eylem planı (toplama sistemleri, atık yönetim te-
sisleri, sorumluluklar, finansman vb.).

Bu planlarda bütüncül atık yönetim sistemlerinin 6 temel strateji-
si yer almalıdır. Bu stratejiler; “Önleme, azaltma, tekrar kullanım, 
geri dönüşüm, enerji geri kazanımı, bertaraf” başlıklarında sıra-
lanmaktadır (28). Bu açıdan işyerlerinde yapılacak atık yönetim 
sistemi planlamalarında bu stratejiler esas alınmalıdır. 

İŞ YERİNDE ATIK YÖNETİMİ PRENSİPLERİ
İşyerlerinde atık türlerine göre farklı süreçler ve uygulamalar 
söz konusu olmakla birlikte genel atık yönetimi esasları ortak-
tır. Bu yönetim esasları atığın oluşumu önleme stratejisinden za-
rarsız bertarafına kadar süren ve birbiriyle ilintili ve ilişki aşa-
malardan oluşmaktadır. Bu noktada atık yönetimi süreçleri tüm 
atıkları kapsamalı, her bir atık için söz konusu olabilecek süreç-
leri ayrıntılandırmalı ve bu atıklarla ilgili prosedür ve planlama-
ları geri dönüştürülebilir ve ger kazanılabilir atıkların gerektir-
diği sistemleri içermeli, toplama nakil ve gerektiği durumlarda 
depolama alanlarının belirlenmesi ve planlaması unsurlarına yer  
vermelidir. 

Verimli bir atık yönetimi için aşağıdaki unsurların belirlenme-
si gerektiği vurgulanmaktadır (30). 
•	 Atık sorumlusunun belirlenmesi
•	 Atık türlerinin tanımlanması 
•	 Atığın kaynakta ayrı toplanması 
•	 Personelin eğitilmesi 
•	 Geçici atık depolama sahası belirlenmesi
•	 Atıkların bertaraf/geri kazanıma gönderilmesi 
•	 Kayıt tutulması

İşyerlerinde bu planlamalarda göz önüne alınması gereken en 
önemli konulardan biri de mevzuattır. Ülkemizde atık yönetim 
sistemleri giderek yaygınlaşmakta ve bu konuda mevzuat düzen-
lemeleri de yoğunlaşmaktadır. Bu konuda işyerlerinde atık yöne-
timi oluşturulmasına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından kılavuzlar geliştiril-
miştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Baş-
kanlığı web sayfasında yer alan sektörlere özel atık kılavuzları bu 
konuda yol gösterici dokümanlar olarak kullanılabilir (31). Hazır-
lanan sektörel kılavuzlar arasında, Tehlikeli Atıkların Sınıflandı-
rılması Kılavuzu, Atık Akü Geri kazanım Kılavuzu, Boya Üreti-
mi Kılavuzu, Metal Sektörü Kılavuzu, Otomotiv Sanayi Kılavuzu, 
Petrokimya Kılavuzu vb. dokümanlar yer almaktadır. 

MEVZUATTA ATIK YÖNETİMİ
Atıklar ve atık yönetimi ile ilgili mevzuat birçok düzenlemeyi içer-
mektedir. Belli başlı olanları Tablo 1’de belirtilmiştir. Bu alandaki 
mevzuat kapsamında özellikle Yönetmelikler önemli yer tutmak-
tadır. Bu Yönetmelikler oluşan gerek atığın türüne göre (evsel, en-
düstriyel, tıbbi ve tehlikeli) gerekse de fiziksel özelliklerine göre 
(katı, sıvı, gaz) atıkların toplanması ve bertarafı süreçlerine dair 
uyulması gereken kuralları belirlemektedir. Bu geniş mevzuat içe-
risinde bu bölümde iki Yönetmelik’e kısaca değinilecektir. 

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelik, atık oluşumundan bertarafına kadarki süreçte 
atıkların yönetimi ile ilgili genel usul ve esasları belirlemektedir. 
Bu Yönetmeliğin 2015 yılında yayımlanmasıyla birlikte öncesin-
de geçerli bazı Yönetmelikler (Katı Atıkların Kontrolü Yönetme-
liği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Tehlike-
li Atıkların Kontrolü Yönetmeliği) yürürlükten kaldırılmış ve bu 
düzenleme atıklarla ilgili ana düzenleme olmuştur. 

Yönetmelik kapsamına giren atıklar aşağıdaki atık türleridir 
(17):  
•	 Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kim-

yasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar,
•	 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri, Ormancılık, Avcılık ve Balık-

çılık, Gıda Üretimi ve İşlemesi Sonucu Ortaya Çıkan Atıklar, 
•	 Ahşap İşleme ve Kâğıt, Karton, Kâğıt Hamuru, Panel (Sunta) 

ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar,
•	 Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atıklar,
•	 Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Piro-

litik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar, 
•	 İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar,
•	 Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar, 
•	 Astarlar (Boyalar, Vernikler ve Vitrifiye Emayeler), Yapışkan-

lar, Yalıtıcılar ve Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon 
Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar, 

•	 Fotoğraf Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar,
•	 Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar,
•	 Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kap-

lanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir Dışı  
Hidrometalurji,

•	 Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerin-
den ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar,

•	 Yağ Atıkları ve Sıvı Yakıt Atıkları (Yenilebilir Yağlar, 05 ve 12 
Hariç),

•	 Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve İtici Gazlar (07 ve 08 
Hariç),

•	 Atık Ambalajlar ile Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Emiciler, 
Silme Bezleri, Filtre Malzemeleri ve Koruyucu Giysiler,

•	 İnşaat ve Yıkıntı Atıkları (Kirlenmiş Alanlardan Çıkartılan 
Hafriyat Dâhil),

•	 İnsan ve Hayvan Sağlığı ve/veya Bu Konulardaki Araştırma-
lardan Kaynaklanan Atıklar (Doğrudan Sağlığa İlişkin Olma-
yan Mutfak ve Restoran Atıkları Hariç)

•	 Atık Yönetim Tesislerinden, Tesis Dışı Atık su Arıtma Tesisle-
rinden ve İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Su Ha-
zırlama Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar,

•	 Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dâhil Belediye Atıkları (Evsel 
Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar).

•	 Bu çerçevede atık yönetiminde Yönetmelik’te belirtilen genel 
ilkeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

•	 Atık üretiminin ve atığın tehlikelilik özelliğinin önlenmesi ve 
azaltılması amacıyla doğal kaynakların olabildiğince az kulla-
nıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, üre-
tim, kullanım, geri kazanım veya bertaraf aşamalarında çev-
re ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde ürünlerin ta-
sarlanması, pazarlanması, daha dayanıklı, yeniden kullanılabi-
lir ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile 
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Tablo 1. Atıklarla ilgili bazı yönetmelikler

Yönetmelik Yayımlandığı Resmî Gazete tarih ve sayısı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 27.12.2017 - 30283

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 22.05.2012 - 28300

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31.08.2004 - 25569

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21.12.2019 - 30985

Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 – 29314

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 26.03.2010 - 27533

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2010 - 27721

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 06.06.2015 - 29378

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 26.12.2004 - 25682

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 - 25406

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08.01.2006 - 26047

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği 19.07.2013 - 28712

Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 - 29417

Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.07.2016 - 29772

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 23.01.2010 - 27471

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30.12.2009 - 27448

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 25.11.2006 - 26357

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik  27.12.2007 - 26739

Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği 09.03.2013- 28582

Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik 02.09.2004- 25571

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  03.07.2009 - 27277

Sıfır Atık Yönetmeliği 12.07.2019 - 30829

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 - 25687

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği 26.11.2005- 26005

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017 - 29959
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atık üretimine ve atık içerisinde bulunan zararlı maddelere yö-
nelik, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması. 

•	 Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; ye-
niden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde 
etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması, enerji kaynağı 
olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi.

•	 Doğal kaynak ve enerji kullanımının azaltılmasına yönelik ola-
rak geri kazanılmış ürünlerin kullanımının özendirilmesi. 

•	 Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, ta-
şınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki, hayvan 
ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku 
yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olum-
suz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığı-
na zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması.

•	 Farklı türdeki atıkların kaynağında/üretildikleri yerde diğer 
atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı toplanması.

•	 Atıkların üretildikleri/bulundukları yere en yakın ve en uygun 
tesise en hızlı şekilde ulaştırılarak, uygun yöntem ve teknoloji-
ler kullanılarak işlenmesi.

Bu genel esaslar dışında belirli düzenlemeler, yükümlülükler, sınır-
lamalar ve yasaklar da bu Yönetmelik’te yer almaktadır. Buna göre 

“atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve ku-
ruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan 
sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla, ” mevzua-
ta göre “atık yönetim planını hazırlama yükümlülüğü verilen ger-
çek ve/veya tüzel kişi, atık yönetim planını hazırlayarak sunmak ve 
onaylatmak/uygun görüş almakla” yükümlü kılınmaktadır. Ayrıca 
atıkların “toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı or-
tamlara dökülmesi, doğrudan dolgu yapılması ve depolanması” yo-
luyla çevrenin kirletilmesi, doğrudan kanalizasyon sistemine bo-
şaltılması, doğrudan havaya verilmesi, düşük sıcaklıklarda yakıl-
ması, diğer atıklar ile karıştırılması yasaklanmaktadır.

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelik 2019 yılında yayımlanmış ve önemli düzenleme-
ler ve yükümlülükler getirmiştir. Bu düzenlemeye göre “Sıfır Atık 
Yönetim Sistemi” geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, izlenmesi, fi-
nansman, kayıt ve belgelendirme işlemleri yapılması öngörülmek-
tedir (32). Yönetmelik, dayanıklı, onarılabilir ve yeniden kullanıla-
bilir ürünlerin tasarlanmasının ve kullanımının özendirilmesini, 
kullan at ürünler yerine yeniden kullanılabilen ürünlerin seçilme-
sini, ürünü saklamak için gerekli olan miktardan daha fazla am-
balaj kullanılmasının önlenmesini, gıda atığı oluşumunun önüne 
geçmek için üretim, taşıma ve kullanım esnasında gerekli önlem-
lerin alınmasını, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı mümkün 
olmayan atık oluşumunun azaltılmasını öngörmektedir. Atık tür-
lerine göre uygun atıklar için renk kodlarıyla belirlenen bir top-
lama sitemi de belirlenmiştir. Buna göre kâğıt atıklar için mavi, 
plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar 
için açık gri renk kullanılmaktadır. Atık türlerine göre ayrı 
toplanma yapılamaması durumunda ise kâğıt, karton, plastik şişe 
ve kutular, metal içecek ve gıda kutuları ile cam şişe ve kavanoz-
lar mavi toplama kutularında, karışık belediye atıkları, süprüntü 
temizleme kalıntıları, ıslak havlu ve mendiller, seramik ve porse-
len gibi eşya atıkları koyu gri toplama kutularında, meyve ve seb-

ze atık ve artıkları, her türlü çay ve kahve posaları ile yiyecek atı-
ğı, yeşil çimen, yaprak ve çiçek vb. atıklar kahverengi toplama ku-
tularında biriktirilmelidir. 

Yönetmelik belirli bir takvim içerisinde düzenlemeler yapılma-
sı amacıyla yükümlükler de getirmiştir. Buna göre 1 Haziran 2020 
tarihinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sıfır atık yönetim 
sistemine geçilmesi, 31 Aralık 2020 tarihinde de belirli yerlerde 
bu geçişin tamamlanması gerektiği belirtilmiştir. Yönetmelik’te 
31 Aralık 2020’de sıfır atık yönetim sistemine geçilmesi gereken 
yerler aşağıdaki gibi belirtilmektedir: 
•	 Nüfusu 250.000 ve üzeri olan büyükşehir ilçe belediyeleri, 
•	 Organize sanayi bölgeleri, 
•	 Havalimanları, 
•	 Limanlar, 
•	 5000 m² ve üzeri alana sahip alışveriş merkezleri, 
•	 100 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler, 
•	 100 yatak ve üstü kapasiteli sağlık kuruluşları,
•	 300 ve üzeri konuta sahip siteler.

Bu çerçeveye ek olarak Yönetmelik, yönetim ve işletmelere belirle-
nen sürelerin sonunda çıkarılan atık miktarı ve kapsamının azaltıl-
ması ve atıkların yeniden kullanıma kazandırılması ile ilgili çeşit-
li yükümlülükler getirmektedir. Buna göre kurulan sıfır atık bilgi 
sistemi ile yapılan işlemlerin ve atık miktarlarının kayıt altına alın-
ması ve başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve 
yerleşkelerin “sıfır atık belgesi” alması zorunluluğu getirilmektedir.

ATIK AZALTMA STRATEJİLERİ
İşyerinde atık azaltma stratejileri her bir atık için ayrı süreç ve 
özellikler gerektirir. Ofislerde oluşturulacak stratejiler bir endüst-
riyel kuruluşun üretim sürecindeki stratejilerden farklı yaklaşım-
lar gerektirecektir. Bu noktada unutulmaması gereken genel atık 
yönetim ilkelerini unutmamak ve bu ilkelerden uzaklaşmamaktır. 

Ofis ortamlarında kâğıt kullanımından malzeme kullanımı-
na, alan temizliğinde kullanılan kimyasallardan yeme içme araç 
gereçlerine kadar birçok ürün daha az atık üretecek biçimde se-
çilebilir ve kullanılabilir. Bu amaçla ofis ekipmanlarının yenile-
nebilir türde olanlardan seçilmesi, toner kartuşları vb. malzeme-
lerin yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir olması, temizlik mal-
zemelerinin toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilir olma-
sı ve uçucu organik bileşikler içermemesi, uygun ürünlerin tek tek 
satın alınması yerine konsantre olarak alınıp seyreltilerek kulla-
nılması, kullanılan ürünlerin yeniden kullanılabilir, yeniden dol-
durulabilir, tüketim sonrası geri dönüştürülebilir ürünler olması-
na özen gösterilmesi, değiştirme ve yenileme maliyetlerini ve isra-
fı azaltmak için dayanıklı malzemeler ve mobilyalar seçilmesi gibi 
uygulamalar yapılabilir (33).

Endüstriyel atık azaltma stratejileri de bu sektörlerdeki işyer-
lerinde yönetimin ana unsurlarından biridir. Endüstriyel atıkla-
rın azaltılması stratejileri çok çeşitli ve özellikle kuruluşların ya-
sal düzenleme, akreditasyon, çevre ve kalite standartlarına uyum 
süreçleri açısından da son derece önemlidir. Azaltım stratejileri 
etkili bir atık yönetiminin ana amacıdır. Yukarıda da değinildiği 
gibi etkili bir atık yönetimi kaynakta azaltma, geri dönüşüm, ener-
ji geri kazanımı, arıtım ve bertaraf başlıklarını içermelidir. Bu et-
kili yönetim için de aşağıdaki yaklaşımlar önerilmektedir (34): 
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• İyi üretim uygulamaları: Üretim ekipmanlarının iyileşti-
rilmesi, bakım ve onarımı, atık oluşumu süreçlerinin kont-
rolü, atıkların taşıma ve depolama aşamalarında önlemlerin 
alınarak sızıntı ve dökülmelerinin önlenmesi.

•	 Girdi ya da hammaddenin ikamesi ya da değişikliği: 
Üretim sürecinde kullanılan zararlı/toksik maddelerin ola-
naklıysa toksik olmayan/daha az toksik olan bir madde ile 
değiştirilmesi. 

•	 Teknolojik değişimler: Üretim sürecinde çevre üzerinde bas-
kı yaratan(enerji ve su tüketimi, atık üretimi, hava kirliliği, 
tehlikeli atıklar vb.) ekipman, proses ve teknolojilerin değişimi.

•	 Kapalı devre bir geri dönüşüm sistemi: Bu geri dönüşüm 
sistemlerinde kullanılmış ürünler yeni bir ürün yapımında 
kullanılmak üzere geri dönüşüm sistemleri tarafından topla-
nır ve yeni ürün için girdi olarak kullanılır. Böyle bir sistem 
kurularak elde edilen geri dönüştürülebilir atıklar doğrudan 
yeni bir ürün üretimine sokulabilir. 

•	 Ürün ikamesi: Daha az atık üretilmesi için son ürünün de-
ğiştirilmesi.

GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
Atıklarla ilgili süreç “azalt, yeniden kullan, geri dönüştür” ilkesiy-
le yönetilmelidir. Bu anlamda geri kazanım, hem yeniden kullanı-
mı hem de geri dönüşümü içermektedir. Geri dönüşüm ise atıkla-
rın işlendikten sonra ikinci bir hammadde olarak üretim sürecine 
sokulması olarak tanımlanmaktadır (35).

Geri dönüşümün çevrenin korunması üzerindeki olumlu et-
kisi farklı malzemelerde farklı biçimlerde karşımıza çıkmakta-
dır. Örneğin enerji kullanımında azalma kâğıt geri dönüşümü ile 
%23-74, alüminyum geri dönüşümünde %90-97 oranındadır. Bu 
iki malzemenin geri dönüşümü ile su kirliliğinde sırasıyla %35 ve 
%97 oranında azalma sağlanabilmektedir (35). 

Geri dönüştürülebilir malzemeler çeşitlidir. Kuşkusuz bu atık-
ların evsel, endüstriyel olup olmadıklarına göre de türleri değiş-
mektedir. Belli başlı olanları kâğıt, alüminyum malzemeler, temiz 
cam, çelik ve teneke içecek ve yiyecek kutuları,  mukavva, üzerin-
de 1-7 geri dönüşüm kodu olan sert plastikler, bilgisayar ve elekt-
ronik malzemeler, boş yazıcı kartuşları, çeşitli büro malzemeleri 
ve mobilyalar, piller, kullanılmış yağlar, evsel tehlikeli atıklar, las-
tikler biçiminde sıralanır (35, 36).  

Geri dönüşüm sistemleri çeşitlidir ve bunlar arasında bazı te-
mel farklılıklar bulunmaktadır. Genel olarak geri dönüşüm sis-
temleri açık ve kapalı geri dönüşüm sistemleri ya da döngüleri ola-
rak sınıflandırılmaktadır. Açık döngülü geri dönüşüm sistemle-
rinde geri dönüşüme alınan malzeme süresiz olarak geri dönüştü-
rülemez ve sonunda atık haline gelir ve depolama alanlarına gön-
derilir. Kapalı döngülü sistemlerde ise bir malzemenin geri dönü-
şüm özelliklerin kaybolmadan süresiz olarak geri dönüşüm sağ-
lanır. Bu döngüde kullanılan ürünün hammaddeye dönüştürül-
mesi, aynı ürünün tekrar tekrar kullanılmasını sağlar. Bu süreç-
te dikkate alınması gereken bazı noktalar belirtilmektedir: Geri 
dönüşümle elde edilecek yeni malzemeler aynı kalitede olmalıdır. 
Örneğin, metal içecek kutularından geri dönüşümle elde edilecek 
alüminyum, aynı kutuları üretmek için uygun olmalıdır. Geri dö-
nüşümle elde edilecek ikincil ürün kirleticiler veya toksinlerle bu-
laşık olmamalıdır (37). 
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE 
EKONOMİK KONULAR

Doç. Dr. Mahmut Sadi YARDIM, Dr. Tuğba DEMİR

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)’nin ekonomisi iki başlık altında ince-
lenecektir. İlk olarak İSG müdahaleleriyle önlenmesi amaçlanan iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının yol açtığı ekonomik kayıplar ele 
alınacaktır. Daha sonra İSG alanında da kullanılabilecek ekonomik 
değerlendirme yöntemleri iktisat biliminin temel kavramlarıyla bir-
likte ele alınıp, alana has zorluklar ve farklılıklar tartışılacaktır.

İŞ KAZALARI ve MESLEK 
HASTALIKLARININ EKONOMİK BOYUTU
Bir ekonomide işler iyi gittiği müddetçe bireylerin refahı artar. İn-
sanlar daha kolay iş bulur, daha çok kazanır, bir sonraki günü bir 
önceki gününden daha iyi olur. İşlerin iyi gidip gitmediği bir takım 
göstergelerle, yani ölçerek anlaşılacaktır. Ölçmek önemlidir. Bir eko-
nomide işlerin nasıl gittiğinin ilk göstergesi, o ekonominin üretim 
miktarı ve onun nasıl geliştiğidir. Bir ekonominin ne kadar ürettiği-
nin en önemli göstergesi ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’dır. 
GSYH bir ülkenin sınırları içerisinde belirli bir dönemde üretilen ta-
mamlanmış mal ve hizmetlerin, yani ara ürünlerin değil son ürün-
lerin, piyasa değerine denir. Bir ekonomide üretilen domates, petrol, 
otomobil, film, kitap, ev, yol, köprü, sağlık hizmeti ve akla gelebile-
cek tüm mal ve hizmetler GSYH’ya dahil edilir (1). GSYH dünya öl-
çeğinde ölçüldüğünde 2018 yılında 85,91 trilyon ABD doları olarak 
gerçekleşmiştir. Satın Alma Gücü Paritesine (PPP) göre düzeltildi-
ğinde 136,304 trilyon PPP ABD dolarıdır. Aynı yıl Türkiye için bu 
rakamlar sırasıyla; 771,35 milyar ABD doları ve 2,311 trilyon PPP-
ABD-dolarıdır, TL olarak da 3,724 trilyon liradır (2).

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmal, erteleme ve kural 
ihlalleri hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin 
büyük ekonomik kayıplar vermesine neden olmaktadır. İş kazala-
rına ve meslek hastalıklarına yapılan harcamalar ILO (Uluslara-
rası Çalışma Örgütü) verilerine göre bir ülkenin gayri safi yurt içi 
hasılasının (GSYH) % 4’üne denk gelmektedir. İnsanların büyük 
acılar çekmesine neden olmasının yanı sıra, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları, küresel GSYH’nin tahmini yüzde 3.94’lük yıllık kay-
bına denk gelen önemli bir ekonomik maliyet oluşturmaktadır (3). 

İş kazası ve hastalıkların maliyetinin belirlenmesi, iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) müdahalelerinin maliyet etkililiğinin yanı sıra, iş-

verenlerin bu müdahaleleri benimsemeleri için önemli bir teşvik 
oluşturmaktadır (4).

İSG’nin sağlanmasının işveren açısından nasıl bir önem teş-
kil ettiğinin açıklanması için, İSG faaliyetlerinin işverene sağladı-
ğı faydaların ya da iş kazalarının yarattığı iş günü kayıplarının, iti-
bar kaybının karşılaştırılması ve bunların maliyet analizinin orta-
ya konulması gerekmektedir.

İşyerinde meydana gelen iş kazaları, yaralanmalar ve meslek 
hastalıklarının işletmelerin verimliliği açısından büyük maliyet-
ler yarattığı yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu mali-
yetler ise; iş kazası sonucunda ortaya çıkan tedavi masrafları ikin-
ci olarak ise kaza sebebiyle alınan istirahat için  günlük ücret, kaza 
sonrası ölen ya da sakat kalan işçinin ailesine ödenen tazminatlar-
dır. Açılan davalar sonucundaki avukat masrafları, dava harçları, 
mahkeme giderleri, devlete ödenen iş kazaları ve meslek hastalık-
ları primleri, olabilecek iş kazalarına bir önlem için ödenen mali 
mesuliyet, ya da risk sigorta primleri gibi her biri ayrı bir yüke ne-
den olan sebepler bu konuya işverenlerin neden önem vermesi ge-
rektiğini ortaya koyar (5).

Ortaya çıkan bu tabloya göre anlaşılması gereken, iş sağlığı ve 
güvenliğinde tazmin edici değil önleyici, reaktif değil proaktif ol-
mak gerektiğidir. Bu anlamda, iş sağlığı ve güvenliğinde yeni yak-
laşımın ana felsefesi; iş yerlerinde risk değerlendirme çalışmaları-
nın yapılması, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının 
sağlanması, uzman personel bulundurulması, çalışanların iş ye-
rindeki tehlikeler konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve gide-
rek koruma ve önleme bilincinin yerleştirilmesidir (6).

Ekonomik analiz, belirli güvenlik ve sağlık risklerinin veya ön-
celikli olarak ele alınması gereken sektörlerin belirlenmesinde 
yardımcı olup, İSG ile diğer politika müdahaleleri arasındaki bağ-
lantıları daha görünür hale getirerek politika entegrasyonunu ko-
laylaştırabilir (7).

 HSE Health and Safety Executive (İngiltere İş Sağlığı ve Gü-
venliği İdaresi) yaptığı çalışmalar ve araştırmalarla, yıllarca iş sağ-
lığı ve güvenliği ile iş yerinin kar etmesi arasında doğrusal bir bağ-
lantı olduğunu ortaya koymuştur (8).
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Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının sonucun-
da işletmelerin verimliliğinde olumsuz etkilenmeye neden oldu-
ğu gelişmiş ülkelerde yapılan çeşitli diğer araştırmalarla da kanıt-
lanmıştır. Örneğin iş yerinde meydana gelen kaza, küçük bir yara-
lanma veya sakatlanma ile sonuçlansa bile bu etkinin sadece kaza 
geçiren işçiye değil, işçinin birlikte çalıştığı yerde bulunan diğer 
işçilerin ve diğer görevlilerin de iş kayıplarına neden olduğu ka-
bul edilmektedir. Kaza sonrası yaralanma veya sakatlanma var-
sa genellikle tedaviyi gerektiren tıbbi müdahale yapılır, sonra da 
mevcut yasalar gereği formlar doldurulur. Ardından, diğer işlem-
ler (soruşturma vs.) tamamlanır. İşte yapılan bütün bu işler, kaza-
nın maliyeti içinde yer alır.

İş kazalarının ve işle ilgili hastalıkların toplam maliyet tah-
minleri şu amaçlarla belirlenmelidir:

1. Yeni programlar ve stratejik politikalar geliştirmek 
2. Sorunun mali ölçeğini değerlendirmek ve hazineye katkıda 

bulunmak 
3. Diğer devlet kurumlarının da bu konuda bilinçlenmesi ve 

işbirliği yapılabilmesini sağlamak (9).

Pratik açıdan, işçilerin sağlığına ve iyiliğine etik bir bağlılık yeterli 
bir rehber olsa da, iş sağlığı ve güvenliği iyileştirmelerinin ekono-
mik açıdan da yararlı olduğunu gösteren kanıtlar bulunmaktadır. 
İşletme düzeyinde kötü çalışma koşullarının, üretkenlik kayıpla-
rına ve maliyet artışlarına neden olduğu görülmektedir. İş sağlı-
ğı ve güvenliğine yapılan yatırımların; iş yeri açısından olumlu ge-
tirilere sahip olup olmadıklarını belirlemek için değerlendirilmesi 
gerektiği tartışılmakta ve ekonomik değerlendirmelerin yönetici-
lere ekstra motivasyon sağladığı düşünülmektedir.

İş sağlığı ve güvenliğinin ulusal ekonomiye etkisinin incelen-
diği neredeyse bütün çalışmalar sanayileşmiş dünyadaki verilere 
dayanmaktadır; gelişmekte olan ülkelerin çoğunda bu veriler ye-
terli değildir. Aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun politika ve görüş birliğinin or-
taya çıkmadığı düşünülmektedir (7).

İşyerinde iş kazası meydana geldiğinde ya da meslek hastalı-
ğı ile sonuçlanan durumların varlığında, işçilere yaralanma ya da 
sakatlanma nedeniyle tıbbi müdahale gerekmekte hatta bu du-
rum bazen ölümle sonuçlanabilmektedir.Bu durumlar sonucu ya-
sal süreçler başlatılmakta ve yasal süreç sonrası idari para cezası, 
maddi ve manevi tazminat davalarına varan sonuçlar ortaya çık-
maktadır. İşçilerin zarar görmesinin ve bu yasal süreçlerin yanın-
da ilgili iş yerindeki  makineler, prosesler zarar görebilmekte, mal-
zeme veya ekipman kaybı yaşanabilmektedir (10).

ILO’ ya göre gelişmekte olan bir ülkenin iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sonucu meydana gelen maddi kayıpları doğrudan (di-
rekt) ve dolaylı (indirekt) maliyetlerden oluşmaktadır.

İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan doğrudan 
ve dolaylı maliyetler incelendiğinde, para ile net olarak ölçüleme-
yen dolaylı maliyetlerin, para ile nispeten sağlıklı ölçülebilen doğ-
rudan maliyetlerin 4-10 kat daha fazlası olduğu yapılan araştırma-
larda ifade edilmektedir (7).

Bazı çalışmalarda direkt maliyet yerine, görünür, bilinen (he-
saplanabilen) maliyet; indirekt maliyet yerine, bilinemeyen, gö-
rünmez (gizli) ve bu nedenle kolay hesaplanması güç maliyet te-
rimleri de kullanılmaktadır.

İş kazalarının oluşturduğu maliyet sıklıkla buzdağına (İng. 
iceberg) benzetilmektedir. Suyun yüzünde kalan yani görünen 
kısım direkt maliyeti, suyun altında kalan yani görünmeyen ve 
buz dağının 2/3’nü oluşturan büyük kısım da indirekt maliye-
ti ifade etmektedir. Ancak, indirekt maliyetlerin belirlenmesin-
de kesin sınırlar yoktur ve tam olarak nelerden ibaret oldukla-
rını belirlemek oldukça zordur. Araştırmacılar bu maliyetlerin 
genellikle iş kazası sonucunda hemen ve önceden hesaplanama-
yan, uzun zaman içerisinde oluşan maliyetler olduğunu kabul  
etmişlerdir (11).

İş kazalarının doğrudan ve dolaylı maliyetleri buzdağına ben-
zetilmektedir. Buzdağının görünen kısmı doğrudan maliyetleri 
temsil ederken, görünmeyen kısım dolaylı maliyetleri temsil et-
mektedir (12).

Doğrudan (Direkt) Maliyetler
Bu maliyetler, kolay hesaplanabilen kaza maliyetlerini (ödenen 
tazminatları, tedavi giderleri, iş günü kaybı ücretleri, hasar gören 
tesis veya malzemenin yenileme bedeli v.b) anlatmaktadır. Bu ma-
liyetler, genellikle sigortalanabilen ve belirlenmesi nispeten daha 
kolay para miktarını gösterir.

Bu maliyetler ülkemizde şu şekilde sıralanabilir:
•	 Tedavi harcamaları
•	 Kaza sonucu ölen işçinin yakınlarına veya sakatlanan işçi 

için ödenen tazminatlar
•	 Açılan davalar nedeniyle ödenen avukatlık ücretleri ve mah-

keme giderleri
•	 Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen iş kazaları ve meslek 

hastalıkları primleri, olası iş kazalarına ve meslek hastalık-
larına karşı ödenen primler

•	 Tedavi harcamaları maliyetini hesaplarken
•	 Yaralanan işçiyi sağlık kurumu ya da revire götürülürken ge-

çirilen süre
•	 Revirde/sağlık kuruluşunda geçen tedavi ve istirahat süresi
•	 Revirde harcanan tıbbi malzeme gideri
•	 İşveren tarafından ödenen özel hastane ve ilaç gideri
•	 Yaralının taşınması için gerekli nakil giderleri gibi giderler iş 

kazasının maliyetini oluşturmaktadır.

Şekil 1. İş Kazası Maliyetleri Buzdağı Örneği (11 nolu kaynaktan uyarlanmıştır)

- Tıbbi Maliyetler
- Sigorta Maliyetleri
- Tazminat Maliyetleri

- İş günü ve gücü kaybı
- Mahkeme masrafları
- Fazla mesai
- İşyeri ekipman hasarı 

maliyeti
- İşyerinde yapılan denetim 

ve yazışmaların maliyeti
- Yaralanan işçi yerine 

alınan işçiye verilen eğitim 
maliyeti gibi.
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Dolaylı (İndirekt) Maliyetler
Bu tip maliyetler belli bir para miktarını ifade etmez. İşin yapımı 
esnasında meydana gelen kaza sonucu maliyetlerin artmasına ne-
den olan dolaylı unsurları ifade eder. Bu sebeple, doğrudan mali-
yetler daha kesin sonuçlarla belirlenebilirken dolaylı maliyetler ke-
sin ve somut olarak belirlenemez. 

Bu maliyetleri iş yeri bazında 2 başlıkta inceleyebiliriz:
A. Hesaplanması çok zor olan ve iş kazalarını dolaylı etkileyen 

potansiyel maliyetler:
•	 Kaza nedeniyle kesintiye uğrayan üretim kaybının maliyeti
•	 Diğer çalışanların kazadan psikolojik etkilenimleri sebebiyle 

üretimde verim kayıplarının getirdiği maliyet 
•	 Kaza yapan işçinin yerine alınan işçinin işe uyum sağlayana 

kadar olan verim kaybının maliyeti
•	 İşyerinde malzemenin hasara uğraması sonucu kaybedilen 

üretimin maliyeti
•	 Kaza sonrası üretimde bozukluk oluşmasına bağlı maliyet
•	 Kazada yaralanan işçinin iyileştikten sonra işe döndüğünde 

veriminin az olmasından kaynaklanan maliyet 

B. Hesaplanabilen ve iş kazalarını dolaylı etkileyen potansiyel 
maliyetler:

•	 Kazaya uğrayan işçi ile birlikte çalışan işçilerin kaza nedeniy-
le çalışamadıkları iş süreleri için ödenen ücretlerin maliyetleri: 
Genellikle kaza sırasında kazaya uğrayan işçi ile aynı ortamda 
çalışan işçilerde kazaya uğrayan işçiye yardımcı olmak,olayı 
aralarında tartışmak ya da kaza sonucu hasar gören ekipman 
ile işlerini sürdüremedikleri için iş gücü kaybı olmaktadır. Ka-
zayı geçiren işçi ile aynı ortamda çalışan işçiler kaza sonucu 
psikolojik olarak etkilenmekte ve işgücünde bu nedenle de 
kayıplar yaşanabilmektedir. Kazaya uğrayan işçinin durumu 
aynı ortamda çalışmasalar bile diğer ekipteki işçileri de etkile-
mektedir. Olay yerine gidip kazayı tartışmak, kaza sonucu ya-
ralanan işçiyi tedavi merkezine götürmeye yardım etmek gibi 
durumlar diğer ortamlarda çalışan işçilerde verim düşmesine 
bağlı işgücü kaybına neden olmaktadır. Bu kayıplar da iş kaza-
larının indirekt maliyetine eklenmektedir.

•	 Meydana gelen iş kazasının zorunlu kıldığı ‘’Fazla mesai’’ ma-
liyeti: Kaza sonrası olay yerinin eski düzenine getirilmesi ve 
hasar gören ekipmanın tamiri gibi işlerin yapılması için belli 
bir süre ek ücret ile işçi çalıştırmak gerekebilir. Diğer yandan 
yaralanan işçinin yarım bıraktığı ya da yapması gereken işleri 
için ek mesai ile diğer işçilerin çalıştırılması gerekebilir. Bü-
tün bunların mali boyutu da dolaylı maliyete eklenmektedir.

•	 Kazada hasara uğrayan tesis, malzeme ve ekipmanın ona-
rım ve bakımına yönelik maliyet: Kaza işçinin yaralanma-
sının yanında işçinin kullandığı ekipmanın hasar görmesi-
ne neden olabilir. Bu ekipmanların onarım ya da bakımları 
için harcanan süreye bağlı parasal kayıplar da dolaylı maliye-
te eklenmektedir.

•	 Kazanın gerektirdiği düzenlemeleri yapan yöneticilerin har-
cadığı zamanın ücretlerine yansıyan maliyet: Burada sözü 
edilen,normal durumda gerekli olmayan ancak, meydana ge-
len kaza ile ilgili olarak kazanın zorunlu kıldığı yeni yapılan 
düzenlemeler için ayrılan sürenin maliyetidir. Yöneticilerin 
asıl işlerinde aksamalar meydana gelirken idarece doldurul-

ması gereken formlar (iş kazası kayıt formları, yasal mevzuat 
gereği doldurulan formlar vs.) için harcanan sürelerin para-
sal karşılığı da indirekt maliyetlere eklenmektedir.

•	 Kaza geçiren işçi yerine alınan işçinin eğitim süresinin ma-
liyeti: Kaza sonrası yaralanan ya da vefat eden işçinin yerine 
yeni işçi almak gerekebilir. Alınan yeni işçinin işe, iş yeri po-
litikalarına ve çalışma arkadaşlarına uyumu, yapacağı iş ile 
ilgili eğitimi için geçen süreler de dolaylı maliyetlere eklen-
mektedir. Çünkü bu geçen sürede yeni işçinin tam olarak ve-
rimli çalışması da mümkün olmamaktadır.

•	 Sigortalanmamış tedavi giderlerinin maliyeti: Kazaya uğrayan 
işçi olay anında koşullara bağlı olarak bazen özel hastaneler-
de tedavi görmektedir. İşçinin tedavi giderleri, özel sağlık ku-
rumları ile sigorta anlaşması yoksa işverence ödenmektedir. 
Bazı özel durumlarda da (örn; uzuv kopması gibi bazı özel cer-
rahi gerektiren yaralanmalarda) devlet hastanelerinde gerek-
li tedavi hizmeti sağlanamamaktadır. İşveren tarafından öde-
nen bu giderler de dolaylı maliyetlere eklenmektedir.

•	 Devletin soruşturma görevlilerinin (polis, müfettiş, hâkim, 
savcı, bilirkişiler v.b.) ya da medya elemanlarının iş yerinde-
ki üst düzey yöneticilerine kaybettirdikleri iş sürelerinin ma-
liyeti: Kaza sonrası ciddi yaralanma ve ölüm meydana geldi-
ğinde, yasal soruşturma başlatılacak ve ilgili makamlardan 
olay yerine yetkili kişiler gelip olay yeri ve çevresinde incele-
meler yapacaktır. İşyeri yetkilileri de incelemeler esnasında 
kaza soruşturmasına konsantre olacak ve kendi işlerindeki 
verimleri düşecektir. Dolayısıyla üretim hedeflerinde olum-
suz etki yaşanacaktır. Bu durumun belirlenmesi dolaylı mali-
yetler içinde en zor olanı olarak tanımlanmaktadır (7, 11, 13).

TÜRKİYE’DE EKONOMİK MALİYET 
VERİLERİ
İş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı ülke ekonomisinde bü-
yük mali kayıplar yaşanmaktadır. Türkiye’de ise iş kazası ve mes-
lek hastalıklarından kaynaklı zarar görenlere geçici iş göremezlik, 
sürekli iş göremezlik, ölüm aylığı, bakım yardımı ve ölenlerin ya-
kınlarına ödenen tazminatlar gibi harcamalar yapılmaktadır. Ya-
pılan ödemelerin dışında iş kazalarından dolayı kaybedilen iş gün-
leri, işin durdurulması ve iş yerinin kapatılması gibi birçok kayıp 
yaşanmaktadır.

Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı 
dolayısıyla işinde geçici bir süre çalışamayacağı hekim raporu ile 
saptanan sigortalıya çalışmadığı günler için Sosyal Güvenlik Ku-
rumu (SGK) tarafından yapılan parasal yardımdır.

Sürekli iş göremezlik, sigortalının iş kazası veya meslek hasta-
lığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %10 azalması haline 
denir. Sigortalı meslekte kazanma gücünü tamamen (%100 ora-
nında) kaybetmişse “sürekli ve tam iş göremezlik hali”, %10-%99 
arası kaybetmişse “sürekli ve kısmi iş göremezlik hali” söz konusu 
olur. Bu durumdaki sigortalılara bağlanacak gelire sürekli iş göre-
mezlik geliri denir.

ILO verilerinde gelişmekte olan ülkelerde iş kazaları ve meslek 
hastalıkları, gayri safi yurt içi hâsılanın (GSYH) yüzde 3,94 ’ü tu-
tarında ekonomik kayba yol açmaktadır. Buna göre ülkemizde iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyetinin giderek ar-
tış gösterip 2012 yılında 56 milyar TL, 2013 yılında 62 milyar TL, 



640 Doç. Dr. Mahmut Sadi YARDIM, Dr. Tuğba DEMİR

2014 yılında 70 milyar TL, 2015 yılında 94 milyar TL, 2016 yılında 
103 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir (14).

İş kazaları ve meslek hastalıkları maruz kalan kişi için önemli 
sonuçlar doğurmaktadır. 2017 yılında 3.987 iş kazası ve 239 mes-
lek hastalığı sonucunda toplam 4.226 kişiye sürekli iş göremezlik 
geliri bağlanmıştır (Tablo 1). 2007-2017 döneminde yılda ortala-
ma 2 bin 500’ün üstünde sürekli iş göremezlik geliri bağlanmıştır. 
Sürekli iş göremezlik geliri bağlananların sayısı son 3 yılda önem-
li artış göstermiştir (15).

Kamu çalışanları, yaptıkları iş nedeniyle çalışma gücünün en 
az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazan-
ma gücünü kaybettiği SGK’nın ilgili birimi tarafından tespit edil-
mesi durumunda, vazife malûlü sayılmaktadırlar. 2007 yılı sonra-
sında vazife malûlü aylığı bağlananların sayısı giderek artma eğili-
mindedir ve 2017 yılında 632 kişiye yükselmiştir (Tablo 2). Bu ve-
riler 2017 yılında en az 632 kamu çalışanının çalışma gücünün en 
az %60’ını kaybetmesine neden olacak şekilde işle ilgili kaza veya 
hastalık geçirdiğini göstermektedir(15).

Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili bilgileri-
miz eksiklikler içermektedir. Bunun başlıca nedenleri, kayıt dışı 
istihdam, gözden kaçırma çabası ve sosyal sigorta yasalarında-
ki tanımlarında yer alan sınırlılıklardır. Kayıt dışı istihdam ne-
deniyle “ölüm” dışındaki iş kazalarıyla meslek hastalıkları kolay-
ca gözlerden kaçırılabilmektedir. Sosyal güvenliğin kapsamı ve 

özellikle farklı kümelere (5510 sayılı yasa, madde 4-a,b,c), farklı 
normlar uygulanması da, kapsam konusunda önemli sınırlılıklar  
getirmektedir (16).

İş kazalarının maliyetinin ortaya konması için en çok kullanı-
lan yöntem işgöremezlik süreleri ve bu sürelerle ortalama günlük 
işçi kazancının çarpılmasıdır (16). Bu bölümde Prof. Dr. Gürhan 
Fişek’in 2014 yılı rakamlarıyla yaptığı hesaplamayı (16), 2017 veri-
leriyle yapacağız. Prof. Fişek’in dediği gibi veriler eksik de olsa hiç 
olmamasından iyidir.

Ülkemizde 2017 yılında; 
Geçici iş göremezlik süresi = 3.996.873 gün (SGK İstatistik Yıl-

lığı 2017, Tablo 3.1.13) (A)
Sürekli tam işgöremezlik sayısı = 15 kişi (SGK İstatistik Yıllı-

ğı 2017, Tablo 3.1.35)
Sürekli sakatlık olguları, ağırlıklarına göre sınıflandırılır ve 

“meslekte kazanma gücünü yitirme oranı” %10 ve daha fazla ise 
maaş bağlanır. %10- 39 arası “kısmi” olarak nitelenir ve bunu üze-
rindekiler “tam” sayılır ve çalışamazlar. 

Sürekli tam işgöremezlik süresi (Toplam 8.000×15) = 120.000 
gün (B) 

İş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı gelir bağla-
nanların hak sahiplerinin sayısının gösterildiği Tablo 3’e bakıldı-
ğında 2017 yılı itibariyle toplam 59.626 kişiye ölüm geliri bağlan-
mıştır. Bunların içerisinde ağırlıklı sebep ise iş kazalarıdır (15).

Tablo 1. 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalıların nedene göre dağılımı (15)

2017 yılı içinde geçirdiği iş kazası veya meslek 

hastalığı sonucu gelir bağlanan sigortalılar

Geçmiş yıllarda iş kazası veya meslek 

hastalığı geçiren sigortalılardan 2017 yılı 

içinde gelir bağlananlar

Toplam

İş kazası Meslek hastalığı İş kazası Meslek hastalığı İş kazası Meslek hastalığı

E* K** T E K T E K T E K T E K T E K T

81 4 85 31 1 32 3718 184 3902 197 10 207 3799 188 3987 228 11 239

*Erkek  **Kadın

Tablo 2. 5510 Sayılı Kanunun 4-1/c maddesi kapsamında vazife malulü aylığı bağlananların yıllara göre dağılımı (15)

Yıllar Yaşlılık Aylığı Malullük Aylığı Vazife Malulü
Ölüm Aylığı Toplam

Dosya Hak Sahibi Dosya Kişi

2007 44.875 1.257 51 - 42.768 46.183 88.951

2008 63.360 1.109 23 - 40.439 64.492 104.931

2009 44.142 1.045 21 - 40.047 45.208 85.255

2010 32.512 500 34 14.768 21.706 47.814 54.752

2011 30.573 583 35 20.258 30.215 51.449 61.406

2012 27.731 491 44 19.128 25.175 47.394 53.441

2013 23.476 405 61 11.445 17.166 35.387 41.108

2014 39.861 769 145 20.998 29.274 61.773 70.049

2015 48.205 912 182 19.776 30.524 69.075 79.823

2016 57.254 811 181 20.809 33.599 79.055 91.845

2017 87.400 1.154 632 20.980 33.029 110.166 122.215
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İş kazası sonucu ölenlerin sayısı = 1.633 (SGK İstatistik Yıllı-
ğı 2017, Tablo 3.1.2)

İş kazası sonucu ölenler için yitirilen süre (Toplam 8.000 x 
1.633) = 13.064.000 gün (C). 

A+B+C = 17.180.873 gün iş günü kaybı yaşanmıştır. 2017 yılı 
için, işçilerin ortalama günlük kazancı 97,15 TL olduğuna göre 
(SGK İstatistik Yıllığı 2017, Tablo 1.16), görünür ekonomik kayıp: 

17.180.873 x 97,15 = 1.669.121.811,95 TL (1,5 milyar TL’nin üstünde).
Bu rakam toplumsal üretim kayıplarının parasal maliyetidir. 

Prof Fişek iş kazalarının işverene olan gizli maliyetleri olduğunu, 
ve bu gizli maliyetlerin üretim kayıplarının 8 katına kadar çıkabi-
leceğini belirtmektedir (16). Bu durumda:

1.669.121.811,95 x 8 = 13.352.974.495,60 TL
13,3 milyar TL’lik maliyet sadece iş kazalarına ait ve yine ek-

sik bildirim rakamlarıyla elde edilen parasal değerdir. Bu miktarı 
2017 yılı GSYH böldüğümüzde 

13.352.974.495 / 3.106.537.000.000 =0,43 rakamını elde ediyo-
ruz. Bu hesaplamaya göre GSYH’nın %0,43’ünü iş kazaları nede-
niyle kaybediyoruz. 

Tanı almayan meslek hastalıklarının resmi rakamların onlar-
ca katı (100 katından fazla) olduğunu, iş kazalarıyla ilgili istatistik-
lerin eksik olduğunu, kayıt dışı ekonominin %30’ların üzerinde ol-
duğunu düşünürsek, bulduğumuz rakam gerçeğin çok altında bir 
meblağdır. ILO’nun hesapladığı %4 rakamıyla 2018 GSYH çarptığı-
mızda 149 milyarımızı iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle 
kaybettiğimizi bilmek gerekir. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 top-
lam sağlık harcamalarını 165 milyar 234 milyon olarak açıklamış-
tır. 2018 Merkezi Bütçede Sağlık Bakanlığına ayrılan pay 37 milyar 
TL’dir (17). Kaybedilen rakamın büyüklüğü ortadadır. İş kazaları ve 
meslek hastalıklarıyla kaybedilen miktarı ne kadar aşağıya çekebi-
lirsek toplum refahına o denli artı kaynak transfer etmiş olacağız.

İSG’ye yapılan yatırım ve harcamaların hem topluma hem de 
işverenlere getirisi olduğunu ekonomik değerlendirmelerle göste-
rebilirsek bu konularda daha hızlı yol alınabileceğini söyleyebiliriz.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇİN 
EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
YÖNTEMLERİ
Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme; sağlık müdahale 
veya programlarının sonuç ve maliyetlerinin birbirleriyle kıyas-
lanarak değerlendirilmesi olarak tanımlanır (18). Seksenli yılların 
başından itibaren sağlık alanında ekonomik değerlendirme uygu-
lamalarına yönelik yöntemler geliştirilmiş, kabul görmüş ve ya-
yınlanmıştır (19-22). Bu yöntemlerin iş sağlığı ve güvenliği alanın-

daki müdahalelere de uyarlanması beklenir. Emile Tonta ve arka-
daşlarının 2008 yılında yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Mü-
dahalelerinin Ekonomik Değerlendirmesi – İyi Uygulama Geliş-
tirme (Economic evaluation of interventions for occupational he-
alth and safety - Developing good practice)” adlı yayını bu alanda 
öncülük yapmıştır (23). Bu bölümün bundan sonraki kısmı ala-
nın referans kaynaklarının da yardımıyla sözü geçen yayının reh-
berliğinde ilerleyecektir. Önce temel tanımlar ve kavramlar kısa-
ca ele alınacak, ekonomik değerlendirme yöntemleri tanıtılacak ve 
bu yöntemlerin İSG alanına özgü özellikleri ele alınacaktır.

İKTİSADIN ve SAĞLIK EKONOMİSİNİN 
TEMEL KAVRAMLARI
Kıtlık ve Seçim
İnsanın sınırsız ihtiyaçlarına karşılık kaynaklar göreli olarak sı-
nırlıdır. Bu nedenle kaynak kullanımının önceliklendirilmesi ve 
alternatifler arasından en yüksek faydayı en az maliyetle sunan 
seçeneğin seçilmesi akla uygun olacaktır. Günümüzde hüküm 
süren neo-klasik iktisat okulunun iktisat teorisi rasyonel karar-
lar alan bir ekonomik insan (homo economicus) varsayımı üzerine 
kuruludur. Buna göre rasyonel birey faydasını maksimize etmeye 
çalışır. Rasyonel bir firma da kârını maksimize etmek için uğraşa-
caktır (24). Bu yaklaşıma itirazları olan davranışsal ekonomistle-
rin ve diğer iktisat okullarının argumanları bu bölümün sınırları-
nı aşacağından burada tartışılmayacaktır.

Fırsat Maliyeti
İktisatta yaptığımızın her seçimin bir maliyeti vardır. Bu maliyet 
vazgeçtiğimiz ikinci en iyi alternatif seçeneğin bize kazandıraca-
ğı faydadır. Her seçim bir değiş tokuştur. Kaynakları daha fazla 
hastane hizmetine yoğunlaştırmak, daha az birinci basamak hiz-
met sunma anlamına gelecektir. Piyasa başarısızlığının olmadı-
ğı, piyasanın çok iyi işlediği durumlarda piyasa fiyatları fırsat ma-
liyetini yansıtır. Ancak sağlık  alanındaki piyasa başarısızlıkları 
maliyetlerin hesaplanmasında fırsat maliyeti kavramını daha bir 
önemli kılmaktadır. Piyasa fiyatları gerçek ekonomik maliyetleri 
yansıtmayabilir. Yaptığımız seçimler nedeniyle vazgeçtiğimiz ka-
zanç ve faydaları iyi tartmak gerekir. Gerçek fırsat maliyetlerinin 
diğer deyişle gölge fiyatların hesaplanması gerekecektir (23, 24).

Piyasa Başarısızlıkları
Sağlık hizmetlerinde daha sık karşılaşılan piyasa başarısızlıkları; 
profesyonel ve endüstriyel tekellerin varlığı, hizmet sunucular ve 
hizmet kullanıcıları arasındaki bilgi asimetrileri, sağlık profesyo-

Tablo 3. 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm geliri bağlanan hak 

sahiplerinin dağılımı (15)

İş Kazası Meslek Hastalığı
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nelleri ve hastalar (aynı şekilde üçüncü taraf ödeyiciler ve sağlık 
profesyonelleri) arasındaki kusurlu vekalet ilişkileri, hizmet sunu-
cunun neden olduğu talep artışı, dışsallıklar, sağlık hizmetleri ve 
sağlık sigortası için eksik pazarlar, olumsuz seçim, ahlaki tehlike 
ve sınırlı ödeme kabiliyetine sahip bireylerin genellikle en büyük 
bakım gereksinimine sahip olmalarıdır (23). Bütün bu durum-
lar nedeniyle sağlık hizmetleri alanına devlet müdahalesi kaçınıl-
mazdır. Kamu kaynaklarının sağlık hizmetlerinde verimli kulla-
nılması için ekonomik değerlendirme yapılması bir gereksinimdir. 

Sağlık hizmetlerinin ekonomik değerlendirmesi nedir? 
İki veya daha fazla alternatif sağlık hizmeti müdahalesinin hem 
maliyetlerinin hem de sonuçlarının karşılaştırıldığı çalışmalardır.

Sağlık hizmetlerinin ekonomik değerlendirmesi şu sorulara 
yanıt verir:

•	 Hangi hizmetler ne zaman ve ne düzeyde sunulmalıdır?
•	 Bu hizmetler nasıl sunulmalıdır?
•	 Bu hizmetler nerede sunulmalıdır?

Ekonomik değerlendirme karar vericilerin bu soruları yanıtla-
masına yardımcı olur. 

Ekonomik değerlendirmenin temel adımları şu şekilde listele-
nebilir (23, 25):

•	 Sorunun belirlenmesi diğer deyimle neyin değerlendirilece-
ğinin net olarak ortaya konması,

•	 Olası alternatiflerin belirlenmesi,
•	 Ekonomik değerlendirmenin kimin bakış açısıyla yapılacağı-

nın belirlenmesi,
•	 Değerlendirilecek seçeneklerin her biri için maliyetlerin elde 

edilmesi,
•	 Her seçenek için sağlık sonuçların hesaplanması veya ilgili li-

teratürden devşirilmesi,
•	 Her seçeneğin maliyet ve sağlık sonuçlarının kıyaslanması 

ve uygun bir ölçü birimiyle ortaya konması,
•	 Maliyet ve  sağlık sonuçlarının olası farklı değerlerinde, de-

ğerlendirme sonucunda oluşabilecek değişimlerin nicelik-
lendirilmesi; diğer tanımıyla duyarlık analizi yapılması,

•	 Sonuçların uygun bir şekilde sunulması.
Şimdi bu listemizde olan kavramları açarak devam edelim…

Maliyetler
Değişik sınıflandırmalar mevcut olmakla birlikte genellikle doğ-
rudan, dolaylı ve maddi olmayan maliyetler olarak üç başlıkta 
incelenir. Doğrudan maliyetler sağlık hizmetiyle ilgili hekim, 
hemşire, ilaç, medikal malzeme gibi tıbbi maliyetlerinin yanın-
da, sağlık kuruluşuna ulaşım gibi tıbbi olmayan maliyetleri de 
içerir (26). Dolaylı maliyetler hastalık nedeniyle oluşan üretim 
kayıplarıdır ki iş sağlığı alanının doğrudan konusudur. Sağlığı 
bozulmasıyla veya sağlık hizmeti kullanımıyla ortaya çıkan ağrı, 
endişe, utanma gibi hoşa gitmeyen durumlar da maddi olmayan 
maliyetler olarak isimlendirilir. Kişinin sevdiği birisinin kay-
bı, çocuğunun doğum gününü kaçırması da bu maliyet sınıfına  
girmektedir (27).

Drummond 2005 Maliyet Sınıflaması
Drummond bu maliyet sınıflamasının bazen karışıklıklara da ne-
den olduğunu, maddi olmayan maliyetlerin aslında sonuç/çıktı 
ölçümlerinde içerildiğini öne sürerek 2005 yılında yeni baskısı-
nı yaptıkları kitabında farklı bir sınıflama önermiştir (28). Bu yeni 
sınıflamaya göre:

•	 Sağlık bakım maliyetleri: Tüketilen sağlık kaynakları, 
programın yol açtığı olumsuz olayları ele almak da dahil ol-
mak üzere, programı düzenleme ve işletme maliyetlerinden 
oluşmaktadır. Bu maliyetlerin tanımlanması, hem değişken 
maliyetler (sağlık profesyonellerinin zamanı veya kullanılan 
malzemeler gibi) hem de sabit veya genel giderlerin (ışık, ısı, 
kira veya sermaye maliyetleri gibi) bileşenlerinin listelenme-
siyle yapılır (28).

•	 Diğer sektörlere ait maliyetler: Yaşlıların bakımı gibi bazı 
programlar, diğer kamu kurumlarından veya gönüllü sektör-
den kaynak tüketmektedir. Bazen bir sağlık hizmetinin veya 
programının işletilmesinin daha geniş ekonomideki kaynak 
kullanımını değiştirmesi de söz konusu olabilir. Bu faktörle-
rin önemli olabileceği durumlara örnekler şunlardır:

- Bir otomobil üretim tesisinde üretim sürecini değiştiren, 
böylece belki de daha emek-yoğun bir şekilde daha fazla 
kaynak kullanan bir iş sağlığı ve güvenliği programı. Bu 
maliyetler, üretilen otomobillerin fiyatına aktarılır ve tü-
keticiler tarafından karşılanır.

- Kamyonlar için, kazalar nedeniyle yaralanma ve ölüm ora-
nını azaltan ancak örneğin artık ulaşımın daha uzun sür-
mesi ve kamyon şoförüne daha yüksek bir ücret ödenmek 
zorunda kalınması nedeniyle  artan maliyetlere yol açan 
bir yol hız sınırı politikası.

•	 Hasta ve ailesine ait kaynaklar: Tüketilen hasta ve aile 
kaynakları, hastalar veya aile üyeleri tarafından cepten ya-
pılan harcamaların yanı sıra tedavi sürecine katkıda bulun-
dukları kaynakların değerini içerir. 

•	 Üretim kayıpları: Hastalar veya aile üyeleri tedavi ararken 
veya bir sağlık programına katılırken işten zaman kaybetti-
ğinde oluşan üretkenlik kayıplarıyla ilişkili maliyetlerdir.

Şekil 2. Sağlık hizmetlerinin ekonomik değerlendirmesi (18)
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Perspektif (Bakış Açısı)
Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirmenin kim adına yapıl-
dığı maliyet kalemlerinin seçiminde önemli rol oynar. İşveren adı-
na yapılan bir ekonomik analizde sosyal güvenlik kurumunun har-
camaları analize dahil edilmez, çünkü bu harcamaları işveren yap-
mayacaktır, bu harcamalar nedeniyle sosyal güvenlik primlerinde 
de bir değişiklik olmayacaksa harcamalar analiz dışı tutulacaktır. 
Ancak topluma olan tüm maliyetler dikkate alınmak suretiyle top-
lumsal bakış açısıyla da analiz yapmak mümkündür. Eğer imkan-
lar elveriyorsa bütün analizlerde toplumsal perspektiften yapılan 
analizin en azından eke konularak sunulması önerilir (18, 26).

Olası bakış açılarına örnek vermek gerekirse:
•	 Toplumsal
•	 Sağlık Bakanlığı
•	 Diğer bakanlıklar
•	 Hasta

•	 İşveren
•	 Programı sunan kuruluş (Dünya Bankası, çeşitli sivil toplum 

kuruluşları)

Şekil 4’te total kalça replasmanıyla ilgili çeşitli maliyet düzeyle-
ri gösterilmiştir. Ekonomik analizin ele alındığı perspektife göre 
bu düzeylerin bir ya da birkaçı kapsanabilecektir. Bir diğer örnek 
oral kontraseptiflerin sağlık sigortası kapsamına alınmasına yö-
nelik bir yasa taslağı için yapılacak ekonomik değerlendirmede de-
ğişik perspektifler açısından maliyet kalemlerinin nasıl değişebi-
leceği ele alınmıştır (Tablo 4).

Tablo 4. Oral kontraseptiflerin sağlık sigortası kapsamına alınmasına 

yönelik bir yasa taslağı için ekonomik değerlendirmede dikkate 

alınacak farklı bakış açılarından maliyetler (24)

Sigorta Kurumu Hükümet Toplumsal

Kontraseptif hap +++ +++ +++ 

Hekim ziyareti +++ +++ +++ 

Hastane yatışı +++ +++ +++ 

Hasta zamanı - + +++ 

Ulaşım - + +++ 

Çevre - +++ +++ 

Eğitim sistemi - ++ +++ 

İskontolama (Discounting)
Programların veya hizmetlerin karşılaştırması belirli bir zaman-
sal noktada (genellikle analizin yapıldığı zaman diliminde) ger-
çekleştirildiğinden, program maliyetlerinin ve şu an hepsi gerçek-
leşmeyen çıktı/sonuçların zamansallığının dikkate alınması gere-
kir. Farklı programların maliyetleri ve sonuçları için farklı zaman 
profilleri olabilir. Örneğin, bir grip aşılama programının birincil 
faydaları hemen gerçekleşirken, hipertansiyon taramasının fayda-
ları gelecekte gerçekleşir. Maliyetlerin ve sonuçların zaman profili 
tek bir programda da değişebilir; örneğin, bir hipertansiyon tara-
ma programının faydaları daha çok gelecekte ortaya çıkacak olsa 

Toplam maliyet

Doğrudan maliyet

Tıbbi

Sabit
Bina, ekipman, 

aydınlatma, ısıtma

Değişken
İlaç, tetikler vb.

Dolaylı
Toplumsal üretim 

kayıpları

Maddi olmayan 
Anksiyete, ağrı vb.

Tıbbi olmayan
ulaşım vb.

Yarı sabit 
personel

Şekil 3. Maliyetlerin sınıflanması (26)

Sosyal hizmetlere ait 
maliyetler (evde bakım vs)

Birinci basamakta takip 
maliyetleri (hekim 

başvurusu, ilaçlar vs.)

Hastane maliyetleri
(cerrah, anestezist, 

fizyoterapist, protez,
ilaçlar)

Şekil 4. Total kalça replasmanı için maliyet düzeyleri (26)
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da, maliyetler günümüzde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, gele-
cekteki maliyet ve fayda akışları, bugün harcanan veya tasarruf 
edilenlerle eşit olmayacağı gerçeğini yansıtacak şekilde azaltılır 
veya “iskonto edilir”. Bu durum öncelikle zaman tercihinin varlı-
ğından kaynaklanmaktadır. Yani, hem bireysel olarak hem de top-
lum olarak, para veya kaynaklara hemen sahip olmayı, maliyetleri 
ise ötelemeyi tercih ediyoruz. Bir Hint atasözünde bu durum “bu-
günkü yumurta, yarınki tavuktan iyidir” şeklinde dile getirilir. Şu 
an sağlık hizmetlerine harcanacak 1 milyon TL, eğer herhangi bir 
yatırıma yönlendirilseydi gelecekte çok daha fazla bir getirisi ola-
cağı noktasından hareketle genellikle %3 ile %6 arasında değişen 
bir iskontolama oranı uygulanır. Ayrıca, zaman tercihi sadece fi-
nansal bir kavram olmadığından, ekonomik değerlendirmelerde 
sonuçların iskonto edilmesi de dikkate alınmaktadır (18). 

Önemli bir nokta, iskontolama enflasyona göre düzeltme  
değildir.

İskonto faktörü = 1/(1+r)t  
r=iskonto oranı (0,030 veya 0,035 gibi)
t=zaman (yıl sayısı)
Bir yıl içinde gerçekleşecek maliyetler için iskonto yapılmaz.

Enflasyon
Girdilerin fiyatları yıllar içerisinde enflasyon nedeniyle artabi-
lir. Ancak fiyatlar göreceli olarak değişmez, çünkü tüm kaynakla-
rın aynı oranda fiyatları artmıştır. Ancak geçmişe ait harcamalar 
analize dahil edilecekse enflasyon dikkate alınarak bugünkü pa-
rasal karşılıkları hesaplanmalıdır.

Alternatif Müdahalelerin Sağlık Sonuçlarının 
Ölçülmesi 
Sonuçlar sağlık durumlarındaki değişikliklerin yanı sıra yaratılan 
sağlık dışı değerleri ve tasarruf edilen kaynakları da içerir. Sağlık-
taki iyileşmeler veya bozulma oranındaki düşüşler iş sağlığı ve gü-
venliğinin en çok ilgilendiği sonuçlardır (23).

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) müdahalelerine ait ekonomik de-
ğerlendirmelerin çoğu, var olan durum (statüko) veya standart 
uygulama ile, yeni bir müdahaleyi karşılaştırır. Bu durum ba-
zen açıkça belirtilmez. Karşılaştırıcının diğer adıyla komperatö-
rün açıkça belirtilmemesi önerilmemesine rağmen maalesef yay-
gın bir durumdur. Bu durumda kooperatörün statüko olduğu ka-
bul edilmelidir (23).

•	 Etkililik (İng. Effectiveness): Türkçe’de çoğu yerde etkin-
lik olarak yanlış bir çeviriyle kullanılan  bu terim bir hiz-
met veya müdahalenin birimlerle ölçülen sonucuna vur-
gu yapar. Bununla ilgili “efficacy” terimi vardır, “laboratu-
var etkililiği” olarak kullanılmaktadır. Bir tedavi yöntemi-
nin veya halk sağlığı programının ideal koşullardaki etkili-
liği anlamındadır. Literatürdeki klinik çalışmaların çoğunda 
ideal koşullarda elde edilen bu etkililiğe dair değerler bulu-
nur. Sağlık hizmetlerinin ekonomik değerlendirmesinde ise 
gerçek yaşam koşullarındaki etkililik boyutu daha değerlidir. 
Bize gerçekçi analizler yapma imkanı sunar. Bir programın 
sağlık sonucunu/çıktısını aşağıdaki doğal birimlerle tanım-
layabiliriz, bunlara etkililik ölçüleri denir. Çıktı/sonucun et-
kilik olarak ölçüldüğü çalışmalar maliyet-etkililik (İng. cost-
effectiveness) çalışması adını alır (18, 26).

 Genel (İng. generic) sonuç göstergeleri olabilir (26):
- Doğru tanı alan vakalar
- Başarıyla tedavi edilen vakalar
- Kazanılan yaşam yılları gibi, veya klinik göstergeler etkili-

lik ölçütü olarak kullanılabilir (26):
- Azaltılan astım ataklarının sayısı
- Ağrısız geçen gün sayısı
- Kan basıncında yüzdelik azalma
- Bulantı-kusma sayısı

İSG için özelleştirirsek (23):
- Kaza/yaralanma sayısı
- Son 12 ayda bel ağrısı şikayeti
- Bel ağrısı nedeniyle işten kalınan gün sayısı

Etkililik ile ilgili bilgilere daha çok literatür gözden geçirilerek 
ulaşılır. Kanıt hiyerarşisi dikkate alınarak, olanaklar elverdiği öl-
çüde yüksek kanıt gücüne sahip çalışmalardan elde edilen veriler 
kullanılmalıdır (26):

•	 Meta analizler 
•	 Sistematik derlemeler
•	 Randomize kontrollü çalışmalar
•	 Kohort
•	 Vaka-kontrol
•	 Uzman görüşleri, önerileri

Fayda (İng. utility): Bireylerin belirli bir sağlık düzeyine atfettik-
leri değerdir. Farklı bireyler aynı sağlık düzeyine farklı değer biçe-
bilirler. Ölçümünde değişik ve halen geliştirme aşamasında olan 
yöntemler kullanılmaktadır. Sonuçların fayda terimleriyle ölçül-
düğü çalışmalar maliyet-fayda (İng. cost-utility) analizi olarak ta-
nımlanır. Sonuçların ortak bir fayda terimiyle tanımlanması bir-
birinden çok farklı program ve müdahalelerin karşılaştırmasına 
olanak sunar. Örneğin kardiyovaskular hastalıklarla ilgili bir mü-
dahale ile dermatolojik sorunlara yönelik bir iş sağlığı müdahale-
si karşılaştırılabilir. Fayda terimleriyle ifade edilen sonuçlar, ya-
şam kalitesindeki düzelmeyi ortaya koyacağından birbirlerinden 
çok farklı sağlık sonuçları olan müdahaleler yaşam kalitesini te-
mel alan tek bir ortak gösterge ile değerlendirilebilecektir (18, 26).

Bir sağlık durumu 0 (sıfır) ölüm ile 1 (bir) mükemmel sağlık ara-
sında ağırlıklandırılır. Bu değere ağırlık değeri (İng. weight value) 
veya fayda değeri (İng. utility value) denir (26). Örneğin tekerlek-
li sandalyeye bağımlı olmak 0,5 değerini alsın. Tekerlekli sandalye-
de geçirilen bir yıl 0,5 QALY Quality Adjusted Life Year (Kaliteye 
Ayarlanmış Yaşam Yılı) olarak değerlendirilir. On yıl tekerlekli san-
dalyede olmak, 5 yıl tam sağlıklı olmaya eşit olacaktır. Bu değerler 
o sağlık sorununu yaşayanlara, veya yakınlarına, sağlık hizmeti su-
nanlara ya da genel populasyona sorularak elde edilmektedir.

Kimin değerlerini kullanalım?
Bu sayılan grupların bir sağlık durumunu farklı farklı değerlen-
dirdikleri görülmüştür. Genellikle sağlık profesyonelleri daha 
düşük ağırlık değerleri belirtirken hastalar kendi hastalıklarıyla 
ilgili daha yüksek değerler belirtmektedir. Hastaların başa çıkma 
mekanizmaları geliştirmesinin bu durumu açıkladığı düşünülür. 
Yakın çevrenizde de hareket kısıtlaması sonrası farklı yetenekle-
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rini keşfeden tanıdıklarınız olmuştur. Okçuluk benzeri sporlar-
da yüksek başarılar elde eden, programalama dili üzerinde uz-
manlaşan tekerlekli sandalyeye bağlı çok insan vardır. Bu neden-
le sağlık durumlarının faydasını en uygun değerlendiren grubun 
içinde hem hastaları, hem hasta yakınlarını, hem de sağlıkçıla-
rı barındıran genel populasyon olduğu varsayılır.Ancak son yıl-
larda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün istatistiklerinde uzman-
larca fayda değeri biçilen DALY Disability Adjusted Life Year 
(Yeti Yitimine Ayarlanmış Yaşam Yılı) ölçütü kullanılmaktadır. 
Ancak DSÖ bir çok ülkede yürüttüğü çalışmalarda ülkeyi tem-
sil eden populasyona çeşitli senaryolarla belirli sağlık durumları-
nın fayda değerlerini sorarak 2010 yılında yeti yitimi ağırlıklarını  
güncellemiştir (29). 

Standart Kumar ve Zaman Ödünleşmesi
Sağlık sonuçlarının fayda terimlerine çevirilmesi için değişik yön-
temler geliştirilmiştir. Bunlardan en çok kabul gören standart 
kumar (İng. standard gamble) ve zaman ödünleşmesi (İng. time 
trade-off ) yöntemleridir. Teknik detayları bu bölümün sınırlarını 
aşacaktır, ancak özetle nasıl ölçüldüğünü bir örnek üzerinden an-
latmakta yarar vardır:

Standart kumar yönteminde kişilerin tanımlanan bir sağlık 
sorununu çözecek mucizevi bir tedavi yöntemi karşısındaki tu-
tumları irdelenir. Bu hipotetik tedavi yöntemiyle belli bir olasılık-
la ya tam anlamıyla iyileşme (şifa) gerçekleşecektir, ya da müda-
hale tamamlayan olasılıkla ölümle sonuçlanacaktır. Bunun alter-
natifi de müdahaleyi kabul etmeyip, o sağlık sorunuyla yaşamaya 
devam etmektir. 

Şekil 5’teki örnek üzerinden devam edersek; kişiye farklı ölüm 
olasılıkları belirtilerek böyle bir tedaviyi denemeyi kabul edip et-
meyeceği sorulur. Kişinin karar veremediği olasılık aranılan nok-
tadır, farksızlık noktası (point of indifference). Eğer senaryoda ifa-
de edilen sağlık sorunu katlanılabilecek bir durumsa o ölçüde ki-
şiler ancak çok küçük bir ölüm olasılığıyla tedaviyi denemeyi ka-
bul edecektir. Tersine çok ağır katlanılması güç sağlık problem-
lerinde ölüm olasılığı yüksek de olsa kişi tedaviyi denemeyi dü-
şünecektir. Örneğimize dönersek yüzde 5, yüzde 10 ölüm olası-
lıklarında tedaviyi denemeyi kabul eden katılımcıya %15 olasılık-
ta  ne karar vereceği sorulduğunda hayır bu riski göze alamam di-
yorsa 10 ile 15 değerlerinin arası yani %12,5 farksızlık noktası ola-
rak seçilir. Bu durumda bu sağlık probleminin fayda değeri 1,000 

- 0,125=0.875 QALY olarak bulunur. Diğer bir deyişle bu katılım-

cıya göre böyle bir ağrı problemiyle geçirilecek 10 yıl 8,75 sağlıklı 
yaşam yılına eşittir (QALY).

Zaman ödünleşmesi yönteminde doğrudan bu sağlık sorunuy-
la geçirilecek zamana karşılık kaç yıl tam sağlıklı yaşamayı tercih 
edeceği sorulur. Örneğimize dönersek yaşam beklentisi 35 yıl, o 
halde bu sorundan kurtularak tam sağlıklı yaşamak için kaç yılı-
nı feda edebileceği yine değişik seçenekler önerilerek sorulur. Di-
yelimki 30 yıl konusunda kararsız kaldı, o halde 30 / 35 =0,857 
QALY olarak sonucu buluruz (28).

Fayda değerlerinin hesaplanmasında basit ve daha çok yukarı-
daki iki yöntemin uygulanması sırasında katılımcıyı olaya/senar-
yoya ısındırmak amacıyla kullanılan Görsel Analog Ölçek yönte-
mi de bulunur. Ağrı ölçeği olarak da bilinen bu yöntemde bir ska-
la üzerinde sağlık sorununun konumlandırılması istenir. Bir uçta 
ölüm diğer uçta tam sağlıklılık bulunmaktadır. 

EQ-5D , SF-36 gibi jenerik veya Beck Depresyon Envante-
ri, Artrit Etki Ölçeği gibi hastalığa özgü yaşam kalitesi ölçekle-
ri için yukarıdaki temel yöntemlerle (özellikle zaman ödünleşme-
si sık kullanılmıştır) fayda ağırlıkları tanımlayarak değişik sağlık 
durumları için QALY değerleri elde etmek de mümkün ve olduk-
ça kullanışlıdır (26).

Sağlık Sonuçlarının Parasal Olarak İfade 
Edilmesi
Maliyet Kazanç Analizinde sağlık sonuçları parasal olarak ifade 
edilir. Karar vericiler için yorumlanması çok kolaydır. Bir progra-
mın var olan bir programa göre getirisi/kazancı (parasal anlam-
da) maliyetleri arasındaki farktan fazlaysa yeni programı uygula-
mak maliyet kazançlıdır. Hatta bir komperatör olmadan tek başı-
na bir program bile değerlendirilebilir. Getirisi maliyetinden faz-
laysa bu programa yatırım yapmak kaynakların verimli kullanımı 
açısından uygundur. Ancak sağlık sonuçlarının parasal değerlere 
çevrilmesindeki güçlükler nedeniyle bu analizlerin kullanımı sı-
nırlıdır. Farklı sektörlere yapılan yatırımları karşılaştırma olana-
ğı da vermesi son yıllarda bu analizi geliştirme çalışmalarına hız  
kazandırmıştır (18, 26).

Beşeri sermaye yaklaşımı: Dolaylı maliyetlerin hesaplanma-
sında da sözünü ettiğimiz yaklaşım sağlık sorunları nedeniyle olu-
şacak işgünü kayıplarını çalışanın aldığı ücrete veya toplumdaki 
ortalama ücrete veya asgari ücrete göre hesaplayarak parasal bir 
değer olarak ortaya koyar (26).

Ortaya çıkarılan tercih yöntemi (İng. revealed prefe-
rence method): Kişilerin ölüm ve yaralanma risklerinden ka-
çınmak adına daha düşük ücretli işlerde çalışmayı yeğlemesin-
den hareketle iki iş arasındaki ücret farkını kaçınılan sağlıkla il-
gili olayın riskindeki farka bölünmesiyle elde edilen parasal de-
ğeri analizde kullanır. Çok basit bir örnek vermek gerekirse it-
fayeci bir masa başı memuruna göre diyelim 1000 TL fazla alı-
yor ama ölüm riski binde bir oranında daha fazla. Bu durumda  
1000 / 0,001= 1.000.000 TL yaşamın bedeli olarak hesaplanabilir. 
Farklı bir versiyonu için şöyle bir örnek verebiliriz;  motorsiklet 
kaskı takmak kafa travması riskini diyelim yüzde bir azaltıyor ve 
kaskın fiyatı 1500 TL. Bu durumda kafa travmasının parasal de-
ğeri 1500 / 0,01 =150.000 TL. Görüldüğü gibi oldukça kısıtlılıklar 
içeren bir yaklaşımdır. Bizim örneklerimiz de kişilerin gelir duru-
mundan, toplumdaki işsizlik oranından vb etkilenecektir. 

40 yaşındasınız ve sizin yaşınızda ortalama yaşam beklentisi 35 yıl.

Bel ağrılarınız sizi çok rahatsız ediyor. Günlük aktivitelerinizi kısıtlıyor, 

çorabınızı kendi başınıza giyemiyorsunuz. Doktorunuz size yeni bir 

cerrahi tekniğin yardımcı olabilecegini, ancak operasyona bağlı ölüm 

riskinin olduğunu söylüyor. Bununla beraber eğer şansınız yaver gider 

de ölmezseniz tedavi sonunda yaşamınızın sonuna kadar bel ağrısı 

sorununuz olmayacak. 

Ölüm riski hangi oranda olursa tedavi sizin için kabul edilebilir 

olabilir?

Şekil 5. Standart kumar yöntemi için bir senaryo (vignette) örneği (28 
no’lu kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır)
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Beyan edilen tercih yöntemleri (İng. Stated preference met-
hods): İki temel yöntem vardır 

•	 WTP Willingness to pay (Ödemeye isteklilik) yöntemi: 
Sağlık gibi serbest piyasanın çok iyi işlemediği ticaretinin an-
cak kısıtlı yapılabildiği mal ve hizmetlerin parasal değerini 
ölçmek için geliştirilmiş yöntemdir. Bir diğer adı koşullu de-
ğerleme yöntemidir (contingent valuation). Basitçe bu yön-
temde kişilerin bir sağlık sorunundan sakınmak için veya so-
runu tedavi ettirmek için ne kadar para ödemeye istekli oldu-
ğu sorulur. Toplumun ödemeye istekli olduğu miktar o mal 
veya hizmetin maliyetinden fazlaysa kamu bu hizmeti ürete-
cektir. İlk olarak çevre ile ilgili projelerin kazançlarını değer-
lendirmek için geliştirilmiş bir ölçüm yöntemidir. Kişilere so-
rulacak senaryonun içeriği, dili, tek bir parasal değer mi, bir 
aralık mı sorulacağı yanıtları etkileyecektir (18, 26).

•	 Ayrık seçim yöntemi (İng. Discreate choice method): İki 
veya daha fazla programın parasal değerleri de içeren özel-
liklerinden oluşturulmuş seçeneklerin katılımcılara sunulup 
her seferinde birinin tercih edilmesi ve sonuçların ikili veya 
çoklu lojistik regresyonla analizidir (26).

Sonuçlar için indirgeme (iskonto): Tartışmalı bir konudur. 
Genel kabul, maliyetler için kullanılan indirgeme oranının sonuç-
lar için de kullanılmasıdır.

Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme yöntemleri yu-
karıda da sözünü ettiğimiz şekilde sonuçların nasıl ölçüldüğüne 
göre 3 ana grupta incelenir.

•	 Maliyet-etkililik (İng. cost-effectiveness) analizi
  Sonuç doğal birimlerle ölçülür

•	 Maliyet-fayda (İng. cost-utility) analizi
  Sonuç utility (fayda) olarak ölçülür

•	 Maliyet-kazanç (İng. cost-benefit) analizi
  Sonuç para ile ölçülür

Özet Ölçütler (İng. Summary Measures)
Maliyetler ve sonuçlar ortaya konduktan sonra, bir ekonomik de-
ğerlendirmede yapılacak sonraki iş söz konusu müdahalenin yapıl-
maya değip değmediğini gösterecek basit ve anlaşılır bir özet öl-
çütle yapılan hesaplamaların ortaya konması, sunulmasıdır.Bu öl-
çüt karar verme sürecinde kullanılabilecek anlaşılırlıkta olmalıdır.

Maliyet kazanç (İng. cost-benefit) analizi için iki gösterge  
bulunur:

•	 Net şimdiki değer (İng. net present value) - NPV
•	 Kazanç maliyet oranı (İng. benefit cost ratio) – BCR

NPV formülünde parasal değerlere çevrilmiş yararlar (sağlık so-
nuçları, üretkenlik artışları vb) toplanır ve tüm maliyetler bu top-
lamdan çıkarılır. Hem maliyetlere hem de yararlara uygun bir is-
konto oranı da uygulanır.

r = iskonto oranı,
t = zaman (yıl),
n = analiz ufku (yıllar)

BCR formülünde de yararların iskonto edilmiş değeri, maliyet-
lerin iskonto edilmiş değerine bölünür.

PV: Present value (şimdiki değer)

Guinness ve Wiseman’in Sağlık Ekonomisine Giriş (24) kita-
bındaki örneği uyarlayarak bu örnek üzerinden ilerlersek;

İki alternatif müdahalenin (örneğimizde A ve B) maliyetleri ve 
kazançları şu şekilde verilmiştir:

Müdahale A  Maliyet: 2 milyon TL    Kazanç: 10,2 milyon TL
Müdahale B  Maliyet: 4,7 milyon TL  Kazanç: 15,5 milyon TL

Maliyet ve kazançların şimdinin değerlerine dönüştürülmüş 
olduğunu ve aynı dönem için hesaplandıklarını varsayalım. Bu du-
rumda hesaplamalarımızı yukarıdaki ölçütler üzerinden yaparsak

BCR
A
 = 10.2/2 = 5.1:1  yatırdığınız her 1 liraya 5,1 lira  

   kazandırıyor.
BCR

B
 = 15.5/4.7 = 3.3:1  her 1 liraya karşılık 3,3 lira

Getiri oranına bakarak A müdahalesinin B’ye tercih edilme-
si önerilebilir.

Şimdi bir de net şimdiki değer ölçütüyle değerlendirelim.

NPV
A
 = 10.2 – 2 = 8.2 TL

NPV
B 

= 15.5 – 4.7 = 10.8 TL

B müdahalesi bize mutlak değer olarak daha fazla kazanç geti-
riyor. Toplumsal perspektifle bu çalışma yapılmışsa toplumsal ka-
zanç B müdahalesinde daha fazla ama burada diğer faktörleri de 
dikkate almak gerekecek: örneğin B müdahalesi için iki katı bir 
sermayeye ihtiyaç olduğu görülüyor. Sınırlı kaynaklar bu kadarını 

Şekil 6. Görsel Analog Ölçek üzerinde konumlandırılmış çeşitli sağlık 
olayları (28) (Dr. Duygu İşlek ve Dr. Sabanur Çavdar’ın izniyle kullanılmıştır.)
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sağlayamıyor olabilir. Ayrıca politik veya sosyal destek almak da 
hangi müdahalenin seçileceğini etkileyecektir. Ekonomik değer-
lendirmenin karar verme sürecini etkileyen faktörlerden sadece 
biri olduğunu unutmamak gerekir.

İnsan hayatına parasal bir değer biçilmesini pek çok kişi hoş 
karşılamaz. Bu nedenle sağlık alanındaki çalışmalar daha çok ma-
liyet etkililik veya maliyet fayda analizleri ağırlıklı olarak yapıla-
gelmiştir (24). Maliyet-fayda analizi, maliyet-etkililik analizinin 
bir varyantı olarak da kabul edilmektedir. Bu analizlerde maliyet-
ler ve sonuçlar biraraya getirilip bir oranla ifade edilir. Üç çeşit 
maliyet etkililik oranından söz edebiliriz:

1. ACER Average Cost-Effectiveness Ratio (Ortalama 
Maliyet Etkililik Oranı): ACER tek bir müdahalenin va-
rolan seçenekle yani statükoyla karşılaştırmasında kulla-
nılan bir ölçüttür. Müdahalenin toplam maliyeti, müda-
haleyle engellenen veya elde edilen sağlık çıktılarına bölü-
nür. DSÖ’nün Genelleştirilmiş Maliyet Etkililik (Generali-
zed Cost-Effectiveness) yaklaşımında kullandığı bir ölçüt-
tür. Hastalıkların doğal seyrine karşılık müdahalelerin ma-
liyet-etkililiğini ortaya koymak, tahsis verimliliğini tartış-
mak anlamında önerilmektedir.

2. MCER Marginal Cost-effectiveness Ratio (Marjinal 
Maliyet Etkililik Oranı): Bir program genişletildiğinde 
veya daraltıldığında sonuç başına maliyette oluşacak özgün 
değişiklikleri ortaya koymak adına kullanılan bir ölçüttür. 
Marjin bir fazladan birim (next /extra unit) anlamına gelse 
de pratikte ölçümler bir birimden daha fazla olan miktarlar 
dikkate alınarak, extra maliyet üretilen extra ürüne/sonuca 
bölünerek elde edilir. Örneğin iş yerinin belirli departman-
larında yürütülen bir programın diğer bir departmana da 
uygulanması durumunda elde edilecek her bir fazladan çık-
tının ne kadara mal olduğu bu ölçütle incelenir.

3. ICER Incremental Cost-effectiveness Ratio (Artımlı 
Maliyet Etkililik Oranı): Aynı kaynak için yarışan iki al-
ternatif müdahalenin maliyet ve sağlık sonuçları arasında-
ki farkı kıyaslamak için kullanılan bir ölçüttür. Sağlık hiz-
metlerinde tam bir ekonomik değerlendirme yapıyorsanız 
ve maliyet etkililik ya da maliyet fayda analizi kullanıyorsa-
nız, hesaplayacağınız ve karar vericilerin önüne koyacağı-
nız özet ölçüttür. Ekonomik değerlendirme denilince akla 
ilk gelen ölçüttür.

Şekil 7’de maliyet etkililik düzlemi gösterilmektedir. Kadran 
II’ye düşen bir program için ICER hesaplamaya gerek yoktur. Hem 
daha az maliyetli hem de daha etkilidir. Bu duruma baskınlık (do-

minance) denmektedir. Karşılaştırdığınız müdahaleye/programa 
göre baskındır denir ve bu yeni program doğrudan kabul edilip 
uygulanır. Kadran IV’te ise tersi bir durum vardır. Yeni program 
hem daha maliyetli hem de daha az etkilidir. Doğrudan ret edilir.  
Çoğunlukla karar vericilerin karşı karşıya oldukları durum Kad-
ran I düzlemindedir. Genellikle yeni teknolojiler daha etkili ama 
aynı zamanda dahaa maliyetlidir. Burada yeni teknolojinin kabu-
lünü, karar vericinin ödemeye istekli olduğu parasal değer belirle-
yecektir. Kadran III ancak bütçede bir kısıtlamaya gidiyorsanız si-
zin için önemli olacaktır.

Bir müdahalenin ederine (value for money) karar vermek için 
ICER’in belirtilen bir parasal eşik ile karşılaştırılması gerekir. Bu 
eşik, karar vericinin sağlık etkileri için ödemek istediği maksimum 
tutarı temsil eder. ICER bu eşiğin altına düşerse müdahale uygun 
maliyetli olarak kabul edilir. Örneğin, bir karar verici ek bir yaşam 
yılı başına ek olarak 30.000 TL ödemeye hazırsa, ICER kazanılan 
yaşam yılı başına 30.000 TL ‘in altındaysa, müdahalenin maliyet et-
kili olduğu düşünülür. Bir eşiğin açıkça ifade edilmediği durumlar-
da, karar verme eylemi eşik için bir değer oluşturma anlamına ge-
lir. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bir komisyonu olan Makroe-
konomi ve Sağlık Komisyonu’nun tavsiyesine dayanarak, DSÖ, ka-
çınılan DALY başına, kişi başı ulusal gayri safi yurtiçi hasılanın al-
tında bir maliyeti bir ülke için ‘yüksek düzeyde maliyet-etkili’ ola-
rak kabul etmektedir. Kişi başı ulusal gelirin üç katına kadar da ma-
liyet etkili olduğu belirtilmektedir.Bazı ülkelerin kendi eşikleri var-
dır. Örneğin, kazanılan QALY başına 50.000 $ ABD’de eşik olarak 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde, Kanada’da önerilen 
değerler aralığı 20.000-120.000 Kanada dolarıdır. İngiltere›de, eko-
nomik değerlendirmede tavan oranı olarak yaygın olarak 20.000–
30.000 £ / QALY kullanılmaktadır. Bu eşiklerin tümü ulusal düzey-
de karar verme için geçerlidir; bununla birlikte, uluslararası, yerel 
veya bireysel hastane düzeylerinde kararlar alınabilir ve karar veri-
ciler eşikleri kendi bağlamlarına göre tanımlamak isteyebilirler (24).

Belirsizlikler ve Ekonomik Değerlendirmede 
Karar Analizi
Sağlık alanında verilen kararlar birçok belirsizliklerle kuşatılmış-
tır:

Şekil 7. A programının B programıyla hem maliyet hem etki düzleminde karşı-
laştırılması (18)
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•	 Tanıya yönelik testler her zaman doğru sonucu vermez.
•	 Hastalıkların doğal seyri kişiden kişiye farklılık gösterir.
•	 Verildiği her hastada etkili olan bir tedavi yöntemi neredey-

se yoktur. Her zaman tedaviye yanıt vermeyen hastalar ola-
caktır.

•	 Tedavi verilen hastaların bir kısmında yan etkiler, kompli-
kasyonlar ortaya çıkabilecektir. 

Sağlık alanında verilen bir kararın sonucunun kesin olarak bi-
linmesi olanaksızdır. Bu belirsizliğin ortadan kaldırılması müm-
kün olmamakla birlikte, bunun ölçülebilir hale getirilmesi müm-
kündür. Daha önce yapılmış klinik ve epidemiyolojik çalışmaların, 
olgu serilerinin, uzman görüşlerinin ışığı altında ne ölçüde bir be-
lirsizlikle karşı karşıya olunduğu söylenebilir.

Başlangıçta dile getirildiği gibi ekonomik analiz için ilk adım 
soruyu doğru ortaya koyabilmektir. Bu konuda karar analizi ilke-
leri yol göstericidir. Karar analizinde kararlar ve belirsizlikler “ka-
rar ağacı” denilen bir diyagram üzerinde gösterilir (Şekil 8). Karar 
ağacının beş temel yapısı vardır:

1. Başlangıç noktası: müdahalenin değerlendirme sürecinin 
başladığı nokta.

2. Değerlendirme konusu olan bütün alternatif müdahaleler 
(hiçbir şey yapmama alternatifi de dahil).

3. Karar düğümleri (): Sadece bir tane olur, strateji seçimin-
de verilen politik karar noktasıdır.

4. Şans düğümleri (): Olasılık değerlerine sahip, belirsizli-
ğin olduğu noktalardır.

5. Sonuç/zaman ufku (): Analizde kullanılan sonuç ölçü-
sü (DALY, önlenen iş günü kaybı vb.) ve değerlendirmenin 
sona erdiği zaman belirtilir.

İSG programlarının ekonomik değerlendirmelerinde içerilen be-
lirsizlikler nedeniyle kullanılan parametre değerleri belirli sınır-
lar içerisinde değiştirilerek sonucun ne ölçüde değiştiği de mut-
laka belirtilmelidir. Bu işleme “duyarlılık analizi” denilmektedir.

Karar ağaçlarında sağdan sola doğru hem sağlık sonuçları hem 
de maliyetler karşılık gelen olasılıklarla çarpılarak ayrı ayrı toplanır. 
Böylece her alternatif için hem sonuç yani etki hem de maliyetlerin 
beklenen (expected) miktarları hesaplanır. Sonra maliyetler birbi-
rinden çıkarılarak artımlı maliyet elde edilir. Yine etkilerin arasın-

daki fark da artımlı etki (incremental effctiveness)’yi oluşturur. Ar-
tımlı maliyetin, artımlı etkiye bölünmesiyle ICER değeri elde edilir. 

Şekil 8‘deki hipotetik örnek üzerinden ICER değeri hesapla-
yalım: 

A programı etki (top QALY) = ((9,5 * 0,4 + 8 * 0,2 + 7 * 0,4) * 0,08) + (10*0,92)

                = (3,8+1,6+2,8)*0,08 +9,2 = 0,7+9,2= 9,9 QALY

B programı etki (top QALY) = ((9,5 * 0,7 + 8 * 0,1 + 7 * 0,2) * 0,01) + (10*0,99)

              = (6,7+0,8+1,4)*0,01 +9,9 = 8,9+9,9= 18,8 QALY

A programını statüko var olan durum olarak düşünelim, herhan-
gi bir başlangıç maliyetimiz olmasın.
A programı maliyet =  ((300 * 0,4 + 10000 * 0,2 + 50000 * 0,4) * 0,08) + (0*0,92)

                  = (120+2.000+20.000)*0,08 +0 = 1.770 TL

B programı yeni önereceğimiz programımız ve başlangıç ma-
liyeti = kişi başı 2000 TL olsun

B programı maliyet = 

başlangıç maliyeti + ((300 * 0,7 + 10000 * 0,1 + 50000 * 0,2) * 0,01) + (0*0,99)

        = 2000 + (210+1.000+10.000)*0,01 +0 = 2112,10TL

Artımlı maliyet = prog. B - prog. A= 2212,1 – 1770 =442,1 TL

Artımlı etki = prog. B - prog. A = 18,8 – 9,9 = 8,9 QALY

ICER =442,1 /8,9 = 49,67 TL /QALY  

Elde edeceğiniz her ekstra sağlıklı yaşam yılı başına yaklaşık 
50 TL ekstra para ödemeye hazır mı karar verici, buna karar vere-
cek. DSÖ önerisini dikkate alırsak Türkiye şartlarında QALY ba-
şına 30-35 bin TL altında bir ödeme oldukça maliyet etkiliydi. Bu 
durumda karar vericinin bu yeni programa eğer bütçesinde ciddi 
sıkıntı yaratmıyorsa onay vermesini bekleriz. Bütçe olayını da bi-
raz açmakta yarar var. Karar verici sağlığa ayırdığı bütçesini var 
olan programlar için sonuna kadar kullanıyor ve yeni bir bütçe 
kaynağı yaratamıyorsa bu durumda ICER değeri daha yüksek olan 
programlardan vazgeçerek, bu yeni maliyet etkili programı yü-
rürlüğe koyabilir. ICER ne kadar düşükse o kadar maliyet etkili ol-
duğunu unutmayalım.

EKONOMİK DEĞERLENDİRMENİN İSG 
ALANINA ÖZGÜ ÖZELLİKLERİ
Tompa ve arkadaşları iş sağlığı ve güvenliği alanında birbirinden 
farklı birden fazla yetkili kişi ve kurum olması nedeniyle ekono-
mik değerlendirme çalışmalarının bu alanda karşı karşıya bulun-
duğu farklılık ve zorluklardan söz etmektedirler (23). Aşağıda bu 
konular gündeme getirilecektir.

Çalışma Tasarımı ve İlgili Faktörler
1. Çalışma Tasarımı
Çalışma tasarımı, bir müdahalenin etkililiğinin değerlendiril-
mesinde mutlaka dikkate alınması gereken bir noktadır. Çoğu 
iş yeri müdahalesi araştırmacısı, randomize kontrollü çalışma-
ların tercih edilen tasarım olduğunu belirtirler, ancak randomi-
ze olmayan kontrollü çalışmaların, kesintili zaman serilerinin ve 
basit önce ve sonra (pre-post) çalışmaların da iyi bir şekilde yü-

Şekil 8. Karar ağacı örneği (yazarlar tarafından oluşturulmuştur, konu anlatımı-
na yöneliktir, gerçek bir çalışmaya dayanmamaktadır)
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rütülebileceğini ve değerli bilgiler sağlayabileceği bilinmektedir. 
Ekonomik analiz de içerdiği belirlenen müdahale çalışmalarının 
çoğu, randomizasyon veya eşzamanlı kontroller olmaksızın ça-
lışma öncesi ve sonrası tasarımına dayanmaktadır (23). Tompa 
ve arkadaşları makro düzey faktörlerrin dikkatle değerlendiril-
mesi gerektiğini ifade etmektedirler. Örneğin 2008 öncesi on yıl 
içinde Kuzey Amerika ve diğer yerlerdeki gözlenen azalan yara-
lanma oranlarındaki trendi dikkate almadan azalma etkisini mü-
dahaleye atfeden çalışmalar olduğunu bildirmektedirler. Yine ya-
zarların belirttiğine göre birçok çalışmadaki ana eksiklik, karış-
tırıcı faktörleri hesaba katmadan müdahaleye olan ilgi sonucun-
da tüm değişikliklerin müdahaleyle ilişkilendirilmesi olmuştur. 
Tüm çalışma tasarımlarında, ancak özellikle öncesi ve sonrası 
tasarımlarda, randomizasyon yoluyla kontrol edilmeyen bilinen 
veya tahmin edilen çelişkiler, başka bir şekilde, örneğin kesintiye 
uğramış zaman serileri verileri kullanılarak çok değişkenli mo-
delleme teknikleri yoluyla kontrol edilmelidir. Önceden var olan 
koşullar ve diğer karıştırıcılar için kontrol, regresyon modelleme 
teknikleriyle yapılabilir (23). 

2. Çalışma Perspektifi
Tompa ve ark. iş yeri müdahalelerinin çoğunun ekonomik değer-
lendirmesinin firma perspektifinden gerçekleştirildiğini sapta-
mışlardır. Birçok çalışmada perspektif açıkça ifade edilmemiştir, 
ancak sadece şirkete ait olduğu ima edilmiştir ve bazı çalışmalar-
da açıkça ifade edilmese de örtülü bir şekilde hissettirilen pers-
pektiflerine göre maliyetlerin ve sonuçların tutarsız bir şekilde ele 
alındığı görülmektedir. Bazı durumlarda, araştırmacılar analizle-
rini şirket perspektifinden sunabilirler, ancak şirketi işçilerin ba-
kış açısına hizmet eden bir müdahale konusunda ikna etmeye ça-
lışıyor da olabilirler. Geniş, toplumsal bir bakış açısını ve mali-
yetlerin ve sonuçların çeşitli paydaşlar arasında dağılımını değer-
lendirmek için güçlü normatif argümanlar vardır. Özellikle, İSG 
konularından etkilenen birden fazla paydaş olması (firmalar, işçi-
ler ve aileleri, sendikalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları, sigortacılar, 
toplum), tüm paydaşların üstlendiği maliyet ve sonuçların analize 
dahil edilmesi gerektiğini düşündürmelidir. Bu, birden fazla pay-
daşın bulunduğu diğer ekonomik değerlendirme bağlamlarında-
ki normdur (örn. çevresel etki değerlendirmeleri). Geniş bir pers-
pektif, diğer perspektifler hakkında bilgi sağlamayı engellemez. 
Aslında, maliyet ve sonuçların değişik perspektiflere göre ayrış-
tırılması çok değerli olacaktır, çünkü dağıtımlarına ilişkin içgörü  
sağlayacaktır (23).

3. Ölçüm Zaman Dilimi ve Sürdürülebilirlik
Hepsi olmasa da çoğu İSG müdahalesinin amacı, uzun süreli bir 
etki oluşturmaktır. Ancak, az sayıda çalışma, müdahale etkileri-
nin sürdürülebilirliğini değerlendirmek için yeterince uzun bir öl-
çüm zaman dilimi lüksüne sahiptir. Buradaki endişe, müdahale-
ye bağlı İSG göstergelerinde gözlenen değişikliğin (uygun şekilde 
ölçülüp atfedilse bile) uzun süreli ve sürdürülebilir bir değişiklik 
yerine bir defalık, kısa ömürlü bir etki olabileceğidir. Yine bu ko-
nuyla ilgili olarak, İSG performansının müdahaleyle ilgili olma-
yan yollarla yıldan yıla önemli ölçüde değişebilmesidir ve regres-
yon modelleme tekniklerinin kullanımı ile birlikte daha uzun bir 
ölçüm süresi, artefakt etkilerin gerçek etkiden ayrılmasına yar-

dımcı olabilir. Kısacası, gerekli minimum ölçüm süresi çerçevesi-
ni belirlemek için hastalık veya yaralanma epidemiyolojisi hakkın-
da yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. 

Ölçüm ve Analitik Faktörler
4. Tüm Önemli Maliyetlerin ve Sonuçların 
Dikkate Alınması
Bir çeşit ekonomik analiz yapan çalışmaların çoğu sadece parasal 
açıdan sonuçları dikkate almış, ancak müdahale maliyetlerini dik-
kate almamıştır. Bunlar tam ekonomik değerlendirmeler değildir, 
çünkü tam değerlendirmenin bir adım gerisinde dururlar. Tam bir 
ekonomik değerlendirmeyi üstlenen çalışmalar arasında, birçoğu 
sadece maliyet ve sonuçların bir alt kümesini ele aldı. Örneğin, bir 
iş istasyonu yeniden tasarımı ve eğitim programının değerlendi-
rilmesinde Bradley ve arkadaşları, mühendislik değerlendirme ve 
iş istasyonu yeniden tasarımının maliyetlerini ölçmüş, ancak ça-
lışanların eğitim için zamanını ölçmemişlerdir (Management and 
prevention of on the job injuries (23, 30). Bir ofis ergonomisi mü-
dahalesinde, Richardson ergonomi değerlendirmesi ve yeni ekip-
man satın almanın maliyetini dikkate almıştır, ancak kurulum ve 
eğitime ayrılan zaman maliyetlerini dikkate almamıştır (Ergono-
mics and retention (31)) (23). Ekonomik analizler yapan çalışma-
ların çoğu, işçilerin tazminat talep maliyetleri ve tıbbi bakım ma-
liyetlerine odaklanmıştır. Bununla birlikte, işçilerin tazminat ta-
leplerini tek veya temel sağlık sonucu olarak kullanmak, bir mü-
dahalenin sağlık yararlarının doğru veya eksiksiz bir resmini sun-
makta yetersiz kalabilir. Pek çok telafi edilebilir yaralanma ve has-
talık bildirilmemektedir çünkü. Diğer bir konu, çalışanların taz-
minat yardımlarının basitçe transferler olması ve farklı paydaş-
lar tarafından üstlenilen tüm maliyet ve sonuçları yansıtmaması-
dır. Araştırmacılar, birincil veri toplama veya diğer idari veri kay-
naklarının kullanımı (örneğin, ilk yardım raporları, değiştirilmiş 
görev kayıtları, özel tazminat talepleri ve kısa vadeli devamsızlık) 
yoluyla diğer sağlık önlemlerini ve bunlarla ilişkili maliyetleri dü-
şünmelidirler. Bazı çalışmalarda işe devamsızlık gibi üretkenliği 
yansıtan/vekalet eden (İng. proxy) göstergeler düşünülse de, sade-
ce birkaçı üretkenlik ya da ürün ve hizmet kalitesinin açık ölçüt-
lerini ele almıştır. Verimlilik ölçütlerini belirlemek de zor olabilir.

5. Maliyetlerin ve Sonuçların Değerlemesi
Maliyetlerin ve sonuçların doğru değerlemesi, ilk bakışta belirgin ol-
mayan kritik zorluklar yaratabilir. Özellikle üç öğe öne çıkmaktadır: 
dikkate alınan maliyet ve sonuçlarda yer alan kaynakların değerini 
doğru bir şekilde yansıtan fiyatları belirlemek, dikkate alınan bakış 
açısıyla tutarlı fiyatları belirlemek ve toplamdan ziyade bir müdaha-
leye atfedilebilir artımlı maliyetleri ve sonuçları ölçmek. İlk maddey-
le ilgili olarak, fiyatlar bir mal veya hizmetin gerçek değerine, yani 
içinde yer alan fırsat veya kaynak maliyetlerine dayanmalıdır. Bir 
mal veya hizmet için iyi işleyen bir pazar varsa, “etiket fiyatı” (nomi-
nal piyasa fiyatı) bu değeri (fırsat maliyetini) doğru bir şekilde yansı-
tacaktır. Bazı durumlarda, iyi işleyen bir pazar mevcut değildir ve bu 
nedenle, ‘etiket fiyatı’ iyi bir ölçü olmayabilir veya hiç mevcut olma-
yabilir. Bu gibi durumlarda, ekonomistler fırsatı veya kaynak maliye-
tini daha iyi yansıtmak için bir ‘gölge fiyat’ tahmin etmeye çalışırlar. 
İkinci maddeyle ilgili olarak dikkate alınan bakış açısına göre ma-
liyet kalemlerinin değişeceği söylenebilir. Üçüncü kilit nokta, top-
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lam sonuç ve maliyetlerden ziyade, bir müdahaleye atfedilebilen ar-
tımlı (marjinal) sonuçları ve maliyetleri dikkate alma gereğidir. Sta-
tüko durumunda da  müdahale süresi boyunca ortaya çıkan mali-
yetlerin bir kısmının oluşacaktır. Benzer şekilde, müdahale sırasın-
da veya sonrasında gerçekleşen bazı sağlık sonuçları, müdahale ol-
maksızın bile (diğer faktörlere bağlı olarak) gerçekleşmiş olacaktır, 
bu nedenle müdahale ile ilgili olarak gözlemlenen toplam sağlık et-
kilerinin değerlendirilmesi yanlış olacaktır. İki veya daha fazla prog-
ram ekonomik bir değerlendirmede karşılaştırıldığından, söz konu-
su müdahaleye atfedilebilir artımlı maliyetlerin ve sonuçların belir-
lenmesi önem taşımaktadır. Örneğin, bir iş istasyonu ve ilgili ekip-
manın toplam satın alma maliyeti, benzer bir satın alma önceden 
planlanmışsa ergonomi müdahalesine tam olarak atfedilemez. Yal-
nızca daha pahalı, ergonomik olarak geliştirilmiş bir iş istasyonu ve 
ekipman satın almanın artan maliyeti söz konusu edilmelidir (23). 

6. Analitik Zaman Dilimi ve Gelecekteki 
Maliyetler ve Sonuçlar
Çoğu durumda, ölçüm süresinden sonra önemli maliyetler ve so-
nuçlar ortaya çıkabilir. Maliyetlerin ve sonuçların ölçüm süresi-
nin ötesinde projeksiyonu oldukça tartışılan bir konudur ve bu tür 
projeksiyonların geçerliliği, çekildikleri verilerin kalitesine dayan-
maktadır. Özellikle müdahalenin zaman içinde etkinliğinin azal-
ması olasılığı varsa, faydaların abartılması riski vardır. Bu gibi du-
rumlarda, projeksiyonların altında yatan varsayımların sağlam-
lığını değerlendirmek için bir duyarlılık analizi yapılmalıdır (23). 
Lutz ve arkadaşları, Scandinavian Journal of Work, Environment 
& Health dergisinin 2020 yılı Mart sayısında yayınlanan sistema-
tik derlemelerinde, derlemeye alınan çalışmaların analitik zaman 
dilimlerinin uygunluğunu da araştırmışlardır. İşyerlerinde fizik 
aktivite ve sedanter davranışlara yönelik müdahalelerin maliyet 
etkililiğini inceleyen 18 makalenin sadece birinde uzun dönem et-
kilerin dikkate alındığı görülmektedir (32).

7. Enflasyon ve Zaman Tercihi 
(İng. Time Preference) İçin Düzeltme
Bir müdahalenin maliyetleri ve / veya sonuçları bir yıldan uzun bir 
süre içinde gerçekleşirse, indirim yoluyla zaman tercihi için ayarla-
ma önerilir. Fiyatlar farklı takvim yıllarından nominal değer olarak 
elde edilmişse, enflasyon için de ayarlanmalıdır. Genellikle enflas-
yon için ayarlamalar yapmanız ve daha sonra sabit dolar cinsinden 
(veya başka bir parasal metrik) ifade edilen maliyet ve sonuçları bir 
temel yıla indirmeniz önerilir. Sonuçları parasal olarak ölçülmese 
bile hem maliyetler hem de sonuçlar için iskonto gereklidir. Birçok 
ülke kamu sektörü yatırımlarının iskonto edileceği iskonto oranı-
nı belirler. Özel sektör için, firmaların proje yatırımları için kendi 
özel oranları kullanılabilir. Belirli bir takvim yılına sabit dolar is-
konto etmek için birçok araştırmacı tarafından önerilen gerçek is-
konto oranı %3’tür, ancak geçmişte yapılan bir dizi çalışma bir ana-
lizde her iki oranı da dikkate almanız önerilir. Yüzde 0 ila 10 arasın-
da bir oran kullanarak bir duyarlılık analizi yapmak da önerilir. Ge-
nel olarak, paranın zaman değerini ve enflasyon oranını içeren no-
minal oranın değil, reel iskonto oranının kullanılması tavsiye edi-
lir. Enflasyonun zaman tercihi bileşeninden ayrılması, enflasyonun 
paranın zaman değeri ile karıştırılmadan ayrı ayrı ele alınmasını 
sağlar. Ayrıca, sonuçların sağlamlığını test etmek için tek başına 

iskonto oranını değiştirmek çoğu durumda yeterli duyarlılık ana-
lizi değildir, ancak en yaygın ve bazen yapılan tek duyarlılık anali-
zi türüdür. Sonuçların sağlamlığını test etmek için iskonto oranı-
nın ötesinde belirsizliğin başka yönleri de vardır. Duyarlılık anali-
zi, kullanılan spesifik tahminlerin nedenlerini de sunmalıdır (23).

8- Varsayımların Kullanımı ve Belirsizliğin Ele 
Alınması
Kaynak tahsisi kararları her zaman belirsizlik ve eksik bilgi bağla-
mında yapılır. Her ikisinin de herhangi bir analitik yöntemle ele alın-
ması gerekir. Genel olarak istatistiksel belirsizlik ile müdahalenin di-
ğer yönleri ile ilgili belirsizlik arasında bir ayrım yapılır. İlkinde, ger-
çek değerin içinde olabileceği aralığı tanımlamak için güven aralık-
ları kullanılır. İkincisi genellikle müdahalenin maliyetleri ve sonuç-
ları hakkında eksik bilgi ile ilişkilidir. Bu, proxy önlemlerinin, alter-
natif veri kaynaklarından gelen bilgilerin ve her zaman varsayımla-
rın kullanılmasını gerektirebilir. Varsayımların iyi bir temele otur-
tulması ve gerekçelendirilmesi gerekir. Hassasiyet analizi genellik-
le, sonuçların temel varsayımlardaki değişikliklere karşı sağlamlığını 
test etmek için yapılır. Birden çok boyutta duyarlılık analizi yapmak 
için çeşitli yaklaşımlar vardır [örneğin, çok yönlü duyarlılık anali-
zi, eşik analizi, senaryo analizi, olasılıksal duyarlılık analizi gibi (23). 

Hesaplama ve Raporlama Faktörleri
9- Analiz Türünün Seçimi
Üç temel ekonomik değerlendirme türünden biri [maliyet-kazanç 
analizi (CBA), maliyet-etkililik analizi (CEA) ve maliyet-fayda 
analizi (CUA)] arasından seçim yapılması, müdahalenin amacı-
na ve soruna dayanmalıdır. Bunlar da anahtar sonuç değişkeninin 
doğasından ve alınan perspektiften etkilenir. Örneğin, perspek-
tif bir özel sektör firması ile ilgiliyse, bir müdahalenin temel ama-
cı iyileştirilmiş İSG performansı ile işçilerin tazminat primlerini 
azaltmaksa, CBA tercih edilebilir. Üç değerlendirme türü öncelik-
le sonucun ölçümünde (CBA için parasal metrik, CEA için doğal 
birimler ve CUA için fayda) farklıdır ve her birinin güçlü ve zayıf 
yanları vardır. CBA, sağlık ve güvenlik müdahalelerinin ekonomik 
değerlendirmesi için hiçbir şekilde altın bir standart değildir, çün-
kü bir müdahalenin gerçekleştirdiği sağlık sonuçlarının birçok yö-
nünü yeterince açıklayamayabilir. Sağlık ve yaşama parasal bir de-
ğer verirken bir takım sorunlar ortaya çıkar. Örneğin, bir parasal 
metriğe kolayca çevrilemeyen sağlık sonuçlarını daha iyi yakala-
mak için bir CEA üstlenebilir (örn., Ağrı azaltma, önlenmiş kas 
iskelet sistemi bozuklukları). İSG ekonomik değerlendirme çalış-
malarında maliyet fayda analizi yok denecek kadar azdır (23).

10- Sorunların Raporlanması 
Bir çalışmanın karar vericiler için yararlı olabilmesi, yeni ve ilgi 
çekici bilgiler sağlamasına bağlıdır. Bir müdahalenin diğer ortam-
lara aktarılabilirliğini, uygulanabilirliğini veya genelleştirilebilirli-
ğini değerlendirmek için yeterli bilgi mutlaka sunulmalıdır. Bu sü-
rece yardımcı olan bilgiler, müdahalenin bağlamı, niteliği, zaman-
laması, büyüklüğü ve maliyet ve sonuçların türü, miktarı ve değiş-
kenliği hakkında ayrıntılar içerir. Başka bir düzeyde, açık ve eksik-
siz raporlama, okuyucunun bir çalışmanın kalitesini değerlendir-
me yeteneğini kolaylaştırır ya da nihai değere ulaşmak için han-
gi varsayımların ve hesaplamaların yapıldığını basitçe anlaması-
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na yardımcı olur (23). İSG sistemlerinin farklı yetki alanlarında-
ki karmaşıklığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, iyi raporlama 
uygulaması, çalışmanın yürütüldüğü İSG sistemi tarafından oluş-
turulan politika ortamını, kilit paydaşları ve davranış teşviklerini 
tanımlamanın da önemli olduğunu göstermektedir.

İYİ UYGULAMA ÖNERİLERİ
Tompa ve arkadaşlarının önerileri doğrultusunda aşağıda İSG ala-
nında yapılacak bir ekonomik değerlendirme için yukarıda ele alı-
nan başlıklar için iyi uygulama önerileri belirtilmiştir. Atlanma-
ması gereken öneriler “A” harfiyle, opsiyonel olanlar “B” harfiyle 
etiketlenmiştir (23).

Çalışma Tasarımı
•	 Net	sonuç	tahmininin	hem	içsel	hem	de	dışsal	olarak	geçer-

li olmasını en iyi sağlayan çalışma tasarımını seçin. A,
•	 Çalışma	 tasarımı	 seçiminin	 nedenleri	 hakkında	 araştırma	

raporunda açık olun. A,
•	 Deneysel	bir	tasarım	düşünün.	Bu	tasarım	genel	olarak	iç	ge-

çerlilik için, özellikle dış geçerlilik konuları sentez yoluyla ye-
terince ele alınabiliyorsa tercih edilir. B,

•	 Deneysel	 bir	 tasarıma,	 eşzamanlı	 çağdaş	 kontrol	 grupla-
rı, müdahale öncesi ve sonrasında birden fazla noktada veri 
toplama ve istatistiksel düzenlemeler gibi iç geçerliliği geliş-
tiren	özelliklere	sahip	yarı	deneysel	(quasi-experimental)	bir	
tasarım düşünün. Bu özelliklere sahip tasarımlar, deneysel 
tasarımlara güçlü alternatiflerdir ve bazı durumlarda tercih 
edilen yaklaşımları temsil ederler. B,

•	 Mümkünse	vaka-kontrol	çalışmalarından	ve	öncesi-sonrası	
tasarımlardan kaçının. Bu tasarımlar, tahmini müdahale et-
kisinin iç geçerliliği için ciddi tehditler getirmekte ve ekono-
mik değerlendirmeler için birincil kanıt kaynağı olarak nadi-
ren tatmin edicidirler. B,

Analiz Türü ve Karar Kuralı
•	 Ekonomik değerlendirmede bir veya daha fazla uygun karşı-

laştırıcı (lar) kullanın ve ne oldukları konusunda açık ve net 
olun. A,

•	 Maliyet-kazanç için verimlilik karar kuralını kullanın: pozi-
tif net şimdiki değere sahip müdahaleleri benimseyin ’. A,

•	 CEA ve CUA için verimlilik karar kuralını kullanın: ‘ekstra 
maliyetin ekstra sonucun değerinden daha az olduğu müda-
haleleri benimseyin (yani, λΔE - ΔC> 0). A 

•	 Ekonomik değerlendirme türünün seçiminin karar vericinin 
ne hissettiği, sonuçlar ve programın hedefleri açısından çok 
önemli olduğunu unutmayın. A,

•	 Belirli bir ekonomik analiz türünü seçme nedenleri, odak so-
nuçları ve beraberindeki karar kuralı hakkında şeffaf olun. A, 

•	 Verimlilik karar kurallarının, maliyetlerin ve sonuçların da-
ğılımının eşitliği ve uygulamanın uygulanabilirliği gibi diğer 
hususlar üzerinde baskın olduğunu varsaymayın. A,

•	 Çalışmanın yapıldığı perspektif ve karar verme düzeyi (ör. 
Firma, sistem, toplumsal) hakkında açık olun. A,

•	 Karar vericinin sonuçları kendi bağlamına yerleştirebilmesi 
için belirsizlik ve varsayım alanları konusunda şeffaf olun. A,

•	 İyi ölçüldüğü ve kötü ölçüldüğü kanaatine varılan önemli ve-
rileri belirtin ve her iki türü tek bir sayıda birleştirmekten ka-
çının. B,

•	 Seçenekleri sunarken değiş tokuşları düşünün ve fırsat mali-
yetlerine odaklanın (örneğin, mevcut aday program için ne-
lerden vazgeçildiği). B,

•	 Sonuçları, bunların mevcut olduğu diğer benzer çalışmalarla 
karşılaştırın. B,

•	 Toplumsal bakış açısı bir müdahalenin net olarak istenilir 
olduğunu gösterdiğinde yasal düzenlemeler ve / veya süb-
vansiyonlar için ortaya çıkan noktaları açıkça ele alın, ancak 
firmanın yalnızca net maliyetler göreceğini unutmayın. B,

Maliyetler
•	 Analiz ve ölçümler için zaman çerçeveniz (time frame) çok 

net olsun. A,
•	 Verili perspektif için maliyetlerin fırsat maliyetlerine olabil-

diğince yakın olduğundan emin olun. A,
•	 Toplam veya ortalama maliyetler yerine artımlı (incremen-

tal) maliyetleri kullanın. A,
•	 Karar bağlamını (örneğin, müdahalenin tanıtım zamanla-

ması ve hızıyla, süresi) ve bunun maliyetleri nasıl etkileyebi-
leceğini göz önünde bulundurun. B,

•	 Ölçüm zaman çerçevesinin ötesinde gerçekleşen müdahale 
maliyetlerini dahil etmeyi düşünün ve nasıl formüle edildik-
leri konusunu açıklayın. B,

•	 Detaylı raporda, üretkenlik maliyetleri (işçilerin eğitime 
ayırdıkları zaman ve yeni ekipman kurulumu için işletme-
nin kapalı kalma süresi gibi müdahaleye ilişkin girdiler) ve 
verimlilik sonuçlarını (örneğin, müdahalenin doğrudan et-
kisi veya sağlığa etkisi aracılığıyla üretkenlik ve / veya ürün 
kalitesindeki artışlar) gösterin. B,

•	 Bir özet ölçüte (ICER gibi) ek olarak, maliyetleri bileşen ve 
paydaşlara göre ayrıştırılımış (disaggregated)) olarak sunun. A,

•	 Zaman kayıplarını ve ücret oranlarını ayrı ayrı gösterin. B,
•	 Enflasyon maliyetlerini, tüm tahminler sabit fiyatlarla ola-

cak şekilde ayarlayın (ayrıca zaman tercihi altındaki önerile-
re bakın). A,

•	 Uygun bir iskonto oranı kullanarak maliyetleri iskontolayın 
(zaman tercihi altındaki önerilere de bakınız). A,

•	 Duyarlılık analizi ile çeşitli varsayımların maliyetler üzerindeki 
etkisini test edin (ayrıca belirsizlik altındaki önerilere bakın). A,

Sonuçlar
•	 Mümkün olduğunda, sağlığın değerini, engellenen verimlilik 

maliyetlerinden ayrı olarak ölçün. B,
•	 Önlenmiş verimlilik maliyetlerini sağlıktan ayrı olarak ölçü-

yorsanız sürtünme maliyeti yaklaşımını göz önünde bulun-
durun. B,

•	 Sağlık etkileri ölçümlerinde verimlilik sonuçlarını iki kez 
sayma riskine karşı dikkatli olun veya bunları hiç dahil et-
meyin. B,

•	 Sağlık ve verimlilik sonuçlarına parasal açıdan değer verir-
ken, onlara değer vermek için kullanılan yöntem hakkın-
da (insan sermayesi, açıklanmış tercih veya belirtilen ter-
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cih) açık olun ve her birinin yapabileceği sonuçlardaki çok 
önemli farklılıkları göz önünde bulundurarak tutarlı bir şe-
kilde kullanın. A,

•	 Ölçüm zaman aralığının ötesinde meydana gelen müdahale-
nin sonuçlarını dahil etmeyi düşünün ve nasıl formüle edil-
dikleri konusunda açık olun. B,

•	 Özet ölçüte ek olarak her paydaş için sonuçları kategorileri-
ne göre ayrı ayrı sunun. B,

•	 Enflasyon için parasal sonuçları, tüm tahminler sabit fiyat-
larla olacak şekilde ayarlayın (ayrıca zaman tercihi altındaki 
önerilere bakın). A,

•	 Uygun bir iskonto oranı kullanarak parasal ve parasal olma-
yan sonuçları iskonto edin (ayrıca zaman tercihi altındaki 
önerilere bakın). A,

•	 Duyarlılık analizi ile çeşitli varsayımların sonuçlar üzerindeki 
etkisini test edin (ayrıca belirsizlik altındaki önerilere bakın). A,

Zaman Tercihi
•	 Yıllar boyunca ortaya çıkan maliyetleri ve parasal sonuçları 

enflasyona göre ayarlayın. A,
•	 Müdahalenin başlangıcından veya müdahale karar verildiği 

zamandan yıllar sonra ortaya çıkan parasal olmayan sonuç-
ları iskontolayın. A,

•	 Karar vericiyle ilgili bir iskonto oranı kullanın. A,
•	 Önceki çalışmalarla karşılaştırılabilirlik için %3 ve %5 iskon-

to oranı kullanmayı düşünün. B,
•	 Sağlık sonuçlarının zaman içindeki parasal değerindeki de-

ğişim hakkında bilgi mevcutsa, sağlık etkilerini parasal ve 
parasal olmayan terimlerle maliyetlerden farklı bir iskonto 
oranında azaltmayı düşünün. Ancak, bu konuda uzmanların 
görüş birliğinde olmadıklarının farkında olun. B,

Belirsizlik
•	 Anahtar parametreler ve / veya modelin fonksiyonel formu 

için minimum, deterministik tek değişkenli, en iyi / en kötü 
senaryoları veya çok değişkenli duyarlılık analizini yapın. A,

•	 Deterministik duyarlılık analizi ile modelleme ve diğer me-
todolojik varsayımlar hakkındaki belirsizliği karakterize 
edin. B,

•	 Deterministik duyarlılık analizinde alternatif parametre de-
ğerlerini veya model özelliklerini seçmenin nedenlerini açık 
bir şekilde belirtin. A,

•	 Tüm önemli parametrelerin Olasılıksal Duyarlılık Analizini 
(PSA) yapmayı düşünün. B,

•	 PSA’da, yöntemlerin açıklamasında belirli dağılımlara para-
metre atama gerekçesini açıkça belirtin. B,

•	 Maliyet verimliliği düzleminde ve uygun maliyet kabul edile-
bilirlik eğrileriyle PSA’yı güven elipsleri ve dağılım grafikleri 
kullanarak sunun. B,

•	 İstatistiksel beceri ve yazılım mevcutsa PSA’ya Bayesci bir 
yaklaşım düşünün. B,

Ekonomik Değerlendirmede Eşitlik
•	 Müdahaleden kazanabilecek veya kaybedebilecek ilgili pay-

daş gruplarını tanımlayın, kazanç ve kayıpların grup bazın-
da analizini yapın. A,

•	 Hakkaniyet konularının yatay, dikey veya her ikisinin bir ka-
rışımı olup olmadığını belirleyin. B,

•	 Nüfusun ilgili bölümlerini örneğe dahil ederek, hakkaniyet 
ağırlıklarını	(equity	weights)	belirleme	imkanını	araştırın.	B,
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ABSENTİZM - İŞE DEVAMSIZLIK
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İşe devamsızlık ya da absentizm (İng. absenteeism), genel tanımıy-
la, belirlenmiş olan iş saatleri içerisinde iş yerinde olmama duru-
mudur. Devamsızlık, işletme verimini olumsuz etkilediği gibi ça-
lışan kişinin sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır, ne-
denleri ve sonuçları ile incelenmesi gerekmektedir (1). Kanada’da 
2011 yılında ortalama işe devamsızlık sıklığının her tam zamanlı 
çalışan için 9,3 gün olduğu saptanmış, 2012 yılında ise işe devam-
sızlığın Kanada ekonomisine toplam 16,6 milyar dolar maliyete 
neden olduğu belirlenmiştir (2).

İş sağlığı ve güvenliği konuları içerisinde yer alan işe devam-
sızlık, çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenler bireysel 
nedenler, iş yerine bağlı nedenler, sosyal nedenler ve çevresel ne-
denler olarak sınıflandırılabilmektedir (3, 4). 

Bireysel nedenlerin başında sağlık durumu ve hastalıklar gel-
mektedir. Kanada’da en yaygın işe devamsızlık nedeni %63 ile sağ-
lık sorunları olmuştur (5). Obezite, kalp hastalıkları, bel ve sırt ağ-
rıları, baş ağrısı, uyku bozuklukları gibi çeşitli sağlık sorunları ki-
şilerin devamsızlık yapmalarına neden olmaktadır. Tersane çalı-
şanları arasında yapılan bir araştırmaya göre; bel ve sırt ağrıla-
rı yıllık %14 insidans ve %41 rekürrens sıklığı ile en sık tek neden 
olarak saptanmıştır (6). Başka bir araştırmaya göre 50’li yaşlarda-
ki kadın çalışanlarda migren ve baş ağrıları devamsızlığın birin-
ci nedeni olarak belirlenmiştir (7). Bir diğer önemli sağlık sorunu 
da depresyondur. İngiltere’de 109,7 milyon iş günü kaybına ve 8 
milyar poundun üzerinde maliyete neden olduğu saptanmıştır (8). 

Bunun dışındaki bir başka önemli bireysel neden de aile bü-
yüklüğü ve iş dışı sorumluluklardır. Kanada’da yaşlı bakımı için 
kişiler yılda 9,6 gün, çocuk bakımı nedeniyle de 7,8 gün işe de-
vamsızlık yapmaktadır (5). Bu konudaki araştırma sonuçları çe-
kirdek ailelerde işe devamsızlık düzeyinin geniş aile tiplerine göre 
daha az olduğu yönündedir (1). 

Yaşam tarzı işe devamsızlık ile ilgili bir başka bireysel faktör-
dür. Alkol kullanım bozukluğu ve sigara içmenin işe devamsız-
lık ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Fizik aktivite de işe devamsızlı-
ğı etkileyen bir başka yaşam tarzı özelliğidir. Haftalık 74 dakika-
ya kadar fizik aktivite yapanların, haftalık 150 dakika ve üzeri fi-
zik aktivite yapanlara göre 3,5 kat daha fazla devamsızlık yaptık-
ları saptanmıştır (9). Yaş, cinsiyet, öğrenim düzeyi ve motivasyon 
da işe devamsızlığı etkileyen bireysel nedenler arasında sayılabilir.  

İş yerine bağlı nedenlerin başında iş stresi gelmektedir. Dün-
ya Sağlık Örgütü tarafından kayıp çalışma günlerinin %50-60’ının 
stres nedeniyle ortaya çıktığı belirtilmektedir (1). Stres dışında bir 
başka iş yerine bağlı neden de çalışma koşullarıdır. Yapılan bir ça-
lışmada iş güvenliği faktörünün işe devamsızlıkla ilgili en yüksek 
düzeyde belirleyici etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır (10). İşin 
zorluğu da bir başka nedendir. Daha zor koşullarda çalışan mavi 
yakalı çalışanlarda yıllık ortalama 8 gün işe devamsızlık yapılırken, 
beyaz yakalı çalışanlarda yıllık ortalama 6 gün devamsızlık yapıl-
dığı görülmektedir (1). Örgüt ölçeği, işin doğası, işletme kontrol 
politikaları iş yerine bağlı devamsızlık nedenlerinden bazılarıdır. 

İşe devamsızlığın birtakım ekonomik sonuçları olmaktadır. 
Birleşik Krallık’ta 2016 yılında çalışanların ortalama olarak 6,3 
gün işe gelmediği, toplam ortanca maliyetin ise kişi başı 522 po-
und olduğu belirlenmiştir (11). Yine Birleşik Krallık’ta 2019 yılın-
da yayınlanan rapora göre çalışan başına yıllık 5,9 gün işe gelin-
mediği, çalışma saatleri kaybının %2,6 olduğu saptanmıştır (12). 
Bununla birlikte, bireylere, ailelere, iş yerlerine ve topluma yönelik 
olumsuz sonuçlarının yanında devamsızlık sebebine bağlı olarak 
bazı potansiyel yararlarından da bahsetmek mümkündür.

İş yerlerinde işe devamsızlığın ayrıntılı bir şekilde ölçülme-
si, sorunun kaynaklandığı bölümün ve nedenlerin belirlenmesin-
de önemlidir. Nedenler belirlendikten sonra çok sayıda olan önle-
me yaklaşımlarının bir birleşimi kullanılabilir. İşe devamsızlığın 
azaltılması bireylere, ailelere, iş yerlerine ve topluma önemli kat-
kılar sağlayacaktır.

TANIM ve SINIFLANDIRIMA
İşe devamsızlık olarak Türkçeye çevrilen absentizm (İng. absente-
eism), evrensel ve standart tanımı olmayan bir kavramdır (3). İşe 
devamsızlık en genel tanımıyla planlanmış çalışma saatlerinde iş 
yerinde olmamama durumudur (3, 13). Ancak ülkeler arasında ya 
da ülkelerin içindeki farklı kuruluşlarda veya iş yerlerinde farklı 
şekilde hesaplanabilmektedir. Bazı durumlarda çalışma günü sa-
yısı üzerinden hesaplanırken bazılarında takvim günü üzerinden 
hesaplanmaktadır. Ayrıca bazı kuruluşlar hastane randevularını 
hesaba katarken, bazıları bunu yapmamaktadır. Tanımındaki bu 
karmaşa karşılaştırma yapmak konusunda önemli sorunlara yol 
açabilmektedir (14).
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İşe devamsızlık çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmekte-
dir. Yıllık izin, başka bir yerde çalışmak için ayrılma gibi planlı 
işe devamsızlık ve sağlık durumu kaynaklı, iş kazaları sonucu, iş 
anlaşmazlıkları gibi plansız işe devamsızlık şeklinde ikiye ayrıla-
bilir (Şekil 1) (3). Planlı işe devamsızlıkta yöneticiler düzenleme 
yapmaya imkân bulabilirken plansız olanlar genellikle işlerin ak-
samasına neden olur (4). Bunun dışında mazeretli (İng. excused/
involuntary) ve mazeretsiz (İng. unexcused/voluntary) işe devam-
sızlık olarak da sınıflanmaktadır. Mazeretsiz işe devamsızlık çalı-
şanın mazeret bildirmeden işe gelmediği ya da bildirdiği mazere-
tin işveren tarafından kabul edilmediği durumları kapsamaktadır. 
Mazeretli işe devamsızlık ise işverenin kabul ettiği durumlar sıra-
sında ortaya çıkan devamsızlıktır (15). 

Bir başka sınıflamaya göre işe devamsızlık şöyle sınıflandırıl-
maktadır: Hastalık, kaza ya da tıbbi tanı koyma süreçlerini de kap-
sayan hastalık nedenli işe devamsızlık (İng. absenteeism due to 
illness), gerekçesiz, kişisel nedenlere bağlı mazeretsiz işe devam-
sızlık (İng. voluntary absenteeism), hamilelik, bayramlar, hastalık, 
zorunlu askerlik gibi nedenlerden kaynaklı yasal işe devamsızlık 
(İng. legal absenteeism), çalışanın iş yerine ulaşmasına engel olan 
tutuklanma vb. nedenlerle işveren tarafından uygulanan askıya 
alma dolayısıyla çalışmanın önlenmesi şeklinde tanımlanan zo-
runlu işe devamsızlık (İng. compulsory absenteeism) (16).

Hastalığa bağlı işe devamsızlık zamanına göre de uzun süreli 
ve kısa süreli olarak sınıflandırılabilmektedir (17). Bu sınıflamada 
kesme değeri olarak literatürde farklı değerler kullanılmaktadır ve 
karşılaştırmalarda bazı güçlüklere yol açabilmektedir.

Bunların dışındaki başka bir sınıflamaya göre işe devamsızlık 
ikiye ayrılmaktadır. Buna göre, çalışanların kontrolü dışındaki ne-
denlerden kaynaklanan (hastalık, yaralanma vb.) devamsızlık ge-
çerli devamsızlık olarak adlandırılmaktadır. Belirtilen durumlar 
kabul edilebilir olup disiplin cezaları uygulanmasına gerek yoktur. 

Diğeri ise çalışanların üzerlerinde kontrol sahibi olduğu durum-
lardan kaynaklanan geçersiz devamsızlıktır. Bu durumlar ise ile-
ri disiplin cezalarının uygulanabileceği durumlardır. Buna çalışa-
nın hasta olmamasına rağmen hastalık raporu alması örnek ola-
rak verilebilir (18).

NEDENLERİ
Çok sayıda ve karmaşık olan işe devamsızlık nedenleri çeşitli şe-
killerde sınıflandırılabilir. Bu nedenleri; bireysel nedenler, iş yeri-
ne bağlı ve örgütsel nedenler, sosyal nedenler ve çevresel nedenler 
olarak sınıflamak mümkündür (3, 4). 

BİREYSEL NEDENLER
Sağlık Durumu ve Hastalıklar
İşe devamsızlığın bireysel nedenlerinden en başta geleni sağlık 
durumu ve hastalıklardır. Birleşik Krallık’ta iş yerlerinin %92’si 
grip, nezle, mide sorunları, baş ağrısı gibi minör hastalıkları dört 
hafta ya da daha kısa süren işe devamsızlığın nedeni olarak be-
lirtmiştir (12). Ülkemizde yapılan bir tezde çalışanların genel sağ-
lık ve ruh sağlığı durumu ile işe devamsızlıkları karşılaştırılmış, 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen ge-
nel sağlığını ve ruh sağlığını mükemmel olarak görenlerin daha 
uzun süre çalıştıkları belirlenmiştir (19). Estonya’da yapılmış olan 
bir çalışmada kendi sağlığını kötü olarak görmenin (Odds Ratio 
(OR)= 1,82; %95 Güven Aralığı (GA)=1,34-2,48) işe devamsızlık 
ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (20). Hastalığa bağlı işe devamsız-
lığı etkileyebilecek bazı etkenler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir 
(Tablo 1) (14). Devamsızlığa yol açan bazı sağlık sorunları aşağıda 
ayrıntılı olarak verilmiştir.

Kas-iskelet sistemi sorunları: Kas-iskelet sistemi sorunları 
sırt ve bel, servikal omurga, alt ve üst ekstremiteleri ilgilendiren 
sorunlardır ve bu sorunlar işe devamsızlıkta önemli bir rol oyna-

Şekil 1. İşe devamsızlık kategori hiyerarşisi (3)

Endüstriyel 
anlaşmazlıklar

Ailevi nedenler Askerlik 
hizmeti

Özel nedenler Dinlence

İşe 
devamsızlık

Plansız işe 
devamsızlık

Sağlık 
sorunları

İşe bağlı
 kaza/hastalık

Hastalığa 
bağlı işe 

devamsızlık

Çalışma için 
ayrılma

Planlı işe 
devamsızlık

Uzun süreliKısa süreli Tıbbi emeklilik

Uzun süreli 
hizmet
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artrit –özellikle kalça osteoartriti- en uzun süreli işe devamsızlık 
nedeni olmuştur. Erkekler için de bu bulgular benzerdir (22). Ya-
pılan bir sistematik derlemede; bir ya da iki bileşenden oluşan ba-
sit fizik aktivite müdahalelerinin bel ağrısına bağlı işe devamsız-
lıkları azalttığı yönünde kanıtlara ulaşılmıştır (25). 

Beden kütle indeksi (BKİ) ve şişmanlık (obezite): Dünya ge-
nelinde sıklığı artmakta olan şişmanlık; diyabet, kalp hastalıkla-
rı, kanser gibi birtakım ilişkili hastalıkların insidansında da artışa 
neden olmaktadır; şişmanlık daha sık yapılan ve daha uzun süreli 
olan işe devamsızlık ile ilişkilidir (26). Bunların dışında sırt ve ek-
lem ağrıları da şişman ve fazla kilolu insanlar için önemli bir so-
run oluşturmaktadır. Eklem yerlerindeki mekanik baskının art-
ması ve kas-iskelet sisteminde yol açtığı gerginlik işe devamsızlı-
ğın sık yaşanmasına neden olabilmektedir (23). Şişmanlık hastalı-
ğa bağlı işe devamsızlığı artırmaktadır. Yapılan bir çalışmada bü-
tün işe devamsızlıkların ve üretim kaybının %10’una kadar olan 
kısmının şişmanlık ve bağlantılı yaşam davranışlarıyla ilişkilendi-
rilebileceği saptanmıştır (23, 27). Yapılan bir sistematik derleme-
de Amerika Birleşik Devletleri’nde şişman bireylerin 1-3 gün, Av-
rupa ülkelerinde ise 10 gün civarı daha fazla devamsızlık yaptık-
ları saptanmış olup derlemeye alınan dört adet müdahale araştır-
masının sonuçlarına göre şişman bireylerin kilo vermesinin has-
talığa bağlı işe devamsızlığı geçici bile olsa azalttığı belirlenmiş-
tir (28). Almanya’da ulusal temsiliyeti olan bir çalışmada normal 
kilodan şişmanlığa geçişin kadınlarda hastalığa bağlı işe devam-
sızlık olasılığını 1,27 kat artırdığı saptanmıştır (29). Peru’da ma-
den işçileri arasında yapılan bir çalışmada bir önceki yıla göre BKİ 
artmış olanlar 30 gün ve üzeri devamsızlık yapma yönünden 1,16 
kat daha fazla risk altındadır. Bu durum BKİ yüksekliğinin dışın-
da, başlangıç BKİ’ nden farklı olarak BKİ artışının da işe devam-
sızlığa yol açtığı şeklinde yorumlanmıştır (26). Şişmanlığa bağlı 
üretim kaybının incelendiği bir sistematik derlemede işe devam-
sızlık maliyetlerinin fazla kilolu olanlar için 200-1724 dolar, şiş-

maktadır (21). Kas-iskelet sistemi sorunları uzun süreli işe devam-
sızlığın önemli nedenlerindendir. Bel sorunları, boyun ve omuz 
sorunları işe devamsızlığa yol açan en sık kas-iskelet sistemi so-
runlarıyken, romatoid artrit ve osteoartrit uzun süreli işe devam-
sızlığın başlıca nedenleridir (22). Birleşik Krallık’ta kas-iskelet sis-
temi sorunları, özellikle de bel ağrısı, kaygı ve depresyonu içeren 
ruh sağlığı sorunları, koroner kalp hastalıkları ve kanser ile birlik-
te uzun süreli işe devamsızlığın ana nedenlerinden olarak belir-
lenmiştir (17, 23). Ayrıca 2019 yılında yayınlanan bir rapora göre 
yine Birleşik Krallık’ta kas-iskelet sistemi sorunları iş yerlerinin 
%53’ü tarafından dört hafta ya da daha kısa süren işe devamsızlı-
ğın en sık karşılaşılan üç nedeni arasında belirtilmiştir (12).

Bel ağrısı kas-iskelet sistemi sorunlarından biridir. Yaklaşık 
olarak çalışanların %80’i iş hayatlarının herhangi bir dönemin-
de bel ağrısı yaşamaktadır. Her yıl çalışanların yaklaşık %2’sinin 
işe devamsızlık yapmasına ve bunların da yaklaşık yarısının ücret 
kaybı yaşamasına neden olmaktadır. Her yıl her çalışan için dört 
saat işe devamsızlığa yol açmaktadır. İşe devamsızlığın tıbbi ne-
denleri içerisinde üst solunum yolları enfeksiyonlarının ardından 
ikinci sırada gelmektedir (21). Bel ağrısı işe devamsızlık toplam 
gün sayısının da fazla olmasına neden olmaktadır. İskoç sağlık ça-
lışanları arasında yapılan bir retrospektif kohort çalışmasına göre 
işe devamsızlığın en sık üçüncü nedeni kas-iskelet sistemi sorun-
ları olarak saptanmış, en sık yaşanan kas-iskelet sistemi sorunu-
nun ise %33,6 ile bel ağrısı olduğu belirlenmiştir. Toplam iş günü 
kaybına en fazla etki yapanın da kas-iskelet sistemi sorunları oldu-
ğu saptanmıştır. Ortalama işe devamsızlık süresine bakıldığında 
kas-iskelet sistemi sorunları 28,9 gün ile uzun süreli devamsızlık-
ta ruh sağlığı sorunlarından sonra ikinci sırada gelmektedir (24). 

Finlandiya’da yapılan bir çalışmada kadınlar arasında en sık 
işe devamsızlık nedeni sırt ve bel sorunları olarak saptanmış, 
bunu omuz sorunları, osteoartrit ve romatoid artrit takip etmiş-
tir. Sırt ağrısı en kısa süreli işe devamsızlık nedeni olurken osteo-

Tablo 1. Hastalığa bağlı işe devamsızlığı etkileyebilecek etkenler (14)

Makro Düzey Örgütsel Düzey Bireysel Düzey

İklim Endüstrinin doğası Yaş

Salgınlar Çalışma koşulları Cinsiyet

Sağlık hizmetlerinin sağlanması İş talepleri İş statüsü

Sosyal güvence sistemi Örgütün büyüklüğü İş tatmini

Hastalık raporu uygulamaları İş gücünün özellikleri Çalışma süresi

Vergilendirme İş gücünün bulunma durumu Kişilik

Emeklilik yaşı Endüstriyel ilişkiler Yaşam krizleri

Sosyal tutum Yönetsel nitelik Aile sorumlulukları

Ekonomik iklim Personel politikaları Sosyal destek

Alternatif istihdam bulunması İş gücü devri Boş zaman aktiviteleri

İşsizlik İş sağlığı hizmetlerinin sağlanması Alkol kullanımı

Sağlık durumu



658 Dr. Ahmet KOÇAK, Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

man olanlar için 108-1857 dolar arasında değiştiği saptanmıştır. 
Yine aynı derlemede ek maliyetler açısından yapılan incelemeler-
de normal kilolu olanlara göre fazla kilolu olanların 54-161 dolar, 
şişman olanların 89-1586 dolar daha fazla maliyete neden olduk-
ları belirlenmiştir (30).

Kronik hastalıklar: Kronik bir hastalığı olmak sık sık tıbbi yar-
dım almayı gerektirdiğinden devamsızlığa yol açabilmektedir (31). 

Kronik hastalıklar dünya genelinde artma eğilimindedir. Kro-
nik sağlık sorunları olan bireylerin artması, iş yaşamını ve iş üret-
kenliğini de etkilemektedir, bunun yanında işe devamsızlığa da 
yol açmaktadır. Kronik hastalıkların uzun süreli işe devamsız-
lık riskini belirlemeye yönelik olarak yapılan bir araştırmada 32 
kronik hastalık değerlendirilmiş, tanının konmasını takip eden 
bir yıl içinde en fazla risk artışına neden olan durumun hem er-
kek hem de kadınlar için kanser olduğu saptanmıştır (Hazard hızı 
(HH)=4,75-7,55). Yine aynı çalışmada takip eden yıllarda da kro-
nik hastalıkların birçoğunun artmış riskle bağlantılı olduğu be-
lirlenmiş olup ilk yıla göre karşılaştırıldığında birçok hastalık-
ta risk azalırken şişmanlık (HH ratio=1,02) ve diyabette (HH ra-
tio=1,16) risk artmış olarak saptanmıştır (32). Çoklu morbidite-
nin işe devamsızlığa etkisinin araştırıldığı bir kohort çalışmasın-
da çoklu morbiditesi olan erkeklerde hastalığa bağlı işe devam-
sızlık insidansı %11 olarak saptanmış, bunun çoklu morbidite-
si olmayanlara göre %60 daha yüksek (rölatif risk (RR)=1,60; %95 
GA=1,57-1,74) olduğu, benzer bir durumun kadınlar için de ge-
çerli olduğu (RR=1,54; %95 GA=1,36-1,74) belirlenmiştir (33, 34). 
Estonya’da yapılmış olan bir çalışmada kronik bir hastalığın ol-
ması (OR=1,66; %95 GA=1,21-2,27) hastalığa bağlı işe devamsız-
lıkla ilişkili olarak saptanmıştır (20). 

Depresyon ve diğer ruh sağlığı sorunları: İş yerlerinde kar-
şılaşılan sağlık sorunlarından biri de depresyon ve ruh sağlığı so-
runlarıdır. Tanı konan ve konmayan ruh sağlığı sorunları iş perfor-
mansının düşmesine neden olduğu gibi işe devamsızlığa da neden 
olmaktadır (35). Depresyon İngiltere’de 109,7 milyon iş günü kaybı-
na neden olmuştur (8). Avrupa’da işe bağlı olarak gelişen depresyo-
nun yol açtığı ve içinde işe devamsızlıktan kaynaklanan maliyetle-
rin de bulunduğu toplam maliyetin 617 milyar Avro olduğu tahmin 
edilmektedir (13). Japonya’da yapılan bir araştırmada 18-39 yaş er-
kekler ile 40’lı yaş kadınlar arasında başlıca işe devamsızlık nedeni-
nin depresyon, kaygı ve duygu-durum bozuklukları olduğu saptan-
mış, tüm yaş gruplarında da çalışanların en fazla ücret kaybettiği 
sağlık sorunu olarak ruh sağlığı sorunları belirlenmiştir (7).

Tükenmişlik, yol açtığı sağlık sorunları ve işlevsel kapasite-
nin düşmesi sonucu işe devamsızlığa neden olabilir. Tükenmiş-
lik, hastalığa bağlı devamsızlık günleri ve spelleri (dönemleri) ile 
ilişkili olarak belirlenmiştir. Daha yüksek tükenmişlik düzeyi 
olan çalışanlar daha düşük tükenmişlik düzeyi olanlara göre daha 
uzun süre devamsızlık yapmaktadır. Çeşitli çalışmalar, tükenmiş-
liğin 42 gün ya da daha uzun süren işe devamsızlık ile davranışsal 
ve ruhsal sorunlara bağlı 3 gün ya da daha uzun süren işe devam-
sızlık için belirleyici olduğunu belirlemiştir. Bunlara ek olarak tü-
kenmişlik kalp-damar sistemi ve solunum sistemi sorunlarından 
kaynaklanan işe devamsızlık için bir risk faktörü olarak saptan-
mıştır (36). Başka bir sistematik derlemede yapılan çalışmalardan 
biri, hafif hastalığı ya da yaralanması olan çalışanlarda artmış tü-
kenmişlik düzeylerinin 3 gün ya da daha az (düzeltilmiş OR=1,28) 

ve 3 günden daha fazla (düzeltilmiş OR=2,34) olan işe devamsız-
lık için riski artırdığını belirtmiştir. Yine bu derlemedeki başka 
bir çalışmada psikososyal sağlık sorunları olan çalışanlarda tü-
kenmişlik ve iş stresi olması, plansız olan ve kısa süreli işe devam-
sızlık ile ilişkili olarak saptanmıştır (37).

Yaygın ruh sağlığı sorunları (kaygı bozuklukları, depresif bo-
zukluklar ve stresle ilgili bozukluklar) olan çalışanları konu alan 
bir derlemede, incelenen araştırmalardan 3 ya da daha fazlasın-
da daha önceki yaygın ruh sağlığı sorunları, belirtilerin daha şid-
detli olması, daha önceki işe devamsızlık, eşlik eden hastalık var-
lığı, işteki kontrolün düşük olması, iş yükünün fazla olması, kadın 
cinsiyet, düşük öğrenim düzeyi, tütün ürünü kullanma ve algıla-
nan sağlık düzeyinin düşük olması hastalığa bağlı işe devamsızlı-
ğın belirleyicileri olarak saptanmıştır (38).

Bulaşıcı hastalıklar: Bulaşıcı hastalıklar da işe devamsızlı-
ğın nedenleri arasında sayılabilir. Grip olan çalışanların yaklaşık 
olarak %70’inin rahatsızlığı döneminde işe devamsızlık yaptığı, bu 
durumun da yıllık çalışma saatlerinin %3’ünün kaybından sorum-
lu olduğu saptanmıştır (39). Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan 
işe devamsızlıklar çeşitli müdahalelerle azaltılabilir. İtalya’da sağ-
lık çalışanları arasında grip aşısı olma yüzdesini artırmak amacıy-
la yapılmış olan bir müdahale araştırmasında işe devamsızlıkla il-
gili olarak grip sezonunda işe devamsız olan sağlık çalışanı yüz-
desinde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde %8,8’lik bir azalma 
sağlanmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da grip dönemin-
deki iş günü kaybında %12,9; sağlık çalışanı başına düşen iş günü 
kaybında %11,1 düzeyinde bir azalma saptanmıştır (40). Yapılmış 
olan bir derlemede sağlık hizmeti veren kuruluşlar dışındaki iş 
yerlerinde uygulanan el hijyeni, grip aşısı ve ücretli hastalık izni 
müdahalelerini içeren araştırmalar incelenmiş, el hijyenine yöne-
lik müdahaleleri içeren 7 makalede işe devamsızlıkla ilgili karı-
şık bulgulara rastlanırken aşılama müdahalesini içeren 17 maka-
lenin 9’unda etkili bulgulara rastlanmış, aşı uygulamalarının ça-
lışan başına işe devamsızlığı 0,15-3,0 gün ya da toplamda işe de-
vamsızlığı %26-43 düzeyinde azalttığı saptanmıştır (39).

Yaş
Yaş ile ilişkili olarak farklı sonuçlar saptanmış olmakla birlikte ge-
nel görüş 25-45 yaş arasındaki kişilerin daha az devamsızlık yap-
tığı şeklindedir. Bu durumun nedeni olarak da genç çalışanlarda 
görülen sık iş değiştirme olgusunun bu yaş grubunda görülme-
mesi ve mesleki yönelimin bu yaş gurubunda tamamlanmış olma-
sı düşünülmektedir. Genç çalışanlarda işe devamsızlık, sık ara-
lıklarla ve kısa süreli olarak görülürken yaşlı kişilerde artan sağ-
lık sorunları nedeniyle seyrek aralıklı ve uzun süreli olarak orta-
ya çıkmaktadır (1, 41). Genç çalışanlar mazeretsiz işe devamsızlı-
ğı, yaşlı çalışanlar ise mazeretli işe devamsızlığı daha sık yapmak-
tadır (4). Genç çalışanlarda işe devamsızlığın daha fazla olduğu-
nu gösteren çalışmalar olduğu gibi tam tersini saptayan çalışma-
lar da vardır. Yapılan bir çalışmada 20-34 yaş aralığında olan ça-
lışanların 6,5 gün/yıl devamsızlık ile en az, 35-44 yaş aralığında 
olan çalışanların ise 7,7 gün/yıl devamsızlık ile en fazla devam-
sızlık yapan grup olduğu saptanmıştır (42). İşe devamsızlık ile yaş 
arasındaki ilişkiler incelendiğinde genel olarak gençlerde ve yaşlı-
larda daha sık, orta yaşlılarda ise daha seyrek devamsızlık görül-
mektedir. Genç yaş grubundakiler kariyerlerinin başında olmaları 
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ve iş doyumunu mutlaka olması gereken bir özellik olarak görme-
leri nedenleriyle daha sık, orta yaşlı olanların mevcut işleri dışın-
daki diğer işlere sıcak bakmamaları nedeniyle daha az, 45 yaşın-
dan büyük olanların sağlık sorunları nedeniyle daha sık devam-
sızlık yaptığı söylenebilir (4).

Cinsiyet
Cinsiyet işe devamsızlığı etkileyen bir başka etkendir. Kadınlar 
erkeklere göre daha sık devamsızlık yapmakta, bunun nedeni de 
evin ekonomik sorumluluğunu yüklenmeme olarak görülmekte-
dir (1, 41). Yapılan bir çalışmada kadınlar erkeklere göre daha fazla 
devamsızlık yapmıştır (8 gün/yıla karşılık 6,1 gün/yıl) (42). Yapı-
lan başka bir çalışmada 14 günden daha fazla devamsızlık yapma 
prevalansının kadınlarda (%18) erkeklere (%10) göre daha fazla ol-
duğu saptanmıştır (43). Kadınlar arasında ise evli ve çocuklu olan-
larda devamsızlık sıklığı, bekâr kadınlara göre daha fazladır (1, 41). 
Yapılan bir araştırmada çocuğu olan kadınların çocuğu olmayan 
kadınlara göre %44, yalnız yaşayan kadınlarda ise çocuğu olanla-
rın çocuğu olmayanlara göre %66 daha fazla işe devamsızlık ris-
ki altında olduğu belirlenmiştir (44). Yapılmış olan uzunlaması-
na bir çalışmada iş yükünün (Hazard Oranı (HR)=1,13; %95 GA: 
1,00-1,17) ve hasta, yeti yitimi olan ya da yaşlı bir bireye bakım 
vermenin (HR=1,13; %95 GA: 1,04-1,23) kadınlarda daha yüksek 
düzeydeki devamsızlık riskiyle ilişkili olduğu saptanmıştır (45).

Yaşam Tarzı
Yaşam tarzı işe devamsızlığı etkileyen etkenlerden bir tanesidir. Al-
kol/madde kullanımı, sigara kullanımı, fizik aktivite işe devamsızlı-
ğı etkilemektedir. Her türlü stres verici ile başa çıkma yöntemi ola-
rak kullanılan alkol işe devamsızlığa da neden olmaktadır (3). Alko-
lün fazla kullanımı iş yerlerine işe devamsızlık olarak geri dönebil-
mekte, bu da iş yerinde maliyetlere ve verimliliğin azalmasına yol 
açabilmektedir (46). Finlandiya’da yapılmış olan bir çalışmada alkol 
bağımlısı olan çalışanların hafif içicilere göre tüm nedenlere bağlı 
işe devamsızlık (HR=1,27; %95 GA=1,04-1,54) ve ruh sağlığı sorun-
larına bağlı işe devamsızlık (HR=2,16; %95 GA=1,39-3,35) açısın-
dan artmış bir riski bulunduğu belirlenmiştir. Bunun yanında yük-
sek miktarda alkol tüketimi (HR=1,52; %95 GA=1,03-2,25) ve daha 
önce alkol kullanımı (HR=1,57; %95 GA=1,15-2,15) 10 günden daha 
uzun süren devamsızlıklarla ilişkili olarak saptanmıştır (47). 

Sigara içmek, işe devamsızlık ile ilişkilidir. Brezilya’da yapılan 
bir çalışmada sigara içmek ya da içip bırakmış olmanın işe de-
vamsızlık ile bağlantılı olduğu saptanmıştır (16). İspanya’da yapıl-
mış bir başka çalışmaya göre sigara içenler, içmeyenlere göre 2,74 
gün daha fazla devamsızlık yapmaktadır (48). 

Fizik aktivite de devamsızlığı etkilemektedir. Fizik aktivite 
kronik hastalıklar, ruh sağlığı sorunları gibi birçok hastalık için 
koruyucu ve iyileştirici özelliğe sahiptir. Hastalıklardan koruya-
rak da devamsızlığı azaltmaktadır. Yapılan bir derlemeye göre 
incelenen makalelerin büyük bir kısmı fizik aktivite ile işe de-
vamsızlık arasında negatif bir ilişki olduğunu saptamıştır (49). 
Danimarka’da yapılan bir çalışmada 9 farklı yöntemle çalışanla-
rın fizik kapasiteleri ölçülmüş, bu yöntemlerden altısında fizik ka-
pasitenin düşük olmasının 6 hafta ve daha uzun süren işe devam-
sızlıkla ilişkili olduğu saptanmış, ayrıca uzun süreli devamsızlık 
olgularının %12’sinin düşük fizik kapasiteye atfedilebileceği belir-

lenmiştir (50). Yapılan başka bir sistematik derlemede dâhil edi-
len 10 araştırmadan 5’i müdahale araştırması olup hepsinde fizik 
aktivite programlarının hastalığa bağlı işe devamsızlık üzerinde 
olumlu bir etkisinin olduğu belirlenmiştir (51).

Madde bağımlılığı işe devamsızlığı etkileyen bir başka faktör-
dür. Güvenlik sorunları, iş performansının düşmesi gibi sonuçla-
rı yanında bir diğer sonuç da işe devamsızlıktır. İş yerlerinde daha 
öncesinde yüksek performansı olan bir çalışanın performansının 
düşmesi, özellikle pazartesi günleri olacak şekilde aşırı devamsız-
lık yapması madde kullanımının belirtisi olabilir (35). 

Aile Büyüklüğü ve İş Dışı Sorumluluklar
Çekirdek ailelerde devamsızlık, geniş ailelere göre daha az olmak-
ta, bu durum da çekirdek ailelerde çalışan sayısının az olmasına 
ve evde ekonomik sorumluluğun aile reisinde olmasına bağlan-
maktadır (1, 41). Anne ile babanın çalıştığı ve bakmakla yüküm-
lü olduğu çocuk veya başka bir yakını olan ailelerde daha fazla de-
vamsızlık yapılmaktadır (52). Yapılan bir çalışmaya göre ev işle-
ri ve aile konularında daha fazla sorumluluğu olan kadınların işi-
nin ailesini etkilemesi ile uzun süreli işe devamsızlık arasında iliş-
ki saptanmıştır (43). Kadınlar arasında yapılan bir çalışmada iki 
çocuklu kadınlara göre üç veya daha fazla çocuğu olanların daha 
fazla devamsızlık riski olduğu, en yüksek riskin ise tek çocuklu 
annelerde olduğu belirlenmiştir (44). 

Bazen uzun yıllar süren boşanma süreci de duruşmalar ne-
deniyle işe devamsızlığa neden olan bir başka etken olarak  
düşünülebilir (52). 

Kıdem ve Öğrenim Düzeyi
Bir iş yerindeki daha kıdemli çalışanlar, kıdemsiz olanlara göre 
daha fazla iletişim kurabileceği iş arkadaşlarının olduğu bilinciy-
le kendisinin iş yerinde olmadığı zamanlarda iyi ilişkiler kurduğu 
arkadaşlarının kendisini idare edebileceğinden yola çıkarak daha 
fazla devamsızlık yapma eğilimindedir. Bunun yanında uzun sü-
reli çalışmayla birlikte gelen kendine güven, oluşan mesleki rahat-
sızlıklar, duyulan bıkkınlık ve yıpranmalar devamsızlığa yol aça-
bilmektedir (4, 41, 53). Ancak bunun tersi de geçerli olabilmekte-
dir. Buna göre daha kıdemli olan çalışanlar örgütle daha yüksek 
düzeyde özdeşleşmeleri ve daha fazla sorumluluk almaları neden-
leriyle daha az devamsızlık yapabilmektedir (4). 

Çalışanlar, öğrenim düzeyi artıkça daha fazla sorumluluk al-
makta, daha fazla tek başına karar almakta ve bu kararları uygu-
lamaktadır. Bunun sonucunda da çalışanların işe bağlılıkları art-
makta, bu da devamsızlığı azaltmaktadır (4, 53). Öğrenim düze-
yi yüksek olan çalışanların yaptıkları işleri çeşitlendirebilmele-
ri, tekrarlayıcı işlerin azalmasına bağlı olarak devamsızlığı azal-
tırken öğrenim düzeyinin düşmesi genellikle tekdüze işlerin ya-
pılmasına neden olarak devamsızlığa yol açmaktadır (4). Yapıl-
mış olan bir çalışmada düşük öğrenim düzeyi (OR=1,59; %95 GA: 
1,20-2,12) işe devamsızlıkla ilişkili olarak belirlenmiştir (20). 

Motivasyon, Örgütsel Bağlılık ve Çalışma 
Yeteneği
Tanımlaması zor olan; iş arkadaşları, göreve ve örgüte sadakat ko-
nularını da içerebilen motivasyon işe devamsızlığı etkileyen fak-
törlerdendir (3). Örgütün amaçlarının benimsenmesi ve örgüt için 
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çok çalışma isteği şeklinde tanımlanabilen örgütsel bağlılık da de-
vamsızlığı etkilemekte, bağlılığı az olanlar daha fazla devamsız-
lık yapmaktadır (54). Örgütsel bağlılığı fazla olan çalışanlar örgü-
tün amaçlarını ve değerlerini kabul ederek çalışmayı istekli bir şe-
kilde sürdürürler (15). Çalıştığı iş yerine ve yaptığı işe bağlı olan-
lar daha az olasılıkla devamsızlık yapmaktadır. Çalışanların iş ye-
rine olan bağlılıklarını artırmak için yapılabilecekler aşağıda sıra-
lanmıştır (55).
•	 Çalışanlara açık bir liderlik göstermek ve iş yerine nasıl katkı-

da bulunabileceklerini bildirmek,
•	 Çalışanları sürekli kontrol etmek ve kısıtlamak yerine işleri 

hakkında bazı kararları kendilerinin vermesini sağlamak,
•	 Çalışanlara saygı göstermek ve onları takdir etmek,
•	 Çalışanların görüşlerini ve kaygılarını seslendirebilecekleri çe-

şitli imkânlar vermek.

Ülkemizde yapılmış olan bir tezde örgütsel bağlılık düzeyleri ile 
işe devamsızlık arasında ters yönde güçlü olmayan anlamlı bir 
ilişki olduğu saptanmıştır (56).

Çalışanın şimdiki zamanda ve yakın gelecekteki iş talepleri, 
sağlık ve ruhsal kaynakları açısından işini yapması yeteneği ola-
rak tanımlanan çalışma yeteneği de işe devamsızlığı etkilemekte-
dir. Azalmış çalışma yeteneği uzun süreli işe devamsızlıkla ilişkili 
olarak saptanmıştır. Yapılmış olan bir çalışmada azalmış olan ça-
lışma yeteneğinin hem sık hem de uzun süreli olan işe devamsız-
lık ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (57). 

ÖRGÜTSEL NEDENLER
Stres
Stres, insanların üzerinde hissettiği aşırı baskı ya da diğer türden 
taleplerin bir yan etkisidir (58). İş ve iş dışı birçok etkenden etki-
lenen stres işe devamsızlığın önemli nedenlerindendir. Bazı sağlık 
sorunlarına neden olan stres işe devamsızlık sıklığında artmaya, 
çalışanların işlerinden nefret etmelerine neden olmaktadır (52). 

Yüksek stres düzeyleri fiziksel ve ruhsal birçok sağlık sorunu-
na neden olmaktadır. Ruh sağlığı ve davranış sorunları olarak tü-
kenmişlik, yorgunluk, depresyon ve kaygı bozukluklarının; fizik-
sel olarak da kas-iskelet sistemi sorunları ve kalp-damar hastalık-
larının başlıca nedenlerindendir (13). Kanada’da ulusal ölçekte ya-
pılan bir çalışmada stres düzeylerini yüksek olarak algılayan çalı-
şanların sıklığı %57 olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılanların 
%77’sinin çalışmadan önceki 6 ay içerisinde devamsızlık yaptığı 
belirlenmiş, %45’inin fiziksel, ruhsal ve duygusal yorgunluk yaşa-
dığı saptanmıştır (5). Ayrıca 2019 yılında Birleşik Krallık’ta stres, 
hem dört haftadan daha uzun süren işe devamsızlıkların hem de 
dört hafta ve daha kısa süren işe devamsızlıkların en sık ikinci ne-
denidir (12). Stres, kaygı ve depresyonun Birleşik Krallık’ta 15,4 
milyon çalışma günü kaybına yol açtığı; sanayiye, bireylere ve dev-
lete 5,2 milyar pound maliyete neden olduğu saptanmıştır (58).

Çalışma Koşulları ve İş Yerinde Zorbalık
İşe devamsızlığı artıran bir diğer iş yerine bağlı neden de çalış-
ma koşullarıdır. Aydınlatma sorunu, iş yeri toz problemleri, tertip 
düzen kusurları gibi çalışma koşullarını ilgilendiren konular işe 
devamsızlığı artırmaktadır (59). Yetersiz havalandırma, hava yolu 
enflamasyonuyla, solunum yolu enfeksiyonlarıyla, astım semp-

tomlarıyla ve işe devamsızlıkla ilişkili olarak saptanmıştır (35). Bir 
çalışmada gürültüye maruz kalmanın uzun süreli işe devamsızlık 
riskini artırdığı belirlenmiştir (60). 

İş güvenliği kavramı işe devamsızlıkla yakından ilişkilidir. Ya-
pılan bir çalışmada iş güvenliği faktörü devamsızlık konusunda 
en yüksek düzeyde belirleyici olarak saptanmış, çalışanlar için ka-
riyer beklentilerinden önce iş güvenliğinin geldiği belirtilmiştir 
(10). İş kazalarından kaynaklanan hastalığa bağlı işe devamsızlık-
lar yeni başlayan ya da deneyimsiz olan çalışanlarda daha fazladır. 
Bunun yanında fazla mesainin sık olduğu iş yerlerinde devamsız-
lık artma eğilimindedir (55). 

İş yerindeki zorbalık, işe devamsızlık için bir risk faktörüdür. 
Yapılmış olan bir sistematik derleme ve meta-analizde, 10 araş-
tırma meta-analize dâhil edilmiş ve iş yerinde zorbalıkla karşı-
laşmanın işe devamsızlık açısından risk artışına (OR=1,58; %95 
GA=1,39-1,79) neden olduğu saptanmıştır (61). Hemşireler arasın-
da yapılmış iş yerindeki kabalık, zorbalık ve şiddeti araştıran ça-
lışmaları içeren başka bir sistematik derlemede, zorbalıkla karşı-
laşan hemşirelerin karşılaşmayanlara göre 1,5 kat daha fazla (%95 
GA=1,3-1,7) işe devamsızlık yaptıkları belirtilmiştir (62).

İşin Doğası
Bir işin fiziksel ve psikolojik talepleri yüksek düzeydeki hastalı-
ğa bağlı işe devamsızlıkla ilişkili olabilir (63). Meslek grupları da 
devamsızlığı etkileyebilir. Mavi yakalı çalışanlar, beyaz yakalı ça-
lışanlardan daha yüksek düzeyde devamsızlık yapmaktadır (55). 
Finlandiya’da kadınlar arasında yapılmış olan bir çalışmada ço-
cuk bakıcıları ve büro çalışanları gibi tekdüze bedensel olmayan 
işler yapanların daha fazla 1-3 gün arasında süren kısa süreli de-
vamsızlık yaptığı saptanırken yönetici ve uzman sınıfındaki çalı-
şanların daha az kısa süreli devamsızlık yaptığı saptanmıştır (64). 
Ağır işlerin daha uzun süreli devamsızlık için belirleyici olduğuna 
ilişkin güçlü kanıtlar bulunmaktadır (35). Danimarka’da yapılmış 
olan bir çalışmada işin fiziksel taleplerinin artması ile uzun süreli 
işe devamsızlık (≥30 gün) arasında doz-cevap ilişkisi olduğu sap-
tanmıştır. Hayat boyu ağır ve çok ağır işlerde çalışma ile uzun sü-
reli işe devamsızlık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir (60). Monotonluk, tekrarlayıcı görevler ve 
hareketler, rutinleşme ve iş yerindeki rolün belirsizliği de işe de-
vamsızlığı etkileyebilir (3).

Yaygın ruh sağlığı sorunları olan çalışanlar arasında yapılan 
çalışmaları inceleyen bir derlemede işin taleplerinin yüksek olma-
sına karşın iş üzerindeki kontrolün düşük olması ile iş yükünün 
fazla olmasına karşın desteğin düşük olmasının hastalığa bağlı işe 
devamsızlık riskini artırdığı belirtilmiştir (38).

İş Çalışan Uyumu
İş üzerindeki kontrol ve otonomi, çalışanın yeteneği ve iş yükü 
arasındaki etkileşimler işe devamsızlık üzerinde etkili olabilir (3). 
Yetenek ve becerilerin iş tanımı ile uyuşmaması devamsızlık dav-
ranışı sergilenmesine yol açabilir (53).

Örgüt İklimi
İş yerinde çalışma arkadaşlarının desteği, süpervizörlerin deste-
ği, adalet ve ayrımcılık işe devamsızlığı etkileyebilir (3). Yapılmış 
olan bir sistematik derlemede çalışanların işteki kötüye giden psi-
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kososyal çevre algılarının yüksek düzeydeki işe devamsızlık ile 
ilişkili olduğu saptanmıştır (65). Bunun dışında bir çalışmada ça-
lışma arkadaşlarından görülen yüksek desteğin hem kadınlar hem 
erkekler için işe devamsızlığa karşı koruyucu olduğu belirlenmiş-
tir. Aynı çalışmada iş üzerindeki kontrolün fazla olmasının kadın-
larda devamsızlığa karşı koruyucu olduğu, iş yükünün fazla olma-
sı ile süpervizörlerin azalmış desteğinin erkeklerde kötüleştirici 
bir etkisi olduğu saptanmıştır (66). 

İş Doyumu
Genellikle iş doyumu ile işe devamsızlık arasında güçlü bir iliş-
ki olduğu söylenebilir (4). İş doyumu ücretler, işin niteliği, yük-
selme olanakları, iş güvenliği ve çalışma koşulları, yönetim tarzı 
ve denetim, işin doğası gibi pek çok etkenden etkilenmektedir (1). 
Brezilya’da yapılmış olan bir vaka kontrol araştırmasında ortala-
ma hastalığa bağlı devamsızlık hızı %5,0’dan daha fazla olanların, 
daha az olanlara göre 10,5 kat daha fazla işlerinden memnun ol-
madıkları belirlenmiştir (16). 

İş Yerinin Özelliği ve Büyüklüğü
Büyük iş yerlerinde küçük iş yerlerine göre devamsızlık daha fazla 
olma eğilimindedir. Bu durum devamsızlığın büyük ve çok sayıda 
çalışanı olan iş yerlerinde daha az fark edilme ihtimalinden kay-
naklanmaktadır (55). Büyük iş yerlerinde devamsızlığın daha fazla 
olmasının nedenleri arasında iş gücünün kaynaşmasının azalması 
ve daha hiyerarşik yönetim stratejileri de yer almaktadır (3). Bun-
ların yanında büyük iş yerlerinde yükselme olanaklarının kısıtlı 
olması, aşırı uzmanlaşmanın çalışanlar arasındaki yakınlığı azalt-
ması, denetim işlevlerinin artmasıyla denetim baskısının oluşma-
sı işe devamsızlık üzerinde etkili olabilir (4). Birleşik Krallık’ta kü-
çük ölçekli iş yerlerinde daha az devamsızlık görülmektedir. Bu 
durumun küçük ölçekli iş yerlerinde devamsızlığın kolay fark edi-
lebilmesi ve hastalığa bağlı devamsızlıkta ödenen ücretlerin daha 
az olmasından kaynaklanabileceği ifade edilmiştir (12).

Birleşik Krallık’ta yayınlanan bir raporda kamu sektöründe ya-
pılan işe devamsızlık düzeyinin diğerlerine göre daha fazla oldu-
ğu belirlenmiştir. Kamu sektöründe işe devamsızlık 8,4 günken 
özel sektörde 4,4 gün, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda ise 2,1 
gündür (12).

Devamsızlık Kültürü
Bir çalışma grubu ya da iş yeri içerisindeki devamsızlık sıklığını 
ve süresini etkileyen inanç ve uygulamalar şeklinde tanımlanabi-
lecek devamsızlık kültürü devamsızlığı etkilemektedir (4). Aynı iş 
yerindeki farklı meslek alanlarında ya da farklı bölümlerde farklı 
bir devamsızlık kültürü bulunabilir (3). Kişiler çalıştıkları grupta 
kabul görmüş ve benimsenmiş devamsızlık kültürüne uygun dav-
ranmakta, yöneticiler ve diğer çalışanlardan gözlemlediği davra-
nışların bir sonucu olarak devamsızlık kararını oluşturmaktadır. 
Çalışanlar zamanla hangi davranışların kabul gördüğünü öğren-
mekte ve kendi davranışlarını da buna göre belirlemektedir (15).

Çalışma Saatleri ve Vardiyalı Çalışma
Birçok çalışmada uzun çalışma saatleri ile sağlığın bozulması ara-
sında ilişki bulunmuştur. Uzun çalışma saatlerinin olumsuz sonuç-
ları arasında diyabet, depresyon, anksiyete, halsizlik, mortalite ris-

ki, kaza riskinde artış ve kalp damar hastalıkları bulunmaktadır (67). 
Bu hastalıklara bağlı olarak uzun çalışma saatlerinin hastalığa bağ-
lı işe devamsızlıklarda artışa neden olabileceği söylenebilir (4). An-
cak uzun çalışma saatleri beklenenin aksine işe devamsızlık riskini 
azaltabilmektedir. Yapılan bir sistematik derlemede 17 çalışma ince-
lenmiş, çalışma saatleri daha uzun olan çalışanların, özellikle haf-
tada 48-50 saat çalışanların, daha az sıklıkta devamsızlık yaptıkla-
rı saptanmıştır. Bu ilişkinin kısa süreli devamsızlıklarda daha güçlü 
olduğu belirlenmiştir (68). Yapılan bir başka çalışmada haftalık 41-
48 saat arası çalışanlar (OR=0,56; %95 GA=0,43-0,73) ile 48 saatten 
daha uzun süre çalışanların (OR=0,40; %95 GA=0,22-0,73) istatis-
tiksel olarak anlamlı bir şekilde daha küçük kısa süreli işe devam-
sızlık (1-8 gün) olasılıkları olduğu saptanmıştır. Aynı durum uzun 
süreli işe devamsızlıkta (8 günden daha fazla) saptanmamıştır (67).

Vardiyalı çalışma birtakım sağlık sorunlarına yol açabilmekte-
dir. Uyku sorunları, halsizliğin artması, iş-aile çatışması bunlar-
dan bazılarıdır. Uzun dönemli riskler arasında kalp-damar hasta-
lıkları, sindirim sistemi sorunları, metabolik rahatsızlıklar ve kan-
ser de yer almaktadır. Vardiyalı çalışma ile işe devamsızlık ilişki-
sini değerlendiren araştırmalar birbiriyle uyumsuz sonuçlar ver-
mektedir ve aralarındaki ilişki belirsizliğini sürdürmektedir (69). 
Ancak vardiya değişiminin sık yaşandığı iş yerlerinde devamsızlı-
ğın artma eğiliminde olduğu görüşü de bulunmaktadır (55).

Yapılan bir araştırmada daha önceki işe devamsızlık ve iş sınıf-
lamasına göre düzeltme yapıldıktan sonra üç vardiyalı çalışmaya 
geçen kişilerde uzun süreli işe devamsızlığın (7 günden daha faz-
la) anlamlı bir şekilde arttığı (OR=1,31; %95 GA=1,02-1,69) saptan-
mış, buna karşın gece vardiyalarına maruz kalma ile uzun süreli 
işe devamsızlık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki sap-
tanmamıştır. Hatta 5 yıl boyunca 46 defadan daha fazla gece var-
diyasına maruz kalan çalışanlarda işe devamsızlık dönemlerinin 
artma riskinin daha düşük olduğu belirlenmiştir (69). Polisler ara-
sında yapılan başka bir çalışmada ise gece vardiyasında çalışanla-
rın (4,37/10.000 kişi-saat), gündüz (1,55/10.000 kişi-saat) ve öğle 
(1,96/10.000 kişi-saat) vardiyalarında çalışanlara göre daha yük-
sek düzeyde işe devamsızlık yaptığı; gece vardiyasında çalışanla-
rın 3 günden uzun süren devamsızlık insidans hızlarının gündüz 
çalışanlara göre 1,7 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir (70). 

Örgütün Devamsızlık Politikası
İş yerinin devamsızlık politikası devamsızlığı etkileyen bir diğer 
etkendir. Yöneticileri devamsızlığa karşı daha toleranslı olan iş 
yerlerinde çalışanlar daha sık devamsızlık yapma eğilimindedir 
(3). Bazı iş yerleri devamsızlık hakkında kayıt tutmazken bazıları 
kayıt tutmanın yanında neden devamsızlık yapıldığına ilişkin bel-
geleri de talep etmektedir. Bu iş yerlerinde devamsızlığın daha az 
olduğu belirtilmektedir (15).

SOSYAL NEDENLER
İşe devamsızlık, sosyal nedenlerden de etkilenmektedir. Toplu-
mun hastalığa bağlı olmayan işe devamsızlığa bakış açısı, bölgesel 
ve ulusal farklılıkları açıklayabilir. İş gücü piyasası üzerindeki et-
kiler ve ekonomide küçülme, daha az işe devamsızlığa yol açmak-
tadır. Çalışılan kurumun küçülmeye gitmesi ile ekonomide küçül-
menin birleşik etkisi işe devamsızlık sıklığında belirgin bir azal-
maya neden olmaktadır (3).
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Bunların dışında evlenme töreni, çeşitli festivaller, cenaze tö-
reni gibi bazı sosyal durumlar işe devamsızlığa yol açabilmektedir. 
Kırsal bölgeden gelen bazı çalışanlar ekim ve hasat dönemlerinde 
kısa ya da uzun süreli olarak işe devamsızlık yapabilmektedir (71).

Birleşik Krallık’ta yayınlanan bir rapora göre 2016 yılında bü-
tün örgütlerin %25’i sahte devamsızlıkların dört haftadan kısa sü-
ren işe devamsızlığın en sık nedenleri arasında ilk beşte yer aldığı-
nı bildirmiştir. Yasal olmayan işe devamsızlık, kamu ve kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlara göre özel sektörde daha sık görülmektedir 
ve hem uzun hem de kısa süreli işe devamsızlığın en sık nedenle-
ri arasında yer almaktadır (11).

ÇEVRESEL NEDENLER
İş yerinin içinde bulunduğu çevreye bağlı devamsızlığa etki eden 
birtakım etkenler tanımlamak mümkündür. Bu etkenler iş yeri-
nin çevresine bağlı olduğundan dolayı işveren ya da yöneticilerin 
kontrol edebileceği ve önlenebilecek etkenler değildir. Bu etkenler 
şu şekilde sıralanabilir (4, 53):
•	 Mevsimsel değişiklikler
•	 Ekonomik krizler
•	 Kalifiye eleman eksikliği
•	 Çalışanın farklı bir iş yerine gitmek istemesi
•	 Piyasadaki iş gücü dışındaki üretimi etkileyen etkenlerin de-

ğişkenliği
•	 Otomasyon ve teknolojinin sürekli gelişmesi
•	 Yasalar
•	 İş yerinin uzaklığı

İŞE DEVAMSIZLIĞIN SONUÇLARI
İşe devamsızlığın başta ekonomik olmak üzere birçok olumsuz 
sonucu bulunmaktadır. Ancak birtakım olası yararları da söz ko-

nusudur. İşe devamsızlığın olası sonuçları aşağıdaki tabloda özet-
lenmiştir (Tablo 2).

Ekonomik Sonuçlar
İşe devamsızlık işverenlere yıllık yaklaşık olarak 11 milyar Avro 
maliyete neden olmaktadır. Bu maliyetin %75’i uzun dönemli işe 
devamsızlıktan kaynaklanmaktadır (17). 

İşe devamsızlığın ne kadar maliyetli olduğu belirlenirken bazı 
durumların göz önünde bulundurulması gerekir. İş yerinde aşa-
ğıda sıralanan durumlarla bağlantılı bazı sorunlarla karşılaşılabi-
lir (55):
•	 Devamsızlık yapanın yerine geçici olarak gelen kişiye yapılan 

ödemeler,
•	 Deneyimli ve eğitimli çalışan olmamasından kaynaklanan son 

teslim tarihlerinin kaçırılması,
•	 Müşterinin memnuniyet düzeylerinin düşmesi,
•	 İş arkadaşları arasında moralin düşmesi,
•	 Müşteriler ve potansiyel çalışanlar arasında saygınlığın  

azalması.

İşe devamsızlık; devamsızlık yapanın yerine çalışanın fazla mesai-
si sonucu yapılan ek ödemeler, devamsızlık yapanın yerine yeni işe 
alımlar, yeni işe alınanların eğitim masrafları, son teslim tarihle-
rinin kaçırılması sonucu oluşan gecikme maliyetleri, niteliksel ve 
niceliksel olarak daha düşük kalitede üretilen mal ve hizmetlerin 
doğurduğu maliyetler, ücretli hastalık izinlerinden kaynaklı mali-
yetler gibi nedenlerle iş yerlerinde harcamaları artıracaktır. Bunun 
yanında devamsızlık yapanın yerine işi yüklenmiş olan çalışanlar-
da moral azalması, artmış stres, yorgunluk, iletişim bozuklukları 
görülebilir. Ek olarak yöneticilerin devamsızlıklarla başa çıkama-
dığı düşüncesi çalışanların motivasyonunu azaltabilir (46, 73, 74). 

Tablo 2. İşe devamsızlık davranışının olumlu ve olumsuz sonuçları (15, 72)

Olumlu Olumsuz

Bireysel

İş stresinin azalması

İş dışındaki diğer yükümlülüklerini yerine getirme

İşle ilgili olmayan diğer etkinliklerden yarar sağlama

Devamsızlık normlarına uyma

Ücret kaybı

Resmi veya resmi olmayan disiplin uygulamaları

İş kazalarında artış

İşi algılamada farklılık

Diğer Çalışanlar

İş zenginleştirme

Beceri geliştirme

Fazla ödeme

İş yükü artışı

İş doyumunun azalması

İş kazalarında artış

Devamsızlık yapanla uyuşmazlık

Çalışma Grubu
İşe devamsızlığa ve üretimde / hizmette yaşanan sorunları karşılamada 

esneklik

Düşük verimlilik

İş kazalarında artış

Yönetim

İş gücü potansiyelinin farkına varma

İş gücü esnekliğinin farkına varma

Düşük verimlilik

Artan maliyetler

Artan sorunlar ve şikâyetler

İş kazalarında artış

Aile

Hastalık sorunlarıyla ilgilenme

Evlilik sorunlarıyla ilgilenme

Çocuk sorunlarıyla ilgilenme

Ücret kaybı

Çalışma arkadaşları arasında kötü imaj

Toplum

İş stresinin ve buna bağlı rahatsızlıkların azalması

Aile ve evlilik sorunlarının azalması

Toplumsal yaşamla kaynaşma

Düşük verimlilik
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Alerjik rinit ve alerjik astımı olanlar üzerinde yapılmış çalış-
malardan oluşan bir sistematik derlemede; bu hastalıkların yol aç-
tığı maliyetlerin büyük bir kısmının dolaylı maliyetler olduğu ve 
yüksek düzeydeki işe devamsızlık ve presentizmden kaynaklandı-
ğı saptanmıştır (75).

Vertigonun ekonomik yükünü araştıran bir sistematik derle-
mede, incelenen araştırmalarda iş günü kaybının 3 aylık bir göz-
lem dönemi içinde 13,1±14,6 günden, 12 aylık bir gözlem sürecin-
de 69±106,0 gün arasında değiştiği belirlenmiştir (76). Bu sistema-
tik derlemedeki araştırmalardan biri vertigonun 12 542 Amerikan 
Doları değerinde üretim kaybına yol açtığını belirtmektedir (76, 77).

Ülkemizde 2012 yılında yapılmış olan bir çalışmada otomotiv 
sektöründe yer alan bir iş yerindeki mavi yakalı çalışanların bir yıl-
lık devamsızlık maliyetlerinin 76 000 TL olduğu saptanmıştır (73).

Yararlı Sonuçlar
Bazı yayınlarda, meşru bir şekilde işe devamsızlık yapmanın bazı 
yararları olabileceğinden bahsedilmektedir. Fiziksel ve psikolojik 
kapasiteleri azalmış olan çalışanların işe devamsızlık yapması kaza 
ve yaralanma riskini azaltırken diğer çalışanların daha verimli ol-
masına da katkı sağlayabilir. Bireysel hastalıklar dışında bir çalışa-
nın meşru sayılabilecek devamsızlık nedenleri arasında çocuk ba-
kımı ile ilgili acil durumlar, çocukların hastalanması, yetişkin ak-
rabalara bakım verilmesi, bireysel olarak önemli işler sayılabilir. 
İşe devamsızlığın potansiyel yararları şu şekilde sıralanabilir (3):
•	 Kaza riskinin azalması,
•	 İyileşme hızının artması,
•	 Bulaşıcı hastalıkların bulaşının azaltılması,
•	 Verimli bir iş gücünün sürdürülmesi,
•	 İş güvenliğinin sürdürülmesi,
•	 İş yerinden bağımsız olan sorumlulukların yerine getirilmesi 

için olanak sağlanması.

ÖNLEME YAKLAŞIMLARI
Yüksek düzeydeki işe devamsızlık iş yerindeki herkesi etkileyebi-
lir. İşverenler, çalışanlar ve temsilcileri devamsızlığın izlenmesin-
de ve kontrolünde birlikte çalışmalıdır. Bu aynı zamanda iş doyu-
munun sürdürülmesine, iş yükünün idaresine ve verimliliğin artı-
rılmasına katkı sağlayacaktır (55). 

Küresel anlamda da önemli bir sorun olan, hem insanların ha-
yatlarına hem de ülkenin ekonomisine ciddi zararları olan işe de-
vamsızlığı engellemek için bütüncül yaklaşımı olan bir politika 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu politika çok çeşitli stratejileri de 
içermelidir. Bu stratejiler şöyle sıralanabilir (78):
•	 Yöneticileri/işverenleri örgütsel bağlılığı artırmak açısından 

motive etmek,
•	 Ergonomi ilkelerini uygulamak,
•	 İşe giriş muayenelerini uygun yapmak,
•	 Hastalıkların erken dönemde saptanması için periyodik mua-

yeneleri organize etmek,
•	 İş yerinde kişisel koruyucu donanımın kullanılmasını savun-

mak,
•	 Sağlık eğitimi ve sağlık danışmanlığı hizmetleri vermek,
•	 Çalışanları aşırı iş yükünden korumak,
•	 Sağlıklı bir çalışma ortamı ve iyi insan ilişkilerinin sürdürül-

mesi için önlemler almak,

•	 Çalışanları boş zamanları süresince rekreasyonel etkinliklere 
katılması için teşvik ederek iş stresini azaltmak,

•	 İş yerinde çalışanları kötü davranışlardan korumak için strate-
jiler geliştirmek,

•	 Sağlık çalışanları ve sosyal çalışmacıları, diğer çalışanlara hem 
sosyal destek vermek hem de onların hızlı iyileşmesine yar-
dımcı olmak adına teşvik etmek,

•	 İşe devamsızlığın demografik ve iş yerine bağlı özelliklerinin 
anlaşılabilmesi ve sonucunda daha uygun ve maliyet-etkin 
stratejilerin planlanabilmesi için prospektif ve retrospektif ça-
lışmalar yapılmasını teşvik etmek.

Hastalık ya da yaralanma sonrası işe dönüşe etki eden etkenleri 
inceleyen bir sistematik derlemede işe dönüşü olumlu yönde et-
kileyen etkenler; yüksek sosyoekonomik düzey ve öğrenim dü-
zeyi, öz yeterliliğin yüksek olması, işe dönüş ve iyileşme açısın-
dan iyimser beklentilerin olması, hastalık/yaralanmanın şiddeti-
nin düşük olması, işe dönüş koordinasyonu ve iş yeri ve paydaşları 
içeren çok disiplinli müdahaleler olarak belirlenmiştir. İşe dönüşü 
olumsuz yönde etkileyen etkenler ise ileri yaş, kadın cinsiyet, yeti 
yitiminin ya da ağrının yüksek olması, depresyon, fiziksel iş tale-
binin fazla olması, önceki hastalığa bağlı devamsızlık, işsizlik ve 
etkinlik kısıtlamaları olarak saptanmıştır. Bunların bir kısmı de-
ğiştirilebilir etkenlerdir. İşverenler, sağlık hizmeti verenler ve pay-
daşlar tarafından bu etkenler göz önünde bulundurulmalıdır (79). 

Birleşik Krallık’ta 2019 yılında yayınlanan bir raporda iş yerle-
rinin kısa ve uzun süreli işe devamsızlıkları nasıl yönettiği orta-
ya konmuştur. Iş yerlerinde bu yöntemlerin genellikle bir birleşi-
mi kullanılmaktadır. Dört hafta ve daha kısa süren işe devamsız-
lıkta kullanılan en sık üç yöntem; %82’yle işe dönüş görüşmeleri, 
%77’yle aileden kaynaklı durumlar için (bakıcı/acil durumlar vb.) 
işten ayrılabilme ve %74’le işe katılımı gözden geçirmek için tetik 
mekanizmalar olarak saptanmıştır. Dört haftadan daha uzun sü-
ren işe devamsızlıkların yönetiminde %74’le işe dönüş görüşme-
leri birinci, %64’le çalışma modelini ya da çalışma çevresini de-
ğiştirmek ikinci ve yine %64’le iş sağlığının dâhil olması üçün-
cü olarak belirlenmiştir. Bunların dışında kısa ve/veya uzun süre-
li işe devamsızlıkların yönetiminde kullanılan diğer bazı yöntem-
ler aşağıdaki şekilde sıralanabilir (4, 11, 12):
•	 Kabul edilemez işe devamsızlıklar hakkında disiplin yönergeleri,
•	 Bölüm yöneticilerinin işe devamsızlığın yönetimi hakkında bi-

rincil olarak sorumluluk alması,
•	 Bölüm yöneticilerinin yapılan işe devamsızlık hakkında bilgi-

lendirilmesi
•	 Esnek çalışma,
•	 Yöneticilere işe devamsızlıkla nasıl başa çıkacakları konusun-

da eğitim verilmesi,
•	 Çalışan destek programları,
•	 Hastalığa bağlı devamsızlıkta ödenen ücretin kısıtlanması,
•	 Risk değerlendirmesi ve işe dönüşte destek sağlanması,
•	 İş yerinde sağlığın geliştirilmesi programları,
•	 Stres danışmanlığı,
•	 Sağlık ve iyilik haline örgütsel düzeyde odaklanılması,
•	 Rehabilitasyon programları,
•	 İş yerinde yükselme açısından işe devamsızlığın dikkate  

alınması,
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•	 Özel sağlık sigortası uygulanması,
•	 Devamlılık kültürünün yerleşmesi,
•	 Teşvik uygulamaları,
•	 İş genişletme (sadece tek bir iş üzerinde uzmanlaşmak yerine 

birden fazla işin öğrenilmesi ve yürütülmesi) ve iş zenginleş-
tirme (çalışanları güdülemek amacıyla işlerini planlama, yön-
lendirme ve kontrol etmelerine yönelik sorumluluklar vermek)

Yine aynı raporda işverenlerden en etkili üç yöntemi sıralamaları is-
tenmiş, kısa süreli işe devamsızlığın yönetiminde işe katılımı göz-
den geçirmek için tetik mekanizmalar %70 ile en etkili ilk üç yön-
tem arasında yer alırken uzun süreli işe devamsızlıkta %57 ile olgu 
yönetimi yaklaşımı en etkili ilk üç yöntem arasında yer almıştır (12). 

İŞE DEVAMSIZLIĞIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
İşe devamsızlığın değerlendirilmesi için bunun ölçülmesi gerek-
mektedir. Devamsızlığa bağlı kayıp zamanın hızı, deseni ve dağı-
lımının belirlenmesi devamsızlığın nedenleri açısından fikir ve-
rebilir. İşe devamsızlığın ölçülmesinde bazı ana özellikler aşağı-
da sıralanmıştır (3):
•	 Devamsızlık tipinin tanımlanması,
•	 Kayıp zaman biriminin (gün, yarım gün, saat) tanımlanması,
•	 Paydanın tanımlanması (normal çalışma saatleri, yıllık nor-

mal çalışma günleri)
•	 Devamsızlık profili,
•	 Maliyetin eklenmesi (finansal ve verimlilik),
•	 Tanı koyabilir olması,
•	 Diğer performans ölçümleriyle bütünleşik olması.

İşe devamsızlığın ölçülmesinde kullanılan bazı ölçüm yöntemleri 
şu şekilde sıralanabilir:

Lost Time Percentage (Yıllık Yüzde Olarak Kaybedilen 
Zaman): Kaybedilen toplam zamanın (gün, saat) yıllık izin ve faz-
la mesai düşüldükten sonra kalan toplam çalışma zamanına (gün, 
saat) bölünmesiyle belirlenir. Yüzde olarak verilir (3, 59). Bu değer 
sorunun ağırlığını anlamak için genel bir ölçü olarak kullanılabi-
lir. İş yerindeki her bölüm için ayrı ayrı hesaplama yapılması du-
rumunda bazı sorunlu alanları gösterebilir (55).

Yıllık Yüzde Olarak Kaybedilen Zaman:

              Kaybedilen toplam çalışma süresi (gün, saat) x 100
Toplam çalışma süresi (gün, saat)

Days Lost per Employee (Lost Time Rate) (Çalışan Başı-
na Kaybedilen Gün Sayısı (Kayıp Zaman Hızı)): Her bir tam 
zamanlı çalışan için kaybedilen ortalama gün sayısıdır. İş günü 
kayıplarının tam zamanlı çalışan sayısına bölünmesiyle bulunur. 
Yıllık ortalama süreyi verir (3).

Çalışan Başına 
Kaybedilen Gün Sayısı: Kaybedilen toplam çalışma günü sayısı

Toplam çalışan sayısı

Frequency Rate (Frekans Hızı): Toplam kayıp zaman az sa-
yıda çalışanın uzun süreli devamsızlık yapması ya da çok sayıda 

çalışanın kısa süreli devamsızlık yapmasını birbirinden ayıramaz. 
Bu nedenle frekans hızının saptanması gerekir. Frekans hızı, çalı-
şan başına düşen ortalama spell (işe gelinmeyen dönem) sayısıdır. 
Spell işe gelinmeyen ardışık günlerin toplam sayısı şeklinde ta-
nımlanmaktadır. Yüzde olarak verilir (55). 

Frekans Hızı: Bir dönem içindeki spell sayısı x 100

O dönemdeki toplam çalışan sayısı

Individiual Frequency Rate (Bireysel Frekans Hızı): De-
vamsızlık yapan toplam çalışan sayısını izlemek isteyen iş yerle-
rinde kullanılabilir. Bir ya da daha fazla spell yapan çalışan sayısı-
nın, toplam çalışan sayısına bölünmesiyle bulunur (55). 

Bireysel 
Frekans Hızı: Bir ya da daha fazla spell yapan çalışan sayısı x 100

Toplam çalışan sayısı

Bradford Index: İşe devamsızlık dönemlerine artı bir ağırlık 
vererek tekrarlayan kısa süreli işe devamsızlıkları aydınlatmaya 
yarayan bir indekstir. Buna göre (55);

Index (I)= S x S x H
S = İşe devamsızlık dönem sayısı
H = Toplam saat kaybı

PRESENTİZM
İşe devamsızlık, çalışanların sağlığını belirlemek için kullanılan 
en sık belirteçlerden biridir. Bu durum kişilerin iş yerinde bu-
lunduğu sırada verimli olmaları varsayımına dayanmaktadır (80). 
Ancak ortalama devamsızlık düzeyleri, çalışanların sağlığını ve 
iyilik halini değerlendirmede kullanılan belirteçlerden sadece bi-
ridir. Çalışanların sağlığını ve iyilik halinin takibinde kullanılabi-
lecek bir diğer belirteç presentizmdir (İng. presenteeism) (12). Son 
dönemlerde ilginin arttığı presentizm kavramı birçok meslekte ve 
iş alanında görülebilmekte, ayrıca işe devamsızlıktan daha mali-
yetli olabileceği söylenmektedir (81). 

TANIM ve SINIFLANDIRMA
Presentizm çok çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Presentiz-
me ilişkin farklı makalelerde farklı akademisyenler tarafından ya-
pılmış değişik tanımlar Tablo 3’te verilmiştir (82, 83).

Tabloda görüldüğü gibi uzun bir süredir literatürde olan presen-
tizm kavramının tanımı hakkında bir fikir birliğinin bulunmadığı 
söylenebilir. Ancak, presentizm hakkında yapılan tanımlar incelen-
diğinde hepsi iş yerinde fiziksel olarak bulunmayı belirtseler de her 
birinin farklı bir nedeni öne çıkardığı fark edilmektedir (84). Yine 
de tanım hakkında ortaya çıkan bir fikir birliğinden söz edilebilir. 
Bu da kişinin iyi olmadığı zamanlarda işe gelmesidir (81). 

Presentizmin tanımlanmasında Avrupalı ve Amerikalı aka-
demisyenler arasında yaklaşım farklılığı bulunmaktadır. Ameri-
kalı akademisyenler sağlık sorunlarına bağlı verimlilik kaybına 
daha fazla odaklanırken Avrupalı akademisyenler iş ve mesleksel 
etkenlere bağlı olarak bireyin hasta olmasına rağmen işe gelmesi 
davranışına vurgu yapmaktadır (81). 

Presentizm kavramının Türkçedeki karşılığı konusunda bir fikir 
birliği bulunmamakta; kendini işe verememe, işte ol(ma)ma, işko-
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liklik (19, 85), işte var olamama, işte sözde var olma (18), işte isteme-
yerek var olma (86) olarak farklı şekillerde çevrildiği görülmektedir.

Presentizm, bireyin uygun olmayan biyopsikososyal koşullar-
da işe gitme kararı vermesiyle başlayan, çalışanın iş yerindeki per-
formansını ve iş yerinin verimliliğini etkileyen bir süreçtir. Pre-
sentizm aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (Şekil 2) (87): 
•	 Presentizm, tamamıyla ya da etkin bir şekilde işlevsel olma-

dan işe gitmektir. Bu tanım daha çok çalışanın bireysel perfor-
mansını temel almaktadır.

•	 Presentizm, çalışanın performansı ya da verimliliğini dü-
şüren bir hastalık durumunda işe gitmektir. Bu, hastalı-
ğa bağlı presentizm (İng. sickness presenteeism) şeklinde  
tanımlanabilmektedir.

•	 Presentizm, hastalık dışındaki nedenlere bağlı olarak tama-
mıyla işlevsel olunamayan durumlarda işe gitmektir. Bu du-

rumda kişiler özel hayatlarıyla ilgili koşullara ya da iş dışında-
ki herhangi bir etkinliğe bağlı olarak verimlilik kaybına uğra-
maktadır. Bu bireysel iş / iş ile ilişkili olmayan presentizm şek-
linde de tanımlanabilmektedir.

•	 Presentizm, iş yükü gibi işle ilişkili etkenlere ve çalışanın tam ve-
rimlilikle çalışmasını engelleyen psikososyal risk etkenleri ile iliş-
kilidir. Bu tanım çalışma koşullarının uygun olmadığı durumlar-
da çalışanın verimliliğinin düşmesine vurgu yapmaktadır. 

Bu sınıflandırma dışındaki bir başka sınıflandırmada; presen-
tizm, hastalık, kaygı vb. durumlara rağmen işe gitme şeklin-
de tanımlanan hastalığa bağlı presentizm, gereksinimi olmadı-
ğı halde iş yerinde uzun süre çalışmayı tercih etme şeklinde ta-
nımlanan hastalığa bağlı olmayan presentizm olarak ikiye ayrıl-

maktadır (18, 80). 

Tablo 3. Presentizm tanımları (82, 83)

İşe devamsız olmanın karşıtı olarak işe katılma (Smith, 1970)

Kusursuz bir katılım gösterme (Canfield & Soash,1955; Stolz 1993)

Artırılan çalışma süreleri nedeniyle uygun olunmayan zamanlarda bile görev başında vakit geçirme (Simpson, 1998; Worrall vd., 2000)

Yarı zamanlı çalışmaya, tam zamanlı çalışmaktan daha fazla gönülsüz olma (Sheridan, 2004)

Çalışanın sağlıksız olmasına rağmen hastalığa bağlı işe devamsızlık yapmaması (Kivimaki vd. 2005)

Sağlıksız hissedilmesine rağmen işe gitme (Aronsson vd., 2000; Dew vd., 2005)

Sağlıksız hissedilmesine ya da normalde devamsızlığa zorlayabilecek diğer olaylara (çocuk bakımı sorunları gibi) rağmen işe gitme (Evans, 2004; Johansson 

& Lundberg, 2004)

Sağlık sorunları nedeniyle işteki verimliliğin düşmesi (Turpin vd., 2004)

Sağlık sorunları ya da birinin dikkatini tam verimlilikten dağıtan diğer olaylar nedeniyle işteki verimliliğin düşmesi (Hummer, Sherman & Quinn, 2002; 

Whitehouse, 2005)

Presentizm
İş yerinde var olamama

Bir hastalık yaşamak
(hastalığa bağlı presentizm)

İşle ilişkili olmayan 
etkinliklere zaman ayırmak 

(bireysel iş/işle ilişkili 
olmayan presentizm)

Bireysel verimliliğin ya da 
performansın bozulması

Örgütsel verimliliğin 
bozulması

Çalışmak için optimum 
olmayan sosyo-teknik ve 

psikososyal koşullara maruz 
kalmak

Şekil 2. Presentizmin türleri (84, 87)
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NEDENLERİ
Presentizm nedenleri işin gereğinden, iş ortamından, kişisel kay-
naklı ve çevresel etkenlerden kaynaklı olmak üzere dört başlık al-
tında sınıflandırılabilir (19, 85).

İşin gereğinden kaynaklanan nedenler
İşin gereğinden kaynaklanan nedenler aşağıdaki şekilde sıralana-
bilir (18, 19, 81, 85, 88):
•	 Özellikle uzun süre devam eden fazla mesai ve aşırı iş yükü
•	 İş güvencesinin olmaması ve iş kaybetme korkusu
•	 Rol çatışması ve rol belirsizliği
•	 Çalışanların işleri hakkında inisiyatif kullanamamaları ve yet-

ki sınırlarının açıkça belirlenmemesi, iş üzerindeki kontrolün 
düşük olması

•	 Zaman baskısı
•	 Artan iş talepleri
•	 Ekip çalışması düzeyinin yüksek olması ve iş etiği
•	 Iş yerinde sorumlulukların artması
•	 Geçici olarak çalışma

İş ortamından kaynaklanan nedenler
İş ortamından kaynaklanan nedenleri aşağıdaki şekilde sıralamak 
mümkündür (19, 80, 81, 85, 88):
•	 Örgütün yapısında bulunan belirsizlikler, çalışanların hakları-

nın ihlal edildiği, çalışanlara değer verilmediği bir örgüt kül-
türü

•	 İş doyumunun düşük olması
•	 Örgüt içindeki bireyler ve gruplar arasında ortaya çıkan ancak 

iyi yönetilemeyen çatışmalar
•	 Gürültü, sıcaklık, ışık gibi iş yerinin fiziksel koşulları 
•	 Ağır ve zorlayıcı işler
•	 Iş yerinin kötü yönetimi
•	 Çalışanların iş yerlerine bağlılığını kötü yönde etkileyen ve so-

nucunda ruhsal sorunlara neden olan eşitsizlik ve ayrımcılık 
içeren uygulamalar

•	 İş güvenliği uygulamalarının yapılmaması
•	 Çalışanları hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumsuz yönde 

etkileyen iş kazaları ve meslek hastalıkları
•	 Mobbing, zorbalık ve şiddet
•	 Personel değişimi konusunda yaşanan zorluklar
•	 Çalışanların iş arkadaşları ve yöneticilerle olan ilişkileri
•	 Iş yerinin işe katılım politikaları

Kişisel kaynaklı nedenler 
Presentizme yol açabilen kişisel kaynaklı nedenler ve presentiz-
mi etkileyen bazı kişisel etkenler aşağıda sıralanmıştır (18, 19, 81, 
85, 88):
•	 Çalışanların kişiliğine uymayan işlerde çalışması
•	 Bireylerin işleri ve aile yükümlülükleri (çocuk bakımı, hasta 

bir yakının varlığı vb.) arasındaki uyum olarak adlandırılan iş/
yaşam dengesinin kurulamaması

•	 Çeşitli fiziksel ve ruhsal sorunlara da yol açan stres
•	 Depresyon
•	 Tükenmişlik sendromu
•	 Eğitim düzeyi
•	 Kariyer planlarının gerçekleşmemesi

•	 İşe bağlılık
•	 Yaşlanma ve hizmet süresinin uzun olması
•	 Yalnızca işi düşünme ve işe odaklanma olarak tanımlanan, ça-

lışanların yapması gereken işleri olmamasına rağmen iş yerin-
de fazla mesaiye kalması, tatil ve izinlerini kullanmaması, ken-
dine vakit ayırmaması ve bunun sonucunda da fiziksel ve ruh-
sal sorunlara neden olabilen işkoliklik

•	 Cinsiyet (kadın olmak)
•	 Akut (grip) ya da kronik (astım, hipertansiyon, artrit, kalp has-

talıkları vb.) olarak ortaya çıkan, hem çalışanın kendisinden 
hem de aile üyelerinde olan, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları

•	 Mali kaygılar

Çevresel etkenlerden kaynaklanan nedenler
Çevresel etkenlerden kaynaklanan nedenler aşağıdaki şekilde sı-
ralanabilir (88):
•	 Ekonomik krizler, işsizlik, enflasyonun yüksek olması, refah 

düzeyinin düşük olması, geçim sorunları, siyasi belirsizlikler 
gibi nedenlerle oluşan stres

•	 Yoğun trafik ve gürültü, kirlilik gibi çeşitli çevre sorunların-
dan kaynaklanan stres

SONUÇLARI
Presentizm kişisel ve örgütsel olarak birtakım sonuçlara yol aç-
maktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (81, 88):
•	 Iş yerlerinin en az girdi ile en fazla çıktıya ulaşma süreci ola-

rak tanımlanan verimliliğin düşmesi ve buna bağlı olarak or-
taya çıkan maliyet artışı

•	 Performans düşüklüğü
•	 Çalışanın motivasyonunda düşme
•	 Çalışan memnuniyetsizliği
•	 İşe devamsızlık
•	 Bir zaman dilimi içerisinde iş yerine katılan ve iş yerinden ay-

rılan birey hareketleri olarak tanımlanan çalışan devir hızında 
artış

•	 Çeşitli sağlık sorunları (bulaşıcı hastalıkların yayılması, bazı 
bulaşıcı olmayan hastalıklar)

•	 Ruh sağlığının bozulması ve çalışma yeteneğinin azalması
Bunların dışında bazı olumlu sonuçlardan da bahsedilebilir 

(81): 
•	 Verimlilikte azalmaya rağmen iş yükünün birikmesinin ön-

lenmesi 
•	 Çalışma arkadaşları ve yöneticilerin bireye saygısının artması 
•	 Başarı, yavaş yavaş iyileşme ya da yurttaşlık davranışı duygu-

sunun elde edilmesi 
•	 Uzun ya da kısa süreli işe devamsızlığın olumsuz psikososyal 

etkilerinin azalması
•	 İş yükü üzerindeki kontrol duygusunun artması
•	 Motivasyonla ilgili yararlar
•	 İyileşme sürecinin kolaylaşması
•	 Iş yerine ve çalışma arkadaşlarına bağlılığın gösterilmesiyle 

çalışanlar arasındaki uyum ve iş birliğinin artması
•	 Çalışanın işe devamsızlığı sırasında diğer çalışanlara yüklene-

cek olan iş yükünün azalması
•	 İşe devamsızlığa bağlı ekonomik kayıpların azaltılması
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ÖNLEME YAKLAŞIMLARI
Presentizm ile mücadele etme yöntemleri aşağıdaki şekilde sıra-
lanabilir (85, 88): 
•	 Sağlıklı yaşamak
•	 Planlı yaşamak
•	 Zaman yönetimi
•	 İş ve ev yaşamındaki sınırları belirlemek
•	 Yaşamak için çalışmak
•	 Hayır demeyi öğrenmek
•	 İş birliği ve sosyal destek
•	 İnsan kaynakları bölümlerinin presentizmle etkin bir şekilde 

mücadelesi
•	 İşlerin yeniden düzenlenmesi ve yeni çalışma şekillerinin uy-

gulanması (esnek çalışma saatleri, sanal çalışma platformları 
vb.)

•	 Örgütsel sağlık sorunları üzerine yoğunlaşmak ve stresle başa 
çıkma yöntemleri uygulamak

•	 Çalışan destek programları, çalışanların sağlık danışmanlığı 
hizmetlerini kullanmasının teşvik edilmesi

•	 Devamsızlık yapılan günler için ücret kesintisinin olmaması
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EPİDEMİYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI – 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Uzm. Dr. Tuğçe Mehlika ŞANVER, Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN

Epidemiyoloji, hem klinik, hem de toplum bilimlerinde sağlık 
olaylarının ya da sağlığı ilgilendiren olayların dağılımının, neden-
lerinin, çözüm ve önleme yollarının araştırılmasında kullanılan 
yöntemlerin temel kurallarını öğreten bir bilim dalıdır. Kısaca, 
sağlık araştırmaları yöntem bilimi olarak tanımlanabilir. 

Last’ın tanımına göre ise epidemiyoloji, belirli toplumlardaki 
sağlıkla ilgili durumların veya olayların dağılımının ve belirleyici-
lerinin incelenmesi ve bu çalışmaların sağlık sorunlarının kontro-
lünde kullanılmasıdır (1).

Epidemiyolojinin kullanım alanları şöyle sıralanabilir (2, 3): 
•	 Hastalıkların klinik tablosunun tam olarak belirlenmesi, 
•	 Sendromların saptanması,
•	 Sağlık sorunlarıyla ilgili toplumsal tanı koyma,
•	 Sağlık sorunlarının zaman içindeki değişiminin incelenmesi,
•	 Kişilerin sağlık sorunları ile karşılaşma risklerinin tahmini ve 

hastalık prognozlarının belirlenmesi,
•	 Hastalık ve sağlık olaylarının doğrudan ve dolaylı nedenleri-

nin araştırılması,
•	 Hastalıkların ve sağlık olaylarının önlenmesi, korunma ve te-

davilerine ilişkin çeşitli uygulamaların etkililiğinin/yararlılığı-
nın belirlenmesi,

•	 Çeşitli	tanı	yöntemlerinin	geçerliliğinin	ve	güvenilirliğinin	öl-
çülmesi,

•	 Gözlemci içi ve gözlemciler arası tutarlılıkların kontrolü,
•	 Sağlık hizmetlerinin ve hizmetten memnuniyetin değerlendi-

rilmesi. 

Epidemiyolojinin kökleri 2.500 yıl öncesine dayanmaktadır. 
Tarihsel süreçte hastalıkların ortaya çıkmasına paralel olarak, 
hastalıklar üzerinde araştırmalar yapılması da önem kazanmış-
tır. Çevrenin hastalıklar üzerine etkilerinin ve bulaşıcı hastalık-
larda hastalık etkeninin araştırılması, epidemiyolojinin gelişmesi-
ne katkıda bulunmuştur (2, 4).

Hipokrat’ın, milattan önce 400’lü yıllarda “On Airs, Waters, 
and Places” başlıklı kitabında belirttiği çevresel faktörlerin insan-
larda hastalık oluşumu ile ilişkili olduğuna dair gözlemleri, epide-
miyolojinin temellerini atmıştır (4, 5).

İngiltere Kraliyet Donanması’nda bir cerrah olan James Lind, 
1747 yılı Mayıs ayında donanmada bulunan Salisbury gemisi ile yap-
tığı seferde, gemide çalışan ve skorbüt tanısı alan 12 hastanın her bi-
rini ayrı odalarda yatırarak aynı diyeti almalarını sağlamıştır. Bu di-
yete ek olarak kişileri altı gruba bölmüş, iki kişiye günde üç kez aç 
karnına eliksir vitriol, iki kişiye birer litre elma suyu, iki kişiye her 
öğünde ikişer kaşık sirke, iki kişiye günde yarım litre deniz suyu, iki 
kişiye günde ikişer portakal ve birer limon, iki kişiye de özel bir ka-
rışım vermiştir. Altı günlük sürenin sonunda en çabuk ve gözle gö-
rünür düzelme portakal ve limon verilen hastalarda görülmüştür (6).

1800’lerin ortalarında ve sonlarında, hastalıkların meydana 
geliş nedenlerinin araştırılmasında epidemiyolojik yöntemler uy-
gulanmaya başlanmış, çoğu araştırmacı akut bulaşıcı hastalıkla-
ra odaklanmıştır (4). John Snow, 1848-49 ve 1853-54 yıllarında 
Londra’da kolera salgını nedeniyle ölen herkesin ev adresini tes-
pit ederek kontamine olmuş içme suyu kaynağı ile ölümler arasın-
daki ilişkiyi ortaya koymuştur. Snow, kolera salgınının kaynağı-
nı araştırmış, hastalığın kontamine olmuş sulardan bulaşabilece-
ğini göstermiş, risk altındaki toplumda hastalığa bağlı ölüm hızı-
nı ve rölatif risk gibi ölçütleri hesaplayarak bugünkü çağdaş epide-
miyolojinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur (2, 5, 7, 8). 

1930’larda ve 40’larda epidemiyolojik yöntemlerin kullanım 
alanları bulaşıcı olmayan hastalıklara doğru genişlemiştir. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan bu yana epidemiyoloji biliminin ilkeleri, sağlıkla 
ilgili tüm çıktılara, davranışlara ve hatta bilgi ve tutumlara uygulan-
mıştır. Doll ve Hill tarafından akciğer kanserini sigara ile ilişkilen-
diren çalışmalar ve Framingham-Massachusetts sakinleri arasında 
yapılan kardiyovasküler hastalık çalışması, öncü araştırmacıların II. 
Dünya Savaşı’ndan bu yana epidemiyolojik yöntemleri bulaşıcı ol-
mayan hastalıklara nasıl uyguladıklarının iki örneğidir (4).

EPİDEMİYOLOJİDE KULLANILAN  
SAĞLIK ÖLÇÜTLERİ
Sağlık ölçütleri, bir toplumun sağlık düzeyini tanımlamak, sağlı-
ğın değişik özelliklere göre değişimini belirlemek, sağlık sorunla-
rının zaman içindeki değişimini ortaya koymak, bir toplumu di-
ğer toplum(lar) ile karşılaştırmak, sağlık hizmetlerinin etkililiği-
ni değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu ölçütler hız (İng. 
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rate), oran (İng. ratio) ve orantı (İng. proportion) olarak tanımlan-
maktadır (2, 9).

Hız, bir sağlık olayının toplumda görülme sıklığını veya o has-
talığa yakalanma olasılığını belirlemek için kullanılırken, oran bir 
sağlık olayının başka bir sağlık olayına göre ne boyutta olduğunu 
değerlendirmede kullanılır. Orantı ise bir sağlık olayının toplam 
içindeki payını ifade etmektedir (2, 9).

Örnekler:
Hız= 

            Bir iş yerinde çalışanlar arasında  
belli bir zamanda pnömokonyozlu çalışan sayısı x (k) katsayı
             Aynı iş yerinde aynı zamanda 
                   toplam çalışan sayısı

Orantı= 

            Bir iş yerinde çalışanlar arasında  
belli bir zamanda pnömokonyozlu çalışan sayısı x (k) katsayı
             Aynı iş yerinde aynı zamanda 
toplam hasta (bütün hastalıklar) çalışan sayısı

Oran= 

            Bir iş yerinde çalışanlar arasında  
belli bir zamanda pnömokonyozlu çalışan sayısı x (k) katsayı
             Aynı iş yerinde aynı zamanda 
      pnömokonyozlu olmayan çalışan sayısı

Hastalık (morbidite) düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan 
başlıca ölçütler, her ikisi de birer hız olan prevalans ve insidans-
tır. Bu göstergeler morbiditeyi zamana bağlı olarak açıklamakta-
dır (2, 9, 10).

Prevalans, bir toplumda, belirli bir zamanda saptanan tüm 
(eski ve yeni) vaka sayısının aynı zamanda risk altında bulunan 
kişi sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. Risk altındaki kişi-
ler, belirli bir hastalığa yatkın kişiler olup demografik, coğrafî veya 
çevresel faktörlerle tanımlanabilir. Örneğin, iş kazaları sadece ça-
lışan insanlar arasında meydana gelir, yani burada risk altındaki 
nüfus çalışan kişilerdir. Prevalans, bir hastalığın toplumda ve he-
saplandıkları yer ve zamandaki hastalık yükünü göstermektedir. 
Diğer bir tanıma göre de prevalans, bir toplumda araştırmanın 
yapılmasından önce oluşmuş ve araştırma sırasında devam eden 
vakalarla, araştırma sürecinde ortaya çıkan yeni vakaların topla-
mının, toplum içinde görülme hızıdır (2, 5, 9).

Prevalans =

  Belirli zaman diliminde görülen 
      tüm eski ve yeni vaka sayısı     x k
        Risk altındaki toplum

 *Katsayı; olayın sıklığına göre değeri değişebilir (1, 10, 100, 1000, 10n gibi).

Örneğin, 200 kişinin çalıştığı bir iş yerinde belirli bir zamanda 
çalışanlara yapılan sağlık taramasında 10 kişide astım olduğu tes-
pit edilmiştir. Bu iş yerinde astım prevalansı (10/200)x100 = %5’tir. 
Veriler zaman içindeki bir nokta (tarih) ile ilgili olarak toplanmış-
sa hesaplanan değer “nokta prevalans hızı” olarak tanımlanır; eğer 
belirli bir dönemdeki (periyod) prevalans hesaplanır ise “süre/dö-

nem prevalans hızı” hesaplanmış olur. Hayatlarının en az bir bö-
lümünde ilgilenilen hastalığa yakalanmış oldukları bilinen kişiler 
üzerinden hesaplanan prevalans “hayat boyu prevalans” olarak ta-
nımlanmaktadır (5).

İnsidans, toplumda belirli bir süre zarfında görülen yeni vaka 
sayısının, aynı sürede risk altında bulunan kişi sayısına bölünme-
si ile elde edilmektedir. Bir toplumdaki sağlam kişilerin (ilgileni-
len hastalığa sahip olmayan kişilerin), belirli bir süre içinde has-
talığa yakalanma olasılığı olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle 
insidans, belirtilen nüfusta belirli bir sürede ortaya çıkan yeni va-
kaların görülme hızını temsil eder (2, 5, 9).

İnsidans =

  Belirli zaman diliminde görülen 
                yeni vaka sayısı              x k*
         Risk altındaki toplum

 
 *Katsayı; olayın sıklığına göre değeri değişebilir (1, 10, 100, 1000, …., 10n gibi).

Bir önceki örnek üzerinden düşünülecek olursa, 200 kişi-
nin çalıştığı iş yerinde yıllık rutin sağlık taramaları yapılmakta-
dır. Bir yıl önce yapılan taramalarda toplam 10 çalışanda astım 
hastalığı olduğu görülmüştür. Bir yıl sonra tarama tekrar edildi-
ğinde daha önce astım tanısı almamış olan 8 çalışana astım ta-
nısı konmuştur. Bu iş yerinde son bir yıldaki astım insidansı  
[8/(200-10)]x100= 8/190=%4,2’dir.

STANDARDİZASYON
Yirminci yüzyılın başından bu yana doğuşta beklenen yaşam sü-
resi uzamış ve buna bağlı olarak ileri yaş ölümler ile hipertan-
siyon, diyabet, iskemik kalp hastalıkları, kanser gibi bulaşıcı ol-
mayan hastalıkların görülme sıklığında artış meydana gelmiştir 
(11). Bu sıklıklara cinsiyetin etkisi de yaş ile birlikte değişmekte-
dir. Yaş ve cinsiyet gibi faktörler, prevalans, insidans, ölüm hızla-
rı gibi epidemiyolojik ölçütlerin hesaplanmasında gerçek değerle-
rin olduğundan daha fazla ya da daha az hesaplanmasına neden 
olmaktadır (12). Epidemiyolojik araştırmalarda bir hastalığın be-
lirli bir faktörle ilişkisi incelenirken, bu hastalığa neden olabilecek 
diğer faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması, kontrol edilmesi 
gerekir. Örneğin koroner kalp hastalığı gelişme olasılığı yaşa bağ-
lı olarak artacağı için bu hastalığın gelişimine etkisi olduğu düşü-
nülen stres, tütün ürünlerinin tüketilmesi gibi faktörler incelenir-
ken daha doğru sonuçlara ulaşabilmek için yaşın etkisinin orta-
dan kaldırılması gerekir (13). 

Bir toplumda yaşlı ve genç grupların bulaşıcı olmayan hasta-
lık sıklıkları karşılaştırılmak istendiğinde, yaşlı grupta yaşa bağlı 
olarak bu sıklığın daha fazla olduğu görülecektir. Karşılaştırma-
nın doğru olabilmesi için yaşın bu etkisinin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Öte yandan, toplumların kaba ölüm hızları karşı-
laştırılmak istendiğinde de yalnızca kaba hızlara bakarak karşılaş-
tırma yapmak doğru olmaz. O toplumların yaş yapılarının ölüm 
hızına etkisi ortadan kaldırılarak karşılaştırma yapılması gerekir. 
Bu prosedür “standardizasyon” olarak tanımlanmaktadır (13, 14). 
Örneğin iki iş yerinde meydana gelen iş kazaları karşılaştırılmak 
istendiğinde, bu iş yerlerinde çalışan işçilerin yaşı, cinsiyeti, çalış-
ma süresi gibi faktörlere göre standardizasyon yapılması, karşılaş-
tırmanın doğru şekilde yapılmasını sağlayacaktır (13). 
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Dolaylı (İndirekt) Standardizasyon
Araştırma grubunun tabakaya özel hızları bilinmiyor veya araştır-
ma grubu az sayıda kişiden oluşuyorsa doğrudan standardizasyon 
yapılamaz. Bu durumda dolaylı standardizasyon kullanılır (13). 
Örneğin A ve B bölgelerinin kaba ölüm hızları karşılaştırılmak is-
tendiğinde, standart nüfusun yaş bantlarına özel ölüm hızlarına 
göre her iki bölge için de yaş bantlarına özel “beklenen” ölüm sa-
yıları hesaplanır. Toplam gözlenen ölüm sayıları, toplam beklenen 
ölüm sayılarına bölünerek her iki bölge icin standardize ölüm ora-
nı  (standardized mortality ratio-SMR) hesaplanır. Standart nü-
fusun kaba hızı ile standardize ölüm oranı çarpımından ise stan-
dardize hız elde edilir. Dolaylı standardizasyona örnek Tablo 3’te  
görülmektedir (16).

A bölgesi için 0-34 yaş beklenen ölüm sayısı= Standart nüfus yaşa 
özel ölüm hızı x A bölgesi 0-34 yaş nüfusu= %0,2 x 2.000= 40

A bölgesi için 35-64 yaş beklenen ölüm sayısı= Standart nüfus 
yaşa özel ölüm hızı x A bölgesi 35-64 yaş nüfusu= %0,4 x 3.000= 120

A bölgesi için ≥65 yaş beklenen ölüm sayısı= Standart nüfus yaşa 
özel ölüm hızı x A bölgesi ≥65 yaş nüfusu= %0,6 x 5.000= 300

A bölgesi için toplam beklenen ölüm sayısı= 40 + 120 + 300= 460
B bölgesi için 0-34 yaş beklenen ölüm sayısı= Standart nüfus yaşa 

özel ölüm hızı x B bölgesi 0-34 yaş nüfusu= %0,2 x 5.000= 100
B bölgesi için 35-64 yaş beklenen ölüm sayısı= Standart nüfus 

yaşa özel ölüm hızı x B bölgesi 35-64 yaş nüfusu= %0,4 x 4.000= 160
B bölgesi için ≥65 yaş beklenen ölüm sayısı= Standart nüfus yaşa 

özel ölüm hızı x A bölgesi ≥65 yaş nüfusu= %0,6 x 1.000= 60
B bölgesi için toplam beklenen ölüm sayısı= 100 + 160 + 60= 320

A bölgesi için SMR= 550 / 460= 1,196
B bölgesi için SMR= 500 / 320= 1,563
A bölgesi için toplam standardize hız= SMR x Standart nüfus 

kaba hızı= %0,45 x 1,196= %5,38
B bölgesi için toplam standardize hız= SMR x Standart nüfus 

kaba hızı= %0,45 x 1,563= %7,03

Demografik özellikler açısından birbirinden farklı olan top-
lumları objektif olarak karşılaştırabilmek için standardizasyon 
önemli bir yöntemdir. Uluslararası düzeyde de bilginin karşılaş-
tırılabilir olmasını sağladığından yaygın şekilde kullanılmaktadır 
(16).

Standardizasyonda, araştırma yapılan toplum ile standart ol-
duğu kabul edilen bir referans toplumun belirli değişkenlerinin 
aynı olduğu kabul edilerek ağırlıklı ortalama hesaplanır. Yaşa göre 
standardizasyon yapılabileceği gibi cinsiyet, sosyoekonomik dü-
zey, tütün ürünleri tüketimi, çalışma süresi gibi faktörler için de 
standardizasyon yapılabilir (13). Günümüzde standardizasyon 
için kullanılan başlıca iki yöntem doğrudan (direkt) ve dolaylı (in-
direkt) standardizasyondur (14).

Doğrudan (Direkt) Standardizasyon
Doğrudan standardizasyon, toplumların hastalık veya ölüm dene-
yimlerini karşılaştırırken nüfus özelliklerindeki farklılıkların et-
kilerini ortadan kaldırma yöntemidir. Toplumların sağlığını kar-
şılaştırmada, ülkelerin sağlık düzeyini izlemede kullanılan önem-
li bir yöntemdir. (15). Araştırma grubunda elde edilen verilerin, 
standart grubun yapısına uyarlanması ile gerçekleştirilir. Stan-
dart grup olarak yaş-cinsiyet birleşimi veya standart popülasyon-
lar kullanılmaktadır. Standart popülasyonlar arasında en çok kul-
lanılanlar Segi (Dünya) standardizasyonu, İskandinavya (Avrupa) 
standardizasyonu ve DSÖ (Dünya) standardizasyonlarıdır (14). 
Doğrudan standardizasyon ile standart nüfusun yaş dağılımı ve 
incelenen nüfusun tabakaya özel ölüm hızları kullanılarak incele-
nen grup için “beklenen” ölüm sayıları hesaplanır. Doğrudan stan-
dardizasyona örnek Tablo 1 ve 2’de görülmektedir (16).

Tablo 1. A ve B bölgeleri için kaba ölüm hızı

Yaş
A Bölgesi B Bölgesi

Ölüm 
sayısı Nüfus Hız* Ölüm 

sayısı Nüfus Hız*

0-34   50   2.000 25 155   5.000 31

35-64 150   3.000 50 240   4.000 60

≥65 350   5.000 70 105   1.000 105

Toplam 550 10.000 55 500 10.000 50

*Binde

Tablo 2. A ve B bölgelerinin standardize ölüm hızı

Yaş Standart 
nüfus

A Bölgesi B Bölgesi

Hız* Beklenen 
ölüm sayısı Hız* Beklenen 

ölüm sayısı

0-34   3.000 25  75 31   93

35-64   3.000 50 150 60 180

≥65   4.000 70 280 105 420

Toplam 10.000 50,5 505 69,3 693

*Binde

Tablo 3. Dolaylı standardizasyon örneği

A Bölgesi B Bölgesi

Yaş
Standart nüfus 

ölüm hızı*
Nüfus

Gözlenen ölüm 

sayısı 

Beklenen ölüm 

sayısı 
Nüfus

Gözlenen ölüm 

sayısı 

Beklenen ölüm 

sayısı 

0-34 20   2.000   50   40   5.000 155 100

35-64 40   3.000 150 120   4.000 240 160

≥65 60   5.000 350 300   1.000 105   60

Toplam 45 10.000 550 460 10.000 500 320

*Binde
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EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA TÜRLERİ
Epidemiyolojik araştırmalar, araştırmanın temel amacına ve 
yöntemine göre aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırılırlar (2):
I. Gözlemsel araştırmalar

1. Tanımlayıcı araştırmalar
•	 Vaka sunumları
•	 Vaka serileri
•	 Ekolojik çalışmalar
•	 Tanımlayıcı kesitsel araştırmalar

2. Analitik araştırmalar
•	 Analitik kesitsel araştırmalar
•	 Vaka-kontrol araştırmaları
•	 Kohort araştırmaları

II. Müdahale (Deneysel) araştırmaları
III. Metodolojik araştırmalar

•	 Validite (geçerlilik) araştırmaları
•	 Güvenilirlik (tutarlılık) araştırmaları

TANIMLAYICI ARAŞTIRMALAR
Toplumdaki sağlık sorunlarını ve bu sorunların büyüklüğünü 
tanımlayan, sağlık sorunlarının kişi, yer ve zaman özelliklerine 
göre dağılımını inceleyen araştırmalar tanımlayıcı araştırmalar-
dır (2). Last’ın tanımına göre de tanımlayıcı araştırmalar, “ilgile-
nilen değişkenlerin çalışma yapıldığı andaki “özelliklerinin” ta-
nımlanması amacıyla planlanan, nedensel ya da nedensel olma-
yan tipteki ilişkileri incelemek amacı olmayan, hipotez yaratma-
ya yönelik araştırmalardır” (1).

Tanımlayıcı araştırma çeşitlerinden biri vaka sunumlarıdır. 
Vaka sunumlarında, nadir görülen bir hastalık tanısı konan vaka-
nın şikâyetleri, muayene ve laboratuvar bulguları sunulmaktadır. 
Bu çalışmalarda ender karşılaşılan bir hastalık tablosunun ya da 
bilinen bir hastalığın farklı bir klinik biçiminin tüm ayrıntılarıy-
la (klinik, laboratuvar) tanımlanması söz konusudur. Bir diğer ta-
nımlayıcı araştırma tipi olan vaka serilerinde aynı hastalık tanısı 
alan bir grup vakanın özellikleri, uygulanan tedavi türleri, tedavi 
sonuçları tanımlanmaktadır. Vaka serileri, “alışılmadık/yeni” bul-
guları (durumları) olan bir vaka grubunun rapor edilmesi şeklin-
de de sunulmaktadır (2).

Tanımlayıcı araştırmaların başka bir çeşidi ise ekolojik 
araştırmalardır. Ekolojik araştırmalarda toplumda görülen sağ-
lık sorunları, yine toplumdaki bazı özelliklerle birlikte değerlen-
dirilir. Bu çalışmalar hipotez geliştirmeye yönelik olup etken-so-
nuç ilişkisinin değerlendirilmesi kişiler değil gruplar/toplum-
lar bazında yapılmaktadır. Burada grup/toplum bir okul, fab-
rika, şehir veya ilçe olabilir. Bu araştırmaların sonuçları top-
lumun tümü hakkında bilgi verirken, kişi düzeyine indirgene-
mez. İncelemeler grup düzeyinde yapıldığı için herhangi bir et-
kene maruz kalma ile sonuç arasındaki ilişki bireysel düzeyde  
kurulamaz (2, 5, 17).

Tanımlayıcı araştırmaların asıl amacı sorunu tanımlamaktır, 
bu nedenle bu araştırmaların tasarlanma aşamasında hipotez 
kurulmaz. Buna karşılık tanımlayıcı araştırmalardan elde edi-
len veriler, nedene yönelik hipotez kurulmasında önemli bir kat-
kı sağlar.

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR
Kesitsel araştırmalar, risk altındaki toplumda (veya bu toplumdan 
seçilen ve toplumu temsil ettiği garantilenen bir örnekte), araş-
tırmanın yapıldığı zaman diliminde, bir hastalığın veya bir ola-
yın prevalansını yani görülme sıklığını belirler. Bu nedenle kesit-
sel araştırmalar, prevalans araştırmaları olarak da adlandırılmak-
tadır (2, 5).

Tanımlayıcı kesitsel araştırmalar, tanımlayıcı araştırma 
yöntemleri içinde sağlık sorunlarının prevalansının (yükünün) 
topluma genellenebilir şekilde bulunmasını sağlayan tek araştır-
ma yöntemidir. Analitik kesitsel araştırmalarda ise toplum ba-
zında araştırılan hastalık ile şüphe edilen etkenlerin ilişkili olup 
olmadığı incelenir. Bu tür çalışmalarda etken ile sonuç arasında 
bir ilişki bulunabilir ancak analitik kesitsel araştırmalar bu ilişki-
nin nedensel olup olmadığı konusunda bilgi vermez.

Kesitsel araştırmalarda belirli zamanda neden ve sonuç birlikte 
değerlendirilir; genellikle neden ve sonuçların görülme hızlarının 
bilinmediği, neden-sonuç ilişkisinin önceden kestirilemediği, top-
lumun tanınmadığı durumlarda kullanılır. Kesitsel araştırmalar-
dan elde edilen veriler, toplumlardaki sağlık hizmeti ihtiyaçlarının 
belirlenmesine ve değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır (2, 5, 
10). (Kesitsel araştırma deseni akış şeması için bakınız: Tezcan, S. 
(2017). Temel epidemiyoloji (s. 100). Ankara: Hipokrat Yayınevi.) 

Kesitsel çalışmalardan elde edilen temel epidemiyolojik ölçüt-
ler etkenle karşılan ve karşılaşmayan gruplarda hastalık prevalan-
sı ile toplam prevalanstır.

Çizelge 1. Kesitsel araştırmalarda tek etkene göre sonucun örnek 

değerlendirme tablosu.

Etken Hastalık var Hastalık yok Toplam

Karşılaşan a b a+b

Karşılaşmayan c d c+d

Toplam a+c b+d a+b+c+d

Toplam Prevalans =       a+c      x k
 a+b+c+d

Prevalans etken (+)=     a    x k         Diğer bir deyişle,
 a+b

  Etkenle karşılaşmayan ve hastalık görülen kişi sayısı  x k
Etkenle karşılaşan toplam kişi sayısı

Prevalans etken (-)=     c    x k         Diğer bir deyişle,
 a+b

  Etkenle karşılaşmayan ve hastalık görülen kişi sayısı  x k
Etkenle karşılaşmayan toplam kişi sayısı
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Kesitsel Araştırmaların Avantajları ve 
Dezavantajları (2):
•	 İncelenen konunun toplumdaki prevalansının ve bununla iliş-

kili faktörlerin belirlenmesi açısından önemli araştırmalardır.
•	 Kısa sürede, görece düşük maliyetle, hastalık ile ilgili yararlı 

bilgiler elde edilir.
•	 Birden fazla sağlık sorunu tek araştırmada incelenebilir.
•	 Toplumun tamamında ya da toplumu temsil eden bir örnek 

üzerinde araştırma yapıldığı için elde edilen sonuçlar toplu-
ma/araştırma yapılan gruba genellenebilir.

Buna karşılık,
•	 Etken ve sonuç bir arada değerlendirildiği için nedensellik ile 

ilgili yorum yapmanın olası olmadığı unutulmamalıdır.
•	 Kesitsel araştırmalarda araştırma başlamadan önce ölenler, 

iyileşenler, araştırmanın yapıldığı bölge/kurum/iş yeri dışına 
gidenler değerlendirilememektedir. Özellikle fatalitesi yüksek 
olan ya da kısa sürede iyileşmenin mümkün olduğu hastalık-
larda, dışa göçün çok olduğu durumlarda, sık sık iş değişikli-
ği yapılan iş kollarında çalışanlar için seçime bağlı taraf tutma 
(yanlılık, İng. bias) söz konusu olmaktadır.

VAKA-KONTROL ARAŞTIRMALARI
Analitik araştırmalar grubunda olan vaka-kontrol araştırmala-
rı, kolay, ekonomik ve kısa sürede sonuç alınan bir araştırma tü-
rüdür. Bu araştırma yönteminde, hastalığı olan grup (vaka gru-
bu), hastalığı olmayan grup (kontrol grubu) ile etkenle karşılaş-
ma/etkene maruz kalma yönünden karşılaştırılır. Sonuçtan (has-
talık) yola çıkılarak “kuvvetle muhtemel” nedenin (etken) bulun-
ması amaçlanır. Bu nedenle geriye dönük-retrospektif araştırma-
lar olarak da tanımlanmaktadır (2). 

Vaka-kontrol araştırmasında vakalar herhangi bir sağlık kuru-
luşunda belirli bir hastalık tanısı alan kişilerden seçilebileceği gibi, 
genel toplumdan veya belirli bir risk altındaki toplumda saptanan 
tüm vakalar arasından da seçilebilmektedir. Vakaların seçiminde, 
araştırılacak olan hastalığın tüm özellikleriyle tanımlanmış ol-
ması gereklidir. Kontrol grubu ise bir sağlık kuruluşuna başvuran-
lardan, akraba, komşu, arkadaşlardan ya da risk altındaki toplum-
dan seçilebilir. Kontrollerin seçimi ile ilgili temel bir konu, kont-
rollerin söz konusu hastalığa sahip olmak dışında vakalara benzer 
olmasıdır. Kontrollerin belirlenmesinde de uygun, objektif, stan-
dart ve açık bir tanım yapılmalıdır (2, 18). (Vaka-kontrol araştır-
ma deseni akış şeması için bakınız: Tezcan, S. (2017). Temel epi-
demiyoloji (s. 87). Ankara: Hipokrat Yayınevi.)

Vaka-kontrol çalışmalarından elde edilen temel epidemiyolo-
jik ölçütler vaka ve kontrol gruplarında etkenle karşılaşma yüzde-
si (İng. proportion), vaka ve kontrol gruplarında tahmini risk (İng. 
odds) ile tahmini rölatif risktir (İng. odds ratio) (2).

Çizelge 2. Vaka-kontrol araştırmalarında sonuca göre tek etkenin 

örnek değerlendirme tablosu.

Etken Vaka grubu Kontrol grubu Toplam

Karşılaşan a c a+c

Karşılaşmayan b d b+d

Vaka grubunda etkenle karşılaşma yüzdesi=      a    x (k)
                                                                               a+b

Kontrol grubunda etkenle karşılaşma yüzdesi=      c    x (k)
                                                                                    c+d

Vakalarda Tahmini risk (İng. Odds)=            a    
                                                                         b

Kontrollerde Tahmini risk (İng. Odds)=      c    
                                                                         d

Tahmini rölatif risk (İng. Odds)=      a/b    =     axd   
                                                              c/d            bxc

Vaka-Kontrol Araştırmalarının Avantajları ve 
Dezavantajları (2)
Toplumda nadir görülen ve etkene maruz kalma ile hastalığın or-
taya çıkması arasında geçen sürenin uzun olduğu hastalıkların 
nedenlerinin araştırılmasında uygun bir yöntemdir. İzleme süre-
si olmadığı için katılımcıların araştırmayı terk etmesi sorunu yok-
tur. Uygulaması göreceli olarak kolay ve düşük maliyetli araştır-
malardır.

Buna karşılık vaka-kontrol çalışmalarında genellikle vaka ve 
kontroller kendi evrenlerini temsil edecek nitelikte olmadıkla-
rı için araştırma sonuçlarının da evrene genellenmesi mümkün 
olmaz. Araştırmanın yönü sonuçtan nedene olduğundan neden-
selliğin gösterilmesinde en önemli kriter olan zamana uygunlu-
ğun (temporalite) sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle, et-
ken veya sonucun hangisinin önce geldiğinin bilinmediği durum-
larda nedensellik açıklanamaz.

Vaka-kontrol araştırmalarında taraf tutma (yanlılık, İng. bias) 
olasılığı yüksektir. Taraf tutmaya neden olabilecek durumlardan 
bazıları şunlardır:
•	 Vakaların ve kontrollerin seçimine bağlı taraf tutma olabilir.
•	 Vakalara tanı koyma aşamasında yapılan hatalara bağlı yanlış 

tanılar taraf tutmaya neden olabilir.
•	 Verilerin kayıtlardan elde edildiği araştırmalarda, kayıtların 

güvenilir olmamasına bağlı taraf tutma olabilir.
•	 Kişilere anket yapıldığı durumlarda geçmişe dönük soru so-

rulması nedeniyle hatırlamamaya ya da eksik ve/veya yanlış 
hatırlamaya bağlı taraf tutma olabilir.

•	 Fatalite hızı yüksek hastalıklarda, vakaların çoğunluğu sağlık 
kurumuna başvurmadan ölmüş olacağı için, özellikle hastane 
kayıtlarından yararlanılarak oluşturulan vaka grubundaki va-
kalar hayatta kalanlar arasından seçilmiş olacaktır. Bu durum 
hastalık için elde edilen sonuçların yanıltıcı olmasına neden 
olacaktır.

KOHORT ARAŞTIRMALARI
Kohort kelimesi, ortak bir deneyim veya durumu paylaşan bir grup 
insanı tanımlar. Örneğin, bir doğum kohortu aynı yılda veya dö-
nemde doğanları kapsamaktadır. Kohort araştırmaları literatürde 
insidans araştırmaları, ileriye dönük (İng. forward-looking) araş-
tırmalar, prospektif araştırmalar, longitudinal araştırmalar, izleme 
(İng. follow-up) araştırmaları olarak da adlandırılmaktadır. Bu araş-
tırma türünde, incelenen hastalık yönünden sağlam olup etkenle 
karşılaşan ve karşılaşmayan kişilerin belirli bir süre izlenerek süre 
sonunda incelenen hastalığa yakalanma olasılıkları (insidans) sap-
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tanır. Kohort araştırmaları ileriye dönük (prospektif) yapılabilece-
ği gibi, kayıtlardan geriye dönük (retrospektif) olarak da yapılabilir 
(2, 17). (Kohort araştırma deseni akış şeması için bakınız: Tezcan, 
S. (2017). Temel epidemiyoloji (s. 120). Ankara: Hipokrat Yayınevi.)

Kohort araştırmalarından, etken ve sonuç arasındaki nedensel 
ilişkiyi gösteren önemli epidemiyolojik ölçütler elde edilir. Bu öl-
çütler etkenin bulunduğu ve bulunmadığı gruplarda hastalık insi-
dansı, toplam hastalık insidansı, rölatif risk (İng. risk ratio), atfe-
dilen risk (İng. attributable risk/fraction) ve korunabilirlik hızıdır 
(İng. attributable fraction for the population).

Çizelge 3. Kohort araştırmalarında sonucun tek etkene göre örnek 

değerlendirme tablosu.

Etken Hasta (Vaka) Sağlam (Kontrol) Toplam

Karşılaşan a b a+b

Karşılaşmayan c d c+d

Toplam a+c b+d a+b+c+d

Toplam insidans=         a+c       x (k)
                                  a+b+c+d

Ie(+) (etkenle karşılaşanlarda insidans)=      a    x (k)
                                                                         a+b

Ie(-) (etkenle karşılaşanlarda insidans)=      c    x (k)
                                                                        c+d

Rölatif risk=      Ie(+) (Etkenle karşılaşanlarda insidans)    
                        Ie (-) Etkenle karşılaşmayanlarda insidans)

Atfedilen risk=  Ie(+) - Ie(-)

Korunabilirlik hızı=      Ie(+) - Ie(-)    x 100
                                              Ie(+)

Rölatif risk, belirli bir hastalığa yakalanma olasılığının etken-
le karşılaşma durumuna göre farklı olup olmadığını sayısal ola-
rak belirten bir epidemiyolojik ölçüttür. Diğer bir deyişle, bir etke-
ne maruz kalan kişilerdeki ölüm ya da hastalanma riskinin, etke-
ne maruz kalmayanlardaki ölüm ya da hastalanma riskine oranı-
dır. Araştırılan etkenin gücünü gösterir ve nedenselliğin önemli 
ölçütlerinden birisidir (1’den ne kadar uzaklaşırsa (büyürse) araş-
tırılan etkenin sonuç üzerindeki etkisinin o kadar büyük olduğu 
düşünülür) (2, 19).

Atfedilen risk, etkenle karşılan ve karşılaşmayan grupların in-
sidans hızları arasındaki farktır. Etkenle karşılaşan grupta hesap-
lanan insidansın etkene atfedilebilecek payını gösterir (2).

Korunabilirlik hızı, etkene yönelik koruyucu önlemlerin alın-
ması durumunda, etkene bağlı olarak meydana gelebilecek olan 
vakaların yüzde ne kadar azaltılabileceğini gösterir (2).

Kohort Araştırmalarının Avantajları ve 
Dezavantajları (2)
•	 Neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesi için nedenin sonuçtan/

hastalığın ortaya çıkışından daha önce bireylerde var olduğu-
nun gösterilmesi gerekmektedir (zamana uygunluk, İng. tem-
porality). Kohort araştırmalarında da sağlam kişilerin izlen-
mesi sonucunda hastalığın ortaya çıkma durumu incelendiği 

için bu araştırmalar neden-sonuç ilişkisinin ortaya konulması 
açısından analitik araştırmalar arasında en güvenilir olanıdır. 

•	 Toplumda sık görülen, latent periyodu çok uzun olmayan has-
talıkların nedenlerinin araştırılması için en uygun yöntemdir.

•	 Bu çalışmalarda, insidans hızları ile etkene özel insidans hız-
larından yararlanılarak nedenselliği gösteren önemli ölçütler 
olan rölatif risk, atfedilen risk ve korunabilirlik hızı hesaplanır.

•	 Kohortlar yeterli süre izlenirse elde edilen sonuçlar tarafsız ve 
güvenilirdir.

Buna karşılık,
•	 Zaman, personel ve maliyet açısından çok pahalı araştırmalardır.
•	 Kohortlar veya araştırmacılar, araştırmanın sürdüğü zaman 

içinde araştırmayı terk edebilir. Buna bağlı olarak araştırma 
sonuçlarının güvenilirliği azalabilir.

•	 Araştırmada izleme süresi arttıkça neden-sonuç ilişkisinin 
başka faktörlerden etkilenme olasılığı artar.

•	 İnsidansı düşük ve latent dönemi uzun hastalıkların incelen-
mesinde büyük grupların araştırmaya dâhil edilmesi ve çok 
uzun süreyle izlenmesi gerekir. Buna bağlı olarak maliyet ve 
izlemde kayıplar da artar.

•	 Retrospektif kohort araştırmalarında kayıtlarda bilgi eksikliği 
olması araştırma sonuçlarını olumsuz yönde etkiler.

MÜDAHALE (DENEYSEL) ARAŞTIRMALARI
Müdahale araştırmalarında araştırmacı, kontrollü bir süreç yo-
luyla her bir birey veya topluluk için etkene (müdahale unsuruna) 
maruz kalmayı belirlemekte ve sonrasında maruz kalmanın etki-
lerini tespit etmek için zaman içinde bireyleri veya toplulukları iz-
lemektedir (4). Bir diğer deyişle bir veya daha fazla deney grubun-
da bir değişkeni değiştirmek veya bir tedaviyi/koruma yöntemini 
denemek amacıyla bir müdahalede bulunulmaktadır. Müdahale-
nin etkileri, deney grubundaki sonuçların kontrol grubu ile karşı-
laştırılması yoluyla ölçülmektedir (4, 5). Müdahale araştırmaları 
gruplara ayırmada randomizasyon olup olmamasına, kontrol gru-
bu bulunup bulunmamasına, sahada veya klinikte yapılma duru-
muna göre çeşitli şekillerde adlandırılabilmektedir. 

Müdahale araştırmalarında araştırmaya katılan hiçbir hasta-
nın tedaviden mahrum kalmaması, araştırmada uygulanan tedavi 
yönteminin kabul edilebilir olması gibi etik konuların göz önünde 
bulundurulması çok önemlidir (5).

Müdahale araştırmalarından elde edilen epidemiyolojik öl-
çütler müdahale ve kontrol gruplarında (kollarında) sonuç olayın 
(hastalık/ölüm) insidansı, rölatif etkinlik, atfedilen etkinlik ve et-
kililik hızıdır.

Müdahale grubunda sonuç olayın insidansı= 

             Müdahale grubunda hastalanan/ölen kişi sayısı     x k
                  Müdahale grubundaki toplam kişi sayısı

Kontrol grubunda sonuç olayın insidansı= 

                  Kontrol grubunda hastalanan/ölen kişi sayısı    x k
                      Kontrol grubundaki toplam kişi sayısı
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Rölatif Etkililik= 

                   Kontrol grubunda  sonuç olayın insidansı     x k
                Müdahale grubunda sonuç olayın insidansı

Atfedilen Etkililik= 

                           (Kontrol grubunda sonuç olayın insidansı) - 
                          (Müdahale grubunda sonuç olayın insidansı)

Atfedilen Etkililik= 
       (Kontrol grubunda sonuç olayın insidansı) - 
   (Müdahale grubunda sonuç olayın insidansı)     x 100
     Kontrol grubunda sonuç olayın insidansı

Atfedilen etkililik, toplumda belirli düzeyde görülen bir hasta-
lıktan bu müdahale uygulaması ile kaç kişinin yararlanacağını he-
saplamak için kullanılır. Etkililik (hastalıktan koruyuculuk) oranı, 
uygulanan müdahale yönteminin, sağlam kişilerin yüzde ne kada-
rını hastalığa yakalanmaktan, hasta olanların yüzde ne kadarını 
ölümden veya belirli sekellerden koruduğunu veya tamamen iyi-
leştirdiğini belirtir (2).

METODOLOJİK ARAŞTIRMALAR 
Hastalıkların teşhisinde veya tarama programlarında çeşitli fizik 
muayene ve laboratuvar yöntemlerinin kişiye doğru tanı koyma-
da ne kadar geçerli olduğunu ve bu yöntemleri kullanan kişilerin 
gözlem ve ölçümlerinin kalitesini belirlemek amacıyla yapılan ça-
lışmalar metodolojik araştırmalar olarak adlandırılmaktadır. Bu 
gruptaki araştırmalar validite (geçerlilik) ve güvenilirlik (tutarlı-
lık) araştırmalarıdır (2). 

Validite araştırmaları tanı yönteminin ilgilenilen hastalığın 
varlığı ya da yokluğu konusunda ne kadar doğru tanı koyduğu-
nu veya ölçme yönteminin ölçülen değişkenin değerini ne kadar 
doğru ölçtüğünü belirlemede kullanılan araştırmalardır. Duyarlı-
lık (hassasiyet/sensitivite) ve seçicilik/özgüllük (spesifisite) olmak 
üzere iki bileşeni bulunmaktadır (2, 19).

Çizelge 4. Metodolojik araştırmalar örnek değerlendirme tablosu.

Geçerliliği 
araştırılan 
yöntem/test

Referans/altın yöntem/test

Hasta Sağlam Toplam

Hasta a (doğru pozitif) b (yanlış pozitif) a+b

Sağlam c (yanlış negatif) d (doğru negatif) c+d

Toplam a+c b+d a+b+c+d

Duyarlılık (Hassasiyet/sensitivite): Geçerliliği araştırılan yön-
temin, referans yönteme göre hasta tanısı konan kişilerden ne ka-
darını “hasta” olarak saptayabildiğini göstermektedir.

 Geçerliliği araştırılan yönteme göre hasta kişi sayısı (a)   x k
         Referans yönteme göre hasta kişi sayısı (a+c)

Seçicilik/özgüllük (Spesifisite): Geçerliliği araştırılan yöntemin, 
referans yönteme göre sağlam olarak belirlenen kişilerden ne ka-
darını “sağlam” olarak saptayabildiğini göstermektedir.

 Geçerliliği araştırılan yönteme göre sağlam kişi sayısı (d)   x k
         Referans yönteme göre sağlam kişi sayısı (b+d)

Güvenilirlik araştırmalarında ise ölçüm, muayene ve gözlem-
leri yapan kişilerin, aynı bireyler üzerinde, aynı koşullarda ölçüm/
muayene/gözlemleri tekrar ettiğinde ne düzeyde aynı sonuçlara 
ulaştığı saptanmaktadır. Gözlemci içi (İng. intra-observer) ve göz-
lemciler arası (İng. inter-observer) duyarlılık olarak iki şekilde de-
ğerlendirme yapılmaktadır. Gözlemci içi duyarlılık, aynı kişiler 
üzerinde, aynı koşullarda, aynı gözlemci tarafından tekrar edilen 
gözlem ve ölçümlerin sonuçları arasındaki uyumu gösterir. Göz-
lemciler arası tutarlılık ise gözlem ve ölçümlerin aynı kişiler üze-
rinde, aynı koşullarda, ancak farklı gözlemciler tarafından yapıldı-
ğında, sonuçlar arasındaki uyumu gösterir (2, 19).

KANITA DAYALI TIP 
Kanıta dayalı tıp felsefesi çok eskilere dayanmakla birlikte tıbbi li-
teratürde “kanıta dayalı” ifadesi ilk olarak David Eddy tarafından 
kullanılmış, “kanıta dayalı tıp” terimi ise ilk olarak 1992 yılında 
Gordon Guyatt ve arkadaşları tarafından yayımlanan bir makale-
de kullanılmıştır (20, 21). Daha sonra Sackett 1996 yılında “kanıta 
dayalı tıp” terimini  şöyle tanımlamıştır: 

“Kanıta dayalı tıp, hastaların tedavisi ve bakımı hakkında karar 
verirken mevcut en iyi kanıtların dikkatli, açık ve akıllıca kullanıl-
masıdır. Kanıta dayalı tıp uygulaması, bireysel klinik deneyimle-
rin, sistematik araştırmalardan elde edilen en iyi klinik kanıtlarla 
birleştirilmesi anlamına gelmektedir” (22). Kanıta dayalı tıp uygu-
laması, mevcut en iyi araştırma kanıtlarının, klinik uzmanlık ve 
hasta değerleri ile bütünleşmesini sağlayan klinik problem çözü-
mü için sistematik bir yaklaşımdır (23). Klinisyenlerin kendi has-
talarının bakımında tanı, prognoz, tedavi ve diğer klinik ve sağlık 
sorunları hakkında klinik olarak önemli bilgilere ihtiyaç duydu-
ğu, kendi kendine yönetilen, yaşam boyu süren, probleme dayalı 
bir öğrenme sürecidir (24). Bir diğer deyişle ‘klinik kararları taraf 
tutmadan uzak, araştırmalara dayandırmak için vicdani bir çaba 
sarf etmek ve hastaların yaşamının daha uzun ve daha iyi hale ge-
tirebilmesine yönelik müdahalelerde bulunmak’ olarak da tanım-
lanmaktadır (25).

Kanıta dayalı tıp uygulamaları beş basamaktan oluşur (26, 27, 28).
1. “Ask a question” (Karşılaşılan problem ile ilgili uygun sorunun 

oluşturulması): Kanıta dayalı tıp yaklaşımının uygulanmasın-
da ilk basamak, problem ile ilgili uygun soru oluşturulmasıdır. 
Soru araştırılan konuya odaklı, açık ve net olmalıdır. Araştır-
ma sorusu, baş harfleri PICO şeklinde kısaltılan dört özellik 
ile tanımlanmaktadır:
 P (İng. Patient/Problem-Hasta/Sorun): Hastanın özellik-

leri ve sorun nedir? Hasta ve hastalıkla ilgili sorunları nasıl tanım-
larsınız?

 I (İng. Intervention-Müdahale): Mevcut problem için 
hangi inceleme, tedavi ya da girişim düşünülmektedir?
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3. “Appraise the research articles found” (Ulaşılan kanıtların eleş-
tirel gözle incelenmesi ve değerlendirilmesi): Elde edilen litera-
tür bilgileri ve kanıtlar eleştirel şekilde incelenir ve değerlendiri-
lir. Bunun için epidemiyoloji ve istatistik bilgisi gerekmektedir.

4. “Apply the research” (Elde edilen en iyi kanıtın hastanın özel-
likleri ile birleştirilerek uygulanması): Hekim, önceki üç basa-
mağın sonunda elde ettiği uygun tıbbi kanıtları, hastanın birey-
sel özelliklerini, kaygı ve beklentilerini de dikkate alarak, kendi 
deneyimleri ile birleştirir ve hastanın tedavisine karar verir.

5. “Audit the outcomes” (Sürecin izlenmesi ve değerlendirilmesi): 
Hekim, kanıta dayalı tıp basamaklarını doğru şekilde kullanıp 
doğru kararı verip vermediğini değerlendirir. Kanıta dayalı tıb-
bın sürekliliği açısından, kanıta dayalı tıp uygulamaları kadar, so-
nuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi de önem taşımaktadır.

Bu beş basamağı uygulayabilmek için içinden çıkılamayan soru-
nu yanıtlanabilir bir soruya dönüştürmek, bilgiye ulaşmak için 
veri tabanlarını inceleyebilmek, literatürden kalitesi uygun olan-
ları seçebilmek, klinik epidemiyoloji bilgisini kullanarak en iyi ka-

nıta karar vermek ve bu kanıtı hastaya yardım için kullanabilmek 
gerekmektedir (27). 

Sistematik derlemeler ve meta analizler kanıt piramidinin en 
tepesinde yer almaktadır. Sistematik derlemeler, belirli bir kli-
nik soruyu veya bir dizi soruyu ele almak için önceden tanımlan-
mış uygunluk kriterlerini karşılayan mevcut tüm kanıtların kap-
samlı bir özetidir. Bir konuda yayınlanmış olan çalışmalar kap-
samlı bir biçimde taranıp, çeşitli kabul ve ret kriterleri kullanıla-
rak hangi çalışmaların derlemeye gireceği belirlenip bu çalışma-
larda yer alan bilgiler sentez edilir (27, 29). 

Meta analizler ise aynı konudaki farklı çalışmaların sonuçla-
rının uygun istatistiksel yöntemlerle birleştirildiği bir yöntemdir. 
Bir müdahalenin net faydasına veya zararına ilişkin genel bir tah-
min sağlamak için kullanılabilir. Nicel veri içeren birden çok ça-
lışmanın verilerinden yararlanarak genel etki büyüklüğünün he-
saplanması amaçlanır. Meta analizler büyük bir örnekte kestirim-
lerin kesinlik ve gücünü artırır, aynı etkinin farklı alt gruplardaki 
sonuçlarını değerlendirmeye yarar (27, 29, 30).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE ARAŞTIRMA 
TÜRLERİ
Epidemiyolojide hastalıkların nedenlerini araştırmak, toplumun 
sağlık gereksinimlerini belirlemek, uygun müdahalelerle hastalık-
ları önlemek ve sağlığı geliştirmek amaçlanmaktadır. Epidemiyo-
lojik araştırmaların kapsamı, bulaşıcı hastalık nedenlerinin araş-
tırılmasından zaman içinde sağlıkla ilgili tüm durumları içerecek 
şekilde genişlemiş, akut ve kronik hastalıklar, sağlık ve iyilik hali, 
sağlık hizmetlerinin kalitesi gibi pek çok konuyu kapsamıştır. Epi-
demiyoloji halk sağlığının temel bilimi olarak, uygulamalı bilim-
lerinde de en önemli enstrüman olmuştur. İş sağlığı da epidemi-
yolojik ilkeler ve araştırma yöntemlerinin kullanıldığı uygulamalı 
alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır (31, 32).

İş sağlığı epidemiyolojisinde iş yerinde maruz kalınan bazı et-
kenlerin sağlık üzerine etkileri, çalışan kişilerde meydana gelen 
hastalıkların ve yaralanmaların nedenleri, dağılımı, sıklığı araştı-
rılır. Bu nedenle iş sağlığı epidemiyolojisi hem çalışan sağlığı hem 
de epidemiyoloji ile bağlantılı olup sağlıkla ilişkili tüm durumla-
rın ve bunların belirleyicilerinin iş ortamında incelenmesini sağ-
lar. Ayrıca iş yerlerinde iş sağlığına yönelik uygulanan koruyucu 
önlemlerin ve iş yeri sağlık birimlerinin etkinliğinin/etkililiğinin 
değerlendirilmesinde de epidemiyolojik yöntemlerden yararlanıl-
maktadır (31, 32). 

Bernardo Ramazzini, yaptığı araştırmalar ile iş sağlığı alanına 
önemli katkılarda bulunmuştur. Ramazzini, 1700 yılında yayınla-
dığı De Morbis Artificium’da, 52 meslekte çalışanların karşılaştı-
ğı kimyasallar, toz, metaller ve diğer ajanların sağlık tehlikelerini 
tanımlamış, mesleki etkenlere maruz kalmanın kronik hastalık-
ların oluşmasındaki ek veya tek başına rolünü ortaya koymuştur. 
Hekimlere, hastalarından öykü alırken sordukları sorulara ‘işiniz/
mesleğiniz nedir?’ sorusunu da eklemelerini önermiştir (33).

Dr. Pervical Pott, 1775 yılında uzun süre katran ve kuruma 
maruz kalan baca temizleyicilerinde skrotum kanseri görüldüğü-
nü saptamış, böylece kansere neden olan ilk mesleki/işe bağlı ma-
ruz kalma durumu ortaya konmuştur (34).

İş sağlığı ve güvenliği epidemiyolojisinin odağı, hastalık ne-
denlerini ortaya koymak, belirli hastalıkları ortadan kaldırmak 

Şekil 1.  Kanıt Piramidi (28)

Meta 
analiz ve 

sistematik 
derlemeler

Randomize 
kontrollü çalışmalar

Prospektif, 
tedavilerin 

test edilmesi

Kohort Araştırmaları
Prospektif: Kohortun maruz

kalma yönünden incelenmesi
ve sonucun gözlenmesi

Vaka-Kontrol Araştırmaları
Retrospektif: İlgilenilen konu ile

ilişkili risk faktörlerinin araştırılması

Vaka Sunumları veya Vaka Serileri,
Derlemeler, Uzman görüşleri, Editör yazıları

Hayvan Deneyleri ve Laboratuvar Çalışmaları

 C (İng. Comparison-Karşılaştırma): Planlanan inceleme, 
tedavi ya da girişimin alternafi nedir, karşılaştırınız.

 O (İng. Outcome-Sonuç): Sonuçta neyi amaçlıyorsunuz?

2. “Access the research literature” (Sorunun yanıtına yönelik li-
teratür taraması yapılarak kanıt araştırılması):  Klinik soru-
yu oluşturan uygun anahtar kelimeler kullanılarak veri taban-
larında tarama yapılır. Literatür taraması sonucunda ulaşılan 
makaleler aynı derecede veya kalitede klinik kanıt içermeyebi-
lir. Bu nedenle, klinik karar verme aşamasında, kullanılan kay-
nakların ve elde edilen verilerin kalite düzeyi göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Literatürdeki araştırmalar kanıt değerlerine 
göre sıralanarak kanıt piramidi adı verilen bir ölçek/skala oluş-
tururlar (Şekil 1).
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veya bu hastalıkların yaygınlığını azaltmak için hangi mesleksel/
işe bağlı veya diğer yaşam tarzı faktörlerinin düzenlenebileceğini 
belirlemek amacıyla gruplar (hasta olan ve/veya olmayan) üzeri-
ne araştırma yapmaktır (35). İş sağlığında kullanılabilecek veriler 
kayıtlardan, bildirimlerden ve araştırma sonuçlarından elde edi-
lebilir. Demografik özelliklere ilişkin kayıtlardan (yaş, cinsiyet vb.), 
işe giriş muayenesi bulgularından, periyodik muayene bulguları 
ve taramalardan, poliklinik kayıtlarından, etkene maruz kalma ile 
ilgili kayıtlardan, personel ve denetim izleme kayıtlarından; iş ka-
zası, meslek hastalıkları, hastalık ve ölüm bildirimlerinden çeşit-
li veriler elde edilebilir. 

İş sağlığı ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar tanımlayıcı araş-
tırmalar, vaka-kontrol araştırmaları, kesitsel araştırmalar, kohort 
araştırmaları ve müdahale araştırmaları olarak sıralanabilir. Bu 
araştırmalarda sağlıklı çalışan etkisi (İng. healthy worker ef-
fect) göz önünde bulundurulması gereken bir hata kaynağıdır. Bir 
işte çalışmak için belirli bir sağlık düzeyinde olmak gerekir. Belir-
li sağlık düzeyinde olmayan kişiler ya işe kabul edilmez ya da işten 
ayrılmaları gerekir. Bu nedenle çalışanlar üzerinde yapılan araş-
tırma sonuçlarının topluma genellenmesi taraf tutmaya yol açar. 
Bunun önüne geçebilmek için meslek hastalıklarının nedenleri-
nin araştırıldığı topluma genellenebilir çalışmalarda, karşılaştır-
ma gruplarının da çalışanlardan seçilmesi veya birden çok karşı-
laştırma grubu seçilmesi hata payını azaltacaktır (31, 36).

İş sağlığı epidemiyolojisinin, çalışanlarda hastalık nedenlerini 
ve sağlığın/hastalıkların belirleyicilerini saptamak, hastalıkların 
tanısı, ölçümü ve değerlendirmesi için yeterli destek sağlamak ve 
çalışanların her türlü mesleki etkene maruz kalma sınırlarını sap-
tamak konularında önemli işlevi bulunmaktadır (31).

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 
Tanımlayıcı Araştırmalar
Tanımlayıcı epidemiyoloji, iş sağlığı için büyük önem taşımak-
tadır. Tanımlayıcı araştırmaların yardımı olmadan, çalışan nü-
fus için etkili sağlık koruma programları oluşturmak mümkün  
değildir (37).

İş sağlığında tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalarda amaç, iş 
sağlığını ilgilendiren olayların durumunu/büyüklüğünü incelemek 
ve çeşitli kişi, yer, zaman özelliklerine göre dağılımdaki farklılıkları 
ortaya koymaktır. Farklılıklar ortaya konduktan sonra bu farklılıkla-
rın nereden kaynaklandığı şeklinde hipotezler oluşturulur ve bu hi-
potezlerin sınanması amacı ile de analitik çalışmalar yapılır. İş sağ-
lığında da tanımlayıcı araştırmaların çeşitli türlerinden yararlanılır.

Örneğin, 2017 yılında yayımlanan bir vaka sunumunda, mes-
leki olarak ağır metallere maruz kalmaya bir örnek olarak nikele 
maruz kalan bir çalışanda ortaya çıkan septal perforasyon vakası 
sunulmuştur. Yirmi dokuz yaşında erkek hasta, nazal septal per-
forasyon şüphesi ile kulak burun boğaz kliniğine sevk edilmiştir. 
Hasta nikel kaplama fabrikasında çalışmakta olup burun sprey-
leri, inhaler veya kokain gibi yasa dışı ilaç kullanma öyküsü yok-
tur. Ayrıca hiçbir travma, cerrahi öyküsü de yoktur. Tıbbi öykü, 
fizik muayene ve laboratuvar değerlendirmesi romatizmal ve en-
feksiyöz hastalıkların tanısında kesin sonuç vermemiş olup fizik 
muayenede metalik nefes kokusu kaydedilmiştir. Ağır metal ölçü-
münün yapılması amacıyla incelenen kan serum ve idrar örneğin-
de nikel seviyesi normal sınırların üzerinde bulunmuştur. Hasta-

ya, mesleki olarak nikele maruz kalmaya sekonder gelişen nazal 
septal perforasyon tanısı koyulmuştur. Vaka sunumunda, mesle-
ki olarak toksik ağır metallere maruz kalma ile ilişkili hastalık-
ların teşhisi hakkında yeterli farkındalığın oluşmasının ve ayrın-
tılı meslek öyküsü alınmasının tanıyı koymaya yardımcı olacağı 
üzerinde durulmuştur. Uygun koruyucu önlemlerin alınmasının 
önemi vurgulanmış ve herhangi bir şüphe duyulması durumunda 
biyolojik numunelerde toksik ağır metallerin araştırılmasının risk 
altındaki bireylerde etkene maruz kalma hakkında fikir verebile-
ceğinin akılda tutulması gerektiği belirtilmiştir (38). 

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yıllık olarak 
yayınladığı SGK İstatistik Yıllıkları’nda, Türkiye’de çalışan sayıla-
rı, cinsiyete, yaşa göre dağılımları; çalıştıkları illere ve iş kollarına 
göre dağılımları; çalışanlarda görülen meslek hastalıkları ve iş ka-
zalarının dağılımları tanımlayıcı epidemiyolojiye bir başka örnek 
oluşturmaktadır. 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamın-
daki sigortalılardan 2018 yılında iş kazası geçiren veya meslek has-
talığına tutulan sigortalı sayılarının aylara ve cinsiyete göre dağılı-
mı bir örnek olarak Tablo 1’de gösterilmiştir (39). 

Tablo 1. 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki 

Sigortalılardan İş Kazası Geçiren veya Meslek Hastalığına Tutulan 

Sigortalı Sayılarının Aylara ve Cinsiyete Göre Dağılımı, 2018 (39)

Aylar

İş kazası geçiren sigortalı 
sayısı

Meslek hastalığına tutulan 
sigortalı sayısı

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

Ocak 26.153 5.441 31.594 55 4 59

Şubat 25.452 5.274 30.726 63 13 76

Mart 30.420 6.185 36.605 60 4 64

Nisan 29.636 6.161 35.797 50 1 51

Mayıs 31.737 6.430 38.167 68 8 76

Haziran 27.815 6.062 33.877 54 7 61

Temmuz 39.363 7.881 47.244 67 8 75

Ağustos 28.061 6.094 34.155 38 5 43

Eylül 30.139 6.759 36.898 43 1 44

Ekim 30.979 7.006 37.985 47 7 54

Kasım 28.578 6.791 35.369 43 6 49

Aralık 25.975 6.593 32.568 86 8 94

Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek 
hastalığı teşhisi konulan sigortalı sayısı 292 6 298

Toplam 354.308 76.677 430.985 966 78 1.044

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kesitsel Araştırmalar
İş sağlığı alanında kesitsel araştırmalar, topluma genellenebilir şe-
kilde organize edilerek iş ve meslek hastalıkları ile ilişkili faktörler 
hakkında fikir edinmek amacıyla planlanmaktadır.

Kesitsel türde epidemiyolojik araştırma yönteminin iş sağlığı 
alanında kullanılmasına, Adana’da tarım işçilerinin iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili özelliklerini araştırmayı amaçlayan 2013 yılın-
da yapılmış bir araştırma örnek olarak verilebilir (40). 
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Bu araştırma, iş sağlığı ve güvenliği açısından, göçmen mev-
simlik işçiler ile yerleşik tarım işçilerinin sosyo-demografik özel-
liklerinin saptanması amacıyla planlanmıştır. Bölgedeki tarım iş-
çisi sayısının tam olarak bilinmemesi nedeniyle, evren büyüklü-
ğünün bilinmediği durumda kullanılan örnek büyüklüğü hesap-
lama formülüne göre en küçük örnek büyüklüğü hesaplanmış ve 
göçmen mevsimlik tarım işleri için sayı 384 olarak bulunmuştur. 
Göçmen mevsimlik tarım işçileri ile karşılaştırma yapmak ama-
cıyla yerleşik tarım işçileri için de bir örnek büyüklüğü belirlen-
miştir. Çalışmada, Adana’da tarımsal faaliyetlerin en yoğun yü-
rütüldüğü beş ilçedeki tarım işçilerine ulaşılması hedeflenmiştir. 
Göçmen mevsimlik tarım işleri için 28 geçici yerleşim yeri ve yer-
leşik tarım işçileri için 28 köy tespit edilmiş, örnek, her bir böl-
ge için tabakalı basit rastgele örnekleme kullanılarak dağıtılmıştır. 
Veri toplama süresinin sonunda, 396’sı göçmen mevsimlik tarım 
işçisi ve 402’si yerleşik tarım işçisi olmak üzere toplam 798 tarım 
işçisinden veri elde edilmiştir. İşçilerin sosyodemografik özellik-
leri ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumlarına ilişkin veriler bir 
anket formu aracılığıyla toplanmıştır.

Yerleşik tarım işçilerinin yaşlarının ve eğitim düzeylerinin 
göçmen mevsimlik tarım işçilerinden daha yüksek olduğu; genel 
olarak katılımcıların ve özellikle göçmen mevsimlik tarım işçile-
rinin çok sayıda çocuğa ve kalabalık hane halkına sahip olduğu, 
araştırma grubunda akraba evliliklerinin de yüksek sıklıkta oldu-
ğu görülmüştür. Göçmen mevsimlik tarım işçilerinin %35,1’inin, 
yerleşik tarım işçilerinin %20,5’inin sosyal güvencesinin olmadı-
ğı saptanmıştır. Katılımcıların günde 10 saatten fazla çalıştığı tes-
pit edilmiş olup %12,9’unun mesleki yaralanma yaşadığı belirlen-
miştir. Araştırma sonunda, tarım işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda sorunlarının devam ettiği, denetimlerin uygun ve dü-
zenli şekilde yapılması ve tüm paydaşların (tarım işçileri, iş sağlığı 
ve güvenliği profesyonelleri, yerel yönetimler ve hükümet) iş birli-
ği içinde hareket etmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 
Vaka-Kontrol Araştırmaları
Vaka-kontrol araştırmaları, tek bir sonuçla ilişkili çoklu etkene 
maruz kalma durumlarını değerlendirmek için iş sağlığı ve gü-
venliği epidemiyolojisinde yaygın olarak kullanılan bir araştırma 
tasarımıdır (35). İş sağlığı ve güvenliğinde seyrek görülen meslek 
hastalıklarının ve iş kazalarının nedenlerinin belirlenmesinde va-
ka-kontrol araştırmalarının kullanılması önem taşımaktadır.

Vaka-kontrol araştırmalarının iş sağlığı ve güvenliği alanın-
da kullanılmasına 2004-2012 yılları arasında yapılmış aşağıdaki 
araştırma örnek olarak verilebilir (41). 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), birçok nede-
ne bağlı gelişen ilerleyici bir solunum yolu hastalığı olup dünya-
da önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Tütün ürünlerinin tü-
ketilmesi KOAH için başlıca risk faktörü olarak kabul edilmesi-
ne rağmen, bu hastalık için çevresel ve mesleki etkenlere maruz 
kalma durumunun da göz önünde bulundurulması gerekmek-
tedir. Amerikan Toraks Derneği’nin tahminine göre 2010 yılın-
da KOAH vakalarının %20’sinden fazlası mesleki etkenlere maruz 
kalmaya bağlıdır. Dünya genelinde yapılan birçok çalışma, iş ye-
rinde buhara, gaza, toza veya dumana maruz kalmanın KOAH ge-
lişiminden kısmen sorumlu olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu ma-

ruz kalma ile öksürük ve nefes darlığı gibi akciğer semptomlarının 
varlığı arasında doza bağlı bir ilişki bulunmuştur. Risk altında ol-
duğu belirlenen sektörler madencilik, inşaat, döküm, kaynak, çelik, 
tekstil (özellikle pamuk) ve çiftçiliktir. Bu nedenle KOAH işle iliş-
kili olarak ortaya çıkabilir; ayrıca işçilerin çalışma güçlerini etki-
leyebilmesi, işe devamsızlığa neden olabilmesi açısından da önem 
taşımaktadır. Bu araştırmada KOAH ile ilişkili olabilecek meslek-
leri ve işle ilgili faktörleri saptamak amaçlanmıştır.

Araştırmada belirtilen altı hastanenin göğüs hastalıkları bölü-
müne ve bir üniversitenin iş ve meslek hastalıkları birimine 2004 
Eylül-2012 Eylül ayları arasında başvuran 1.519 kişi araştırmaya 
dâhil edilmiş, bu kişilerin solunum fonksiyonları spirometri ile 
değerlendirilmiştir. Araştırmaya dâhil edilme kriterleri göz önün-
de bulundurularak KOAH tanısı alan 547 kişi vaka grubu olarak 
belirlenmiştir. Spirometri testi sonucu KOAH olmayan ve vaka 
grubu ile cinsiyet, yaş ve sigara içme durumlarına göre eşleştiri-
len 547 kişi de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. İşle ilgili veriler, 
akciğer fonksiyon ölçümlerinden sonra bu çalışma için özel ola-
rak toplanmıştır. Diğer akciğer hastalıkları veya kulak burun bo-
ğaz hastalıkları tanısı olanlar araştırma dışında tutulmuştur. Ka-
tılımcılara yapılan ankette olası mesleki maruz kalmaları değer-
lendirmek amacıyla mesleki geçmiş ve evdeki diğer etkenlere ola-
sı maruz kalma durumu sorulmuştur.

İki değişkenli analizlerde, kentsel bölgede yaşamak KOAH için 
bir risk olarak bulunmuştur (OR=1,62, p<0,0001, %95 Güven ara-
lığı (GA)= 1,35-1,94). Boş zaman aktivitesinin olmaması da bir risk 
faktörü olarak belirlenmişken (OR=1,33, p=0,01, %95 GA= 1,06-
1,68), haftada bir saatten fazla spor yapmanın koruyucu bir faktör 
olduğu görülmüştür (OR=0,65, p=0,002 %95 GA= 0,49-0,86). Çok 
değişkenli analizlerde dökümhanede çalışmak KOAH için önem-
li bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır (OR=7,6, p<0,0001, %95 
GA= 4,5-12,9). Taşlama/makine ile işleme ve tekstil alanında ça-
lışmanın da KOAH için risk faktörleri olduğu, ancak dökümha-
nede çalışmak kadar yüksek risk taşımadığı bulunmuştur. Çiftçi-
lik ve çömlekçilik işi ise koruyucu faktörler olarak bulunmuştur.

Bu çalışmanın KOAH gelişiminde mesleki faktörlerin, özellik-
le dökümhane çalışanları arasında önemini ortaya koyduğu be-
lirtilmiştir. Sigarayla ilişkili hastalıklarla mücadelede olduğu gibi, 
tehlikesi bilinen mesleki ajanlara maruz kalmanın ortadan kaldı-
rılmasının veya zararlı olmayan bir alternatif ile değiştirilmesinin, 
KOAH’ın başlangıcını önlemenin en iyi yolu olduğu belirtilmiştir. 
Bu nedenle mesleki risk faktörleri üzerine araştırmalara devam 
etmenin önemli olduğu vurgulanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kohort Araştırmaları
Kohort araştırmalarında araştırmacılar etkene maruz kalan bir 
grup ile maruz kalmayan bir grubu bir süre izlendikten sonra 
gruplardaki hastalık insidanslarını (görülme olasılıklarını) karşı-
laştırır. Bu yaklaşım, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışma-
larda çalışma ortamında tehlikeli maddelere maruz kalan işçile-
rin hastalık deneyiminin, bu maddelere maruz kalmayan işçilerin 
veya genel nüfusun hastalık deneyimleri ile karşılaştırıldığı çalış-
malarda kullanılmaktadır (18, 35).

Çalışılan ortamda gürültüye maruz kalma ile işitme kaybı ara-
sındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlayan bir kohort araştırmasında, 
gürültünün yüksek düzeyde olduğu bölümde çalışan işçiler ile gü-
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rültünün daha düşük düzeyde olduğu bölümde çalışan işçilerin 
önce işitme düzeyleri belirlenmiş, daha sonra herhangi bir işitme 
sorunu olmayan işçiler belirli bir süre izlenmişlerdir. İzleme sü-
resinin sonunda işçilerin tamamında işitme kaybı olup olmadığı 
tekrar değerlendirilmiştir. Gürültü düzeyi yüksek olan ortamda 
çalışan işçilerde, diğer işçilere göre işitme kaybının 2,5 kat daha 
fazla olduğu görülmüştür. 

Kohort araştırmalarının iş sağlığı ve güvenliği alanında kul-
lanılmasına aşağıdaki araştırma da örnek olarak verilebilir (42):

Güney Çin’de yapılan araştırmalar, artan metabolik sendrom 
sıklığının çevresel kimyasal kirleticilere maruz kalma durumun-
daki artışla ilişkili olabileceğini göstermiştir. Yapılan hayvan de-
neyleri, ekzojen bir östrojen bozucu kimyasal olan bisfenol A’nın 
insülin direncini artırarak metabolik sendrom gelişiminde potan-
siyel rolü olduğu göstermiştir. Bisfenol A insanlardan alınan id-
rar örneklerinde saptanabilmektedir. Sigara içmenin de insülin 
direnci ve inflamasyon ile ilişkili olmasından yola çıkılarak, bu 
etkenin de metabolik sendrom etiyolojisinde bisfenol A ile ben-
zer biyolojik mekanizmalara sahip olabileceği düşünülmekte-
dir. Bu nedenle Çin’de metabolik sendrom insidansı ile idrar bis-
fenol A düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla bir ko-
hort araştırması planlanmıştır. Bu çalışmada, ayrıca sigara içme-
nin idrar bisfenol A ile metabolik sendrom insidansı arasındaki 
ilişkiyi değiştirip değiştirmediğinin araştırılması da amaçlanmış-
tır. Bu amaçla, bir nükleer enerji santralinde 2013 yılında işe baş-
layan 2.207 işçi arasından işe başlangıç fizik muayenesi sonrasın-
da araştırmaya dâhil edilmeye uygun görülen 1.227 işçi araştır-
ma grubunu oluşturmuştur. Katılımcılar standart bir anket for-
mu doldurmuşlar ve idrar örnekleri vermişlerdir. Tüm katılımcı-
lar, kohortun başlangıcından 31 Aralık 2017 tarihine kadar her yıl 
izlenmiştir. Bu dönem içinde metabolik sendrom tanısı alan ki-
şiler için izleme sonlandırılmıştır. İzleme sürecinde 189 kişi iz-
lemden çıkmıştır. Araştırmanın sonuna dek izlenen 1.038 kişinin 
200’ünde metabolik sendrom geliştiği görülmüştür. Tüm kohort-
ta artan metabolik sendrom riski olduğu, bu artan riskin öncelik-
le idrarında orta veya yüksek düzeyde bisfenol A olan sigara içen-
lerle sınırlı olduğu görülmüştür. Sigara içme ile bisfenol A’nın en 
yüksek düzeyi arasındaki etkileşim istatistiksel olarak anlamlı bu-
lunmuştur. Buna dayanarak üriner bisfenol A’nın metabolik send-
rom riski üzerindeki etkisini sigara içmenin pozitif yönde etkile-
diğini açıklanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 
Müdahale Araştırmaları
Müdahale araştırmaları iş sağlığı ve güvenliği alanında ağırlıklı ola-
rak, iş yerinde çeşitli sağlık riskleri yaratan durumlara karşı korun-
ma önlemlerinin etkililiğinin değerlendirildiği çalışmalar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Müdahale araştırmalarında gözlemsel araş-
tırmaların aksine, araştırma grubuna araştırmacının bir müdahale-
si vardır ve müdahalenin sonuç üzerindeki etkisi incelenir (35).

Müdahale araştırmalarına örnek olarak, yapılan işe bağlı cilt 
problemlerinin önlenmesine yönelik aşağıda ayrıntıları verilen 
araştırma gösterilebilir (43). Bu araştırmada ıslak ortamda çalı-
şılan işlerde iş sağlığı ve güvenliğinin bir parçası olarak bir cilt 
bakım programının uygulanması ile cilt bakımı hakkındaki bil-
ginin artırılmasını sağlamak, davranış değişikliği oluşturmak ve 

tahriş edici cilt semptomlarının azaltılması amaçlanmıştır. Katı-
lımcılar Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki yedi huzurevin-
de hemşire olarak, mutfak işlerinde ya da temizlik işlerinde çalı-
şanlar arasından seçilmiştir. Daimi bir çalışan olan, ıslak ortam-
da çalışan ve haftada en az 28 saatlik bir çalışma süresi olan ki-
şiler araştırmaya dâhil edilmiştir. Yedi iş yerinin her biri, müda-
hale grubuna (207 kişi) veya kontrol grubuna (168 kişi) rastgele 
(‘random’ olarak) atanmıştır (toplam 375 kişi). Tüm katılımcılar-
dan yazılı onam alınmıştır.

Kopenhag’da bulunan huzurevleri (n=110) çalışan sayısına göre 
üç gruba ayrılmıştır (40 kişinin altında, 40-70 kişi arasında ve 70 
kişiden fazla olarak). Araştırmanın müdahale kolu için her grup-
tan birer tane olmak üzere rastgele üç, kontrol kolu için ise dört hu-
zurevi seçilmiştir (iki kolda da eşit sayıda katılımcı elde etmek için). 
Çalışmaya katılmak istemeyen bir huzurevi olduğunda aynı grup-
tan rastgele başka bir huzurevi seçilmiştir. Müdahale kolundaki ça-
lışanlara çalışma süresince bir cilt bakımı eğitim programı uygu-
lanmıştır. Hem müdahale hem de kontrol kolu araştırmanın baş-
langıcından beş ay sonra (Ekim-Kasım 1998) ve çalışmanın sonun-
da (Mart-Nisan 1999) olacak şekilde iki kez izlenmiştir.

Müdahale kolunda olan her iş yerinde 10-20 kişilik bir ekibe cilt 
bakımı konusunda resmi bir eğitim programı verilmiştir. Bu ekibin 
üyeleri iş yeri tarafından seçilmiş olup her ekipte yönetimden en az 
bir kişi, yerel güvenlik kurulundan bir kişi ve her çalışma sektörün-
den (hemşirelik, mutfak ve temizlik) bir kişi bulunması zorunlu tu-
tulmuştur. Eğitim programının amacı, katılımcılara kanıta daya-
lı bir cilt bakım programını anlamaya yönelik ön şartları sunmak, 
cilt bakım programına ilişkin yazılı talimatlarla bir cilt bakım po-
litikası geliştirmek ve katılımcıları cilt bakım politikasını meslek-
taşlarına iletme konusunda eğitmektir. Eğitimden sonra katılımcı 
ekip bilgilendirme toplantıları düzenleyerek posterler hazırlayarak 
veya her çalışana bireysel talimatlar vererek bilgiyi meslektaşları-
na aktarmıştır. 

Kanıta dayalı cilt bakım programında, uygun eldiven kullanıl-
ması, doğru el yıkama ile el dezenfektanlarının ve nemlendiricile-
rinin kullanılması hakkında epidemiyolojik ve deneysel çalışma-
lardan elde edilen güncel bilgiler aktarılmıştır. Eğitim programı 
ile birlikte iş yerlerinde, belgelendirilmiş etkiye sahip nemlendi-
riciler (koku içermeyen ve tam içerik listesine sahip ancak tica-
ri adı olmayan) ve pamuklu eldivenlerin tüm çalışanların kullan-
ması için bulundurulması sağlanmıştır. İzlem sonunda tüm katı-
lımcılara cilt bakımı hakkında temel bilgiler testi uygulanmıştır 
(el yıkamada kullanılan suyun sıcaklığı, yüzük kullanılması, de-
zenfektan kullanılması, koruyucu eldiven ve pamuk eldiven kul-
lanılması, kuru cildin nasıl tedavi edileceği ve nemlendirici seçi-
mi ile ilgili yedi soru).

Müdahale ve kontrol kolunun incelenmesi, müdahalenin be-
şinci ayında ve sonunda anketler ve klinik muayeneler ile gerçek-
leştirilmiştir. Ankette yaş, çalışma süresi, doktor tarafından tanı 
konmuş bazı hastalıklar, çocuk sahibi olma durumu, önceki ve 
şimdiki cilt semptomları ve davranışla ilgili sorular vardır. Daha 
sonra bu konuda eğitilmiş bir doktor veya hemşire katılımcıların 
ellerini muayene etmiştir. Klinik muayenede semptomlar kayde-
dilmiş ve lokalizasyonları belirtilmiştir. Sonuçta katılımcılar cilt 
semptomları olma durumuna göre “yok”, “çok hafif”, “hafif”, “orta” 
ve “şiddetli” şeklinde beş gruba ayrılmıştır.
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Araştırma bulguları incelendiğinde bilgi sorularından olu-
şan testte müdahale kolundaki kişilerin kontrol kolundakilere 
göre anlamlı olarak daha yüksek puana sahip olduğu görülmüş-
tür (p=0,003). Davranış değişiklikleri incelendiğinde, ıslak çalış-
ma saatlerinin sayısının önemli ölçüde azaldığı, müdahale kolun-
da pamuk eldiven kullanmanın önemli ölçüde arttığı, kontrol ko-
lunda ise değişmediği görülmüştür. El yıkama sayısı, koruyucu el-
diven giyilen zaman ve nemlendirici kullanma çalışma süresi bo-
yunca değişmemiştir. Dezenfektan kullanma müdahale kolunda 
azalmış, kontrol kolunda değişmemiştir. Müdahale kolunun %61’i 
iş yerinde hiç yüzük takmazken, kontrol kolunda bu sıklık %44 
olarak bulunmuştur (p<0,009).

İlk değerlendirmede müdahale ile kontrol kolu arasında kli-
nik cilt semptomları açısından fark bulunmazken, müdahale-
den sonra müdahale kolunda daha az deri semptomu saptanmış 
(p<0,0001) ancak kontrol kolunda anlamlı değişiklik olmamıştır 
(p=1,00). Ek olarak çalışma süresi boyunca klinik cilt semptomla-
rındaki değişimin, müdahale ile kontrol kolu arasında anlamlı ola-
rak farklı olduğu görülmüştür (p<0,0002). 

Araştırmanın sonunda, müdahale kolunda cilt bakımı ile ilgi-
li bilgi düzeyinin önemli ölçüde iyileştirildiği ve önemli alanlar-
da risk davranışının en aza indirildiği, ayrıca müdahale kolunda-
ki bireylerin ellerindeki cilt semptomlarının sayısı ve ciddiyetinin 
kontrol koluna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldı-
ğı vurgulanmıştır. Bu bulgulardan yola çıkılarak iş yerinde katı-
lımcı ekiplere yönelik bir eğitim programının, ıslak ortamda ça-
lışılan iş yerlerinde başarılı bir önleyici tedbir olabileceğine dik-
kat çekilmiştir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE ÖZGÜ 
EPİDEMİYOLOJİK ÖLÇÜTLER (19, 31, 44)
İş kazası insidans hızı (İng. Accident incidence rate): Bir milyon 
iş saatinde, tam zamanlı çalışan 100 işçide veya iş yerinde risk al-
tında bulunan işçilerde görülen iş kazası sıklığı olmak üzere üç şe-
kilde hesaplanabilir. Toplam çalışma süresi ülkelere göre farklılık 
göstereceği için hızın hesaplandığı ülkedeki haftalık çalışma süre-
si göz önünde bulundurulur. 

İş kazası insidans hızı (100 işçide)= 

                 Bir iş yerindeki iş kazası sayısı                  x 225.000*
Aynı iş yerindeki tüm işçilerin toplam çalışma saati

*225.000 sayısı, 100 işçinin haftada 45 saatten yılda 50 hafta çalıştığı varsayıla-
rak bulunmaktadır (Türkiye için).

İş kazası insidans hızı (bir milyon iş saatinde)= 

                  Bir iş yerindeki iş kazası sayısı               x 1.000.000
Aynı iş yerindeki tüm işçilerin toplam çalışma saati

İş kazası insidans hızı (risk altındaki işçilerde) = Belirli bir 
sürede işçi başına düşen kaza sayısını ifade eder.

İş kazası insidans hızı (bir milyon iş saatinde)= 
           Bir iş yerinde belli bir süre içindeki 
                      toplam iş kazası sayısı                        x 1.000
                Aynı süre içinde aynı iş yerinde 
      risk altında bulunan ortalama işçi sayısı

İş Kazası Sıklık Hızı (İng. Accident frequency rate): Belirli bir sü-
rede 1 milyon iş saatinde oluşan iş kazası sayısını ifade eder. Bu hı-
zın 50-100 arasında olması beklenir; 100’ü aştığında iş kazasının 
ciddi bir sorun olduğunu düşünmek gerekir.

             Belirli bir süre içinde bir iş yerindeki  
                       toplam iş kazası sayısı                       x 1.000.000
    Aynı süre içinde aynı iş yerindeki tüm işçilerin 
            toplam çalışma saati (insan-saat)

Standardize iş kazası oranı: Bu çok önemli gösterge, kıyaslama-
lar yapmaya olanak tanır.

      Belirli bir yılda kaydedilen iş kazası sayısı       x 100
           Aynı yılda beklenen iş kazası sayısı

İş Kazası Ağırlık Hızı (İng. Accident severity rate): Belirli bir sü-
rede bin iş saati başına iş kazası nedeniyle kaybedilen gün sayısı-
nı ifade eder. Bu göstergenin genelde 0,5 ile 1 arasında olması bek-
lenir.

Bir iş yerinde belirli bir sürede iş kazası nedeniyle   
                 kaybedilen toplam gün sayısı*                x k (10n)*
   Aynı süre içinde aynı iş yerindeki tüm işçilerin 
                       toplam çalışma saati

*Ulusal düzeyde hesaplandığında 1.000.000, iş yerine göre hesaplandığında ge-

nellikle 1.000 kullanılır.

Yüz saatte yitirilen iş saati için iş kazası ağırlık hızı=

                      Bir iş yerinde iş kazası nedeniyle  
                        kaybedilen toplam gün sayısı*                   x 100
    Aynı iş yerindeki tüm işçilerin toplam çalışma saati

*İş kazası nedeniyle kaybedilen toplam gün sayısı hesaplanırken geçici iş göre-

mezlik sürelerine ek olarak ölümler de göz önünde bulundurulur.

İş göremezlik durumu (İng. Disability) ölçütleri
•	 Kişi başına aktivitenin kısıtlandığı ortalama gün sayısı
•	 Kişi başına işten kalınan ortalama gün sayısı
•	 Kişi başına yatakta geçirilen ortalama gün sayısı

Kaba ölüm hızı (mortalite hızı): Bir toplulukta belirli süre için-
de ölenlerin sayısının o toplumun nüfusuna bölünmesiyle elde 
edilir.

    Bir iş yerinde belirli süre içinde meydana gelen  
                               ölüm sayısı                               x k 
                Aynı iş yerinde aynı süre içinde  
                       toplam çalışan sayısı

“X” meslek hastalığına özel ölüm hızı (mortalite hızı) =

         Bir iş yerinde bir takvim yılı içinde  
     “X” meslek hastalığına bağlı ölüm sayısı       x k 
        Aynı iş yerinde aynı takvim yılı içinde  
                  toplam çalışan sayısı
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İş kazasına özel ölüm hızı (mortalite hızı) = 

          Bir iş yerinde belirli bir iş kazası nedeniyle 
                                  ölen işçi sayısı                             x k 
          Aynı iş yerinde çalışan toplam işçi sayısı

İş kazası fatalite hızı = 

Bir iş yerinde belirli bir iş kazası nedeniyle ölen işçi sayısı x k      
  Aynı iş yerinde aynı iş kazası geçiren toplam işçi sayısı

İşe devamsızlık (absentizm) insidans hızı: Çalışanların sağlık 
durumu hakkında kabaca bir fikir vermesi nedeniyle kullanılabi-
len bir ölçüttür.

Bir iş yerinde belirli süre içinde işe devam etmeyenlerin sayısı x k          
     Aynı iş yerinde aynı süre içinde ortalama işçi sayısı

Absentizm ağırlık hızı: Çalışan sayısı bazında belirli bir zaman 
dilimi içinde absentizm nedenli toplam iş günü kaybını gösteren 
bir ölçüttür. Genellikle bir ay, bir yıl gibi süreler üzerinden ifade 
edilmekte ve 100 veya 1000 işçi başına hızlar verilmektedir.

      Bir iş yerinde bir yıl içinde kaybedilen  
                      insan - gün sayısı                      x 100 veya 1000
      Aynı iş yerinde aynı yıldaki ortalama 
          işçi sayısı x çalışılan gün sayısı

(Aynı formülden hastalık nedeniyle olan absentizm hızı da he-
saplanabilmektedir.)

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE ÖZGÜ VERİ 
KAYNAKLARI
İş sağlığına ilişkin ölçütlerin hesaplanmasında ve çeşitli araştır-
malarda veri kaynaklarından yararlanılmaktadır. Bu kaynaklar 
başlıca iş yeri sağlık kayıtları ile personel kayıtlarıdır (2, 19).

İş Yeri Sağlık Kayıtları
•	 Kişisel bilgiler: 

- Demografik bilgiler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni 
durum, vb.)

- Kişisel özellikler (alışkanlıkları, geçirdiği hastalık ve kazalar, 
vb.)

- İş yaşamına ilişkin özellikler (daha önce yaptığı işler, süresi, 
nitelikleri, vb.)

•	 İşe	giriş	muayenesi
- Testler
- Muayene bulguları 

(Bu veriler, daha sonra ortaya çıkacak değişikliklerin izlenmesi, 
risklere maruz kalmanın değerlendirilmesi açısından çok önem-
lidir.)
•	 Aralıklı	tıbbi	kontrol	kayıtları

İşçilerde riske yönelik olarak yapılacak bu muayenelerle erken 
tanı ve tedavi olanağı bulunur. Risklere maruz kalmanın sonuçla-

rının izlenmesi ve zamanında önlem alınması için gereklidir.
•	 Poliklinik kayıtları

Hastalık ve kaza sonucu polikliniğe başvuran işçilere ait kayıt-
lardır. Bu kayıtlar sağlık sorunları ile ilgili değerli ipuçları verirler.
•	 Risk faktörlerine maruz kalmaya ilişkin kayıtlar

İş öykülerinin “risk faktörlerine maruz kalmaya yönelik” olarak 
tanımlanması gereklidir. İşçinin çalıştığı dönemdeki iş ortamın-
da yapılan etken ölçümleri ile birlikte kaydedilmesi çok işe yarar.

Personel Kayıtları
İdari kayıtları içerir ve işçinin kişisel dosyasında saklanır.
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İŞ SAĞLIĞINDA ETİK ve İLKELERİ

Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN, Prof. Dr. Yücel DEMİRAL

Felsefenin bir çalışma alanı olan etik, insan eylemlerini ve on-
lardan ortaya çıkan değer sorunlarını ele alan bir bilgi alanı-
dır. Sosyal bilimler açısından ele alınırsa insan davranışlarının 
norm ve standartlara göre doğru veya yanlış ya da iyi veya kötü 
olarak değerlendirilmesine olanak tanır. Etiğe yaklaşımlar ve il-
gili kavramların anlamları zamanla filozoflar ve etikçiler ara-
sında değişmiştir. Örnek olarak Aristoteles, ideal davranışla-
rın, eudaimonia’nın nihai hedefine yol açan, yüksek düzeyde bir 
mutluluk veya refah ile eşanlamlı olan uygulamalar olduğuna 
inanıyordu. Öte yandan, 18. yüzyıl filozofu ve etikçisi Immanu-
el Kant, ideal davranışın kişinin görevine uygun hareket ettiğine 
inanıyordu. Kant’a göre, esenlik ve kendi kaderini tayin etme öz-
gürlüğüne sahip olmak; bir amaç için kullanılmamak, haysiyetle 
muamele görmek ve rasyonel düşünme yeteneğine sahip olmak 
anlamına geliyordu (1). 

Etik tespitler meslekler ve dinler için geliştirilen kodlar gibi 
teoriler, yaklaşımlar ve davranış kuralları kullanılarak uygulanır. 
Etik doğru ya da yanlış bilgisinin kuramsal incelemesiyken, ah-
lak bu bilginin uygulama alanı, pratiği olarak tanımlanabilir. Etik, 
statik bir durumdan çok aktif bir süreçtir, bu nedenle bazı etik-
çiler ‘etik yapma’ ifadesini kullanırlar. İnsanların etik yaparken, 
inançlarını ve iddialarını sağlam bir akıl yürütme ile destekleme-
leri gerekir. Başka bir deyişle, insanlar ahlakın tamamen öznel ol-
duğuna inansa bile, konumlarını ve davranışlarını mantıksal, te-
orik temelli argümanlar ile haklı gösterebilmelidirler. Hisler ve 
duygular günlük yaşamın normal bir parçasıdır ve etik yaparken 
meşru bir rol oynayabilir. Bununla birlikte, insanlar bazen duygu-
larının iyi muhakemeyi değiştirmesine izin verir ve bu olduğunda 
etikle ilgili kararlar için iyi bir temel oluşmaz. Etik pratiğiyle yapı-
lan değerlendirmeler duygu ve aklın dengesini gerektirir (1).

İnsanlar etik konularını düşündüklerinde, genellikle kişisel se-
çimlerle ilgili özgürlük, kişinin diğer canlılara olan yükümlülük-
leri veya insan karakteri hakkındaki yargılar üzerine düşünürler. 
Etik olmama terimi ise, bir kişinin karakteri veya davranışı takdi-
re şayan özelliklere veya kişinin toplumu, topluluğu veya mesleği 
tarafından kabul edilen davranış kurallarına aykırı olduğunda eti-
ği olumsuz formda tanımlamak için kullanılır (1).

Gewirth, etiği en temel yönleriyle ele almıştır ve tek bir or-
tak payda olduğunu gözlemleyerek tartışmaya başlar. “Farklı kişi 

ve gruplar tarafından yapılan ahlaki yargılamalar arasındaki bir-
çok çatışma” nedeniyle “ahlaken tarafsız” olan insan davranışları 
ile ilgili bir kaygı nedeniyle etik ortaya çıkmıştır. Herhangi bir in-
san eylemi için iki değişmez ve gerekli özellik vardır. Birincisi öz-
gürlük: “Herkes davranışları ve onunla ilgili şartlar hakkında bilgi 
sahibi olmakla birlikte, bunu seçimleriyle kontrol etmelidir.” Eyle-
min ikinci gerekli özelliği esenliktir: “Herkes eylem olasılığı veya 
eylemde başarı için gerekli yeteneklere ve koşullara sahip olmalı-
dır.’’ Bu anlamda etik bir değerlendirme yapabilmek için seçenek-
lerin bulunması bir koşul olarak karşımıza çıkar. Bu tür yetenek 
ve koşullar; yaşam ve sağlıktan eğitime, kişisel değere kadar deği-
şebilir. Gewirth, herkesin özgürlük ve esenlik için evrensel hak-
ları kabul etmesi gerektiğini gözlemleyerek başlar. Gewirth, baş-
kalarının bu tür haklara sahip olduğunu inkâr eden herkesin ken-
di haklarından vazgeçtiğine inanmaktadır (2). Bu ise, etik ve ah-
lakın gerçek temel bileşenlerini belirlemenin rasyonel temelidir. 
Özgürlük ve esenlik kavramları gizlilik, bilgi edinme hakkı, bilgi-
lendirilmiş olur, eşitlik, adalet gibi etik davranışlar için geniş stan-
dartlar sağlar (3). 

Herkesin öncelikle bireysel ve sosyal insan hakları olan yaşam 
hakkı, fiziksel bütünlük hakkı, istihdamın korunması ve sağlığın 
korunması hakkı, bilgi edinme hakkı ve mahremiyet hakkı gibi 
bireysel hakları vardır. Bu haklar en temel olarak aşağıdaki dü-
zenlemelerle belirlenmiştir (4):
•	 Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi – 1948,
•	 Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması 

Sözleşmesi – 1950,
•	 Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Söz-

leşmesi – 1966,
•	 Avrupa Parlamentosu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Verile-

rin Serbest Dolaşımına İlişkin Bireylerin Korunması Hakkın-
daki Direktifi – 1995,

•	 ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma 
Örgütü) Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin 
Uygulama Kodu – 1996,

•	 Avrupa Konseyi İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesi ve 
İnsanın Onurunu Biyoloji ve Tıp Üzerine Uygulama – 1997,

•	 Avrupa Konseyi Tıbbi Verilerin Korunmasına İlişkin 5 Sayılı 
Tavsiye Kararı – 1997.

39
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MESLEK ETİĞİ
Etik ilkelerin yaşama geçirilmesinde uygulamalı etik olarak adlan-
dırılabilecek bir alan tanımlanabilir. Uygulamalı etik farklı disip-
linlerin olgular, durumlar, olaylar karşısında etik ilkeler ve gerçek 
dünya arasındaki bağlantının kurulmasını ve analizini sağlar. Bu 
bağlamda birçok disiplin temel etik yaklaşımlara göre kendi etik 
kurallarını ortaya koymuştur. Tıp etiğinin temeli yaklaşık 2500 
yıl önce, bir Yunan filozofu ve doktoru Hipokrat’a dayanır. Hipok-
rat yüzyıllar boyunca hayatta kalan ve hala tıbbi etiğin çekirde-
ğini oluşturan ünlü Hipokrat Yemini’nde profesyonel etiğin temel 
prensiplerini vurgulamıştır (5). Ekim 2017’de Dünya Tabipler Birli-
ği Cenevre Bildirgesi (Hekimlik Andı) son şekliyle kabul edilmiştir. 
Buna göre Hekimlik Andı maddeleri aşağıdaki gibidir (6):

“Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak; 
•	 Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, 
•	 Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceği-

me,
•	 Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,
•	 İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,
•	 Görevimle hasta arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, 

etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yöne-
lim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin gir-
mesine izin vermeyeceğime,

•	 Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile 
gizli tutacağıma,

•	 Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gö-
zeterek uygulayacağıma,

•	 Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün 
gücümle koruyup geliştireceğime, 

•	 Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencileri-
me hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

•	 Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin gelişti-
rilmesi için paylaşacağıma,

•	 Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, 
esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,

•	 Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bi-
reysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,

 Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,
Ant içerim.” 

Hekimlik Andı’na göre hekimliğin etik ilkeleri genel olarak açık-
ça belirtilmektedir. 1979’da Beauchamp ve Childress, etik sorun-
ları analiz etme ve çözmede rehberlik edebilecek dört değeri/etik 
ilkeyi(otonomi, yarar, zarar vermeme, adalet) tartışmıştır (7). 
•	 Otonomi: Bireylerin kendi kararlarını verebilme yeteneği ola-

rak tanımlanan, kendi seçimlerini yapma ve kendi yaşam plan-
larını geliştirme hakkına sahip olduğunu iddia eden kişilere 
saygı ilkesine dayanan özerklik kavramını ifade eder. Özerk-
lik, Batı ve özellikle ABD merkezli kültürlerde önemli bir yer 
tutarken, Doğu Asya’nın Konfüçyüs geleneklerinin daha faz-
la olduğu ülkeler, daha fazla toplum odaklı ve görev temelli ge-
leneklere sahip olma eğilimindedir. Bu da toplumsal uyum ve 
fikir birliğine daha fazla meyilli olunması, bireysel özerkliğe 
daha az önem verilmesi sonucunu doğurur (8). Bir sağlık hiz-
meti ortamında, özerklik ilkesi, sorunların ortaya çıktığı kli-
nik ve araştırma etiğinde merkezi bir rol oynamaya başlayan 

“bireysel hastalar tarafından tıbbi müdahalenin özerk yetkilen-
dirilmesi” olarak tanımlanan bilgilendirilmiş onam ilkesi an-
lamına gelir. Bu durum sağlık hizmeti alanın kendisiyle ilgili 
yapılacak her türlü işleme de müdahale edebilme özerkliğini 
getirir (9). 

•	 Yarar: Biyoetik ve tıp etiğinin klasik temel taşıdır. Bu ilkenin 
klasik anlamı, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastaya yarar 
sağlama yükümlülüğüne sahip olması ve aynı zamanda hasta-
ya zarar gelmesini önlemek veya ortadan kaldırmak için adım-
lar atmasıdır (10).

•	 Zarar vermeme: Zarara neden olmaktan kaçınmayı ifade 
eder. Sağlık uzmanı hastaya zarar vermemelidir. Bununla bir-
likte, birçok tıbbi tedavi bazı zararlar içerdiğinden, minimal 
olsa bile, asla yararlarla orantısız zarar olmamalıdır (10).

•	 Adalet: Aristoteles’in dediği gibi, “herkesin hak ettiğini ken-
disine vermek” prensibine göre maliyetler ve yararlar eşit ola-
rak dağıtılmalıdır. Eşitlik ve fark olarak tanımlanan iki karşıt 
ilkeye dayanır. Eşitlik ilkesi, tüm kişilerin ödeme, yaş, cinsiyet, 
milliyet, dini inanç, etnik kökene bakılmaksızın aynı hakka sa-
hip olan diğer tüm kişilerle uyumlu olarak mümkün olan en 
yüksek hareket özgürlüğü için hakkı olduğunu belirtir. Fark-
lılık ilkesi ise bağımlı ve savunmasız kişilerin, kendi çabaları 
bunu başaramazsa ihtiyaçların karşılanmasını talep etme ve 
elde etme hakkına sahip olmalarını gerektirir (8).

Durkheim ve Merton tarafından geliştirilmiş bir teoriye göre ise 
suçluluğun olmadığı bir toplum yoktur ve bu durum anomi ola-
rak ifade edilir. Anomi ise etik toplumlar için bir kaygıdır. “Meslek 
etiği” anomiyi ve modern iş bölümünü anlamak için çok yardımcı 
bir araçtır. Modern sanayileşme düzeninde çalışanlar ve işveren-
ler arasındaki ilişkide sosyal çatışmaları barındıran bir etkileşim 
vardır. Çok sayıda bireyin hayatı neredeyse tamamen endüstri ve 
ticari dünyada geçmektedir. Bu sistemde ise çalışanların iş yerle-
rindeki etik eylemlerini somut olarak yönlendiren bir çerçeve ge-
reksinimi doğmaktadır (11).

İŞ SAĞLIĞINDA ETİK
İş sağlığına uygulanan normatif tıp etiği, iş sağlığın profesyone-
linin iş yerinde sağlık hizmeti sunumuyla ilişkili karmaşık çıkar 
çatışmalarıyla başa çıkmada tam olarak yeterli olmayabilir. İş 
yeri çatışmalarının zor etik ikilemlere yol açma potansiyeli yük-
sek olmasına rağmen, genellikle iş sağlığı profesyonellerinin etik 
konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bunun yanında iş sağ-
lığı hizmet sağlayıcılarının etik standartları daha şeffaf ve görü-
nür bir şekilde karşılamaları, etik uygulamalara daha fazla dik-
kat edilmesi, çalışanlar ve iş sağlığı profesyonelleri arasındaki gü-
ven ilişkilerini yürütmenin ön koşuludur. İş sağlığı uygulamala-
rında işverenler ve çalışanlar arasındaki uzlaşmaz çelişki ve çıkar 
çatışması, sağlık profesyonellerinin, çalışanların sağlığını koru-
ma konusunda proaktif olma görevlerinin kapsamı ve sağlık pro-
fesyonellerinin üçüncü taraf etkisinden bağımsızlığını sağlamak 
için gereklidir. İş sağlığı profesyonelleri çalışanların sağlığını ko-
ruma temel görevlerinin yanı sıra işverene danışmanlık hizme-
ti verme görevleri nedeniyle “ikili/çifte sadakat” ikileminde gö-
revlerini sürdürmek zorunda kalırlar. İş sağlığında etik ikilemleri 
belirleyen kilit konular çok önemlidir. Bunlar tıbbi gizlilik, gene-
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venliği) profesyonellerinin hem çalışana hem de işverene karşı 
olan yükümlülüklerinin uyumsuzluğu, işverenlerin İSG profesyo-
nelleri üzerine olan baskısı, İSG profesyonellerinin teknik rolleri-
nin yanında sosyal rolleri arasında dengesizlik olması olarak sayı-
labilir. Genellikle altta yatan en önemli sorun İSG profesyonelleri-
nin işverenle hizmet sözleşmesi ilişkisinin olmasıdır. İSG profes-
yonellerinin bazı durumlarda çatışmalı rollerini yönetemedikle-
ri ve etik dışı davrandıkları görülmüştür. Öyle ki çalışanların in-
san haklarının dahi ihlal edildiği durumlar söz konusu olmuştur 
(13). Örneğin, Meksika’daki meslek hastalığı uzmanları, kadınla-
rı maquiladora’dan (Meksika’ya özgü vergiden muaf serbest bölge 
işletmeleri) işten çıkarmak için gebelik testi uygulayarak işe alım 
sonrası gebelik saptananların işten çıkarılmasını ve iş yerinde cin-
siyet ayrımcılığını kolaylaştırmıştır (14). Irk ayrımcılığı altındaki 
siyahi madencilerin çalışma öncesi muayenelerinde çıplak erkek-
lerin, insan onurunu ihlal eden yıkıcı koşullar altında gruplar ha-
linde muayene edilmeleri etik dışıdır (15).

İSG profesyonellerinin hem işverene hem de çalışana çift ta-
raflı sorumluluğu vardır. İşverene (3.taraf) açık veya örtük olarak 
eşzamanlı yükümlülükleri olduğu ve bunun sonuçlarının bir hasta, 
müşteri veya müşteri topluluğu üzerinde olumsuz etkilere yol aça-
bileceği durumlar vardır. İş sağlığı ortamında üçüncü taraf genel-
likle özel sektörde bir işverendir. İş sağlığı hizmetleri sunan iş sağ-
lığı profesyonelleri genellikle endüstri ile sözleşmeli istihdam iliş-
kisinde olmakla birlikte, koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanıcı-
ları olan çalışanlarla da profesyonel ilişkilere sahiptirler. Örneğin, 
bir çalışanın HIV varlığına ilişkin kişisel gizlilik hakkının ihlali, 
yalnızca iş sağlığı ve güvenliği konusunda tehdidini ortadan kal-
dırmak için yapılıyorsa uygun olarak değerlendirilebilir. Öte yan-
dan çalışanın iş yerinde ayrımcılığa uğramasına hatta işini kaybet-
mesine neden olabilir (13). İş yeri hekiminin çalışanların sağlık du-
rumu hakkında elde ettikleri bilgi hem çalışanın hem de işletme-
nin varlığıdır. Ancak iş yeri hekimi çalışanın onamını almadan iş 
yeri yararını gözeterek çalışanın sırrını ifşa edemez. Belli konular-
da üçüncü kişilere ya da yasal gereklilik nedeniyle bilgi vermesi ge-
rekiyorsa bu durumda çalışana bilginin nasıl açıklanacağı ve ge-
rekçesi açıklanmalıdır (16). 

İş sağlığı profesyonelleri hem çalışanların hem de işverenin 
sırlarını saklamakla yükümlüdürler. İş yeri hekimi çalışanın tıb-
bi gizli bilgilerini kimseyle paylaşmamalı ve çalışanın istihdamı-
nı olumsuz etkileyecek ya da ayrımcılığa uğramasına neden ola-
cak sorunlara yol açmamalıdır. Bu nedenle yasal mevzuatta da 
belirtildiği şekilde çalışanların kişisel sağlık verileri, tıbbi tet-
kik sonuçları vb. kayıtları iş yeri sağlık personelinin sorumlulu-
ğu altındadır. Bu süreçte iş sağlığı profesyonellerinin mesleki ba-
ğımsızlığının sağlanması tüm bu etik koşulların yerine getiril-
mesi için tartışılmaz bir gereksinimdir. Bunun yanında iş sağlığı 
profesyonelleri işverenin yararına olan endüstriyel ve ticari sırla-
rını da saklamakla yükümlüdürler. İSG profesyonelleri sağlık ve 
güvenliği tehlikeye sokan durumlarda işveren ve çalışanlar ara-
sındaki çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve tarafsız olmak için 
çaba göstermelidir. Tüm bunların sağlanması için de İSG profes-
yonellerinin iş güvencesinin yasal düzenlemelerle sağlanmış ol-
ması gerekmektedir (17). 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 171 sayılı Tavsiye Kararı’nda 
aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur (18):

tik tarama, sağlık çalışanlarının rolleri ve sorumluluklarına atıf-
la risk iletişimidir (12).

İşe uygunluğu değerlendirmede tıbbi bilginin gizliliğini koru-
mak için öncelikle sadece belirli bir işe uygunluk ile ilgili bilgile-
ri açıklamak önemlidir. Bu durum, hekimlerin çalışanın bir işe uy-
gunluğunu değerlendirmek için muayene yaparken çalışma ortamı-
nı, görevlerini ve gereksinimlerini bilmelerinin etik bir zorunluluk 
olduğu anlamına gelir. Ayrıca, işe uygunluk değerlendirmesinde sa-
dece belirli işe ait görevleri ile ilgili testler yapılmalıdır. Örneğin ge-
netik tarama, işçilere karşı büyük bir ayrımcılıkla sonuçlanma po-
tansiyeline sahiptir. Genel olarak, özellikle tıbbi testler çalışanın bir 
hastalığı nedeniyle iş yerinde oluşabilecek riski öngörmek için kul-
lanıldığı ölçüde gerekli ve etiktir. İş sağlığı hizmet sunucularının 
risk iletişimini etik sorumluluklarının bir parçası olarak görmeleri 
ve çalışanlara iş yerinde karşılaşabilecekleri tehlike ve riskler hak-
kında bilgi vermeleri etik açıdan zorunludur. Fakat iş yerinde iş sağ-
lığı sorunlarıyla ilgili çatışma potansiyeli genel olarak azımsanmak-
tadır ve iş sağlığı profesyonellerinin çatışmalı rolleri konusunda ra-
hatsız hissetmeleri çoğu zaman göz ardı edilmektedir (12).

Davranışın ahlaka uygun olarak kabul edilip edilmediği, ge-
niş çapta kanun ve yönetmelikler, bir topluluk için ortak olan bas-
kın değerler, mesleki ve kişisel değerler tarafından değerlendirile-
bilecek norm sistemlerimizle ilgilidir. Bu normlara uygun hare-
ket ederken bir sorun oluşmaz. Ancak bunlar içinde bir tutarsızlık 
hissedildiğinde ahlaki ikilemler yaşanabilir. Örneğin işe giriş mu-
ayenesinde çalışanın herhangi bir kronik hastalık varlığı ile çalış-
ması durumunda iş kazası riskinin artacağı durumlarda hastalı-
ğı nedeniyle işe uygunluk vermeme ve çalışanın işsiz kalması so-
nucunu doğurabilirken, işe uygunluk vermesi durumunda ise ça-
lışanın iş kazası geçirip sakat kalması ya da ölümüyle sonuçlana-
bilir. Bu nedenle iş yeri hekimliği pratiğinde etik çelişkiler dikkat-
li ele alınmalıdır.   

Son yıllarda, çalışma yaşamındaki ekonomik zorluklar, de-
mografik değişimler, yeni teknolojilerin kullanılması, kuralsız-
laşma ve daha genel olarak küreselleşmenin etkisiyle birçok yeni 
konu ön plana çıkmıştır. Ayrıca işgücünde kadın, göçmen ve yaşlı 
çalışanların artmasıyla birlikte de dengeler değişmektedir. Yöne-
tim sistemlerindeki değişiklikler, geçici ve kiralık çalışanların art-
ması, çalışma saatlerinin değişkenliği veya evden çalışmanın yay-
gınlaşması gibi değişiklikler de iş sağlığı ve güvenliğinde yeni so-
runlara, hastalık ya da ölümlere neden olabilir. İş sağlığı için yeni 
ortaya çıkan “sağlık riski yönetimi”, hastalığın önlenmesi yanında 
rehabilitasyonunu da ele almakta ve iş yerinde sağlığı geliştirme-
yi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu süreçte iş sağlığı pro-
fesyonellerinin çalışanlara, işverenlere, kamuya, kamu sağlığı ve 
çalışma otoritelerine ve sosyal güvenlik ve yargı gibi diğer organ-
lara karşı gittikçe karmaşıklaşan ve bazen rekabet gerektiren so-
rumlulukları nedeniyle bu senaryoda merkezi bir rolleri olmakta-
dır. Bu süreçte özellikle iş yeri hekimleri bakım sağlayıcı, uzman, 
karar verici, iletişimci, danışman, lider ve yönetici olarak hareket 
edebilmelidir. Yeni zorluklar ve yeni çalışma biçimleri, iş sağlığı 
profesyonellerinin gelecek dönemde çalışanların sağlığı ve güven-
liği üzerindeki etkileriyle yetkinlik ve kapasitelerinin gözden geçi-
rilmesini gerektirecektir (10).

İş yerlerinde genellikle çalışanlar/hastaların insan hakları ko-
nusunda yapılan ihlallerin temel kaynakları İSG (İş sağlığı ve Gü-
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•	 İş sağlığı hizmetleri sunan personelin mesleki bağımsızlığı ko-
runmalıdır. Ulusal yasa ve uygulamalara göre, bu, işveren, iş-
çiler ve temsilcileri ile bulundukları yerde güvenlik ve sağlık 
komiteleri arasında yasalar veya yönetmelikler ve uygun isti-
şareler yoluyla yapılabilir.

•	 Yetkili makam, uygun olan hallerde ve ulusal yasa ve uygula-
malara uygun olarak, işveren ve işçilerin temsilci kuruluşları-
na danışılarak iş sağlığı hizmetleri personelinin görevlendiril-
mesi ve iş akdinin feshi için şartları belirtmelidir.

•	 Bir iş sağlığı hizmetinde çalışan herkesin hem tıbbi hem de 
teknik açıdan mesleki gizliliğe uyması gerekmektedir. Ulusal 
yasalar veya yönetmelikler tarafından sağlanabilecek istisna-
lara bağlı olarak, işlevleri ve hizmet faaliyetleri ile ilgili olarak 
bilgi gerekebilecek teknik bilgiler paylaşılabilir.

Ülkemizde ise İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Gö-
rev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te 
mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler Madde 42’de aşağıdaki gibi be-
lirtilmiştir (19):
(1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamın-

daki eğitimlerde görevlendirilenler;
a) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanla-

ra önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmazlar.
b) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe daya-

nan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tümünü eşit 
olarak değerlendirirler.

c) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi 
aralarında, yönetici ve çalışanlarla iletişime açık ve işbir-
liği içerisinde hareket ederler.

(2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve gü-
venliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanıla-
maz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız çalış-
mayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.

(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu Yönetmelik kapsamın-
daki eğitimlerde görevlendirilenlerin hak ve yetkileri, görevle-
rini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, gö-
revlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik ilke-
ler ve mesleki bağımsızlık içerisinde sürdürür.

Aşağıda iş yeri hekimliği ve mesleksel tıp alanlarında iş yeri pra-
tiğinde karşılaşılabilecek etik açıdan değerlendirilmesi gereken 
farklı olgularla durum örnekleri paylaşılmıştır. Soruların yanıtla-
rı kesin hükme bağlanmamıştır çünkü farklı koşullar ve bakış açı-
ları ile çok boyutlu olarak tartışılabilecek konular içermektedirler. 
Bu olgular atıf yapılan kaynaktan özetlenerek uyarlanmıştır.

Olgu 1 
“23 yaşında bir inşaat mühendisi ekipman tamircisi olarak işe baş-
lar. Üç yıl önce diplomasını almasına rağmen 3 aydır bu işte ça-
lışmaktadır. Mesleki kimlik kartı ve işveren tarafından onaylanan 
görev kartı bulunmaktadır. Ayrıca aile hekiminden klinik olarak 
sağlıklı ve herhangi bir kronik ya da bulaşıcı bir hastalığı olmadı-
ğına dair ve işe uygun olduğuna dair raporu da vardır. Bunun ya-
nında kişiden medikal anamnez ve hastalığı olmadığına dair doğ-
ru bilgi verdiğini onaylar şekilde imzası da alınır. Ancak iş sağlığı 
biriminde yapılan özel değerlendirmesinde sağ gözünün 3 yaşın-

da geçirdiği bir ev kazası nedeniyle posttravmatik katarakta bağlı 
görmediği saptanır. (20).” 
•	 Aile hekimi neden kişiye sağlıklı raporu vermiştir?
•	 Aile hekimi kişinin işe alınmasını sağlayarak kişiye yardım mı 

etmiştir ya da muayene etmediği için kişinin sağ gözünün gör-
mediğini bilmemekte midir?

•	 Aile hekimi iş sağlığı ile ilgili yasal düzenlemelerden haberdar 
mıdır?

•	 Aile hekimi kişinin sağlık sorunu nedeniyle iş yerinde ortaya 
çıkarabileceği tehlike ve risklerden haberdar mıdır?

Olgu 2
“49 yaşındaki inşaat vinç operatörü periyodik sağlık muayenesin-
de tıbbi muayene için iş sağlığı birimine başvurmuştur. 23 yıldır 
aynı işte, 25 yıldır da vinç operatörü olarak çalışmaktadır. İş yeri 
hekimi özel kardiyolojik muayene istemiş ve çalışanda seviye 2 hi-
pertansiyon olduğu saptanmıştır. Çalışanın bu hastalıktan 5 yıl-
dır sorun yaşadığı ilaç kullanımı ve doktor kontrolünü reddettiği 
anlaşılmıştır. Kendisi sorumluluğu alarak herhangi bir sorun ya-
şamadan kulede vinç operatörü olarak çalışabileceğine inanmak-
tadır. Ayrıca daha önce çalışanın şefi ona çok ihtiyacı olduğunu 
söylediği için aile hekimi kişiye kulede vinç operatörü olarak çalı-
şabilir raporu vermiştir. Kardiyoloji muayenesinden sonra iş yeri 
hekimi kişinin yüksekte çalışmaya uygun olmadığına dair rapor 
vermiştir (20)”.
•	 Çalışanın çalışma yerinin değişmesiyle kişi hem gelir hem de 

prestij kaybına uğrayacaktır. İş yeri hekiminin yüksekte çalış-
mayı yasaklaması uygun mudur? 

•	 Neden daha önce aile hekimi kişiye tedavi vermek ya da kar-
diyoloji hekimine yönlendirmek yerine kişiye yetkisi olmadığı 
halde rapor düzenlemektedir?

•	 Hipertansif kişilerin belirli mesleki faaliyetleri yapmasının ya-
saklanması doğru mudur?

Olgu 3
“52 yaşında bir hasta iş sağlığı kliniğinde 4 gün yatırılıyor. Halen iş 
yerinde solunumsal tehlike olmadığı halde 2 yıl önceki iş yerinde 
28 yıl kimyasal maddelere (organik solventler, gazlar ve tozlar) yo-
ğun maruz kalımla çalıştığı öğreniliyor. Şu an çalıştığı iş yeri ise 
gayet modern ve iş sağlığı güvenliği önlemlerine dikkat ediliyor. İş 
sağlığı kliniğinde kişiye kimyasal kirleticilere bağlı pulmoner fib-
rozis ve meslek hastalığı tanısı konuyor. Daha önceki iş yerinde-
ki maruz kalımla ilişkilendirildiği de raporda belirtiliyor. Çalışan 
bu süreçte rapor aldığı ve işe gelemediği için işveren başka iş ye-
rinden kaynaklanan bir meslek hastalığının işten kalma maliye-
tini üstlenmek istemediğini belirtiyor ve hastalık izninin iptalini 
talep ediyor. Ayrıca son işverenin iş yerinde böyle bir risk olmadı-
ğı için tanının yanlış olduğunu iddia ediyor (20)”. 
•	 İş sağlığı kliniğinin işverene hastanın teşhisini açıklama hak-

kı var mı? Kesinlikle yok, çünkü bu tanı kişinin şu anda yaptı-
ğı işe engel teşkil etmemekte ve çalışanın faaliyetinin devamı 
için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. İşverene tanının 
tıbbi bir sır olduğunu bildirebilir.

•	 Olasılıkla çalışanın mevcut meslek hastalığı son iş yerine gi-
rerken de vardı ama son iş yerinde solunumsal tehlike olmadı-
ğı için iş yeri hekimi işe giriş muayenesinde akciğer grafisi vb. 
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tetkik istememiş ve tanıyı koymamıştır. Bu durum etik sorun 
oluşturur mu?

•	 Kişinin işe giriş muayenesinde meslek hastalığı olduğu anlaşıl-
saydı, bu kişi yine işe alınır mıydı? 

•	 Son iş yeri herhangi bir sorumluluğu olmamasına rağmen 
meslek hastalığı ortaya çıkaran bir iş yeri olarak kayıtlara ge-
çecektir. Bu durum yasal düzenlemelerle değiştirilebilir mi?

Olgu 4
“Genç bir kadın bir tekstil firmasında işe alınmak için insan kay-
nakları biriminden onay alır ve ertesi gün işe giriş muayenesi için 
iş sağlığı birimine yönlendirilir. Diğer çalışanlarla aynı ortamda 
anamnez formu kendisine imzalatılır ve kısa bir anamnez alınır. 
Yaklaşık 6 dakika süren bu görüşme ve muayene esnasında aynı za-
manda spirometri, EKG ve kan şekeri değerlendirmesi yapılır. Ay-
rıca işverenin isteğiyle kendisinin gebelik testi de yapılmasına da 
onay vermesi istenir. Kabul eder ve 15 dk içinde işe giriş muayene-
si tamamlanmıştır. Bunun yanında kendisine psikolojik değerlen-
dirme yapılması için 2 bina uzakta bir yere daha yönlendirilir (20).” 
•	 Diğer çalışanların da olduğu bir ortamda anamnez alınması 

uygun mudur?
•	 Kişiden önceden açıklama yapmadan anamnez için imza is-

tenmesi doğru mu?
•	 Genel bir klinik muayenenin sadece birkaç dakika sürebileceği 

düşünülebilir mi?
•	 Doktorun sadece gereklilikleri yerine getirecek şekilde muaye-

ne yapması uygun mudur?
•	 İşverenin gebelik testi istemeye hakkı var mı?
•	 Bu test neden yapılıyor? Gebe kadınlara ayrımcılık mı uygula-

nıyor?
•	 İş yeri sağlık birimi bu testi yapmayı nasıl kabul ediyor?
•	 Burada işveren mi iş yeri hekimi mi daha sorumludur?

Olgu 5
“Yasal düzenlemelere göre işveren çalışanların sağlık muayeneleri-
ni yaptırmak için ya kendi bünyesinde iş sağlığı birimi kurmalı ya 
da bunu dışarıdan hizmet alarak sağlamalıdır. Bunun için ise dı-
şarıdan hizmet alabileceği birçok firma bulunmaktadır. En ucuz 
fiyata hizmet veren Firma A seçilir. İşveren yasal gereklilikleri bil-
memektedir ve Firma A zamanında gereklilikleri yerine getirecek 
şekilde iş sağlığı hizmetini yerine getirir. Firma A ile sözleşme bir 
yıl sonra sona erer. 

Ertesi yıl işveren, aynı fiyata başka Firma B ile bir iş sağlığı hiz-
met sözleşmesi imzalar. Firma B çalışanların tıbbi kontrollerini 
yaparken, çalışanların bu kontroller ile çok zaman geçirdikleri ve 
işe katılımları azalttığı için işveren sinirlenir. Ancak iş sağlığı hiz-
meti veren firmanın avukatı önceki yıl hizmet veren firmaya göre 
aynı fiyata daha çok inceleme yaptıkları için tıbbi kontrol süresi-
nin uzadığını işverene bildirir (20)”. 
•	 Bu durum etik açıdan sorunlu mudur?

Bu olgular, iş sağlığı profesyonelleri ve sistemle etkileşime gi-
rerken çalışanların bu durumda ne kadar hassas ve savunmasız ol-
duğunu açıkça göstermektedir. Bu sorunun çözümü için çok yön-
lü bir yaklaşım gereklidir. İlk olarak, iş sağlığı mevzuatının düzgün 
şekilde uygulanmasını kolaylaştırmak için etik kurallar benimsen-
melidir. İş sağlığı ve güvenliğinde etik ile ilgili uluslararası kod-

lar ve yönergeler ülkelere özgü ulusal yönergeler geliştirmek yarar-
lı olacaktır. İş sağlığı uzmanları, politika yapıcılar, çalışan sendika-
ları, işverenler ve aktivistler de dâhil olmak üzere tüm paydaşlarla 
istişare edilerek iş sağlığı konusunda etik uygulama hakkında ulu-
sal bir tüzük geliştirilebilir. Kılavuz ilkelerin kanunlarla desteklen-
mesi etik uygulamaları teşvik edecektir. Ancak o zaman ihlaller 
ve yanlış uygulamalarla ilgili sorunlar dile getirilebilir, düzeltilebi-
lir ve çözülebilir (21). İş yeri hekimleri mesleki tıp pratiklerinin ya-
nında iş sağlığı uygulamalarında şaşırtıcı olmayan şekilde etik ça-
tışmalarla karşılaştıklarını belirtmektedirler. İşveren ve çalışanla-
ra karşı sadakat ve sorumluluk gerekliliği arasında rutin uygula-
malarını sürdürmek zorundadırlar. Bununla birlikte, eğitim ve öğ-
retimlerinin geleneksel tıbbi modeline göre, işveren ve çalışanlara 
karşı temel sadakatlerinin, görevlerinin veya sorumlulukları ara-
sında etik çatışmaları çözmeleri için iş sağlığı etiği için özel olarak 
eğitilmeleri gerekmektedir (22). İran’da yapılan bir çalışmaya göre 
iş sağlığı alanında çalışan pratisyen hekimlerin iş sağlığı alanın-
da en öncelikli bulduğu konular “etik” ve “gizlilik” tir. Bu çalışma, 
tıp etiği eğitiminin içinde iş sağlığı konusunda çalışan hekimler 
için sürekli tıp eğitimi kapsamında eğitimlerin yeniden planlan-
ması gereğini vurgulamaktadır. İş sağlığı alanında çalışan hekim-
ler, diğer alanlardaki meslektaşlarının karşılaştıkları sorunlardan 
farklı etik zorluklarla karşılaşmakta ve bu nedenle etik eğitimi, öğ-
renme ihtiyaçlarına göre özelleştirilmeli ve uzmanlık alanına özgü 
etik problemlerini ele almaya hazırlanmalıdır (23).

FARKLI ÜLKELER ve KURULUŞLAR 
TARAFINDAN YAYINLANMIŞ  
ETİK KODLAR ve KURALLAR
Farklı ülkeler ve kuruluşlar tarafından yayınlanmış etik kodlar ve 
kurallar vardır, bunlardan bazıları Tablo 1’de sıralanmış, sonra-
sında ayrıntıları ile verilmiştir.

Amerikan Mesleki Tıp Derneği
Amerikan Mesleki Tıp Derneği 1976’da iş sağlığı hizmeti verenler 
için temel direktifler önermişlerdir (3). Buna göre:
•	 İş yerinde bireyin sağlığı ve güvenliğine en yüksek önceliği ver-

mek.
•	 Tarafsızlık ve dürüstlükle bilimsel temelde uygulama yapmak.
•	 Yalnızca dürüstçe gözlemlerini veya görüşlerini belirtmek ve 

onaylamak.
•	 İş sağlığı hizmetinde etik olmayan davranışları düzeltmeye ça-

lışmak.
•	 Tıbbi yargılarda bulunurken herhangi bir çıkar çatışmasından 

etkilenmesine izin vermekten kaçınmak. 
•	 Tıbbi uygunluk gereklilikleri, çevre ve iş yerinde yapılan işin 

tehlikeleri hakkında bilgi sahibi olmak. 
•	 Kullanılan ürünler ve işlemler ile ilgili sağlık ve güvenlik risk-

lerini bilmek. 
•	 Hastalar hakkında öğrenilen her şeyi gizli tutmak, yalnızca 

yasaların gerektirdiği hallerde veya halk sağlığı ile ilgili husus-
lar nedeniyle veya geleneksel tıbbi etik uygulamalara göre bi-
reyin talebi üzerine diğer doktorlara bilgi vermek. 

•	 İşverenlerin, bireylerin işe uygunluğu konusunda danışmanlık 
yapma hakkına sahip olduğunu, ancak teşhis koyma ya da detay-
ları bilme hakkının olmadığını bilmek ve buna uygun davranmak.
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•	 Tıbbi bilgilerini geliştirmek, sağlık sorunları ile ilgili bilgileri 
potansiyel olarak etkilenen kişilere veya gruplara zamanında 
ve etkili bir şekilde iletmek ve bilimsel ilkelere uygun raporlar 
hazırlamak için sürekli çaba göstermek.

•	 Sağlık durumu hakkında önemli gözlemlerde bulunduğu kişi-
lerle anlaşılır bir şekilde iletişim kurmak. 

•	 Diğer sağlık personelleri ile uygun iletişim kurmak ve sağlam 
etik ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek iş sağlığı hizmeti ve-
renler için önerilen ilkelerdir (3).

Amerikan İş Sağlığı Hemşireleri Derneği
Amerikan İş Sağlığı Hemşireleri Derneği, 2009 yılında Etik Kodlar 
yayınlamıştır (24). Buna göre:
•	 İş ve çevre sağlığı hemşireleri, insan onuruna ve haklarına iliş-

kin olarak, sosyal veya ekonomik durum, kişisel özellikler veya 
sağlık durumunun doğası göz önünde bulundurulmaksızın, 
sağlık, zindelik, güvenlik ve diğer ilgili hizmetleri verir.

•	 İş ve çevre sağlığı hemşireleri, lisanslı sağlık uzmanları olarak, 
toplumun profesyonel ve sorumlu üyeleri olarak topluma kar-
şı yükümlülükleri kabul ederler.

•	 İş ve çevre sağlığı hemşireleri, gizli bilgileri koruyarak ve bilgile-
ri yalnızca yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde açıkla-
yarak çalışanların gizlilik haklarını korumaya çalışırlar.

•	 İş ve çevre sağlığı hemşireleri, çalışanın sağlık, zindelik, gü-
venlik ve diğer ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için diğer sağlık 
profesyonelleri, toplum kuruluşları ve paydaşlarla iş birliğini 
teşvik eder.

•	 İş ve çevre sağlığı hemşireleri, hemşirelik uygulamalarında bi-
limsel bilgiye dayalı olarak bireysel yeterliliğini sürdürür, uy-
gun yasa ve düzenlemelere uyarken bireysel yargı ve eylemle-
rin sorumluluğunu tanır ve kabul eder (24).

Amerikan Meslek ve Çevre Tıbbı Koleji 
Amerikan Meslek ve Çevre Tıbbı Koleji, 2010 yılında Mesleki ve 
Çevresel Tıbbın Yedi Etik İlkesi’ni yayınlamıştır (25). Buna göre:

İş ve çevre sağlığı profesyonelleri için aşağıdaki ilkeler zorun-
luluktur.

•	 Güvenli ve Sağlıklı Bir İş yeri Ortamını Teşvik Edin: Bireyin 
sağlığı ve güvenliği ile çalışanlar için birincil sorumluluğu ka-
bul edin. İş yerinde sağlık ve güvenliği sağlamak için olumlu 
önlemler alın.

•	 Etik Standartları Destekleyin: Tüm mesleki ilişkilerde dürüst 
ve etik davranın, etik dışı davranışı düzeltmek için aktif olarak 
çaba gösterin. Bu davranış kurallarına uymayı engelleyen so-
runları tanıyın ve iyileştirmeler sağlanıncaya kadar uygulama-
yı önleyici kısıtlamalar getirin.

•	 Ayrımcılığı Önleme: Hizmet verilen kişilerle, hiçbir ayrım gö-
zetmeksizin herkese adil davranarak güven ve itimat ilişkisi 
kurun. Hem bireysel hastalarda hem de hizmet verilen top-
lumlarda tıbbi bakımı ve karar vermeyi etkileyebilecek önyar-
gıları veya varyasyonları belirleyin ve üstesinden gelin.

•	 Mesleki Yeterliliğin Korunması: Mevcut bilimsel kanıtlara ve 
teknik bilgilere dayanarak, yaşam boyu öğrenmeye devam 
ederek, hizmet verdiğiniz iş ve çevrede riskleri ortadan kaldır-
mak veya en aza indirmek için uygun yöntemleri uygulayın ve 
gerektiğinde uzman tavsiyesine başvurun.

•	 Hastanın Gizliliğini Koruyun: Tüm tıbbi, sağlığın teşviki ve ge-
liştirilmesi ve sağlık taraması bilgilerini gizli tutun. Bu bilgi-
leri yalnızca uygun yetkilendirme ile yayınlayın. İşverenlerin, 
bir bireyin tıbbi işe uygunluğu konusunda danışmanlık alma 
hakkına sahip olabileceğini kabul edin.

•	 Tavsiye ve Rapor: Bireyin sağlığı ve sağlık riski ile ilgili tüm 
önemli gözlemleri etkili ve zamanında bir şekilde iletin ve sağ-
lığı düzeltmek, sürdürmek ve iyileştirmek ya da hastalığı ön-
lemek için mevcut müdahaleler hakkında önerilerde bulunun. 
Gizliliğe saygı gösterirken, bireyler ve toplumlardaki sağlık et-
kilerinin bulgularını ve gözlemlerini uygun eylemde bulunabi-
lecek mevkilere bildirin.

•	 Çıkar Çatışmasını Ele Alma: Gerçekte kararların bütünlüğü-
nü bozabilecek veya bunu algılayabilecek ikincil çıkarları ta-
nıyarak, kabul ederek ve uygun bir şekilde ele alarak çıkar ça-
tışmaları ile ilgili etik davranışın uygulanmasını sağlayın. Etik 
uygulama, bu tür çatışmaların bir sonucu olarak zarar oluş-
mamasını sağlamalıdır (25).

Tablo 1. İş sağlığında etik kurallar ve kodlar (12)

Başlık Tarih Kaynak

İş Sağlığı Hizmeti Veren Hekimler İçin Etik Davranış Kuralları (3) 1976 Amerikan Mesleki Tıp Derneği

Etik Davranış Kuralları 1993 Amerikan Mesleki ve Çevresel Tıp Koleji

İş Yeri Hekimleri İçin Etik Rehberlik 1997 Mesleki Tıp Fakültesi, Birleşik Krallık

İş Yeri Hekimleri için Etik ve Mesleki Davranış Rehberliği 1999 Avustralya ve Asya Mesleksel ve Çevresel Tıp Fakültesi

İş Sağlığı Uygulayıcıları için Etik ve Mesleki Davranış Kuralları 2000 Güney Afrika Mesleksel Tıp Derneği

Etik Kodlar (24) 2009 Amerikan İş Sağlığı Hemşireleri Derneği (AAOHN)

Mesleki ve Çevresel Tıbbın Yedi Etik İlkesi (25) 2010 Amerikan Meslek ve Çevre Tıbbı Koleji (ACOEM)

İş Sağlığı Profesyonelleri için Uluslararası Etik Kurallar (26) 2012 Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH)

Etik Kodlar (27) 2012 Uluslararası İş Hijyeni Derneği (IOHA)

Etik kodlar (28) 2016 Dünya Mesleki Terapistler Federasyonu (WFOT)
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Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu
Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu tarafından 2012’de yayınlanan 
İş Sağlığı Profesyonelleri için Uluslararası Etik Kurallarına daya-
nan etik ilkelerine göre:
•	 İş sağlığının amacı, işçilerin sağlık ve sosyal refahına birey-

sel ve toplu olarak hizmet etmektir. İş sağlığı uygulamaları en 
yüksek mesleki standartlara ve etik ilkelere göre yapılmalıdır. 
İş sağlığı profesyonelleri çevre ve toplum sağlığına katkıda bu-
lunmalıdır. 

•	 İş sağlığı profesyonellerinin görevleri arasında işçinin yaşamı-
nı ve sağlığını korumak, insan onuruna saygı duymak, iş sağ-
lığı politika ve programlarında en yüksek etik ilkeleri teşvik 
etmek yer alır. Mesleki davranışlarda dürüstlük, tarafsızlık ve 
sağlık verilerinin gizliliğinin ve çalışanların mahremiyetinin 
korunması bu görevlerin bir parçasıdır.

•	 İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yerine getirirken tam pro-
fesyonel bağımsızlığa sahip olmaları gereken uzmanlardır. Gö-
revleri için gerekli yetkinliği edinmeli, sürdürmeli ve görevle-
rini iyi uygulama ve mesleki etik kurallarına göre yerine getir-
melerini sağlayacak koşulları talep etmelidirler (26).

Uluslararası İş Hijyeni Derneği 
Uluslararası İş Hijyeni Derneği’nin 2012’de yayınladığı Etik 
Kodlar’a göre (27):

Uluslararası İş Hijyeni Derneği’ne bağlı olan tüm mesleki/en-
düstriyel hijyen derneklerinin uyması gereken etik kurallar ta-
nımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Etik İlkeler
•	 Uluslararası İş Hijyeni Derneği, üye kuruluşları aracılığıyla 

dünya çapında iş hijyenini iyileştirmeye, teşvik etmeye ve ge-
liştirmeye ve herkes için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı-
nı iyileştirmeye ve sürdürmeye kendini adamıştır.

•	 Uluslararası İş Hijyeni Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin, in-
sanların korunması ile ilgili sağlık ve güvenlik çıkarlarına öncelik 
vermeleri ve kabul edilen ahlaki, etik ve yasal standartlara uygun 
olarak sağlam bilimsel ilkeleri, dürüstlüğü teşvik eden ve mesle-
ğe olumlu yansıyacak şekilde hareket etmeleri beklenmektedir.

Mesleki Kuruluşlara, Mesleğe ve Topluma Karşı Sorumluluklar
Örgütsel ve yasal politikaları ve kuralları yerine getirmek için, 
Uluslararası İş Hijyeni Derneği Yönetim Kurulu üyeleri:
•	 Endüstriyel hijyen ve mesleki dernek ve kuruluşları da dahil ol-

mak üzere ilgili faaliyetlerde, mesleki pratiğini düzenleyen ka-
nun, yönetmelik, politika ve etik standartlara uymalıdır.

•	 Etik konular ve etik ile ilgili bilgilerin toplanması için meslek 
dernek ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmalıdır.

•	 Geçerli mesleki kuruluşların etik standartlarının belirgin ih-
lallerini makul ve açık bir gerçek temelinde uygun kurum ve 
kuruluşlara bildirmelidir.

•	 Kabul edilen mesleki, etik veya yasal standartları açıkça ihlal 
eden kamu davranışlarından kaçınmalıdır.

•	 Mesleki faaliyetlerde fırsat eşitliğini ve çeşitliliğini teşvik et-
melidir.

•	 Derneğin etik ilkelerini diğer profesyonellere yaymalı ve des-
teklemelidir.

Mesleki/ Endüstriyel Hijyen Derneği Etik Kodlarına İlişkin 
Genel İlkeler
•	 Mesleki Sorumluluk: İş hijyenistleri, mesleklerinin dürüst ve 

yetkin bir şekilde, bireylerin yaşamının, sağlığının ve refahı-
nın mesleki muhakemelerine bağlı olduğunu kabul eden Mes-
leki Hijyen prensiplerine uygun olarak uygulamaktan sorum-
ludur. Mesleki yargılarını tehlikeye atabilecek veya çıkar çatış-
malarına yol açabilecek durumlardan kaçınırlar, böylece mes-
leklerinin bütünlüğünü garanti edebilirler. İşlerini üzerinde 
mutabık kalınan kalite güvencesi standartlarına uygun olarak 
yürütürler.

•	 Kendileri ve diğerleri için sorumluluk: İş hijyenistleri yüksek 
derecede bütünlük ve yetkinlik sağlamalı, uygun bilimsel yön-
temleri kullanmalı ve sonuçlarını iyi niyetle tarafsız bir şekil-
de yorumlamalıdır. İşçilerin, toplumun ve mesleğin iyiliği için 
bilimsel bilgiyi paylaşmalı, gizli bilgileri korumalı ve yalnızca 
kendi yetkinlik alanlarındaki konularla ilgilenmelidirler. Teh-
like, risk ve risk yönetimi yöntemlerinin sağlam bir analizine 
dayanan sistematik bir yaklaşım uygularlar.

•	 Çalışanlara karşı sorumluluk: İş hijyenistleri, ilk görevlerinin 
çalışanların sağlığını ve esenliğini korumak olduğunu kabul 
etmelidir. Kendilerini dış etkilere maruz bırakmadan, çalışan-
ların ve diğer kişilerin sağlık ve esenliklerinin yetkinliklerine 
ve mesleki muhakemelerine bağlı olduğunu kabul ederek, sağ-
lık risklerinin değerlendirilmesi, tanımlanması, değerlendiril-
mesi ve kontrolüne objektif bir yaklaşım sergilerler. Sorumlu 
oldukları tüm çalışanlara aynı bakım standardını eşit bir şe-
kilde sağlamayı amaçlamalıdırlar.

• İşveren ve müşterilere karşı sorumluluk: İş hijyenistleri işveren-
lere ve müşterilere dürüst, sorumlu ve yetkin bir şekilde tav-
siyelerde bulunmalıdır. Gizliliğe saygı göstermeli ve işverenle-
re ve müşterilere sorumluluklarını düzgün bir şekilde yerine 
getirmelidirler. Bununla birlikte, bu sorumluluklar, çalışanları-
nın yaşamlarını ve esenliğini korumak olan nihai sorumluluk-
larına tabidir. İşverenlere ve müşterilere mesleki hijyen alanın-
daki mevcut standartlar, direktifler ve diğer tüm yasal gerekli-
likler hakkında tavsiyelerde bulunurlar. Sonuçlarını rapor eder-
ler ve önerilerini gerçek ve dürüst bir şekilde yaparlar ve mes-
leki kararlarının sadece kendi yetkinlik ve uzmanlık alanların-
da uygulandığından emin olurlar. Profesyonel hizmetlerini ve 
bunlardan elde edilen sonuçları kaydeden ve açıklayan yüksek 
standartta sağlam ve güvenilir raporlama sağlarlar.

•	 Halka ve çevreye karşı sorumluluklar: İş hijyenistleri, aldıkları 
kararların ve eylemlerin halk ve çevre üzerindeki nihai etkisi-
ni dikkate almalıdır. Sağlık ve korunma riskleri ile ilgili tüm ta-
raflara dürüst, etkili ve pragmatik tavsiyeler verirler. İş hijyeni 
ilkelerini herkes için iyi bir ortamın yaratılmasına ve sürdürül-
mesine katkıda bulunmak için sorumlu bir şekilde uygularlar.

•	 Topluma karşı sorumluluk: İş hijyenistleri, hem çalışanlara 
hem de daha geniş topluluğa, işverenlere, müşterilere, çalışan-
lara ve topluma etki eden risklerle uğraşırken ortak çıkarların 
olacağı ilkesi üzerinde hareket etmelidir. Ancak çıkar çatışma-
ları ortaya çıkarsa, işçilere, çevreye ve topluma en az zarar ve-
recek şekilde çözümlenmelidir (27).
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Dünya Mesleki Terapistler Federasyonu
Dünya Mesleki Terapistler Federasyonu’nun 2016’da yayınladığı 
Etik Kodlar’a göre (28): 
•	 Mesleki terapi, çalışma yoluyla sağlığı ve refahı teşvik etmek-

le ilgili birey merkezli bir disiplindir. Mesleki terapinin temel 
amacı, insanların iş yaşamına katılmalarını sağlamaktır ve 
mesleki terapistlerin etik farkındalığının yüksek olması yap-
tıkları iş nedeniyle çok önemlidir.

•	 Mesleki terapistler, genel etik davranış standartlarına ek ola-
rak, mesleğin felsefesinden kaynaklanan benzersiz bir etik ör-
neği göstermelidirler. Buna göre, mesleki terapistlerin çalışma-
ları, bireylerin ve grupların mesleklere katılma yetenekleri ve 
fırsatlarının adaletli şekilde sunulmasını sağlamak üzerinedir.

•	 Bu mesleğin görevleri kişilere, gruplara veya toplum düzeyin-
de olabilir. Mesleki terapistler müdahaleleri kişiyle iş birliği 
içinde veya ilgili taraflara danışarak gerçekleştireceklerdir. Bu 
müdahaleler günlük yaşamın anlamlı ve kültürel olarak ilgili 
faaliyetlerinin gerçekleştirileceği çevre ile ilgili olmalıdır.

•	 Mesleki terapistler, mesleki rollerinin tüm yönlerinde kişisel bü-
tünlük, güvenilirlik, açık fikirlilik ve sadakat göstereceklerdir. 
Mesleki terapistler yaşam boyu öğrenme yoluyla mesleki geli-
şime katılacaklar ve edindikleri bilgi ve becerilerini profesyonel 
çalışmalarında mevcut en iyi kanıtlara göre uygulayacaklardır.

•	 Mesleki terapistler, mesleki terapi eğitiminde öğrencileri de-
netleyecek ve diğer mesleki terapistler için danışman olarak 
hizmet vereceklerdir.

•	 Mesleki terapistler genel olarak mesleğin iyileştirilmesi ve ge-
liştirilmesi konusunda kararlıdır. Ayrıca yerel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası düzeylerde kamuya, diğer mesleki kuruluşlara 
ve devlet organlarına etik olarak mesleki terapiyi teşvik ederler.

•	 Araştırma yapan mesleki terapistler etik gerekliliklere saygı 
gösterecek ve bunların gereğini karşılayacaklardır.

•	 Araştırma, mesleki terapi hizmetlerinin bir parçası olarak ger-
çekleştiğinde, hizmet alanların refahı ve haklarına her zaman 
araştırma gereksinimlerine göre öncelik verilir.

•	 Mesleki terapistler, herkesin kişisel mesleki performansları ve 
topluma katılımlarında kültürel, sosyal, psikolojik, biyolojik, 
finansal, politik ve manevi unsurlar arasındaki dinamik etki-
leşimi konularında benzersiz olduklarını kabul eder.

•	 Mesleki terapistler, hizmet alan herkese saygılı yaklaşırlar ve 
farklı koşullarını dikkate alırlar. İnsanlara karşı ırk, renk, engel-
lilik, ulusal köken, yaş, cinsiyet, cinsel tercih, din, siyasi inanç-
lar veya toplumdaki statü temelinde ayrımcılık yapmazlar.

•	 Hizmet sunumunda mesleki terapi gören kişilerin değerleri, 
tercihleri   ve katılım becerilerini dikkate alırlar.

•	 Kişinin kişisel bilgilerinin gizliliği garanti edilir ve kişisel bilgi-
ler yalnızca o kişinin rızasıyla başka kişi ve kurumlara aktarı-
lır. Mesleki terapistler, hizmet alanların akrabalarının ve hayat-
larındaki önemli başka kişilerin de önemli olduğunu kabul eder 
ve mesleki terapi alan kişinin rızasıyla onları hizmete dahil eder.

•	 Mesleki terapistler, disiplinler arası iş birliği ihtiyacının far-
kındadırlar ve yerel, bölgesel ve küresel bir perspektiften di-
ğer mesleklerin eşsiz katkılarına saygı duyarlar. Meslekler ara-
sı iş birliğine katkıları, insanların sağlığını ve refahını etkiledi-
ği için önemlidir.

•	 Mesleki terapistler, işverene sadakat gösterir ve iş ahlakının 
mesleki etik ile uyumlu olduğu sürece belirlenen kurallara 
uyar. 

•	 Mesleki terapistler sağlığı yerel, bölgesel ve küresel açılardan 
teşvik eder.

•	 Mesleki terapistler, mesleki terapi ile ilgili ve anlaşılır bilgiler 
sağlar.

•	 Mesleki terapistler, terapi hizmetlerinin verildiği mesleki ko-
şullarda yasalara ve düzenlemelere uyarlar.

•	 Mesleki terapistler, toplumun ekonomik, sosyal ve çevresel 
sürdürülebilir kalkınma isteklerine uymakta ve toplumda de-
ğişiklikler meydana geldiğinde hizmetleri uyarlamaktadır (28).

Uluslararası Etik Kodların uygulandığı en iyi iş sağlığı pratikleri-
ne göre çalışan çıkarlarının önceliğinin veya saygınlığının tanın-
ması, gizli bilgilerin profesyonel bir sorumluluk olarak korunma-
sının önemi vurgulanmaktadır. Bilgiler, yalnızca belirtilen bilgi 
ihtiyacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır. Genellikle ayrıntılı kişisel 
tıbbi bilgilerin yayınlanmasıyla değil, çalışanların işe uygunluğu-
nun genel değerlendirmesini sağlayacak kadar ele alınmalıdır. Ay-
dınlatılmış onam alma sürecinde ise çalışanın herhangi bir konu-
da rızasının alınması için çalışana bu konuyu yeterince açıklama 
ve anlaşılmayan konuların tartışılması gereği aşikârdır (13).

Yasal yaptırımların güçlü olmadığı sistemlerde bile etik kıla-
vuzlar iş sağlığı uygulamalarında iyileşme sağlamak için avantaj 
sağlayabilir. Küreselleşmenin ilerlediği ve çıkar çatışmalarının 
arttığı bir dünyada iş sağlığı ve güvenliği her gün daha kötü etki-
lenmektedir. İş sağlığı profesyonellerinin çalışanların bu düzende 
yaşadıkları güç dengesizliğine karşı çıkarlarını korumak için aktif 
çaba harcamaları gerekmektedir. Çalışanların mevcut hastalıkla-
rı ya da engelleri nedeniyle damgalanmalarının önüne geçilmesi 
için her türlü çaba gösterilmelidir. Etik kodlar, daha güçlü ahlaki 
otorite yönergeleri sağlamak için bireysel ve topluluk ihtiyaçlarını 
ideal olarak uyumlu hale getirmeli ve dengelemelidir (29).

ÜLKEMİZDE İLGİLİ MEVZUAT ve  
DİĞER BAZI DÜZENLEMELER
Ülkemizde de iş sağlığı etiği kapsamında ele alınabilecek yasal dü-
zenlemeler bulunmaktadır. Başlıca düzenlemeler ve ilgili madde-
ler aşağıda gösterilmektedir.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güven-
lik Birimleri Hakkında Yönetmelik (30);

Kayıt ve istatistik
MADDE 23 – …(3) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık 
ve güvenlik birimleri, işçilerin sağlık bilgileri, yaptıkları işler ve ça-
lıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin de-
ğerlendirme sonuçlarının, İş yerindeki kişisel sağlık dosyalarında, 
gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlar.

Mesleki bağımsızlık
MADDE 27 – (1) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve 
güvenlik birimi personelinin mesleki bağımsızlığı korunur. İşyeri 
sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi persone-
li, bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini ye-
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rine getirirken, işveren tarafından görevini yapmaktan alıkonula-
maz. İşveren, bu personelin malzemeler, ürünler, maddeler ve işin 
yapılışı ile ilgili bilgilere ulaşmasını sağlar.

Gizlilik ilkesi
MADDE 28 – (1) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve 
güvenlik birimi personeli, İş yerinin teknik ve idari bilgileri ile işçi-
lere ait tıbbi bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

İşyeri hekimlerinin yetkileri
MADDE 33 – (1) İşyeri hekimleri;
a) Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini 

yerine getirirken, işveren tarafından hiçbir şekilde engellene-
mez, görevini yapmaktan alıkonulamaz,

b) Çalışmalarını tam bir mesleki bağımsızlık içinde ve tıbbi de-
ontoloji kurallarına uygun biçimde yürütür,

c) İş yerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan 
bir husus tespit ettiğinde, işin geçici olarak durdurulması için 
derhal üst yönetimi bilgilendirir,

ç) Sağlık durumu bakımından yaptığı işle uyumsuz olduğu be-
lirlenen işçilerin, İş yerinde uygun bir işte görevlendirilmesini 
tavsiye eder,

d) Üretim teknolojilerinin planlanmasında iş sağlığı ile ilgili 
tavsiyelerde bulunur,

e) Görevi gereği İş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı konu-
sunda inceleme, araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür,

f) Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği 
yapar.

İşyeri hekimlerinin yükümlülükleri
MADDE 34 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen gö-
revlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar ak-
satmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkı-
da bulunmak, işverenin ve İş yerinin meslek sırları, ekonomik ve ti-
cari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dos-
yasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
MADDE 38 – (1) İş güvenliği uzmanları;
a) Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini 

yerine getirirken, işveren tarafından hiçbir şekilde engellene-
mez, görevini yapmaktan alıkonulamaz,

b) İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan 
bir husus tespit ettiğinde, işin geçici olarak durdurulması için 
derhal üst yönetimi bilgilendirir,

c) Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır,
ç) Görevi gereği İş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve gü-

venliği konusunda inceleme, araştırma yapar ve çalışanlarla 
görüşür,

d) Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği 
yapar.

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri
MADDE 39 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirti-
len görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu ka-
dar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına 

katkıda bulunmak, işverenin ve İş yerinin meslek sırları, ekono-
mik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlü-
dürler (30).

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Ayrıca 2009’da Türk Tabipleri Birliği 2. Etik Bildirgeler 
Çalıştayı’nda kabul edilen TTB Çalışan Sağlığı Bildirgesi’nde çalı-
şanların sağlığına ilişkin hekim sorumluluğu ve çalışanların sağ-
lığına ilişkin tarafların sorumluluğu ilkeleri yayınlanmıştır. Buna 
göre özellikle iş sağlığında etik konusunda dikkati çeken madde-
ler aşağıdaki gibidir (31): 
•	 Çalışan sağlığı ve güvenliği temel bir insan hakkıdır.
•	 İşçilerin sağlığının gözetilmesi, korunması ve geliştirilmesi iş 

yeri hekiminin asli görevidir. Bu sorumluluğun yerine getirile-
bilmesi için İş yeri hekimleri, mesleki bağımsızlıklarını, bilim-
sel ve etik ilkelere bağlılıklarını korumakla yükümlüdürler.

•	 İş yeri hekimi, alan ile ilgili disiplinlerden gelen çalışanlarla 
ekip halinde çalışmalıdır.

•	 İş yeri hekimi, evrensel etik ilkelere uygun davranma yüküm-
lüğündedir. Bu ilkeler çerçevesinde İş yeri hekimi yasaya uy-
gun yargı kararları, halk sağlığı açısından bildirimi zorunlu 
durumlar ya da çalışanın kendi isteği olmadıkça tüm bireysel 
sağlık bilgilerini gizli tutmalı, sadece işe uygunluk konusunda-
ki tıbbi kanaat paylaşılmalıdır.

•	 İş yeri hekimleri, olumsuz çalışma koşulları ile ortamlarını ve 
mesleki maruziyetlerini hem çalışanlara hem de diğer ilgili ta-
raflara duyurmak ve bilgilendirmekle yükümlüdür.

•	 İş yeri hekimi, işçi sağlığını tehdit eden tehlikeleri saptayarak 
koruyucu hizmetleri önde tutar; bunun için çalışanların ma-
ruziyet esaslı sağlık gözetimlerini yapar, risk gruplarını ön-
celikle gözetir ve ayrıca gerektiğinde tedavi ve rehabilitasyon 
hizmeti verir.

•	 İş yeri hekimleri, iş yerinde çalışan sağlığının nasıl korundu-
ğuna dair çalışanları bilgilendirmeli ve sürecin şeffaf olması-
nı sağlamalıdır. İş yeri sağlık gözetimlerini yürütmekte olan 
İş yeri hekimi; işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki bilimsel, 
mesleki ve teknik gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki bilgi 
ve becerisini artırarak, sürekli mesleki gelişimi sağlamakla yü-
kümlüdür.

•	 İş yeri sağlık birimi hizmetlerini yürütmekte olan ya da bu hiz-
metler için aday olan hekimler, birbirleriyle olan ilişkilerinde 
mesleki etik kurallara uymakla yükümlüdürler.

•	 İş yeri hekimleri, mesleki değerleri ve özlük haklarını korumak 
için örgütlü olmalıdırlar.

•	 İş yeri hekimleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonrasın-
daki idari ve adli süreçlerde bilirkişilik yaptıklarında da mes-
leki bağımsızlıklarını ve bilimsel-etik ilkelere bağlılıklarını  
korumalıdır.

•	 Çalışma ile kaza ve hastalık arasındaki yapısal ilişkilerin orta-
ya konulması için, iktisadi ve siyasi çıkar odaklarından bağım-
sız araştırmalar planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. 

•	 Çalışanların, sağlığı ile ilgili bilgi edinme hakkı güvence altına 
alınmalı, buna uygun bir örgütlenme modeli yapılandırılmalıdır.

•	 İş yeri hekimlerinin mesleki bağımsızlıkları ile özlük hakları-
nın korunması ve sürdürülmesinde; devletin, meslek örgütle-
rinin, sendikaların ve işveren örgütlerinin sorumluluğu vardır. 
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Devlet ve meslek örgütleri, İş yeri hekimlerinin bağımsızlığı-
nı kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli 
düzenleme ve denetleme mekanizmaları geliştirmelidir.

•	 İş yeri hekimliği, hizmetin niteliksizleştirilmesine yol açan dı-
şarıdan hizmet satın alma yoluyla değil, İş yerinde ve özerklik 
sağlanarak yapılmalıdır.

•	 Devlet, çalışan sağlığını tehdit eden kuralsızlaştırma, esnek-
leştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma politikaları ol-
maksızın İş yeri hekimlerinin mesleki değerlerine uygun çalış-
masını sağlayacak koşulları oluşturmalıdır.

•	 İşverenler, çalışanların sağlık bilgilerinin gizliliğinin sağlan-
ması zorunluluğuna işverenler uymalıdır.

•	 İşverenler tüm çalışanların, işçi sağlığı ve iş güvenliği süreçle-
rine aktif katılımlarını desteklemelidir. Bu faaliyete katılanlar, 
işveren tarafından herhangi bir hak kaybına uğratılamaz.

•	 İşverenler, İş yeri hekimlerinin herhangi bir özlük hakkı kaybı 
yaşamadan mesleki gelişimlerini ve sürekli eğitimlerini sağla-
makla yükümlüdür.

•	 İşverenler, olumsuz çalışma koşulları ve ortamları ile meslek 
hastalıklarını ilgili taraflara bildirmelerinden dolayı İş yeri he-
kimlerine herhangi bir yaptırım uygulayamaz ve hak kaybına 
uğratamaz.

•	 İşverenler, çalışanların sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili İş yeri he-
kiminin önerilerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bunlar ye-
rine getirilirken çalışanlar hak kaybına uğratılamaz.

•	 İş yeri hekimlerinin ücretlendirmesi, mesleki bağımsızlığın 
önünde engel oluşturmayacak şekilde işverenlerden finanse 
edilerek devlet aracılığıyla düzenlenmelidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 2003 yılın-
da Kurultay Kararlarında kabul edilen Mesleki Davranış İlkelerini 
yayınlamıştır. Buna göre mesleklerini icra ederken uyulması gere-
ken genel ilkeler aşağıdaki gibidir ve İSG ile ilgili birçok etik ilke 
de içermektedir (32). 
•	 Mesleki	bilgi,	beceri	ve	deneyimlerini,	toplumun	ortak	çıkarla-

rı; evrensel insani kazanımların ve kültürel mirasın korunma-
sı ve insan refahının gelişimi için kullanırlar.

•	 Toplumun	 sağlığı,	 güvenliği	 ve	 refahı	 için	 duymuş	 oldukları	
sorumluluk her zaman kendi kişisel çıkarlarının, meslektaşla-
rının çıkarlarının ya da meslek topluluğunun çıkarlarının üs-
tünde yer alır. 

•	 Kendilerinden	istenen	işin	toplum	ve	çevre	için	ciddi	bir	tehlike	
yaratacağı sonucuna varırlarsa ve mesleki yargıları işveren ta-
rafından dikkate alınmıyorsa, görüşlerini işverene yazılı olarak 
bildirir; sonuç alamamaları durumunda meslek örgütlerini ve 
gerektiğinde yetkili makamları ve kamuoyunu bilgilendirir. 

•	 Toplumun	ilgi	alanı	içinde	bulunan	teknik	konulardaki	görüş-
lerini, raporlarını, yerinde ve bütünüyle araştırmış ve yeterli 
bir bilgi ve verilerle donanmış olarak, ticari ve kişisel kaygıları 
bırakarak, doğru, tam ve nesnel olarak açıklar. 

•	 İş	yerlerinde	çalışan	sağlığını	korumak	ve	iş	güvenliğini	sağla-
mak için gerekli önlemleri alırlar, iş yerlerinde çalışanları bu 
konularda bilgilendirirler. 

•	 İşverenleri,	hizmet	alanları,	meslektaşları	da	dahil	olmak	üze-
re, toplumdaki herkese adil, dürüst ve iyi niyetle davranırlar.

•	 İşverenler/hizmet	alıcılarının	teknik	konulardaki	mesleki	alış-
verişlerinde her zaman güvenilir bir iş gören ya da vekil ya 
da danışman olarak, onların çıkarları için, toplumun refahı-
nı, sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaksızın, mesleki bece-
ri ve deneyimlerini sonuna kadar kullanarak, uygun ve düzgün 
bir iş yaparlar. 

•	 İşverenin	ticari	ve	teknolojik	sırlarını	 izin	almadan	başkaları-
na açıklamazlar, kişisel çıkarları için kullanmazlar. 

•	 Mesleki	etkinliklerini,	tüm	meslektaşlarının	güvenini	kazana-
cak bir biçimde ve mesleğin saygınlığına azami özen göstere-
rek sürdürürler. 

•	 Yalnızca	 yeterli	 oldukları	 alanlarda	 mesleki	 hizmet	 verirler;	
hizmetlerini etkileyebilecek diğer uzmanlık alanlarındaki yet-
kililerin görüşlerine başvururlar, disiplinler arası ortak çalış-
mayı özendirirler. 

•	 Mesleki	 görev,	 yetki	 ve	 sorumluluklarını,	 sadece	 zorunlu	du-
rumlarda ve ehil olan meslektaşlarına devrederler. 

•	 İşlerini	yalnızca	kendilerine	tanınmış	mesleki	görev,	yetki	ve	
sorumluluk çerçevesinde, resmi olarak hak kazandıkları sıfat 
ve unvanları kullanarak yaparlar. 

•	 Mesleki	bilgilerini	güncelleştirir,	kültürlerini	ve	mesleki	yeter-
liliklerini geliştirirler.

•	 Birlikte	çalıştıkları	kişileri	anlamaya,	çok	kültürlü	çalışma	or-
tamlarına uyum sağlamaya çalışırlar (32). 

İş sağlığı etiği konusunda düzenlemelerin sayısı çok artmıştır. Ge-
nellikle en büyük sorunlar bunları yorumlama, çok fazla olmala-
rı ve yasal düzenlemelerle pratiği uyumlama konularında yaşan-
maktadır. Yorum problemi, genel ve soyut olan etik kodlar ile ger-
çek hayatın kuralları ve uygulamaları arasında bir boşluk olduğu 
ve her zaman olacağı deneyiminden kaynaklanmaktadır. Etik ku-
rallar, yorumu zorlaştıran birçok farklı çelişkiler de içerir. Sorun-
ların çokluğu, çok sayıda etik kod ve kuralların üretilmesine ne-
den olmuştur ve bazen farklı yönlerde ve çelişkili olabilirler. “Ne 
yapılmalı?” ve “Yasal olarak ne gerekli veya neye izin verilebilir?” 
sorularının yanıtları aranmaktadır. Sağlık uzmanları, araştırma-
cılar ve meslekten olmayan kişiler yasal düzenlemeleri yorumla-
ma konusunda yetkin olmadıklarından etik düşünceye hukuki yo-
rum daha hâkimdir. Bu durum aslında etik konusunda daha çok 
söz sahibi olması gereken sağlık profesyonellerinin sorumluluğu-
na zarar verebilir. Etik kodlarla sürekli tekrarlanan bir sorun dile 
getirmek gerekirse, birisinin etik kodun bir yönüne uyması ve baş-
ka bir yönüne uymaması durumunda etik ikilemlerle belirlenmiş 
durumların nasıl yönetileceği konusunda rehberlik etmemesidir. 
Örneğin, bir çalışanın özerkliğini koruyup, aynı zamanda sağlığı-
nı geliştirmeye çalışırken, kişinin yaşam tarzına müdahale etmek 
için sağlıkla ilgili tüm girişimleri reddettiği bir durumun nasıl ele 
alınacağı tartışma konusudur (33).

Son yıllarda artarak gündeme gelen iş yerinde sağlığı geliştir-
me programları da etik konusunda özel ilgi gerektiren alanlardan 
biridir. Bu programların yürütülmesi sırasında iş sağlığının rutin 
pratiğine ek olarak bazı çatışmaların ortaya çıkması olasıdır. Özel-
likle çalışanın özerkliği, sorumluluğu, gizliliği, damgalanma veya 
ayrımcılığa maruz kalma sorunu ve sağlığı geliştirme faaliyetlerin-
den yararlanma olanağı yeni ortaya çıkan tartışmalara neden olabi-
lir. Bunlar, çalışanların sürekli ulaşılabilirliğini artırabilir ve işvere-
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nin çalışanlarının yaşamları üzerinde sahip olması gerekenden faz-
la kontrolü olmasına neden olabilir. Bu programlar çalışanın sağ-
lık performansı, yeme alışkanlıkları, uyku, parti ve egzersiz alışkan-
lıklarının şirket tarafından görülmesi sonucunda hoş karşılanma-
ması ve yargılanmasına neden olabilir. Bu nedenle iş yerinde sağlığı 
geliştirme konusuna etik kodların belirlenmesi gerekli olabilir (34).

Yeni sağlık etiği çerçevesinde ortaya çıkan bir çalışanın sosyal 
yaşamda kontrolü konusunda endişe duymaktadır. Örneğin şir-
ketler çalışanların yaşam tarzlarını kontrol etmeyi ne kadar ileri-
ye taşıyabilir ve şekillendirir? Yaşam tarzlarını kontrol etmek, iş-
gücünü kontrol etmek için ne kadar etkili bir araçtır? Gelişmekte 
olan bir kurumsal kontrol sisteminin yalnızca bir parçası olarak, 
yeni iş sağlığı etiği, iş yaşamı programlarının kalitesi ve “kurum 
kültürlerinin” kasıtlı olarak manipülasyonu gibi diğer kurumsal 
girişimlerle nasıl ilişkilidir (35)?

Uluslararası Çalışma Örgütü
Uluslararası Çalışma Örgütü, çalışanların sağlık surveyansını yapar-
ken teknik ve etik rehber geliştirmiş ve 1998 yılında yayınlamıştır.

Buna göre iş yerinde sağlık sürveyansının (izleminin) genel 
prensipleri ve amaçları aşağıdaki gibidir:
•	 Bu kılavuzda belirtilen ilkeler çalışanların sağlık gözetimini iş 

sağlığı ve güvenliği disiplinine uyarlayacaktır. İş sağlığı prog-
ramının bir parçası olarak, çalışan sağlığı ve çalışma ortamı 
surveyansı da dâhil olmak üzere diğer araçlarla birlikte kulla-
nılır. Temel amaç mesleki ve işle ilgili hastalık ve yaralanmala-
rın önlenmesidir. Bir iş yerinde sağlık gözetimi ile ilgili belir-
li bir programın önleme amaçları olup olmadığı ve varsa ne ol-
dukları belirtilmelidir. 

•	 Çalışan sağlığının gözetimi, 1995 yılında Ortak ILO / WHO 
World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) İş Sağlığı 
Komitesi tarafından tanımlanan iş sağlığı amaçlarına katkıda 
bulunmalıdır.

•	 Çalışan sağlığı gözetimi, işletmedeki mesleki risklere uygun 
olmalıdır. Bireysel ve toplu sağlık değerlendirmelerini uygun 
bir şekilde birleştirecek bir strateji geliştirmeye ihtiyaç vardır. 
Çalışan sağlığı gözetimi, amacı, kalitesi, çalışanların çıkarları-
nın korunması ve sağlık ve tıbbi verilerin toplanması, iletilme-
si ve kullanımı ile ilgili bir dizi güvenceye eşlik etmelidir.

•	 Çalışan sağlığı surveyansı kontrollü koşullar altında, terci-
hen ILO’nun 161 No’lu İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi ve 171 
No’lu Tavsiye Kararı uyarınca kurulan iş sağlığı hizmetleri gibi 
organize bir çerçevede gerçekleştirilmelidir. 

•	 Çalışanların sağlık gözetimi, organize bir çerçevede, sağlam etik 
ve teknik uygulamalara dayanmalıdır. Özellikle, herhangi bir 
çalışan sağlığı sürveyans programı aşağıdakileri sağlamalıdır:

- (i) ilgili sağlık profesyonellerinin mesleki bağımsızlığı ve ta-
rafsızlığı;

- (ii) çalışanların kişisel sağlık bilgilerinin mahremiyeti ve  
gizliliği.

•	 Belirli bir programdaki prosedürler ihtiyaç, alaka düzeyi, bi-
limsel geçerlilik ve etkililik kriterlerini açıkça ve net bir şekil-
de karşılamalıdır.

•	 Çalışanların sağlık bilgilerinin toplanması, analizi ve iletişimi 
sonucunda gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet-
lerle eyleme geçilmelidir. Belirli bir program, programın so-

nuçlarını beyan edilen amaçları ile ilişkilendirmelidir. Çalışan 
sağlığı için sonuçların ne olacağı, çalışanın işi, iş güvenliği, ge-
lir durumu ve programın iş yerinin yapısı ve çalışma koşulları 
üzerindeki etkisi tanımlanmalıdır. 

•	 Çalışanların sağlık surveyans programları hastalık ve kazaları 
önleme amacıyla ve özellikle aşağıdakiler için kullanılmalıdır:

- Mesleki yaralanmaların ve hastalıkların (ölüm, hastalık ve 
hastalık sıklığı, ciddiyeti ve eğilimleri) tahmin edilerek çalı-
şan toplumun ve sosyo-ekonomik grupların sağlık durumu-
nu açıklamak;

- Belirli yaralanmalara ve hastalıklara neden olan fiziksel, 
davranışsal, örgütsel, psikososyal ve mesleki maruziyet fak-
törlerini veya ilgili risk faktörlerini belirleyerek mesleki epi-
demiyolojik çalışmaları teşvik etmek ve mesleki yaralanma 
ve hastalıkların nedenlerini açıklamak;

- Önleme için özel odağı belirlemek amacıyla, mesleki yara-
lanma ve hastalıkların oluşumlarını ve çalışan toplumlarda-
ki dağılımlarını tahmin etmek;

- Önleme yoluyla nedensel faktörleri ortadan kaldırmak ve iyi-
leştirici ve düzenleyici faaliyetlerle sonuçlarını hafifletmek 
için eyleme yönelik araştırma ve müdahale çalışmaları ha-
zırlamak;

- Önceden uygulanan kontrol önlemlerinin etkinliğini değer-
lendirmek.

•	 Çalışanların sağlık surveyansı, iş yerinde mevcut olan mesleki 
tehlikelerin surveyansıyla bağlantılı olmalıdır. İlgili iş yeri ma-
ruz kalımın veya tehlikesinin gözetimi önleme programların-
da mesleki yaralanma ve hastalık gözetimi kadar yararlı olabi-
lir (36).

Etik kodlar ve rehberler kapsamında iş sağlığının amacı, çalışanla-
rın bireysel ve toplu olarak fiziksel ve ruhsal sağlığının korunma-
sına ve geliştirilmesine ve sosyal refahına yönelik hizmetlerin su-
nulmasıdır. İş sağlığı uygulaması en yüksek profesyonel standart-
lara ve etik ilkelere göre gerçekleştirilmelidir. İş sağlığı profesyo-
nellerinin görevleri, çevre ve toplum sağlığına katkıda bulunmak 
olarak belirtilmektedir. 

İş sağlığı profesyonelleri, görevlerini yerine getirirken tam pro-
fesyonel bağımsızlığa sahip olması gereken uzmanlardır. İş sağlığı 
profesyonellerinin görevleri arasında, çalışanın yaşamını ve sağlı-
ğını koruma, insan onuruna saygı ve iş sağlığı politikaları ile prog-
ramlarında en yüksek etik ilkeleri geliştirme yer alır. Bu görev-
ler, bütünlüklü profesyonel davranışı, tarafsızlığı, sağlık verileri-
nin gizliliğini ve işçilerin özel bilgilerini korumayı da içermekte-
dir. İş sağlığı hizmetleri muayeneler yapmak, teknik ölçüm ve risk 
değerlendirme sonuçlarını rapor etmekle sınırlı olmadığını akıl-
da tutmak önemlidir. İş sağlığı profesyonelleri görevleri için ge-
rekli olan yeterliliği edinip sürdürmeli ve işlerini doğru uygula-
mayla ve profesyonel etik kurallarına uygun biçimde yürütmeleri-
ni sağlayacak koşulları talep etmelidirler. Bunun için sözleşmele-
rine normlarda belirtilen etik kurallara uygun maddeler ekleme-
lidirler. İş sağlığı profesyonellerinin etik çelişkide temel görevleri-
nin çalışanların sağlığı korumak ve insan onuruna yakışır bir şe-
kilde çalışma kapasitelerini sürdürmek olduğu ölçütünü temel al-
maları gereklidir (26).
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Dr. Kemal YILDIRIM, Doç. Dr. Ceyda ŞAHAN

İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerinin etkin 
olması ve sahada karşılığını bulabilmesi için, bu hizmetlerin te-
orik olarak bir sistem içinde kurgulanmış olması gerekir. Bu 
sistem, İSG profesyonellerinin danışmanlığında, ilgili tarafla-
rın (devlet-işveren-çalışan), yapılan işe ve iş yeri tehlike sınıfı-
na göre kapsamını belirlediği bir politika çerçevesinde şekillenir. 
Politika, işletme sınırları içindeki tüm çalışanların fiziksel, ruh-
sal ve sosyal iyilik hâlinin korunacağını ve geliştirileceğini taah-
hüt etmelidir. Risk değerlendirmeleri ile risklerin ortadan kaldı-
rılacağı veya azaltılacağı da politikada yer almalıdır. Bu politi-
ka iş yeri sınırları içinde hizmet veren tüm çalışanlar (alt yükle-
niciler de dâhil) ile ziyaretçi ve müşterilerin kolaylıkla ulaşabi-
lecekleri şekilde yayımlanmalı ve ilgili taraflarla paylaşılmalıdır. 

İş yerlerinde yönetim sistemleri, üretilen değerin belirli bir 
standartta ve kalitede üretilmesi amacıyla ilk olarak kalite yö-
netim sistemleri olarak kurulmuştur.  Yönetimde standartlaş-
ma ilk önce kalite standardına olan ihtiyaç ile ortaya çıkmıştır. Ja-
pon Ishikawa ve Amerikalı istatistikçi W. Edwards Deming tara-
fından, toplam kalite yaklaşımı ve kalite çemberi kavramları ge-
liştirerek kalite yönetim sistemlerinin temeli atılmıştır (1). Özel-
likle 2. Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanma sürecindeki 
Doğu Avrupa’da kalite konusunda standartlar zorunlu tutulmuş, 
Batı Avrupa’da ise farklı kalite kontrol metotları zorunlu olmadan 
kullanılmıştır. Japonya, yeni dünya düzeninde ürün ve hizmet ka-
litelerini artırabilmek ve batıyla rekabet edebilmek için kalite bi-
lincine ulaşmış, bunun için bireysel değil toplu çaba sarf edilme-
si gerektiği vurgulanmıştır. Japonlar kalite bilincini Amerikalılar-
dan almışlar ve 1970’li yıllarda Amerikalı şirketlere karşı kalite-
li ve ucuz üretim konusunda dış rekabette öne geçmişlerdir. Ja-
ponların yönetim tarzı ve kalite kontrolünü tam olarak benimse-
miş ve uygulamış olmaları ekonomilerinin ve kalite konusunun 
gelişimine büyük katkı sağlamıştır.  Bu sayede Amerikan şirketle-
ri de rekabet edebilmek için kaliteyi daha çok önceliklemişlerdir. 
Tüketicilerin ürün alırken uzun ömürlü ve uygun fiyatlı olmasına 
kalite ile birlikte dikkat ettiğinin anlaşılması nedeniyle daha çok 
önemsenmiştir. Bu nedenle özellikle 1980’li yıllarda toplam kalite 
yaklaşımı hızla yaygınlaşmıştır (2). 

Bu yaklaşım ile kaliteli ürün üretebilmek için çalışanların 
görüşlerinin kalite iyileştirme süreçlerine dâhil edilmesi, iş yeri 
ve toplum için değer üreten çalışanların fikirlerine saygı göste-
rilerek çalışanın kendisini bütünün bir parçası olduğunu hisset-
mesi sağlanmıştır. İletişimin güçlü olduğu, yapılan işe ve işçiye 
saygı ve güvenin ön planda tutulduğu, üst yönetimin problem 
yaşanması durumunda sorumluluğu sahiplendiği bir sistemin 
temelleri atılmıştır. Bu bakış açısı günümüzde kullanılan kalite, 
çevre, enerji gibi direkt veya dolaylı olarak iş sağlığını ve güven-
liğini yakından ilgilendiren yönetim sistemlerinin de ortak yak-
laşımını oluşturmuştur. Toplam Kalite (TK) bakış açısı, bir işlet-
mede yapılan bütün işlerde, müşteri isteklerini karşılayabilmek 
için gerekli olan, yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet ka-
litelerinin bir sistem yaklaşımı içerisinde, tüm çalışanların katı-
lımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak ele alınması ve geliştiril-
mesini içerir (3). 

Toplam kalite yönetimi ‘Bir kuruluşta üretilen mal ve hiz-
metlerin, işletme süreçlerinin ve personelin sürekli iyileştiril-
mesi ve geliştirilmesi yoluyla en düşük toplam maliyet düze-
yinde, önceden belirlenmiş olan müşteri ihtiyaç ve beklentileri-
nin, tüm çalışanlarının kendilerinden beklenen yükümlülükle-
rini yerine getirmeleri ile tatmin edilerek (karşılanarak) işletme 
performansının iyileştirilmesi stratejisi ’ olarak tanımlanmakta-
dır. Müşteri gereksinimlerini karşılamak, işletmenin uzun süre-
li verimliliği sağlamak, yönetimi kolaylaştırmak, kaliteye daya-
lı bir sistem ve yönetim bilinci oluşturmak, çalışanları bu ama-
ca yönelik motive etmek, çalışanların grup halinde çalışmasını 
sağlamak ve sürekli iyileşmeyi hedeflemek gibi özellikleri var-
dır. Toplam kalite yönetiminin asıl amacı, işletmenin kendi pa-
zarında en iyi ürün/hizmetle ve çalışma koşullarıyla piyasayla 
rekabet edebilir durumda olmasını sağlamaktır. Bu konuda kali-
te performansına erişmek için temel prensipleri uygulayıp kulla-
nabilmek, üretime/hizmete kötü etkisi olan durumları ortadan 
kaldırmak/iyileştirmek, uygun performans kriterleri geliştirerek 
gelişmeleri izlemek, piyasadaki rakipleri anlayarak strateji oluş-
turmak, ekip halinde sorun çözebilmek ve ürün/hizmet geliştir-
meyi sürekli hale getirmek amaçlanmaktadır (2). 
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Globalleşme ile liberal ekonomide, ticari sınırların orta-
dan kalkmasıyla, rekabet daha önemli hale gelmiş, işletmeler 

“kalite-maliyet-hız” konusunda iç ve dış ticarette denge sağla-
ma durumunda kalmaktadırlar. Maliyetin düşürülmesi gerekir-
ken aynı zamanda kalite ve hızın da optimum düzeyde olma-
sı için çaba gösterilmektedir. Bu süreçte “Toplam Kalite Yöne-
timi” işletmelerin elinde vazgeçilmez bir araçtır. Toplam kalite 
bir işletmedeki tüm faaliyetlerdeki kaliteyi iyileştirmeyi hedefler. 
Bu faaliyetlere İSG hizmetleri de dâhildir. İSG hizmetlerinin iyi-
leştirilmesi iş kazası ve meslek hastalıklarının ve bundan doğa-
cak maddi-manevi zararın önlenmesi, verimliliğin artması ve 
maliyetin azalması anlamına gelmektedir. Maliyetlerin azalma-
sı müşteriye düşük fiyatla ürün temin etme olanağı sağlar ve bu 
yolla hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürün/hizmet sunulması 
işletmenin rekabet gücünü artırır. İşletmeler öncelikle Toplam 
Verimli Bakım uygulamalarının gerekliliklerini yerine getirmiş-
ler ve bu yolla iş kazalarının azalmasını sağlamışlardır. Ayrıca 
işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin iyi uygulanması çalışanla-
rın değerli hissetmeleri ve işletmeye değer vermeleri için bir fır-
sat oluşturur. Bu da uzun vadede verimlilik ve kalitenin artma-
sına katkı sağlar (2). 

Yenilenen İSG mevzuatı ve yükümlülükleri dolayısıyla, her 
ölçekten ve sektörden kuruluşlar artık yönetim sistemlerini 
sağlık ve güvenlik performanslarını iyileştirmek için bir çerçe-
ve olarak görmektedir. Yöneticilerin, İSG profesyonellerinin yü-
kümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için yayın-
lanan ilk rehber, HS (G) 65 - Başarılı sağlık ve güvenlik yönetimi 
kılavuzudur. HS (G) 65, İş Sağlığı ve Güvenliğine yönetim sis-
temi bağlamında yaklaşılmasını öneren ilk kılavuzdur. Bu kıla-
vuz 1991 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi’nin Sağlık ve 
Güvenlik Yöneticileri tarafından hazırlanmıştır ve “kuruluşların 
sağlık ve güvenliği aynı uzmanlık düzeyinde ve diğer temel ticari 
faaliyetlerle aynı standartlara göre yönetmeleri” gerektiğini bil-
diren basit bir mesajı iletmektedir. Kılavuzda yer alan “Planlama, 
Uygulama, Kontrol etme ve Önlem alma” (PUKÖ) döngüsü ka-
lite yönetimi kavramlarına dayanır. Aynı zamanda başarılı sağ-
lık ve yönetim sistemleri için politika, “Organizasyon, Planlama, 
Ölçüm, Denetim ve Değerlendirme” performansını geliştirir (4). 
HS(G) 65’in başarısından sonra, BS 8800 İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Yönetim Sistemleri Kılavuzu, 1996 yılında tanıtılmıştır. (5) Bu 
rehber standart, kuruluşların HS(G) 65 ve BS EN ISO 14001 ba-
kış açılarıyla İSG yönetim sistemlerini kurmaya teşvik etmek-
tedir (4, 6). BS 8800 sadece HS(G) 65’de detaylandırılan temel 
kavramları belirli ölçülebilir öğelere çevirmiştir. Ayrıca, ISO In-
ternational Organization for Standardization (Uluslararası Stan-
dartlar Örgütü) 14001 gerekliliklerine uygun sağlıklı çevre yöne-
tim sistemlerini benimsemiş olan kuruluşları resmi olarak bel-
gelenmiş, İSG Yönetim Sistemi uygulamaya teşvik etmeyi amaç-
lamıştır. Bununla birlikte, BS8800 yalnızca rehberlik ve öneriler 
içermiş, kuruluşların sertifikasyonu amacıyla kullanılmamıştır. 
ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemleri) ve ISO 9001’i (Kalite Yö-
netim Sistemleri) takiben, kuruluşların değerlendirilip sertifi-
kalandırılabileceği tanınmış bir İSG Yönetim Sistemi ‘standar-
dı’ talebine yanıt olarak OHSAS Occupational Health and Safety 
Assessment Series (İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serile-
ri) 18001: 1999 ve beraberindeki kılavuz OHSAS 18002: 2000 ya-

yınlanmıştır (7,8).  OHSAS 18002; OHSAS’ın kuruluşlarda nasıl 
uygulanacağını belirtmek üzere geliştirilmiştir. 2007 yılında in-
celenmiş ve gözden geçirilmiş BS OHSAS 18001, istedikleri tak-
dirde kalite, çevre, İSG yönetim sistemlerinin kuruluşlar tara-
fından entegrasyonunu kolaylaştırmak için TS EN ISO 9001 ve 
TS EN ISO 14001 ile tamamen uyumlu hale getirilmiştir. OH-
SAS 18001, 1999’da İngiliz Standart Enstitüsü (BSI) tarafından 
geliştirilmiştir.  İSG konusunda iş yerinde yapılan faaliyetlerin 
uygun olup olmadığının ortaya koyulmasına, bu alanda standart 
oluşturulmasına ve İSG yönetim sisteminin kalite ve çevre ile 
uyumlu olmasına imkân vermektedir. Dünya genelinde sektör 
veya işkolu ayrımı yapmadan tüm işletmelerde İSG yönetim sis-
temleri için geçerlidir (7). Geleneksel yaklaşımda yönetim sis-
temlerinin kalite, çevre ve İSG gibi ayrı ayrı ele alınmasından-
sa günümüzde entegre yönetim sistemi yaklaşımı önerilmekte-
dir (9). Böylece ISO 9000 kalite yönetimi sistemi anlayışının ar-
dından, çevre yönetimini de içeren ISO 14000 anlayışına ve son-
ra, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 an-
layışına gelinmiştir. OHSAS 18001 Yönetim Sisteminin önem-
li elemanlarından biri de risk değerlendirmesidir. Amaç riskleri 
denetlenebilir duruma getirmek, kabul edilebilir olanları ve acil 
müdahale gerektirenleri saptamaktır (8). 9 Nisan 2001’de Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kabul edilerek TS-18001 
olarak yayınlanmıştır (10).

Buna göre kuruluşların İSG konusunda yasal ve diğer genel şart-
larla uyumlu olması kolaylaştırılır. İşletmenin, üst yönetimin kabul 
ettiği ve onaylanmış, İSG konusunda yasal mevzuata uyulacağının 
taahhüt edildiği, İSG’yi iyileştirmeyi hedefleyen bir İSG politikası 
bulunur. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü 
konusunda planlama yapılmasını sağlar. Ülkelerin koşullarına uy-
gun İSG yasal gereklilikler yerine getirilir ve bunun üzerinde hedef-
ler oluşturulur. İSG yönetim programları planlanır (7). 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ  
YÖNETİM SİSTEMİ
Herhangi bir kuruluştaki iş sağlığı profesyonellerinin temel so-
rumluluğu, etkili sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin geliş-
tirilmesini, uygulanmasını kolaylaştırmak ve koordine etmektir. 
Bu sistemin unsurları ilgili politikalar, hedefler, planlar, prog-
ramlar, prosedürler ve standartlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-
netim Sistemi (İSGYS) dâhilinde işletme organizasyonu kapsa-
mında ise hem işlevler hem de işletme sahibi ve yöneticiler, ge-
nel müdürler, bölüm müdürleri ve amirler gibi İSGYS sorumlu-
lukları olan kişiler bulunmaktadır. “İSG Organizasyonu”, mev-
zuatın getirdiği İSG ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilme-
sine yönelik faaliyetleri yürüten işletme içi veya dışı profesyo-
neller ve hizmet birimlerini ifade etmektedir (11). Amaçları, işle 
ilgili yaralanma ve hastalıkları önlemek, yürürlükteki yasal dü-
zenlemelere uyum sağlamak, düzenleme ve uyum maliyetleri-
ni ve kural ihlallerini en aza indirmek için işletmeye sistematik 
olarak rehberlik etmektir. İSGYS; performans izleme, geri bil-
dirim ve düzenleyici önleyici faaliyetleri sürekli bir süreç hali-
ne getirmeye çalışır. Bu sistem, ayrı bir yönetim politikası/pro-
sedürü olarak veya kuruluşun her bir tehlike kontrol progra-
mı ve prosedüründe bir bölüm olarak benimsenebilir. Sistemin 
düzgün ve tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için gelişti-
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TS 18001 iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hazırlanmış bir stan-
darttır. TS 18002, TS 18001’in uygulanmasına ilişkin genel öne-
riler sağlayan bir rehberdir. TS 18001’in temel prensiplerini açık-
lar ve standardın her ihtiyacına karşı uygulama sürecindeki amaç, 
girdiler, süreçler ve çıktıları tanımlar. TS 18001’in uygulanma-
sı için herhangi bir ek gereklilik içermemekte veya zorunlu yak-
laşımlar öngörmemektedir. Sağlık ve güvenlik yönetimi ile çev-
re yönetimi arasındaki bağlantı güçlüdür ve TS 18001 hükümle-
rinin neredeyse tamamı TS ISO 14001’e benzerdir, bu nedenle bu 
iki sistemin entegrasyon potansiyeli çok yüksektir (8). OHSAS’ın 
2007 revizyonundan sonra çapraz referans listeleri oluşturularak 
ISO 9000 ve ISO 14000 ile entegre bir yönetim sağlanmıştır. Bu 
durum ISO 9002’nin ve ISO 14000’in 2015 revizyonlarına kadar 
devam etmiştir.

Bütün bu güvenlik ve yönetim sistemlerinden yola çıkarak 
2018’de TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı yayın-
lanmıştır.  Bundan önceki OHSAS standardı uluslararası kabul 
görmekle birlikte bir ISO standardı niteliği taşımamaktadır. İSG 
yönetim sistemlerinde standardizasyonun olmadığı kabul edile-
rek İSG faaliyetlerinin yönetimi için sistematik bir yapıya ihti-
yaç duyulmuştur. TS ISO 45001: 2018 bir ISO standardıdır ve 
ISO 9001: 2015 ve ISO 14001: 2015 dâhil olmak üzere mevcut 
ISO standart yönetim sistemi revizyonlarıyla daha fazla uyum-
luluk sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer ISO standartlarıy-
la aynı yönetim sistemi yapısını HLS High Level Structure (Üst 
Düzey Yapı) ve İSG sistemleri için ILO kılavuzunda tanımlanan 
gereksinimleri yansıtır. HLS, gelecekte tüm ISO yönetim siste-
mi standartlarında kullanması gereken 10 maddelik içeriktir (1. 
Kapsam, 2. Normatif referanslar, 3. Tanımlar, 4. Kuruluşun bağ-
lamı, 5. Liderlik, 6. Planlama, 7. Destek, 8. Acil durumlara hazır-
lıklı olma, 9. Performans değerlendirme, 10. Gelişim). Böylece 
tüm yönetim sistemi standartlarının aynı görünüme ve ruha sa-
hip olması ve farklı disiplinlerden sistemler arasında daha fazla 
entegrasyon sağlanması öngörülmüştür. Ülkemizde daha önce 
kullanılan TS 18001 ISO standardı olmadığı için, HLS forma-
tına da uyumlu olan TS ISO 45001 yayınlanmıştır. Bu uyumlu-
luk sayesinde TS ISO 45001: 2018, TS 18001’in tüm başarısına 
dayanması ve faydaların artırılması, potansiyel olarak diğer ge-
nel yönetim sistemi standartlarına entegre edilmesine izin ver-
mesi beklenmektedir. 2021 yılında ise uluslararası platformda 
TS 18001 yerini TS ISO 45001 uluslararası İSG yönetim sistemi 
standardına bırakacaktır (14).

İSG ile ilgili uluslararası kabul görmüş ve ülkemizde de geçer-
li olan güncel İSGYS standardı 12 Mart 2018’de yayımlanan TS 
ISO 45001 İSG yönetim sistemi standardıdır. Mevcutta İSG yöne-
tim sistemi olarak OHSAS 18001 (TS 18001) standardını kullanan 
işletmelere, TS ISO 45001:2018’e geçiş yapmaları için 11 Mart 
2021 tarihine kadar süre verilmiştir (15).

TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001 yönetim sisteminin kurgusunu da TS 18001’de ol-
duğu gibi PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) döngüsü 
oluşturmaktadır. Yeni standart, üzerinde özellikle durduğu; ka-
rar alma süreçlerinde çalışan katılımı, üst yönetimin rol model ol-
ması gerektiğine yapılan vurgu, yüklenicilerin ve fabrika sınırları 

rilmiştir. İSGYS tehlike kontrol programları, etkilenen çalışan-
lara tehlikelerin tanıtılması ve kontrolü konusunda rehberlik et-
meyi amaçlamaktadır (12). Yönetim sistemleri kavramı, iş dün-
yasında karar alma süreçlerinde ve ekipman satın alımında, işin 
genel yürütümünde veya günlük hayatta da kullanılır. İSG Yö-
netim Sistemlerinin uygulanması ise ilgili İSG ölçütlerine, stan-
dartlarına ve performansına dayanmaktadır. İş yerindeki tehli-
ke ve risklerin etkin yönetimi ile iş yerinde ramak kala olayla-
rın ve kazaların önlenmesinde performansı değerlendirmek ve 
geliştirmek için bir yöntem sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ko-
nuda neyin nasıl yapılması gerektiğine adım adım karar vermek, 
hedeflere doğru ilerlemeyi ve uygulamanın ne kadar etkin oldu-
ğunu izlemek ve iyileştirilmesi gereken yönleri saptamak adım 
adım planlanmış mantıklı bir yöntemdir. Bu yöntem işletme-
de yapılan iş değişikliklerine ve yasal gerekliliklere göre adap-
te edilebilir olmalıdır. Bir İSGYS; esnek, kuruluşun büyüklü-
ğüne ve faaliyetine uyarlanabilen ve bu tür faaliyetlerle ilişki-
li genel veya özel tehlikelere ve risklere odaklanabilen bir araç-
tır (13). İSGYS yaklaşımı önleyici ve koruyucu önlemlerin etkin 
ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını; İSG ile ilgili politikaların 
oluşturulup taahhütler verilmesini; tehlikeleri ve riskleri değer-
lendirmek için tüm iş yeri unsurlarının dikkate alınmasını; yö-
netim ve çalışanların sürece sorumluluk alarak dâhil olmasını 
sağlar. Birçok ülke, yönetim sistemleri yaklaşımını da bütünleş-
tiren ulusal İSG stratejileri belirlemiştir. ILO International La-
bour Organization, (Uluslararası Çalışma Örgütü) uluslarara-
sı düzeyde üçlü (işçi-işveren-devlet) yaklaşımı benimseyen, bu 
alanda ulusal standartların geliştirilmesi için yaygın olarak kul-
lanılan bir model haline gelen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemleri Kılavuzlarını (ILO-OSH 2001) 2001’de yayımlamış-
tır. ILO-OSH 2001 Kılavuzları, diğer yönetim sistemi standart-
ları ve kılavuzlarıyla uyumlu bir uluslararası model sunmakta-
dır. ILO’nun üçlü yaklaşımını ve uluslararası İSG belgelerinde 
tanımlanan ilkeleri, özellikle 155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenli-
ği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme gereklerini yansıtırlar. 
Bu kılavuzlar hem ulusal hem de işletme düzeyinde İSG’nin sis-
tematik bir şekilde yönetilmesini sağlar (13).

Bu doğrultuda, TS 18001, bir kurumun İSG risklerini kontrol 
etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için gereksinimleri belirleyen 
bir kılavuzdur. Belirli performans kriterleri koymaz veya yöne-
tim sisteminin yapısı için ayrıntılı özellikler belirtmez. Aşağı-
dakileri hedeflere ulaşmak isteyen herhangi bir kurum için ge-
çerlidir:
•	 Çalışanlar ve faaliyetleri ile ilgili İSG risklerine maruz kalabi-

lecek ilgili taraflar için riski ortadan kaldırmak veya en aza in-
dirmek için bir İSG Yönetim Sistemi kurma,

•	 Bir İSG Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve sü-
rekli iyileştirilmesini sağlama,

•	 Belirtilen İSG politikası ile uyumluluğundan emin olunması,
•	 Başka kurumlara ya da kişilere İSG açısından uygunluğun gös-

terilmesi,
•	 İSG Yönetim Sistemi bakımından dışarıdan bir kuruluş tara-

fından sertifikalandırılma,
•	 OHSAS sertifikasyonuna uygunluk beyanı yapma.
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içerisinde bulunan herkesi kapsayacak İSG önlemlerinin alın-
ması, risklerin yanında fırsatların da değerlendirilmesi gerektiği 
üzerine odaklanmış olmasıdır.

Amaç
İSG yönetim sistemi; bir organizasyon yapısı ortaya koymak ve 
tüm çalışanları kapsayacak şekilde kimin, neyi, ne zaman, nasıl, 
neden ve nerede yapacağını net olarak anlamasını sağlayacak şe-
kilde, sorumluluk vermek yoluyla İSG’nin hedefe odaklı, sistema-
tik bir şekilde iyileştirilmesidir. Genel amaç, çalışanların sağlığı-
nı ve güvenliğini iyileştirmek, iyilik ve esenliğini sağlamaktır (16). 
OHSAS amacında “iyi İSG uygulamalarını teşvik etmek” vurgu-
su yaparken ISO 45001 “İSG risk ve fırsatlarını yönetmek” vurgu-
su yapar. “Fırsat” tanımı ISO 31000 “Risk Yönetimi Standardı” ile 
gündeme gelmiştir.

Bir İSG yönetim sisteminin uygulamaya konulmasındaki 
amaç, kuruluşun güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamasına imkân 
vermesi, çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi 
ve İSG performansının sürekli olarak geliştirilmesi olmalıdır (15). 
Bunun da ötesinde, sürekli iyileşme ile çalışanların esenliği ve iş 
yerlerinde geçirilen zamanın kalitesinin artırılması amaçlanarak, 
biyo-psikososyal iyilik hali sağlanmalıdır.

Çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesi aynı zamanda 
halk sağlığının ve sosyal refah düzeyinin gelişimine önemli kat-
kı sağlamaktadır. Bir İSG yönetiminin başarılı olabilmesi birçok 
faktörün yanında üst yönetimin ve her kademeden çalışanın bağ-
lılığı ile ortak hedefe odaklanmasına bağlıdır. Teknik olarak İSG 
yönetim sisteminin şartlarının kuruluşun iş süreçlerine entegras-
yonu da önemli bir gerekliliktir. Bu şartların sağlanması üretimin 
gerekliliklerinden ayrı düşünülemez.

PUKÖ Döngüsü şematik olarak Şekil 1’de, içeriği ve elemanları 
Tablo 1’de verilmiştir (15):
1. Planla: İSG riskleri ve İSG fırsatları ile diğer riskler ve fırsatla-

rın değerlendirilmesi ve saptanması, kuruluşun İSG politikası-
na uygun şekilde sonuçlar almayı sağlayacak İSG hedeflerinin 
ve gerekli süreçlerin belirlenmesi;

2. Uygula: Planlandığı şekilde süreçlerin uygulanması;
3. Kontrol et: İSG politikası ve İSG hedeflerine göre faaliyet ve 

süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi ve sonuçların raporlanması;
4. Önlem al: Beklenen sonuçlara ulaşmak üzere İSG 

performansını devamlı iyileştirmek için gerekli önlemlerin 
alınması.

Şekil 1. PUKÖ Döngüsünün şeması (15)
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1. PLAN
1.1. Kuruluşun Bağlamı
Dış ve iç hususlardan oluşur. Dış hususlar işletmenin İSG hizmet-
lerini etkileyebilecek, ekonomik riskler, kültürel, sosyal, siyasi ge-
lişmeler, rakipler, yükleniciler, tedarikçilerle ilgili değişimler ve ge-
lişmeler, ürünlere dair yeni bilgilerin elde edilmesi ve bunun İSG 
ye etkisi sayılabilir. İç hususlar ise çalışanın kültürel ve demografik 
yapısı, çalışma sistemi ve mesai saatleri, diğer çalışma koşulları 
sayılabilir. Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşların beklentileri, 
devlet kurumlarının, çalışan ve işveren sendikalarının beklentileri, 
komşuların ve halkın beklentileri ve diğer tüm paydaşların bek-
lentilerine göre, kapsam belirlenerek, İSG yönetim sisteminin 
çerçevesi çizilir. Bu çerçevenin çapını işletmenin büyüklüğü ile 
birlikte yapılan işin niteliği de belirler. Kuruluş bu aşamada İSG 
yönetim sistemlerinin şartlarını normal üretim proseslerine  
entegre eder. 

1.2. Liderlik ve Çalışan Katılımı
1.2.1. Liderlik ve taahhüt
İşveren, İSG yönetim sistemlerine olan desteğinin tüm çalışanlar 
tarafından bilinmesini sağlamalıdır. Üst yönetimin, çalışanları 
tehlikeli olayları, ramak kala olayları, riskleri ve fırsatları rapor-
lamaya teşvik etmesi ve bundan dolayı çalışanların herhangi bir 
baskıya maruz kalmayacağını güvence altına alması gerekir. Ge-
rekli İSG politikasının oluşturulmasında, tehlike, risk ve fırsatla-
rın belirlenmesinde çalışan görüşlerinin alınmasının sağlanma-
sı ve varsa çalışan temsilciliğinin her türlü İSG faaliyetleri ile il-
gili bilgilendirilmesi, birlikte karar alınmasının sağlanması, ilgili 
taraflar arasında güven ve saygının tahsis edilmesi çok önemlidir. 

İş yaşamında insan potansiyelinin ortaya çıkmasını engelleyen ve 
operasyonları düşük performansa mahkûm eden nedenlerin bü-
yük bir kısmı saygı ilkesinin göz ardı edilmesi ile ortaya çıkar (17).

1.2.2. İSG Politikası
Kuruluşun uzun süreli stratejik hedeflerine ulaşabilmesi etkili bir 
İSG politikası tanımlanması ve bu tanıma uygun planlama ve uy-
gulama yapılması ile mümkündür. İSG politikası, yasal gereklilik-
leri kapsamanın yanında, erişiminin kolay, çalışanların sağlık ve 
güvenliğini koruyup geliştirecek, sürekli iyileşmeye açık olduğunu 
taahhüt edecek içerikte olmalıdır. Politika aynı zamanda çalışan 
katılımını ve sürdürülebilirliği de kapsamalıdır.

Görev Yetki ve Sorumluluklar
İşverenin görev yetki ve sorumlulukları;
1. Kurumun stratejisine uygun ve aynı hedefi destekleyecek İSG 

politikasının ve İSG hedeflerinin tam olarak belirlenmesi,
2. Üretim ile ilgili proseslere İSG proseslerinin entegre 

edilmesinin güvence altına alınması,
3. İşveren, ‘rol model’ olma sorumluluğu ve bilinci ile sahada iyi 

örnek oluşturacak davranış ve tutumları sergilemeli, İSG ik-
liminin oluşturulması ve kültürün bu yönde evrilmesi için 
zemin hazırlamalıdır. Rol model sorumluluğu olan üst düzey 
yöneticiler sahada örnek davranışlar sergilemelidir. (Üst yöne-
timin saha turlarında KKD kullanması, denetimlere katılması, 
İSG kurullarında temsiliyeti olması, birebir çalışan görüşme-
lerinde bulunma vb.)

4. Uygunsuzluk, ramak kala, tehlikeli durum ve olay geri bildiri-
mi yapan çalışanların misillemelerden korunması,

Tablo 1. ISO 45001 PUKÖ içeriği (15)

1. PLANLA 2. UYGULA 3. KONTROL ET 4. ÖNLEM AL

P U K Ö

1.1 

KURULUŞUN 

BAĞLAMI

1.2 

LİDERLİK 

VE ÇALIŞAN 

KATILIMI

1.3

PLANLAMA

1.4 

DESTEK

2.1

OPERASYON

3.1

PERFORMANS 

DEĞERLENDİRME

4.1

İYİLEŞTİRME

Kuruluşun bağlamı 
ve anlaşılması

Liderlik ve taahhüt Risk ve fırsatların 
belirlenmesi 
faaliyetleri

Kaynaklar Operasyonel 
planlama ve kontrol

İzlem, ölçüm, analiz 
ve performans 
değerlendirme 

Genel

Çalışanlar 
ve diğer ilgili 
tarafların ihtiyaç 
ve beklentilerinin 
anlaşılması

İSG politikası İSG hedefleri ve 
bunlara erişmek 
için planlama

Yetkinlik Acil duruma hazır 
olma ve yanıt verme

İç denetim Olay, uygunsuzluk 
ve düzeltici 
faaliyetler

İSG yönetim 
sisteminin 
kapsamının 
belirlenmesi

Kurumsal yetki ve 
sorumluluklar

Farkındalık Süreç yönetiminin 
değerlendirilmesi

Sürekli iyileştirme

İSG yönetim sistemi Çalışanların 
görüşlerinin 
alınması ve çalışan 
katılımı

İletişim

Raporlanmış 
bilgi
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5. İSG profesyonellerinin görevini rahat yapabilmesi için görev, 
yetki ve sorumlulukların net tanımlanarak, sürecin kesintisiz 
devam etmesinin güvence altına alınması,

6. Öngörülü yaklaşımla iş kazası, tehlikeli olay, ramak kala 
yaşandığında veya tespit edildiğinde sistemin sorgulanması, 
PUKÖ çevirimini gözden geçirilmesi,

7. İSG yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak personelin 
yönlendirilmesi ve desteklemesi,

8. Düzeltici faaliyetler ve planlama için gerekli kaynağın ayrılması,
9. Yasal yükümlülüklerin sağlanmasının güvence altına alınması,
10. Farkındalığı artıracak eğitim ve organizasyonların düzen-

lenmesinin sağlanması.

Çalışanların görev yetki ve sorumlulukları:
1. Ramak kala, tehlikeli olay, uygunsuzluk bildirimi yapmak,
2. Politika oluşumuna katkıda bulunmak,
3. Planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma çalışmaları-

na katılmak,
4. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde katkı sağlamak,
5. İSG kurullarında temsiliyet,
6. Kendi sağlığı ve güvenliğini korumanın yanında diğer çalışan-

ların sağlıklarının korunması için de sorumludurlar.

 İSG Profesyonellerinin görev yetki ve sorumlulukları:
1. Tehlikelerin tanımlanması ve ortadan kaldırılması, risklerin 

kabul edilebilir seviyeye indirilmesi ve fırsatların belirlenerek 
yeni bakış açılarının geliştirmek.

2. İSG yönetim sistemini oluştururken, uygularken, sürekliliğini 
sağlarken ve sürekli iyileştirirken, yasal gereklilikleri dikkate 
almak (15)

3. Acil durumları öngörerek hazır olmak ve müdahale kabiliyeti-
ni geliştirmek,

4. İSG hedeflerini belirlemek, etkinliğin performans ölçüm me-
totları ile ölçülmesini sağlamak,

5. Hedeflenen sonuçlara ulaşabilmek için süreçleri de değerlen-
direbilecek ölçüm parametrelerinin geliştirilmesini sağlamak 
olmalıdır (18).

1.3.  Planlama
Tehlikelerin, risklerin ve fırsatların belirlenmesi bu aşamada yapı-
lır. Tehlikeler, fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik 
olabilir. Tehlikeler her boyutu ile ele alınmalıdır, örneğin iş yerin-
de taciz, zorbalık gibi sosyolojik etkenler de göz ardı edilmemelidir.

1.3.1. Risk ve Fırsatları belirleme Faaliyetleri
Tehlikelerin, risklerin ve risklerin neden olduğu fırsatların belir-
lenmesi planlama aşamasında değerlendirilir. Her tehlike bir riski, 
risk de görülebildiğinde fırsatları doğurur. Yine ramak kala olay-
lar çok ciddi tehlikelerin bertaraf edilmesi için fırsattır. Ölümle 
sonuçlanan bir iş kazasının kök nedenleri incelendiğinde bazıla-
rında birden çok basit risk faktörünün aynı anda bir araya geldi-
ği gözlenmiştir (19). Bir işletmede daha önce yaşanan iş kazala-
rından dersler çıkarılarak aynı kazanın tekrar yaşanmaması için 
gerekli önlemler alınarak fırsat yaratılmalıdır. Risk ve fırsatla-
rı belirleme faaliyetlerinde temel amaç, yönetim sistemi çıktıları-

na ulaşabileceğine güvence vermek, istenmeyen etkileri önlemek/
azaltmak ve sürekli iyileşmeye katkı sağlamaktır.

1.3.2. İSG Hedefleri ve Bunlara Erişmek İçin Planlama
Tanımlanan tehlikelere göre İSG hedefleri belirlenir. Hedefler 
yüzde, sıklık (frekans), ağırlık gibi parametreler kullanılarak yapı-
labilir. Örneğin hedef yıllık kaza sıklık değerinin %10 azaltılması 
olabilir. Sıfır iş kazası hedefi ise hedeften çok vizyona daha yakın-
dır. Sonuç odaklı hedefler olabileceği gibi süreç odaklı hedefler de 
tanımlanabilir. İSG hedeflerinin proaktif olması İSG performan-
sının geliştirilmesi için önem taşımaktadır. 

1.4. Destek
Planlamanın amacına ulaşılabilmesi için kaynağa (insan kayna-
ğı, doğal kaynaklara, mali kaynağa), İSG riskleri ile baş edebilecek 
yetkinliğe, İSG risklerinin farkında olunmasına, iletişim kanalla-
rının düzgün çalışmasına, sade ve kolay anlaşılır, gerektiğinde ko-
lay erişilebilecek dökümante edilmiş bilgiye ihtiyaç vardır. Planla-
mada ve uygulamada çalışan katılımı desteği çok önemlidir. Top-
lam çalışan sayısının %10’u kadar çalışan rol model olarak bire 
bir görüşmelerle belirlenip, tehlikelerin tespit edilmesi için birlik-
te hareket edilebilecek farkındalığı yüksek bir popülasyon sağla-
nabilir. Bu seçim İSG ikliminin gelişmesinde, İSG kültürünün ol-
gunlaşmasında belirleyici bir yaklaşım olacaktır. 

1.4.1. Kaynaklar
İşveren, yeterli insan gücü ile İSG risklerinin bertaraf edilme-
si, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işin çalışana uyumunun 
sağlanması, çalışanın işe uyumunun sağlanması için ve gerekli 
eğitimler için yeterli mali kaynağı ayırmalıdır.

1.4.2. Yetkinlik
İşveren, çalışanların tehlikeleri tanımlayabilecek yetkinlikte ol-
masını, gerekli eğitimlerle sağlamalı ve sürekliliğini garanti altı-
na almalıdır. Yetkinlik, farkındalığın sağlanması ile mümkündür. 
Aynı zamanda yöneticilere yönelik her bir pozisyon için takip edil-
mesi gereken İSG görev kategorileri tanımlanarak; benimsenmesi, 
kişisel performans değerlendirme kriterleri içinde yer alması, yö-
neticinin bu doğrultuda desteklenerek gelişiminin sağlanması ve 
ölçme değerlendirme yapılabilmesi ile yetkinlik sağlamak müm-
kün olabilecektir.

1.4.3. Farkındalık
Çalışanların, iş yerlerinin İSG politikasını ve hedefini bilmeleri 
amaçlarının ne olduğunun farkında olmaları gerekmektedir. Far-
kındalık olgunlaşmış bir İSG kültürünün en önemli bileşenlerin-
den birisidir. Bu kültürün gelişmesi çalışanların tehlikeleri ta-
nımlayacak yetkinlikte olmaları ile mümkündür. Bu da eğitim ve 
her bir İSG faaliyetine çalışanların katılımı ile mümkündür. İSG 
kurullarında alınan kararlara, risk değerlendirmelerine, tehlike-
lerin belirlenmesine, tehlikeli durumların bildirilmesine, kontrol 
önlemlerinin uygulanmasına ve izlenmesine ve hepsinden önem-
lisi İSG problemlerine çözüm üretilmesine çalışan katılımının 
sağlanması, farkındalığın oluşmasındaki en önemli yapı taşlarıdır.
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1.4.4. İletişim
İletişim kanallarının açık olması, geri bildirim mekanizmalarının 
düzgün işlemesi, çalışanın tehlikeleri bildirdiğinde işverenin hi-
mayesinde olduğunu bilmesi ve çalışan üzerinde herhangi bir baskı 
olmadan İSG faaliyetlerinde söz sahibi olması, sağlıklı iletişim 
için gereklidir. İşveren - İSG profesyoneli - çalışan arasındaki 
iletişim sürekli ve iki yönlü olmalıdır. Çalışan, tehlikeler ve riskler 
ile ilgili işverence bilgilendirilmelidir, açıklık temel ilke olmalıdır. 
Çalışanların bilgiye kolay ulaşabilmesini işveren garanti etmeli-
dir. Çalışma koşulları, yapılan işin türü, engellilik durumları gibi 
iletişimi etkileyebilecek durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.  
Dijital iletişim ağları bilgiye kolay ulaşmak için yararlı olacaktır. 

1.4.5. Raporlanmış Bilgi
Yapılan tüm çalışmalar dokümante edilmiş bilgi olarak saklanmalı, 
çalışanlarla paylaşılmalıdır. İSG çalışmalarının etkinliğini ölçme-
de dokümante edilmiş bilgiler kaynak olacaktır. Yasal şartların ye-
rine getirilmesiyle kayıt altına alınmış olur. İç ve dış denetimlerin 
sağlıklı yapılabilmesi için dökümante edilmiş bilgiye ihtiyaç vardır.

2. UYGULA
2.1.  Operasyon
2.1.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol
Tehlikeleri ortadan kaldırma ve riskleri azaltmada “Güvenli yer” 
yaklaşımına göre, tehlikeler tasarımla veya kaynağında ortadan 
kaldırılır ve artık riskler mühendislik, organizasyon ve prosedür 
çözümleriyle kontrol altına alınır. “Güvenli kişi” yaklaşımında 
ise önleme stratejisi çalışanların riskli davranışlarını güvenli dav-
ranış olacak biçimde değiştirmeye odaklanır (16). Güvenli yer ve 
davranışların oluşmasında aşağıdaki örnekler uygulanabilir.
•	 Tehlikeleri kaynağında kontrol etmek için, eleme, yerine koy-

ma, mühendislik önlemleri ile izolasyon, kapama, ayırma 
yöntemlerini uygulama,

•	 Yasal ve farkındalığı artıracak gerekli eğitimleri düzenleme,
•	 Ekipmanların periyodik olarak muayene edilmesini sağlama,
•	 Taciz ve zorbalığın önlenmesine yönelik eğitimin sağlanması,
•	 İSG koordinasyonunun alt yüklenicilerin faaliyetlerini kapsa-

ması,
•	 İşe başlama ve tekrar eğitimlerinin asgari yasal şartları sağla-

ması,
•	 Olayların, uygunsuzlukların ve mağduriyetin, baskı unsuru ol-

madan nasıl bildirileceğine dair talimatların verilmesi,
•	 Çalışanların çalışma şekillerinin (örn. vardiyaların) yönetil-

mesi,
•	 Risk grubunda olarak tanımlanan çalışanlar (Engelliler, 65 ya-

şından büyük olanlar, iş kazası veya mesleki maruz kalım so-
nucu edim kaybı olanlar, solunum-dolaşım sistemi gibi kronik 
hastalıkları olanlar, gebeler vb.) için bir sağlık veya tıbbi göz-
lem programının yönetilmesi,

•	 Çalışanlara uygun talimatların verilmesi,
•	 Kişisel koruyucu donanımların doğru seçimi, temini ve etkin 

kullanılması için pratik eğitiminin verilmesi (15).

Gerekli prosedürlerin oluşturulması, satın alma süreçlerinde İSG 
yönetim sisteminin gerekliliklerinin yerine getirileceğine dair 
şartnamelerin imzalanması, yüklenicilerle benzer sözleşmelerin 

imzalanması, yüklenici çalışanların yetkinliğinin artırılması için 
gerekli eğitimlerin organize edilmesi de tehlikelerin bertaraf edil-
mesi için koruyucu önlemlerdir. 

2.1.1.1. Değişim yönetimi;
Burada amaç, değişim meydana geldiğinde, yeni tehlikelerin ve 
İSG risklerinin en aza indirilmesidir (teknoloji, donanım, tesisler, 
iş uygulamaları ve prosedürleri, tasarım özellikleri, ham maddeler, 
personel, standartlar, yönetmelikler vb.). Beklenen bir değişikliğin 
yapısına bağlı olarak, kuruluş değişimle ilgili İSG risklerini ve fır-
satları değerlendirmek için uygun bir yöntem kullanabilir (örn. ta-
sarım gözden geçirmesi). Değişim yönetimi planlama aşamasında 
yapılır (15). Örneğin elle yapılan bir kaynak işçiliğinin robotla ya-
pılmaya başlanması değişiklik yönetimi yapmayı gerektirir. Yeni 
İSG risklerinin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun uygula-
ma, kontrol ve düzeltici faaliyetlerin (Organizasyon, talimat, ka-
lifikasyon eğitimi, mesleki yeterlilik vb.) belirlenmesi gerekir (15).

2.1.2. Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale
Her işletmenin yaptığı işe ve iş yerinin konumuna özel acil durum 
eylem planı olması gerekir. Algoritma sade, kolay anlaşılır ve za-
man kaybına neden olmayacak şekilde kurgulanmalıdır. Burada 
ilk yardım ekibi, acil müdahale ekibi, yangına müdahale ekibi, acil 
çevre müdahale ekibi (örn. kimyasal saçılmalarda) gibi, gerekli eği-
timler verilerek kalifikasyonu özelleştirilmiş ekipler tanımlanmalı-
dır. Bu ekiplerdeki personel sayıları yasal şartları sağlamalıdır. Acil 
durum eylem planlarının tatbikatlarla test edilmesi, gerekli iyileş-
tirmelerin yapılması, tüm çalışanların (alt yükleniciler dahil) acil 
durumlara hazır olmasını sağlayacak bilgilendirmelerin ve eğitim-
lerin yapılması sağlanmalıdır. Acil durum ekiplerinin kimlerden 
oluştuğu işletme içerisine yerleştirilecek dijital platformlar kulla-
nılarak veya üretim alanlarına yerleştirilecek büyük ekranlarda 
gösterilebilir. Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi gibi sistem-
ler de özellikle tahliyenin etkinliğini sağlayarak acil durum yöne-
timlerinde ve arama kurtarma çalışmalarında tercih edilebilir. 

Alt Yükleniciler
İSG yönetim sistemleri politikası, bütüncül yaklaşımla iş yeri sınırla-
rı içerisindeki tüm tehlike potansiyelini yönetmekle yükümlüdür. Bu 
tehlikelerin kaynağı iş yerinin kendi çalışanları dışında bazen yük-
leniciler, müşteriler, ziyaretçiler olabilir. Çoğu zaman gözden kaçan, 
analiz edildiğinde öncelikli riskleri barındıran bu tehlike kaynakları, 
ağır yaralanmalı veya ölümlü iş kazaları ile kendisini hatırlatır.

Yükleniciler için güvenlik kontrol listesi (YGKL) oluşturulması 
ve bu listeye uygunluğun izlenmesi, İSG Yönetim Sisteminin et-
kinliği açısından önem taşımaktadır (16).

YGKL’ye göre yeterli kriterleri taşımayan ve bir anlamda “Gü-
venli olmayan” (alt) yüklenicilerle çalışılmamalıdır. Güvenli yük-
lenicilerin YGKL uygulaması kapsamında sertifika edinmele-
ri mümkündür. Aşağıda yüklenici güvenlik kontrol listesinde yer 
alabilecek bazı başlıklar yer almaktadır:
•	 İSG politika bildirgesi, İSG görev tanımları;
•	 İşe başlamadan önce verilen günlük İSG talimatları;
•	 Yüklenici çalışanlarının işe uygunluklarını gösteren kayıtları 

(sağlık raporları, mesleki yeterlilik eğitim belgeleri, İSG eğitim 
belgeleri, ilkyardım eğitim sertifikaları vb.)
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• Bölüm amirlerinin İSG alanında yetkinlikleri;
• En az ayda bir, bölüm amirleri tarafından yapılan çalışma or-

tamı teftişleri;
• Yılda bir, işletmenin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan

iş yeri teftişleri;
• Çalışanların İSG alanında akredite eğitim alması (resmi geçer-

liliği olan sertifika);
• YGKL ile oluşturulan kaza oranı ve ölçütler;
• Personel güvenlik kayıt defteri; (Kayıt defteri sayesinde, işve-

ren ve gözetmen konumundaki kuruluşlar; yüksek risk içeren
işler yapılırken sahayı, işi yapan kişilerin ve amirlerin yetkin
olup olmadıklarını; bir başka deyişle bu kişilerin yeterli nite-
likleri olup olmadığını ve uygun eğitimi alıp almadıklarını iz-
leyebilir (‘gerekli belgeleri’ var mı yok mu)

• Paydaşlar arasında bilgi alışverişi olmalıdır (16).

3. KONTROL ET
3.1. Performans Değerlendirme
İSG performans değerlendirmesi etkinliğin de ölçülmesi nede-
niyle gerekli istatistikleri kapsamalıdır. Ölçütler aşağıdaki gibi
olabilir;
• İş kazası, hastalık hızı gibi ölçütlerin değerlendirmesinde, fre-

kans, tip, olayın şiddeti veya olay sayısı değerlendirilebilir; bu
durumda gösterge bu ölçütlerin her biri için belirlenen sayı
olabilir;

• Ölçüt, düzeltici faaliyetlerin karşılaştırılması ise gösterge, bu
faaliyetlerin zamanında tamamlanmış olanlarının yüzdesi
olabilir (15).

• Proaktif olarak güvenlik kültürü oluşturulmasına yönelik ola-
rak gerçekleştirilen eylem sayısı; örneğin iş ortamında, tesis-
te, ekipmanda ve materyallerde olabilecek değişikliklerin tar-
tışıldığı İSG toplantılarının sayısı; “İng. tool-box” toplantıların-
da gündeme getirilen hususların ne kadarının eylem haline ge-
tirildiği; İSG Kurullarında alınan kararların ne kadarının çalı-
şan temsilcisi tarafından önerildiği gibi konular sayılabilir.

Hastalık hızı, kaza sıklığı ve kaza ağırlığının, ortam ölçüm sonuç-
ları ile iyileştirmelerin takip edilmesi, mesleki maruz kalımların 
frekansı da ölçülebilen değişkenlerdir.

3.1.1. İzleme, Ölçüm, Analiz ve Performans 
Değerlendirme
İzleme ile nelerin takip edileceği kararlaştırılır. Bunlar; sağlı-
ğın geliştirilmesi, iş kazalarının takibi, hastalık hızı, mesleki ma-
ruz kalımların izlenmesi olabilir. Ölçüm yapılabilmesi için bu 
değişkenlere sayısal veriler atanmalıdır. Sonuçlar sıklık, ağırlık 
veya yüzde olarak hesaplanabilir. İş hijyeni kapsamında çalışma 
ortamındaki gürültü, titreşim, aydınlanma, ağır metal ve solvent 
ölçümleri yapılabilir. Bu maruz kalımların zaman içinde azalma-
sının sağlanması ve bunun niceliksel verilerle gösterilebilmesi ise 
performans değerlendirmesi ile yapılır. Performans değerlendir-
mesi sadece sonuç odaklı olmamalıdır, süreçlerin iyileştirilmesi 
sonuca yansıyacağı için süreçler de performans değerlendirme kri-
teri olarak değerlendirilmelidir. Farkındalığın, üst yönetimin rol 
model olma sorumluluğunun ve çalışan katılımının da ölçülebil-
mesi gerçek performans değerlerinin saptanması için önemlidir. 

3.1.1.1. Uygunluk değerlendirme
Uygunluk değerlendirmeleri, çalışma koşullarında ve yasal gerek-
liliklerde değişiklik olduğunda yapılmalıdır. Bir kuruluş kendi uy-
gunluk durumu hakkındaki bilgi ve anlayışını sürdürmek için çe-
şitli yöntemler kullanabilir. (15)

3.1.2. İç denetim
Kuruluş İSG performansının denetimi için tarafsızlık ilkesi ile 
kendi çalışanlarından oluşan bir ekibi veya bağımsız bir kuruluş-
tan hizmet alarak iç denetimini yaptırabilir.

3.1.3. Süreç Yönetiminin Değerlendirilmesi
Üst yönetimce İSG performansının etkinliği, uygunluğu ve 
yeterliliği periyodik aralıklarla gözden geçirilir. Yapılan gözden 
geçirmelerde işveren sadece sonuçlara odaklanmamalıdır. Örne-
ğin iş kazası istatistikleri ve kayıp gün hesapları ile yapılan sonuç 
odaklı gözden geçirmeler, sürece odaklanmadan değerlendirilir-
se yanıltıcı olur. Zira süreçleri iyileştirmeden sonuca odaklanmak 
büyük tehlikelerle yüzleşmeyi göze almaktır. Süreçlerin iyileşme-
si de toplam kalitenin artışı ile sağlanabilir. İSG kültürünün ge-
lişmesi, üst yönetimin sahiplenici rolü, liderliği, çalışan katılımı, 
saygı, güven, davranış ve tutumlar, toplam kalitenin İSG hususun-
da da belirleyicileridir.

4. ÖNLEM AL
4.1. İyileştirme
4.1.1. Genel
Olaylar, uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyet gerektiren durumlar-
da gerekli iyileştirmeler yapılarak tehlikeler bertaraf edilir. Ben-
zer olumsuzlukların tekrar olmaması için ne gibi kalıcı önlemle-
rin alınması gerektiği, kök neden analizi yapılarak tespit edilir ve 
gerekli iyileştirme yapılır.

4.1.2. Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
Tehlikeli olaylar, uygunsuzluklar raporlanmalı ve gerekli düzeltici 
faaliyetler yapılarak süreçler kontrol edilmelidir.

4.1.3. Sürekli İyileştirme
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini geliştirecek teknolojik 
gelişmelerin takip edilmesi, farklı iş yerlerindeki uygulamaların 
karşılaştırılması, çalışan geri bildirimlerinin titizce değerlendi-
rilmesi ile yeni bakış açılarının kazanılması, gelişime ve sürekli 
iyileştirmeye açık bir politikanın oluşturulması, iş yeri sağlık ve 
güvenlik birimleri ile üniversitelerin ilgili bölümlerinin ve devle-
tin ilgili resmî kurumlarının koordinasyonu ve iş birliği, sürekli 
iyileştirme için gereklidir.

YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GÜÇLÜ 
YANLARI ve KISITLILIKLARI (13)
İSGYS, işletmede güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının 
sağlanmasında ve sürdürülmesinde tek çözüm olarak 
görülmemelidir. Tüm yöntemlerde olduğu gibi İSGYS’nin de hem 
güçlü yanları hem de kısıtlılıkları vardır. Bu sistemlerin etkinliği; 
kurum, yönetim ve çalışanlar tarafından nasıl anlaşıldığına ve uy-
gulandığına bağlıdır. Birçok kurum İSGYS’lerinden tam olarak ya-
rarlanırken bazıları ciddiye almayarak daha az etkin uygulayabilirler. 
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Yönetim sistemleri yaklaşımının, İSG uygulamasına daha 
önce de tanımlanmış olan bir takım önemli avantajlar sağladığı 
kabul edilmektedir. Bir sistem yaklaşımı, zaman içinde genel gü-
venlik ve sağlık programının da düzenlenmesini sağlamakta, teh-
likenin kontrolü ve risk yönetiminin aşamalı olarak iyileştirilme-
sine olanak vermektedir. 

Yönetim sistemlerinin sağladığı önemli avantajlar aşağıdaki 
gibidir:
•	 İSG gerekliliklerini çalışma sistemlerine entegre etme ve İSG 

hedeflerini bunlarla uyumlu hale getirme imkânı, böylelik-
le uygulamanın kontrol ekipmanları ve süreçleri, çalışanla-
rın becerileri, eğitimi ve bilgileri ile ilgili maliyetlerin daha iyi 
planlanması olanağı 

•	 İSG gerekliliklerini, özellikle kalite ve çevre ile ilgili olanları 
diğer ilgili gerekliliklerle uyumlu hale getirme

•	 Eylem ve izleme gerektiren tüm unsurları içeren bir İSG prog-
ramı kurma ve yürütümü için mantıklı bir çerçeve sağlama

•	 İletişim mekanizmalarının, politikaların, prosedürlerin, 
programların ve hedeflerin evrensel kurallara göre 
düzenlenmesi ve iyileştirilmesi

•	 Ulusal ISG sistemlerinin kültürel farklılıklara göre uyarlanıp 
uygulanabilir olması

•	 Önleyici güvenlik ve sağlık kültürünün oluşturulmasına 
elverişli bir ortamın oluşturulması

•	 Sosyal diyaloğun güçlendirilmesi
•	 İSG konusundaki sorumlulukların yöneticiler ve çalışanlar 

için sistemin içinde etkili bir şekilde tanımlanması 
•	 Kuruluşun büyüklüğü, faaliyeti ve karşılaşılan tehlike türlerine 

göre organizasyon yapılması
•	 Sürekli gelişimin sağlanması için bir çerçeve program oluştu-

rulması ve performansının değerlendirmesi için denetlenebilir 
bir temel sağlanabilmesi

Yönetim sistemlerinin aynı zamanda aşağıda belirtilen kısıtlı-
lıkları da bulunmaktadır:
•	 Belgelerin ve kayıtların toplanması aşamasında aşırıya kaçma 

ve buna odaklanılıp insan faktörünün gözden kaçırılması 
•	 Kalite, İSG ve çevre yönetim sistemleri arasında dengesizlik ve 

eşitsizliklerin olabilmesi
•	 İSG konusunda dikkatsiz planlama ve iletişim eksikliği 

sonucunda direnç ve şüphelerin oluşabilmesi 
•	 İSGYS’nin genellikle sağlık ve meslek hastalığı risklerinden zi-

yade iş güvenliği konularına önem verilmesi tehlikesi vardır.
Kuruluşun büyüklüğüne bağlı olarak, bir İSGM oluşturmak 

için gereken mali kaynaklar, beceriler ve insan kaynaklarının ye-
terli olmayabilmesi başlıca kısıtlılıklardır (13). 

SONUÇ
İSG Yönetim Sistemlerinin uygulanmasının temel nedeni İSG or-
ganizasyonunun daha fazla geliştirilmesi ve ileriye götürülmesi 
gereksinimidir.  Bunun gerçekleştirilmesi için çalışanlarla istişare 
yaparak her alanda katılımları sağlanmalıdır. Özellikle belirlenen 
somut hedef çoğunlukla ‘sıfır kaza’dır. İş kazalarının azalması ça-
lışanların motivasyonunu da artırır ve bu yolla üretim verimliliği-
nin de arttığı gözlenmiştir. İSG Yönetim sistemlerinin birçok ül-
kede temel olarak iş kazalarının önlenmesine yoğunlaşması, mes-

lek hastalıkları ve işle ilgili diğer hastalıklara daha az ağırlık ve-
rilmesi önemli bir kısıtlılıktır. İşletmeler İSG Yönetim sistemleri-
ne farklı düzeylerde önem vermektedirler. Bu nedenle de işletme-
lerin ilerlemeleri ve başarı düzeyleri farklı olmaktadır. Genellikle 
şirketler yenilikçi yönetim sistemlerinin risk yönetimine sistema-
tik yaklaşım getirdiği, iletişimi güçlendirdiği, çalışanların moti-
vasyonunu artırdığı ve işletmenin İSG düzeyini daha iyi ölçülebi-
lir hale geldiği konusunda hemfikirdir (20). 

İSG yönetim sistemlerinin bir işletmede kurulması, ‘6331 sayı-
lı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ile hedeflenen, çalışanları mes-
lek hastalıklarından korumak ve iş kazalarını önlemek için; aynı 
zamanda çalışanların sağlığının geliştirilmesi için gerekli önleyi-
ci yaklaşımların uygulanması için yol haritası sağlayacaktır. Ge-
rekli planlamanın yapılması, planlanan görevlerin uygulanması 
ve uygulamanın sürekli kontrol edilmesi ve önlemler alınarak sü-
rekli iyileştirme yapılması, bir kurumda İSG kültürünün oluşma-
sına önemli katkıda bulunacaktır. İSG ikliminin oluşması ve bu-
nun kalıcı kültüre evrilmesi çalışanların sadece İSG alanında de-
ğil, bütünsel anlamda bireysel gelişimlerinin de sürekliliğinin sağ-
lanması ile mümkün olacaktır. Bu anlamda çalışanların her yön-
den eğitimi, bilgi ve görgülerini artıracak sosyal faaliyetler, İSG 
profesyonelleri ile çalışanların birebir görüşme ile iletişimi güç-
lendirmeleri, gelişen iletişim becerileri ile çalışanların doğru za-
manda doğru yerde geri bildirim yapmalarının önünün açılma-
sı başarıya ciddi katkı sağlayacaktır. Çalışan katılımının yanın-
da, işverenin de sahiplenmesi ve rol model olma bilinci İSG kül-
türünün konsolide olması için çok önemli bir basamaktır. İSG 
Yönetim sistemlerinin başarıyla uygulanması, diğer tüm yönetim 
sistemlerinde olduğu gibi, yapılan çalışmaları kayıt altında tuta-
rak, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamakla mümkün olacaktır.
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RİSK DEĞERLENDİRMESİ GENEL 
BİLGİLER
Risk değerlendirmesi kavramı, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanın-
da önleyici yaklaşımın benimsenmesi ile mevzuatımızda yer alan 
bir kavramdır. Risk değerlendirmesi, iş yerinde var olan ya da dışa-
rıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dö-
nüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan riskle-
rin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin ka-
rarlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder (1).

TANIMLAR
Risk değerlendirmesine ilişkin temel tanımlar 20 Haziran 2012 
tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı 
ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde düzenlenmiş-
tir (1, 2). Söz konusu mevzuata göre;

Tehlike: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalı-
şanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potan-
siyelidir. 

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka 
zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. 

Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve iş ye-
rinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluştur-
mayacak risk seviyesidir.

Önleme: İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azalt-
mak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ifade eder.

Ramak kala olay: İş yerinde meydana gelen; çalışan, iş yeri ya 
da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara 
uğratmayan olaydır (1, 2).

TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI
Tehlike ve risk kavramları birbiri ile ilişkili kavramlardır. İş sağlığı 
ve güvenliği açısından aradaki ilişki, tehlike kaynağı ile çalışanın 
bir araya gelmesi ve çalışanın bundan zarar görmesi halinde ris-
kin ortaya çıkması şeklinde açıklanabilir. Risk, belirli bir tehlike-
li olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya 
çıkardığı zarar veya hasarın şiddetinin bileşkesidir. Örneğin yük-
sekte çalışma tehlike kaynağı ise, risk iskeleden düşme olasılığı ile 
düşmeden kaynaklanabilecek zarar şiddetinin bileşkesidir. Tehli-
ke ve risk kavramları arasındaki ilişki Tablo 1’de verilmiştir (3).

Tablo 1. Tehlike ve risk ilişkileri örnekleri (3)

Tehlike/Tehlike Kaynağı Risk

Kapalı ortamda çalışma
Bir tank içinde kaynak yapan 

çalışanın yangına maruz kalması

Elektrik enerjisi

İzolasyonu yetersiz ya da hatalı 

bir elektrikli iş ekipmanını kullanan 

çalışanın elektrik şokuna kapılması

Elle yük taşıma
Ağır yükü elle taşıyanın kas iskelet 

sistemi hastalıklarına yakalanması

Asma kat korkuluğu bulunmaması Yüksekten düşme

Preste açık kalıpla çalışma 

yapılması

Sıkışma sonucu el/parmak 

kopması

Tezgâh altında yağ, bez vb. 

birikintilerin bulunması
Yangın

Seyyar kabloların yerlerde ve 

kontrolsüz bulunması
Kaçak akım, takılıp düşme

Çalışma ortamı havasında silis 

bulunması
Pnömokonyoza yakalanma

Düzensiz stoklama Acil durumda tahliye zorluğu

RİSK DEĞERLENDİRMESİ MEVZUATI
Risk değerlendirmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 

“İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlen-
mesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile teh-
likelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilme-
si ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması ge-
rekli çalışmalar” olarak tanımlanmıştır. Risk değerlendirmesini 
yapma veya yaptırma sorumluluğu bu Kanunla işverene verilmiş-
tir. İşveren bu sorumlulukları yerine getirirken aşağıdaki riskler-
den korunma ilkelerini göz önünde bulundurur (1):

•	 Risklerden	kaçınmak,
•	 Kaçınılması	mümkün	olmayan	riskleri	analiz	etmek,
•	 Risklerle	kaynağında	mücadele	etmek,
•	 İşin	kişilere	uygun	hale	getirilmesi	için	iş	yerlerinin	tasarı-

mı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının se-
çiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üre-
tim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini ön-
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lemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,
•	 Teknik	gelişmelere	uyum	sağlamak,
•	 Tehlikeli	olanı,	tehlikesiz	veya	daha	az	tehlikeli	olanla	de-

ğiştirmek,
•	 Teknoloji,	 iş	 organizasyonu,	 çalışma	 şartları,	 sosyal	 ilişki-

ler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsa-
yan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek,

•	 Toplu	korunma	tedbirlerine,	kişisel	korunma	tedbirlerine	
göre öncelik vermek,

•	 Çalışanlara	uygun	talimatlar	vermek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre risk değerlendirmesi 
yapılırken belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, 
kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların 
seçimi, iş yerinin tertip ve düzeni ve genç, yaşlı, engelli, gebe veya 
emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın 
çalışanların durumu dikkate alınır.  İşveren, yapılacak risk değer-
lendirmesi sonucu alınacak İSG tedbirleri ile kullanılması gereken 
koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

İş yerinde uygulanacak İSG tedbirleri, çalışma şekilleri ve 
üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden ko-
runma düzeyini yükseltecek ve iş yerinin idari yapılanmasının 
her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. İşveren, İSG 
yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz 
kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, 
inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar (1).

Risk değerlendirilmesinin kimler tarafından, nasıl yapılaca-
ğı, hangi aşamalardan oluştuğu, dokümantasyonu ve yenilenme-
si konularında ayrıntılı bilgi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlen-
dirmesi Yönetmeliği’nde verilmektedir (2). İş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin yürütümü ve İSG profesyonellerinin görev tanım-
ları, ilgili yönetmeliklere ek olarak aşağıdaki mevzuatta yer al-
maktadır:
•	 İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Hizmetleri	Yönetmeliği,
•	 İş	Güvenliği	Uzmanlarının	Görev,	Yetki,	 Sorumluluk	 ve	 Eği-

timleri Hakkında Yönetmelik,
•	 İşyeri	 Hekimlerinin	 Görev,	 Yetki,	 Sorumluluk	 ve	 Eğitimleri	

Hakkında Yönetmelik,
•	 İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	ile	İlgili	Çalışan	Temsilcisinin	Nitelikle-

ri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ.

İşveren, ihtiyaç duyulduğunda risk değerlendirme ekibine destek 
olmak üzere iş yeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. 
İş yerinde İSG’nin sağlanması, sürdürülebilmesi ve tüm çalışan-
lar tarafından benimsenmesi amacıyla çalışan temsilcileri risk de-
ğerlendirmesini hazırlayan ekipte yer almakta olup hazırlanan risk 
değerlendirmesine çalışan temsilcisinin ulaşabilmesi sağlanır (1, 2).

İş  Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesinde, kimyasal madde-
lerden, makine ve iş ekipmanlarından, gürültülü işlerden, patlayıcı 
ortamlardan vb. kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde 
dikkate alınacak özel hususlar ilgili yönetmeliklerde daha kapsamlı 
ele alınmıştır. Bu bağlamda risk değer-lendirmesi ile ilgili hususları 
içeren diğer yönetmelikler şunlardır:

•	 İş	Ekipmanlarının	Kullanımında	Sağlık	 ve	Güvenlik	Şart-
ları Yönetmeliği,

•	 Makine	Emniyeti	Yönetmeliği,

•	 Çalışanların	Patlayıcı	Ortamların	Tehlikelerinden	Korun-
ması Hakkında Yönetmelik,

•	 Maddelerin	 ve	 Karışımların	 Sınıflandırılması,	 Etiketlen-
mesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik,

•	 Büyük	 Endüstriyel	 Kazaların	 Önlenmesi	 ve	 Etkilerinin	
Azaltılması Hakkında Yönetmelik,

•	 Çalışanların	 Titreşimle	 İlgili	 Risklerden	 Korunmalarına	
Dair Yönetmelik,

•	 Çalışanların	Gürültü	 ile	 İlgili	 Risklerden	Korunmalarına	
Dair Yönetmelik,

•	 Biyolojik	Etkenlere	Maruziyet	Risklerinin	Önlenmesi	Hak-
kında Yönetmelik,

•	 Kimyasal	Maddelerle	Çalışmalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Ön-
lemleri Hakkında Yönetmelik,

•	 Kanserojen	ve	Mutajen	Maddelerle	Çalışmalarda	Sağlık	ve	
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

•	 Zararlı	 Maddeler	 ve	 Karışımlara	 İlişkin	 Güvenlik	 Bilgi	
Formları Hakkında Yönetmelik,

•	 Ekranlı	Araçlarla	Çalışmalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlem-
leri Hakkında, Yönetmelik,

•	 Elle	Taşıma	İşleri	Yönetmeliği,
•	 Tozla	Mücadele	Yönetmeliği,
•	 İşyerlerinde	Acil	Durumlar	Hakkında	Yönetmelik,
•	 Yapı	İşlerinde	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Yönetmeliği,
•	 Kişisel	Koruyucu	Donanımların	İşyerlerinde	Kullanılması	

Hakkında Yönetmelik,
•	 Asbestle	Çalışmalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemleri	Hak-

kında Yönetmelik,
•	 İşyerlerinde	İşin	Durdurulmasına	Dair	Yönetmelik.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli 
kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel 
kazaların olabileceği iş yerlerinde, risk değerlendirmesi yapılma-
mış olması durumunda müfettişlerce iş durdurulur (1).

RİSK YÖNETİMİ PROSESİNDE RİSK 
DEĞERLENDİRMESİNİN YERİ
İş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimi, işletmelerde, insan 
kaynakları, üretim, finans, kalite kontrol gibi diğer birçok alanda-
kine benzer şekilde bir risk yönetim sürecidir (4). İşletme yönetim 
süreçlerinden biri olan İSG risk yönetiminde, iş yerlerinde iş kaza-
ları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesi ve İSG’nin geliştirilmesi amaçlanır. Bireylerin tanım-
lanan görevlerini yerine getirmesinin ötesinde tüm işletmeyi ve 
işletmede gerçekleştirilen tüm çalışmaları ilgilendirmektedir (5).

İş yerlerinde risklerin yönetimi, süreklilik arz eden bir döngü-
dür. Yönetsel süreçlerin tek seferlik müdahale ile başarıya ulaş-
ma şansı oldukça düşüktür. Yönetim süreçlerinde izlenen PUKÖ 
(Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) yaklaşımı ile İSG riskleri-
nin yönetim sürecinde uygulanması etkin düzenlemelerin yapı-
labilmesine, yönetimin sistemsel ve davranışsal boyutları arasın-
da denge sağlanmasına, işletme yönetiminden bağımsız bir sistem 
yerine mevcut yönetim sistemine İSG yönetim sisteminin entegre 
edilmesine katkı sağlayacaktır (4).

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine PUKÖ döngüsü yak-
laşımının uygulanması Şekil 1’de verilmiştir. 
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Planlama Adımı: Risklerin tanımlanması, yapılan planı ger-
çekleştirecek aktivitelerin organize edilmesi ve uygulanma basa-
maklarını içeren bir plan hazırlanmasını kapsar. Risklerin belir-
lenmesi, iş yerinde nelerin hasara yol açabileceği, kimin nasıl za-
rar görebileceği ve risklerin yönetimi için neler yapılacağına iliş-
kin çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilir. 

Uygulama Adımı: Organizasyon aşamasında, olumlu davra-
nış ve tutumları geliştirecek şekilde özellikle çalışanların görüş-
lerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, yapılacakların tüm 
çalışanlar için açık hale getirilmesi, gerekli yetkinliğin ve uzman 
desteğinin, kaynakların sağlanması hedeflenir. İlk adımda planla-
nan aktiviteler bu adımda uygulamaya geçirilir.

Kontrol Adımı: Uygulanan önlemlerin risklerin azaltılmasın-
da ve kontrol altına alınmasında ne derece etkin olduğunun izlen-
mesi, ölçümü, denetimidir. Sağlık verilerinin, iş kazaları/olaylar/
ramak kala kazaların incelenmesi ile nedenlerin tespiti amaçlanır.

Önlem Alma Adımı: Kontrol aşamasında edinilen bilgiler, 
öneriler, literatür çalışmaları, sağlık verileri doğrultusunda, yapı-
lan çalışmaların gözden geçirilmesi ve ilk aşamaya dönerek iyileş-
tirmelerin yapılmasıdır (4).

Her işletme ihtiyaçlar, kaynaklar, çalışma yöntemi ve işin yürü-
tümü gibi birçok yönden farklılık gösterse de etkin bir İSG yöneti-
mi aşağıdaki konular üzerinde yapılacak çalışmaları içermelidir (5):

•	 Yönetimin	ve	çalışanların	dahil	olduğu	ortak	İSG	kurulu/
komitesi,

•	 Kurallar	ve	prosedürlere	uygun	çalışabilme	 için	yetkinlik-
lerin geliştirilmesi,

•	 Bireysel	sorumlulukların	ve	yetkilerin	tanımlanması,
•	 Sağlık	ve	güvenlik	kuralları,
•	 Doğru	çalışma	prosedürleri,
•	 Yeni	 işe	 başlayan	 veya	 yeni	 görev	 verilen	 çalışanların	 or-

yantasyonu,
•	 Eğitim,

•	 İş	yeri	denetimleri,
•	 Kaza/ramak	kala/	olay	bildirimleri	ve	araştırmaları,
•	 Acil	durum	prosedürleri,
•	 İlk	yardım	ve	tıbbi	müdahale,
•	 Sağlığın	ve	güvenliğin	geliştirilmesi,
•	 İş	yerine	özgü	konuların	belirlenmesi.

Yukarıda belirtilen İSG yönetimi unsurlarının yanı sıra, yasal 
mevzuata uygunluğun değerlendirilmesi, risk değerlendirmesi, iş 
hijyeni ölçümleri, kontrol ve denetim gerektiren iş ekipmanları-
nın kontrolü gibi konularda yetkili ve yetkin kişi veya kuruluşlar-
la iş birliği yapılması da risk yönetimi kapsamında yer alan önem-
li çalışmalarındandır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN 
AŞAMALARI
Risk değerlendirmesi, risk yönetim sürecinin önemli bir parçasıdır 
(5, 6). Risk değerlendirmesinde temel amaç riskleri öncelik sırasına 
göre sıralamak ve tehlikeden kaynaklanabilecek zararları ortaya çık-
madan önlemek için gerekli tedbirlerin belirlenerek alınmasını sağ-
lamaktır (3). Risk değerlendirme faaliyetleri bütün iş yerleri için ta-
sarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanım-
lama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin ka-
rarlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenme-
si ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmelidir. 

Risk değerlendirmesi aşağıdaki süreç ya da yöntemlerin tümü-
nü kapsar (5):

•	 İşletmenin	 karşı	 karşıya	 olduğu	 zarar	 verme	 potansiyeli	
bulunan tehlikelerin ve risk faktörlerinin yöneticilerin, li-
derlerin ve çalışanların farkında olacağı şekilde tanımlan-
ması (tehlike tanımlama)

•	 Tehlikeler	ile	ilişkili	riskin	analizi,	ölçülmesi	ve	önem	sıra-
sına göre derecelendirilmesi ve kabul edilebilir riskin belir-
lenmesi (risk analizi ve risk derecelendirilmesi)

•	 Tehlikenin	ortadan	kaldırılması	ya	da	tehlike	ortadan	kal-
dırılamıyorsa riskin kontrol altına alınması için uygun 
yolların belirlenmesi (risk kontrol) ve gerekli önlemlerin  
alınması (4, 7).

İş yeri risklerini değerlendirmek için her zaman karmaşık işlem-
ler yapılmasına gerek yoktur. HSE Health and Safety Executive 
(Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik İdaresi), işverenin, çalışanla-
rın iş yerindeki koşulları incelemesi ve olası tehlikeleri belirlemesi 
için kullanabileceği basit ve sade bir yöntem olarak 5 adımda risk 
değerlendirmesini önermektedir. Önerilen yöntem tüm durumla-
ra uyarlanabilecek bir risk değerlendirme döngüsünün adımları-
nı ifade etmektedir. Risk değerlendirmesi yaparken izlenmesi ge-
reken aşamaları temel beş adımda tanımlamak mümkündür (3):

1. Adım, Tehlikelerin Analizi: Bu adımda iş yerinde çalı-
şanlara, ürünlere ve iş ekipmanlarına nelerin zarar verebileceği  
belirlenir. 

2. Adım, Tehlikelerin Değerlendirilmesi: İlk adımda belir-
lenen tehlikelerle ilişkili riskler tespit edilir. Tehlike listesindeki 
tüm tehlikeler değerlendirilerek kolayca ortadan kaldırılabilecek 
olanlar için ne tür önlemler alınacağına ve hangi tehlikeler için 
risk derecelendirmesi yapılması gerektiğine karar verilir.

Şekil 1. İSG yönetim sistemlerinde PUKÖ yaklaşımı (4)
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3. Adım, Risklerin Derecelendirilmesi: İkinci adımda, risk 
derecelendirmesi yapılmasına karar verilen tehlikelerin her biri 
için ayrı ayrı risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendir-
me yapılır. Burada amaç risklerin öncelik sıralamasının yapılma-
sıdır. Kabul edilebilir ve edilemez riskler ayrılır. 

4. Adım, Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması: İkinci ve 
üçüncü adımlarda önlem alınmasına karar verilen risklere karşı 
uygulanacak tedbirler belirlenir. Hemen ortadan kaldırılabilecek 
riskler için gerekli önlemler hemen alınır ve bir kontrol periyodu 
belirlenir. Belirli bir maliyet ve zaman gerektiren riskler ile acil ol-
mayan riskler için alınacak önlemlere ilişkin, uygulamanın süresi-
ni ve sorumlu kişiyi içeren bir uygulama planı yapılır ve uygulanır. 

5. Adım, Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme: İş yerinde 
gerçekleştirilen risk değerlendirmesinin tüm aşamaları ve uygu-
lanması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönleri ye-
niden gözden geçirilir. Bu aşamada yapılacak çalışmalar, kontrol 
tedbirlerinin uygulanması, önlem alındıktan sonra yeni risk düze-
yinin tespitini, değerlendirmesini içerir (3). 

Beş adımın izlenmesi sonucunda edinilen bilgiler ışığında, 
İSG düzeyinin iyileştirilmesi için gerekli öneriler geliştirilir ve 
yapılmış risk değerlendirmesi bu öneriler doğrultusunda tekrar 
ele alınarak, risk değerlendirmesi sürecinin sürekliliği sağlanır (3).

Risk değerlendirmesinden sonraki risk yönetimi adımı; dene-
tim, izleme ve gözden geçirmedir.  İzleme yapılacak performans 
göstergeleri sadece kaza, yaralanma, hastalık, işgünü kaybı gibi re-
aktif göstergeleri değil önleyici çalışmaların izlenmesini sağlaya-
cak proaktif göstergeleri de içermelidir (4).

RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN 
PLANLANMASI ve UYGULANMASI
RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN 
PLANLANMASI
Risk değerlendirmesine başlarken aşağıdaki hususların belirlen-
mesi gerekir (7):

•	 Risk	 değerlendirmesinin	 kapsamının	 ne	 olacağı	 (örne-
ğin, ürünler ve kullanımı, iş istasyonları, işlerin yürütüldü-
ğü alanlar, tehlike türleri gibi nelerin değerlendirileceğinin 
daha spesifik şekilde belirlenmesi) 

•	 İhtiyaç	 duyulan	 kaynaklar	 (örneğin,	 değerlendirmeyi	 yapa-
cak ekibin kurulması, ekibi oluşturacak kişilerin eğitimi, bil-
gi kaynaklarının türleri ve onlara erişim vb.)

•	 Risk	analizinde	kullanılacak	yöntemler	ve	yapılacak	ölçüm-
ler (örneğin, en uygun derecelendirmeyi sağlamak için kulla-
nılacak parametreler, risk metodolojisi, ölçümler vb.) 

•	 İlgili	 paydaşların	 kimler	 olduğu	 (Yöneticiler,	 gözetmenler,	
usta başları, çalışan temsilcileri, tedarikçiler, alt-üst işveren-
ler ve çalışanları, eğitmenler, ölçüm yapacak yerler vb.)

•	 İlgili	 mevzuat,	 teknik	 düzenlemeler,	 standartlar,	 işletmeye	
ait politika ve prosedürler.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİNİN 
OLUŞTURULMASI
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre, işveren 
tarafından oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakiler-
den oluşur (2):

•	 İşveren	veya	işveren	vekili,
•	 İşyerinde	sağlık	ve	güvenlik	hizmetini	yürüten	 iş	güvenliği	

uzmanları ile iş yeri hekimleri,
•	 İşyerindeki	çalışan	temsilcileri,
•	 İşyerindeki	destek	elemanları,
•	 İşyerindeki	bütün	birimleri	temsil	edecek	şekilde	belirlenen	

ve iş yerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel 
tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere iş yeri 
dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. Risk değerlendir-
mesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafın-
dan ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir. 
İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi 
veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, 
mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevle-
rini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. Risk de-
ğerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler iş-
veren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar (2).

İş yeri hekimlerinin, risk değerlendirmesinin yapılması ve alı-
nan önlemlerin etkinliğinin izlenmesi aşamasında aktif yer alma-
sının yanı sıra, sağlık gözetiminin, risk değerlendirmesinin des-
teklenmesinde ve mesleki risk faktörlerinin olası sağlık etkilerinin 
belirlenmesinde önemli bir rolü vardır.

Risk Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, 
Biyolojik) 
İş yerinde zarar verme potansiyeli olan risk faktörleri teknik (iş 
yeri ortamı), idari ve insan kaynaklı olmak üzere temelde üç ana 
grupta incelenebilir. Sistem yaklaşımına göre bu üç faktör, makine, 
insan ve çevre kaynaklı şeklinde tanımlanır (8). Tehlikelerin 
tanımlanması basamağında, insan, çevre, ekipman ve proseslerden 
kaynaklanan tüm riskler ele alınır (7). Bu kapsamda işletmeden 
kaynaklanabilecek risklere aşağıdaki tabloda örnekler verilmiştir.  

Risk faktörlerinin belirlenmesinde bir diğer yaklaşım ise mev-
zuata ve ulusal/uluslararası standartlara uygunluk yaklaşımıdır. 
Bu kapsamda işletmeden kaynaklanabilecek bazı risk faktörleri 
Tablo 2’de örneklerle verilmiştir.

İş yerinde ortaya çıkabilecek riskler belirlenirken, risk değerlen-
dirme sürecinde yukarıda sayılan risk faktörlerinin yanı sıra Tab-
lo 3’te örnekleri verilen standart iş süreçleri ve rutin olmayan iş 
süreçlerine ilişkin unsurların yeterlilik düzeyi de ele alınmalıdır.

TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ
Risk değerlendirmesinin ilk adımı olan tehlikelerin belirlenmesin-
de, iş yerinde iş akışına uygun olarak tüm çalışma yerleri, yöntem-
leri, kullanılan malzemeler, izlenen tüm süreçler dikkate alınarak 
çalışanlara, ürünlere ve iş ekipmanlarına zarar verebilecek bütün 
tehlikeler ve tehlike kaynakları belirlenir. Bu aşamada çalışanların  
ve çalışan temsilcilerinin sürece dahil edilmesi, görüşlerinin alın-
ması ve onlara danışılması iş yerine özel risklerin gözden kaçırıl-
masını önleyecektir (3).

Tehlikelerin belirlenmesinde aşağıdaki kaynaklardan faydala-
nılabilir (3, 9):

•	 İş	kazası	ve	meslek	hastalıkları	istatistikleri,
•	 İlgili	mevzuat,	teknik	düzenlemeler,	standartlar,
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•	 Üreticilerin	talimatları,	kullanım	kılavuzları,
•	 Malzeme	bilgi	formları,
•	 İş	istasyonlarının	ve	tüm	süreçlerin	gözden	geçirilmesi,
•	 Literatür	bilgileri,	vaka	çalışma	örnekleri,	teorik	çalışmalar,
•	 İlgili	saygın	kuruluşların	yayınları,	sektör	raporları,
•	 Benzer	iş	ve	sektörlerde	olabilecek	kaza,	yaralanma,	hastalık,	

ramak kala ya da olayların sıklıklarına ve türlerine ilişkin bil-
gi içeren yayın ya da bilgi kaynakları,

•	 İş	yerinde	tutulan	kayıtlar	(iş	kazası,	meslek	hastalığı,	sağlık	
gözetimi vb.),

•	 Daha	önce	yapılmış	risk	değerlendirmesi	sonuçları.	

Ayrıca aşağıdaki kaynaklardan da faydalanılabilir (5, 7): 
•	 Geçmiş	 iş	kazaları,	 ramak	kala	olaylar,	 güvensiz	durum	ve	

koşullar, hastalık ya da ciddi kaza/yaralanma olasılığı ve tür-
lerine ilişkin iş yeri kayıtları, sektör raporları ya da her türlü 
kayıt ve bilgiler,

•	 Mevzuatta	öngörülen	asgari	şartlar,
•	 İş	yeri	teftiş,	denetim,	iç	kontrol,	ölçüm,	test	ve	inceleme	ra-

porları,
•	 Bakım,	tamir,	tadilat	raporları,
•	 İSG	Kurulu	toplantı	tutanakları,	
•	 Çalışanların	işi	yaparken	izlenmesi,

•	 Çalışanların	görüş	ve	önerileri.

Sayılan kaynakların kullanımı ile tehlikelerin tanımlanmasında 
aşağıdaki adımlar izlenir (7): 

•	 Çalışılan	 alanın	 yerleşim	 planının	 çıkarılması,	 işletmenin	
süreçlere göre bölümlere ve iş istasyonlarına ayrılması, ma-
kinaların yerleri, kişiler ve malzemeleri içeren, havalandır-
ma, merdivenler, alarm ve yangın çıkışlarının yerlerini gös-
terecek şekilde çalışanların görüşlerini alarak iş akışının çı-
karılması,

•	 Kullanılan	 ekipman	 envanterinin	 çıkarılması	 ve	 üreticinin	
sağladığı ya da bilinen teknik özelliklere ilişkin bilgilerin 
toplanması,

•	 Tehlikeli	kimyasal	maddelerin	envanterinin	çıkarılması,
•	 Hazır	kontrol	listelerinden	yararlanılması	yoluyla	tüm	tehli-

kelerin listelenmesi.

RİSKLERİN BELİRLENMESİ 
Mevcut ve olası bütün tehlikeler belirlendikten sonra bunların or-
taya çıkarabileceği riskler, tehlike ve risk kavramları dikkate alı-
narak belirlenir (3).

Risklerin kime nasıl zarar verebileceği ortaya konulur. Çalı-
şanların özellikleri, hassas risk grupları, bireysel farklılıklar ele 

Tablo 2. Bazı iş yeri risk faktörleri örnekleri (5, 7, 9, 10, 11)

Risk Faktörü Örnekler

Fiziksel Risk Faktörleri  
Gürültü, titreşim, enerji, elektrik, aşırı hava koşulları, sıcaklık, soğuk, ısı, iyonize radyasyon, optik radyasyon, elektromanyetik 

alanlar, aydınlatma, basınç, termal konfor şartları, vb.

Kimyasal Risk Faktörleri

Katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasal maddeler, toz, duman, sis, metaller, çözücüler, asit ve alkaliler, pestisitler, lif yapısındaki 

maddeler, aşındırıcı/tutuşabilir/ yanabilir/ toksik vb. maddeler, kriyojenik sıvılar, egzoz gazı, nanoteknolojik malzemeler, 

vb.

Biyolojik Risk Faktörleri 

Virüs, bakteri, mantar ve parazitler gibi mikro organizmalar, bitkisel alerjenler, toksik/ karsonejenik etkisi olan bulaşıcı 

hastalık riski taşıyan bitkiler, kuşlar, hayvanlar, insanlar vb. organizmalar ve bunların oluşabileceği ortamlar (su birikintileri, 

nemli duvarlar, eski borular, klima suları vb.) iç ortam hava kalitesi vb.

Psikososyal Risk Faktörleri 

Aşırı iş yükü, stres, zorbalık, şiddet, ayrımcılık, monoton iş, çelişkili talepler ve net olmayan rol tanımları, karar 

mekanizmasında yer alma ve iş üzerinde kontrol düzeyi, güvencesiz çalışma, çalışana duyulan güven düzeyi, bağımlılıklar, 

aşırı aktif/pasif işler, niteliklere uygun işler, görev-yetki uyumu, iş-yaşam dengesi, esneklik, kişilerarası ve yönetim-çalışan 

arası iletişim ve destekleyici programları, vb.

Ergonomik Risk Faktörleri

Tekrarlayan ya da güç kullanımı gerektiren hareketler, normal olmayan duruş gerektiren işler, ayakta çalışma, uygun 

tasarlanmamış iş istasyonları ve ekipmanlar, elle taşıma, şekilsiz yükler, yüklerin uzun mesafe taşınması, depolanması, 

itme-çekme hareketleri, vb.

İdari (Organizasyonel) 

Riskler

Yönetimin sahiplenmemesi, İSG Politikasının bulunmaması, çalışanın görüşlerinin alınmaması, çalışanın katılımının 

sağlanmaması, niteliksiz liderlik, yalnız çalışma, vardiyalı çalışma, uzun çalışma saatleri, iş yoğunluğu, kısa çalışma araları, 

öngörülemeyen işler, kayıtlı/kayıt dışı çalışma, evden çalışma-yarı zamanlı çalışma-esnek-uzaktan çalışma gibi iş modelleri, 

işletmenin güvenlik kültürü düzeyi, bilgi aktarımı, iletişim ve destekleme mekanizmaları, acil durum yönetimleri, vb.

Bireysel Riskler

İşi yapan çalışanların etkileşimi, kapasitesi, yetenekleri, deneyimleri, hassas risk grupları (yaşlı, kadın, genç, göçmen, 

rehabilite olan çalışanlar vb.), makinanın arıza yapması gibi acil/olağan dışı bir durumda kişilerin nasıl tepki vereceği, 

ziyaretçiler, işletmenin ortak kullanıldığı diğer kişiler, alt-üst işverenin çalışanları, bireysel özellikler ve alışkanlıklar 

(beslenme, egzersiz), vb.

İş Ekipmanları ve Makine 

Kaynaklı Riskler

Makine koruyucuları, merdivenler, iskeleler, bozuk ya da bakım gerektiren makine ekipman ve tesis-zemin, boşluklar, 

dişliler, miller, kayışlar kasnaklar gibi döner aksam aşınmış tekerler, testere ve dişliler, konveyorlar, garajlar, cep telefonu 

kullanımı, taşıtlar, pil/batarya bakım ve değişimleri, keskin uçlu-kenarlı malzemeler, işaretlenmemiş yollar, yetersiz 

havalandırma, güç kabloları, vb.
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alınarak ilgili risk için risk altındaki toplum belirlenir. Çalışan 
grubu arasında genç çalışanlar, çıraklar, stajyerler, hamile ve yeni 
doğum yapmış çalışanlar, yaşlı çalışanlar, engelliler ile sürekli iş 
yerinde bulunmayan temizlik çalışanları ve bakım personelinin 
yanı sıra ziyaretçiler, alt işverenin çalışanları ve iş yerini paylaşan 
diğer kişilerin dikkate alınması gerekir (3). 

Bu aşamada listelenen tüm tehlike ve riskler için risk analizi 
ve derecelendirilmesi adımına geçilir. Ancak, pratik bir uygula-
ma olarak, HSE tarafından tehlike ve risklerden kolayca ortadan 
kaldırılabilecek olanlar ve olmayanların ayrılarak düşük maliyet-
li, basit ya da tek bir işlemle ortadan kaldırılabilecek tehlikeler ve 
önlenebilecek riskler için alınması gerekli tedbirler ve bu önlem-
lerin devamını sağlayacak işlemlerin risk derecelendirmesine ihti-
yaç duyulmaksızın planlanması tavsiye edilmektedir. Bu kapsam-
da yer almayan riskler, risk derecelendirmesi yapılmak üzere be-
lirlenir. Bu yaklaşımın bir avantajı, risk derecelendirmesi yapıla-
cak risklerin sayısını azaltmak ve hali hazırda riski azaltmak için 
iş yerinde yapılan basit ya da karmaşık tüm çalışmaların dokü-
mante edilmesini sağlamaktır (3).

RİSKLERİN DERECELENDİRİLMESİ
Risklerin analizi ve derecelendirilmesi aşaması, ister tüm riskler 
için isterse ortadan kolayca kaldırılamayacak riskler için yapılsın 

her iki durumda da tehlikelerin zarar vermeye ne kadar yatkın ol-
duğuna yönelik yapılan bir değerlendirme, sıralama, öncelik belir-
lemedir. Risk analizi ile riskin büyüklüğüne ilişkin bir tahmin ya-
pılır, risk derecelendirmesi ile söz konusu tahmini risk büyüklüğü, 
belirli risk kriterleri ile karşılaştırılarak riskin önemi tespit edilir 
ve riskler büyüklüklerine göre sıralanır. En ciddi zararı verebile-
cek riskler, en çok kişiyi etkileyebilecek riskler ve meydana gelme-
si en olası risklere öncelik verilir (7).

Riskin yol açabileceği zararın olma olasılığı ve sonucun cid-
diyeti tespit edilir. Rutin iş süreçlerinin yanı sıra bakım, kesinti-
ler, işletmenin kapalı olma durumu, acil durumlar, temizlik, aşı-
rı hava koşullarında çalışma gibi standart dışı uygulamalar da ele 
alınır. Tehlikelerin tanımlanmasında kullanılan kaynaklardan, 
olasılık ve şiddetin belirlenmesinde de faydalanılabilir. Kimlerin, 
kaç kişinin, ne düzeyde ve ne sıklıkta maruz kalacağı ortaya konu-
larak risk altındaki toplum belirlenir. Ölçüm ve iş hijyeni uygula-
maları, görevlerin sıklığı ve süresi, yeri dikkate alınır (7).

Riskler derecelendirilirken riskin büyüklüğüne etki eden aşa-
ğıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

•	 Çalışma	ortamı	(düzen,	koşullar	vb.),
•	 Kullanılan	çalışma	sistemleri,	vardiya,	gece	çalışması,	çalış-

ma süreleri vb.
•	 Kaynağın	zarar	verme	yolu	(Örn.	soluma,	yutma	vb.),

Tablo 3. Standart ve rutin olmayan iş süreçlerinde olası tehlike kaynakları (7)

İş Uygulamaları, Prosedürler ve

Kullanılan Yöntemler
Rutin Olmayan İş Süreçleri

Makine koruyucuların kullanımı

Yüklerin elle taşınması

Sigaranın yalnızca izin verilen alanda kullanımı 

İş ekipmanlarının amacına uygun kullanımı

Kimyasal maddelerin taşınması, depolanması

Kişisel koruyucu donanımların kullanımı  

(Göz/yüz, el, işitme, ayak, baş koruyucular, maskeler, koruyucu giysiler)

Kapalı alanlarda güvenli çalışma

Açık ve dış alanlar

Yüksekte çalışma

Aşırı olumsuz hava koşullarında çalışma

Kilitleme/etiketleme

Yolların işaretlenmesi

Ekipman ve makinaların yetkili kişilerce kullanımı

Havalandırma

Uyarı işaretleri 

Temizlik işleri

Basınçlı hava ile temizlik

Uygun depolama alanları

Yanıcı maddelerin uygun depolanması (yağlı/gres yağlı bezler vb.)

Atıkların uygun şekilde imhası 

Zeminler (temiz, kuru, düzenli, toplu) 

Bahçe, yeşil alan, otoparkların bakımı 

Periyodik bakım

Bakım işlerinin yetkili personelce yapılması

İş yerinin kapalı olduğu zamanlar

Güç kesintilerinin olduğu durumlar

Ekipmanların ve makinaların yağlanması, temizlenmesi, ayarlanması

Yağ kaçaklarının bakımı 

Acil Durumlar ve Yangın Güvenliği Elektrik Güvenliği

Uygun tip yangın söndürücüler ve doğru yerleştirilmeleri 

Acil çıkışlar

Topraklama makineleri 

Elektrik kabloları

Elektrik prizleri 

İlk Yardım Diğer

Odalarda/araçlarda ilk yardım çantalarının bulunması

Eğitimli ilk yardımcı personel 

Acil numaraların asılması  

Tüm yaralanmaların bildirimi 

Malzeme bilgi 

Toz/Buhar/duman kontrolü 

İskele ve merdivenlerin güvenli kullanımı 

Yeni prosedür ya da süreçler 

Dış mekanlar, dinlenme alanları, merdivenler gibi ortak kullanım 

alanları
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•	 Kişisel	maruz	kalımın	sıklığı,
•	 İşi	yürüten	işçilerin	etkileşimi,	yeteneği,	yetkinliği	ve	deneyi-

mi (9).

Risklerin derecelendirilmesinde işlerin karmaşıklığına ya da sek-
töre göre kullanılabilecek çok sayıda nitel ya da nicel risk değer-
lendirme metodolojisi mevcuttur. Bu yöntemlerin ortak amacı, 
riskleri önem sırasına göre “yüksek, orta ya da düşük risk” olarak 
sıralamaktır (3).

•	 Yüksek	risk:	Derhal,	vakit	geçirmeksizin	müdahale	edilmesi	
gereken riskler,

•	 Orta	 risk:	 Mümkün	 olduğu	 kadar	 çabuk,	 hızlı	 müdahale	
edilmesi gereken riskler,

•	 Düşük	risk:	Müdahale	edilmesi	gereken	ancak	acil	önlem	ge-
rektirmeyen risklerdir.

Risklerin derecelendirilmesinde mevcut önlemler dikkate alına-
rak risk düzeyinin tespit edilmesi halinde, mevcut önlemlerin de-
vam edip etmediğine ve etkinliğinin izlenmesine ilişkin planlama 
yapılması gereklidir (3).

Risk değerlendirmesinde işletmenin mevcut durumu yanı sıra 
olası durumların da dikkate alınması gereklidir. Tehlike ile ilişki-
li riskin seviyesinin belirlenmesinin ardından işveren ya da var-
sa İSG kurulu risk değerlendirmesinin sonuçlarına göre kontrol 
programının gerekli olup olmadığına ve ne düzeyde gerekli oldu-
ğuna ve uygulanıp uygulanmayacağına karar verir (7).

RİSK KONTROL ADIMLARI
Tehlikeleri tanımladıktan sonra, zararın ne kadar kabul edilebi-
lir olduğuna, yani risk seviyesine ve bununla ilgili ne yapılacağı-
na karar verilmelidir. Risk, günlük yaşamın bir parçasıdır ve tüm 
risklerin ortadan kaldırılması mümkün olmayabilir, bu durumda 
risklerin kabul edilebilir seviyeye getirilmesi gerekmektedir (12).

Tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta olu-
şabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi 
şiddette zarar görebileceği belirlenmelidir. Bu belirlemede mevcut 
kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır (2).

Risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesinden sonra analiz 
edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkileri-
nin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sa-
hip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir (2).

Risklerin kontrolünde aşağıdaki adımlar uygulanır (2).

a) Planlama 
Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı 
hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır (2).

b) Risk Kontrol Tedbirlerinin Kararlaştırılması
Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması adımında, riskin ta-
mamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edi-
lebilir seviyeye indirilmesi gerekir. Bu aşamada, aşağıdaki adım-
lar uygulanır.

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli 

olanla değiştirilmesi.
3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması için risk taşıyan teh-
like veya tehlike kaynakları ortadan kaldırılmalıdır. Bu mümkün 
değil ise, bu risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi sağlan-
malıdır. Eğer tehlike ve tehlike kaynakları ortadan kaldırılamıyor-
sa, tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olan-
la değiştirilmesi gerekmektedir (İkame). Tehlike veya tehlike kay-
nakları ortadan kaldırılamıyor ya da ikame edilemiyorsa riskler 
ile kaynağında mücadele edilmesi gerekir. Riskler ile kaynağında 
mücadele edilirken tehlike kaynağı izole edilmelidir (2).

Tehlike kaynağı izole edilemiyorsa, Mühendislik Kontrolleri 
(Teknik) ve Yönetimsel Kontroller (İdari) açısından kontrol tedbir-
leri alınmalıdır. Mühendislik kontrollerinde, tehlike kaynağı ile il-
gili tasarım vb. teknik konular üzerinde çalışılarak kontrol tedbir-
leri alınmalıdır. Bir diğer kontrol yöntemi olan yönetimsel kontrol-
lerde de güvenli çalışma çerçevesinde, güvenli ve doğru iş akışının 
ve çalışma prosedürlerinin hazırlanması, uygulanması gibi yöne-
timsel kontroller ile risk kontrol tedbirleri alınmalıdır (2, 13).

c) Risk Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması
Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak 
kişi ya da iş yeri bölümü, sorumlu kişi ya da iş yeri bölümü, başla-
ma ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanmalı-
dır. Bu planlar işverence uygulamaya konulmalıdır (2).

d) Uygulamaların İzlenmesi
Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenmeli, 
denetlenmeli ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve 
önleyici işlemler tamamlanmalıdır.

Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemleri-
ne, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygula-
nacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.

Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilme-
sinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, ka-
bul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise risk kontrolü adımları  
tekrarlanır (2).

RİSKLERİN İZLENMESİ
Dokümantasyon
Risk değerlendirmesi hem yapılacak işlemlerin belli bir sistema-
tiği göre gerçekleştirilmesi hem de yapılan işlemlerin kayıt altına 
alınması için asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokü-
mante edilir:

•	 İş	yerinin	unvanı,	adresi	ve	işverenin	adı,
•	 Gerçekleştiren	 kişilerin	 isim	 ve	 unvanları	 ile	 bunlardan	 iş	

güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimine ait bilgiler,
•	 Gerçekleştirildiği	tarih	ve	geçerlilik	tarihi,
•	 Risk	 değerlendirmesi	 iş	 yerindeki	 farklı	 bölümler	 için	 ayrı	

ayrı yapılmışsa her birinin adı,
•	 Belirlenen	tehlike	kaynakları	ile	tehlikeler,
•	 Tespit	edilen	riskler,
•	 Risk	analizinde	kullanılan	yöntem	veya	yöntemler,
•	 Tespit	 edilen	 risklerin	 önem	 ve	 öncelik	 sırasını	 da	 içeren	

analiz sonuçları,
•	 Düzeltici	 ve	 önleyici	 kontrol	 tedbirleri,	 gerçekleştirilme	 ta-

rihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
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Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; 
gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfa-
sı imzalanır ve iş yerinde saklanır. Risk değerlendirmesi doküma-
nı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir (2).

İzleme ve Gözden Geçirme
Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş ye-
rinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bu-
lundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

•	 İş	yerinin	taşınması	veya	binalarda	değişiklik	yapılması,
•	 İş	 yerinde	 uygulanan	 teknoloji,	 kullanılan	 madde	 ve	 ekip-

manlarda değişiklikler meydana gelmesi,
•	 Üretim	yönteminde	değişiklikler	olması,
•	 İş	kazası,	meslek	hastalığı	veya	ramak	kala	olay	meydana	gel-

mesi,
•	 Çalışma	ortamına	ait	sınır	değerlere	ilişkin	bir	mevzuat	de-

ğişikliği olması,
•	 Çalışma	ortamı	ölçümü	ve	sağlık	gözetim	sonuçlarına	göre	

gerekli görülmesi,
•	 İş	yeri	dışından	kaynaklanan	ve	iş	yerini	etkileyebilecek	yeni	

bir tehlikenin ortaya çıkması (2).

RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Risk analizinde kullanılan yöntemler, matematiksel işlem ve yo-
rumları içinde barındıran risk analizinin en temel kısmını oluştur-
maktadır. Risk değerlendirme yöntemleri literatürde iki başlıkta sı-
nıflandırılır. Bu sınıflandırma, yöntemlerin riski hesaplarken kul-
landıkları yöntemleri esas alır.  Bunlar, kantitatif (nicel, İng. qu-
antitative) ve kalitatif (nitel, İng. qualitative) yöntemlerdir (8).

Kalitatif risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken sayı-
sal değerler yerine yüksek, çok yüksek gibi sayısal olmayan tanım-
layıcı değerler kullanır.

Kantitatif risk analizi, riski hesaplarken sayısal yöntemlere 
başvurur. Kantitatif risk analizinde tehdidin olma ihtimali, tehdi-
din etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir. Kantitatif yöntem-
lerde kaza öncesi ve sonrasının dahil edilmesi, tehlikenin meyda-
na gelmesi ihtimalinin yanı sıra yaşanma sıklığının ilave edilme-
sine göre kullanılan yöntemler farklı şekillerde isimlendirilmekte-
dir. Temel ilke riskin, şiddet ve olasılığın çarpımını içeren sayısal 
bir değer şeklinde ifade edilmesidir.

Risk = Tehdidin Olma İhtimali (İng. likelihood) x Tehdi-
din Etkisi (İng. impact)

Uygulamada belirli sektörlerde belirli risk değerlendirme yön-
temleri daha sık kullanılıyor olmakla birlikte tüm risk değerlendir-
me yöntemlerinde temel mantık risklerin önceliklerinin ve alınacak 
önlemlerin belirlenmesine sistematik bir yaklaşım getirmektir (8).

ÖN TEHLİKE ANALİZİ 
PHA Preliminary Hazard Analysis (Ön Tehlike Analizi) esasında 
isminden de anlaşılacağı üzere hangi tür tehlikelerin sıklıkla 
ortaya çıktığını ve hangi analiz metodunun kullanılmasının daha 
sağlıklı olacağını belirleyen bir ön hazırlık metodudur. Kalitatif 
bir risk değerlendirme metodudur. Kısa sürede hazırlanabilen 
pratik bir risk değerlendirmesi metodudur. Ön Tehlike Analizinde 
tehlikeli olaylar belirlenir. Tanımlanan tehlikeler sonuçlarının 

şiddeti ve oluşma sıklıkları göz önünde bulundurularak derece-
lendirilir ve alınacak önlemler doğrultusunda sıralanır. Ön Tehli-
ke Analizi, hangi analiz metodunun kullanılacağı konusunda yol 
gösterici olup tek başına yeterli değildir. Hangi riskler için ileri 
analiz gerektiğinin belirlenmesinde veri sağlamaktadır (8 ,13, 14).

KONTROL LİSTESİ YÖNTEMİ
İşletmedeki potansiyel tehlikeler eksiksiz olarak alt alta sıralanır 
ve önlem gerekip gerekmediğine yönelik bir tespit yapılır.  
Risklerin sıklığı ve şiddetine yönelik bilgileri ve alınacak önlemlere 
ilişkin öncelik sıralaması yapılmasını içermediğinden risk 
değerlendirmesi sürecinde tek başına yeterli değildir. Ancak hiçbir 
tehlikenin gözden kaçırılmamasını ve tehlikelerin tespitinde hızlı 
bir ön değerlendirme yapılmasını sağlar (14).

L TİPİ MATRİS
Bilinirliği en fazla olan metottur. En yaygın olarak 5x5 ya da 3x3 
matris sistemi kullanılır. Risk derecelendirme skorunun hesap-
lanmasında kullanılan olasılık ve şiddet değerleri hazırlayıcının 
tahmin ve öngörüleri doğrultusunda belirlenir. Karışık ve komp-
like endüstriyel üretim sistemlerinden ziyade küçük ve orta ölçek-
li tek düze üretim yapılan, hızlı ve pratik çözümlere ihtiyaç duyu-
lan alanlar için son derece uygun bir metottur (8, 13, 14).

Risk Derecelendirme Skoru (RDS) = Olasılık x Şiddet
5x5 L Tipi matriste;

 Olasılık: 1 (hemen hemen hiç) – 5 (çok sık) arasında, 
 Şiddet: 1 (çok hafif-iş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren), 

5 (çok ciddi- ölüm, sürekli iş göremezlik) arasında bir değer 
alır.

Elde edilen RDS değerleri (8, 14):
 Düşük (2-6), 
 Orta (8-12),
 Yüksek (15-20), 
 Kabul edilemez (25)’dir.

5x5 L Tipi matris yönteminde kullanılan olasılık, şiddet ve risk 
önem derecesi arasındaki ilişki Tablo 4’de yer almaktadır.

Tablo 4.  5x5 L Tipi Matris şiddet ve olasılık ve risk önem derecesi değer-
leri (6)

Şiddet

Olasılık
(1)  Çok 

hafif

(2)  

Hafif
(3)  Orta

(4)  

Ciddi

(5)  Çok 

ciddi

(1)  Çok 

düşük

Önemsiz              

1

Düşük             

2

Düşük              

3

Düşük             

4

Düşük                 

5

(2)  Düşük 
Düşük                 

2

Düşük              

4

Düşük             

6

Orta                    

8

Orta                    

10

(3)  Orta 
Düşük                

3

Düşük              

6

Orta                    

9

Orta                    

12

Yüksek             

15

(4)  Yüksek
Düşük                 

4

Orta                    

8

Orta                    

12

Yüksek             

16

Yüksek             

20

(5)  Çok 

yüksek

Düşük                

5

Orta                    

10

Yüksek             

15

Yüksek             

20

Durdur             

25
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FİNE-KİNNEY METODU
Kinney yöntemi ilk olarak G.F. Kinney ve A.D. Wiruth tarafın-
dan Haziran 1976 yılında hazırlanan ve China Lake/California 
Donanma Silah Merkezinden yayımlanan Güvenlik Yönetimi 
İçin Pratik Bir Risk Analizi (İng. Practical Risk Analysis For Safety 
Mana gement) olarak yayımlanmıştır. Başlangıçta askeri sanayi-
de patlama riskini önlemeye yönelik olarak hazırlanan bu yöntem, 
kantitatif bir risk değerlendirmesi yöntemidir. Kullanımı yaygın-
laşan bir yöntemdir. Akintoye, A. S. & MacLeod, M. J. (1997) ça-
lışmalarında Risk Analizinin özellikle zaman ve maliyet gibi ka-
lemlerinin etkili olduğunu İnşaat sektöründe önemli bir değerlen-
dirme sistemi olduğu vurgulanmaktadır (14, 15).

Fine-Kinney yöntemi ile olası risklerin sonuçları 
derecelendirilir. Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, iş yeri ve 
çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddeti değerlen-
dirilir. Kullanımı kolay olan ve yaygın olarak kullanılan bir metot-
tur. İş yeri istatistiklerinin kullanımına imkân sağlar. Risk değe-
ri yüksekliğine göre alınacak önlemlerin aciliyet seviyesi belirlenir 
ve risk düzeyine göre önem sıralaması yapılır. Risk Derecelendir-
me Skorunun hesaplanmasında şu formülü kullanır:

RDS= Olasılık x Şiddet x Frekans

Tablo 5.  Şiddet, frekans ve olasılık değerleri

Şiddet Değeri
Şiddet (İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı 

tahmini zarar)

100 Birden fazla ölümlü kaza/çevresel felaket

40 Öldürücü kaza/ciddi çevresel zarar

15
Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı/çevresel engel 
oluşturma, yakın çevreden şikayet

7
Önemli hasar/yaralanma, dış ilkyardım ihtiyacı/arazi 
sınırları dışında çevresel zarar

3
Küçük hasar/yaralanma, dahili ilk yardım/arazi içinde 
sınırlı çevresel zarar

1 Ucuz atlatma/ramak kala/çevresel zarar yok

Frekans Değeri
Frekans (Tehlikeye zaman içinde maruz kalma 
tekrarı)

10 Hemen hemen sürekli (bir saatte birkaç defa)

6 Sık (günde bir veya birkaç defa)

3 Ara sıra (haftada bir veya birkaç defa)

2 Sık değil (ayda bir veya birkaç defa)

1 Seyrek (yılda birkaç defa)

0,5 Çok seyrek (yılda bir defa veya daha seyrek)

Olasılık Değeri Olasılık (Zararın gerçekleşme olasılığı)

10 Beklenir, kesin

6 Yüksek, oldukça mümkün

3 Olası

1 Mümkün fakat düşük

0,5 Beklenmez fakat mümkün

0,2 Beklenmez

Risk derecelendirme skoru hesaplamasında kullanılacak ola-
sılık, şiddet ve frekans değerlerinin seçiminde Tablo 5’te verilen 
açıklamalardan yararlanılır. Hesaplanan RDS değeri ise Tablo 
6’da verilen açıklamalara göre değerlendirilir.

Tablo 6.  Fine-Kinney metodu  risk değerlendirme sonucu tablosu

Risk değeri Risk değerlendirme sonucu

400<R

Tolerans Gösterilemez Risk (hemen gerekli önlemler 

alınmalı veya işin durdurulması, tesisin/binanın 

kapatılması vb. önlemler düşünülmelidir)

200<R<400 Esaslı Risk (Kısa dönemde iyileştirilmelidir)

70<R<200 Önemli Risk (Uzun dönemde iyileştirilmelidir)

20<R<70 Olası Risk (Gözetim altında tutulmalıdır)

R<20 Önemsiz Risk (Önlem öncelikli değildir)

Tablo 7’de Fine-Kinney risk değerlendirme metodu kullanıla-
rak yapılmış bir risk değerlendirmesi örnek tablosu verilmiştir (6).

HATA TÜRLERİ ve ETKİLERİ ANALİZİ 
METODU (HTEA)
Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodu (HTEA) (İng. Failure 
Mode and Effects Analysis,  FMEA), bir sistemin potansiyel hata 
türlerini analiz etmek için hataları olasılıklarına ve benzerlikle-
rine göre sınıflandıran bir ürün geliştirme ve operasyon yönetim 
prosedürüdür. İstenmeyen olayın, iş kazası ya da meslek hastalığı-
nın meydana gelmesine yol açacak olası hatalar belirlenip sistem-
den ayıklanmaya ya da bariyerler getirerek engellenmeye çalışılır. 
FMEA’nın en önemli özelliği sürecin tüm aşamalarını adım adım 
incelemesi, olası hata ve hata kaynaklarının belirlenmesidir. Hata-
nın ortaya çıkma ihtimalini ortadan kaldıracak faaliyetler tanım-
lanır ve dökümante edilir. Muhtemel hataların ve olası etkilerinin 
belirlenmesi için sistem mümkün olan en fazla sayıda bileşene ve 
bölüme ayrılır bu ayrım sonucunda ortaya çıkan her sistem önce-
likle kendi içerisinde incelenir ve analizi yapılır. Tasarım, sistem, 
süreçler ve organizasyon FMEA yöntemi ile ayrı ayrı analiz edi-
lir. İyi tutulmuş veriler gerektirir. İş sağlığı ve güvenliğinde proak-
tif yaklaşımı esas alan nicel bir yöntemdir. Bu yöntem için gelişti-
rilmiş özel diyagramlardan yararlanılabilir. Genellikle tek seferde 
tek bir sorunla ilgilenir. Çalışanların katılımı yöntemin başarısını 
ve belirlenecek tedbirlerin kabul edilebilirliğini yükseltir (15, 16).

Şiddet için genellikle en kötü senaryoda ortaya çıkabilecek şid-
det değeri alınır. Olasılık, belirlenen hatanın ortaya çıkma, ger-
çekleşme olasılığı, ihtimalidir. Belirlenen şiddetteki etkinin ortaya 
çıkması olasılığı değildir. Saptanabilirlik, bu hatanın ortaya çık-
madan önce farkedilip edilemeyeceğini belirler. Potansiyel hata-
nın nedeninin ve takip eden hatanın farkedilebilirliği düzeyidir.  
Belirli durumlarda hatanın nedeni bilinemez ve hatayı saptamaya 
yönelik bir sistem yoksa hata zamanında farkedilemez. Bu durum-
da hatanın oluşmasını engelleyici bariyerlerin varlığı değerlendi-
rilir. Önleyici tedbirlerin belirlenmesi aşamasında, bu bariyerlerin 
tespiti de risk değerlendirmesinin bir aşamasıdır (16). 

RDS = Olasılık x Şiddet x Saptanabilirlik formülünü kullanır.

RDS hesaplanmasında hata olasılığı 1(Çok az-150 binde 1’den 
az)-10 (Kaçınılmaz, %50’den fazla) arasında; Etkinin şiddeti 1 (etki 
yok) -10 (felakete gelebilecek etkiye sahip uyarısız gelen hata) ara-
sından ve saptanabilirlik 1 (hemen hemen kesin)-1 (farkedilmesi 
mümkün olmayan) 0 arasında değer alır. RDS, 20’den küçük ise 
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durumun ilgililere bildirilmesi, 250’nin üstünde ise önlem aldık-
tan sonra çalışmaya müsaade edilmesi önerilir (6, 16).

3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU
Dr. Heikki Laitinen tarafından Finlandiya’da geliştirilen 3T Risk 
Değerlendirme Yöntemi modüler yapısı küçük, orta ya da büyük 
ölçekli her tür imalat firmasında kolaylıkla uygulanabilmektedir. 
3T risk değerlendirme yöntemi imalat ve proses endüstrileri de 
dahil çeşitli sektörlerde uygulanmak üzere tasarlanmış, ayrıca bü-
yük şirketlerin yanı sıra KOBİ’lerde de kullanılabilmektedir (17).

3T risk değerlendirme yöntemi, risk değerlendirmesi ile ilgili 
adımların yürütülmesi için genel ve kapsamlı bir yöntem izlemekte-
dir. Bir iş yerinde bulunabilecek geniş yelpazede risk alanlarını kap-
sayan çeşitli modüllerden oluşmuştur. Ayrıca bunlara yeni madde-
ler ve yeni modüller eklemek de mümkündür. Bu özellik riskler için 
en baştan araştırma yapma yükümlülüğünü epeyce azaltmakta ve 
yanlışlıkla önemli bir tehlikenin gözden kaçırılması ihtimalini dü-
şürmektedir. Risk değerlendirmesi yöntem ve kavramlarına aşina ol-
mayan işletmeler için uygundur. İş yerleri farklı modüllerden ihti-
yaç duyduklarını seçebilmektedir, bu önemli bir esneklik sağlamak-
tadır. 3T risk değerlendirmesi yeni pratik bir risk matrisi önermek-
tedir. Riskin olasılık boyutuyla ilgili pratik bir yaklaşımı vardır (17).

3T risk değerlendirmesi yönteminde mevcut önleme ve kont-
rol düzeyi üç seviyede ele alınır: Kontrol yeterli/sorun çıkmadı, 
iyileştirmeye ihtiyaç var/sorunlar çıktı ve kayda değer iyileştirme 
gerekli /sık sık sorun çıkıyor. Yaralanma ve hastalıkların potansi-
yel şiddeti ise hafif, ciddi ve çok ciddi olmak üzere 3 seviyedir (17). 
RDS değeri Tablo 8’de yer alan 3x3 matris kullanılarak hesaplanır. 

Yaralanma ve Hastalıkların Potansiyel Şiddet 
Seviyeleri:
1. Hafif: Hafif yaralanma veya rahatsızlık, en fazla 3 gün çalışa-
mama
2. Ciddi: Uzun süreli yaralanma veya hastalık, basit yaralanmalar 
veya kırıklar gibi, en fazla 30 gün çalışamama

3. Çok ciddi: Kalıcı yaralanma/hastalık veya ölüm, uzuv kaybı, 
ikinci/üçüncü derece yanıklar, kafatası çatlakları, kanser vb.

Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyleri 
1. Önlem ve kontroller yeterlidir, hiçbir sorun belirmemiştir. 

- Makine, araç, ekipman ve her türlü yapının yasa ve stan-
dartlara uygundur.

- Faaliyetler güvenli ve sağlıklı yürütülecek şekilde tasarla-
nıp düzenlenmektedir.

Tablo 7. Örnek Risk değerlendirme formu

Tablo 8. 3T Risk değerlendirme matrisi

Yaralanma ve Hastalıkların Potansiyel Şiddeti

1 2 3

Mevcut Kontrol 

Önlemlerinin 

Düzeyi

Hafif Ciddi Çok Ciddi

1

Kontrol 

önlemleri 

yeterli; sorun 

çıkmamış.

0: Önemsiz risk

1: Hafif risk; 

durumu 

gözlemleye 

devam edin.

2: Küçük risk; 

sorunların 

kontrol altında 

olmasını 

sağlayınız.

2

İyileştirmeye 

ihtiyaç var; ara 

sıra sorunlar 

çıkmış.

2: Küçük 

risk; durumu 

gözlemlemeye 

devam edin ve 

kolay önlemleri 

uygulayın.

3: Orta 

derecede 

risk; uygun 

önlemleri 

planlayıp 

uygulayın.

4: Büyük risk; 

önlemleri 

hızla planlayıp 

uygulayın.

3

Kayda değer 

iyileştirme 

gerekli; sık sık 

sorunlar çıkıyor.

3: Orta derecede 

risk; uygun 

önlemleri 

planlayıp 

uygulayın.

4: Büyük risk; 

önlemleri 

hızla planlayıp 

uygulayın.

5: Vahim 

risk; derhal 

önlemleri 

planlayıp 

uygulayın.



İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 717

- Çalışanlar mesleki ve İSG eğitimi almıştır ve doğru (gü-
venli) bir şekilde çalışmaktadır.

2. İyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır, sorunlar belirmiştir.
3. İyileştirmelere ciddi ihtiyaç duyulmaktadır, sık sık sorunlar 

çıkmaktadır.

3T Risk Değerlendirme yönteminin modülleri şunlardan oluş-
maktadır (17):

Temel Modüller
A. Kazalara yol açabilecek tehlikeler
B. Çalışma ortamındaki fiziksel tehlikeler
C. Çalışma ortamındaki kimyasal ve biyolojik tehlikeler
D. Yapılan işin kas ve iskelet sistemine yaptığı baskı faktörleri
E. Yapılan işteki psikososyal stres faktörleri

Özel Modüller 
F. İç nakliye ve taşıma
G. Genel trafikte araç kullanma
H. Makineler ve el aletleri
I. Yangın güvenliği
J. Çevresel konular
K. İş yerinde güvenlik ve davranış kültürü
L. İş yeri bina ve eklentileri
M. Kurulum ve bakım çalışması
N. İş sağlığı hizmetleri
O. Değerlendirilen iş/konunun özel nitelikleri

Şekil 2’de 3T risk değerlendirme metodu kullanılarak yapılmış bir 
risk değerlendirmesi örnek tablosu verilmiştir (17).

PAPYON METODU
Papyon metodu, hata ağacı ve olay ağacı yöntemlerinin birlikte uy-
gulandığı bir yöntemdir. Oluşan diyagramın papyona benzeme-

si nedeniyle bu ismi almıştır. Papyon metodu, Şekil 3’te şema ola-
rak gösterilmiştir.

FTA Fault Tree Analysis (Hata Ağacı Analizi), 1962 yılında ge-
liştirilen bu yöntem 1970 yılından sonra yaygın olarak kullanıl-
maya başlanmıştır, İSG alanında da en çok kullanılan teknikler-
dendir. Sistem hataları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir man-
tık diyagramıdır. İstenmeyen olayı başlangıç olayı olarak tanım-
lar ve bu olayın ortaya çıkışındaki bileşenleri de temel olaylar ola-
rak tanımlar. 

ETA Event Tree Analysis (Olay Ağacı Analizi), başlangıç olayı-
nın belirlenen sonuçları üzerinde çalışır. Olası senaryoların bir tas-
lağı çıkarılır ve olaylar ve sonuçları için olasılıklar belirlenir. Olay 
ağacı analizi için geliştirilmiş olay akış diyagramları, blok diyag-
ramları gibi çeşitli kalıplar bulunmaktadır. Bariyer fonksiyonları 
başlangıç olayının meydana gelmesini engellemek ya da istenmeyen 
olayın yol açacağı hasarları ya da ikinci olayları engellemek ya da en 
aza indirgemeye çalışmak için kullanılan yöntemlerdir. Amaçları 
doğrudan bu olmasa da buna hizmet eden yöntemler de bariyerdir. 

Papyon yöntemi ise başlangıç olayının öncesini inceleyen hata 
ağacı analizi ile sonrasını inceleyen olay ağacı yöntemlerini birlik-
te uygulayarak, hatanın ortaya çıkmasını ve ortaya çıkması halin-

Şekil 3. Papyon metodu şeması

Şekil 2. 3T Risk değerlendirme tablosu örneği (17)
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de sonuçlarını sınırlandırıcı tedbirlerin, bariyerlerin ve sistemle-
rin işlerliğini birlikte değerlendirir.  

Papyon yönteminde iki yönde de bariyerler bulunabilir. Örne-
ğin yüksekte çalışma durumunda, yüksekten düşme olayında iske-
le, korkuluk bulunması papyonun solunda hata ağacı bölümünde 
bulunan bir bariyerken, paraşüt tipi emniyet kemeri kullanımı ola-
yın etkilerini hafifleten olay ağacı tarafında bulunan bir bariyerdir. 
Ekibin olay hakkında bilgi ve yetkinliği önemlidir. Bağlantısız ve 
rasgele görünen olayların birbirleri ile bağlantılarını ortaya çıkarır. 
Genel bir risk değerlendirmesi olarak kullanılabileceği gibi, özel-
likle yüksek riskli, etkilerinin şiddeti geniş çaplı olabilecek senar-
yoların ayrıntılı incelenmesinde de kullanımı uygundur.

TEHLİKE ve İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI 
METODOLOJİSİ (HAZOP)
HAZOP Hazard and Operability Studies (Tehlike ve İşletilebil-
me Çalışması) ilk olarak 1960’larda Imperial Chemical Industri-
es tarafından özellikle kimyasal madde imalathanelerinin tasarı-
mı sırasında tehlikeleri tanımlamak için kullanıldı. HAZOP po-
tansiyel tehlikeleri tanımlamak ve bu tehlikeleri kontrol altında 
tutacak uygun önlemleri almak için kullanılabilecek bir yöntem-
dir. Bu yöntem var olan fabrikalara uygulanabileceği gibi, özellikle 
kimyasal madde imal eden fabrikaları ve benzer tesisleri de tasar-
larken faydalıdır. Bu yöntem en iyi şekilde, tasarım, hizmete alma, 
bakım ve sağlık güvenlik fonksiyonlarında uzmanlığı olan kişileri 
kapsayan çok disiplinli bir ekip tarafından uygulanır.

Yöntem, öngörülen tasarımın tek tek unsurlarına, kılavuz 
sözcüklerin uygulanması yoluyla, sapmaları, tehlikeleri tanım-
lar. HAZOP ekibi, amaçlanmış performanstan sapmaları, bu sap-
maların olası nedenlerini ve sapmanın potansiyel sonuçlarını ta-
nımlayarak, her bir kılavuz sözcüğün, gözden geçirilen unsura na-
sıl uygulanması gerektiği konusunda beyin fırtınası yapar. Sonuç 
olarak önemli bir risk tanımlandığında, riski kabul edilebilecek 
bir düzeye indirmesi gereken etmenler belirlenir. Bu etmenler, ta-
sarımda değişiklikler yapılması, kurulum yerinde değişiklikler ya-
pılması, periyodik bakım ve muayenelerin tanımlanması veya be-
lirlenmiş önlemlere işleyiş sırasında karar verilmesi gibi tanım-
lanabilir. Tehlikeyi ortaya çıkaran saplamaların belirlenmesin-
de Hiç, Daha Fazla, Daha Az, Parçası, Daha Fazlası ve Daha Baş-
ka şeklinde kılavuz sözcükler kullanılır. Örneğin bir borudan bir 
sıvının akış hızının daha hızlı, daha az, daha fazla olması, baş-
ka madde akması, hiç akmaması gibi sapma durumları incelenir. 
Petrol, Gaz, Kimya gibi büyük kazaların olası olduğu sektörlerde 
daha yaygın şekilde kullanılır (6, 8, 14).
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RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE 
STANDARTLARIN YERİ 
Büyük kazalar iş yerlerinde, üretimde kullanılan ham madde ve 
yardımcı maddeler gibi çok farklı faktörle ilişkili birçok tehlikeye 
bağlı olarak meydana gelebilir. Bu tehlikelerin yanı sıra bilim ve 
teknolojideki hızlı gelişim, iklim koşullarındaki değişimler sebe-
biyle her geçen gün değişen riskleri yönetmek proses güvenliğin-
de önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel çalış-
malar endüstriye her geçen gün yeni yaklaşımlar sunmakta, yeni 
icat edilen teknolojiler ve bu teknolojilerin endüstride kullanılma-
sı ile yangın, patlama ve toksik yayılım ile sonuçlanan teknolojik 
riskler ortaya çıkmaktadır. Özellikle sanayi devrimi sonrasında 
teknolojik gelişmeler üretimin yapısını oldukça karmaşıklaştır-
mış, daha hızlı, daha yoğun ve daha kontrolsüz çalışma ortam-
larına sebep olmuştur. Teknolojik risklerin kontrolü bireysel, de-
neyimsel yaklaşımlardan ziyade yapılandırılmış metotlar ve çok 
uluslu organizasyonların araştırma raporları ve standartları ile 
yapılabilmektedir.

Ulusal mevzuat “Risk Değerlendirmesi” yapılması ve risklerin 
kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için gerekli risk kontrol ted-
birlerinin uygulanarak bu faaliyetlerin belgelendirilmesini iste-
mektedir. Birçok farklı ülke mevzuatı uyarınca benzer yaklaşımla 
risk değerlendirme yapma/yaptırma ve kontrol tedbirlerini uygu-
lama işverenin yükümlülüğüdür. Risk değerlendirme yöntemleri 
birçok farklı uygulama adımı ve karar verme yaklaşımını içerir. 
Teknolojik risklerin artışına bağlı olarak risk değerlendirmenin 
önemi artmış, bu yöntemlerin uygulanabileceği sektör, faaliyetler, 
sistemler ve yaklaşımları inceleyen standartlar ve rehberler ortaya  
konulmuştur. 

Mevzuatta genel olarak risk değerlendirmesinde hangi yönte-
min kullanılacağı işverenin tercihine bırakılmıştır. “TS EN IEC 
31010 - Risk yönetimi - Risk değerlendirme teknikleri” standardı 
risk değerlendirmesine ilişkin sistematik tekniklerin seçimi ve uy-
gulanması konusunda işverenlere ve iş sağlığı ve güvenliği profes-
yonellerine rehberlik etmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu standart 
risk değerlendirmesi konusunu, risk yönetiminin ana faaliyeti ola-
rak ele almakta ve risk değerlendirme yöntemleri ile risk yönetimi 
arasındaki ilişkiyi de kurmaktadır. Standart tekniklerin uygulan-
ması ve kapsam hakkında daha ayrıntılı bilgilerin sunulduğu diğer 

uluslararası standartlara belirli atıflarda bulunarak, birçok tekni-
ğin uygulanmasına ilişkin tanımlamalar yapmıştır. Standartta he-
men hemen bütün risk değerlendirme yöntemleri ele alınmıştır. 
Herhangi bir yöntemin bu standarda dahil edilmemesi, söz ko-
nusu tekniğin kullanılmaması gerektiği anlamına gelmemektedir 
veya bir yöntemin özellikle bir sistem veya sektör için önerilmesi 
o yöntemin mutlak suretle kullanılacağı anlamına da gelmemek-
tedir. Standart tercih edilen yöntemin doğru uygulanması için ge-
rekli adımları, koşulları ve kısıtlılıkları ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte Avrupa Birliği üye ülkelerinin mevzuatında 
büyük endüstriyel kazaların meydana gelebileceği iş yerlerinde 
risk yönetimi ve daha ciddi risk değerlendirmelerin yapılması, bir-
kaç kez revize edilen, 1982 tarihli Seveso Direktifi ile düzenlen-
miştir. Bu direktif hükümlerine bağlı olarak ulusal mevzuatımız-
da da uygun risk değerlendirmesini doğru şekilde yapma yüküm-
lülüğü bulunmaktadır. Risk değerlendirmesini yalnızca sezgi, tec-
rübe ve kişisel değerlendirmeler ile yürütmek veya sadece teknik 
bilgi kullanarak yürütmek uygun değildir, standartlara ve rehber-
lere başvurmak gerekir. Karmaşık olmayan, düşük düzeydeki tek-
nolojiye sahip sistemler için sezgi, tecrübe ve kişisel değerlendir-
meler ile risk değerlendirme çalışmaları yapılabilir. Karmaşık ve 
yüksek riskli sistemlerde ise teknik bilgi, deneyimin yanı sıra orta-
ya çıkabilecek tehlikelerin tespit edilmesi, risklerin analizi ve uy-
gun risk kontrol tedbirlerinin belirlenmesi için olasılık ve güveni-
lirlik teorilerine dayanan risk değerlendirme yöntemleri ile disip-
linli bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bir makine parçasının veya bir proses ekipmanının arızalan-
ması, emniyet fonksiyonlarının veya emniyet bariyerlerinin işlev-
siz hale gelmesine sebep olabileceği gibi fark edilmediği müddet-
çe sistemin işleyişine hiçbir etkisi de olmayabilir. Kritik sistem-
ler yüksek bir güvenilirliğe sahip olmalıdır. İşlevini yerine geti-
remediği tespit edilemeyen emniyet fonksiyonları sistemin tama-
mı için yüksek risk ve bilinmezlik oluşturur. Büyük endüstriyel 
tesislerde kuruluş amacına göre kullanılabilirlik, doğruluk, hata-
sızlık, güvenlik, güvenilirlik konularına daha fazla önem verilme-
si gereklidir. Büyük endüstriyel tesislerde meydana gelebilecek ka-
zaların çevre ve insan sağlığını tehdit etmelerinin yanı sıra büyük 
ekonomik kayıplara sebep olmalarından dolayı büyük kazayı ön-
leyecek kritik sistemler bulunmalıdır. 
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Kritik sistemlerde araştırmacılar ve mühendisler bu siste-
min elemanlarında meydana gelebilecek olası hataları, belirlen-
miş standartlara göre sistemin ömrünü ve emniyet fonksiyonla-
rını etkileyen faktörleri ancak güvenilirliğe ilişkin değerlendirme 
yaparak ortaya koyabilirler. Bir sistemin güvenilirliği ise, sistemin 
oluşturulması sırasındaki hatalardan kaçınmak, sistem kullanım-
da iken hataları belirleyip düzeltmek ve fonksiyonel emniyet ha-
talarının vereceği zararı kısıtlamak ile başarılabilir. Bu bağlamda 
yüksek operasyon riski bulunan işletmelerde ulusal ve uluslarara-
sı standartlar gözetilerek güvenilirlik yaklaşımı ile risk değerlen-
dirmesi yapılmalıdır.  

Yüksek operasyon riski taşıyan iş yerleri için İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu (6331 sayılı), İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değer-
lendirmesi Yönetmeliği, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi 
ve Etkilerin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte tasarım veya ku-
ruluş aşamasından başlamak üzere risk değerlendirmesinin yapı-
larak risklerle kaynağında mücadele edilmesi, teknik gelişmelere 
uyum sağlanması, teknoloji ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsa-
yan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirilmesi işverenin 
sorumlulukları olarak tanımlanmıştır (1-3).

Risklerin analiz ve derecelendirilmesinde birçok farklı yön-
tem kullanılabilir. Yöntemlerin uygulanmasında kişisel değerlen-
dirmeler ve önsezi yerine mümkün olduğunca işletmelerden elde 
edilen veriler veya sistematik kayıtlar kullanılmalıdır. Mümkün 
olmadığı durumlarda literatürdeki veriler kullanılabilir, ancak iş 
yerlerinde kendi verilerini kullanarak değerlendirme yaklaşımına 
geçilmelidir. Bu standartlar aynı zamanda birden farklı teknik hu-
susun değerlendirildiği bazı temel mühendislik standartlarına da 
atıfta bulunmaktadır.

BÜYÜK KAZALARIN ÖNLENMESİNDE 
RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖNEMİ
Teknolojik gelişmeler, kimyasallardaki çeşitlenme ve karışık üre-
tim yöntemlerinin yaygınlaşması yeni riskleri de beraberinde ge-
tirmiştir.  Bu riskleri bünyesinde bulunduran endüstriyel tesisler 
ihtiyaçları karşılarken, insan sağlığı ve çevre için çok geniş kap-
samlı çalışmaların yapılması zorunluluğu da ortaya çıkmıştır. 
Risk değerlendirme çalışmalarının kapsamlı şekilde ele alınma-
dığı iş yerlerinde olumsuz etkilerinin kısa ve uzun vadede orta-
ya çıktığı büyük endüstriyel kazalar yaşanmıştır. Büyük kazala-
rın nedenleri incelendiğinde tehlike belirleme aşamasında yapı-
lan hataların, en sık karşılaşılan kaza nedenleri arasında ilk beş-
te yer aldığı görülmektedir (4-6). CSB United States Chemical 
Safety Board (Amerika Birleşik Devletleri Kimyasal Güvenlik ve 
Tehlike Araştırma Kurulu), EMARS The Major Accident Repor-
ting System (Avrupa Büyük Kaza Raporlama Sistemi), FKD Ja-
pan Science and Technology Agency Failure Knowledge Databa-
se (Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı Arıza Bilgi Veri Tabanı) ve 
ARIA Analysis, Research and Information on Accidents (Kazalar 
Hakkında Analiz, Araştırma ve Bilgi Veri Tabanı) gibi çeşitli kaza 
veri tabanlarında kayıtlı yaklaşık 770 büyük kazanın analizi neti-
cesinde ise tehlike belirleme aşamasında yapılan hataların kaza 
nedenleri arasında ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir (7).

Bununla birlikte MHIDAS Major Hazard Incident Data Ser-
vice (Tehlikeli Olaylar Veri Servisi) veri bankasında kayıtlı domi-
no etkisi ile oluşan 261 kazanın analiz edildiği bir diğer çalışma-

da kimya endüstrisindeki hızlı gelişmelerin etkisiyle kaza sayıla-
rında 1970’li yıllara doğru bir artış olduğu; ancak büyük endüst-
riyel kazaları önleme çalışmaları, risk analizi tekniklerinin geli-
şimi, direktiflerdeki yaptırımlar sonucu ilerleyen yıllarda büyük 
kazaların sayısında azalma olduğu ortaya koyulmuştur (8). Ocak 
2009 ile Nisan 2019 yılları arasında sonuçlandırılan ve CSB tara-
fından yayımlanan 38 kaza teftiş raporuna göre, tehlikelerin belir-
lenmesinde yapılan yanlışlar acil durum uygulamalarında da et-
kisini göstermektedir. Bu yanlışların kazaların etkilerinin artma-
sına sebep olan en önemli hatalar içinde ilk beşte olduğu tespit  
edilmiştir (9).

Risk analizi çalışmalarında atlanan ya da yanlış değerlendiri-
len ufak ayrıntıların ne kadar ağır sonuçları olduğunu ifade etmek 
için birkaç örnek incelenebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Washington eyaleti Anacorte şehrinde bulunan Tesoro Anacorte 
Rafinerisinde 2010 yılında gerçekleşen ve yedi çalışanın hayatını 
kaybettiği kazada risk değerlendirme çalışmalarında kazanın ol-
duğu üniteye gerekli önemin verilmediği, hesaplamalarda gerçek 
saha verileri yerine tasarım verilerinin kullanıldığı tespit edilmiş-
tir. Bu yaklaşım riskin, olduğundan daha düşük algılanmasına ne-
den olmuştur (10). Böylelikle riskler için gerekli tedbirler alınama-
mış, risklere hazırlıklı olunamamıştır. Risklerin değerlendirilme-
si aşamasında ve önceki aşamalarda yeterli derecede çalışma yü-
rütülmesi, gerçek durumun ele alınması önemlidir. Riskin oldu-
ğundan düşük bulunması bu kazada da görüldüğü gibi son derece 
ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Ünite veya birimin kurulumunun 
üzerinden geçen onca zamana rağmen korozyon, erozyon gibi ka-
zaların oluşmasında oldukça etkili olan sebepler hesaba katılma-
dan, tesisin yaşlanması yok farz edilerek değerlendirme yapılma-
malıdır. Sahada gerçek verilere ulaşmak için mutlaka ölçümler ya-
pılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Bu kazadan beş yıl sonra Kaliforniya, Torrance şehrin-
de bulunan Exxon Mobil Torrance Rafinerisinin Elektrostatik 
Çökelticisinde şiddetli bir patlama meydana gelmiştir. Kazaya iliş-
kin CSB tarafından hazırlanan raporda, sistem güvenli modda ça-
lışırken oluşabilecek tehlikelerin iyi analiz edilmediği ortaya ko-
yulmuştur. Tasarım amacı güvenliği sağlamak olmayan bir vana-
ya olası bir aksi durumda güvenliği temin etme, bir başka ifadey-
le “kritik ekipman” görevi verilmiştir. Bu yanlışa ek olarak kazada 

“kritik güvenlik noktası” olarak belirlenen vanada olağan dışı ça-
lışma koşullarına ilişkin riskler de analiz edilmemiştir. Risk ana-
lizi yapılırken normal çalışma prosedürlerinin yanı sıra bakım ve 
bekleme halleri gibi olağan dışı durumlar da gözetilmelidir. Nor-
mal çalışma şartlarında risk oluşturmayacak bazı etmenler ba-
kım, bekleme gibi normal faaliyet dışı süreçlerde risk oluşturabil-
mektedir. Kritik ekipmanların doğru seçilmemesi ciddi sonuçlar  
oluşturmaktadır (11).

Bununla birlikte sadece dâhili değil harici tehlikeler de belir-
lenmeli ve değerlendirilmelidir. 2017 yılında Harvey Kasırgası’nın 
vurduğu Arkema Crosby Tesisinde bulunan organik peroksitin 
bozunması ve patlaması sonucu 150 tondan fazla organik perok-
sit yanmış, 21 kişi yaralanmıştır. İlgili kaza soruşturmasında te-
sisin sel yaşanabilecek bir bölgede yer almasına, geçmiş kayıtlar-
da bu bölgede sel felaketlerinin yaşandığı belirtilmesine ve yağış 
miktarları kayıt altına alınmasına rağmen, çalışanların ve yöneti-
min risk analizlerinde veriler yerine sezgisel davranarak ve  tecrü-
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belerine dayanarak sel hakkında bir değerlendirme yaptıkları, teh-
likelerin belirlenmesinde sadece yangın, patlama ve kimyasal salı-
nımını dikkate aldıkları tespit edilmiştir. Harvey Kasırgası ile kar-
şılaşan tesis yönetimi, verileri yok sayarak tecrübeye güvenmesi-
nin, ekipman ve personel olarak gerekli hazırlığı yapmamış olma-
nın bedelini ağır ödemiştir (12). İşletmelerin günden güne değişen 
iklim koşullarını da dikkate alarak gerçekçi bir harici tehlike de-
ğerlendirmesi yapmaları gerekmektedir. Ulaşılabilecek en eski ka-
yıtlara gidilmeli ve tüm kayıtlar bütün olarak değerlendirilmelidir. 
Bununla birlikte geçmiş kayıtlar kadar dünyada yaşanan iklim de-
ğişiklikleri de izlenmelidir. 

Tehlikelerin gün geçtikçe değişmesi ve karmaşıklaşması risk-
lerin değerlendirilmesine ilişkin süreçlerde hata yapılmasına ve 
dolayısıyla telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep olmaktadır. 
Bu sebeple yöntemlere ilişkin bilgilerin standartlar, bilimsel açı-
dan kabul görmüş yayınlar gibi doğru kaynaklardan öğrenilmesi 
gerekmektedir. Bu yöntemler kullanılırken yöntemin kapsamına 
ve kısıtlarına da riayet edilmelidir. Nitekim ISO IEC 31010: 2019 

- Risk yönetimi - Risk değerlendirme teknikleri standardında risk 
yöntemleri konusunda genel bir değerlendirme yapılarak yöntem 
seçimi sırasında uyulması gereken esaslar ele alınmaktadır. Uygu-
layıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak seçilecek teknikte zaman, 
insan kaynakları, uzmanlık, belge gereksinimi, yasal düzenleme-
ler, durumun karmaşıklığı gibi çeşitli ölçütler bulunmaktadır (13).

Sağlık, güvenlik, çevre ve finansal riskler için yöntem terci-
hi işletmelere özgü olmalıdır. Ekipman arızasının belli bölüm-
de olması halinde ünite seviyesinde karar alınabilirken; arızanın 
işletmenin tamamında etkili olması gibi yüksek riskli durum-
lar için karar alma süreci daha üst kademelere taşınmalıdır. Böy-
le durumlarda birden fazla teknik kullanılarak yararlı ek bilgiler  
edinilebilir (13, 14). 

Tehlikenin belirlenememesinin ya da yanlış belirlenmesi-
nin kısa ve uzun vadede ciddi sonuçları olması sebebiyle karma-
şık ve yüksek riskli yerlerde kapsamlı yaklaşımlar benimsenmeli-
dir. Daha kapsamlı değerlendirme imkânı sunan bu metotların kı-
sıtlılıklarına da hassasiyet gösterilmelidir. PHA Preliminary Ha-
zard Analysis (Ön Tehlike Analizi), Olursa Ne Olur (İng. What-
If?), HAZOP Hazard and Operability Studies (Tehlike ve İşletile-
bilirlik Analizi) olası tehlikelerin risk değerlendirme ekibi tarafın-
dan belirlendiği metotlardır. HAZOP yöntemsel olarak daha sıkı 
kurallarla ayrıntılı bir yaklaşım sunarken PHA ve What-If daha 
kolay uygulanabilir yöntemlerdir. Tasarım aşamasında, basit bir 
değişiklikte veya depolanan tehlikeli madde miktarının azaltıl-

masında tehlike envanterini tutma amacıyla yapılan bu çalışma-
lara CCPS Center for Chemical Process Safety (Kimyasal Proses 
Güvenliği Merkezi) 1985 yılında PHA ismini vermiştir. Bu teh-
like envanteri yani PHA’nın sonuçları daha kapsamlı risk değer-
lendirme faaliyetlerinde girdi olarak kullanılır. PHA oldukça de-
neyimli ekipler gerektirmektedir. Deneyimli kişilerin az olduğu 
yerlerde uygulandığında tehlikeler belirlenememektedir. What-
If yöntemi uzman ekipler tarafından akla gelen tüm konuların 
değerlendirildiği bir beyin fırtınası yöntemidir (15).

Uygulama kolaylığı açısından tercih edilen PHA ve What–
If yöntemleri delme işlemleri, pompa istasyonları, çok kademeli 
ayırma sistemleri (gaz / yağ / su), tank çiftlikleri gibi daha ba-
sit işlemler için kullanılabilir, ancak karmaşık ve yüksek riskli iş-
lemlerde kullanılırsa tehlikelerin doğru şekilde tamamının tespit 
edilmesi mümkün olmayabilir. Aynı şekilde basit işlemlerde teh-
likeleri belirlerken HAZOP’un sunduğu ayrıntılı yaklaşım gerek-
siz detaylandırmaya, emek ve zaman kaybına sebep olabilir. HA-
ZOP daha çok gaz enjeksiyon sistemleri, sıvılaştırılmış petrol gazı 
işleme tesisleri, sıvılaştırılmış doğal gaz işleme tesisleri, gaz de-
polama tesisleri, rafineriler ve kimyasal üretim tesisleri gibi yük-
sek risk taşıyan yerlerde uygulanmaktadır. Ancak unutulmamalı-
dır ki bu yöntemlerin hepsi yüksek tecrübe gerektirmektedir (17).

Tehlike analizi metodolojisini seçerken göz önünde bulundu-
rulması gereken bir başka faktör de kaynak yoğunluğu gerekti-
rip gerektirmediğidir. HAZOP diğer seçeneklere kıyasla çok fazla 
kaynak gerektirir. Ortalama yedi kişinin görevlendirildiği detaylı 
bir çalışmayla bir ayı aşacağı öngörülen bir HAZOP çalışmasın-
da, zaman baskısıyla bu sürenin kısaltılması tehlikelerin belirlen-
mesinde yanlışlıklar yapılmasına sebep olabilir. Tesis çok karma-
şıksa ve HAZOP kullanılması gerekiyorsa süre konusunda asla ta-
viz verilmemelidir, farklı bir yöntem kullanılması mümkün oldu-
ğu durumlarda HAZOP’u daha kısa sürede uygulamaktansa kont-
rol listesi, What-If gibi bir yöntem tercih edilmesi yerinde olacak-
tır. PHA, What-If, Kontrol Listesi gibi yöntemler daha az kişi ile 
daha kısa sürede yapılabilir. Ancak karmaşık tesisler için tehlike-
lerin belirlenmesinde yetersiz kalabilecekleri göz önünde bulun-
durulmalıdır. Yöntem tercihi tamamen tesislere özgü olmalıdır, 
bununla birlikte tehlike toplantılarında liderlerin toplantıları et-
kin yönetmesi, zamanı verimli kullanırken her fikrin mantıksız 
gelse bile konuşulmasını sağlayacak bir ortam sağlayıp bunu ko-
rumaya önem vermesi gerekmektedir (17, 18).

Bir diğer yöntem olan LOPA Layers of Protection Analysis (Ko-
ruma Katmanları Analizi) ile başlangıç olayı gerçek değerinden 

Tablo 1. What-If, Kontrol listesi, PHA metodolojisi örnek çalışma sayfası (16)

What If Sonuç/Tehlike Mevcut bariyer O Ş R Öneriler

Acil Durum Kapatma 

Vanası 23 (ESD - 23) 

başarısız olursa

Çok kolay alevlenir sıvının açığa 

çıkması sonucu yangın/patlama 

ile yaralanmalar/ölümler 

oluşması

1. ESD bakım programı

2. Vana aktüatör 

boyutlandırma

3 2 6 1. Soğuk hava nedeniyle, ESD 

vanası testinin haftada iki 

defa yapılması için bakım 

prosedürlerin değiştirilmesi

2. ESD-23 aktüatörünün 

boyutlandırılmasının 

değerlendirilmesi 

Ş: Şiddet, O: Olasılık, R: Risk 
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bazen biraz daha büyük bir değere yuvarlanabilir. Aynı şekilde ba-
riyerlerin hata yapma olasılıkları da 0,1 veya 0,001 gibi yuvarlatıl-
dığından aslında farklı olması gereken sonuçlar aynı sayısal değe-
ri verebilir. Eğer başlangıç olayının veya koruma katmanlarının 
güvenirliliğinin daha kapsamlı değerlendirilmesi gereken özel bir 
proses varsa burada LOPA değil FTA Fault Tree Analysis (Hata 
Ağacı Analizi, ETA Event Tree Analysis (Olay Ağacı Analizi) ve 
QRA Quantitative Risk Assessment (Kantitatif Risk Değerlendir-
mesi) gibi alternatif yöntemler kullanılmalıdır. FTA, ETA, QRA 
metotları özel hata kaynaklarından olasılık hesabı yapar. İşletme-
ler kendi hata kayıtlarını tutmadıkları için literatürde yer alan bu 
hata verilerini veya üreticinin verdiği hata verilerini kullanabilir-
ler. Ancak en iyi sonuç kendi verileri ile yaptıklarında elde edilir. 
Aşağıda bu veri tabanlarından bazılarına yer verilmiştir (18):

•	 UK	HSE	HCRD	veri	setleri	(http://www.hse.gov.uk/hcr3/)
•	 IEEE	500	ve	Gold	Book	Standartları
•	 TNO	Mor	Kitap
•	 OREDA,	ESREDA	verileri	
•	 CCPS	 Guidelines	 for	 Process	 Equipment	 Reliabilty	 Data	

(Proses Ekipmanı Güvenilirlik Verileri için Rehber)

TEHLİKE ve İŞLETİLEBİLİRLİK ANALİZİ 
(İng. Hazard and Operability Studies-HAZOP)
HAZOP, ilk başta kimyasal proses sistemlerini analiz etmek için 
geliştirilmiştir; ancak zamanla mekanik, elektronik ve elektrik 
sistemleri, yazılım sistemleri, örgütsel değişiklikler, insan dav-
ranışı gibi farklı alanlarda kullanılacak şekilde genişletilmiştir. 
HAZOP tasarım amacından, planlanan işlemlerden, insan dav-
ranışından sapmayı ele alır. Genellikle tasarım aşamasında tasa-
rımı iyileştirmek, geliştirmek için kullanılır (13, 19). Ancak tasa-
rımda yapılan bu çalışmanın zaman içinde işletmelerde meyda-
na gelen değişiklikler, ihtiyaçlar ve dış etkenler sonucu işletme-
lerde oluşan yaşlanmaya bağlı unsurlar neticesinde güncellenme-
si gerekir (20).

HAZOP bir tehlike belirleme yöntemi olup HAZOP’ta elde 
edilen sonuçlar ve mevcut bariyerler daha sonra değerlendiril-
mek üzere başka nitel yöntemlerin girdisini oluşturmaktadır. Pro-
ses için yapılan bir HAZOP çalışmasının başarılı olması için gün-
cel bir P&ID Piping and Instrumentation Diagram (Borulandır-
ma ve Enstrümantasyon Diyagramı) olması zorunludur. HAZOP 
analizinde proses bütün olarak ele alınmayıp node (düğüm) de-
nilen daha küçük parçalara ayrılır ve bu parçalarda uygun kıla-
vuz kelimelerin kullanılması ile beklenen durumdan sapmalara 
karşı prosesin nasıl cevap vereceği sistematik bir şekilde incelenir 
(19). HAZOP’ta düğümlerin uygun şekilde seçimi analizin etkinli-
ği için önemlidir. Düğüm akışlara göre seçilir ve sapma nedenleri 
bulunurken düğümdeki nedenler değerlendirilir. Diğer düğümler-
den kaynaklı sapma nedenlerinin de olması ihtimali düşünüldü-
ğünde, çalışmanın etkinliği için ya böyle bir etki olmadığı varsa-
yılır ya da diğer düğümlerdeki etkiler ayrıca değerlendirilir (8, 21).

HAZOP uygulamasında düğüm seçimi oldukça kritiktir, dü-
ğüm tesise yakından bakılması, başka ifade ile bir veya daha fazla 
ekipmanın birlikte ele alınmasıdır. Bir hat, bir pompa ve bir tank 
veya bir ısı değiştirici gibi küçük bir parça olabileceği gibi ünite-

nin tamamını ele alacak kadar büyük de olabilir. Düğümün büyük 
alınması bazı tehlikelerin gözden kaçmasına sebep olurken düğü-
mün küçük alınması çok detaylı çalışma yapılarak bütünden ay-
rılmaya ve zaman kaybına sebep olur. O halde düğüm seçiminde 
ideal olan nedir sorusunun cevabı, bilimsel kaynaklarda karşımı-
za çıkmaktadır. Örneğin ekipte yer alan kişiler ilgili bölüme aşina 
değilse bir tanka giren ve çıkan her bir hat ayrı alınabilir. Bunun-
la birlikte aynı fonksiyona sahip olanların birlikte bir düğüm oluş-
turması idealdir. Deneyimli ekipler tarafından yapılan çalışmalar-
da düğümü küçük ve büyük almanın çok az fark oluşturulduğu 
görülmüştür, ancak deneyimsiz ekiplerde düğüm küçük alınma-
lıdır (21).

HAZOP analizinde diğer analiz yöntemlerinden farklı olarak, 
proses parametreleri “kılavuz kelimeler” ile birlikte kullanılır. Ör-
nek proses parametreleri Tablo 2’de verilmiştir (20).

Tablo 2. HAZOP proses parametreleri (20)

Akış Basınç Sıcaklık

Seviye Hız Zaman

Frekans Viskozite Karıştırma

Kılavuz kelimeler, üretimde kullanılan proses parametreleri 
(akış, sıcaklık, seviye, basınç, yoğunluk vb.) ile birlikte kullanıla-
rak, operasyon sapmalarına sistemin nasıl cevap vereceği tespit 
edilir. Sistemdeki her parametre için uygun olan kelimeler kulla-
nılarak sapmalar belirlenir. Kılavuz kelimeler, farklı endüstrilerde 
farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde belirlenebilir (20). HAZOP 
analizinde kullanılan kılavuz kelimelerin bazıları ve anlamları 
Tablo 3’te verilmiştir (19, 21).

Tablo 3. Kılavuz kelimeler ve anlamları (19, 21)

Kılavuz 

Kelimeler
Kılavuz Kelimelerin Anlamları

Fazla (Yüksek) Nicel artış Nitel artış,

Az (Düşük) Nicel azalış, Nitel azalış,

Yanı Sıra
Amaca tümüyle ulaşılırken bazı ek etkinlikler de 

yapılmıştır.

Ters Öngörülen yönün tersi oluşmuştur.

Yok
Mevcut değil, amaca ulaşılmamış başka bir şey de 

olmamıştır.

…dan başka Amaçtan tamamen farklı durumlar oluşmuştur
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Sapmaların birçok nedeni ve sonucu olabilmektedir, her biri 
değerlendirilmeli ve not alınmalıdır. Örneğin akışın olmaması-
nın sağlık, çevre ve güvenlik üzerinde etkili olan zararlarının ne-
ler olabileceği değerlendirilerek sapma sonuçları yani olası kaza 
riskleri belirlenir. Daha sonra olası mevcut bariyerlerin doğru tes-
pit edilerek sapma sonucunu engelleyip engellemediği değerlen-
dirilir. Bariyerin etkin olup olmadığı da böylece tekrar değerlen-
dirilmiş olur. Mevcut bariyerlerin yeterli görülmemesi halinde ek 
önlemler ve bu önlemleri yerine getirecek sorumlular/sorumlu bi-
rimler belirlenir. Çalışmada amaç sapma sonucunu çözmek değil, 
sorun oluşabilecek hususların tamamını doğru tespit etmek ol-
malıdır, bu yüzden HAZOP toplantısında çözümler çok daha son-
ra değerlendirilecektir (19, 20). HAZOP Çalışma Çizelgesi örneği 
Tablo 4’te yer almaktadır.  

HAZOP toplantıları sonrasında analizde belirlenen sorumlu-
lar, riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için sunulan önerile-
ri istenen sonlandırma tarihine bağlı kalarak değerlendirir. Öneri-
lere ilişkin testler tamamlandıktan sonra, değişikliğin tehlike oluş-
turmayacağının onaylanmasıyla sistemde HAZOP’ta sunulan de-
ğişiklikler yapılır ve değişiklikler P&ID üzerine işlenir. Değişikliğin 
etkisi gözlemlenir, tesiste yapılan değişikliğin kazaya sebep olup 
olmayacağı HAZOP metodu ile tekrar analiz edilir (8, 19).

HAZOP çalışması nitel olmakla birlikte olasılık ve şiddet ekle-
nerek yarı kantitatif hale getirilebilir. Yarı kantitatif HAZOP ana-
lizinde, klasik HAZOP analizinden farklı olarak risk matrisi kul-
lanılır ve olası kaza risklerine olasılık ve şiddet değerleri atana-
rak risklerin büyüklüğü hesaplanır. Bu hem risklerin hem de ön-
lemlerin sıralanmasını sağladığı için maliyet ve önceliklendirme 
konusunda uygulayıcılara kolaylık sağlar. Ancak 3x3 ve 4x4 risk 
matrislerde düşük, orta, yüksek olmak üzere dar bir aralık sunul-
ması sebebiyle, yüksek risk ile derecesi orta seviyeli riskleri birbi-
rinden ayırmak zorlaşır. Bu yüzden 5x5 veya 6x6 risk matrislerin 
kullanılması daha iyi ve gerçeğe yakın sonuçlar alınmasına yar-

dımcı olur. Yarı kantitatif HAZOP çalışmasında riskin öneri ön-
cesi değeri ve öneriler uygulandıktan sonraki değeri kıyaslanarak 
risk düzeyinde azalma olup olmadığı tespit edilir. Kabul edilebilir 
seviyeye inmediyse ek önlemler belirlenerek tekrar değerlendirilir. 
Önlemler mevcut bariyerler olarak da ifade edilebilir. Bariyerler 
öncesi riski değerlendirmek riskin olduğundan büyük algılanma-
sına sebep olmaktadır. Bu seçim işletmelerin risk yönetimi yakla-
şımlarıyla ilişkilidir. HAZOP’taki patlama, yangın ve toksik yayı-
lıma neden olabilecek sapmalar ve bu sapmaların oluşmasını en-
gelleyecek kritik ekipmanlar büyük kazaların senaryolaştırılma-
sında ele alınır (8).

HATA AĞACI ANALİZİ  
(İng. Fault Tree Analysis-FTA)
Kimyasal proses sanayisinde kullanılan FTA yönteminin temel 
amacı; ekipmanlarda oluşan arıza nedenlerinin ve bu hataların 
oluşmasındaki etkenlerin tespit edilmesidir (22). Hata ağacı, is-
tenmeyen bir olaya veya duruma yol açan nedenlerin mantıksal 
bileşiminin grafiksel şekilde sunulmasıdır. Bu analizle karmaşık, 
teknik sistemlerde hataya neden olan olayların olasılıkları ile tepe 
olayın meydana gelme olasılığı hesaplanmasına ilişkin değerlen-
dirme yapılabilir (23). Böylece sistem güvenirliliğinin tanımlan-
ması, hataya sebep olan faktörlerin birbiri ile ilişkisinin ve bu fak-
törlerin oluşma olasılıklarının hesaplanması, hataların ve bileşen-
lerin sistematik olarak ortaya koyulması sağlanır. FTA, bir siste-
min tasarım aşamasında, tasarıma ilişkin değişikliklerde, işlem 
sürecinde ya da bir proseste kullanılabilirlik, güvenlik ve risklerin 
analizinde kullanılabilir. Bununla birlikte kazaların kök nedenle-
rinin tespitinde de FTA kullanılmaktadır (24). 

Hata ağacı, tepe olayın hangi farklı yollardan oluşabileceği-
ni gösteren ve kök nedenlere ilişkin özet bir tablo sunar. Her bir 
olayın meydana gelme olasılığı ile minimum kesim kümelerinin 
analizi ve tepe olayın oluşma olasılığı hakkında bilgi verir. Mini-

Tablo 4. HAZOP çalışması örneği (8)

ÇALIŞILAN BÖLÜM: YAĞ BUHARLATIRICI 

ÇİZİM NO. : REVİZYON NO.: TARİH:

EKİP: AB, CD, EF, GH

DÜĞÜM: Buharlaştıcı bobinine yağ girişi prosesten buhar çıkışı Girdiler: Besleme hattından yağ akışı, fırından ısı  

Aktiviteler: Buharlaşma, aşırı ısınma ile yağın prosesten ayrışması

N Kılavuz kelime Parametre Sapma Olası neden Sonuç Mevcut Bariyerler Öneriler Aksiyonlar Sorumlu

1 Yok Yağ akışı

Yağ 

akışı 

yok

- Yağ 

beslemede 

hata

- Akış kontrol 

vanası kapalı

- Serpantin aşırı 

ısınarak zarar 

görür

- Düşük akış alarmı 

FAL

- Yüksek sıcaklık 

alarmı TAH

Önlem 

hızlı 

operatör 

tepkisine 

bağlıdır

FE’nin TCV’yi 

kapatması 

düşünülebilir.

KL

- Serpantinin 

tıkanması

- Buharlaştırıcıya   

giden hattın 

tıkanması

- Serpantindeki 

yağın 

buharlaşıp 

aşırı ısınarak 

kömürleşmesi

- Düşük akış alarmı 

FAL 

- Yüksek basınç 

alarmı PAH

Mevcut önlemlerin 

yeterliliğini ve 

serpantinin 

tıkanmaması için 

temizlenebilmesi 

durumunu gözden 

geçirin

MN
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mum kesim kümesi (MKK) tepe olayın oluşmasına sebep olacak 
en az sayıda küme seti olarak tanımlanmıştır. Tepe olayın (isten-
meyen olay) tespitinde; geçmiş kayıtlar, FMEA, HAZOP, What-If 
gibi yöntemlerden elde edilen sonuçlar kullanılır. Örneğin HA-
ZOP’taki sapma nedenleri FTA’nın tepe olayı olurken mevcut ba-
riyerler tepe olayın oluşması için değerlendirilecek olan kritik 
ekipman olarak karşımıza çıkar. Çeşitli semboller kullanılarak 
tepe olayın oluşumuna katkıda bulunabilecek nedenler ve bu ne-
denlerin birlikte mi ayrı mı etkili olduğu tespit edilerek aşağı doğ-
ru ağaçlar oluşturulur (Şekil 1). Hata ağacı analizi, tepe olayın ola-
sılığının tahmin edilmesinde kullanılmasının yanı sıra, tepe ola-
ya giden farklı yolları şekillendiren minimum kesim kümeleri-
nin (MKK) tanımlanmasına ve bunların üst olaylara olan etkile-
rinin hesaplanmasına da katkı sağlar. Hata ağaçları çok dallı ol-
duğunda analiz kolaylığı için MKK’lere indirgenir. MKK ise tepe 
olayın gerçekleşmesi için tüm olayların meydana gelmesi gereken 

en küçük gruptur. Dolayısıyla MKK’deki olaylardan herhangi bi-
rinin gerçekleşmemesi halinde tepe olay gerçekleşmeyecektir. Bu 
sebeple minimum kesme seti, tepe olaya neden olma potansiyeli 
olan olay grubunun belirlenmesinde etkindir (24-26).

Şekil 1’deki Hata ağacı A, B, C kesim kümelerinden ilerletile-
rek oluşturulur. Kesim kümesi, birlikte meydana geldiğinde tepe 
olayın gerçekleşmesine neden olan bir grup olaydır. FTA’da baş-
langıçtan   başlanarak “... neden olur?” sorusu ele alınır. Hata ağa-
cı tasarlanırken kullanılan çeşitli semboller Tablo 5’de verilmiştir.

Geleneksel olarak, bir sonuca yol açan temel ve ara hataları 
veya olayları araştırmak için bir hata ağacı oluşturulur. Ağacın 
dallarında farklı olayların gerçekleşmesinde aynı nedenlerin (aynı 
ekipman arızası) yazılması ortak hata olarak ele alındığından ba-
ğımsızlık prensibine aykırıdır. Tepe olayın bağımsız şekilde mey-
dana gelecek şekilde MKK’lere indirgenmesi Boolean matematiği 
ile yapılır. İlk olayların ve ara olayların ortaya çıkma olasılıkları-
nın bilindiği durumlarda FTA nicel olarak kullanılabilir, sonuçla-
rın olasılıklıları hesaplanabilir. Tepe olayın meydana gelmesi, gir-
di olayları sırasına bağlı ise bu olay IEC 61165’te açıklanan Mar-
kov teknikleri kullanılarak analiz edilir. Temel olayların meydana 
gelme olasılığının tahmin edilemediği durumlarda, olası olumsuz 
nedenlerin araştırılması amacıyla nitel FTA, temel olayların sayı-
sal belirlendiği durumlarda ise kantitatif FTA kullanılabilir. Sa-
yısal bir analiz yapılmak istendiğinde birincil olayın gerçekleşme 
olasılığının veya başarısızlık şiddeti, ortalama arızalar arasındaki 
zaman (MTBF) veya ortalama arıza süresi (MTTF) gibi güvenir-
lik veya güvenilmezlik değerleri kullanılır (24, 25)

Kantitatif FTA güvenirlilik açısından çok etkili bir yöntem-
dir. Analiz sonucunda hangi potansiyel arıza modunun/ faktörün 
en yüksek olacağı, sistem arızası veya kullanılamama olasılığına 
katkıda bulunan olası sistem güvenilirliği iyileştirmeleri belirle-
nir. Ayrıca sistem güvenilirliğini artırmak için tasarım alternatif-
lerinin analizi ve karşılaştırılmasında,  Markov ve FMEA gibi di-
ğer metotların varsayımlarının geçerliliğini test etmede, güvenlik 
sorununa neden olabilecek olası arıza modlarının meydana gel-
me olasılığının belirlenmesinde, ortak olayların tanımlanmasında, 
birincil olayın meydana gelmesinin tepe olay olasılığı üzerindeki 
etkisinin değerlendirilmesinde, bir sistemin temsil ettiği sistem 
veya bileşenlerinin kullanılabilirlik ve arıza oranlarının hesaplan-
masında kullanılmaktadır. Tek başına kullanılabildiği gibi diğer 
güvenilirlik metotlarıyla birlikte de kullanılabilir (24, 25).

FTA analizinin FMEA veya ETA ile birleştirilmesi
FTA yukarıdan aşağıya ve FMEA aşağıdan yukarıya uygulanan 
analiz yöntemleridir, birlikte kullanıldığında analizin bütünlüğü 
sağlanır. FMEA temel olayların kapsamlı bir şekilde tanımlanma-
sı için yararlı bir yöntemken FTA istenmeyen olayların nedensel 
analizi için pratik bir yöntemdir. Birlikte kullanıldığında tutarlılık 
kontrolü de sağlanmaktadır. Ayrı ayrı yapıldığında tutarlılık değe-
ri artar, daha etkin bir güvenlik analizi sağlar. Çok sayıda olay di-
zisi geliştirmede, ortaya çıkan ağaç çok büyük olduğunda ve ana-
lizin farklı bölümleriyle ilgilenen ayrı takımlar olduğunda FTA ve 
ETA ile birlikte kullanılabilir. Bu şekilde bir olayın bütün halinde 
görülmesine imkan sağlanmaktadır. Bir olayın neden ve sonuçla-
rının bir arada verildiği FTA ve ETA bileşimine neden-sonuç ana-
lizi denir (22).

Tablo 5. Hata ağacı analizinde kullanılan semboller ve anlamları (24, 25)

Sembol Anlamı İşlevi

Temel olay Temel olay veya hata

Gelişmemiş 

olay
Vakalar gelişmemiştir 

Tepe olay Daha temel olayların sonucu olan olay

Koşullu (ara) 

olay
Olağan biçimde oluşabilecek olay

VE Kapısı

Çıktı olayının oluşması için, girdi 

olaylarının tümünün aynı anda oluşması 

gerekmektedir. 

VEYA Kapısı
Çıktı olayının oluşması için, girdi 

olaylarından herhangi biri oluşmalıdır. 

Transfer
Ağacın başka bir yerde daha da geliştiğini 

belirtir.

İnhibit kapısı
Çıkış olayı, tüm girdi olaylarının meydana 

gelmesi ve ek bir olay eklenmesiyle oluşur.

Şekil 1. Hata ağacı örneği (26)
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OLAY AĞACI ANALİZİ  
(İng. Event Tree Analysis-ETA)
ETA, ilk kez 1975 yılında nükleer endüstrisinde ABD Nükleer Dü-
zenleme Komisyonu tarafından yapılan bir çalışmada başarıyla 
kullanılmış, temel ilkeleri hala değişmemiştir. Markov modelle-
mesi gibi diğer güvenilirlik tekniklerinin aksine, ETA nispeten te-
mel matematik ilkelerine dayanmaktadır.  Olay ağacı analizi, ola-
sı sonuçları modellemek için kullanılan bir yöntem olup başlangıç 
olayından itibaren etki azaltıcı faktörlerin fonksiyonunu icra et-
mesi veya etmemesi halinde oluşabilecek olası sonuçların sıklığı-
nı veya olasılığını saptar ve değerlendirir (27). Olay ağaçları kulla-
nım amacına göre değiştiğinden yaygın olarak kullanılan grafik-
sel gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. 

ETA’da başlatıcı olayın en başından itibaren “... olursa ne 
olur?” sorusu ele alır. Olay ağaçlarının doğru şekilde oluşturul-
ması için başlangıçta ilgili sistemdeki tüm olay dizilerinin kap-
samlı bir listesinin derlenmesi gerekir. Bir başlatıcı olay belir-
lendiğinde alarmlar, otomatik vanalar gibi tüm hafifletici fak-
törler değerlendirilmelidir, öte yandan hata ağacında olduğu gibi 
bağımsızlık ve etkinlik prensibine de dikkat edilmelidir. Etkin 
veya bağımsız olmayan bir bariyer kullanılmamalıdır. ETA bir 
ekipmandaki tüm olası kaza senaryolarının ve olası sonuçların 
her birinin olasılıklarının veya frekanslarının (1/s) belirlenmesi-
ne yardımcı olur. Arıza olasılığı %80 olan bir ekipman %20 hata 
vermeyeceği şeklinde yüzdelik değerleri belirlenerek dallara ay-
rılır (Şekil 2). Yukarı çizilen ekipmanın başarılı olma oranıyken 
aşağı doğru çizilen başarısızlık, arıza oranı olarak belirlenerek 
sonuca kadar ilerletilir. Her bir sonucun meydana gelme olasılığı 
ayrı ayrı hesaplanır. Tek başına kullanılabileceği gibi diğer tek-
niklerle birlikte de kullanılabilir. Kaza senaryolarının geliştiril-
mesinde etkindir (28). 

PAPYON ANALİZİ (İng. Bow Tie Analysis)
James Reason’ın geliştirdiği “İsviçre Peyniri Modeli” nde peynir di-
limleri koruyucu katmanları (bariyerleri) temsil etmekte, üzerinde-
ki deliklerse bu bariyerlerdeki zayıflıkları ifade etmektedir. Bu mo-
delle İsviçre Peyniri’nde bulunan deliklerin bir ‘kaza yörüngesine’ 

izin verecek şekilde hizalanmasıyla kazanın meydana geleceği mo-
dellenmiştir. Papyon analizi metodu bu mantıksal kurguya benzer 
olayları ele almaktadır. Papyon, bir olayın nedenlerinden sonuç-
larına giden yolların grafiksel bir tasviridir. Olay meydana gelir-
se sonuçları olayın olasılığını ve olayı değiştiren kontrolleri göste-
rir. Papyon analizi proses ve proses dışı endüstrinin analizine yar-
dımcı olan faydalı bir yöntemdir. Proses endüstrisinde papyonların 
genel odağı büyük kazaların nasıl meydana geldiğinin çalışanlarca 
anlaşılmasını ve bariyerlerin bozulması hakkında bilgi edinilmesini 
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Tehlike belirlemek için kulla-
nılan bir yöntem değildir. Papyon analizinin Avustralya’daki Que-
ensland Üniversitesi’nde verilen tehlike analizindeki bir ICI (Impe-
rial Chemical Industries) ders notunda yer aldığı bilinmekle bera-
ber kesin kaynağı tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak pek çok alan-
da uygulanmıştır. ARAMİS adı verilen büyük bir AB araştırma pro-
jesi ile Seveso II Direktifi çerçevesinde risk değerlendirme metodo-
lojisi olarak papyon analizinin kullanımı ele alınmıştır. Uygulama-
da farklı bir metodolojik yaklaşım sunan ARAMİS yaklaşımındaki 
papyon, FTA’nın saat yönünde döndürülmesi, ETA’nın yatay çizile-
rek tepe olayın birbirine çakıştırılmasıyla oluşturulur (Şekil 3) (29).

Şekil 2. Olay ağacı örneği (7)

Şekil 3. ARAMİS Papyon Yaklaşımı (29)
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ARAMİS tarafından geliştirilen papyon analizi yönteminde 
papyonun ortasında istenmeyen ana olay bulunmaktadır.  Papyo-
nun sol tarafı hata ağacı sağ tarafı olay ağacı analizidir. Kritik olay-
lar belirlenir ve her bir kritik olayın sebepleriyle sıklığı hata ağacı 
ile hesaplanır. Daha sonra kritik olayların sonuçları olay ağacı ile 
belirlenir. Güvenlik bariyerleri eklenir (29).

Diğer bir papyon analizi yaklaşımı ise CCPS tarafından geliş-
tirilmiştir. CCPS yaklaşımı FTA ve ETA’nın bağlanarak oluşturul-
duğu yaklaşımı sakıncalı bulur. CCPS’e göre FTA ve ETA kanti-
tatif olabilirken, papyon analizi nitelikseldir. Papyon analizi daha 
çok tehlikenin, önleyici ve azaltıcı bariyerlerin, sonuçların görsel 
olarak bütün halinde gösterilmesine odaklanmaktadır. Bir FTA, 
tepe olayı, neden olabilecek hataları ve altta yatan hataları “ve” 

“veya” kapısı ile bağlar ve Boolean matematiği ile indirgeme yapıla-
bilir. Ama papyon analizinde bariyerler arasında görünür bir Bo-
olean mantığı bulunmaz. ETA’da her bir dal hemen ateşleme veya 
gecikmeli ateşleme, patlama gibi birden fazla sonuç belirlenirken 
papyonda sadece bir sonuca devam eden kollar gösterilir (30). 

Papyon analizine başlarken ilk adım istenmeyen olayın tanım-
lanmasıdır, tehlike ve tepe olay doğru şekilde tanımlanmalıdır. 
Örneğin tehlikenin benzinin tanka doldurulması olarak belirlen-
diği bir papyon analizinde, tankın taşması tepe olay olarak belir-
lenebilir. Bu durumda sonuç yangın sebebiyle ölüm oluşmasıyken, 
taşmanın nedeni/tehdit planlanandan daha çok besleme yapılma-
sıdır. Bundan sonraki aşamada bariyerler ve işlevsizleşme faktör-
leri belirlenir. Bariyer tek başına istenmeyen tehdidin istenmeyen 
bir sonuca dönüşmesini önleyecek veya etkilerinin azaltılmasını 
sağlayabilecek bir kontrol önlemidir. Bariyerler genel itibarıyla beş 
tipte tanımlanır (30).

•	 pasif	 donanım	 (İng. hardware): Hiçbir aksiyon olmaksızın 
görevini daima yapan bir bariyer sistemidir. (Örn. taşma ha-
vuzu, drenaj sistemi)

•	 aktif	 donanım:	 Görevini	 yapması	 için	 bir	 aksiyon	 gerekti-
ren bariyer sistemleridir. Tespit etme-karar alma –uygulama 
fonksiyonlarının tamamı bir yazılım, donanım ile yapılmak-
tadır. (Örn. basınç tahliye vanaları)

•	 aktif	donanım	+	insan:	Tespit	etme-karar	alma	–	uygulama	
fonksiyonları insan ve yazılım bir arada olmak üzere karı-

şık olan bir bariyerdir. (Örn. ESD bir operatör müdahalesiyle 
devreye girmektedir.)

•	 aktif	insan:	Tespit	etme-karar	alma	–	uygulama	fonksiyonla-
rı insan olan bir bariyerdir. (Örn. operatör sürekli bir prose-
si izlemektedir.)

•	 sürekli	donanım:	Sürekli	bir	aksiyon	ihtiva	eden	bariyer	sis-
temidir. (Örn. katodik koruma, havalandırma)

Bariyerlerin doğru belirlenmesi analizin etkinliği için kritiktir. 
Önleyici bariyerin tehdidin en üst düzeye çıkmasını tamamen 
durdurabilecek kapasiteye sahip olması veya etki azaltma bariye-
rinin, sonucu önemli ölçüde azaltabilecek veya ortadan kaldıra-
bilecek özellikte olması gerekmektedir. Uygulamada sıklıkla kar-
şılaşılan hatalardan biri prosedürlerin bariyer olarak tanımlan-
masıdır, oysa prosedürler uygulandığında önleyici etkisi vardır, 
uygulanmadığında sadece yazılı belgelerdir. Bu sebeple kazaları 
dolaylı olarak önleme özelliğinden dolayı tam bir bariyer gerek-
sinimini karşılamamaktadır. Bir başka sık yapılan hata ise aktif 
donanım+insan bariyerlerinin “aktif donanım” olarak kabul edil-
mesidir. Uygulayıcının veya başlatıcının insan olduğu durumlar-
da bu bariyer “aktif donanım” olarak kabul edilemez. Aktif dona-
nım bariyerinde “algılama-karar verme-uygulama” fonksiyonları-
nın tamamı donanım olmalıdır. Ayrıca bu yöntemde bariyerlerin 
her birinin etkin, bağımsız ve denetlenebilir olması gerekmekte-
dir. Her bir bariyer tehditlerden ve neden ile sonuç arasında yer 
alan diğer bariyerlerden bağımsız olmalıdır (27, 30).

Papyon oluşturulurken mevcut PHA, HAZOP ve HAZID Ha-
zard Identification (Tehlike Tanımlama) gibi çalışmalardan elde 
edilen bilgilerle başlangıç yapılır. Oturumun başlangıcında, bir 
kolaylaştırıcı tarafından papyon analizi terminolojisi ve yöntem 
hakkında kısa bir özet sunulur. Daha sonra ekipçe tehlike, tepe 
olay, sonuç ve tehditler belirlenir. Mevcut bariyerler listelenir; 
bu bariyerlerin etkinliği, bağımsızlığı gibi önemli kriterleri sağ-
layıp sağlamadıkları değerlendirilerek bağımsız koruma katmanı 
olanlar kaydedilir. İşlevsizleştirici faktörler ve kontroller belirle-
nir. Bazı işletmeler her bir bariyer için işlevsizleştirici kontrolleri 
belirlerken bazıları sadece çok kritik olanlar için belirlemektedir. 
Bariyer sayısının yeterli olup olmadığı değerlendirilir, örneğin çok 

Şekil 4. Papyon analizi örneği (30)
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ciddi bir sonuç için az sayıda bariyer yeterli gelmeyebilir. Çok bü-
yük tesislerde onlarca papyon oluşturulurken küçük işletmelerde 
daha az sayıda yapılabilir (27, 30).

Bir diğer papyon analizi yaklaşımı da TS EN IEC 31010: 2019’da 
ele alınmıştır. Bu yaklaşım FTA ile ETA’nın basitleştirilmiş bir 
temsili olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 5). Bu yaklaşımda ba-
ğımsız nedenler ele alınır, hata ağacındaki “ve” kapısıyla bağlanan 
olaylar kullanılamaz. Bariyerlerin etkinliğinde azaltıcı faktörler de 
ele alınır. Bununla birlikte özel inceleme gerektiren kapsamlı ve 
karmaşık durumları çok basitleştirdiğinden bu yaklaşım karmaşık 
ve özel durumlarda tercih edilmemelidir (13). Standartta verilen 
kapsamlı papyon analizi örneği Şekil 5’de yer almaktadır.

KORUMA KATMANLARI ANALİZİ  
(İng. Layers of Protection Analysis-LOPA)
LOPA proses endüstrisince geliştirilmiş olup ETA’nın özel bir 
adaptasyonudur. Bu analizde diğerlerinden farklı olarak başlangıç 
olayının gerçekleşmemesi için çeşitli koruma katmanları kullanı-
lır. Bu nedenle, LOPA sınırlı bir dizi azaltıcı etkiye sahip bir ETA 
olarak da düşünülebilir. LOPA hata modu ve etki analizine benzer 
bir şablona sahiptir (28). LOPA yöntemine özgü bir standart ol-
mayıp bu yöntem CCPS kitaplarında açıklanmıştır. LOPA mevcut 
engellerin riski azaltıp azaltmadığını görmek amacıyla gerçekleş-
tirilen basitleştirilmiş, yarı kantitatif bir değerlendirme yöntemi-
dir. Bu yöntem tasarım aşamasında genellikle HAZOP gibi tehli-
ke analizlerinin sonuçlarından oluşturulan senaryoları incelemek 
için kullanılırken, mevcut bir proseste ise kontrol veya güvenlik 
sistemlerinde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla 
kullanılır. Şekil 6’da LOPA analizi ve bağımsız koruma katmanla-
rının şematik gösterimi sunulmuştur. Ok kalınlığı olası sonucun 
oluşma sıklığı hakkında bilgi vermektedir, bağımsız koruma kat-
manları eklendikçe sonucun gerçekleşme olasılığı azalmaktadır. 

Bununla birlikte sisteme ek bir bağımsız koruma katmanı da-
hil etmenin getireceği maliyet düşünüldüğünde en ideali tespit et-
menin önemi artmaktadır. Analiz sonucunda kaç tane ve han-
gi tip koruma katmanı eklemek gerektiği tespit edilebilmektedir. 
Analiz süresince şu üç soruya cevap aranır (31).

•	 Hangi	seviyedeki	güvenlik	yeteri	kadar	güvenlidir?
•	 Kaç	koruma	katmanı	gereklidir?
•	 Her	katman	risk	üzerinde	ne	kadarlık	bir	azalma	sağlamalıdır?	

LOPA sistem güvenliğinin doğrulanması ile ilgilenen bir yöntem 
olup her biri birbirinden ayrı olan 7 seviye koruma katmanını ihtiva 
etmektedir. Bu katmanlar istenmeyen olayın gerçekleşmesini önle-
mede kullanılacak otomatik sistemler ve insan müdahalesi şeklin-
de olabilir (Şekil 7). Her biri bağımsız koruma katmanı değildir, ba-
ğımsız koruma katmanı olması için bazı özel kriterler olması gerek-
mektedir. Örneğin temel proses kontrol sistemlerinin tasarım ama-
cı prosesin rutin çalışmasını sağlamaktır, bağımsız koruma katma-
nı değildir. Bir koruma katmanının bağımsız koruma katmanı (IPL) 
olması için etkili, bağımsız ve denetlenebilir gibi önemli kriterle-
re sahip olması gerekir. Bir koruma katmanının “bağımsız koruma 
katmanı (IPL)” olması için gereken kriterler şunlardır (31):

Şekil 5. Kapsamlı papyon analizi örneği (13)

Şekil 6. LOPA’da bağımsız koruma katmanları (29)
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•	 Bağımsızlık-	koruma	katmanının	performansı,	bir	olayının	
başlangıç   nedeninden veya diğer koruma katmanlarının ba-
şarısızlığından etkilenmemelidir.

•	 İşlevsellik	-	koruma	katmanının	bir	bütünlük	kaybı	karşısın-
da göstermesi gereken işlevdir.

•	 Bütünlük	 -	 koruma	 katmanının	 tasarımı	 ve	 yönetimi	 göz	
önüne alındığında beklenebilecek makul risk azalması ile  
ilgilidir.

•	 Güvenilirlik	 -	 belirlenen	 koşullar	 altında	 belirli	 bir	 süre	
boyunca koruma katmanının öngörülen şekilde çalışma  
olasılığıdır.

•	 Denetlenebilirlik	 -	 diğer	 temel	 özellikleri	 elde	 etmek	 için	
kullanılan tasarım, inceleme, bakım, test ve işletim uygula-
malarının yeterliliğini ve bunlara bağlılığı gösteren bilgi, bel-
ge ve prosedürleri inceleme imkânı olmasıdır.

•	 Erişim	güvenliği	-		kasıtsız	veya	yetkisiz	değişiklik	olasılığını	
azaltmak için idari kontrollerin ve fiziksel araçların kullanıl-
masıdır.

•	 Değişim	yönetimi	–	uygulama	öncesinde	birebir	değiştirme	
dışında ekipman, prosedürler, ham maddeler, işleme koşulla-
rı vb. değişiklikleri gözden geçirmek, belgelemek ve onayla-
mak için kullanılan resmi süreçtir.

Etkinlik: Bir önleme bariyeri, tehdidi önleyecek şekilde talep edil-
diğinde istenen standarda uygun işlev görmelidir. Bir etki azaltma 
bariyeri sonuçları önemli ölçüde azaltabiliyorsa “etkili” olarak ta-
nımlanır. Eğitim ve belgelendirme, prosedürler, muayene, bakım, 
işaretleme levhaları ve yangın koruma sistemleri, denetim, bakım, 
güvenlik kültürü gibi unsurlar bağımsız koruma katmanları de-
ğildir. Bunlar koruma katmanlarının işlevini yürütmesi için işlet-
melerde doğru şekilde yürütüldüğü kabul edilen ek önlemlerdir 
ve “işlevsizleşme faktörleri/kontrollerine” örnek olarak verilebilir. 

Eğitim ve yetkinlik çoğunlukla yanlış yorumlanan kaza önleme 
kontrolleridir. Eğitimin doğrudan bir kazayı olduğu anda önleme 
etkisi bulunmayıp eğitim alınmaması halinde güvenlik açısından 
riskler artmaktadır. Eğitimler kazaların önlenmesinde gereklidir 
ancak eğitim almış olmak tek başına yeterli olmayıp performans 
ile bağlantılı olmalıdır. Eğitimin göreve katkısının doğrulanma-
sı gibi ek unsurların bulunması gerekmektedir. Operatörlere iliş-
kin talep anında hata yapma (PFD) oranları hesaplanırken eğitim 
unsuru dikkate alınır ancak bir bağımsız koruma katmanı değil-
dir. Bir önlemin bağımsız koruma katmanı olabilmesi için dolaylı 
değil doğrudan etkisi olması gerekir. Bu tip dolaylı etkisi bulunan 
ve “bariyerler” üzerinde olumsuz etkisi olabilecek faktörler işlev-
sizleştime faktörleri/kontrolleri arasında ele alınır (31).

LOPA’da işlevsizleştirme faktörleri dikkate alınmazken, CCPS 
tarafından geliştirilen papyon analizinde dikkate alınmaktadır. 
LOPA ile papyon analizi arasındaki bir diğer fark ise LOPA’da 
rüzgâr yönü olasılığı gibi koşullu değiştiriciler dikkate alınırken 
papyon diyagramlarında bunlar dikkate alınmaz (29, 31).

Koruma Katmanları Analizi LOPA; PHA, FMEA, What-If ve 
HAZOP gibi tehlike analizlerinde belirlenen istenmeyen olaya iliş-
kin önlemlerin yeterli olup olmadığının, yeterli değilse hangi önlem-
lerin riskleri kabul edilebilir seviyeye indirebileceğinin değerlendi-
rilmesine imkân sağlamasının yanı sıra “güvenlik açısından kritik” 
olarak adlandırılan bağımsız koruma katmanlarının sayısını ve et-
kinliğini değerlendirmede de önemli bir araçtır. Riski kabul edilebi-
lir seviyeye indirmek için sisteme ek bir güvenlik enstrümanlı fonk-
siyon (SIF) eklenmesinin gerekli olup olmadığı, kaç tane eklenme-
si gerektiği ve güvenlik bütünlük seviyesi (SIL) belirlenebilir (13, 14). 
IEC 61508, 61511 gibi standartlarda detaylarına yer verilen SIL, em-
niyet fonksiyonunun riski indirgeme potansiyelini tanımlayan sayı-
sal bir değerdir. Genellikle “aktif donanım” olarak adlandırılır, an-
cak bazen “pasif donanım”, “aktif donanım + insan”, “aktif insan” gibi 
farklı tipleri de vardır. Bunlar LOPA çalışmalarında sıklıkla bağım-
sız koruma katmanı olarak karşımıza çıkmaktadır (31, 32).

Her yöntemde olduğu gibi LOPA’da da yöntemin kurallarına 
ve kısıtlılıklarına riayet edilmelidir. LOPA basitleştirilmiş bir yak-
laşımdır ve tüm senaryolara uygulanmamalıdır. LOPA, tüm se-
naryolar içinden en önemli risk senaryolarının seçimi için kulla-
nılır. Bazı durumlar için yetersiz kalabilirken bazı durumlarda ge-
reğinden fazla çaba harcanmasına sebep olabilir. LOPA, HAZOP 
ve What-If gibi nitel yöntemlerden daha fazla zaman gerektirir. 
Ama karmaşık senaryolar ve kararlar için nitel yöntemlere kıyas-
la sadece karar vermeye odaklanması sebebiyle zaman tasarrufu 
sağlar. Diğer yöntemlerde olduğu gibi LOPA da deneyimli, uzman 
ekiplerce yapılmalıdır. 

Bununla birlikte özellikle,
•	 tamamen	nitel	 değerlendirme	 kullanarak	 ekibin	makul	 bir	

risk yargısına karar vermesinin zor olduğu karmaşık senar-
yolarda, 

•	 yalnızca	nitel	risk	yargısına	dayanamayacak	kadar	ciddi	so-
nuçlar olduğunda,

•	 başlangıç			etkinliği	yeterince	anlaşılmadığında,
•	 olayların	sırası	yeterince	iyi	anlaşılmadığında,
•	 önlemlerin	gerçekten	bağımsız	bir	koruma	katmanı	olup	ol-

madığının anlaşılamadığında kullanılır (31).

Şekil 7.  LOPA koruma katmanları (31)
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Büyük kazaların önlenmesinde tehlike belirleme ve risk değer-
lendirme aşamalarında uygun yöntemin seçimi önemlidir, bu-
nunla birlikte yöntemlerin metodolojisine ve kısıtlıklarına riayet  
edilmelidir.  
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Açıklamalı Afet 
Yönetimi Terimleri Sözlüğüne göre acil durum, büyük fakat genel-
likle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta ivedilik gerektiren tüm 
durum ve hâller olarak tanımlanmıştır (1).

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre ise 
acil durum, iş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana ge-
lebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kay-
naklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyar-
dım veya tahliye gerektiren olaylardır.

İnsanın canı ve malıyla diğer faaliyetlerinin, olağan dışı olay-
ların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için ya-
pılması gereken iş ve işlemlerin, olaylar olmadan önce planlama-
sı ve olay sırasında; zamanında, hızlı ve etkili bir şekilde uygulan-
masını gerektiren tüm faaliyetler acil durum planlaması olarak ta-
nımlanmaktadır (1). 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre acil 
durum planı, iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda 
yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik ey-
lemlerin yer aldığı plandır (2).

ACİL DURUM YÖNETİMİ
Acil durum yönetimi, dört aşamadan oluşan ve birbirini takip 
eden bir süreci içerir:

•	 Önleme:	 Acil	 durumları	 önlemek	 veya	 etkilerini	 azaltmak	
için, düzenleyici fiziksel veya operasyonel tedbirlerin alın-
ması,

•	 Hazırlık:	Düzenlemeler	 ve	 tüm	gerekli	 kaynakların	 acil	 du-
rumları önlemek için seferber edilmesi, acil durum için tüm 
kaynaklar ve organizasyon yapısı ile hazır bulunuşluk

•	 Müdahale:	Acil	durum	meydana	geldikten	hemen	sonra	et-
kilerinin en aza indirilmesi, acil duruma tepki verme

•	 Yenilenme:	Tesislerin	mümkün	olduğunca	kısa	sürede	yeni-
lenmesi ve maruz kalan topluluğun bu durumu hızlı bir şe-
kilde atlatması için düzenlemeler yapılması, toparlanma iyi-
leşme süreci

İş yerlerinin, büyük kaza ya da halkı ilgilendiren bir riskin bulun-
ması, çalışanların kurtarılmasını gerektiren ya da acil durum hiz-
metlerinin koordinasyonunu gerektirecek bir durumun oluşma-
sı ihtimaline karşı acil durum planları hazırlamaları gerekir. Cid-

di yaralanmalar, patlamalar, sel, zehirlenme, elektrik çarpma-
sı, yangın, kimyasal madde yayılımı ya da radyoaktif salınım gibi 
acil durumlarda izlenecek belirli prodesürlere ihtiyaç vardır. Hız-
lı ve etkin şekilde harekete geçmek, durumun kötüleşmesini ön-
leyebilir ve olumsuz sonuçları azaltabilir. Bununla birlikte birçok 
acil durumda düşünmek için yeterli zaman yoktur ve insanlar ani 
tepkiler verirler. Aşağıdaki durumlarda insanların daha uygun 
şekilde yanıt verme olasılıkları yükselir:

•	 İyi	eğitilmiş	ve	yetkin	olmaları
•	 Düzenli	tatbikatlar	ve	gerçekçi	uygulamalara	katılmaları
•	 Plan,	eylem	ve	sorumlulukların	açık	bir	şekilde	belirlenmesi,	

anlatılması, prova edilmesi ve hemfikir olmaları

ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA 
Acil durum planı hazırlamanın amaçları şu şekilde sıralanabilir 
(3):

•	 Acil	durumlara	karşı	her	zaman	hazır	bulunulması,
•	 Acil	durumların	neden	olduğu	durumların	hızlı	ve	etkili	bir	

biçimde sınırlandırılması,
•	 Acil	servis	hizmetleri	iş	yerine	ulaşıp	kontrol	altına	alana	ka-

dar acil durumun yönetilmesi,
•	 Dışarıdan	gelen	acil	durum	ekiplerine	bilgi	verilerek	ve	ekip-

manlarla yardımcı olunması,
•	 Tüm	çalışanların	ve	çevredekilerin	acil	durumların	olumsuz	

etkilerinden korunması

Acil durum planlama faktörleri, bir kuruluşun olası kazaları ele 
almak için planlarını ve prosedürlerini geliştirirken göz önünde 
bulundurması gereken başlıca hususlardır. Kapsamlı bir acil du-
rum planı acil durum yönetiminin aşamaları ile uyumlu şekilde 
şu faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır (4):

•	 Önleme:	Herhangi	bir	acil	durum	meydana	gelmeden	önce,	
acil durumun oluşma olasılığını ya da oluşması halinde ola-
yın etkisini azaltmak için çalışma yapılması

•	 Hazırlık:	İş	yerinde	çalışanların	etkin	müdahale	ve	toparlan-
ma gerekliliklerini yerine getirmeye hazır olacak şekilde eği-
tim alması

•	 Müdahale:	Acil	durumlar	oluştuğunda	meydana	gelen	olay-
ları ele almak için yapılması gerekenler.
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•	 Kurtarma:	 Acil	 durumun	 ardından,	 iş	 yerinin	 tam	 ola-
rak daha önceki operasyonel yeterliliğine dönmesini sağla-
yacak yardımı, gerekli eylemleri ve yolları içeren kurtarma  
çalışmaları

Acil durum planı hazırlamanın aşamaları ise şu şekilde sıra-
lanabilir:

•	 Acil	durumların	belirlenmesi
•	 Önleyici	 ve	 sınırlandırıcı	 tedbirlerin	 belirlenmesi	 (örneğin	

yangın, patlama, doğal afetler, gıda zehirlenmesi, sabotaj, 
tehlikeli kimyasal madde yayılımı ile ilkyardım ve tahliye ge-
rektirecek olay ve kazalar için)

•	 Acil	durum	müdahale	yöntemlerinin	belirlenmesi
•	 Tahliye	yöntemlerinin	belirlenmesi	ve	güvenli	yer	seçimi
•	 Görevlendirilecek	kişilerin	belirlenmesi
•	 Yangınla	mücadele	ekibi
•	 Arama,	kurtarma	ve	tahliye	ekibi
•	 İlk	yardım	ekibi

•	 Çalışanların	bilgilendirilmesi	ve	eğitimi	
•	 Tatbikat
•	 Dökümantasyon
•	 Acil	durum	planının	yenilenmesi

ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
göre, iş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hu-
suslar dikkate alınarak belirlenir:

a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayı-

lım ve patlama ihtimali.
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
d) Sabotaj ihtimali.

Acil durum planı oluşturmanın ilk adımı bir risk değerlendirmesi 
yapmaktır. Risk değerlendirmesi yapılırken, iş yerinin karşılaşabi-
leceği tüm olası olay ve kazaların ele alındığından emin olunmalı-
dır. Riskleri belirledikten sonra, bu felaketlerin etkilerini nasıl ön-
leneceği veya azaltılacağı planlanmaya başlanabilir (5). Acil du-
rum planı, risk değerlendirmesinin bir çıktısıdır. Risk değerlendir-
mesiyle iş yeri için olası tehlike ve riskler belirlenip kontrol önlem-
leri değerlendirildikten sonra, iş yerini büyük maddi manevi ka-
yıplara uğratacak, toplu ölümlere yol açacak, acil müdahale, mü-
cadele, ilkyardım gerektirecek olaylar daha net şekilde görülebile-
cektir. Böylece risk değerlendirmesi, olası acil durumların belir-
lenmesinde en önemli referans olacaktır (6).

İş yerinin yaptığı çalışmalar, kullanılan kimyasallardan kay-
naklanacak patlamalar ve sonrasında meydana gelecek yangın du-
rumu, muhtemel acil durumların belirlenmesinde dikkat edilme-
si gereken bir diğer husustur. Kullanılan kimyasalların Güvenlik 
Bilgi Formu’ndaki (GBF) bilgilerden faydalanılarak hangi durum-
larda yangın veya patlama ihtimali olacağı değerlendirilmelidir. 
Parlama, patlama risklerinin değerlendirilmesi amacıyla patlayıcı 
ortam oluşabilecek tüm iş yerlerinin ayrıca Patlamadan Korunma 
Dokümanı hazırlaması gerekmektedir. 

İnsandan kaynaklanan veya doğal afetlerden oluşan facialar 
insan yaşamında, mülkünde ve çevrede büyük kayıplara neden 
olur. Afetlerin zararlarını azaltmanın bir yolu etkin bir acil du-
rum planı hazırlamadır. Acil durum planı, rehberlik sağlamanın 
yanı sıra, aşağıdaki gibi diğer avantajları da beraberinde getirir (7):

•	 Acil	durumlarda	meydana	gelebilecek	olası	tehlikeleri	keşfet-
mek,

•	 Eksikliklerin,	örneğin	kaynak	eksikliğinin	(ekipman,	eğitim-
li personel, malzeme vb.) belirlenmesi,

•	 Güvenlik	bilincini	ve	hazır	olmayı	teşvik	etmek.

Acil durumlar belirlenirken planlamada yer verilmesi gereken di-
ğer bir husus sabotaj ihtimalidir. İş yerinin milli ekonomiye, dev-
letin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunması ve yaşanacak 
olumsuz bir olay sonucu ülke güvenliği ve ekonomisi ile toplum 
hayatı bakımından önemli etkilere neden olabilecek tesisler ara-
sında bulunması sebebiyle, uğrayacağı sabotaj vakasıyla kısmen 
veya tamamen yıkılması, hasara uğratılması veya geçici bir süre 
için dahi olsa çalışmadan alıkonması gibi durumlar söz konusu 
olabilir (8). Bu yüzden iş yeri özelinde sabotaj durumu da acil du-
rumlar belirlenirken göz önünde bulundurulması gerekir.

Acil durum planı hazırlanan iş yerinin komşu iş yeri ve binala-
rında yapılan faaliyetler de göz önüne alınmalıdır. Örneğin, patla-
yıcı madde imal eden bir fabrikada oluşabilecek bir yangın acil du-
rumu, komşu iş yerlerini de etkileyebilecektir. Bu yüzden etki ala-
nına giren iş yerlerinde acil durumların belirlenmesinde söz ko-
nusu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

ÖNLEYİCİ ve SINIRLANDIRICI 
TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ
Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre 
şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları 
önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini 
etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve 
bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri 
almak iş yerlerinin sorumluluğundadır (9).

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus “önleyici” ve “sı-
nırlandırıcı” ayrımının doğru yapılabilmesidir. Acil durum çerçe-
vesinde ele alındığında “önleyici tedbir”, herhangi bir acil durum 
meydana gelmeden alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları ifade 
eder. “Sınırlandırıcı tedbir” ise acil durumun oluşmasının engel-
lenemediği durumlarda bu acil durumun etkilerini sınırlandırıcı 
tedbirlerin alınması anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse; acil 
durum olarak yangın belirlendiğinde, yangının önleyici tedbirle-
rinden biri kazanların periyodik kontrolüdür Tablo 1). Sınırlandı-
rıcı tedbir olarak da sprinkler yangın söndürme sistemi sayılabi-
lir (Tablo 2). Kazanların yangın meydana gelmeden yapılacak ru-
tin kontrolü önleyici bir faaliyet iken yangın ortaya çıktığında ça-
buk müdahaleyi sağlayacak sprinkler, sınırlandırıcı tedbir olarak 
nitelendirilir (6)

Yangın için belirlenen önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerden 
bazıları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.
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Tablo 1. Yangın için önleyici tedbirler örneği (6)

Elektrik tesisatının periyodik kontrolü ve olası arıza durumunun derhal 

yetkili kişilerce giderilmesi

Sigara içilebilen alanların sınırlandırılması ve bu alanların işaretlerle 

belirtilmesi

Kimyasal atıkların düzenli depolanması

Yangın söndürme sistemlerinin periyodik kontrol ve bakımlarının düzenli 

olarak yapılması

Paratonerin işlevsel hale getirilip periyodik kontrollerinin yapılması

Elektronik cihazların fişlerinin mesai saatleri dışında prizden çekilmiş 

olması

Kazanların periyodik kontrol ve bakımlarının düzenli olarak yapılması

Kullanılan kimyasal maddelerin uygun etiketlenmesi ve depolanması

Tablo 2. Yangın için sınırlandırıcı tedbirler örneği (6)

Duman detektörleri

Yangın durumunda çabuk tahliye için uygun acil çıkış kapıları

Yangın söndürme ekipmanlarının iş yeri içerisinde doğru konumlandırılması

Uygun standartlarda yangın söndürme ekipmanı bulundurulması ve 

periyodik kontrolü

Acil durum vanaları (doğal gaz akışını kesmek için)

CO, CO2 detektörleri

Işıklı ve sesli alarm sistemi

ACİL DURUM MÜDAHALE ve TAHLİYE 
YÖNTEMLERİ
MÜDAHALE YÖNTEMLERİ
Acil durum müdahale faktörleri, her iş yerinin kendi müdahale 
prosedürlerini geliştirirken dikkate alması gereken hususlardır. 
Acil bir durumda müdahale prosedürünün geliştirilmesi ve yöne-
tilmesi, sorumlu kişiler için zorlu bir görevdir (10). Acil durum 
meydana geldiğinde müdahale esnasında da birçok olumsuzluk-
la karşılaşılabilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

•	 Zorlu	müdahale	şartları;	yakından	müdahale	edememe,	ula-
şım zorlukları, açık alanlarda zorlu hava şartları, başka yük-
sek riskli durumlar (hasar görmüş bina çökmesi, kimyasal 
madde patlamaları vb.)

•	 Duygusal	ve	psikolojik	olumsuz	etkiler;	ölü	ve	yaralı	 sayısı-
nın çokluğu, insanların hayatlarının kurtarılması için hisse-
dilen büyük sorumluluk, zaman kısıtı vb.

•	 Fiziksel	 yorgunluk;	 müdahale	 esnasında	 yapılan	 taşıma	 iş-
lemleri, uzun müdahale saatlerinden kaynaklanan bitkinlik 
durumları vb.

Acil durum müdahale yöntemleri iş yeri için belirlenen her acil 
durum için oluşturulur. Bu yöntemler süreç akış şemaları şeklin-
de veya makine ve ekipmanların üzerinde yer alan talimatlar gibi 
maddeler halinde de hazırlanabilir. Acil durum planında yer verilen 
bu müdahale yöntemleri hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir.

Gıda zehirlenmesi için hazırlanmış örnek acil durum müdaha-
le yöntemi Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1. Gıda zehirlenmesi için acil durum müdahale yöntemi örneği (6)
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TAHLİYE YÖNTEMLERİ
Her işletme için acil bir durumda birincil güvenlik durumu, 
çalışanlar için tahliye prosedürüdür. Çalışanlar bir acil durumdan 
kaçamazsa, bundan etkilenecektir. Çalışanlar önce olayın gerçek-
leştiğinin farkında olmalı, sonra kaçmak veya tahliye olmak için 
uygun bir kaçış yoluna sahip olmalı veya etkilerinden korunmak 
için uygun kaçış yollarının bilincinde olmaları gerekir (11).

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasında “İşveren, iş yerinde acil durumla-
rın meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz 
etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere 
gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemele-
rini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli 
talimatları verir.” hükmü yer almaktadır (2). Bu ifadeden hareket-
le herhangi bir acil durum olduğunda iş yerinde bulunan herkesin 
(çalışanlar, ziyaretçiler vb.) iş yerinden çabuk tahliyesini sağlaya-
cak, yön gösterici çalışmalar yapılması gerekir.

İş yerinde güvenli yere gidilebilmesi için tahliye planları ha-
zırlanması bu yöntemlerin başında gelir. Nitekim aynı Yönetme-
liğin 12’nci maddesinde aşağıdakileri hususları içeren krokiler 
hazırlanması gerektiği vurgulanmaktadır:

•	 Yangın	 söndürme	 amaçlı	 kullanılacaklar	 da	 dâhil	 olmak	
üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler,

•	 İlkyardım	malzemelerinin	bulunduğu	yerler,
•	 Kaçış	 yolları,	 toplanma	 yerleri	 ve	 bulunması	 halinde	 uyarı	

sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı,
•	 Görevlendirilen	çalışanların	ve	varsa	yedeklerinin	adı,	soya-

dı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri,
•	 İlk	yardım,	acil	tıbbi	müdahale,	kurtarma	ve	yangınla	müca-

dele konularında iş yeri dışındaki kuruluşların irtibat numa-
raları.

Tahliye planları, iş yerinin bölümlerinde görülebilecek yerlere ası-
larak, herhangi bir acil durumda iş yerinde o anda bulunan herke-
se (çalışanlara, stajyerlere, ziyaretçilere vb.) yardımcı olacak şekil-
de kullanılmalıdır. 

ACİL DURUM EKİPLERİNİN KURULMASI
İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamına gi-
ren iş yerleri acil durumlara müdahale ve acil durumlarla mücade-
le için üç ekip görevlendirmelidir:

•	 Yangınla	mücadele,
•	 Arama	kurtarma	ve	tahliye,
•	 İlkyardım	ekipleridir.

Tehlike Sınıfları Tebliği Eki’nde yer alan listeye göre iş yerleri-
nin bulunduğu NACE kodundaki tehlike sınıfı ve çalışan sayısı-
na göre ekiplerde görevlendireceği kişi sayıları farklılık göstere-
cektir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre  
çalışanlardan; 

•	 Az	tehlikeli	iş	yerlerinde,	her	50	çalışana	kadar	1	kişi
•	 Tehlikeli	iş	yerlerinde,	her	40	çalışana	kadar	1	kişi
•	 Çok	tehlikeli	iş	yerlerinde,	her	30	çalışana	kadar	1	kişi

görevlendirilmelidir (2).

İlkyardım ekibinde belirlenecek kişi sayısı için İşyerlerinde 
Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu İlkyardım 
Yönetmeliği’ne atıfta bulunulmaktadır. 29/7/2015 tarihli ve 29429 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İlkyardım 
Yönetmeliğine göre;

•	 Az	tehlikeli	iş	yerlerinde,	her	20	çalışan	için	1	ilkyardımcı,
•	 Tehlikeli	iş	yerlerinde,	her	15	çalışana	kadar	1	ilkyardımcı,
•	 Çok	tehlikeli	iş	yerlerinde,	her	10	çalışana	kadar	1	ilkyardımcı,

bulundurulmalıdır (12).

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 
için bahsi geçen acil durum ekiplerinin görevlerini yapmak üzere 
1 kişi görevlendirilmesi yeterli olacaktır.

İlkyardımcıların “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikasını 
profesyonel ilkyardım eğitimiyle alması ve bunun sonucunda iş 
yerinde görevlendirilmesi gerekmektedir. Yangınla mücadele ile 
arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin eğitimleri dışarıdan aldırı-
labilir veya iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi tarafından ve-
rilebilir. İş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi tarafından bu eği-
timler verildiği takdirde bu durum işveren ile eğitim verenlerce 
imzalanarak belgelendirilir.

KAZA KOMUTA SİSTEMİ
Acil durumların yapılan planlamalara uygun şekilde yönetimin-
de komuta sisteminin belirlenmesi özel önem taşır. Kaza Komuta 
Sistemi 1970’lerde Kaliforniya’da yangınla mücadele kapsamında 
geliştirilmiştir (13). Acil bir duruma etkin şekilde müdahale ede-
bilmek, müdahale ekibi arasında yüksek bir koordinasyon gerek-
tirir. Bu durum ancak komuta zincirinin güçlü olması ile sağlana-
bilir. Acil durumda komutanın kimde olduğu, acil durum yöne-
ticisinin bulunmaması halinde komutanın kimde olacağı, kimin 
iletişim ve ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmekle görevli olduğu, 
hangi teçhizata nasıl ulaşılacağı bilinmelidir. Komuta sistemi, acil 
durumun büyüklüğü ve türüne göre esnek yapıda olmalıdır. Ko-
muta sistemi yapısı şu şekildedir (14):

•	 Acil	 durum	 yöneticiliği:	 Kilit	 kararları	 ve	 talimatları	 verme	
konusunda açık bir yetki ve sorumluluğa sahip personelden 
oluşan acil durum yönetim birimidir. Acil durumda son ka-
rarı veren yetkili tek kişi olur. Birden fazla kuruluşun dahil ol-
ması, olayın boyutlarının işletmeyi aşması halinde ortak yöne-
tim birimi ya da merkezi/kamu idareleri yönetimi devralabilir. 

•	 İletişim:	Yerel,	bölgesel	ya	da	diğer	kamu	kurumları,	toplum,	
basın, acil durumdan etkilenen ve etkilenmeyen bölümler, 
çalışanlar gibi içeride ve dışarıda iletişimi ve bilgilendirme-
yi sağlayan birimdir. Acil durum ekipleri ile acil durum yö-
neticisi arasındaki iletişimi de sağlar. Farklı terminolojileri 
kullanan farklı kurumlarla anlaşabilmeyi, doğru ve güvenilir 
bilginin tek kaynaktan ulaşmasını ya da korunmasını sağlar. 

•	 Uygulama:	 Sorumlu	 yetkili	 (acil	 durum	 yöneticisi)	 tarafın-
dan alınan kararların uygulanmasını sağlayan birimdir. 

•	 Planlama:	Karar	vericiler	için	acil	durum	hakkında	bilgi	top-
lar ve alternatif müdahale seçeneklerini hazırlayarak sunan 
personelden oluşan birimdir. Acil durumun boyutları, kay-
nakların neler olduğu ve erişim durumları, ekibin ulaşılabi-
lirliği ve kimlerin yönlendirilebileceği bilgilerini toplar.  
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•	 Lojistik:	 Personel,	malzemeler,	 ekipman	 gibi	 temel	 araçları	
sağlar, iletişim, sağlık ve yiyecek hizmetlerini, yer desteğini, 
tesis imkanlarını sağlar. 

•	 Mali	 ve	 İdari	 yönetim:	Müdahale	 için	gerekli	mali	kaynağı,	
idari araçları sağlar. Satın alma, tazminat ve suçlamalar, ma-
liyetler gibi konularla ilgilenir.

TATBİKAT
Acil durum planı hazırlandıktan sonra, yalnızca çalışanların pla-
nı bilmesini sağlamak için değil, aynı zamanda iş yeri için hazır-
lanan acil durum planının gerçekçi olmasını algılayabilmesi için 
çalışanlar eğitilmeli ve tatbikatlar yapılmalıdır. Tatbikatlar neyin 
işe yarayıp neyin işe yaramadığını yani planın etkinliğini belirle-
yecektir. Acil durum tatbikatlarına hazırlık ve katılım konusunda 
yerel acil durum servisleri, polis ve itfaiye birimlerinin desteği de 
alınabilir (15).

Acil durumlara hazırlık için iş yerleri, belirledikleri acil du-
rumlar için yılda en az bir defa (madenlerde en az 6 ayda bir) tat-
bikat yapmalıdır. Tatbikatla ilgili, tatbikatın öncesinde ve sonra-
sında yapılan çalışmalarla acil durumlara hazırlık açısından var 
olan eksiklikler giderilerek düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleş-
tirilir. Ayrıca, çalışanlar tatbikatlar ile acil durumların bir prova-
sını gerçekleştirerek olası bir acil duruma hazırlıklı olacaklardır. 
Acil durumlara hazırlığın bir uygulaması olarak tatbikat, senaryo 
belirleme, haberli ve habersiz yapılması unsurlarından oluşur. Ek-
sikliklerin giderilmesi amacıyla tatbikatlarda video çekimi fayda-
lı olacaktır (15). 

DOKÜMANTASYON
Acil durum planının içeriği asgari aşağıdaki başlıklardan oluşur 
(2):

•	 İş	yerinin	unvanı,	adresi	ve	işverenin	adı,
•	 Hazırlayanların	adı,	soyadı	ve	unvanı,
•	 Hazırlandığı	tarih	ve	geçerlilik	tarihi,
•	 Belirlenen	acil	durumlar,
•	 Alınan	önleyici	ve	sınırlandırıcı	tedbirler,
•	 Acil	durum	müdahale	ve	tahliye	yöntemleri,
•	 Acil	durumlar	için	belirlenmiş	“güvenli	yer”,
•	 İş	yerine	en	yakın	hastane	bilgileri	(ismi,	harita	gösterimi	vs.),
•	 Aşağıdaki	unsurları	içeren	iş	yerini	veya	iş	yerinin	bölümle-

rini gösteren kroki:
- Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak 

üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler,
- İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler,
- Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı 

sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı,
- Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, so-

yadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri,
- İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mü-

cadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşların irtibat  
numaraları,

Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan ki-
şiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz 
konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ula-
şabileceği şekilde iş yerinde saklanır. Acil durum planı kapsamın-

da hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde ası-
lı olarak bulundurulur (2).

ACİL DURUM PLANININ YENİLENMESİ
İş yerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya 
yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişiklik-
lerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil du-
rum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Hazırlanmış olan acil 
durum planları; yukarıda bahsedilen değişikliklerden bağımsız 
olarak tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli 
iş yerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir (2).

ACİL DURUM PLANINDA DİKKATE 
ALINACAK HUSUSLAR
Acil durumlarda ilave olarak aşağıdaki hususların dikkate alınma-
sında fayda vardır (16):

•	 Olası	 senaryolar,	 ne	olabileceğini	 ve	 alarmın	nasıl	 çalışma-
ya başlayacağı gibi tüm durumlar düşünülür. Gece çalışması, 
vardiyalı çalışma, tatiller, tesisin kapalı olduğu hafta sonları 
ve saatler, bakım süreçleri dikkate alınmalıdır. 

•	 Acil	servislerin	nasıl	aranacağı	dahil	olmak	üzere	ne	yapıla-
cağı planlanır. Servislerin ulaşımını kolaylaştırmak için bu-
lunulan yer açıkça işaretlenebilir. Tehlikeli maddelerin yeri-
ni gösteren basit bir plan hazırlanabilir.

•	 Yüksek	 miktarda	 tehlikeli	 madde	 varsa,	 yangın,	 itfaiye	 ve	
kurtarma servisleri bilgilendirilebilir ve uyarı işaretleri ko-
nulabilir.

•	 Acil	 durumda	 gidilecek	 güvenli	 yerin	 neresi	 olacağı,	 kur-
tarma ekipmanlarının nerede duracağına karar verilmiş  
olmalıdır. 

•	 Uygun	şekilde	acil	durum	aydınlatması	sağlanmalıdır.
•	 Herkesin	hızlıca	kaçabilmesi	için	yeterli	acil	durum	çıkışı	ol-

duğundan emin olunmalıdır. Acil durum kapıları ve kaçış 
yolları, engelsiz ve açık bir şekilde işaretlenmiş durumda tu-
tulmalıdır. 

•	 Kontrol	altına	almak	için	yetkili	kişiler	tayin	edilir	(yetkin	bir	
kişi sağlık ve güvenliği yönetmek için gerekli bilgi, beceri ve 
deneyime sahip bir kişidir).

•	 İhtiyaç	duyulan	diğer	kilit	kişilere	karar	verilir.	Örneğin,	bir	
acil durum yöneticisi, teknik ve sahaya özel gerekli bilgileri 
sağlayabilecek biri ya da ilk yardımcılar.

•	 Acil	tesis	kapatma,	izolasyon	veya	işlemleri	güvenli	hale	ge-
tirmek gibi temel eylemler planlanır. Kapama vanaları ve 
elektrik izolatörleri vb. gibi önemli öğeler net bir şekilde ta-
nımlanır.

•	 Ciddi	 bir	 tehlike	 varsa,	 acil	 durumdan	 sonra	 çalışmaya	de-
vam edilmemelidir Herhangi bir şüphe duyulması halinde 
acil durum ekiplerine bildirilir ve yardım istenir.

•	 Herkes	 acil	 durum	 prosedürleri	 konusunda	 eğitilir.	 Engel-
li, özel risk gruplarının, ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önün-
de bulundurulur. Acil durum sırasında odada, kapalı alanda, 
asansörde mahsur kalma ya da engelli bir çalışanın tahliyesi 
gibi durumlara karşı hazır bulunuşlukları sağlanmalıdır.

•	 Birden	 fazla	 iş	 yerinin	 ortak	 bir	 alanı	 kullanması	 duru-
munda acil durum planları ve prosedürleri koordineli  
hazırlanmalıdır.
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Kişisel koruyucu donanım (KKD), kişilerce bir veya birden fazla 
sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak amacıyla giyilmek veya 
tutulmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş donanımdır.  Bu do-
nanıma ait koruma işlevi için gerekli olan değiştirilebilir parçala-
rı ve kişilerce giyilmeyen veya tutulmayan, donanımı bir dış ciha-
za veya uygun bir ankraj noktasına bağlamak amacıyla tasarlan-
mış, bir yapıya kalıcı olarak bağlanmayan ve kullanım öncesinde 
sabitlenmesine gerek duyulmayan bağlantı sistemleri de KKD ola-
rak değerlendirilir.  KKD, mesleki ya da kişisel amaçlarla korun-
mak amacıyla kullanılabilir (1). 

İş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı alınacak tedbirler, teknik, 
tıbbi ve idari olarak sınıflandırılabilir. Öncelikli amaç risklerin or-
tadan kaldırılması, elimine edilemeyenler için önleyici tedbirle-
rin uygulanmasıdır. Önlemler hiyerarşisine göre, öncelik kayna-
ğında korumadır. Kaynağında kontrol edilemeyen risklerin kişiye 
ulaşması engellenir, engellenemediği ya da yeterli koruma sağla-
namadığında kişide koruma sağlanır (2).

KKD, teknik önlemlerin son basamağı, kişi ile risk arasındaki 
son bariyerdir, diğer önlemlerin ikamesi değildir. Bununla birlikte, 
işin yürütümü ya da çalışma şartları nedeniyle teknik önlemlerle 
risk istenen düzeye düşürülemediğinde tamamlayıcı olarak ya da 
teknik önlemler alınana kadar geçici olarak kullanılabilir. Uygu-
lamada ise özellikle sanayiden sayılan iş yerlerinde yaygın şekilde 
bulunduğu görülmektedir (3, 4).

KKD’nin güvenli olması, riske karşı beklenen korumayı 
sağlaması kritiktir. Çünkü KKD, güvenli olmaz ise çalışan risk 
ile doğrudan karşı karşıya kalmaktadır (3). KKD’lerin, riske kar-
şı beklenen korumayı sağlama performansına yönelik bir dizi tek-
nik düzenleme bulunmaktadır. Piyasaya arz edilmiş her KKD, il-
gili teknik düzenlemesine uygun olmalıdır. Geniş çerçevede ürün 
güvenliği mevzuatı olarak adlandırılan bu düzenlemeler, Gümrük 
Birliği üyeliğinin bir gereği olarak ülkemizde de uygulanmaktadır. 
Ülkemizde piyasaya yalnızca güvenli ürünler arz edilebilir ve ürü-
nün güvenli olmasını sağlamak üreticinin sorumluluğudur (5). 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MEVZUATI
Ülkemizde KKD’lere ilişkin mevzuatı üç ana başlıkta ele almak 
mümkündür: 

İş sağlığı ve güvenliği: KKD’nin işyerlerinde kullanımı, 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak yayımlanan 

“Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. İş yerinde KKD kullanımı-
na yönelik teftiş uygulamaları bu yönetmeliğe göre yapılır (6).

KKD dikey mevzuatı: Ürün güvenliği alanında, KKD ürün 
grubuna yönelik teknik düzenlemelerdir. Bu alan, KKD’lerin piya-
saya arzı, dağıtımı ve tüketiciye ulaşması, denetimlerinin yapılma-
sı ve karşılaması gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerine yöne-
lik hususları kapsar. KKD Yönetmeliği’nin AB mevzuatındaki kar-
şılığı EU 2016/425 (mülga 89/686/EEC direktifi) regülasyonudur (1). 

Yeni regülasyon, uzaktan satış, belgelendirme modülleri ve 
onaylanmış kuruluşların akreditasyonu konusunda yeni düzenle-
meler getirmiştir. KKD’lerin piyasaya arzında yer alan üretici ile 
beraber tüm iktisadi işletmecilere (üretici, yetkili temsilci, ithalat-
çı ve dağıtıcı) güvenli ürün arzında yasal sorumluluklar yüklemiş-
tir (1). Avrupa Komisyonu tarafından direktifin uygulama esas-
ları bir rehber olarak yayımlanmıştır. KKD Yönetmeliği’ne bağlı 
olarak çıkarılan tebliğler ile KKD’lerin güvenli kabul edilebilme-
si için taşıması gereken teknik özellikleri tanımlayan 350’yi aşkın 
standart dikey mevzuatı oluşturur. Çok sayıda teknik düzenleme 
ile KKD, ürün güvenliği içerisindeki gruplar arasında teknik mev-
zuatı iyi tanımlanmış bir alandır (7, 8).

Ülkemizde her KKD’de, CE Conformite Europeene (Avrupa’ya 
Uygunluk) işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır. 
CE işareti, ilgili riske karşı doğru kullanıldığında tam koruma 
sağladığını, ek risk oluşturmadığını, güvenli olduğuna yönelik 
testlerinin yapıldığını ve üreticinin ürünün güvenli olduğu 
konusunda sorumluluk aldığını ifade eder. CE işareti taşımayan 
bir ürünün güvenli olduğundan emin olunamaz (1, 5).

Ürün güvenliği yatay mevzuatı: 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve 
Teknik Düzenlemeler Kanunu (mülga 4703 sayılı Ürünlere İlişkin 
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun), ge-
niş bir ürün grubunu kapsamaktadır. Her ürün grubunda belirli ku-
rumlar dikey mevzuatın uygulanmasında yetkili kuruluştur.  Yatay 
mevzuat her ürün grubu için geçerli olan, ürünlerin güvenli olup ol-
madığına yönelik yapılan piyasa gözetimi ve denetimini, belgelendir-
me süreçlerini, CE işaretlemesine ilişkin usulleri kapsamaktadır (5, 9).

KKD Kategorizasyonu ve Belgelendirilmesi
Kişisel koruyucu donanımların, ilgili teknik düzenlemesine uy-
gun olduğuna yönelik belgelendirilmede üretici tarafından iz-
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lenmesi gereken süreç ürünlerin kategorisine göre değişmekte-
dir. Kategori ise, koruma sağlanan riskin düzeyine göre tanımlan-
maktadır. Buna göre 3 temel kategori bulunmaktadır (10, 11): 

Kategori I: Basit risklere karşı koruma sağlayan KKD (aşırı ol-
mayan olumsuz hava koşulları gibi). Genellikle kaçınmak için ma-
kul bir süre öncesinde kullanıcı tarafından kolayca fark edilebile-
cek yüzeysel risklerdir.

Kategori II: Kategorisi I veya III olmayan KKD
Kategori III: Karmaşık risklere karşı koruma sağlayan KKD 

(yüksekten düşmeye, radyasyona, kimyasallara karşı koruyucular, 
solunum koruyucular). Genellikle kullanıcı tarafından kaçınmak 
için makul bir süre önce fark edilemeyen, geri dönüşsüz sağlık so-
runlarına yol açan yüksek risklerdir (10, 11).

Üretici ürettiği ürünün performans düzeyine göre hangi 
riske ne düzeyde koruma sağladığını beyan eder. Birden farklı 
kategoride olabilen ürünler için kategori tayininde üreticinin be-
yanı esastır. Belgelendirme, üretici tarafından teknik dosyanın 
hazırlanması ile başlar. Teknik dosya, ürünün ilgili düzenlemelere 
uygunluğunu ispat eden bilgiler ve ürünün tanımlayıcı bilgilerini 
içerir. Kategori II ve III’te teknik dosya bağımsız bir değerlendir-
me kuruluşu olan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından incelenir ve 
AB Tip İnceleme Belgesi düzenlenir. Kategori III’te Onaylanmış 
Kuruluş tarafından yapılan değerlendirme yılda bir kez tekrarla-
nır. Belge en çok 5 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda yeniden bel-
gelendirme işlemi yapılmalıdır. Belgelendirme sürecinin son aşa-
masında üretici tarafından AB Uygunluk Beyanı düzenlenir, ürü-
ne CE işareti iliştirilir (1, 5, 10). 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 
PROGRAMININ UNSURLARI 
KKD KULLANIM KARAR SÜRECİ
KKD, iş kazaları ile çalışanın zarar görmesine ve meslek hasta-
lıklarına yol açabilecek risklere karşı alınan teknik önlemlerden-
dir. Bununla birlikte birçok KKD, meslek hastalıklarında hastalı-
ğın ortaya çıkmasını önleyici, iş kazalarında ise kazanın sonucu-
nun şiddetini azaltıcıdır (3, 12).

KKD seçiminde ya da kullanımında yapılan hatalar, genellik-
le sağlık sonuçlarıyla ortaya çıkar. Bu yönüyle teknik önlem olan 
KKD, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ortak konusudur. 
Çalışanların sağlık gözetiminde tespit edilebilecek sağlık prob-
lemlerinde, KKD’nin doğru ve uygun seçiminin etkisi iş yeri he-
kimlerinin göz önünde bulundurması gereken bir unsurdur.  İş 
yeri hekimleri, iş yeri ortam faktörlerinin sağlık üzerindeki etkile-
ri konusunda yönlendirici bir rol üstlenerek, anatomi ve antropo-
loji bilgileri ile kişiye ve riske uygun KKD seçiminin gerçekleştiril-
mesini sağlayabilirler. Etkin bir KKD programının yürütümü için 
risk değerlendirmesi, sağlık boyutu dikkate alınarak yürütülmeli-
dir. KKD önlemlerinin etkinliğinin izlenmesinde de sağlık gözeti-
mi değerlendirmeleri etkin bir araçtır (3, 12, 13).

Aynı zamanda kullanıcıların etkin ve konforlu kullanımını 
sağlayabilmek ve böylece risklere karşı çalışanın korunabilmesi 
için iş yeri hekimlerinin çalışanların mevcut sağlık koşullarını da 
değerlendirerek seçimde aktif rol alması önemlidir.

KKD kullanımına karar verilirken dikkat edilmesi gereken 
önemli bir konu, KKD’lerin risk kontrolünde ilk tercih olmama-
sıdır. Mühendislik kontrolleri (izolasyon, havalandırma, ikame 

ya da diğer risk azaltma prosesleri) ve idari kontrol (maruz ka-
lım süresini kısaltma vb.) önlemleri ile riskin istenen düzeyde 
azaltılamadığı durumlarda başvurulmalıdır (3). KKD kullanımı-
nın gerekli olması halinde uygulanacak kişisel koruyucu donanım 
programının ana unsurları şunlardır (3):

•	 Tehlike	ve	risklerin	detaylı	değerlendirilmesi,
•	 Doğru	seçim,
•	 Kişiye	uygunluk,	tam	oturması,	ürün	kullanımı,
•	 Donanımı	kullanacak	kişilerin	eğitimi	ve	bilgilendirilmesi,
•	 Temizliği,	Bakımı	ve	Tamiri.

UYGUN ve GÜVENLİ KKD SEÇİMİ 
KKD kullanımına bir program dahilinde karar verildikten son-
ra, beklenen korumanın sağlaması için karşılanması gereken bazı 
kriterler vardır. Bunlar güvenli ürün seçimi, uygun ürün seçimi 
ve doğru kullanım olarak üç başlıkta toplanabilir (Tablo 1) (1, 4):

Tablo 1. KKD Kullanımında Program Etkinliği Unsurları (1, 4)

Güvenli Ürün Seçimi Uygun Ürün Seçimi Doğru Kullanım

• CE işareti • Riske uygunluk 
• Eğitim, doğru takma/

çıkarma 

• Türkçe kullanım 

kılavuzu

• Yapılan işe 

uygunluk 
• Kullanım süresi

• İlgili standartlara 

uygunluk

• Kullanan kişiye 

uygunluk
• Bakım, onarım

Kullanılacak KKD güvenli olmalıdır. KKD, temel sağlık ve gü-
venlik gereklerini karşılamalı, CE işareti taşımalıdır. İlgili riske 
karşı beklenen makul koruma beklentisini karşılamalıdır. Per-
formans değerlerini gösteren Türkçe kullanım kılavuzu bulun-
malıdır. Üreticisi tarafından güvenli olduğuna dair belgelendir-
me süreçlerine tabi tutulmuş olmalıdır. İlgili standartlara uygun 
ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir (1, 5).

Kullanılacak KKD, işe, çalışana ve riske uygun olmalıdır (6). 
Riske uygun KKD seçiminin ilk adımı, risk değerlendirmesinin 
içerisinde yapısı ve büyüklüğü belirlenen tehlike ile buna karşı-
lık yeterli korumayı sağlayacak uygun performans düzeyinin 
eşleştirilmesidir. Riske uygun KKD seçiminin ikinci adımında ise 
KKD kullanımının ardından devam edecek olan kalan riskin sevi-
yesi, söz konusu risk için mevzuatta belirlenmiş olan kabul edile-
bilir maruziyet sınır değerleri ile karşılaştırılır. Performansa daya-
lı faktörlerin dışında, seçime ilişkin uygulama standartları ve reh-
berler bulunmaktadır (3). Bu rehberlerin kullanımında rehberde 
yer alan mevzuat bilgilerinin uygulama yapılacak ülke mevzuatı-
na uygunluğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

KKD’nin hangi riske karşı ne düzeyde koruma sağladığını 
gösteren performans değerlerinin belirlenmesinde ana unsurlar-
dan biri, riskin yapısı ve büyüklüğüdür. Örneğin, elektrikle ilgili 
yapılan bir işte yalıtkan ürün seçimi yapılması gereklidir. Burada, 
çalışılan elektriğin gerilim düzeyi ve ürünün hangi gerilime 
dayanabildiği hayati öneme sahiptir (6, 14).

Riske uygun yapılmamış ürün seçimine, gaz formundaki risk-
lere karşı solunumun korunması için toz filtreli maske kullanıl-
ması örnek verilebilir. Örneğin, sprey boya yapılan bir ortamda, 
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toz maskesi tek başına koruma sağlamayacaktır. Benzer şekilde, 
ahşap işlerinin yapıldığı bir işletmede, kullanılacak eldiven seçi-
minde aşınmanın yanı sıra kesilme riskinin de dikkate alınma-
sı gerekir (6, 14). 

Seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus işe, işin yü-
rütüm şartlarına, çalışma ortamına uygun ürün seçimidir. Örne-
ğin, maske kullanımında çalışılan ortamın oksijen düzeyi belir-
leyicidir. Bu unsurlar dikkate alınmadan yapılacak seçim, hayati 
risk oluşturabilir. Islak zeminde yapılan bir çalışmada, aynı per-
formans değerine sahip olsa da nitril ya da örgü eldiven yerine pet-
rol türevi malzemeden üretilmiş ürünler tercih edilmelidir (3, 14).

Seçimde, kullanımı sınırlandıran koşullar da dikkate alınmalı-
dır. Örneğin günlük 8 saatlik çalışma süresi için tasarlanmış bir iş 
ayakkabısının daha uzun süre kullanılması, ayakta çeşitli sağlık so-
runlarına yol açacak, ürünün kullanım ömrünü kısaltacaktır (14).

Kullanım düzeyini etkileyen diğer bir seçim unsuru ise kişiye 
uygunluktur. KKD’nin tasarlandığı koruma derecesini sağlaması 
için doğru bir şekilde kişiye uyması gerekir. (14).

Tüm işletme için tek tip, tek beden ürün tedariki en sık yapılan 
hatalardandır. KKD’nin kişisel olması gerekir. Çalışanın beden öl-
çüsüne uygun olmalıdır. Koruyucu kıyafetlerde büyük beden, dö-
ner aksam bulunması halinde takılma, makinaya kaptırma riski-
ne yol açabilir. (14).

Ortak kullanım özellikle ayakkabı, kulaklık gibi ürünlerde ter-
cih edilmemelidir. Hijyen kaynaklı sağlık sorunlarına, bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasına yol açabilecektir. İşitme kaybı olan bir 
çalışana verilecek işitme koruyucunun sesi azaltma düzeyi ya da 
gözlük kullanan bir çalışana verilecek göz koruyucunun tipi diğer 
çalışanlarla aynı olamaz. KKD’nin kişiye uygunluğu kişilerin kul-
lanma motivasyonunu ve donanımın kabul edilme düzeyini etki-
leyen önemli bir unsurdur (3, 14).

 
KKD’LERİN KULLANIMI,  
ÇALIŞAN EĞİTİMİ ve BİLGİLENDİRİLMESİ
KKD’lerin çalışanlar tarafından kullanım düzeyi önemlidir. Doğ-
ru ürün seçimi yapılmaması, çalışanların katılımlarının sağlan-
maması kullanım düzeyini etkileyen unsurlardandır. (3, 14). Kul-
lanılan KKD’nin, çalışanlar üzerinde fizyolojik parametreleri 
(kalp atım hızı, sıvı kaybı, vücut sıcaklığı), görevleri yerine getirir-
ken hata yapma düzeyi, konsantrasyon, tepki süresi, görev önce-
si ve sonrası bireysel algı ve iyilik hali üzerinde etkisi vardır (15).

Kişisel koruyucu donanımların yapısı gereği -tehlike kay-
nağının ortamdan izole edilmesinden farklı olarak- çalışanı iş 
ortamından izole ederek kişinin davranışlarında modifikasyon 
gerektirdiğinden, kişisel koruyucu donanım programları kapsam-
lı bir çalışan eğitimini içermediğinde başarılı olma ihtimalleri çok 
düşüktür. 

Bir kıyaslama yapılacak olursa, maruz kalımı kaynakta kontrol 
eden bir sistem (Örn. lokal havalandırma için çeker ocak), doğru-
dan çalışan dahil olmadan etkin bir şekilde çalışabilir. Ancak bir 
KKD (Örn. solunum koruyucu maske) kullanacak kişinin tam bir 
katılımını ve benimsemesini ve yönetimin bunu sağlamasını ge-
rektirir (3).  

KKD, yalnızca kullanıldığı zaman korur. KKD kullanım dü-
zeyini yükseltmek için çalışan eğitimlerinde, çalışanlara hangi 
risklerle karşı karşıya oldukları açıklanmalı, neden başka yollarla 

engellenemediği ve KKD kullanmaları gerektiği, kullanmamala-
rı halinde nasıl etkilenecekleri açıklanmalıdır. KKD’yi kullanacak 
kişilerin neden KKD’ye ihtiyaç duyulduğunu, hangi kontrol yön-
temlerinin yerine ya da yanı sıra kullanıldığını, donanım kulla-
nımından edinecekleri faydayı anlamalıdırlar. Koruma olmama-
sı durumunda yaşanan maruz kalımın sonuçları net bir şekilde 
açıklanmalıdır (3, 4). 

KKD’nin beklenen korumayı sağlayabilmesi için nasıl takılıp 
çıkarılacağı, donanımın doğru çalışmadığının fark edilmesi, te-
mizliği, bakımı, tamiri, hasarların nasıl anlaşılacağı hakkında 
mümkünse uygulamalı şekilde bilgi sağlanmalıdır. Acil durum-
lar da göz önünde bulundurularak donanımların kısıtlılıklarının 
farkında olmaları sağlanmalıdır. Ürünün seçiminde görüşlerinin, 
katılımlarının sağlanması, KKD kullanımını teşvik edici bir iş 
yeri ortamı oluşturulması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde 
KKD tedarik edilse bile kullanım düzeyi oldukça düşük kalacak, 
KKD’den beklenen koruma düzeyi sağlanamayacaktır (3, 6).

BAKIMI, TEMİZLİĞİ ve SAKLANMASI
KKD’lerin iş yerlerinde bakımı, temizliği ve saklanması çalışan-
ların yükümlülüklerindendir ve bu konuda eğitim verilmesi, çalı-
şanlar tarafından istendiği zaman yenisi ile değiştirilmesi gerek-
lidir. Tedarik edilen KKD’nin masrafları çalışana yansıtılamaz (2).

Sağlanan KKD’nin çalışır ve iyi durumda olmasını sağla-
mak için nasıl temizleneceği, bakımının nasıl yapılacağı, tamir 
gerektiren bir ürünün sağlam bir üründen nasıl ayırt edilece-
ği, kullanım ömrünün dolduğunun nasıl anlaşılacağı, kullanıcıya 
uygun olduğunun nasıl test edileceği (fit testin nasıl yapılacağı) 
eğitimlerde anlatılmalıdır (4). 

Eğitimlerde anlatılacak bilgilerin uygulanabilmesi için gerek-
li şartların sağlanması işverenin yükümlülüğüdür. KKD’leri sak-
lama için, kıyafet dolaplarından ayrı dolaplar sağlanmalı, temizli-
ğinin yapılabilmesi için gerekli tesis ve temizlik malzemesi hazır 
ve ulaşılabilir bulundurulmalıdır (3, 6).

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM  
ÜRÜN GRUPLARI
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair 
Tebliğ’de koruduğu uzva göre 9 ana ürün grubu vardır (10, 11):

•	 Göz	koruyucu	donanımlar,	
•	 Yüzü	kısmen	veya	tamamen	koruyucu	donanımlar,	
•	 Ayak,	bacak	ve	kaymaya	karşı	koruyucu	donanımlar,
•	 Baş	koruyucu	donanımlar,
•	 İşitmeyi	koruyucu	donanımlar,
•	 Koruyucu	giysiler,
•	 Solunum	sistemini	koruyucu	donanımlar,	
•	 El	ve	kol	koruyucu	donanımlar,
•	 Yüksekten	düşmeye	karşı	koruyucu	donanımlar.

KKD Regülasyonu Uygulama Rehberi ile uyumlu şekilde, riske 
özel ürün grupları da tanımlanmıştır. Ürün çeşitliliğindeki deği-
şikliklere göre liste güncellenmektedir (10, 11): 

- Boğulmayı önlemek veya can yeleği olarak kullanılmak üze-
re tasarlananlar,

- Elektriksel risklere karşı koruyucu donanımlar,
- Mekanik etkilere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlan-
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mış ve üretilmiş koruyucu donanımlar,
- Kurtarma donanımları,
- Motosikletçi donanımları,
- Yüksek görünürlük sağlayan giysi ve aksesuarlar.

KKD’lerin güvenli kabul edilebilmesi için karşılaması gereken 
standartlar “Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırıl-
mış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ” de listelenmiştir (16). 

GÖZ ve YÜZ KORUYUCULAR
Türleri 
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması 
Hakkında Yönetmeliğin Ek-2, 3’üncü maddesine göre göz ve yüz 
koruyucu türleri şunlardır (6):

Şekil 1. Göz koruyucu türleri (6)
(1a: Koruyucu gözlük, 1b: Şeffaf koruyucu gözlük, 2: Kapalı gözlük (İng. goggles), 3: 
Kaynak gözlüğü, 4: Yüz siperi, 5: Kaynakçı başlığı)

•	 Gözlükler,
•	 Kapalı	gözlük	(dalgıç	tipi	gözlük,	İng.	goggles),
•	 X-ışını,	lazer	ışını,	ultra-viyole,	kızılötesi,	görünür	radyasyon	

gözlükleri,
•	 Yüz	siperleri,
•	 Ark	kaynağı	maskeleri	ve	baretleri	(elle	tutulan	maskeler,	ko-

ruyucu baretler takılabilen maskeler veya baş bantlı maske-
ler).

Göz ve yüz koruyucular, ilgili standartlara göre darbe ve etkilere 
karşı temel olarak dört çeşit olarak tanımlanmıştır (4):

•	 Genel	Kullanım	Gözlükleri,	
•	 Tam	Koruma	Gözlükleri,
•	 Kaynak	İşleri	için	Gözlükler,
•	 Vizörler.

Göz ve yüz koruyucuların kullanım alanına göre ise 6 temel türü 
vardır (3):

•	 Koruyucu	gözlükler	 (yan	koruması	olan	 (Örn.	 çapak	gözlü-
ğü) ve olmayan),

•	 Tam	kapalı	gözlükler,
•	 Yüz	siperleri	(gözü	ve	yüzün	büyük	bölümünü	kapatan	siper-

ler),
•	 Barete	takılan	yüzün	ön	bölümünü	kapatan	siperler,
•	 Elde	tutulan	yüz	siperleri,
•	 Tam	kapalı	başlıklar	 (Yüz	 ile	birlikte	başın	tamamını	kapa-

tan başlıklar).

Göz koruyucular, TS 5560 EN 166 standardına uygun olmalıdır 
(16). İlgili standartlara göre, CE işaretlemesi hem çerçeve hem 
gözlük bölümünde yapılmalıdır ve performans değerleri ürün 
üzerinde ifade edilmelidir. CE işaretinin boyutu ile ilgili işitme 
koruyucularla birlikte istisna kapsamında olan ürünlerdendir. 
Ürünün özelliği nedeniyle mevzuatta belirtilen değerden daha kü-
çük boyutta işaretleme yapılabilir. Ancak CE işareti, silinmeyecek, 
kazınmayacak, açıkça okunabilir ve kullanım süresi boyunca çık-
mayacak şekilde olmalıdır (1). 

Kullanım Alanları ve İlgili Riskler
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik Ek’ine göre koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri 
veya elle tutulan yüz koruyucu donanımların kullanılmasının ge-
rekli olabileceği işler ve sektörler şu şekilde verilmiştir (6): 

•	 Kaynak	yapma,	öğütme	ve	ayırma	işleri,
•	 Sızdırmazlık	sağlamak	için	yapılan	işler	(kalafatlama)	ve	kes-

ki ile yontma, biçimlendirme işleri,
•	 Taş	yontma	ve	şekillendirme	işleri,
•	 Cıvatalama	işleri,
•	 Talaş	çıkaran	makinelerde	yapılan	talaş	toplama	işleri,
•	 Presle	sıcak	demir	işleme,
•	 Artıkların	parçalanması	ve	uzaklaştırılması	işleri,
•	 Aşındırıcı	maddelerin	püskürtülerek	kullanıldığı	işler,
•	 Asit	ve	baz	çözeltileriyle,	dezenfektan	ve	aşındırıcı	temizlik	

maddeleriyle yapılan işler,
•	 Sıvı	spreylerle	çalışma,
•	 Ergimiş	maddelerle	veya	onların	yakınında	çalışma,
•	 Radyant	ısı	ile	çalışma,
•	 Lazerle	çalışma,
•	 Biyolojik	ajanlarla	çalışılan	işler.

Hareketli parçalar, aşındırıcı kimyasallar, duman, lazer ve radyas-
yona karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılırlar. Yüz siperle-
ri, yüzün tamamını radyasyona, kimyasal, termal, mekanik risk-
lere karşı korumak için kullanılır. Yüz siperleri göz için de koru-
ma sağlasa da genellikle ilave göz koruyucu kullanımı gerektirirler. 
Optik radyasyona karşı koruma sağlayan gözlükler arasında mes-
leki amaçlar dışında kullanılan güneş gözlükleri de kişisel koruyu-
cu donanım kapsamına girmektedir (1, 10, 11).

Göz koruyucuların koruma sağladığı riskler, çalışma ortamın-
da bulunan ve verdiği zararlar bakımından farklılık gösteren mad-
delere göre çeşitlilik göstermektedir. Söz konusu maddeler ve etki-
leri aşağıda sıralanmıştır (4):

•	 Darbe	(Sıçrama,	çarpma	vb.),
•	 Optik	 radyasyon	 (Kaynak	 ışıması,	 güneş,	 lazer	 radyasyon	

vb.),
•	 Toz	ve	gaz	(Kömür	tozu,	kaynak	dumanı,	zararlı	kimyasallar	vb.),
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•	 Sıçramalar	 (Sıvı	 maddelerin	 taşınması,	 boşaltılması,	 işlen-
mesi vb.),

•	 Ergimiş	metaller	ve	sıcak	yüzeyler	(Döküm	gibi	metalle	yapı-
lan işlemlerde vb.),

•	 Elektrik	arkı	(Elektrik	yükü	altında	yapılan	çalışmalarda	vb.).

Optik radyasyona karşı yeterli göz ve yüz korumasının sağlanma-
ması aşağıdaki sağlık sorunlarına yol açabilir (17): 

•	 Fotokeratit,
•	 Konjonktivit,
•	 Kataraktogenez,
•	 Eritem,
•	 Elastoz,
•	 Cilt	kanseri,
•	 Fotoretinit,
•	 Retina	yanığı,
•	 Kornea	yanığı,
•	 Yanık.

Göz korumada, TS 5560 EN 166 standardında yer alan, göz koru-
yucularının fonksiyonunu belirleyen, mekanik, kimyasal ve optik 
ışınımlar gibi yapılan pek çok teste göre alacağı ve koruma sınıfını 
gösteren özel işaretlemeler, kullanıcıya seçim ve kullanımda ko-
laylık sağlar. Göz koruyucunun performansı ve özelliklerine iliş-
kin bu işaretlemelere ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir (Tablo 2).

Seçiminde, Kullanımında ve Bakımında Dikkat 
Edilecek Hususlar
Kullanılacak ürün seçiminde mevcut riske uygun korumayı sağ-
layacak ürün seçimi yanı sıra kişiye uygunluk ve ergonomik ürün 
seçimi önemlidir (3, 4, 14). 

•	 Mekanik	risk	söz	konusu	ise	parçacığın	göze	ulaşma	hızına	
göre ürün seçilir. Parçacık sıçramasına karşı yanları kapalı 
ya da tam kapalı (İng. goggles) gözlük tipi seçilir. 

•	 Işınlara	karşı	koruyucu	seçiminde,	ışığın	dalga	boyu	ve	ma-
ruz kalım süresi dikkate alınmalıdır. 

•	 Gözlük	kullanan	çalışanlara,	gözlük	üstüne	takılabilen	ürün-
ler kullanılmalıdır.

•	 Diğer	 KKD’ler	 ile	 birlikte	 kullanılacak	 ise,	 örneğin	 baret,	
maske ve gözlük aynı anda kullanılacaksa, hepsi bir arada ta-
kılmaya uygun parçalar olmalıdır. 

•	 Görüşü	 bozmayacak	 yapıda,	 diyoptri	 0	 (numarasız)	 olmalı-
dır. Numaralı gözlükler tıbbi ürün kapsamında değerlendi-
rildiğinden KKD olarak geçmemektedir. Koruyucu özelliği 
bulunan gözlüklerin KKD ile ilgili teknik düzenlemeye uy-
gun olması gerekir. Özel üretilen numaralı kişisel koruyucu 
donanım gözlüklerin mutlaka KKD AB 2016/425 Regülasyo-
nuna (Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği) göre belge-
lendirilmesi ve ilgili standarda sahip olması gereklidir.

•	 Buğulu	ortamda	buğu	önleyici	uygulanmış	ürünler	konforlu	
kullanım sağlayacaktır. Aynı zamanda buğulanmadan kay-
naklanan “net görememe” ek riskini önlemek için önemlidir. 

•	 Genellikle	çalışma	süresince	kullanım	gerektirdiğinden	 tasa-
rımın ergonomisi ve çalışanın görsel olarak beğenisi kullanım 
düzeyini etkilemektedir. Özellikle baş ağrısı ya da sıkma şi-
kayeti alınıyorsa, gözlüğün kişiye göre ayarlanmasını sağlayan 
tasarım özellikleri konusunda bilgilendirme sağlanmalıdır.

•	 Kaynak	gözlüklerinin,	kaynak	ışımalarından	cildi	(Örn.	yüz	
ve boyun vs.) korumayacağı unutulmamalıdır. 

•	 Lazerle	çalışmada	kullanılacak	gözlük	üzerinde	lazer	işareti	
bulunmalıdır ve ilgili sabit dalga boyunda koruyuculuğu bel-
gelendirilmiş olmalıdır.

•	 Ürün	 üzerinde	 (genellikle	 sap	 kısmında	 ve	 cam	 üzerinde)	
çıkmayacak şekilde CE işareti bulunmalıdır. 

•	 Kaynak	siperlerinde	lens	takıp	çıkarılabilen	yapıda	ise,	siper	
bölümünde ve cam üzerinde CE işareti ayrı ayrı bulunmalıdır.

•	 Kaynak	 gözlükleri	 ve	 yüz	 siperlerinde	 kızıl	 ötesi	 ışına	 kar-
şı gözün korunabilmesi için kaynak işlemine başlanmadan 
(torç vurulmadan) takılmalıdır.

•	 Kaynak	siperlerinde	lens	koyuluk	derecesi	seçimi	kaynak	ti-
pine ve uygulama voltajına göre değişir. Uygun seçim yapıl-
maması görmede anlık ve uzun vadede hasarlara neden olur. 

•	 Kaynak	siperlerinde	lens	ardından	bakıldığında	işlem	yapıla-
cak alan net görülemiyorsa buna göre lens ve koyuluk dere-
cesi seçimi tekrar yapılmalıdır. Aynı zamanda yapılan kay-
nak sırasında lens ardından görünen ışığın yeşil olması ge-
reklidir. Kızıla, maviye dönük renklerde görünüyorsa lens se-
çimi yanlıştır. Yeniden seçim yapılmalıdır.

•	 Asit	 buharı	 gibi	 uçucu	 ve	 göze	 zarar	 verebilecek	 kimyasal-
larla yapılacak çalışmalarda, sıçrama riskine karşı kullanılan 
yanları kapalı gözlük yeterli değildir, buhara maruz kalımı 
önlemek için tam kapalı tip gözlükler kullanılmalıdır. 

•	 İnce	 toz,	 toksik	 partiküller	 ve	 göze	 zararlı	 lifli	 yapılar	 için	
tam kapalı gözlük kullanılmalıdır.

Tablo 2. Göz koruyucu performans işaretlemesi örnekleri (18)

Optik Işınım Filtre Kodları
Yüksek Hızlı Parçacıklara Karşı Koruma (Mekanik 

Dayanım)
Kullanım Alanına Göre Özel İşaretleme

Mor Ötesi  2, 3

Kızıl Ötesi  4

Güneş Işığı 5, 6

Kaynakçı  Kodsuz

Düşük enerjili darbe (0,86 g - 45 m/s)  F

Orta enerjili darbe (0,86 g - 90 m/s)  B

Yüksek enerjili darbe (0,86 g - 120 m/s)  A

Artırılmış sağlamlık (43 g, -  5,1 m/s)  S

Sıvı damlacıkları   3

İri partiküller   4

Gaz ve küçük partiküller  5

Kısa  devre elektrik arkı  8

Uç sıcaklık yüksek hızda parçacıklar T

Ergimiş metaller ve sıcak katılar 9 T

Buğulanma direnci   N

Yüzey hasarı direnci   K
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AYAK ve BACAK KORUYUCULAR
Türleri
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik Ek’inde yer alan ayak ve bacak koruyucuları 
türleri şunlardır (6):

•	 Normal	ayakkabılar,	botlar,	çizmeler,	uzun	botlar,	güvenlik	
bot ve çizmeleri,

•	 Bağları	ve	kancaları	çabuk	açılabilen	ayakkabılar,
•	 Parmak	koruyuculu	ayakkabılar,
•	 Tabanı	ısıya	dayanıklı	ayakkabı	ve	ayakkabı	kılıfları,
•	 Isıya	dayanıklı	ayakkabı,	bot,	çizme	ve	tozluklar,
•	 Termal	ayakkabı,	bot,	çizme	ve	kılıfları,
•	 Titreşime	dayanıklı	ayakkabı,	bot,	çizme	ve	kılıfları,
•	 Antistatik	ayakkabı,	bot,	çizme	ve	kılıfları,
•	 İzolasyonlu	ayakkabı,	bot,	çizme	ve	kılıfları,
•	 Zincirli	testere	operatörleri	için	koruyucu	bot	ve	çizmeler,
•	 Tahta	tabanlı	ayakkabılar,
•	 Takıp	çıkarılabilen	ayak	üst	kısmı	koruyucuları,
•	 Dizlikler,
•	 Tozluklar,
•	 Takılıp	çıkarılabilen	iç	tabanlıklar	(ısıya	dayanıklı,	delinme-

ye dayanıklı, ter geçirmez),
•	 Takılıp	çıkarılabilen	çiviler	(buz,	kar	ve	kaygan	yüzeylere	karşı).

Ayak koruyucular, çalışanları kaza anında ortaya çıkabilecek yara-
lanmalardan koruyucu özelliklere sahip ayak giyecekleridir (4, 16):

•	 Emniyet	ayakkabıları	(TS	EN	ISO	20345),
•	 Koruyucu	ayakkabılar	(TS	EN	ISO	20346),
•	 İş	ayakkabıları	(TS	EN	ISO	20347),
•	 Diz	koruyucular	(TS	EN	14404	+	A1).

Emniyet ayakkabıları, en az 200 Joule (J) enerji seviyesinde deneye 
tabi tutulduğunda (yaklaşık 20 kg’lık bir ağırlığın 1 metreden düş-
mesine eşit), darbeye karşı en az 15 kilo Newton (kN) sıkıştırma 

kuvveti ile sıkıştırmaya (yaklaşık 1,5 ton) karşı ayak ve parmak-
lar için koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Koruyucu ayak-
kabılar ise 100 J’lük enerji seviyesine tabi tutulduğunda 10 kN 
sıkıştırma kuvvetine karşı koruma sağlayarak, cisim düşmesine 
karşı parmakların ve ayağın korunmasını sağlar. İş ayakkabıları 
ise burun koruyucu olmadığından kaza sırasında darbe ya da 
sıkışma dışında meydana gelebilecek risklere karşı korur (4).

Ayak koruyucular ayağa cisim düşmesi, ayağa dışarıdan ge-
lebilecek darbelerin yanı sıra, kaygan zemin, elektrik, su ile ça-
lışma, delinme, batma, kesilme gibi tehlikelere karşı da koruma  
sağlayabilirler.

Ayakkabı, çizme, bot ya da parmak ucu koruyucu şeklin-
de tasarlanabilen ayak koruyucuların, çelik, kompozit vb. sert-
leştirilmiş ara taban ile sertleştirilmiş burun ve seramik zemin-
de / çelik zeminde kayma direncine sahip olmasına göre sınıfları 
farklılaşmaktadır. Sahip oldukları özellikler ve geçmiş oldukları 
test sonuçlarına göre kullanım ve seçimi kolaylaştırıcı farklı işa-
retler alırlar.

Ayak koruyucularda tabanın kayma direnci için TS EN ISO 
13287 standardına göre;

•	 Seramik	yüzeyde	sabun	(sodyum	loril	sülfat)	çözeltisi	ile	kay-
ma direnci olan ayakkabılar SRA,

•	 Çelik	yüzeyde	yağ	çözeltisi	ile	kaymaya	karşı	dirençli	ayakka-
bılar SRB,

•	 Her	 iki	 kayma	 direncine	 sahip	 ayakkabılar	 ise	 SRC	 olarak	
işaret alır. 

Emniyet ayakkabılarının en bilinen sınıflandırması S1, S2 ve 
S3’tür. S1 ayakkabı çelik burunlu, S2 ayakkabı çelik burunlu ve 
kaymaya karşı dirençli, S3 ayakkabı ise tabandan gelebilecek de-
linme riskine karşı nüfuziyet dirençli çelik/kompozit ara taban-
lıdır (4). Üreticiler çelik, alüminyum, kompozit vb. sertleştirici 
ürünler geliştirerek tasarımlarında kullanabilir, ancak ilgili stan-
dartlardaki testleri geçmeleri şarttır.

TS EN ISO 20345 Emniyet Ayakkabıları Standart İşaretleri
SB: 200 Joule darbeye ve 15 kN çarpmaya dayanıklı koruyu-

cu burun
S1: SB + kapalı arka kısım (topuk) + antistatik + enerji emici 

topuk + hidrokarbonlara dayanım
S1P: S1 + delinmeye dayanıklılık
S2: S1 + Saya kısmı su sızdırmaz ve emmez
S3: S2 + delinmeye dayanıklılık + girintili çıkıntılı dış taban 

(tırtıklı)
Dizliklerin ise, dize takılabilen ya da kıyafet üzerindeki ceple-

re/gözlere yerleştirilen ya da kıyafetle birleşik halde bulunan tür-
leri vardır (4).  

Yapıldıkları malzemeye bağlı olarak Sınıf I ve Sınıf II şeklinde 
ikiye ayrılırlar. Sınıf I tamamı kauçuk veya tamamı polimer esaslı 
olanlar hariç, deri veya diğer malzemelerden yapılmış; Sınıf II ta-
mamı kauçuk veya tamamı polimer esaslı (örneğin, tamamen ka-
lıplanmış) ayak giyeceği olarak sınıflandırılmıştır (4). 

Aşağıdaki tabloda, ayak koruyucuların zorunlu özelliklerine 
ilave olarak çalışma ortamına göre ürün seçiminde kullanılmak 
üzere ilgili standartta tanımlanan ilave koruyucu özellikleri ve 
işaretleri verilmektedir: 

Şekil 2. Emniyet ayak giyeceklerinin bölümleri (4)

1 Gamba 4 Saya 7
Nüfuziyete dirençli ek 
parça taban

10 Mostra

2 Gamba ağzı 5 Ön saya 8 Dış taban 11 Ökçe

3 Dil 6
Burun 
koruyucu

9 Taban desenindeki diş
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Tablo 3. Ayak koruyucu giyeceklerde ilave koruyucu özelliklerin işaret-
lenmesi (4)

P Nüfuziyet direnci (İng. Penetration resistance)

C Elektriksel özellikler (İletken ayakkabılarda) (İng. conductive footwear)

A Elektriksel özellikler (Antistatik ayakkabılarda) (İng. antistatic footwear)

HI Tabanın sıcağa karşı yalıtımı (İng. heat insulation)

CI Tabanın soğuğa karşı yalıtımı (İng. cold insulation)

E Ayak topuğunun basma bölgesinin enerji soğurması (İng. Energy 

absorption of seat region)

WR Su direnci (İng. Water resistance)

M Tarak koruyucu (İng. Metatarsal protection)

AN Dış darbelere karşı ayak bileği koruyucu (İng. Ankle protection)

CR Sayanın kesilme direnci (İng. Cut resistance)

WRU Su nüfuziyeti ve soğurması (İng. Water penetration and absorption)

HRO 300oC sıcaklığa kadar sıcak temas direnci (İng. Resistance to hot 

contact)

FO Fuel oil direnci (İng. Resistance to fuel oil)

Kullanım Alanları ve İlgili Riskler
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik Ek’ine göre ayak koruyucuların kullanılması-
nın gerekli olabileceği işler ve sektörler şu şekilde verilmiştir (6):

•	 Delinmez	tabanlı	emniyet	ayakkabıları
•	 Karkas	ve	temel	işleri,	yol	çalışmaları
•	 İskelelerde	yapılan	çalışmalar
•	 Karkas	yapıların	yıkım	işleri
•	 Kalıp	yapma	ve	sökme	işlerini	de	kapsayan	beton	ve	prefabri-

ke parçalarla yapılan çalışmalar
•	 Şantiye	alanı	ve	depolardaki	işler
•	 Çatı	işleri
•	 Delinmez	taban	gerektirmeyen	emniyet	ayakkabıları
•	 Çelik	 köprüler,	 çelik	 bina	 inşaatı,	 sütunlar,	 kuleler,	 hidro-

lik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, 
büyük konteynırlar, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji 
santrallerinde yapılan işler

•	 Fırın	yapımı,	 ısıtma	ve	havalandırma	tesisatının	kurulması	
ve metal montaj işleri

•	 Tadilat	ve	bakım	işleri
•	 Yüksek	 fırınlar,	 ergitme	ocakları,	 çelik	 işleri,	 haddehaneler,	

metal işleri, demir işleme, presle demire şekil verme, sıcak 
presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan işler

•	 Taş	ocaklarında	ve	açık	ocaklarda	yapılan	işler,	kömür	işlet-
melerinde yapılan dekapaj işleri

•	 Taş	yontma	ve	taş	işleme	işleri
•	 Düz	cam	ve	cam	eşya	üretimi	ve	işlenmesi
•	 Seramik	endüstrisinde	kalıp	işleri
•	 Seramik	endüstrisinde	fırınların	kaplanması
•	 Seramik	eşya	ve	inşaat	malzemesi	kalıp	işleri
•	 Taşıma	ve	depolama	işleri
•	 Konserve	yiyeceklerin	paketlemesi	ve	dondurulmuş	etle	ya-

pılan işler
•	 Gemi	yapım	işleri
•	 Demiryolu	manevra	işleri
•	 Kaymayı	önleyici	ve	delinmeye	dayanıklı	ayakkabılar

•	 Çatı	işleri	
•	 Kaygan	zeminde	çalışma	gerektiren	ve	delinme	riski	içeren	

işler 
•	 Yalıtkan	tabanlı	koruyucu	ayakkabılar
•	 Çok	sıcak	veya	soğuk	malzemelerle	yapılan	çalışmalar
•	 Kolayca	çıkarılabilen	emniyet	ayakkabıları
•	 Ergimiş	maddelerin	 ayakkabıdan	 içeri	 girme	 riski	 bulunan	

işler

Çalışma ortamında düşme, delinme, kayma gibi nedenlerle 
meydana gelebilecek ayak veya bacak yaralanmalarından uygun 
özellikte ayakkabı giyerek korunmak mümkündür. Sosyal Güven-
lik Kurumu’nun 2014 yılına ait iş kazası ve meslek hastalıkları ista-
tistiklerine göre ayak ve bacak bölgesinin maruz kaldığı darbeler se-
bebiyle yaralananların oranı %26’dır. Ayak koruyucu donanım kul-
lanılması gereken durumlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır (4):

•	 Ağır	nesnelerin	ayağa	düşme	tehlikesi	olduğunda,
•	 Normal	ayakkabıları	delebilecek	özellikte	olan	çivi,	metal	par-

çası gibi keskin nesneler çalışma ortamında bulunduğunda,
•	 Ergimiş	metallerle	yapılan	çalışmalarda,
•	 Sıcak,	ıslak	veya	kaygan	zeminlerin	bulunduğu	ortamlarda,
•	 Elektrik	kaynaklı	tehlikeler	bulunduğunda.

Dizliklerin kullanım alanları ise diz çökme pozisyonunda ya da di-
zin yere konulduğu çalışma şekilleridir. Diz koruyucular, diz üze-
rindeki basıncı dağıtıp azaltarak eklem rahatsızlıklarının oluşma-
sını önleme, sert cisimlerin dize batmasını engelleme ve zeminde 
bulunabilecek tehlikeli kimyasal maddeler ile teması keserek deri-
de oluşabilecek alerji ve tahrişi engelleme amacıyla kullanılır. Diz 
koruyucular koruma sağladıkları risklere göre sınıflandırılırlar:

Seviye 0: Sadece düz zeminlerde kullanılan ve delinme diren-
ci bulunmayanlar

Seviye 1: Düz ve düz olmayan zeminlerde kullanılabilen ve 
delinmeye karşı en az 100 N koruma sağlayanlar

Seviye 2: Düz ve düz olmayan zeminlerde kullanılabilen ve 
delinmeye karşı en az 250 N koruma sağlayanlar

Seçiminde, Kullanımında ve Bakımında 
Dikkat Edilecek Hususlar
Kullanılacak olan ayak koruyucu çeşitleri birçok kişisel koruyu-
cu donanımda olduğu gibi çalışma ortamına ve yapılan işe bağlı 
olarak değişiklik göstermektedir. Bu sebeple kişisel koruyucu do-
nanım seçerken iş yeri ortamının risk değerlendirilmesinin ince-
lenmesi oldukça önemlidir. Kullanımında en sık karşılaşılan ça-
lışan şikayetleri terletmesi, ağır olması ve mantar oluşumuna yol 
açması olduğundan ürün seçiminde, kişiye uygunluk ve ergono-
mik kriterler özel önem arz eder (3, 4, 14):

- Çalışma ortamına uygun ayak koruyucuların seçiminde zo-
runlu özelliklere ek olarak çalışma koşullarına göre ilgili stan-
dartta tanımlanan ilave koruyucu özellikleri dikkate alınır.  

- Ortamda çivi, metal parçası gibi delici veya yaralayıcı mad-
deler, tabandan gelebilecek delinme riski varsa kullanılan 
ayakkabı çelik vb. sertleştirilmiş ara taban ile sağlanan de-
linmeye karşı dirençli (nüfuziyet direnci-P) olmalıdır.

- Ortamda elektrik kaynaklı tehlike bulunduğunda yapılan 
iş göz önüne alınarak kullanılan ayak koruyucu tipi iletken, 
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anti statik, ESD Elecro Static Discharge (Elektrostatik De-
şarj) veya yalıtkan olarak seçilebilir. 

- Antistatik ayakkabı yalıtkan ayakkabı değildir, aksine biri-
ken statik elektriğin aktarımını sağlar. Bu nedenle muhtemel 
patlayıcı ortamlar gibi kıvılcımın risk oluşturduğu ortamda 
antistatik ayakkabı kullanılmalıdır. 

- Her antistatik ayakkabı, aynı zamanda ESD ayakkabıdır. An-
cak her ESD ayakkabı tüm antistatik direnç (ohm) aralığını 
karşılamaz. Ayakkabı seçiminde risk değerlendirmesinde tes-
piti gereken direnç aralığı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.

- Elektrik çarpması riski bulunan durumlarda tehlikeli akı-
mın vücuttan geçmesini önleyecek yalıtkan ayak koruyucu 
kullanılır. Burada antistatik ayakkabı kullanımı uygun de-
ğildir. Herhangi bir ayak koruyucunun ilgili yükseklikte-
ki gerilime karşı yalıtkanlık testine tabi tutularak kullanıl-
ması da yeterli korumayı sağlamaz. Çünkü elektrik direnci 
yüksek olan ayakkabının kategorisi, belgelendirme süreci ve 
tabi olduğu temel sağlık ve güvenlik kriterleri değişmekte-
dir. Ürünün bir bütün olarak değerlendirildiği, yalıtkan ayak 
koruyucularla ilgili standartları (TS EN 50321-1/AC) sağla-
ması gerekmektedir. Bu standarda göre mutlaka Maksimum 
AC (alternatif akım) Çalışma Gerilimine göre seçim yapıl-
malıdır.  Test gerilimine göre yapılacak seçimler kullanıcı-
nın ciddi hasar görmesine neden olabilir. Bu standarda göre 
yalıtkan ayakkabılarda maksimum AC çalışma gerilimi 500 
V ise Sınıf 00; 1kV ise Sınıf 0; 7,5 kV ise Sınıf 1; 17,5 kV ise 
Sınıf 2, 26,5 kV ise Sınıf 3 ve 36 kV ise Sınıf 4 olarak isimlen-
dirilir ve mutlaka bu çalışma gerilimlerine göre seçim yapıl-
malıdır. Elektrik direnci olan ürünlerin üzerinde çift üçgen 
sembolü bulunur.

- Kaygan, ıslak zeminde yapılan çalışmalar için zemine ve kay-
ganlığa neden olan maddeye göre SRA ya da SRB ya da SRC 
taban seçilir.

- Kullanımında karşılaşılan şikayetler arasında ayakta mantar 
oluşması, sertleştirilmiş burnun denk geldiği yerde ayak par-
makları üzerinde ağrı-yara, terleme, ayakkabının ağır olma-
sı, kayma, tabanın kırılması sayılabilir. Söz konusu şikayet-
lerin nedenleri arasında son kullanım tarihi yaklaşmış, raf 
ömrünü doldurmak üzere olan ürünlerin alınması, kulla-
nım süresi göz önüne alındığında aslında raf ömrünü dol-
durmuş ürünlerin kullandırılması, günlük kullanım süresi-
nin imalatçının tavsiyesinin (genelde 8 saat) üzerine çıkma-
sı, pamuklu olmayan - hava almayan çorap vb. tekstil ürün-
leriyle birlikte kullanımı, uygun saklama koşulları olmaması 
nedeniyle hava ile temasının yetersizliği ya da hijyen eğitimi 
eksikliği ve ortak kullanım sayılabilir.

- Ürün seçiminde ergonomik faktörlerin, ayak numarası gibi 
bireysel özelliklerin dikkate alınması gerekir. 

- Ürün seçiminin, ürünün görselliğinin ve ergonomisinin kul-
lanım düzeyi üzerine etkisi vardır. Koruyuculuk, güvenlik 
ve dayanıklılığın yanı sıra hafiflik, rahatlık ve hatta görünüş, 
tasarım göz önünde bulundurulur. Ayak koruyucunun koru-
yuculuk başarısı kullanıcı tarafından kabul edilme düzeyine 
bağlıdır. 

- CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır. Kıla-
vuzda, üretici tarafından koruma sağladığı performans de-

ğerlerine ilişkin bilgi sunulmalıdır. Etiketinde üretici kodu, 
ilgili standart ve standartlarda öngörülen koruma sınıfına 
ilişkin işaretlemeler bulunmalıdır.

- Ayak giyecekleri, kullanım ömrünü uzatmak için kuru ve ha-
valandırmalı bir yerde doğrudan sıcaklığa maruz kalmaya-
cak halde saklanmalıdır. Üstündeki toz ve kir nemli bir bez 
veya fırça ile periyodik olarak temizlenmelidir. 

- Diz çökme konumunda yapılan çalışmalarda, diz koruyucu 
kullanılsa dahi belirli aralıklarla çalışma pozisyonunun de-
ğiştirilmesi ve ayağa kalkılarak hareket edilmesi kan dolaşı-
mının düzenlenmesi için son derece önemlidir.

BAŞ KORUYUCULAR
Türleri
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik Ek’inde yer alan baş koruyucular şunlardır (6):

•	 Endüstriyel	 (madenler,	 inşaat	 sahaları	 ve	 diğer	 endüstriyel	
alanlar) koruyucu baretler,

•	 Saçlı	derinin	korunması	için	kullanılan	kep,	bone,	siperlikli/
siperliksiz saç fileleri,

•	 Koruyucu	başlıklar	(kumaştan	veya	geçirimsiz	kumaştan	ya-
pılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)

Başlıklar (Kepler)
Darbe emici şapka (kep/darbe başlığı), kullanıcının başını, sadece 
sabit durumdaki sert cisimlere çarpma sonucu oluşabilecek yara-
lanmalara karşı korumak amacıyla tasarlanan başlıklardır (Şekil 
3). İç düzeyinde bulunan destek sayesinde koruma sağladığı için 
KKD kapsamındadır ve diğer KKD’ler gibi CE işareti taşımalıdır. 
Baretin sahip olduğu koruma performansını sağlayamadığı için 
baret yerine kullanılamaz. Hareketli parçalarla çalışmada veya 
başa cisim düşmesi riski bulunan yerlerde baret yerine kullanı-
mı uygun değildir (4). Bu donanımlar TS EN 812 standardına uy-
gun olmalıdır (16).

Şekil 3. Kep görseli (4)

Baretler
Baretler sağladıkları koruma seviyesine göre endüstriyel baretler 
ve yüksek performanslı endüstriyel baretler olarak ikiye ayrılabi-
lir. Baretlerin sahip olduğu özellikler TS EN 397+A1 standardı-
na göre zorunlu ve opsiyonel olarak ikiye ayrılmıştır (26). Çalış-
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ma şartları ve risklere göre uygun özellikler seçilir. Zorunlu özel-
likler ve testler; çene bandı bağlantılarının direnci, darbeye, delin-
meye ve aleve karşı dayanım olarak belirlenmiştir. Opsiyonel test 
ve işaretlemeler ise; elektriksel yalıtkanlık (440 VAC veya 1000 
VAC), LD Lateral Deformation (Yanal deformasyon), çok düşük 
veya çok yüksek sıcaklıklar (-30, +150 oC ) ve MM Molten Me-
tal (Ergimiş metal) sıçramasıdır. Baretler; hafif, rahat, ergonomik, 
kolayca ayarlanabilen, kullanıcıya uyumlu ve dayanıklı olmalıdır. 
Güneş, yağmur, soğuk, toz, titreşim, ter ile temas gibi olumsuz ko-
şulların etkisi altında bozulmaya uğramamalıdır. Baretin içliğin-
de olan bantların cilt ile temas eden kısımlarında tahrişe neden 
olabilecek malzemeler kullanılmamalıdır. (4)

Darbeye karşı dayanım özelliğiyle, barete 5.000 Newton’luk 
kuvvet uygulandığında uygulanan kuvvetin belli sınır değerler 
içinde engellenerek baş ve boyun bölgesinin korunduğunu göste-
rir. Delinmeye karşı dayanım baretin yüksekten düşen sivri cisim-
lere karşı kullanıcıyı koruyup korumadığını gösterir. Aleve kar-
şı dayanım ise, barete alev tutulduğunda tutuşup tutuşmadığını 
gösterir. Alevin belli bir süre sonra sönmesi gerekmektedir. Bu 
özelliği karşılamayan baretler tutuşarak kullanıcıya zarar verebi-
lir (4).

TS EN 397+A1 standardına uyan baret üzerinde, aşağıdaki bil-
gileri verecek şekilde dökümle veya basılarak yapılan bir işaret bu-
lunmalıdır (4):

•	 Standardın	numarası,
•	 Üreticinin	adı	veya	tanıtım	işareti,
•	 Üretim	yılı	ve	üç	aylık	dönemi,
•	 Baretin	 tipi	 (gösterilişi):	Hem	gövdeye	hem	de	 içliğe	 işaret-

lenmelidir.
•	 Boyut	veya	boyut	aralığı	 (cm):	Hem	gövdeye	hem	de	 içliğe	

işaretlenmelidir.
•	 Gövde	malzemesinin	 kısaltması	 TS	 EN	 ISO	 472:2013/A1’e	

uygun olmalıdır. 

Baret gövde yapımında kullanılan malzeme türleri ve kısaltma-
ları (4):

•	 ABS	(Akrilonitril	Butadien	Stiren):	termoplastik	malzeme,
•	 HDPE:	yüksek	yoğunluklu	polietilen,
•	 LDPE:	düşük	yoğunluklu	polietilen,
•	 POLYAMİDE:	naylon	/fiberglas	polimer,
•	 RECYCLABLE:	geri	dönüşümlü	malzeme.

Yüksek performanslı endüstriyel baretler, üstten ve yandan ge-
len darbelere, delinmeye ve çarpmalara karşı endüstriyel baret-
lere oranla daha yüksek bir koruma seviyesi sağlar. Yapı olarak 
endüstriyel baretlere benzer. Koruma seviyesini yükseltmek için 
içerisine poliüretan veya yüksek yoğunluklu polistiren içerikli kö-
pükten dolgu malzemesi yerleştirilmiştir. TS EN 14052+A1 stan-
dardında uygun olmalıdır (16).

Kullanım Alanları ve İlgili Riskler
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik Ek’ine göre koruyucu baretlerin kullanılmasının 
gerekli olabileceği işler ve sektörler şu şekilde verilmiştir (6):

•	 İnşaat	işleri,	özellikle	iskeleler	ve	yüksekte	çalışma	platform-
larının üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp 

yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma 
ve yıkım işleri,

•	 Çelik	köprüler,	çelik	yapılar,	direkler,	kuleler,	hidrolik	çelik	
yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük 
konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde 
yapılan çalışmalar,

•	 Tüneller,	maden	ocağı	girişleri,	kuyular	ve	hendeklerde	yapı-
lan çalışmalar,

•	 Toprak	ve	kaya	işleri,	yeraltında	ve	taşocaklarında	yapılan	iş-
ler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekupaj işle-
ri,

•	 Civatalama	işleri,
•	 Patlatma	işleri,
•	 Asansörler,	kaldırma	araçları,	vinç	ve	konveyörler	civarında	

yapılan işler,
•	 Yüksek	 fırınlar,	 ergitme	ocakları,	 çelik	 işleri,	 haddehaneler,	

metal işleri, demir işleme, presle sıcak demir işleme, döküm 
işleri,

•	 Endüstriyel	 fırınlar,	 makinalar,	 silolar,	 bunkerler	 ve	 boru	
hatlarında yapılan işler,

•	 Gemi	yapım	işleri,	demiryolu	manevra	işleri,	mezbahalarda	
yapılan işler.

İnşaat, maden, metal ve orman sektörleri gibi çalışma alanının dar 
olduğu veya birçok faaliyetin aynı anda ve aynı yerde yürütüldüğü 
işkollarında, çalışanların baş yaralanmalarıyla karşılaşma riskleri 
yüksektir. Baş bölgesine gelebilecek darbelerin ciddi sağlık sorun-
larına ve ölümlere yol açma ihtimali olduğu için çalışma esnasında 
baret kullanılmalıdır. Baretler, düşen objelerden, çarpma ve darbe-
lerden, elektrik çarpmalarından, ergimiş metal sıçramalarından ve 
yanma gibi durumlardan baş bölgesini korumak amacıyla kullanı-
lır (4). Bir baretin sahip olduğu özellikler ve aynı anda hangi riskle-
re karşı koruyucu olacağı üzerindeki işaretlerden anlaşılabilir. 

Endüstriyel baretler, en yaygın baret tipidir. Dış yüzeyi genel-
likle polietilen, Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS), HDPE High 
Density Poly Etylen (Yüksek yoğunluklu polietilen) veya polyester 
reçineyle sertleştirilmiş fiberglas malzemeden oluşmaktadır (4).

Endüstriyel baretin bölümleri; gövde, içlik, içlik ayarı, baş çev-
resi bandı, ter bandı, siper, çene bandı şeklindedir (Şekil 4). Ayrı-
ca üzerinde havalandırma delikleri ve aksesuar takmak için kenar 
boşlukları bulunur. 

Ortam sıcaklığına göre, -10 oC ile +50 oC arasındaki sıcaklık-
larda normal endüstriyel baretler kullanılabilir. -20 oC ve -30 oC 
de yapılacak olan çalışmalarda bu sıcaklıklara dayanıklı opsiyonel 
testleri geçmiş baretler kullanılmalıdır. Bu tip baretlerin üstünde 
dayanıklı olduğu sıcaklık değeri üreticisi tarafından belirtilmelidir. 
Döküm, demir çelik gibi yüksek sıcaklıkların olduğu çalışma or-
tamlarına özel olarak üretilen, opsiyonel sıcaklık testlerini geçmiş 
ve üstünde +150 oC ibaresi olan baretler kullanılmalıdır (4,14).

Gerilim altında yapılan çalışmalarda uygun baret seçimi haya-
ti önem taşır. Düşük voltajlı elektrik kaynaklı tehlikelerin olduğu 
çalışma ortamlarında yalıtkan özellikli (dielektrik dayanımı yük-
sek) baretler kullanılmalıdır. Bu tip baretlerin üzerinde “440 VAC” 
(440 Volt Alternatif Akım) ibaresi bulunmalıdır. 1.000 VAC. (Bin 
volt alternatif akım) veya 1.500 VDC (Binbeşyüz volt doğru akım) 
değerini aşmayan gerilimin olduğu yük altında yapılan çalışma-
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Şekil 4. Endüstriyel baret bölümleri (4)

larda ise TS EN 50365 standardına uygun baretler kullanılmalıdır. 
TS EN 50365 standardına uygun alçak gerilim tesislerinde kulla-
nım için elektriksel olarak yalıtımlı baretlerin üzerinde çift üçgen 
piktogramı bulunmaktadır (4, 14).

Elektrik işlerinde çalışan personelin kullanacağı baretlerde, 
delik olmamasına, içerisinde hiçbir metal parça bulunmamasına 
ve dış yüzeyinde su tutucu kanal ve benzeri bir şekilde imal etti-
rilmemesine veya satın alınmamasına dikkat edilmelidir (4). 

Döküm sektörü gibi ergimiş metallerle çalışmaların yapıldığı 
işkollarında, üzerinde MM ibaresi olan sıcak metal sıçramalarına 
dayanıklı baretler kullanılmalıdır. Yandan gelen darbelere karşı 
kullanılacak baretlerdeyse LD simgesi bulunmalıdır (19). 

Yüksek sıcaklıklarda yoğun fizik gücüyle yapılan çalışmalar 
sonucu çalışanlarda aşırı terleme meydana geliyorsa bu tip du-
rumlarda havalandırma deliği olan ve terleme bandı bulunan ba-
retler kullanılmalıdır (4). Havalandırma deliği bulunan baret seçi-
minde ortamdaki riskler dikkatlice değerlendirilmelidir. Elektrik, 
kimyasal sıçraması, yoğun toz / partikül, su / sıvı sıçraması, kay-
nak vb. tehlikelerin bulunduğu çalışma alanlarında, havalandırma 
deliklerinden / kanallarından dolayı ek risk oluşmamalıdır.

Seçiminde, Kullanımında ve Bakımında Dikkat 
Edilecek Hususlar

•	 Baş	koruyucular,	darbe	enerjisini,	kabuk	ve	kuşakta	(takılı	ol-
duğunda) meydana gelen kısmî tahribat veya hasar vasıtasıy-
la absorbe etmek amacıyla yapılmıştır; böyle bir hasar kolay-
ca görünür durumda olmasa bile, şiddetli darbelere maruz 
kalmış darbe başlıkları değiştirilmelidir.

•	 Baret	 üzerinde	 çizik,	 kırık	 gibi	 hasar	 ve	 deformasyon	 oluş-
muş, elektrik çarpmasına, iş kazasına veya kimyasala maruz 
kalmış ise mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

•	 Başın	duran	bir	cisme	çarpması	dışında	cismin	başa	düşmesi,	
yerden sıçraması, yüksekten düşerek başın bir yere çarpması 
gibi başa dışarıdan alınabilecek darbelere karşı kepler yeter-
li korumayı sağlayamazlar. Bu durumda işin özelliğine göre 
baretler kullanılmalıdır. 

•	 Yeterli	 korumanın	 temini	 için	 baretler	 ve	 darbe	 başlıkları	
(kepler), kullanıcının kafa büyüklüğüne göre ayarlanmalı ve 
tam oturmuş olmalıdır. 

•	 Kullanıcılar,	 baret	 ve	 darbe	 başlığı	 imalâtçısının	 tavsiye	 et-
tiği dışında, orijinal parçalarının değiştirilmesi veya söküp 
çıkarılması konusunda dikkatli olmalıdır. Baretler ve darbe 
başlıklarına, imalâtçısının tavsiye etmediği ek bileşenler ta-
kılmamalı veya takılması amacıyla hiçbir parçası değiştiril-
memelidir. 

•	 Baretin	 kullanım	 ömrünü	 uzatmak	 ve	 koruyucu	 özelliğini	
korumak için bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. 

•	 İmalâtçının	 talimatlarına	 uygun	 olanlar	 dışında,	 her	 türlü	
boya, boyalı kalem ile yazı, çözücü, yapıştırıcı veya kendin-
den yapışkanlı etiketler kullanılmamalıdır.

•	 Takılması	 sırasında	 siperlik	 kısmı	 öne	 getirilir,	 ense	 bandı	
ensede saçın bitim yerine getirilir ve başın büyüklüğüne göre 
ayarlanır. Başın hareketi ile düşmeyecek şekilde takılır.

•	 İçlik	 yön	 değiştirilerek	 baretin	 iki	 yönlü	 kullanılabilmesi	
ancak ve ancak üreticinin her iki yönde kullanımında ilgi-
li standartları sağladığını belgelendirmesi ile mümkündür.

•	 Standartta	sayılan	zorunlu	özelliklerden	olmamakla	birlikte,	
kullanıcının rahatlığını artırmak ve ek risk oluşmasını önle-
mek için ter bandı bulunan baretler tercih edilebilir. 

•	 Cilt	ile	teması	olan	kısımların	sağlığa	zararsız	maddelerden	
yapılması, CE işaretlemesi ve ürünün belgelendirilmesi süre-
cinde değerlendirilen özelliklerdendir. 



Kişisel Koruyucu Donanımlar 747

•	 Baretin	başa	oturmasına	bağlı	 olarak,	 alın	bölgesinde	 yara,	
kaşıntı gibi sağlık şikayetleri gelişebilmektedir. Bu durum-
da baretin günlük kullanım süresinin 8 saat ya da imalatçı-
nın önerdiği kullanım süresi ile sınırlandırılması, ter bandı-
nın tercih edilmesi, ter bandı temizlik ve bakımı eğitimleri-
nin verilerek, talimatlara dikkat edilmesi tavsiye edilir. 

•	 Eğer	barete	kulaklık,	 vizör,	 lamba	gibi	 cihazlar	 takılacaksa,	
bu tip ekipmanlar barete uygun olmalı ve koruma özelliğini 
engellememelidir.

•	 Baretin	 içinde	kumaş	varsa,	 içlik	bakteri	oluşumunu	engel-
lemek amacıyla imalatçının kullanım kılavuzunda belirttiği 
şekilde ya da en çok 30 günde bir yumuşak deterjanla temiz-
lenmeli, yıpranan içlikler ise yenileriyle değiştirilmelidir.

•	 Barete	 asla	 müdahale	 edilmemeli,	 orijinal	 haliyle	 kullanıl-
malıdır (hava deliği açma, boyama, yazı yazma, etiket yapış-
tırma vb.). Temizleme işlemi ılık su ve hafif bir deterjan so-
lüsyonuyla ya da imalatçının kullanım kılavuzunda önerdiği 
şekilde düzenli olarak yapılmalı, baretin dayanıklılığını azal-
tabileceği için boya, çözücü, yapıştırıcı, sprey, keçeli vb. ka-
lemle yazı, alkol gibi maddelerle temastan kaçınılmalıdır.

•	 Baretler	asla	doğrudan	gün	ışığı	alan	yerlerde	açıkta	muhafa-
za edilmemelidir.

•	 Baretler	serin,	karanlık	bir	yerde,	kullanım	kılavuzunda	öne-
rildiği şekilde saklanmalıdır.

•	 İmalatçının	kullanım	kılavuzunda	önerdiği	depolama	ömrü,	
baret üzerinde işaretli üretim tarihi itibarı ile kontrol edil-
melidir. Kullanım ömrü maruz kalımlara bağlıdır. İmalat-
çı kullanım ömrü ile ilgili tarih öneriyor ise bu tarih ve he-
saplama metodu ürünün belgesinde ve kullanım kılavuzun-
da açıkça yazmalıdır. 

İŞİTME KORUYUCULAR
Türleri
İşitme koruyucu türleri, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerle-
rinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ek-2’sine göre (6);

•	 Kulak	tıkaçları	ve	benzeri	cihazlar,
•	 Tam	akustik	baretler,
•	 Endüstriyel	baretlere	uyan	kulaklıklar,
•	 Düşük	 frekanslı	 kapalı	 devre	 haberleşme	 alıcısı	 olan	 kulak	

koruyucuları,
•	 İç	haberleşme	donanımlı	kulak	koruyucularıdır.	
Tasarım şekline göre ise işitme koruyucular, üç çeşittir (4):
•	 Kulak	tıkaçları	(tek	kullanımlık/tekrar	kullanılabilir),
•	 Kulaklıklar,
•	 Barete	takılabilir	kulaklıklar.

Kulak tıkaçları, TS EN 352-2 İşitme Koruyucuları - Genel kural-
lar – Bölüm 2: Kulak tıkaçları standardına uygun olmalıdır (16). Tek 
kullanımlık ve tekrar kullanılabilir olan çeşitleri vardır (Şekil 5). 

Tek kullanımlık olanlar, sıkıştırılabilir köpük, sünger vb. ya-
pıdadır. Kulak kanalı genişliğine uyum sağlamak için ezip yuvar-
layarak boyuna ince bir şekilde sıkıştırılacak şekilde biçimlendi-
rilebilir bir malzemeden yapılmıştır. Genelde tüm kulak yolu ge-
nişlikleri için uygundur ancak kulak yolu çok dar olan kişiler için 
üretilen boyutu da bulunabilir. 

Tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları, önceden kalıplanmış, sili-
kon, plastik veya kauçuk malzemeden üretilir. Standart ölçülerde 
olabildiği gibi beden ölçüleri olan kulak tıkaçları mevcuttur. Be-
den ölçüsü kulak yolu genişliğine göre değişmektedir. 

Kişiye özel tasarlanan kulak tıkaçları da mevcuttur. Dikkat 
edilmesi gereken en önemli konu, sipariş üzere üretilen bu ürün-
lerin de AB Tip İnceleme Sertifikası ile belgelendirilmesi ve CE 
işareti taşıması gerektiğidir. 

Çoklu kullanım yapılan kulak tıkaçlarında en önemli husus 
bilinçli kullanımdır. Kullanıcılar mutlaka kullanımı / temizliği / 
bakımı ile ilgili eğitilmeli ve yakın takip edilmelidir.

Beklenen korumayı sağlaması için kulak tıkacı seçimindeki en 
kritik nokta, beden ölçüsünün kullanan kişiye uygun olmasıdır. 
Kulak kanalını rahatsız etmeden kapatmalıdır. Bu, farklı beden öl-
çüsündeki ürünlerin denenmesini gerektirebilir (20).

Şekil 5. Kulak Tıkaçları (Tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir kulak tı-
kaçları) (27)

Kulaklıklar, TS EN 352-1 İşitme koruyucuları - Genel kural-
lar standardına, barete takılabilir kulaklıklar, TS EN 352-3 İşitme 
koruyucuları - Genel kurallar standardına uygun olmalıdır (16) 
(Şekil 6).

Şekil 6. Kulaklıklar (28)
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Kullanım Alanları ve İlgili Riskler
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik Ek’ine göre işitme koruyucuların kullanılması-
nın gerekli olabileceği işler ve sektörler şu şekilde verilmiştir (6):

•	 Metal	şekillendirme	presleriyle	çalışma,
•	 Pnömatik	matkaplarla	çalışma,
•	 Havalimanlarının	 yer	 işletmelerinde	 çalışanların	 yaptığı	 iş-

ler,
•	 Kazık	çakma	işleri,
•	 Ağaç	ve	tekstil	işleri.

Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucunda işitme kaybı 
yaşadıkları şu belirtilerden anlaşılabilmektedir (4):

•	 Kulak	içerisinde	sürekli	uğultu	ve	garip	sesler,
•	 Yüksek	ya	da	düşük	düzeyli	sesleri	duyamama,
•	 Konuşulanları	duymada	ve	anlamada	zorluk.

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yö-
netmeliğe göre, işveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirli-
ğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye maruz kalım-
dan kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza 
indirilmesini sağlamakla yükümlüdür (21).

Gürültüye maruz kalımdan kaynaklanabilecek riskleri önleye-
mediği durumda;

•	 Çalışanların	 gürültü	maruz	kalımı	 en	düşük	maruziyet	 ey-
lem değerlerini aştığında, işveren kulak koruyucu donanım-
ları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur.

•	 Çalışanların	gürültü	maruz	kalımı	en	yüksek	maruziyet	ey-
lem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında ise, 
kulak koruyucuları çalışanlar tarafından kullanılmasını sağ-
lar ve denetler (21).

Burada;
•	 En	yüksek	maruziyet	eylem	değerleri:	LEX,	8saat=	85	desibel	

(dB) (A),
•	 En	düşük	maruziyet	eylem	değerleri:	LEX,	8saat=	80	dB	(A),
•	 Maruziyet	sınır	değerleri:	LEX,	8saat	=	87	dB	(A)

olarak ilgili yönetmelikte belirlenmiştir (21).
Sürekli olarak yüksek düzeyde gürültüye maruz kalınması ça-

lışanların işitme sistemi içindeki dokularının (iç kulak, koklea, tüy 
hücrelerinin) zarar görmesine bu da işitme kayıplarına neden ola-
bilmektedir. Başlangıçta yüksek frekanstaki sesleri algılayan do-
kular zarar görürken, giderek konuşmanın nasıl duyulduğu bozul-
maya başlar, boğuk sesler algılanır. Belirgin işitme kaybı olmasa 
da işitme üzerinde çınlama (tinnitus) şeklinde etkileri de oluşabil-
mektedir. (29). Bunun yanı sıra gürültünün insan bedeni üzerin-
de yüksek kan basıncı, uykusuzluk, kalp düzensizlikleri, kas geril-
meleri gibi birtakım sağlık etkileri olabilmektedir. Sinirlilik, dik-
katsizlik, isteksizlik, endişe ve gerginlik, verimsiz çalışmaya neden 
olarak çalışanların yaşam kalitesini etkileyebilmektedir  (4).

İşitme koruyucularda gürültü seviyesi dB (A) cinsinden ve dB 
(C) cinsinden iki farklı şekilde hesaplanmaktadır. İşitme koruyucu 
tarafından düşürülen gürültü seviyesi miktarı SNR Single Num-
ber Rating (Tek sayı derecesi) değeri ya da NRR Noise Reduction 
Rating (Gürültü azaltma derecesi) değeri olarak verilir. Bu değer-
ler bir işitme koruyucu takarken kullanıcının etkin maruz kalı-

mını belirlemek için laboratuvar ortamlarında geliştirilmiş değer-
lerdir. İşitme koruyucuların seçimi yapılırken ortamdaki gürültü 
seviyesine göre SNR değeri uygun olanları tercih edilmelidir. TS 
EN ISO 4869 standardında belirtilen SNR değeri dB (A) olarak 
farklı ürünlerin potansiyel gürültü azaltma yeteneklerini kıyas-
lamada kullanılır (4). NRR hesaplarında ise dB (C) değerleri kul-
lanılır.

İşitme koruyucularından tam performans sağlayabilmek için 
kullanıcının gürültüye maruz kalma süresince hiç çıkarmadan 
kullanması gereklidir. Kısa süreli bile olsa çıkarılırsa koruma 
önemli ölçüde azalır. İşitme koruyucular gürültüye maruz 
kalınmadan önce gürültüsüz ortamda takılmalı, maruz kalım 
süresince kullanılmalı ve gürültüsüz ortamda çıkarılmalıdır. 
8 saatlik çalışma vardiyasında çalışanların sabit bir düzeyde 
tehlikeli gürültüye maruz kaldıklarını varsayarsak, sadece 10 
dakika kullanılmadığında dahi, bir işitme koruyucu kulak tıkacı / 
kulaklık tarafından sağlanan korumada ciddi derecede düşüş olur. 
Her vardiyada yani 8 saatlik sürede sadece 60 dakika boyunca kul-
lanılmazsa işitme koruyucunun NRR / SNR değerinden bağım-
sız olarak hemen hemen tüm işitme koruyucularda etkin koruma 
seviyesi 9 dB ya da daha azına düşmektedir. Bu nedenle gürültü-
ye maruz kalınan süre boyunca işitme koruyucunun kullanılma-
sı gereklidir (30).

Önemli bir husus da gürültü seviyesini çok fazla düşürmemek-
tir. 70-75 dB (A)’ya getirecek bir düşüş idealdir (Şekil 7). Daha az 
düşüşler çalışanlar için yetersizken, yani işitme kaybına neden 
olabilirken, daha fazla düşüşler de dikkatsizlik, uykusuzluk gibi 
etkilere neden olabileceğinden iş kazası riskini artırabilir (4).

Pratik olarak birbirinden 1 metre mesafede duran iki kişi, nor-
mal konuşma sesiyle birbirini anlayamıyorsa işitme kaybına yol 
açabilecek gürültü olduğu varsayılır. Buna karşın mevcut gürültü 
düzeyini ölçüm ile belirlemek gerekir (4). 

Şekil 7. İdeal gürültü seviyesi düşüş grafiği (4)

Kulak tıkaçlarının takılması
Kulak tıkaçlarının tam koruma sağlaması için kulak yoluna doğ-
ru şekilde takılması gerekir (Şekil 8). Ezilebilir olan kulak tıkaçla-
rı takılırken, üç parmak arasında sıkıştırılır, kulak üst taraftan çe-
kilerek kulak yolunun açılması, düz hale gelmesi sağlanır, kulak 
tıkacı kulak yoluna yerleştirilir, kulak tıkacı genleşene kadar par-
makla tutulmaya devam edilir. (Tam koruma için kulak tıkacının 
tamamının içeride olması gerekir (31). 
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Şekil 8. Kulak tıkaçlarının takılması (31)

Seçiminde, Kullanımında ve Bakımında Dikkat 
Edilecek Hususlar
•	 İşitme	koruyucuları	temiz	bir	ortamda,	gürültülü	ortama	gir-

meden önce eller temiz iken takılmalıdır. İşitme koruyucula-
rı gürültüye maruz kalındığı süre boyunca sürekli takılı olma-
lıdır. Maruz kalma sırasında arada bir çıkarıp tekrar takmak 
işitme koruyucuların gürültü düşürme seviyesini ciddi şekilde 
azaltmaktadır.

•	 Tek	kullanımlık	kulak	tıkaçları	kirlenince	yenisi	ile	değiştiril-
melidir. Kulaklıklar, barete takılan kulaklıklar ve tekrar kul-
lanılabilir olan kulak tıkaçları, kullanıldıktan sonra kullanım 
kılavuzlarında belirtildiği şekilde temizlenmelidir. Her vardi-
yanın sonunda işitme koruyucuları temizlenmeli, gerektiğinde 
kulak yastıkçıkları ve bağlantı parçaları değiştirilmelidir.

•	 İşitme	koruyucuları	çıkarıldıktan	sonra	boyunda	asılı	bırakıl-
mamalı, tezgâh üstünde, çekmecede açıkta tutulmamalıdır. 
Temiz bir kutu, paket vb. içinde saklanmalıdır.

•	 İşitme	 koruyucuları	 gürültüsüz	 ortamda	 takılıp,	 gürültüsüz	
ortamda çıkarılmalıdır.

•	 SNR	değeri	aynı	olan	bir	kulak	tıkacı	ve	kulaklık	aynı	seviyede	
gürültü şiddetini azaltır. Ürün türü seçimi, çalışanların, çalış-
ma ortamının, gürültü türünün ve işin özellikleri dikkate alı-
narak yapılır. Darbeli, kesikli ve şiddeti yüksek gürültüde ku-
lak kepçesi ile iletimin de engellenmesi için kulaklık tipi koru-
yucu tercih edilebilir. 

•	 Kulaklıkların	farklı	kişilerce	kullanımı	halinde	ya	da	kulak	tı-
kaçlarının kirli ortamda temizlik kurallarına uymadan kulla-
nımı halinde kulak yolunda enfeksiyon, yara şikayetleri oluşa-
bilmektedir. Buna karşın kulaklıklarda cilde temas eden yas-
tıkçık üzerine koruyucu pamuklu ya da hava alan kılıflar, hij-
yen kitleri kullanılabilir. Ortak kullanım yerine şahsi kullanım 
tercih edilmelidir, Günlük olarak ya da her kullanımdan sonra 
yıkanabilir ya da silinebilir olanların ılık sabunlu su ile temiz-
liği yapılabilir. 

•	 Hijyen	sorunu	nedeniyle	tozlu,	kirli	işlerin	yoğun	olarak	yapıl-
dığı işlerde kulak tıkacı yerine kulaklık tercih edilebilir. 

•	 Kulak	 tıkaçlarının	 seçiminde	 kulak	 yolu	 genişliğine	 göre	 be-
den ölçüsü bulunmaktadır. Kullanacak çalışana uygun beden 
ölçüsünde ürün sağlanmalıdır. 

•	 Kısmi	işitme	kaybı	bulunan	çalışana	işitme	koruyucu	verilme-
si durumunda, SNR ya da NRR değeri, işitmedeki kayıp oranı 
dikkate alınarak “iyi düşüş” aralığında kalacak şekilde belir-
lenmelidir. (3, 4, 14).

SOLUNUM KORUYUCULAR
Türleri
Solunum koruyucu türleri Kişisel Koruyucu Donanımların İşyer-
lerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ek’ine göre şunlardır 
(6):

•	 Gaz,	toz	ve	radyoaktif	toz	filtreli	maskeler,
•	 Hava	beslemeli	solunum	cihazları,
•	 Takılıp	 çıkarılabilen	 kaynak	maskesi	 bulunduran	 solunum	

cihazları,
•	 Dalgıç	donanımı,
•	 Dalgıç	elbisesi.

KKD’lerin Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ’e göre solunum 
sistemi koruyucu donanımlar (10, 11):

•	 Katı	aerosollere,	sıvı	aerosollere	ve	gazlara	karşı	koruma	sağ-
lamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini ko-
ruyucu donanımlar,

•	 Atmosferden	tam	bir	yalıtım	sağlamak	üzere	tasarlanıp	üre-
tilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar,

•	 Dalış	 yapmak	 için	 kullanılmak	 üzere	 tasarlanıp	 üretilmiş	
tüm solunum sistemini koruyucu donanımlardır. 

Üretici, solunum koruyucu donanımın temel koruyucu 
özelliklerini, koruma süresini veya etkin korumanın bitiş tarihini 
belirtmek zorundadır (10).

Kategorizasyon Rehberi’ne göre aşağıdaki donanımlar solu-
num koruyucu KKD değildir (10, 11):

•	 Silahlı	Kuvvetler	veya	Emniyet	Güçlerince	kullanılmak	üze-
re özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini 
koruyucu donanımlar,

•	 Ameliyat	 Maskeleri,	 [Ancak	 maskeler,	 kullanıcıyı	 mikrop	
veya virüs enfeksiyonlarına karşı koruması durumunda, Ka-
tegori III’te yer alan KKD’dir. (Tıbbi kullanım ve kişisel ko-
ruyucu donanım gereklerini karşılamalıdır.)],

•	 Suyun	burna	girmesini	engellemek	üzere	yüzücüler	 için	 ta-
sarlanan burun tıkaçları.

Kullanım Alanları ve İlgili Riskler
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik Ek’ine göre solunum sistemi koruyucuların 
(Respiratörler/ Solunum cihazları) kullanılmasının gerekli olabi-
leceği işler ve sektörler şu şekilde verilmiştir (6):

•	 Yetersiz	oksijen	veya	zararlı	bir	gazın	bulunabileceği	kontey-
nırlar, kapalı alanlar veya gaz yakan endüstriyel fırınlarda 
yapılan çalışmalar,

•	 Yüksek	fırınlara	yükleme	yapılan	alanlardaki	çalışmalar,
•	 Yüksek	fırınların	gaz	boruları	ve	gaz	konvertörleri	civarında-

ki çalışmalar,
•	 Ağır	metal	dumanlarının	bulunabileceği	yüksek	fırın	kapak-

ları civarındaki çalışmalar,
•	 Toz	bulunması	muhtemel,	fırın	içi	döşeme	işlerinde	ve	kep-

çelerle yapılan çalışmalar,
•	 Toz	oluşumunu	önlemenin	yetersiz	olduğu	sprey	boyama	iş-

leri,
•	 Kuyularda,	 kanalizasyon	 ve	 kanalizasyonla	 bağlantılı	 diğer	

yer altı sahalarında yapılan çalışmalar,
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•	 Sağlık	ve	güvenlik	riski	meydana	getirebilecek	düzeyde	toz	
oluşan işler,

•	 Soğutucu	gaz	kaçağı	tehlikesinin	olduğu	soğutma	tesislerin-
de yapılan çalışmalar,

•	 Biyolojik	ajanların	olduğu	işler.

Solunum sistemi koruyucular, bir iş yerinde çalışma sırasında ça-
lışanın solunum bölgesi göz önünde bulundurulduğunda, risk yö-
netimi hiyerarşisi izlenmesine rağmen çalışma ortamında kimya-
sal ya da partikül olarak toz, gaz, buhar, sprey bulunması ve/veya 
havadaki oksijen oranının %19,5’in altına düşmesi durumunda ça-
lışan tarafından solunum koruyucu kullanılmalıdır (4).

Solunum koruyucuların tasarımlarına göre, karşılaması gere-
ken standartlar farklılaşmaktadır (Tablo 4).

Solunum Koruyucuların Seçimi
Solunum koruyucular kullanıcının zamanında fark edemeyeceği ve 
hayati, geri dönüşü olmayan, mesleki kanserlerin de dahil olduğu so-
lunum yoluna ilişkin çeşitli sağlık sorunlarına yol açan risklere karşı 
koruma sağladığı için uygun ürün seçimi özellikle önem arz etmek-
tedir. Koruyucu maske seçiminde ortamdaki oksijen seviyesine göre 
filtreli ya da hava beslemeli sistemler arasından seçim yapılır. Ar-
dından koruma sağlanacak risk etmeninin yapısının gaz/buhar ya 
da partikül (zerrecik, toz) olmasına göre filtre tipi belirlenir. Kirle-
ticinin yoğunluğuna göre filtrenin performans değeri seçilir. (4, 19).

Oksijen düzeyi soluma için yeterli değilse (%19’un altında) ya 
da miktarı bilinmiyorsa, kapalı ortam, kanalizasyon, kaçış gerek-

Tablo 4. Solunum koruyucu standartları (4, 16)

Standart No Standart Adı / İlgili Olduğu Solunum Koruyucu Çeşidi

TS EN 136 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Tam yüz maskeleri

TS EN 137 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı

TS EN 140 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Yarım maskeler ve çeyrek maskeler

TS EN 143
Koruyucu solunum cihazları – Toz süzgeçleri

(Tam yüz ve yarım yüz maskelere takılan partikül filtreleri (P1, P2, P3))

TS EN 145 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı, basınçlı oksijenli veya basınçlı oksijen-Azotlu tip

TS EN 148-1 Solunum koruyucu cihazlar – Yüz koruyucu parçalar için vida dişleri – Standart vida dişli bağlantı

TS EN 148-2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Yüz koruyucu parçalar için vida dişleri – Merkez vida dişli bağlantı

TS EN 148-3 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Yüz koruyucu parçalar için vida dişleri – M 45x3 vida dişli bağlantı

TS EN 149+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler (FFP1, FFP2, FFP3)

TS EN 402 
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Tam yüz maskesi veya ağızlık tertibatı olan, basınçlı hava kullanan kendi kendine yeterli akciğer 

kumandalı talep tipi açık devre solunum aparatı – Kaçış için

TS EN 1146 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Kaçış başlığı bulunan kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum cihazı

TS EN 1827+A1
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Gazlara ve parçacıklara veya sadece parçacıklara karşı koruma amaçlı soluk alma vanası 

bulunmayan ve ayrılabilir filtreli yarım maskeler

TS EN 12941 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar

TS EN 12942 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları

TS EN 13794 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı – Kaçış için

TS EN 14387+A1
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Gaz filtreleri ve birleşik filtreler

(Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3)

TS EN 14593-2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Talep vanalı, basınçlı hava hatlı solunum aparatı – Pozitif basınçlı yarım maskeli aparat

TS EN 14594 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Sürekli akışlı basınçlı hava hatlı solunum cihazları

tiren vb. ortamlarda filtreli sistemlerin kullanımı hayati risk oluş-
turur. Bu durumlarda dış / kendinden hava beslemeli (tüplü ya da 
kompresörlü) ya da oksijen üreten sistemler (Örn. Oksijenli Fer-
di Kurtarıcı, OFK) kullanılır. (4, 19). Filtre sistemlerinin parçacık 
filtreleri ve gaz filtreleri olmak üzere iki temel türü bulunmak-
tadır. Oksijen seviyesinin soluma için yeterli olduğu durumlarda, 
boya, yapıştırıcı, solvent / çözücü gibi kimyasalların kullanıldığı 
durumlarda gaz filtresi; ahşap tozu, silis, toz, spreyler vb. ile çalı-
şılması durumunda partikül filtresi seçilir. Partikül / Toz filtresi-
nin gerekli olduğu ancak gazın da ortaya çıktığı durumlarda, gaz 
miktarı sınır değerin altında ise aktif karbon filtreli partikül mas-
kesi tercih edilebilir (Örn. kaynak işleri). Gaz miktarının sınır de-
ğerin üzerinde olması halinde ise partikül / toz filtresi de takılabi-
len gaz maskesi kullanılır. (4, 19).

Solunum koruyucuların seçiminde filtre türünün seçiminden 
sonraki basamak filtrenin performans değerine karar vermektir 
(Tablo 5,-6-7). Partikül filtresi performans değeri, çalışanın solu-
ma bölgesinde yapılacak kişisel toz maruz kalım ölçümü değeri 
ile o maddenin mesleki maruz kalım sınır değeri bölünerek elde 
edilen nominal koruma faktörüne göre seçilir. Örneğin P1 ko-
ruma seviyesine sahip bir toz maskesi, mesleki maruz kalım de-
ğeri TWA Time Weighted Average (Zaman Ağırlıklı Ortalama) 
nın 4 katına kadar olan toz konsantrasyonuna karşı koruma sağ-
lar. Daha yüksek bir düzey söz konusu ise nominal koruma değeri 
daha yüksek olan bir ürün seçilmelidir (4, 19). 
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Tablo 5. Solunum koruyucular partikül filtreleri ve kullanım alanı örnekleri

FF Face Filter (Yüz maskesi) Kullanılabilecek Tehlikeler / Kirleticiler / Uygulamalar

(Maruz kalıma ve kirleticinin izin verilen değerlerine göre hesaplama yapılarak FFP1, FFP2, FFP3 sınıflarından uygun olan seçilir, maruz kalım limitleri belirli 

olmayan virüs, bakteri, duman, sis vb. tehlikelerde minimum FFP2 ya da FFP3 seçilmesi önerilir.)

• Toksik madde içermeyen tozlar,

• Kansere yol açabilecek tüm tozlar / partiküller / aerosoller,

• Metal tozları,

• Ahşap, talaş, sunta, MDF Medium Density Fibreboard (Orta yoğunlukta lif levha) tozları,

• Hava yoluyla taşınmayan zerrecikler, sprey aerosoller,

• Toksik partiküller, ilaç, kimyasal üretimi,

• Virüsler, bakteriler, damlacık yoluyla bulaşma önlemi gerektiren hastalıklar,

• Küf, mantar, polen, hayvansal kepek,

• Duman, dizel egzozu,

• Çimento, plastik, seramik üretiminde açığa çıkan partiküller.

Tablo 6. Solunum koruyucu filtrelerinde nominal koruma faktörleri (4)

Ürün Koruma Sınıfı Nominal Koruma Faktörü (NPF)

Partikül filtre eden maskeler

Çeyrek/ yarım yüz maskesi

P1 4

P2 12

P3 50

Tam yüz maskesi 
P1 5

P2 20

P3 1000

Gazları filtre eden maskeler

Çeyrek ve yarım yüz maskesi - 50

Tam yüz maskesi - 2000

Tablo 7. Koruyucu solunum maskesinin Nominal Koruma Faktörünün hesaplama örneği (4)

Tehlikeli madde: Solunabilir toplam toz

İş yeri ortamındaki tehlikeli madde konsantrasyonu: 500 mg/m3

TWA Time Weighted Average (Zaman ağırlıklı ortalama - izin verilen sınır değer): 10 mg/m3

NPF Nominal Protection Factor (Nominal koruma faktörü)

Gaz filtreleri, koruma sağladıkları kimyasalın türüne göre 
farklı renklerde şeritler şeklinde işaretlenir. Maruz kalınan kim-
yasalların özelliklerine göre seçim yapılır. Birden fazla kimyasal 

yapıya maruz kalınıyor ise birleşik (kombine) filtreler kullanılma-
lıdır (SX hariç). Gaz, buhar ve birleşik filtreler ilgili standartlar-
da belirtilen performans renk kodlamasına uygun renkli bantla-
ra sahiptir (Tablo 8). TS EN 14387+A1 standardına göre koruma 
kademelerinde yer alan harflerin ve renk kodlarının anlamları 
aşağıdaki tabloda verilmektedir (4, 19):

Tablo 8. Solunum koruyucular gaz filtreleri koruma kademeleri, harf ve renk kodları (4)

Kahverengi
AX Organik gazlar ve buharlar, kaynama derecesi > 65oC 

A Organik gazlar ve buharlar, kaynama derecesi ≤ 65oC

Gri B İnorganik gazlar ve buharlar

Sarı E Kükürt dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlar

Yeşil K Amonyak ve organik amonyak türevleri

Kırmızı (Beyaz) Hg (P3) Cıva

Mor SX Özel adlandırılmış gazlar ve buharlar (kimyasal ismi açık yazmalıdır)

Mavi (Beyaz) NO (P3) Azot Oksitler

Beyaz P Partikül
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Azot oksit ve cıva filtreleri P3 seviyesinde partikül filtreleri ile 
birlikte kullanılmalıdır. Bu yüzden kendi renk bandları yanına be-
yaz renk bandı eklenir. Özel kimyasallar için tasarlanan SX kim-
yasal isimli filtreler, diğer hiçbir filtre ile birleştirilerek (kombine) 
kullanılmaz. Filtrelerde NR Non Reuseable (Tek kullanımlık) ve R 
Reuseable (Tekrar kullanılabilir) işaretleri mevcuttur. AX filtreler 
NR’dir. (22).

Karbonmonoksite karşı kullanılan filtreler bu standardın kap-
samı dışındadır. Karbonmonoksit için filtre kodlaması CO ve renk 
kodu siyahtır.

Kullanılacak gaz maskesi filtresi seçiminde kullanılan kimya-
salın türü önemlidir. Kimyasalın özelliği, kullanılacak maskenin 
ve filtrenin türü konusunda kimyasala ait Güvenlik Bilgi Formu 
incelenebilir. Kimyasalın nüfuziyet yolu (solunum, sindirim, cilt, 
göz), izin verilen limit değerleri, korunma tedbirleri gibi bilgiler 
CAS Chemical Abstracts Service (Kimyasal Bilgi Servisi) numa-
rası, ICSC International Chemical Safety Cards (Uluslararası kim-
yasal güvenlik kartı) kimyasal kimlik numarası üzerinden araştı-
rılabilir. İş yerlerinde hem etkin koruma hem de maliyet yöneti-
mi için maruz kalınan tehlikeye uygun filtre seçimi yapılmalıdır. 
Birden fazla tipte kimyasala maruz kalma durumu söz konusu ise 
birleşik / kombine filtreler ya da uygun aparat ile birleştirilebilir 
filtreler kullanılmalıdır. Seçim yapılırken maruz kalınan kimya-
salların nüfuziyet yolunun tespiti önemlidir. Örneğin, çalışma or-
tamında boyalı metal tozu ve amonyak kimyasalının buharı tehli-
keleri varsa bunlar insan vücudunda solunum sistemine, sindirim 
sistemine, göze ve cilde zarar verebilirler. Güvenlik Bilgi Formla-
rından (GBF veya İng. Safety Data Sheet, SDS) bu zararlar tespit 
edilebilir. Bu durumda ölçümler yapılmalı ve Maksimum Kabul 
Edilebilir Konsantrasyon seviyeleri tespit edilerek ölçüm sonuçla-
rı ile kıyaslanmalıdır. Solunum sistemini korumak için; partikül-
lere karşı koruyucu filtre seçimi ve amonyağa karşı koruyucu filtre 
seçimi yapılır. Partikül filtresi kimyasal buharına, kimyasal filtre-
si partiküllere karşı kullanılmaz. Gözü ve cildi korumak için; yüzü 
tam kapatacak, cildi açıkta bırakmayacak tam yüz maskesi seçile-
bilir. Böylece göz de koruma altına alınabilir (19). 

Partiküllere karşı koruyucu maskelerinin 
takılması ve çıkarılması
Solunum koruyucuların tam performans gösterebilmesi için yüze 
temasta sızdırmazlık sağlayacak biçimde, imalatçı tarafından kul-
lanım kılavuzlarında ya da ürün paketlerinde gösterildiği gibi ta-
kılarak kullanılması gerekir. Bu sayede çalışana temizlenmiş, filt-
re edilmiş hava ulaşır. KKD’nin doğru bir şekilde kullanım tali-
matlarına uygun giyilmesi, takılması ve taşınmasının yanı sıra, 
doğru bir şekilde çıkarılması da çok önemlidir. Tehlikelerle temas 

etmiş olan KKD’lerin vücuttan çıkarılırken tehlikenin vücuda 
bulaşma riski de oluşmamalıdır. Çıkartma talimatları hazırla-
nıp kullanıcıya öğretilmelidir. Duruma göre kullanılmış KKD’nin 
işletmenin çevresel atık prosedürlerini uygulayarak bertaraf edil-
mesi de gerekebilir (19).

Bu amaçla partiküllere karşı solunum koruyucu maskenin ta-
kılmasında ve çıkarılmasında izlenecek temel adımlar şöyledir:

•	 Maske	takılmasından	önce	eller	mutlaka	temiz	olmalıdır.
•	 Önce	varsa	katları	da	açılarak	maskeye	avuç	içinde	konik	şe-

kil verilir, varsa burun klipsi yoksa burun açısının yukarı ba-
kıyor olmasına dikkat edilir. 

•	 Maske	ağız	ve	burnu	tam	kapatacak	şekilde	yüze	oturtulur	
ve baş bantları başın tepe noktasına ve boyunda enseye gele-
cek şekilde yerleştirilir. Eğer baş bantlarının bağlantı noktası 
tokalı ise, tokalardan çekerek ayarlama yapılır.

•	 Burun	klipsi	var	ise	iki	el	kullanılarak	burun	köprü	kemiği-
nin üzerine hafifçe bastırılarak şekillendirilir. Burun klipsi 
olmayan bir tasarım ise burundan hava sızdırmayacak şekil-
de yerleştirildiğinden emin olunmalıdır.

•	 Maske	 çıkartılırken	 kontamine	 olmuş	 dış	 yüzeyine	 temas	
edilmeden baş bantlarından tutularak çıkartılır. İç yüzeyine 
ve dış yüzeyine temas edilmeden eğer R çoklu kullanım bir 
maske ise saklama şekline, eğer NR tekli kullanım ise berta-
raf kuralına göre hareket edilir.

•	 Maske	çıkartıldıktan	sonra	eller	mutlaka	temizlenir.

Fit testi: Solunum maskelerinin beklenen korumayı sağlaması 
için doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek gereklidir. Kullanı-
cının yüzüne tam olarak oturması ve uygunluğu takıldıktan son-
ra nicel ve nitel yöntemlerle test edilebilir. Fit testi olarak adlan-
dırılan bu sürece ilişkin çeşitli yöntem ve standartlar bulunmak-
tadır (23). 

Seçiminde, Kullanımında ve Bakımında 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	 Solunum	koruyucunun	yüze	tam	oturması	gerekir.	
•	 Maskenin	solunuma	ilişkin	koruma	sağlayan	kısmı	filtresidir.
•	 Gaza	karşı	toz	maskesi,	toza	karşı	sadece	gaz	maskesi	koruma	

sağlamaz. 
•	 Tam	ya	da	yarım	yüz	maskelerinde	iki	yanda	bulunan	filtreler	

ağırlık merkezini başın iki yanında tutacağından daha az yorar, 
baş bantlarının ömrü uzar.

•	 Partikül	maskelerinde	ventilli	 ya	da	 ventilsiz	modellerin	koru-
yuculuk yönünden filtrasyon performansları eşdeğerdir. Ventilli 
maskelerin kullanımı termal konfor açısından tavsiye edilir. An-
cak ventilin tek yönlü çalıştığından emin olunması gerekir. 

Şekil 9. Partiküllere karşı solunum koruyucu maskesi takılması (32)
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•	 Partiküllere	karşı	koruyucu	maskelerin	takılıp	çıkarılmasında	
yüze tam oturması gereklidir. Sakal, bıyık, takı, giysi gibi mas-
kenin baş bantlarının altında kalan her parça sızdırmazlığı et-
kileyeceğinden maskenin yüze tam oturduğundan emin olun-
malıdır. 

•	 Solunum	koruyucu	 kullanımı	 ile	 görüş	 alanı	 kaybı	 yaşanma-
malıdır.

•	 Solunum	 koruyucularda	 filtre,	 maske	 açıldıktan	 sonra	 çalış-
maya devam ettiğinden kullanılmadığı durumda kirleticilerin 
olmadığı kapalı bir ortamda saklanmalıdır. Temizlik yönün-
den de açıkta bırakılmamalıdır. 

•	 Solunum	Koruyucular	her	 kullanım	öncesi,	 deforme	olup	ol-
madığı kontrol edilmelidir. Görsel muayenede özellikle kapalı 
devre solunum cihazlarının açılıp açılmadığı, kullanılabilir ol-
duğu kontrol edilmelidir.

•	 Solunum	 koruyucuların	 kullanım	 ömrü,	 kullanım	 koşulları-
na ve ilgili standardına bağlıdır bu nedenle sabit bir son kul-
lanım tarihi yoktur, ancak korumanın devamlılığı için filtreler 
dolduğunda mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir. Filtrenin dol-
duğu kullanıcının partiküllere karşı filtrelerde solunum diren-
ci artması ile kimyasallara karşı filtrelerde kimyasalın kokusu-
nu hissetmeye başlaması ile anlaşılabilir. Bu nedenle kokusuz 
kimyasallarda filtreli maske kullanımı önerilmez. Temiz hava 
beslemeli sistemler gereklidir.

•	 Tıbbi	 Cihaz	Direktifine	 göre	 belgelendirilmiş	 olan	 tıbbi	 yüz	
maskeleri, çalışanı mesleki risklerine karşı korumak amacıy-
la üretilmemiştir, dışarıdan solunum yolunu etkileyebilecek 
risklere karşı dayanımları bulunmaz. Çalışanın korunmasının 
amaçlandığı ürünlerde KKD Yönetmeliği’nin gereklerini kar-
şılayarak belgelendirilmiş olması aranmalıdır.  

•	 Hijyen	maskeleri	ne	Tıbbi	Cihaz	Direktifine	ne	de	KKD	Yönet-
meliğine göre belgelendirilmemişlerdir. Bu nedenle sadece hij-
yen amaçlı kullanılabilirler. 

•	 Maske	üzerindeki	NR	işareti	maskenin	tek	vardiya	kullanım-
lık olduğunu, R çoklu vardiya kullanımlık olduğunu ifade eder. 
(3, 4, 14, 19).

EL-KOL KORUYUCULAR
Türleri
El ve kol koruyucu türleri Kişisel Koruyucu Donanımların İşyer-
lerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ek’ine göre şunlardır 
(6):

•	 Özel	koruyucu	eldivenler
•	 Makinelerden	(delinme,	kesilme,	titreşim	ve	benzeri)
•	 Kimyasallardan
•	 Elektrikten
•	 Sıcak	ve	soğuktan
•	 Tek	parmaklı	eldivenler
•	 Parmak	kılıfları
•	 Kolluklar
•	 Ağır	işler	için	bilek	koruyucuları	(bileklik)
•	 Parmaksız	eldivenler
•	 Koruyucu	eldivenler

Tüm iş eldivenleri TS EN ISO 21420 standardını sağlamalıdır. Bu-
nun yanı sıra koruma sağladığı riskin türüne göre ilave olarak il-

gili standarda göre performansı test edilir. Bu testleri geçerek ilgi-
li standarda sahip olduğunda aynı zamanda TS EN ISO 21420’yi 
sağladığı için bu standardın ayrıca ürün üzerinde / belgesinde işa-
retlenmesine gerek yoktur. Koruyuculuk özelliklerine göre temel 
eldiven türleri ve karşılaması gereken ana standartlar ise şunlar-
dır (16):

•	 Mekanik	Risklere	Karşı	Koruyucu	Eldivenler	(TS	EN	388	+	A1),
•	 Isıl	Risklere	Karşı	Koruyucu	Eldivenler	(TS	EN	407:2020),
•	 Soğuğa	Karşı	Koruyucu	Eldivenler	(TS	EN	511),
•	 Kimyasal	Maddeler	ve	Mikroorganizmalara	Karşı	Koruyucu	

Eldivenler (TS EN ISO 374),
•	 Gerilim	 Altında	 Çalışma	 İçin	 Yalıtkan	 Eldivenler	 (TS	 EN	

60903),
•	 Bıçak	Kesiklerine	ve	Batmalarına	Karşı	Koruyucu	Eldivenler	

(TS EN 1082),
•	 İyonlaştırıcı	Radyasyon	ve	Radyoaktif	Bulaşmaya	Karşı	Eldi-

venler (TS EN 421),
•	 Kaynakçılar	İçin	Koruyucu	Eldivenler	(TS	EN	12477).

Koruyucu eldiven malzemesi kullanılış amaçlarına göre farklı 
maddelerden yapılır. Üretiminde kullanılan malzemeye göre ko-
ruyucu eldivenler temel olarak 8 ana gruptur:

•	 Örgü	Eldivenler	(değişik	iplik	çeşitlerinden),
•	 Polimer	kısımlı	Örgü	Eldivenler,
•	 Kısmen	Polimer	kaplamalı	Örgü	Eldivenler,
•	 Deri	Eldivenler,
•	 Deri	ve	Kumaş	Eldivenler,
•	 Kumaş	Eldivenler,
•	 Doğal	ya	da	sentetik	olan	kauçuk/plastik	eldivenler,
•	 Zincirden	Örülme	Eldivenler.

 

Şekil 10. Koruyucu eldiven örnekleri (4)

Kullanım Alanları ve İlgili Riskler
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkın-
da Yönetmelik Ek’ine göre kişisel koruyucu donanım kullanılma-
sının gerekli olabileceği işler ve sektörler şu şekilde verilmiştir (6):
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•	 Eldivenler
•	 Kaynak	işleri
•	 Eldivenlerin	 yakalanma	 tehlikesinin	 bulunduğu	 makineler	

dışında, keskin kenarlı cisimlerin elle tutulması
•	 Asit	ve	baz	çözeltileriyle	yapılan	çalışmalar
•	 Aşırı	sıcak	ve	soğuk	temas	gerektiren	işler
•	 Biyolojik	ajanların	olduğu	işler

•	Metal	örgülü	eldivenler
•	 Kesme	ve	kemiklerinden	ayırma	işleri
•	 Kesim	ve	kullanım	amaçlarına	göre	parçalama	için	el	bıçağı	

kullanılarak yapılan sürekli kesim işleri
•	 Kesim	makinelerinin	bıçaklarının	değiştirilmesi

İş eldivenlerinin seçimi
Riske uygunluk: İş eldivenleri, çeşitliliği en fazla olan ürün 
grubudur. Renk, tasarım, üretildiği malzeme ve koruma özelliği 
ile birlikte oldukça çeşitlenebilmektedir. Eldiven seçiminde tek-
nik düzenlemesine uygunluğun ardından ilk husus mekanik, ısıl, 
kimyasal gibi hangi riske karşı koruma sağlanacağının tespiti ve 
bu riskin düzeyinin belirlenmesidir. Hangi riske karşı koruma 
sağlanacağı belirlendikten sonra ikinci aşama ne seviyede koru-
maya ihtiyaç duyulduğudur. İş eldivenlerinde ürün çeşitliliğini 
yüksektir ancak koruma düzeyi, renk gibi görsel tasarım özellik-
lerinden etkilenmez. Eldivenin hangi düzeyde koruma sağladığı 
üzerinde ilgili standarda ait piktogramın yanında verilen kodlarla 
(sayı ya da harf) işaretlenmelidir (3). 

Performans değerleri ve teknik düzenlemeye uygunluk: 
Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlerde, eldiven üzerinde 
TS EN 388+A1’e ait piktogram işareti ile birlikte performans de-
ğerleri görünür. Kesilme dayanımı 1 – 5 arasında, diğerleri 1 – 4 
arasında değer alır. 1 en düşük 5 en yüksek performansı ifade eder. 
İlgili standarda 2016 yılında gelen revizyon ile ISO Kesilme diren-
ci ve darbe direnci olmak üzere iki performans değeri eklenmiştir. 
TDM-100 test cihazı ile ISO 13997 standardına göre düz bıçakla 
kesme şeklinde yapılan testte eldivenin dayanım gösterdiği kuv-
vetin büyüklüğüne göre belirlenen ISO kesilme direnci, A – F ara-
sında değer alabilir (A en düşük, F en yüksek). Darbe testi sonuç-
ları ise P (başarılı), F (başarısız) ve X (Test edilmedi) olmak üzere 
üç farklı değer alabilir: (4).  

Elektrik, radyasyon, kimyasallar, ısıl risklere karşı kullanılan 
eldivenler Kategori III’tür. Gerilim altında çalışma için yalıtkan 
eldiven seçiminde, performans değeri çalışılan elektrik gerilimine 
göre değişmektedir. Eldiven üzerinde çift üçgen sembolü bulunur.  
Elektrikçi eldivenleri (yalıtkan eldivenler) voltaj ve voltaj dayanım 
testlerine göre Sınıf 00, Sınıf 0, Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, Sınıf 4 ola-
rak ayrılır. Her bir eldiven sınıfı için tavsiye edilen en yüksek kul-
lanma gerilimi Tablo 9’da gösterilmiştir (4).

Şekil 12. Elektrik gerilimine karşı yalıtkan özelliğini gösteren çift üçgen 
piktogramı (4)

Tablo 9. Eldiven sınıflarına göre elektrik değerleri tablosu (4)

Sınıf Maksimum Çalışma Gerilimi V AC

00 500

0 1000

1 7500

2 17000

3 26500

4 36000

Kimyasala dirençli eldivenlerde, performansın belirlenmesin-
de ilgili standartlarda tanımlanmış kimyasallara belirli süre ile 
geçirgenlik test edilir. Nüfuziyet (sızdırma), bir kimyasal madde 
ve/veya mikroorganizmanın, koruyucu eldiven malzemesindeki 
gözenekli malzeme, dikiş, iğne deliği veya diğer kusurlardan mo-
leküler olmayan bir seviyede geçişini ifade eder. Dayanım göster-
diği kimyasalların standart ile verilen kodlarına göre (Tablo 10), 
eldiven üzerinde standarda ilişkin piktogram ile birlikte işaret-
lenir (Şekil 13). TS EN ISO 374-1 standardına göre kimyasallara 
karşı koruyucu eldivenlerde 6 kimyasal ile testleri geçen eldiven-
ler Tip A olarak adlandırılır ve 6 haneli harf kodu piktogram ile 
birlikte işaretlenir. 3 kimyasal ile testleri geçen eldivenler Tip B 
olarak adlandırılır ve 3 haneli harf kodu piktogram ile birlikte işa-
retlenir. Tek bir kimyasal ile testi geçen eldiven ise Tip C olarak  
adlandırılır (34).

Şekil 11. Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven piktogramı değişiklik-
leri (4, 33)
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Tablo 10. Kimyasal Eldivenlerinde Dayanım Sağlanan Kimyasalların Kod 
ve Sınıfları (34)

Harf 

Kodu
Kimyasal CAS No Sınıf

A Metanol 67-56-1 Birincil alkol

B Aseton 67-64-1 Keton

C Asetonitril 75-05-8 Nitril bileşiği

D Diklorometan 75-09-2 Klorlanmış parafin

E Karbon disülfit 75-15-0
Sülfür içeren organik 

bileşik

F Tolüen 108-88-3 Aromatik hidrokarbon

G Dietilamin 109-89-7 Amin

H Tetrahidrofuran 109-99-9
Heterosiklik ve eter 

bileşiği

I Etil asetat 141-78-6 Ester

J n-Heptan 142-85-5 Doymuş hidrokarbon

K
Sodyum Hidroksit 

%40
1310-73-2 İnorganik baz

L Sülfürik asit %96 7664-93-9 İnorganik mineral asiti

M Nitrik asit %65 7797-37-2
İnorganik mineral asiti, 

oksitleyici

N Asetik asit % 99 64-19-7 Organik asit

O
Amonyum hidroksit 

%25
1336-21-6 Organik baz

P
Hidrojen peroksit 

%30
7722-84-1 Peroksit

S Hidroflorik asit %40 77664-39-3
İnorganik mineral asiti, 

temas zehir

T Formaldehit %37 50-00-0 Aldehit

Bütün kimyasallara karşı koruma sağlayan tek çeşit eldiven 
olamaz. Önemli olan, eldivenin kimyasallara ve uygulamaya kar-
şı etkili şekilde koruma sağlamasıdır. Kimyasal tehlikelere (sız-
dırma) karşı koruma, kimyasalın eldivenin içine sızma zamanı-
na göre ölçülür (34).

Mikroorganizmalara karşı koruma sağlayacak eldivenler için 
de TS EN ISO 374-5 standardına göre testler yapılır. Bakteri ve 
mantar için yapılan bu testler haricinde virüs için ayrıca ISO 
16604’e göre test yapılır ve piktogramının altında açıkça VİRÜS 
yazılır (35). Gerekli performansı gösteren eldivenler TS EN ISO 
374-5 standardı ile verilen piktogram ile işaretlenir (Şekil 13). 

Yapılan işe uygunluk: İş eldivenlerinin riske uygun seçimi 
ilgili standartlar ve performans değerlerine göre yapıldıktan sonra, 
dikkate alınacak husus işe uygunluktur. Eldivenlerin hassasiyeti, 

mukavemeti, tutuş sağlamlığı gibi özellikleri koruyuculuk 
düzeyini etkilemez ancak işe uygunluk açısından önemli tasarım 
özellikleridir. Tasarım özelliklerine göre hangi ürünün seçilmesi 
gerektiği noktasında ilgili bir standart ya da teknik düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu aşamada çalışanların görüşlerinin alınması 
ve danışılması, sektörel olarak gözlem ve deneyimlere dayalı ha-
zırlanmış rehberlerden faydalanılması, imalatçının talimatlarının 
takibi tavsiye edilmektedir (1, 3, 4). 

İş eldivenlerinin seçiminde uygun riske ve performans 
düzeyine karar verildikten sonra, işe uygun eldiven seçilmelidir 
(3, 4, 14, 19):

•	 Gerekmediği	halde	yüksek	ya	da	fazla	koruma	tercih	edilme-
melidir. Konforu ve çalışma rahatlığını azaltacağından iş el-
diveninin kullanıcıda kabul düzeyini etkiler.

•	 İnşaat	eldiveni	olarak	bilinen	iş	eldivenleri	genelde	örgü	üze-
rine nitril kaplanmış ve mekanik risklere karşı koruma sağla-
yan eldivenlerdir. Bu eldivenlerde aşınma direnci yükseldik-
çe ya da nitrilin miktarı arttıkça sağlamlığının arttığı kanısı 
bulunmaktadır ancak belirleyici olan yine riske uygun ürün 
seçimidir. Örneğin kenarı keskin demir, ahşap gibi malze-
melerle çalışmalarda daha yüksek aşınma dayanımı yerine, 
kesilme direnci en az 2 olan eldivenlerin tercih edilmesi eldi-
venin kullanım ömrünü uzatacaktır.

•	 Elin	ani	bir	riske	maruz	kalması	halinde	aniden	çıkarılması	
gereken durumların meydana gelmesi ihtimali varsa (kimya-
salın dökülmesi, alev alma gibi), konç (bilek) kısmı geniş el-
divenler tercih edilebilir.

•	 Dönen	 parçaları	 bulunan	 işlerde	 iş	 eldiveninin,	 çelik	 örgü	
ürünlerin kullanımı kullanıcının zarar görme riskini artıra-
bilir. Uygun ürün seçilmelidir. 

•	 Mekanik	dirençler	yanı	sıra	bazı	işlerde	ısıl	risklere	karşı	da	
koruma gerekebilir. Örneğin enjeksiyondan çıkan parçalar 
belirli bir sıcaklıktadır, bu parçalarla çalışmalarda eldiven 
kullanılmaması parmak uçlarında, deride soyulma şeklinde 
gözlemlenebilen hasarlara yol açabilir. Çalışanın konforu ve 
çalışma hızını etkiler. Bu durumda hafif ısıya dayanımlı hem 
mekanik hem de ısıl direnci olan eldivenler tercih edilebilir.

•	 Maruz	kalımın	şekli	sıçrama	ise	ya	da	el	ile	birlikte	kısmen	
kolun da korunması gerekiyor ise (ısıl riskler, kimyasal risk-
ler, kaynak işleri gibi) bilek kısmı uzun eldivenler kullanılır. 

•	 Gres	ya	da	motor	yağı	veya	su	ile	yapılan	işlerde	su	geçiren	
ya da yüzeyinde sıvı tutan kaplamalı örgü eldivenler yerine, 
petrol türevi ürünlerden elde edilen eldivenlerin seçimi daha 
uygundur. 

•	 Hassas,	ince	işlerin	yapıldığı,	elektronik	ya	da	montaj	işlerin-
de tutuş hassasiyeti sağlayan montaj eldiveni olarak adlandı-
rılan parmak kavraması yüksek eldivenler tercih edilebilir.

Şekil 13. Kimyasal ve mikroorganizamalara karşı koruyucu eldiven piktogramları (34, 35)
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Kullanıcıya uygunluk: İşe uygun iş eldiveni tasarımı 
seçildikten sonraki aşama kişiye uygun ürün seçimidir. Seçilecek 
ürün şekil, boyut ve tasarım yönünden değerlendirilir. El büyük-
lüğü herkesin farklı olduğundan el ölçüsü dikkate alınarak ürün 
alınmalıdır. İşyerlerinde en çok iş eldivenlerinde ortak bir beden 
üzerinden alım yapıldığı ve tüm çalışanlara dağıtıldığı görülmüş-
tür. Ancak el boyutu küçük olan birine büyük eldiven verilme-
si, eldiven bol geleceğinden parçaya kaptırma riskini, kimyasal ile 
çalışıyorsa maruz kalım riskini arttırmaktadır, hassas çalışma ya 
da taşıma vb. iş yapması gerekiyorsa kavramayı zorlaştırır. Beden 
ölçüsünün doğru seçimi, imalatçının beyan ettiği koruma perfor-
mansının sağlanmasını etkileyen bir unsurdur (14). 

Lateks eldivenlerin birçok bulaşıcı hastalığın sağlık çalışan-
larına bulaşmasını önlemede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ancak 
bazı çalışanlar için latekse maruz kalmak alerjik reaksiyonlara ne-
den olabilir. Bu tür reaksiyonların bildirimi son yıllarda – özel-
likle sağlık çalışanları arasında artmıştır (24). Önemli olan ilgili 
standartlara sahip, kullanım amacına ve kişiye uygun eldivenle-
rin seçimidir. Aynı standart testlerini geçmiş farklı materyaller-
den üretilmiş ürünler de mevcuttur. KKD Saha Analizi yapılarak 
ihtiyaç doğru tespit edilerek yapılan işe ve kullanan kişiye uygun 
doğru ürün seçimi yapılmalıdır (19).

Eldivenlerin farklı renklerde olması, koruyuculuğu etkileme-
mekle birlikte, kabul düzeyini etkileyebilir (3, 14). 

Eldivenlerin Doğru Çıkarılması
Özellikle kimyasallar, karsinojenler, asbest ve diğer tozlar gibi 
kontaminasyona yol açan etkenlerle çalışıldığında, ellerin ve cil-
din etkene maruz kalımını önlemek için eldivenlerin uygun şe-
kilde çıkarılması önemlidir.  Eldivenlerin çıkarılması sırasında bi-
rinci eldiven parmak uçlarından çekilerek, ikinci eldiven cilt ile 
teması önleyecek şekilde bilek kısmından tutularak ve içten dışa 
doğru çıkarılır (Şekil 14) (25). 

Seçiminde, Kullanımında ve Bakımında Dikkat 
Edilecek Hususlar

•	 Koruyucu	eldivenlerin	her	kullanım	öncesi,	deforme	olup	ol-
madığı kontrol edilmelidir.

•	 Görsel	muayene	 eldivendeki	 kesik	 ve	 deliklerin	 tespiti	 için	
önemlidir. Fakat özellikle kimyasal ve mikroorganizmalara 
karşı koruyucu eldivenlerin içine su doldurarak sızıntı kont-
rolü yapılabilir. Ancak bu test kontrollü basınç içermediğin-
den standartlarda yer alan test yerine geçemez. 

•	 Gıda	ürünleri	 imalatı	 alanında	kullanılan	 iş	 eldivenlerinde	
lateks içerik bulunmamalıdır. Gıda ile lateksin teması, gıda-
yı tüketen kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilmektedir 
(24) 

•	 Muayene	amaçlı	kullanılan	eldivenler	tıbbi	cihazlar	mevzu-
atı kapsamındadır ve KKD olarak değerlendirilemezler. Ça-
lışanın korunması amacı varsa KKD Yönetmeliği’ne uygun 
olarak belgelendirilmiş olmalıdır. Bu durumda ürüne iliş-
kin belgelerde EU 2016/425 KKD Regülasyonu’nun gerekleri-
ni karşıladığı ibaresi aranır. Kullananın örneğin mikroorga-
nizmalar gibi risklere karşı korunması amaçlanıyorsa KKD 
Yönetmeliği’ne uygun olması ve biyolojik sızdırmazlık sim-
gesinin bulunması gereklidir. 

•	 Kimyasallara	 karşı	 koruyucu	 eldivenlerin	 tekrar	 kullanımı	
sırasında eldivenin iç kısmının kimyasal tarafından kirlen-
mediği ya da kimyasalın eldivenin iç kısmına geçmediğinden 
emin olunmalıdır (3, 4,14).

KORUYUCU KIYAFETLER
Türleri
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik Ek’ine göre gövde ve karın bölgesi koruyucu 
türleri şunlardır (6):
•	 Makinelerden	 korunmak	 için	 kullanılan	 koruyucu	 yelek,	 ce-

ket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına 
karşı)

•	 Kimyasallara	karşı	kullanılan	koruyucu	yelek,	ceket	ve	önlük-
ler

•	 Isıtmalı	yelekler
•	 Cankurtaran	yelekleri
•	 X	ışınına	karşı	koruyucu	önlükler
•	 Koruyucu	giysiler:
•	 Koruyucu	iş	elbisesi	(iki	parçalı	ve	tulum)
•	 Makinelerden	 korunma	 sağlayan	 giysi	 (delinme,	 kesilme	

vb.)
•	 Kimyasallardan	korunma	sağlayan	giysi
•	 Kızılötesi	radyasyon	ve	ergimiş	metal	sıçramalarına	karşı	

korunma sağlayan giysi
•	 Isıya	dayanıklı	giysi,	termal	giysi
•	 Radyoaktif	kirlilikten	koruyan	giysi
•	 Toz	geçirmez	giysi,	Gaz	geçirmez	giysi

Şekil 14. Kontamine eldivenlerin uygun şekilde çıkarılması (25)
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•	 Florasan	maddeli,	yansıtıcılı	giysi	ve	aksesuarları	(kol	bant-
ları, eldiven vb.)

•	 Koruyucu	örtüler

Temel koruyucu giyecekler koruma sağladıkları riske göre sınıf-
landırılabilirler (4,16):
•	 Mesleki	 amaçla	 kullanılan	 aşırı	 olmayan	 atmosferik	 etkilere	

karşı giyecekler (Yağmurluk) (TS EN 343),
•	 Isıl	etkiye	karşı	koruyucu	giyecekler	(TS	EN	ISO	11612),
•	 Elektriğe	karşı	koruyucu	giyecekler	(TS	EN	IEC	61482),
•	 Radyasyona	karşı	koruyucu	giyecekler	(TS	EN	1073-2),
•	 Sıvı	ve	Gaz	Kimyasal	Maddelere	karşı	koruyucu	giyecekler	(TS	

EN 464),
•	 Patojen	 organizmalara	 karşı	 koruyucu	 giyecekler	 (TS	 EN	

14126),
•	 Yüzdürme	donanımları	(Boğulmaya	karşı	koruyucu)	(Can	ye-

lekleri) (TS EN ISO 12402)
•	 Kolluklar	(TS	EN	60984),
•	 Profesyonel	(mesleki)	kullanım	için	yüksek	görülebilirlik	uya-

rısı olan giyecekler (TS EN ISO 20471/A1),
•	 Alçak	gerilim	tesisatları	için	elektriksel	koruyucu	yalıtım	giye-

cekleri (TS EN 50286),
•	 Tip	1	–	6	Farklı	etkilere	karşı	koruyucu	giyecekler	(Tablo	11).

Ayrıca spor sırasında (dövüş sporları, saha hokeyi, eskrim oyunla-
rı, otomobil yarışları gibi) koruma amaçlı kullanılan giysiler, mo-
tosiklet sürücüleri için kaskları dışında kullandıkları koruyucu 
giyecekler (ceket, pantolon, tek veya parçalı takımlar), dalgıç 
elbiseleri de KKD Yönetmeliği hükümlerine tabidir. CE işareti ve 
Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır (10). 

Kullanım Alanları ve İlgili Riskler
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik Ek’ine göre koruyucu kıyafetlerin kullanılma-
sının gerekli olabileceği işler ve sektörler şu şekilde verilmiştir (6):
•	 Koruyucu	giysi

•	 Asit	ve	baz	çözeltileriyle,	dezenfektan	ve	aşındırıcı	temizlik	
ürünleriyle yapılan işler

•	 Sıcak	malzemeler	ile	veya	onların	civarında	yapılan	ve	ısı	
etkisinin hissedildiği yerlerdeki çalışmalar

•	 Düz	cam	ürünleriyle	çalışma
•	 Kumlama	işleri
•	 Derin	dondurucu	odalarda	çalışma

•	 Ateşe	dayanıklı	koruyucu	giysi
•	 Kapalı	alanlarda	kaynak	işleri

•	 Delinmeye	dayanıklı	önlükler
•	 Kesme	ve	kemiklerinden	ayırma	işleri
•	 El	bıçaklarıyla	yapılan	ve	bıçağın	vücuda	doğru	çekilmesi-

ni gerektiren işler
•	 Deri	Önlükler
•	 Kaynak	işleri
•	 Demir	dövme	işleri
•	 Döküm	işleri

•	 İklime dayanıklı giysi
•	 Açıkta,	soğuk	ve	yağmurlu	havada	çalışma

•	 Yansıtıcı	giysi
•	 Çalışanların	açıkça	görülmesi	gereken	yerlerde	yapılan	ça-

lışmalar

Koruyucu giyecekler çalışma ortamında ortaya çıkabilecek vücut 
yaralanmasına yol açabilecek bazı tehlikeli durumlar şunlardır (4):  
•	 Aşırı	yüksek	sıcaklıklar,
•	 Yüksek	sıcaklıkta	erimiş	metal	veya	sıvı	sıçramaları,
•	 Makine,	malzeme	ve	araç-gereç	kaynaklı	etkiler,
•	 Tehlikeli	kimyasallar.

Koruyucu giyecekler, her biri farklı tehlikeye karşı koruma sağla-
yan birçok malzemeden imal edilebilir. Aşağıdaki bazı koruyucu 
giyecekler için yapıldığı malzemeye göre kullanım alanları veril-
mektedir (4):
•	 Kağıt	yapılı	liflerden	(dokunmamış,	İng.	nonwoven)	imal	edil-

miş olan tek kullanımlık giyecekler toza ve sıçramalara karşı 
koruma sağlar.

Tablo 11. Tip 1-6 koruyucu giyecekler 

Tip 6
Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler – Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu 

giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı)

TS EN 13034+A1

Tip 5
Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler – Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı 

vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları (tip 5 giyecekler)

TS EN ISO 13982-1/

A1

Tip 4
Koruyucu giyecekler – Sıvı kimyasal maddelere karşı – Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip 

pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprey geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri

TS EN 14605+A1

Tip 3
Koruyucu giyecekler – Sıvı kimyasal maddelere karşı – Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip 

pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprey geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri

TS EN 14605+A1

Tip 2
Sıvı ve katı aerosoller dahil, tehlikeli katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasallara karşı koruyucu giysi – Bölüm 1: Tip 1 (gaz 

sızdırmaz) kimyasal koruyucu giysiler için performans gerekleri

TS EN 943-1+A1

Tip 1

Sıvı ve katı aerosoller dahil, tehlikeli katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasallara karşı koruyucu giysi – Bölüm 1: Tip 1 (gaz 

sızdırmaz) kimyasal koruyucu giysiler için performans gerekleri

Sıvı ve katı aerosoller dahil, tehlikeli katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasallara karşı koruyucu giysi – Bölüm 2: Acil durum 

ekiplerine (ET) uygun Tip 1 (gaz sızdırmaz) kimyasal koruyucu giysiler için performans gerekleri

TS EN 943-1+A1

TS EN 943-2
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•	 İşlenmiş	yün	ve	pamuktan	imal	edilmiş	olan	giyecekler	sıcak-
lık değişimlerine karşı kolay adaptasyon sağlar, aleve dayanık-
lıdır ve toza, aşınmaya, pürüzlü ve tahriş edici yüzeylere karşı 
koruma sağlar.

•	 Duck kumaştan imal edilmiş olan giyecekler ağır, keskin yü-
zeyli ve pürüzlü malzemeleri taşıma esnasında ve kesilmelere 
karşı koruma sağlar.

•	 Deriden	imal	edilmiş	olan	giyecekler	genellikle	kuru	ısı	ve	ale-
ve karşı koruma sağlar.

•	 Kauçuk,	 kauçuklaştırılmış	 kumaşlar,	 neopren	 ve	 plastikten	
imal edilmiş giyecekler belirli kimyasallar ve fiziksel tehlike-
lere karşı koruma sağlar. Çalışma ortamında kimyasal ya da 
fiziksel tehlike bulunuyorsa, üretici veya yetkili tedarikçi ile 
birlikte koruyucu giyeceğin gerekli korumayı sağlayacağından 
emin olunmalıdır.

•	 Kurşun,	asbest,	küf	ya	da	düşük	konsantrasyonlardaki	su	baz-
lı kimyasalların hafif sıçramaları gibi geniş bir aralıktaki tehli-
kelere karşı koruma sağlayan giyecekler mevcuttur.

•	 Tehlikeli	 kimyasalların	 düşük	 seviyelerinden	 toksik	 gazlara	
ve biyolojik tehlikelere karşı kapsamlı koruma sağlayan tulum 
şeklinde kullan – at giyecekler mevcuttur.

Seçiminde, Kullanımında ve Bakımında 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	 Koruyucu	giyecekler,	kullanıcıda	tahrişe	veya	yaralanmaya	se-

bep olan pürüzlü, keskin veya sert yüzeylere sahip olmamalı-
dır.

•	 Kan	dolaşımını	engelleyecek	kadar	dar	olmamalıdır.
•	 Hareketlere	engel	olacak	ölçüde	çok	gevşek	ve/veya	ağır	olma-

malıdır.
•	 İzin	verilebilen	durumlarda	ısıl	zorlanmayı	asgariye	indirecek	

yeterlilikte havalandırmaya sahip olmalıdır.
•	 Kıyafetlerin	kirlenmemesi,	 kurumsallık	ya	da	 iş	organizasyo-

nunda kolaylık sağlaması adına giyilen iş tulumları vb. koru-
yucu özelliği bulunmadığından KKD değildir. Bununla birlik-
te, bu kıyafetler üzerine aksesuar amaçlı olmayan, görünürlük 
sağlayan reflektif şeritlerin eklenmesi halinde KKD kapsamı-
na girerler ve ilgili standarttaki tasarım gereklerini karşılama-
ları gerekir (19). 

•	 Yangına	müdahale	edecek	ekibin	kıyafetleri	için	itfaiyeci	elbi-
sesi kullanılmalıdır. Yaptığı iş sırasında ya da nedeniyle yangın 
çıkması ve ani gelişen bir yüksek ısıya maruz kalım söz konu-
su ise, örneği elektrik panosu ya da trafosunda bakım sırasın-
da ark flaş oluşması, döküm işleri gibi, bu durumlarda alümi-
nize elbiseler tercih edilebilir. Ark flaş oluşumunda hayati risk 
söz konusu olduğundan baş korumasıyla birlikte kullanılma-
lıdır. Normal seviyede ısıl ve tutuşma dayanımı ya da yalıtkan 
olan bir koruyucu kıyafet (örneğin kaynakçı tulumu, yalıtkan 
elektrikçi tulumu vb.) oluşacak yüksek sıcaklık karşısında ge-
rekli performansı göstermek üzere tasarlanmamıştır. 

•	 Görünürlük	sağlamak	amacıyla	kullanılan	reflektif	yelek,	mont	
parkalarda, ürün üzerinde renk değişimi, görünür şeritleri ka-
patacak tasarımlar yapılmamalıdır. Bu ürünler ilgili standart-
ta tanımlanan renklerde (sarı, turuncu ya da kırmızı) olabilir. 
Reflektif şeritlerin kalınlığı 5 cm olmalı ve yerleşimleri stan-
darda uygun şekilde olmalıdır. Koruyucu özelliği bulunduğun-

dan gerekli belgelendirme süreçlerinden geçmeli, KKD Yönet-
meliğine uygun olmalıdır. 

•	 Koruyucu	kıyafetlerin	cepleri	ve	kol	ağızları	geniş,	sarkar	vazi-
yette olmamalıdır. Bu durum takılma, sıkışmaya neden olarak 
tehlikeli duruma yol açabilir (3, 4, 14, 20).

YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI 
KORUYUCULAR
Türleri
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmelik Ek’ine göre bu ürün grubu için kişisel koruyucu 
donanım kullanılmasının gerekli olabileceği işler ve sektörler şu 
şekilde verilmiştir (6):

Düşmelere karşı kullanılan donanım:
•	 Düşmeyi	önleyici	ekipman	(gerekli	 tüm	aksesuarlarıyla	bir-

likte),
•	 Kinetik	 enerjiyi	 absorbe	 eden	 frenleme	 ekipmanı	 (gerekli	

tüm aksesuarlarıyla birlikte),
•	 Vücudu	 boşlukta	 tutabilen	 donanım	 (paraşüt	 tipi	 emniyet	

kemeri).

Yüksekten düşmeye karşı koruyucu donanımlar;
•	 Paraşüt	Tipi	Emniyet	Kemeri	(Tam	Vücut	Kuşağı),
•	 Çalışma	Konumlama	Kemeri,
•	 Enerji	absorblayıcılar	(soğurucular),
•	 Bağlama	tertibatı	–halatlar	(İng. lanyard),
•	 Geri	sarmalı	tipte	düşmeyi	önleme	tertibatları

şeklindedir (4).

Yüksekten düşmeye karşı koruyucu donanımlar, Kişisel Koru-
yucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğe göre 
Kategori III olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu sınıfta yer alan koruyucular şu şekildedir:

•	 “Yüksekten	düşmeye	karşı	koruma	sağlamak	üzere	tasarlan-
mış ve üretilmiş, özel veya mesleki kullanım için (yüksek-
te çalışma, tekneden düşme, dağcılık, kaya tırmanma, mağa-
racılık vb.) tüm koruyucu donanımlar. Bu kategori yüksekte 
ve destekli çalışma (emniyet kuşağı, bacak bantları, kemer-
ler vb.) donanımını da kapsar. Açıklama: Bu donanım em-
niyet kuşağı (bacak bantları, omuz bağları vb.) ile yapı veya 
kaya yüzeyinin dâhili bir parçasını oluşturan bağlama (ank-
raj) noktaları hariç, kişiyi yapıya bağlama amaçlı tüm akse-
suarları da kapsar. Örneğin, mesleki kullanım için, ucu kan-
calı halat (İng. lanyard), seyyar düşme engelleyicileri, karabi-
nalar, enerji soğurucular, bağlayıcılar, bağlama noktaları vb.

•	 Dağcılık,	kaya	tırmanması	ve	mağaracılık	için;	hareketli	dağ-
cılık halatları, askılar, bağlayıcılar (tırmanma karabinala-
rı), halat kenetleyicileri, takozlar, kaya çapaları, buz çapaları, 
bağlama noktası olarak görev yapan buz araçları vb. (4; 10)

•	 Karabinalar,	düşme	sistemi	bağlantı	parçalarıdır.

Halat, yapının yüzeyine monte edilen bağlantı noktası (ankraj/sabit-
lenme noktası) ya da yaşam hattı ile Paraşüt tipi emniyet kemeri ara-
sında bağlantı sağlar. Düşme kuvvetini halatın uzunluğu kadar me-
safede durdurur. Şok emicili halatta, düşme sırasında açılan ikinci 
bir halat ilavesi vardır, kişi üzerindeki düşme kuvvetini azaltır (12). 
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Geri sarımlı düşüş durdurucu: Ankor ile paraşüt tipi emniyet 
kemeri arasında bağlantı sağlar. Çalışma sırasında rahatça uzayıp 
kısalan halat, ani bir düşme kuvveti durumunda otomatik olarak 
kilitlenir ve durdurma sağlar (12). 

Kullanım Alanları ve İlgili Riskler
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılma-
sı Hakkında Yönetmelik Ek’ine göre kişisel koruyucu donanım 
kullanılmasının gerekli olabileceği işler ve sektörler şu şekilde 
verilmiştir (6):
•	 Emniyet	kemeri
•	 İskelelerde	çalışma
•	 Prefabrik	parçaların	montajı
•	 Direk	ya	da	sütunlarda	çalışma
•	 Çatı	İşleri

•	 Güvenlik	halatları
•	 Kule/yüksek	vinç	kabinlerinde	çalışma
•	 Ambarlarda	kullanılan	istifleme	ve	boşaltım	ekipmanlarının	

yüksek kabinlerinde çalışma
•	 Sondaj	kulelerinin	yüksek	bölümlerinde	çalışma
•	 Kuyu	ve	kanalizasyonlarda	yapılan	çalışma	(6)

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne (05 Ekim 2013 
tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete) göre “Seviye farkı bulunan 
ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü 
alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.” 

Yönetmelikte, öncelikle çalışma ortamında çalışan güvenliği-
ni sağlamak için güvenlik ağları, standartlara uygun çalışma iske-
leleri, güvenli korkuluklar gibi toplu koruma tedbirlerinin sağlan-
ması, toplu korunmanın sağlanamadığı veya düşme riskinin orta-
dan kaldırılamadığı hallerde ise yapılan işin özelliğine uygun kişi-
sel koruyucu donanımın çalışan tarafından kullanılması gerekti-
ği vurgulanmaktadır.

Düşmeye karşı önlemler (kenar koruma) teknik sebeplerden 
ötürü mümkün değilse ve tutma tertibatları (yakalama, çatı üstü 
yakalama, tutma ağı) yapılan işe uymuyorsa yüksekten düşmeye 
karşı kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır (4).

Seçiminde, Kullanımında ve Bakımında 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	 Yüksekte	çalışırken	düşme	tehlikesinin	olduğu	yerlerde	düşüş	

durdurmak için paraşüt tipi emniyet kemeri ve enerji absorb-
layıcı (şok emici) birlikte kullanılır.

•	 Bel	tipi	emniyet	kemerleri,	yüksekten	düşmeye	karşı	koruma	
sağlamaz. Sınırlı alanda çalışmalarda çalışma alanının sınırla-
rını genişletmek için kullanılır. (4)

•	 Paraşüt	 tipi	 emniyet	kemerinde	kumaş	olmayan	kısımlar	ko-
rozyona dayanımlı olmalıdır. (3, 4, 14).

•	 Bağlantı	noktasının	seçimi	de	hayati	önem	taşır.	Herhangi	bir	
düşme durumunda sallanma payı dikkate alınarak, bağlantı 
noktası kişinin çalışma yerinde kendi üstünde, omuz hizasın-
dan yukarıda kalacak şekilde seçilir. Çalışma noktasına en ya-
kın yerde bağlantı noktası bulunmazsa eğer çalışanın iki tara-
fına da iki ayrı halatla bağlantı kurularak sallanma engellene-
bilir. Çalışma noktasına en yakın yerde bağlantı noktası bu-
lunmazsa eğer çalışanın iki tarafına da iki ayrı halatla bağlan-
tı kurularak sallanma engellenebilir. Düşmenin gerçekleşme-
sinin ardından emniyet kemerinde asılı durumda bulunan ki-
şinin 15 dk. gibi kısa bir sürede müdahale edilerek kurtarılma-
sı gereklidir (36). 

•	 Halat	ya	da	şok	emicili	halatın	uzunluğu	seçilirken,	herhangi	
bir düşme durumunda kişiyi zemine temastan korumak için 
yeterli düşüş boşluğu bulunacak şekilde seçilir. Halatın uzun-
luğu ve açılınca uzayan bölümü, kişinin boyu, yavaşlama, es-
neme ve güvenlik payı hesaba katılmalıdır. Düşme mesafesin-
de bir cisme çarpma, burkulma riski varsa kullanılmaz (37).

•	 Yüksekte	çalışma	kişisel	koruyucu	donanımları	her	kullanım-
dan önce mutlaka gözden geçirilmelidir. Herhangi bir lif kop-
ması, aşınma, hasar tespit edilirse asla kullanılmamalıdır. 

•	 Kullanılmadığında	 açıkta	 bırakılmamalı,	 kapalı	 karanlık	 bir	
alanda muhafaza edilmelidir (37).

Tam Vücut Emniyet Kuşağı 

(Paraşüt tipi emniyet kemeri)
Karabina Şok Emicili Halat (Lanyard) Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

Şekil 15. Düşme durdurucu sistem parçaları (12)
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İŞ KAZALARI

Doç. Dr. Mehtap TÜRKAY, Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, Prof. Dr. Halim İŞSEVER

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) insana yakışır bir işin önemli bileşen-
leridir. Bu nedenle tüm dünyada ülkelerin İSG hizmetleri değer-
lendirilirken iş kazalarının yaygınlığı ve fatalitesi ile meslek has-
talıklarına tanı koyabilme kapasiteleri kullanılmaktadır (1). Çün-
kü hem iş kazaları hem de meslek hastalıkları iş ile ilişkili, işin 
yürütüm şartlarından kaynaklanan ve önlenebilir sorunlardır (2, 
3). Önlenebilir olmaları nedeniyle de kabul edilemez toplumsal 
olaylardır. Ayrıca, iş kazaları çalışanların en üretken döneminde 
meydana gelmesi nedeniyle ülkelerin kalkınması üzerine sosyal ve 
ekonomik etkileri de bulunmaktadır (2, 4).

İş kazalarının toplumsal önemi, sağlık açısından ve maliyet 
açısından önemi olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. İş 
kazalarının sağlık açısından önemi; yaralanma tipi ve yaralanma 
bölgesi ile ilgilidir. İş kazalarının büyük bir bölümü hafif yaralan-
malar şeklindedir ve genellikle sağlık hizmeti kullanımı yoksa bil-
dirimi yapılmamaktadır.

İş kazaları, halen hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ül-
keler açısından büyük sorun olmaya devam etmektedir. ILO In-
ternational Labour Organization, (Uluslararası Çalışma Örgütü) 
verilerine göre, 2,84 milyar küresel işgücünün her yıl 2,4 milyo-
nu iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle kaybedilmektedir. 
Dünyadaki toplam iş kazası sayısı ise 270 milyondur ve bu kaza-
ların 350.000 ile 360.000’i ölümle sonuçlanmaktadır. İş ile ilgili 
hastalıklar nedeniyle de 2 milyon yaşam kaybedilmektedir (5, 6). 
Yani her 15 saniyede bir olmak üzere her gün 6300 kişi iş kazala-
rı ve meslek hastalıkları nedeniyle kaybedilmektedir (7). İş kaza-
sı maliyetleri küresel gayrisafi hâsılanın 2015 yılı %3,94’ünü (323 
milyar dolar) oluşturmaktadır. Üstelik bu hesaplama sadece doğ-
rudan maliyetler ile üretim kayıpları maliyetleridir. Dolaylı ma-
liyetler genellikle doğrudan maliyetlerin 4 katını oluşturmakta-
dır (6). Seçilmiş bazı bölge ve ülkelerdeki iş ile ilgili yaralanma 
ve hastalık maliyetlerinin gayrisafi hâsılaya oranları Şekil 1’de  
verilmiştir.

Uluslararası kuruluşlar, iş kazalarının maliyetleri açısından de-
ğerlendirilmesinin İSG kültürünün geliştirilmesi açısından önem-
li olduğuna vurgu yapmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler 
açısından maliyetlerin hesaplanması, ulusal ölçekte iş sağlığı ve gü-
venliğinin gelişmesini sağlamaktadır. Buna rağmen iş kazalarının 
maliyetleri konusundaki bilgilerin çoğu gelişmiş ülke verilerinden 
elde edilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde iş kazası maliyetleri ko-

nusunda çalışmaların olmaması, iş sağlığı ve güvenliğinin ekono-
mik kalkınmada oynayacağı kilit rolün bilinmemesi ile ilişkilidir.

İş kazası maliyetlerinin hesaplanmasının yararları aşağıda sı-
ralanmıştır (8):
•	 Bireysel gelişimden ulusal yasama organına kadar her düzey-

de anlamlı İSG politikaları için farkındalık yaratır ve politika-
ların oluşturulmasında güçlü motivasyon kaynağı oluşturur. 

•	 Ekonomik analizler sadece kötü çalışma koşullarının toplam 
maliyeti değildir, aynı zamanda tüm paydaşlar arasında yani 
işveren, işçi ve tüm toplumda nasıl dağıldıklarını da ortaya çı-
karmaktadır. Maliyetler, paydaşları önlem almak için motive 
edebilmektedir. 

•	 Kötü çalışma koşullarının ekonomik maliyetleri ile iyileştiril-
miş çalışma koşullarının ekonomik maliyetlerini belirlemek, 
aynı birimlerdeki eylem ve eylemsizlik maliyetlerini karşılaş-
tırmayı sağlar ve bu da karar vericilere net maliyetler hakkın-
da bilgi sağlamaktadır. 

•	 Ekonomik analizler, öncelikle ele alınması gereken sektör-
ler ile öncelikli sağlık risklerinin belirlenmesine yardımcı  
olmaktadır. 

•	 Ekonomik analiz, İSG güvenliği ile yapılan politika müdahale-
leri arasındaki bağlantıları görünür hale getirerek, politikala-
rın entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır. 

45

Şekil 1. Bazı ülke ve bölgelerde işle ilgili yaralanma ve hastalık maliyetle-
rinin gayrisafi hasılalarına oranı (6)
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İş kazalarının maliyetleri hesaplanırken sadece çalışana ve iş-
verene olan maliyetleri değil aynı zamanda toplumsal maliyetle-
ri de hesaplanmaktadır. Ekonomik analizler, iş kazalarının doğ-
rudan ve dolaylı maliyetleri olmak üzere iki başlık altında toplan-
maktadır. Doğrudan maliyetler görünür olmaları nedeniyle daha 
kolay hesaplanmaktadır. Dolaylı maliyetlerin hesaplanması çok 
zordur. Ayrıca doğrudan maliyet kalemleri konusunda da halen 
tartışmalar yürütülmektedir. 

İşveren açısından doğrudan maliyetler; kazaya uğrayan işçi için 
ödenen tıbbi tedavi giderleri, tazminatlar veya sigorta maliyetle-
ri, avukat, mahkeme ücretleri ile kayıp, gecikmiş ya da bozulmuş 
üretim maliyetleridir. Dolaylı maliyetler ise; üretim kaybının mali-
yeti, iş durduğu sırada işçilere ödenen ücret, zorunlu kalınan fazla 
mesai nedeni ile yapılan ödemeler, yöneticinin harcadığı zamanın 
maliyeti, yeni işçinin işini öğrenme sürecinde yapılan harcamalar, 
sigortalanmamış tedavi giderleri, denetim ve medya elemanlarının 
yöneticiye kaybettirdiği zaman gibi başlıklar olarak sıralanabilir.

Çalışan açısından iş kazasının doğrudan maliyetleri; gelir 
azalması ve sigorta ya da işveren tarafından ödenmeyen tıbbi te-
davi ücretleridir. İktisadi açıdan hesaplanabilse de beden ve ruh 
sağlığındaki bozulma ya da ölüm çalışan ve dolayısıyla ailesinin 
ödediği en ağır bedeldir. Çalışanın gelir kaybı nedeniyle çocukla-
rının eğitimlerine ara vermeleri ya da evini, arabasını kaybetmesi, 
hane halkının iş kazası nedeniyle yaşayacağı sıkıntılar, moral bo-
zukluğu dolaylı maliyetler olarak sayılabilir. 

İş kazalarının toplumsal maliyetleri, işvereni ve işçiyi tazmin 
eden sigorta fonundaki kayıplar, işgünü kayıpları, işgücü kayıpla-
rı, sağlık hizmetleri üzerine eklenen yük ve dolayısıyla hizmetin 
aksaması olarak sayılabilir. İş kazaları toplumun sosyal yapısını 
ve psikolojisini de etkileyerek iş huzurunun, barışının bozulma-
sına neden olabilmektedir. İş kazalarının doğrudan ya da dolay-
lı her zaman toplumsal bir maliyeti vardır (3, 8). Genellikle küçük 
kayıplar önemsenmez, kayıplar sürer ve birikir. Toplam kayıp, bi-
rikim nedeni ile büyüktür (8).

İŞ KAZASI TANIMI
İş kazası tanımı ve buna bağlı oluşturulan kaza istatistikleri, ül-
keler arası karşılaştırmalar açısından önemlidir. ILO ve WHO 
World Health Organization, (Dünya Sağlık Örgütü) referans alın-
dığında iş kazası tanımı Türkiye mevzuatına göre farklılaşmakta-
dır. ILO iş kazasını, bir veya birden fazla işçinin zarara uğrama-
sı, yaralanması veya ölümüyle sonuçlanan iş ile ilgili şiddet eylem-
leri de dâhil olmak üzere, iş yerinde veya işveren tarafından veri-
len işin ya da ekonomik aktivitelerin yapılması sırasında beklen-
medik, önceden planlanmamış olay olarak tanımlarken, WHO ise, 
önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makine-
lerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına yol açan olay olarak ta-
nımlamıştır. Hem ILO hem de WHO iş kazası için planlanmamış 
ve beklenmedik olay vurgusu yapmıştır (3).

Türkiye’de, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu 13. maddesinde “İş kazası:
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütül-

mekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına ba-
ğımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş-
yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini 
yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın 
sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için 
ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 
gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.”
şeklinde tanımlanmıştır (9).

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş kazasının 
unsurlarını 1) zarara sebebiyet veren bir kazanın olmasına, 2) ka-
zaya uğrayan kişinin sigortalı olmasına, 3) kaza sonucunda sigor-
talının ruhen veya bedenen engelli hale gelmesine, 4) ortaya çı-
kan zarar ile illiyet bağı olmasına ve 5) 13. Maddenin a bendin-
den e bendine kadar sıralanan durumları içermesine bağlamıştır. 
Bunun dışındaki halleri iş kazası olarak kabul etmemektedir (10).

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (6331 Sayılı) 3. Maddesi “g” 
bendinde iş kazası: “İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle mey-
dana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ru-
hen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” şeklinde tanımlan-
mıştır (11).

Konuya ilişkin bazı tanımlar aşağıda verilmiştir (3,12-14):
Olay: Kazaya sebep olan veya sebep olabilecek potansiyele sa-

hip olan oluşum olarak tanımlanmaktadır. 
Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, zarara ve diğer kayıpla-

ra neden olan olay olarak tanımlanmaktadır. 
Hasarsız olay: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer 

kayıplara neden olmadan gerçekleşen olaydır.
Ramak kala: neredeyse kaza oluşacaktı, hasar oluşacaktı gibi 

ya da “kıl payı farkla” kaza olmama durumu şeklinde tanımlana-
bilir. Ramak kala durumlarının incelenmesi hasar oluşturacak ka-
zaların önlenmesi açısından önemlidir.

Hafif yaralanma: İlkyardım ya da tedavi gerektirmeyecek dü-
zeydeki yaralanmayı ifade etmektedir. 

İş göremezliğe yol açan yaralanma / hastalık: Çalışan kişi-
nin en az bir gün süreyle normal çalışmasını engelleyecek kaza ya 
da hastalıktır.

Çoklu iş göremezliğe yol açan yaralanma / hastalık: İki ya 
da daha fazla kişinin en az birer gün çalışmasına engel olan yara-
lanma ya da hastalık. 

İŞ KAZASI SIKLIĞI  ve  
DAĞILIM ÖZELLİKLERİ
İŞ KAZALARININ SIKLIĞI
İş kazalarının kayıt ve bildiriminde sorunlar yaşanabilmekte bu 
da gerçek sıklığın saptanmasında sorunlara neden olabilmekte-
dir. Yaralanmalı ya da yaralanmasız maddi hasar oluşturabilecek 
iş kazalarını tahmin edebilmek ve koruyucu önlemleri alabilmek 
için kaza piramitleri oluşturulmuştur. Oluşturulan kaza piramit-
leri endüstriyel alanda proaktif kaza önleme programlarının ha-
zırlanmasını sağlamıştır. İş kazalarının dağılımının buzdağı fe-
nomeni olduğunu vurgulayan piramitlerin değişimi Tablo 1’de  
verilmiştir (3).
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Yukarıdaki piramitlere ek olarak, Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün kaza istatistiklerinden yararlanarak yaptığı değerlen-
dirmeye göre; bir ölümlü iş kazasına karşılık 1200 üç günden fazla, 
1200 1-3 gün iş göremezliğe neden olan kazanın olduğu ve 5000 
ilk yardım gerektiren iş kazası ile 70.000 hasarsız olayın olduğu 
belirtilmiştir (Şekil 2).

Yukarıdaki kaza piramitlerinden anlaşıldığı gibi ölümlü iş ka-
zaları sadece buzdağının görünen kısmıdır. İş türüne bağlı olarak, 
aslında her bir ölüm için 500 ile 2000 arasında küçük yaralanma-
ların meydana geldiğini bilmek gerekir. Bu piramitler de aslında 
bu sorunu yansıtmaktadır. 

Birçok ülke iş kazaları verilerini her yıl yayınlamaktadır. An-
cak güvenilir veri sağlanan ülke sayısı azdır ve bu konudaki topla-
nan veriler de standart değildir. ILO’nun verilerine göre 1994 yılın-
da tahmini iş kazası mortalite hızı 100.000 çalışanda 14,0 ve ölüm-
lü kaza sayısı 335.000’dir (19). Her yıl 2,33 milyon insan iş ile ilgi-
li hastalık ve kazalardan ölmektedir. Her 15 saniyede 151 iş kazası 
olmaktadır. Ancak 2017 yılında yapılan küresel ölçekteki çalışma-
da iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle 2,78 milyon insanın öl-

düğü ve küresel ölümler içerisindeki yerinin %5 olduğu bulunmuş-
tur. İş ile ilgili ölümlerdeki en büyük pay %86,3 (2,4 milyon) ile iş ile 
ilgili hastalıklarken iş kazalarının sıklığı %13,7’dir (20).

Yıllar içerisinde küresel olarak ölümlü iş kazalarının sıklığı azal-
mıştır. Tablo 2’de ölümlü ve en az 4 işgünü kayıplı kaza sıklığına 
yer verilmiştir. Yıllar içerisinde iş kazası mortalite hızının azaldığı 
görülmekle birlikte morbidite hızında bir değişim olmamıştır (20).

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne 2014 yılında bildirilen top-
lam 9.197 ölümlü iş kazası bulunmaktadır. Toplam işgücü ise; 
3.370.487.570’tir. Bildirilen verilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadı-
ğını saptamak için yapılan bir çalışmada 380.500 ölümlü iş kaza-
sının olması gerektiği hesaplanmıştır. Tahmini yapılan hesapla-
maya göre bölgeler arasındaki fark aşağıdaki Tablo 3’te verilmiştir. 
Ölümlü iş kazaları açısından mortalite hızının en yüksek olduğu 
bölgeler sırasıyla Afrika ve Asya’dır (20).

Tablo 1. İş kazası piramitleri (3,15-17)

Heinrich piramidi

1931

Bird piramidi

1969

Fletcher piramidi

1972

British Safety Council piramidi

1975

Ağır- büyük yaralanma ile sonuçlanan kaza 1 1 1 1

Hafif-küçük yaralanma ile sonuçlanan kaza 29 10 19 3

(50 ilk yardım gerektiren)

Maddi hasar oluşturan kaza 300 30 175 80

Yaralanma ya da maddi hasar oluşturmayan kaza 600 400

Şekil 2. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Kaza Hiyerarşisi Modeli (18)

Tablo 2. Dünya’da iş kazası sıklığının 1998-2014 yılları arasındaki 

değişimi (20)

Yıl
Ölümlü iş kazası En az 4 işgünü kayıplı iş kazası

Sayı

Sıklık

(Yüz bin 

çalışanda)

Sayı

Sıklık

(Yüz bin 

çalışanda)

1998 345.436 16,4 263.621.966 12,534

2001 351.203 15,2 268.023.272 12,218

2003 357.948 13,8 336.532.471 12,966

2008 320.580 10,7 317.421.473 10,612

2010 352.769 11,0 313.206.348 9,786

2014 380.500 11,3 373.986.418 11,096

Tablo 3. Bölgelere göre bildirilen iş kazaları ve iş kazası bildirimleri üzerinden hesaplanan iş kazaları tahminleri (2014) (20)

Bölge

Uluslararası Çalışma Örgütüne bildirilen Bildirimler üzerinden yapılan tahmini hesaplama

Toplam İşgücü
Ölümlü Kaza 

Sayısı

En az 4 işgünü 

kayıplı kaza sayısı

Ölümlü Kaza 

Sayısı

Mortalite Hızı 

(100 bin 

çalışanda)

En az 4 işgünü 

kayıplı kaza sayısı 

ortalaması

Afrika 413.329.046 320 25.434 71.882 17,39 70.597.946

Amerika 479.990.599 1916 966.221 24.579 5,12 24.114.175

Asya 2.093.134.505 2694 121.256 271.949 12,99 267.097.755

Avrupa 364.546.703 4079 1.921.644 11.017 3,02 11.134.918

Okyanusya 19.486.718 188 98.980 1074 5,51 1.041.625

Toplam 3.370.487.570 9197 3.133.535 380.500 11,29 373.986.418
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Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre düzenlenmiş se-
çilmiş bazı ülkelerdeki 100.000 çalışan başına düşen ölümlü iş 
kazası sayısı Şekil 3’te verilmiştir. Pakistan, Kenya ve Hindistan 
ölümlü iş kazaları açısından en riskli ülkelerdir. Sıralamada en iyi 
ülkeler ise; sırasıyla 100.000 çalışanda 0,74 ölümlü iş kazasıyla İn-
giltere ve 0,9 ölümlü iş kazasıyla Almanya’dır (6).

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin verilerine göre 2017 yılında 
3.552 ölümlü iş kazası meydana gelmiştir, 2016 yılına göre ölüm 
sayısı 36 kişi azalmıştır. Avrupa Birliği’nde iş kazası mortalite hızı 
100.000 çalışanda 1,65’tir. Ancak iş kazası insidans hızı bir yıldan 
diğer yıla farklılık gösterebildiği için ölümlü iş kazaları nispeten 
azalmıştır denebilir, 2017 yılı için iş kazalarının fatalite hızı ise; 
1000 kazada, 1,14’tür (6).

Avrupa Birliği ülkeleri arasından Avusturya örnek olarak alın-
dığında, Avusturya’nın 2000-2016 yılları arasındaki iş kazası mor-
talite hızı düşmüştür. Şekil 4’te Avusturya’da çalışan Avrupa Bir-
liği ülkelerinden gelen göçmen çalışanlar, Avrupa Birliği ülkeleri 
dışından gelen göçmen çalışanlar, Avusturya vatandaşları ve tüm 

ülke toplam işgücü içerisinde meydana gelen 100.000 çalışan ba-
şına düşen ölümlü kaza sayıları yer almaktadır. Yıllara göre ölüm-
lü kaza hızı azalmakla birlikte azalma en hızlı Avusturya vatan-
daşlarında gerçekleşmiştir. Ülke içerisinde ölümlü iş kazası hızla-
rı açısından farklılıklar yaşanmaktadır (21).

Türkiye’de 2000-2018 yılları arasında Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na (SGK) bildirilen iş kazası sayıları, iş kazası nedeniyle 
ölümler, insidans, mortalite ve fatalite hızları Tablo 4 ve Şekil 5’te 
verilmiştir (22). İş kazası insidans hızı 2013 yılından sonra dikkate 
değer bir şekilde artmıştır. Bu artışın, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunun kabulü ve kademeli olarak yürürlüğe girmesiyle 
ilişkili olduğu söylenebilir. Tüm işletme ve çalışanların kapsama 
alınması, iş kazaları bildirimini artırmıştır. Tablo 4 ve Şekil 5’te 
görüldüğü gibi 2008-2011 yılları arasındaki kaza fatalite hızında-
ki artış, 2013 yılından sonra düşme eğilimi göstermiştir. Şekil 5’te, 
mortalite ve fatalite hızlarındaki azalma daha net görülmektedir. 
Özellikle 2008-2011 yılları arasındaki fatalitedeki artış 2012 yılın-
dan sonra azalma eğilimine girmiştir. Bu değişimde bildirim siste-

Şekil 3. Seçilmiş bazı ülkelerde iş kazası mortalite hızı (6)

Şekil 4. Avusturya’da yıllara ve çalışanların göçmenlik durumlarına göre ölümlü iş kazası hızlarındaki değişim (Eurostat verileri kullanılarak hazır-
lanmıştır) (21)
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Tablo 4. Türkiye’de 2000-2018 yılları arasındaki iş kazası sayıları, insidans, mortalite ve fatalite hızları (22)

Yıl Zorunlu sigortalı sayısı İş kazası sayısı
Ölümlü kaza 

sayısı

İnsidans hızı

(binde)

Mortalite hızı

(yüz binde)

Fatalite hızı

(binde)

2000 5.254.125 75.650 1173 14,4 22,3 15,5

2001 4.886.881 73.250 1008 15,0 20,6 13,8

2002 5.223.283 72.945 878 14,0 16,8 12,0

2003 5.615.238 77.108 811 13,7 14,4 10,5

2004 6.181.251 84.214 843 13,6 13,6 10,0

2005 6.918.605 74.442 1096 10,8 15,8 14,7

2006 7.818.642 79.601 1601 10,2 20,5 20,1

2007 8,505,390 81.810 1044 9,6 12,3 12,8

2008 8.802.989 73.502 866 8,4 9,8 11,8

2009 9.030.202 64.745 1171 7,2 13,0 18,1

2010 10.030.810 63.436 1454 6,3 14,5 22,9

2011 11.030.939 69.924 1710 6,3 15,5 24,5

2012 11.939.620 74.871 744 6,3 6,2 9,9

2013 12.484.113 191.389 1360 15,3 10,9 7,1

2014 13.240.122 221.366 1626 16,7 12,3 7,3

2015 13.713.717 241.547 1252 17,6 9,1 5,2

2016 13.415.843 286.068 1405 21,3 10,5 4,9

2017 14.477.817 359.653 1633 24,8 11,3 4,5

2018 14.229.170 430.985 1541 30,3 10,8 3,6

Toplam 182.798.757 2.696.206 21.675 14,7 11,9 8,1

Şekil 5. Türkiye’de 2000-2018 yılları arasında iş kazası insidans (binde), mortalite (yüz binde) ve fatalite (binde) hızlarının değişimi (22)

minde değişiklikle, online bildirim olanağının da gündeme gelme-
si sonucunda bildirilen kaza sayılarında artışın da etkisi olmuştur.

İŞ KAZALARININ DAĞILIM ÖZELLİKLERİ
İş kazaları, kaza olayının meydana gelme şekline, olay sonucu 
oluşan zararın niteliğine ve kaza olayının sonuçlarına bağlı ola-
rak farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflama ILO tarafın-
dan iş kazası bildirimlerinin standardizasyonu açısından oluştu-

rulmuştur. Türkiye’de SGK verileri de bu sınıflama çerçevesinde 
yayınlanmaktadır (22, 23):

İş Kazalarının Neden Olan Olaya Göre Dağılımı
İş kazalarının nedenini anlamak, kazaların meydana gelme ora-
nını azaltmanın anahtarıdır. Her bir kazanın gerçek nedenini be-
lirlemek, etkili önleme stratejileri oluşturmanın tek yoludur. He-
sap verebilirlik ve sorumluluk açısından kaza nedenlerini anla-
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YARANIN TÜRÜ

000 Yaranın türü bilinmeyen veya belirtilmemiş

010 Yaralar ve yüzeysel yaralanmalar

020 Kemik kırıkları

030 Çıkıklar, burkulmalar ve incinmeler

040 Travma sonucu organ kaybı (bedenin bir parçasının kaybı)

050 Beyin sarsıntısı ve iç yaralanmalar

060 Yanıklar, kaynar su ile kavrulma ve donmalar

070 Zehirlenme ve enfeksiyonlar

080 Suda boğulma ve nefesin kesilmesi

090 Ses, titreşim ve basınç etkileri

100 Aşırı ısı, ışık ve radyasyon etkileri

110 Şok

120 Birden fazla sayıda yaralanmalar

999 Diğer başlıklar altında içerilmeyen diğer belirtilmiş yaralanmalar

YARALANMAYA SEBEP OLAN OLAY

0 Bilgi yok

10 Elektrik akımı, ısı, tehlikeli maddelerle temas – Belirtilmemiş

20 Boğulma, gömülme, sarılma

30 Sabit bir nesneye yatay veya düşey darbe (kazazede hareket halindeyken) - Belirtilmemiş

40 Hareket halindeki bir nesnenin çarpması, çarpışma- Belirtilmemiş

50 Sivri, uçlu, sert veya kaba bir materyal araç ile temas

60 Kısılmak, ezilmek, vb.

70 Fiziksel veya ruhsal baskı

80 Isırılma, tekme, vb. (hayvan veya insan tarafından)

99 Bu sınıflandırmada listelenmemiş yaralanmaya sebep olan hareket (olay) 

YARANIN VÜCUTTAKİ YERİ

00 Yaranın vücuttaki yeri belirtilmemiş

10 Kafada meydana gelen belirtilmemiş alanlar

20 Boyun; boyundaki omurilik ve omur dahil

30 Sırt; sırttaki omurilik ve omur dahil

40 Gövde ve organlar; belirtilmemiş alanlar

50 Kollar; belirtilmemiş alanlar

60 Bacaklar; belirtilmemiş alanlar

70 Tüm beden ve çeşitli bölgeler; belirlenmemiş alanlar

99 Vücudun yaralanmış diğer bölgelerinden yukarıda belirtilmemiş alanlar

OLAYI NORMAL SEYRİNDEN SAPTIRAN ve KAZAYA SEBEBİYET VEREN OLAY (SAPMA)

0 Bilgi yok

10 Elektrik sorunları, patlama, yangın nedeniyle sapma

20 Taşma, devrilme, sızma, buharlaşma, emisyon sapması – Belirtilmemiş

30 Maddi aracın kırılma, patlama, ayrılma, kayma, düşme, çökmesi – Belirtilmemiş

40 Bir makinenin, taşıma aracının veya işleme ekipmanının, elle kullanılan alet, nesne, hayvanın denetimden çıkması (tam veya kısmi) – Belirtilmemiş

50 Kayma veya tökezleme – düşme, kişilerin düşmesi – Belirtilmemiş

60 Fiziki baskı olmadan beden hareketi (genellikle dış bir yaralanmaya yol açan)

70 Fiziki baskıyla veya fiziki baskı altında beden hareketi (genellikle dış bir yaralanmaya yol açan)- Belirtilmemiş

80 Şok, korku, vahşet, saldırganlık, tehdit, bulunma -Belirtilmemiş

99 Bu sınıflandırmada listelenmemiş başka sapma
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mak, kazaların önlenmesini ve işverenlerin sorumluluk alarak ko-
ruyucu önlemler almasını sağlamak açısından önem taşımaktadır 
(24). Yanlış zamanda yanlış yerdeydi gibi kötü şans olarak görü-
len olaylar, iş kazaları analizinde hata ve hata zincirlerinin önemli 
bir parçası olabilir. Bu nedenle kazaya ve kaza sonucunda yaralan-
maya neden olan olayların sınıflanması kaza nedenlerinin anlaşıl-
masında önemli basamaktır (25). Türkiye’de 2018 yılında 430.985 
kaza meydana gelmiştir. Yaralanmaya sebep olan olay iş kazası ge-
çirenlerde ilk sırada %16,2 ile sivri, uçlu, sert veya kaba bir mater-
yal, araç ile temas, iş kazası sonucu ölenlerde %13,6 ile elektrik 
akımı, ısı, tehlikeli, maddeler ile temastır. İş kazası geçirenlerin 
%46,8’inin, iş kazası sonucu ölenlerin %46,4’ünün yaralanmasına 
sebep olan olay, bu sınıflandırmada listelenmemiştir (22). Bu veri 
dikkate alındığında iş kazası bildirimlerinde halen anlaşılamayan 
konular olduğu ve eksik bildirim yapıldığı dikkat çekmektedir.

İş Kazalarının Etkilenen Vücut Bölgesine Göre 
Dağılımı
Vücudun hangi kısımlarının yaralandığını ve yaralanmanın doğa-
sını not etmek önemlidir; morarma, ezilme, yanık, kesik, kırık ke-
mik ve yaralanma yeri sağ üst kol, dirsek ve omuz eklemi gibi. Ke-
sin açıklamalar, istenmeyen olayları tespit etmeyi sağlar ve anında 
düzeltici önlemler alınabilir. Örneğin, güvenlik standartları nede-
niyle güvenli olarak kabul edilen ya da görülen bir ekipman parçası, 
aslında keskin kenarlar nedeniyle bir dizi yaralanmaya neden ola-
bilir. Bu nedenle iş kazaları ile bilgi toplarken etkilenen vücut böl-
gesinin de bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca ILO sınıflamasının da 
önemli bir bileşenidir ve iş kazalarının bildirimlerinde ICD-10 In-
ternational Statistical Classification of Diseases and Related He-
alth Problems (Uluslararası Hastalık ve İlgili Sağlık Sorunları İsta-

tistiksel Sınıflandırması)’na dayanmaktadır (15). Türkiye’de, 2018 
yılında etkilenen vücut bölgesine göre iş kazalarının dağılımında 
en fazla etkilenen vücut bölgesi üst ekstremite iken, iş kazası sonu-
cu ölenlerde tüm vücut bölgesi etkilenmiştir (22).

İş Kazalarının Yaralanma Türüne Göre Dağılımı
Avrupa Birliği ülkelerinde yaralanma tiplerine göre iş kazalarının 
dağılımında ilk sırada %29,1 sıklıkla yüzeysel yaralanmalar bu-
lunmaktadır. İkinci sırada %27,4’lük sıklıkla burkulma ve çıkık-
lar daha sonra %17,7’lik sıklıkla organ yaralanmaları ve %11,3’lük 
sıklıkla kemik kırıkları görülmektedir (21). Türkiye’de 2017 yılın-
da meydana gelen 359.653 iş kazasının yaralanma türüne göre da-
ğılımında yüzeysel yaralanmalar yaklaşık %47’lik sıklıkla ilk sırada 
yer almaktadır. İkinci sırada %15 sıklığında çıkıklar, burkulma ve 
incinmeler, üçüncü sırada ise; %6,12’lik sıklıkla kemik kırıkları gel-
mektedir (22). Ölüm ve yaralanmalar Uluslararası Çalışma Örgü-
tü verilerine göre ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gös-
termektedir. Örneğin Çin’de iş kazası mortalite hızı 100.000 çalı-
şanda 12,3 iken, Amerika Birleşik Devletleri’nde 100.000 çalışanda 
4,9’dur (26). Türkiye’de ise; mortalite hızı 2017 yılı için 100.000 ça-
lışanda 11,28, 2018 yılı için 10,8’dir. Ayrıca göre 2018 yılında 3.773, 
2017 yılında 3.987 ve 2016 yılında 4.447 işçi sürekli iş göremez hale 
gelmiştir. İş günü kaybı açısından Türkiye’deki kazaların değerlen-
dirilmesinde ise; 2018 yılında 2.488.001, 2017 yılında 3.996.873 ve 
2016 yılında 3.453.702 iş günü kaybedilmiştir (22).

İş Kazalarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Kişi özellikleri bakımından kazaların en belli başlı karakteristiği 
gençlerin ve iş deneyimi az olanların daha çok kazaya uğramasıdır. 
Avrupa Birliği ülkelerinde 15-24 yaş grubunda iş kazaları diğer yaş 

Tablo 5. Türkiye’de 2018 yılında iş kazası insidans, mortalite ve fatalite hızlarının cinsiyete, yaş grubu ve ekonomik aktivite alanlarına göre 

dağılımı (22)

Özellikler
Zorunlu 

Sigortalı Sayısı

İş Kazası 

Sayısı

Ölümlü 

Kaza 

Sayısı

İnsidans 

(Binde)

Mortalite

(Yüz binde)

Fatalite  

(Binde)

Sürekli iş 

göremez 

Sayısı

Cinsiyet Kadın 4.333.469 76.677 46 17,69 1,06 0,60 214

Erkek 9.885.701 354.308 1495 35,84 15,12 4,22 3559

14 yaş ve altı 5635 144 2 25,55 35,49 13,89 -

15-29 yaş 4.759.576 181.529 291 38,14 6,11 1,60 597

Yaş grubu 30-39 yaş 4.970.356 133.073 347 26,77 698 2,61 1151

40-49 yaş 3.614.710 86.856 453 24,03 12,53 5,22 1204

50 yaş ve üstü 878.893 29.383 448 33,43 50,97 15,25 821

Tarım, Orman ve 

Balıkçılık
147.534 3439 35 23,31 23,72 10,18 46

Ekonomik 

aktivite

Madencilik ve Taş 

Ocakçılığı
137.332 13.771 57 100,28 41,51 4,14 143

İmalat Sanayi 3.432.174 177.992 288 51,86 8,39 1,62 1216

İnşaat 1.738.516 77.157 591 44,38 33,99 7,66 1328

Toptan ve Perakende 

Ticaret
2.249.155 25.552 103 1136 4,58 4,03 241

Taşıma ve Depolama  875.513 24.616 218 28,12 24,90 8,86 259

Diğer İş Kolları 5.648.946 108.458 249 19,20 4,41 2,30 540
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gruplarına göre %50 daha fazladır, öte yandan yaşlılarda ölümlü 
iş kazaları 2 kat daha fazladır (27). Genellikle erkekler daha çok iş 
kazası geçirmektedir çünkü özellikle tehlikeli sanayi alanlarında 
erkek çalışanlar daha çok istihdam edilmektedir. Tayvan’da yapı-
lan bir çalışmada 100.000 tam zamanlı çalışan erkekler için ölüm-
cül kaza sayısı 7,4 iken bu sayı kadınlarda 0,9’dur. Hem kadınlarda 
hem de erkeklerde ölüme sebebiyet veren kaza türünün iş ile ilgi-
li düşmeler olduğu saptanmıştır (28). İran’da yapılan bir başka in-
celemeye göre; 100.000 çalışan başına kaza sıklığı 253’tür. Yarala-
nan işçilerin %98,2’si erkek ve ortalama yaş 32,07±9,12 olarak sap-
tanmıştır. Kaza sıklığının en yüksek olduğu yaş grubu 25-34 yaş 
grubudur (29).

Türkiye’de 2018 yılındaki iş kazası hızlarının, cinsiyet, yaş 
grubu ve ekonomik aktivite özelliklerine göre dağılımı Tablo 
5’te verilmiştir (22). Erkek istihdamı kadın istihdamına göre 2,28 
kat daha fazladır. Kadınlar erkeklere göre daha az iş kazası ge-
çirmektedir, mortalite ve fatalite hızları da erkeklere göre daha  
düşüktür.

Türkiye’de iş kazalarının yaş gruplarına göre dağılımında, 15-
29 yaş grubu en yüksek iş kazası insidansına sahiptir. Kaza insi-
dansı açısından 50 yaş ve üzeri grup ikinci sırada yer almaktadır. 
Hem mortalite hem de fatalite açısından en riskli gruplar sırasıyla; 
14 yaş ve altı ile 50 yaş ve üzeridir. Şekil 6’da yaş gruplarına göre iş 
kazalarının insidansı, mortalitesi ve fatalitesi gösterilmiştir, genç 
çalışanlar daha fazla iş kazası geçirmektedir. Ancak ölümcül ka-
zalar ileri yaşlarda ve çocuklarda görülmektedir (22).

Ekonomik aktivite açısından iş kazası sıklığının en yüksek ol-
duğu iş kolu madencilik ve taş ocakçılığıdır. İş kazası mortalitesi 
açısından, madencilik ve taş ocakçılığı, inşaat ve taşıma depolama 
iş kolları ilk üç sırada yer almaktadır. 2018 yılı verilerine göre fa-
talitesi en yüksek iş kolu tarım, orman ve balıkçılıktır. Fatalite açı-
sından ikinci sırada taşıma depolama ve üçüncü sırada inşaat iş 
kolu gelmektedir (22).

İş Kazalarının Saatlerine Göre Dağılımı
İş kazalarının meydana geldiği saat dilimleri de yaralanmaya neden 
olan olay, yaralanma türü ve etkilenen vücut bölümü gibi kayde-
dilmelidir. Çünkü olumsuz olaylar genellikle bir şeylerin farklı ol-
duğu, değiştiği zamanlarda meydana gelir. Çalışanlar yeni bir du-
rumla karşı karşıya kaldıklarında, özellikle tehlike kaynaklarını bil-
miyorlarsa veya yeni durumla başa çıkmak için yeterince hazırlık-
lı değillerse işe uyum sağlamakta zorlanabilirler. Bu nedenle “ne-
den ve ne zaman oldu?” sorularını yanıtlayacak verilerin toplanma-
sı önemlidir (25, 30). Türkiye’de 2018 yılında iş kazalarının saatle-
re göre dağılımı Şekil 7’de verilmiştir. Bu verilere göre iş kazaları iş 
günü içerisinde saat 08.00’de artmaya başlamış ve en yüksek sayı 
saat 12.00’de olmuştur. Kaza sayısı ikinci yüksek düzeye ise saat 
15.00-17.00 arasında ulaşmıştır (22). Ancak dağılım grafiği kaza sa-
yıları üzerinden yapılmıştır. Çalışma saatlerine göre çalışan sayı-
ları üzerinden yapılacak insidans hızı bu dağılımdan farklı olabilir.

İş Kazalarının İş Yeri Büyüklüğüne Göre 
Dağılımı
İşletme büyüklüğünden bağımsız olarak tüm işletmelerin iş ka-
zaları ve meslek hastalıklarını engellemek, çalışma ortamını daha 
güvenli duruma getirmek için yasal zorunlulukları bulunmak-
tadır. Ancak, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) 
daha büyük kurumsal yapıları olan işletmelere göre riskleri sap-
tama ve önleme çalışmaları daha azdır. İspanya gibi bazı ülkeler-
de İSG önlemlerinin alınması, risklerin kontrol edilmesi ve gü-
venli iş yeri ortamının sağlanması 50 ve daha fazla çalışanı olan 
işletmeler için zorunludur ve daha fazla denetlenmektedir. Örne-
ğin Danimarka’da bu zorunluluk 20 ve üzeri çalışanı olan işletme-
ler için geçerlidir (31).

Türkiye’de de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesinden önce en yüksek iş kazası hızı olan, iş yeri 
sayısının %98’ini oluşturan, 50’den az işçi çalıştıran işletmelerde 
İSG kurulu oluşturma, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, iş yeri 

Şekil 6. Ülkemizde 2018 yılı verilerine göre yaş gruplarına göre iş kazası insidans, mortalite ve fatalite hızları (22)
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Şekil 7.  Türkiye’de 2018 yılındaki iş kazalarının saatlere göre dağılımı (22)

hemşiresi bulundurma zorunluluğu açısından sorunlar mevcut-
tu (32). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sonrasında işletme büyük-
lüğüne bakılmaksızın tüm işletmeler için iş sağlığı ve güvenliği-
ni sağlama zorunlu hale getirilmiştir (33). 2018 yılı iş yeri büyük-
lüğüne göre iş kazaları değerlendirildiğinde, Türkiye’de iş yerinde 
çalışan sayısı artıkça iş kazası bildirimleri de artmaktadır (Tablo 
6). İş kazası mortalitesinde farklılık olmamakla birlikte, 1-49 çalı-
şanı olan iş yerlerinde fatalite hızı en yüksektir.

İŞ KAZASI HIZLARININ 
STANDARDİZASYONU
Standardizasyon, toplumları veya alt grupları karşılaştırırken 
vaka karışımındaki farklılıkların (farklı yaş veya cinsiyet dağılım-
ları) etkisini ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Standardi-
zasyon yöntemini kullanmanın amacı, karşılaştırılacak toplumla-
rın bazı özelliklerinden (yaş, cinsiyet, medeni durum, nüfus vb.) 
kaynaklanacak farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır. Standardi-
zasyon yöntemi ile iki veya daha fazla sayıda gruptan elde edilen 
hızlar standardize edilen özellik yönünden gruplar benzeştirile-
rek tarafsız karşılaştırma yapılır (34).

Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri iş kazası ve mes-
lek hastalığı istatistiklerinin tek kaynağıdır. Bu bölümde veriler si-
gortalı işçi ve iş kollarının sayısına göre standardize edilmiştir. İş 
kazası sayısı ve iş kazası ölüm sayısı 2008-2018 SGK istatistik yıl-
lığından alınmış ve 4-1/ a zorunlu sigortalı işçi sayısına göre stan-
dartlaştırılmış olarak aşağıda verilmiştir (22). Standardizasyon 
indirekt yöntemle Standardize İş Kazası Oranı  = (Gözlenen iş ka-
zası / Beklenen iş kazası) x 100 ve Beklenen İşi kazası Sayısı  = İn-
celenen iş kolunda nüfus (İşçi Sayısı) x Türkiye Genel İş Kazası 
Hızı formülleri kullanılarak yapılmıştır (34).

Standardize Morbidite Oranları, 2008-2018 yılları arasında in-
celendiğinde; Kömür ve Linyit Çıkartılması iş kolunun ilk sırada 
yer aldığı ve Ana Metal Sanayi’nin 2013 yılı hariç olmak üzere 2. 
sırada yer aldığı, 2013 yılında ise Havayolu taşımacılığının 2. sıra-
da yer aldığı görülmektedir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştirici-
liği ise 2016 yılında 3. sırada yer almıştır. 2011 yılında Madencili-
ği destekleyici hizmet faaliyetleri 3. sırada 2012 yılında ise 4. sıra-
da, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ise, 2010 de 3. 
2011 de 4. sırada 2013, 2016, 2017 ve 2018 de ise yıllarında 5. sırada 
almıştır. Makine ve Teçhizat Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri 
İmalatı değerlendirildiğinde; 2012 de 3.sırada, 2010, 2015, 2017 de 
4. sırada, 2009, 2011, 2014 yıllarında ise 5. sırada yer aldığı görül-
mektedir, 2008 yılında Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Ola-
rak Hane Halklarının Faaliyetleri ilk sırada, Yayımcılık Faaliyetle-
ri 2. sırada, Havayolu Taşımacılığı 2013 yılında 2. sırada, 2014 ve 
2015 de 3. sırada 2016 da ise 4. sırada yer almıştır.

Yıllar itibari ile büyük değişiklikler olmasa da Kömür ve Linyit 
Çıkartılması ve Ana Metal Sanayi’nin ilk iki sırayı paylaştığı gö-
rülmektedir. İki ana iş kolunda iş güvenliği önlemlerinin gözden 
geçirilmesinde fayda vardır. 

2008-2018 yılları arası Standardize Mortalite Oranları incelen-
diğinde; Kömür ve Linyit Çıkartılması iş kolunun 2014’te ilk sırda, 
2017, 2015, 2013, 2012 ve 2010’te 2. sırada, Metal Cevheri Maden-
ciliği 2011 ve 2018’de 5. sırada, 2012,2013, 2015, 2017’de 3. sırada 
yer almıştır. Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı  işletmeleri 2015 ve 
2016’da ilk sırada, 2014, 2018’de 2. sırada, 2012’de 4. sırada 2017’de 
5. sırada yer almıştır. Suyolu Taşımacılığı 2017 ve 2018’de ilk sıra-
da 2014’te 3. sırada, Yaratıcı Sanatlar Gösteri Sanatları ve Eğlence 
Faaliyetleri 2010, 2011’de ilk sırada yer almıştır. Bina Dışı Yapıların 
İnşaatı iş kolu 2018’de 2. sırada, 2009’da 3., 2008 de 4., 2014, 2015, 

Tablo 6. Ülkemizde 2018 yılı verilerine göre iş yeri büyüklüğüne göre iş kazası insidans, mortalite ve fatalite hızları (22)

İş yeri büyüklüğü

(çalışan sayısı)

Zorunlu sigortalı 

sayısı
İş kazası sayısı

Ölümlü kaza 

sayısı

İnsidans hızı

(binde)

Mortalite hızı

(yüz binde)

Fatalite hızı

(binde)

1-49 8.277.908 107.861 859 13,03 10,38 7,96

50-249 3.152.394 127.463 384 40,43 12,18 3,01

250-499 1.102.187 65.922 114 59,81 10,34 1,73

500 ve üzeri 1.696.681 129.739 184 76,47 10,84 1,42
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2016 da ise 5. sırada, Yaratıcı Sanatlar Gösteri Sanatları ve Eğlence 
Faaliyetleri ise 2010, 2011 de ilk sırada yer almıştır.

İş kazası ölüm hızları standardize edildiğinde yıllar itibari ile 
sıralamada değişiklikler olsa da Kömür ve Linyit Çıkartılması ve 
Metal Cevheri Madenciliği, Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı 
ilk dört sırayı paylaştığı görülmektedir. Madencilik kolu olarak 
değerlendirildiğinde iş güvenliği önlemlerinin gözden geçirilme-
sinde fayda vardır. 

Ülkemizde 2018 yılı iş kazalarının standardizasyonu ve ilk on 
sırada yer alan işkolu sıralaması Tablo 7’de verilmiştir.

Standardize Morbidite Oranında ilk sırayı Kömür ve Linyit Çı-
kartılması, 2. sırayı Ana Metal Sanayii, 3. sırayı Bina Dışı Yapıla-
rın İnşaatı iş kolu yer almaktadır.  2018 yılı Standardize Mortalite 
Oranları değerlendirildiğinde; Su Yolu Taşımacılığı ilk sırada, di-
ğer Madencilik ve Taşocakçılığı iş kolu 2. sırada, Bina Dışı Yapıla-
rın İnşaatı ise 3. sırada yer almıştır.

Kaba hızlar, araştırma yapılan toplumun cinsiyet, yaş, mes-
lek dağılımı gibi çeşitli özelliklerine ileri derecede bağlı ölçütler-
dir. Bu özellikler dikkate alınmayıp yalnızca kaba hızlar incelenir 
ve sonuç çıkarılmak istenir ise yanılgılara düşülür. Bir hastalığın 
veya yaralanmanın belirli bir faktörle ilgisi incelenirken, bu has-

talığa neden oluşturabilecek diğer faktörleri kontrol altında tuta-
rak standardize ederek değerlendirmek gerekir. İş kazaları da de-
ğerlendirilirken yaş, çalışan sigortalı sayılarına göre değerlendiri-
lip yorumlanmasında fayda vardır.

İŞ KAZASI NEDENLERİ
İş kazalarının ortaya çıkması için bir faktörün ya da birden fazla 
faktörün bir araya gelmesi gerekir. İş kazalarının nedenlerine yö-
nelik birçok model geliştirilmiştir. Genel olarak kaza nedenleri üç 
ana grup altında toplanmaktadır (35).

1. Kök neden (İng. Root cause); örgütsel düzeyde iş yerindeki ye-
tersiz ve sistemsiz güvenlik anlayışı ve çalışma yöntemleri olarak ta-
nımlanabilir. Örgütsel düzeyde olması nedeniyle kök neden ve ra-
dikal neden (İng. radical cause) olmak üzere iki başlık altında top-
lanmaktadır. Radikal nedenler güvenlik yönetimi sistemindeki za-
yıflığı, kök nedenler ise güvenlik kültürünün olmaması ya da zayıf-
lığı olarak adlandırılmaktadır. İş yerinde meydana gelen kazaların 
gerçek nedenleridir. Yönetim ve denetim hatalarından oluşur. İşve-
renin, iş yerinde güvenlik kültürü oluşturma, güvenlikli çalışma ko-
şullarını sağlama ve işçileri gözetme sorumluluğunu yerine getir-

Tablo 7. 2018 yılı Standardize Morbidite ve Mortalite oranlarının ilk on işkoluna göre dağılımı (22)

Morbidite

İşkolu
Çalışan 

sayısı

Gözlenen 

iş kazası

Beklenen iş 

kazası

Standardize 

morbidite oranı

Standart 

hata
Alt sınır Üst sınır

05-Kömür ve linyit çıkartılması 35.953 8399 1089,38 770,99 8,41 754,50 787,48

24-Ana metal sanayii 162.481 17403 4923,17 353,49 2,68 348,24 358,74

42-Bina dışı yapıların inşaatı 335.685 27639 10171,26 271,74 1,63 268,53 274,94

30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 56.346 4618 1707,28 270,49 3,98 262,69 278,29

23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 209.870 15622 6359,06 245,67 1,97 241,81 249,52

09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 10.085 734 305,58 240,20 8,87 222,83 257,58

38-Atığın toplanması. Islahı ve bertaraf faaliyetleri, 

maddelerin geri kazanımı
83.293 6052 2523,78 239,80 3,08 233,76 245,84

25-Makine ve teçhizat hariç. fabrikasyon metal 

ürünleri imalatı
364.546 25716 11045,74 232,81 1,45 229,97 235,66

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 204.669 13278 6201,47 214,11 1,86 210,47 217,75

27-Elektrikli teçhizat imalatı 145.610 9230 4411,98 209,20 2,18 204,93 213,47

Mortalite (ölüm)*

Çalışan 

sayısı

Ölüm 

sayısı

Beklenen 

ölüm

Standardize 

mortalite oranı

Standart 

hata
Alt sınır Üst sınır

50-Su Yolu taşımacılığı 14.704 12 1,47 816,10 235,59 354,35 1277,86

08-Diğer madencilik ve taşocakçılığı 60.474 33 6,05 545,69 94,99 359,50 731,87

42-Bina dışı yapıların inşaatı 335.685 162 33,57 482,60 37,92 408,28 556,91

06-Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı* 2.261 1 0,23 442,28 442,28 2,53 557,00

07-Metal cevheri madenciliği 28.559 11 2,86 385,17 116,13 157,55 612,79

41-Bina inşaatı 974.030 360 97,40 369,60 19,48 331,42 407,78

49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 537.357 175 53,74 325,67 24,62 277,42 373,92

05-Kömür ve linyit çıkartılması 35.953 11 3,60 305,95 92,25 125,15 486,76

37-Kanalizasyon* 14.792 4 1,48 270,42 135,21 108,00 1024,16

24-Ana metal sanayii 162.481 43 16,25 264,65 40,36 185,54 343,75

*10’dan küçük gözlenen sayılarda Poisson dağılımı güven aralığı kullanılmıştır
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memesi ya da getirememesinden kaynaklanır. Yönetim ve denetim 
hataları kaza oluşturabilecek mekanizmaların tetikleyicisidir. 

2. Dolaylı neden (İng. İndirect cause); bireysel düzeyde güven-
lik bilgisinin olmaması, farkındalığın düşük olması, kötü güvenlik 
alışkanlıkları, fiziksel ve psikolojik durumun kötü olması olarak 
tanımlanmaktadır. Uygunsuz davranış ve tutum sergilemek, bil-
gi ve tecrübenin eksikliği, risklere yönelik farkındalığın olmama-
sı, çalışanın yaşı, cinsiyeti, fiziksel sorunları gibi nedenlerden kay-
naklanan ekipman uygunsuzluğu, iş yeri çalışma ortamının kötü 
olması iş kazalarının dolaylı nedenlerini içermektedir. 

3. Doğrudan/görünür neden (İng. Direct cause); kazanın doğ-
rudan nedenidir. Güvensiz davranış ve koşulların adlandırılması-
dır. Fiziksel, mekanik nedenler ve güvensiz, tehlikeli davranışlar 
olarak iki boyutu bulunmaktadır. Fiziksel, mekanik nedenler; iş 
yerinde meydana gelen kazanın oluşumunda rolleri olan makine, 
araç gereç, iş yeri ekipmanları ve güvensiz çevre koşullarıdır (35). 
Şekil 8’de yukarıda açıklanan kaza nedenlerini içeren kaza nede-
ni modeli verilmiştir.

Kaza nedenleri ile ilgili örnek verilecek olursa; iyi yerleştiril-
memiş ve korunmasız makine ve araç gereçle çalışırken kaza mey-
dana gelebilir. Bu durumda, korunmasız makine doğrudan kaza 
nedeni iken, makinenin güvenliksiz durumda bırakılması ikinci 
derecede neden ve tamamen bireysel hatadır. Bu hatalı durumun 
denetlenip, düzenlenmemesi ise kazanın kök nedenidir. Genel-
likle güvensiz tehlikeli davranışlar kazaların doğrudan nedenleri 
olarak görülmektedir. Ancak güvenliksiz, tehlikeli davranışların 
nedenleri yeni kaza oluşumunu engellemek için önemlidir. Örne-
ğin, “Hareket halinde bir makinenin yağlanması sırasında oluşan 
kazada işçi hareket halindeki makineyi niçin yağlamak istemiştir? 
Bu işe zorlanmış mıdır? Tehlikenin farkında mı değildir? Uygun 
işe yerleştirilmiş midir?” gibi soruların kaza nedenlerinin açıklan-
ması için yanıtlanması gerekmektedir (36).

İş kazaları nedenlerinin açığa çıkarılması daha sonra oluşacak 
kazaların önlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle ramak kala-
lar dahil olmak üzere tüm kazalar incelenmelidir. Ancak çoğu işlet-
mede iş kazası nedenlerine yönelik yapılan incelemelerde kazaların 
nedenleri “insan hatası” olarak kaydedilir. Hatta çalışanlar da kaza 
olaylarını anlatırken “dikkatsiz davrandım” “hata benimdi” gibi yak-
laşımlarda bulunmakta ve sonuçta “insan hatasının kendisi” bir ne-
den olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde yapılan kaza incelemeleri 

“mevcut hatayı tetikleyen unsurları” göz ardı etmektedir. Olması ge-
reken her kazadan bir ders çıkarmaktır. Bu şekilde bilgiler birikir, bir 
sonraki kaza önlenebilir. Kaza incelemesinde insan faktörü önem-
lidir (36, 38). İnsan faktörünün ayrıntılı incelendiği Grose’un 4M 
Perspektifi temel kaza nedenleri Tablo 8’de verilmiştir. İnsan faktö-
rü yaklaşımı insan hatalarının azaltılmasını öncelemektedir.

Tablo 8. 4M Perspektifi, temel kaza nedenleri (38)

İnsan (İng. Man) Hatalara neden olan insan faktörü

Makine (İng. Machine)
Uygun olmayan, koruyucusuz makine ve 
donanım gibi faktörler

Ortam, çevre (İng. Media)
Bilgi, bilgilendirme, çalışma metotları ve 
çevresel faktörler

Yönetim (İng. Management) Yönetimsel faktörler 

İnsan hatalarının azaltılması ve çalışanların daha kolay an-
laması için “4M, 4E” yaklaşımı geliştirilmiştir. Hatayı tetikleyen 
4M’dir. Bu hatalar için alınabilecek önlemler ise 4E’dir (Tablo 9).

Tablo 9. Hataları tetikleyen 4M, 4E perspektifi ile koruyucu önlemler 

(39)

İnsan (İng. Man)

Yetersiz bilgi, deneyim ve beceri

Tehlike ve uyarılar için yetersiz 

duyarlılık

Fiziksel sorunlar

Psikolojik sorunların varlığı gibi

Makine (İng. Machine)

İş, ekipman ve makineleri anlama 

zorluğu

İşin ve makineleri çalıştırma zorluğu

Sinyal ve tabelaların, güvenlik 

işaretlerinin kötü olması gibi

Çevre (İng. Media)

Çalışma alanının yeterli olmaması

İş çevresi ve çalışma alanı 

koşullarının kötü olması 

(Gürültü, yetersiz aydınlatma gibi)

Yönetim (İng. Management)

Tehlike işaretlerinin ya da 

yönlendirmelerin kötü olması

Örgüt yönetimi ve iş yeri arasında 

iletişim sorunları

Çalışma kılavuzlarının yetersiz ve 

uygunsuzluğu 

Çalışma saatlerinin ve personelin 

uygunsuzluğu gibi

İnsan (İng. Education)

Çalışma standartlarının, 

prosedürlerin eğitimi

İleri düzey beceri eğitimi

Güvenlik farkındalığının arttırılması

Makine (İng. Engineering)

Makine, çalışma donanımı 

eğitimlerinin geliştirilmesi

İnsan-makine uyumunun 

iyileştirilmesi

İş araç-gereçlerinin iyileştirilmesi

Çevre (İng. Environment)

İş yerindeki çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi, düzenlenmesi

Gürültü, aydınlatma gibi 

sorunların ortadan kaldırılması

Yönetim (İng. Enforcement)

İşin, çalışma sisteminin gözden 

geçirilmesi

Çalışma yönteminin ve 

prosedürlerinin gözden 

geçirilmesi

Çalışma kılavuzlarının ve 

formlarının gözden geçirilmesi 

Çalışma saatlerinin düzenlenmesi 

ve personel uyumunun 

sağlanması

Yukarıda ayrıntılı sıralanan kaza nedenlerinin dağılımları 
bazı araştırmacılar tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Örne-
ğin; Heinrich 75.000 kazayı inceleyerek; kazaların %88’inin gü-
vensiz davranışlardan, %10’unun güvensiz durumlardan oluştu-
ğunu ve %2’sinin ise kaçınılmaz (önlenemeyen) kaza olduğunu 
belirlemiştir. Heinrich’in 88:10:2 oranı 1960 yılında Pennsylva-
nia Çalışma ve Sanayi Bakanlığı tarafından 80.000 kazanın ince-
lenmesinde kullanılmış ve kazaların %98’ininden fazlasında gü-
vensiz davranış ve güvensiz durumları kaza nedenleri olarak sap-
tamıştır. Heinrich ve Pennsylvania Çalışma ve Sanayi Bakanlığı 
kaza incelemesinde saptadıkları güvensiz davranış ve güvensiz 
durumların sıklıkları, görece öneme sahip olmakla birlikte halen 
tartışmalıdır. Çünkü bu sıklıklar güvensiz koşulları ortadan kal-
dırmak ya da güvensiz davranış nedenlerini açığa çıkarmak için 
kullanılmamış, güvensiz davranışları nedeniyle işçileri suçlamak 
için kullanılmıştır. Heinrich’in saptadığı oranları “güvensiz dav-
ranışları” kontrol etmek için kullanmak önemlidir. Bunun için de 
etkili güvenlik sistemi kurmak gerekmektedir. Etkin güvenlik sis-
temi hem güvensiz durumları hem de güvensiz eylemleri kontrol 
edilebilecektir (39).

Güvensiz davranış ve güvensiz koşullar Tablo 10’da özetlenmiştir.
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Tablo 10. Kaza nedenleri olarak belirtilen güvensiz davranış ve 

güvensiz koşullar (14, 36)

Güvensiz davranışlar Güvensiz durumlar

İşi bilinçsiz yapmak Güvensiz çalışma yöntemi 

Dalgınlık ve dikkatsizlik Güvensiz ve sağlıksız çevre koşulları

Makine koruyucularını çıkarmak Topraklanmamış elektrikli makineler

Görevi dışında iş yapmak İşe uygun olmayan el aletleri 

İş disiplinine uymamak Kontrol ve testleri yapılmamış iş 

makineleri

İşe uygun makine kullanmamak Tehlikeli yükseklikte istifleme

Yetkisiz tehlikeli alanda bulunmak Kapatılmamış boşluklar

Kişisel koruyucu donanım 

kullanmamak

İş yeri düzensizliği

Tehlikeli hızda araç kullanmak Koruyucusuz makine ve tezgahlar

Heinrich’in kaza sıklıklarından yola çıkarak güvensiz davranış 
nedenlerini kontrol etmek mümkündür. Örneğin işi bilinçsiz yap-
mak eğitim açığından ortaya çıkmış olabilir ya da yeterli beceriye 
sahip olmayan biri yanlış işe yerleştirilmiş olabilir. Bu nedenlerle 
her kaza ve kaza ve/veya hasara neden olabilecek her olay incelen-
meli ve güvensiz davranışlar önlenmelidir (36).

İŞ KAZALARINDA NEDEN SONUÇ 
KURAMLARI
Domino Teorisi
Teori, her kaza olayında kazalara neden olan bir dizi olaylar bu-
lunur, bu olayların her biri domino taşları gibi sıralanır ve birbiri 

üzerine düşerek kazaya neden olabileceği gerçeğine dayanır. Ka-
zaya neden olan doğrudan nedenlerin yanında kazada rol alabi-
lecek yönetimsel faktörlerin de açığa çıkarılması için kullanılan 
yöntemdir. Teori, Heinrich’in 88:10:2 oranlarına dayanmaktadır. 
Nedenden sonuca doğru 5 domino taşı bulunmaktadır, bunlar sı-
rasıyla aşağıda belirtilmiştir. 

1) Sosyal çevre 
2) İstenmeyen özellikler (pervasızlık, sinirlilik, bilgi eksikliği 

gibi)
3) Güvensiz davranış ve güvensiz durumlar
4) Kaza: yukarıdaki üç faktörün birleşmesi ile bir olay meyda-

na gelir ve olay da bir kazayı tetikler
5) Yaralanma 

Teori, ortadaki domino taşını yani güvensiz davranış ve durumla-
rın kontrol edilmesi ile domino taşlarının devrilmesinin engelle-
nebileceği gerçeğine dayanır ve bu nedenle ortadaki domino taşı 
kontrol edilebilirse kazanın ve yaralanmanın olmayacağı varsayıl-
maktadır (Şekil 9) (24, 39).

Daha önce de belirtildiği gibi Heinrich, 1930 yıllarında Domi-
no Teorisini ortaya attığı dönemde güvensiz davranışların güven-
li olmayan durumlardan daha çok olaylara karıştığına inanıyor-
du. Bu nedenle, Heinrich’in kazayı/olayı önleme felsefesi güvensiz 
davranışlar ve bu davranışlara neden olan insan ile ilgili faktör-
lerin kontrolüdür. Domino teorisi, insan faktörünü önceler yani 
kaza ve olayın nedeni olan insanın kontrol edilmesiyle kazanın 
önlenebileceğini savunmaktadır (39). Ancak teori, niçin güvensiz 
davranıldığını veya mekanik veya fiziksel tehlikelerin niçin ortaya 
çıktığını açıklamamaktadır (40). Bu nedenle güvensiz durumlar 
üzerindeki kontrolü kadar güvensiz davranışlar üzerinde kontrolü 
olmayan iş güvenliği uzmanları için teorinin değeri sınırlıdır (39).

Şekil 8. Kaza nedeni modeli (35)
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Çoklu Nedensellik Kuramı 
Çoklu nedensellik teorisi, domino teorisinin bir sonucudur, tek bir 
kaza için birçok katkıda bulunan faktör, neden ve alt neden olabi-
leceğini ve bunların bazı kombinasyonlarının kazalara yol açtığı-
nı varsaymaktadır. Petersen, 1971 yılında bireylerden çok yönetim 
sistemine dayalı bir model geliştirmiştir. Şekil 10’da da gösterildi-
ği gibi Petersen, güvensiz davranışa, güvensiz duruma ve sonuçta 
bir kazanın ortaya çıkmasına katkıda bulunan veya buna yol açan 
bir neden olduğuna inanarak, basitleştirilmiş domino teorisinden 
farklı olarak, bir kazaya katkıda bulunan nedenler ve alt nedenler 
olduğunu varsaymıştır (41).

Tablo 8’de açıklanan 4M perspektifi ile Grose, aslında çok fak-
törlü bir model önermiştir:  Man, Machine, Media ve Manage-
ment. Man, insanı ifade ederken, Machine, her türlü araç gereç 
ve donanımı ifade eder. Media, çevre, yol, hava gibi çalışma çev-
resini tanımlarken, Management, ilk üç M’nin olduğu durumda 
bunların ilişkilerini yöneten insan bağlamı olarak tanımlanmıştır.

Bu kuramda, olaya karışabilecek faktörlerin özellikleri tek tek 
tanımlanmaktadır. Örneğin, insan için; yaş, boy, cinsiyet, beceri 
seviyesi, eğitim düzeyi, güç, duruş, motivasyon, duygusal durum 
gibi özellikler,

Çevre için; binalardaki termal koşullar, karayolunda kar varlı-
ğı, suyun özellikleri ya da havadaki kirleticilerin varlığı gibi riskler,

Yönetim için; yönetim tarzı, organizasyon yapısı, iletişim akı-
şı, politikalar ve prosedürler gibi özellikler,

Makineler için; boyut, ağırlık, şekil, enerji kaynağı, eylem veya 
hareket türü, kontrollerin mevcudiyeti veya yerleşimi ve inşaat 
malzemeleri gibi özellikler tanımlanmaktadır. 

Belirli bir iş akışında hangi özelliklerin ya da faktörlerin yer 
aldığını belirlemede bu kuram yardımcı olmaktadır. Bu neden-
le olayların önlenmesinde çok yararlı bulunmuştur. Kuram, han-
gi kombinasyonlar bir araya geldiğinde bir olay ya da kaza meyda-
na geliyor ya da başka bir ifadeyle kayıplarla sonuçlanan olasılıkla-
rın hangi durumlarda veya kombinasyonlarda oluştuğunu analiz 
etmektedir.  Analizlerde faktör analizi, çoklu regresyon analizi ve 
her bir faktörün analizinde diğer çok değişkenli yöntemler kulla-
nılabilir. Hata ağacı analizi ya da benzeri olan olay ağacı analizi, 
tanımlanan her bir özelliğin hasar, yaralanma, hastalık ve ölüm 
ile ilişkileri arasında ilişkiyi gösterebilmek için kullanılmaktadır. 
Hem nicel hem de nitel yöntemler çoklu neden kuramında yar-
dımcı olabilir. Bu kuramda kullanılan analizler olay ya da kaza ile 
ilişkili faktörlerin belirlenmesini gösterir ancak neden sonuç iliş-
kilerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır (39).

Enerji Kuramı (39)
Bu kuram William Haddon tarafından geliştirilmiştir. Haddon’a 
göre kazalar daha çok enerji transferi esnasında meydana gelmek-
tedir. Enerji salınımı ne kadar büyük ise kazada o kadar büyük-
tür bu nedenle bu kuram “Enerjinin Salınımı Kuramı” olarak da  
adlandırılmaktadır.

İnsanlarla etkileşime giren nesneler, olaylar veya ortamlar ör-
neğin yangınlar, kasırgalar, mermiler, motorlu taşıtlar, çeşitli rad-
yasyon formları çeşitli türlerde yaralanmalar ve hastalıklar üretir-
ler. Enerji teorisi, enerji miktarlarının, enerji aktarım araçlarının 
ve aktarım hızlarının yaralanmaların türü ve ciddiyeti ile ilişkili 
olduğunu göstermektedir.

Bu kuram, bütün tehlikelerin tanımlanmasında kısıtlılıklara sa-
hip olmakla birlikte, iş güvenliği uzmanları için cazip görünmek-
tedir. Çünkü kuram kazaların önlenmesi ve kayıpların azaltılması 
için 10 strateji önermektedir. Önerilen stratejiler iş kazalarının ön-
lenmesi açısından proaktiftir. Stratejiler aşağıda sıralanmıştır. 
1. Enerjiyi bir kazaya ya da yaralanmaya neden olmayan bir for-

ma dönüştürün. Çığ tehlikesi olan bölgede karların birikme-
sini önlemek için kar temizliği yapmak, kayma ve düşmelerin 

Şekil 9. Domino teorisi (24)

Şekil 10. Petersen çoklu nedensellik kuramı (41)
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meydana gelebileceği yerlerde küçük çocukların tırmanması-
na izin vermemek ve çarpma riski yüksek olan bir aracı hare-
kete geçirmemek örnek olarak verilebilir. 

2. Hasara ya da yaralanmaya neden olabilecek yapıdan salınan 
enerji miktarının azaltın.
Örneğin; araç hızlarını düşürmek, toksik malzemelerin mik-

tarlarını veya konsantrasyonunu azaltmak, nesnelerin yüksek-
liğini sınırlamak ve bir makine temizlik veya bakım için koru-
masız olduğunda makine hızını, gereken minimum seviyeye  
düşürmek. 
3. Enerjinin salınmasını önleyin. Asansörlerin düşmesini, yanıcı 

maddelerin tutuşmasını veya bina temellerin erozyondan etki-
lenmesini önlemek için çeşitli araçlar veya cihazlar kullanmak 
örnek olarak verilebilir. 

4. Enerjinin kaynağından salınma hızını veya salınan enerjinin 
dağılımını değiştirin. Bir maddenin yanma hızını yavaşlatmak 
için bir inhibitör kullanmak veya yolların eğimini azaltmak 
örnekleri arasında sayılabilir. 

5. Zarar verebilecek ya da yaralanmaya neden olabilecek yapıdan 
salınan enerjiyi uzayda veya zamanda ayırın. Örneğin; araç ve 
yaya trafiği için ayrı yollar oluşturmak, yüksek elektrik enerji 
panolarını erişilemez olarak yerleştirmek, yaya ve araç trafiği 
için trafik işaretleri kullanmak. 

6. Zarar verebilecek ya da yaralanmaya neden olabilecek yapıdan 
salınan enerjiyi bariyer aracılığıyla ayırın. Güvenlik gözlükleri, 
bariyer korumaları, radyasyon filtreleri veya ısı yalıtımı ve pat-
layıcı barikatlar bariyer yöntemlere örnek olarak verilebilir. 

7. İnsanlarla veya diğer nesnelerle temas eden yapıların yüzeyle-
rini değiştirin. Yuvarlatılmış köşeler, küt nesneler, mat kenar-
lar ve daha geniş yüzey alanları örnek olarak verilebilir.

8. Hasara maruz kalan yapıyı veya kişiyi güçlendirin. Bu strateji-
ye örnek olarak; binaların yangına ve depreme dayanıklı hale 
getirilmesi, personel eğitimi ve sağlık personelinin aşılanması 
verilebilir.

9. Hasarı hızlı bir şekilde tespit edin ve hasarın devam etmesi-
ni engelleyin. Yangınının büyümesini engellemek için binalara 
yerleştirilen su püskürtme fıskiyeleri bu strateji için örnek ola-
rak verilebilir. 

10. Hasar sonrası normal koşullara dönme döneminde, stabil du-
ruma dönmek için önlemler alın. Örnek olarak yaralı bir çalı-
şanın tedavisi ve hasarlı bir aracın onarımı verilebilir.

Heinrich, iş kazaları için seri bir modeli (tek bir zincirleme re-
aksiyon) savunmaktadır. Haddon ise; iş kazalarını önlemek için 
paralel bir model savunmaktadır. Seri bir model, birer birer çalı-
şan eylemlere sahipken, paralel bir model aynı anda çalışan bir-
den çok eylemleri içermektedir. Bu nedenle Haddon, bir önleyi-
ci stratejiyi bir diğerine üstün tutarak seçmenin ya da kaza sı-
ralamasına göre önleyici belirlemenin gereksiz olduğuna ina-
nır, hasarı ya da yaralanmayı engelleyebilecek herhangi bir ön-
lemin alınmasının yeterli ve tatmin edici olduğunu savunmak-
tadır. Tek istisnasının enerji miktarının artması olarak belirte-
rek, enerji miktarı arttıkça daha yüksek önlem alınması gerekti-
ğini belirtmektedir (39).

Yönetim Sistemindeki Hatalar Kavramı
Kalite yönetim sisteminin bir parçası olarak Juran ve Deming, iş 
proseslerine ve işçilerin izlenmesi gereken süreçlerde yönetimin 
rolüne odaklanmışlardır. Her ikisi de işçi hatalarında kötü yöneti-
min rolüne vurgu yapmaktadır (39).

Deming, hataların %85’inin kötü yönetim süreçlerin sonucu 
olduğunu iddia eder ve bir kişi kendisine verilen işi ne kadar iyi 
yapmaya çalışırsa çalışsın kötü yönetim sürecinin kendisinde bir 
değişiklik yapılmaksızın herhangi bir iyileşmenin mümkün olma-
yacağı tezini savunur. Deming, örgütün sistematik bir görünümü-
nü tarif ederek her sistemin bir amacı olması ve bir organizasyo-
nun etkili bir şekilde (bir sistem olarak) yönetilmesi için amacın 
herkese açık olması gerektiğini savunur (39, 42). Kötü süreçlerde-
ki hataları azaltmak ve kazalarla sonuçlandıktan sonra bir şeyle-
ri düzeltme ihtiyacından kaçınmak için yönetim sürecinin doğru 
yapılmasına odaklanmaktadır. Hatalar işçinin sorunu değil, yö-
netimin sorunudur. Olaylar ve kazalar basit bir hata sonucudur, 
işi kesintiye uğratır ve kaliteyi düşürür. İşi, işin yöntemini veya iş 
süreçlerini doğru hale getirmeye yardımcı olmak, kaliteyi ve gü-
venliği sağlamak için tüm paydaşlar, işçiler ve yöneticiler bir ara-
da çalışmalıdır (39).

Juran, kalite yönetimine analitik bir yaklaşım getirmiştir. İn-
san yaşamına, sağlığına ve çevreye ciddi tehlike arz eden veya çok 
büyük miktarlarda para kaybı yaratan kritik süreçlerin, insan ha-
tası olasılığını en aza indirgemek için planlama ve tasarım yap-
mak gerektirdiğini belirtmektedir. Bu nedenle sürekli ve istikrarlı 
iyileştirme üzerinde durmaktadır (39, 42).

Bu kavramın bir uzantısı “altı sigma” dır. Benzer şekilde, Ham-
mer ve Champy’nin yeniden yapılandırma kavramları iş süreçlerini 
iyileştirmeye odaklanır, ancak işin/yöntemin iyileştirilmesi ve hata-
ların azaltılması için işin yeniden tasarımı ilkesine ve teknolojik de-
ğişime güvenir. Kalite iyileştirme, altı sigma ve yeniden yapılandır-
ma yaklaşımları, işi gerçekleştirmek için kullanılan süreçlerde iyi-
leştirmeler yaparak olayları ve kayıpları azaltma fırsatı yaratır (39).

Tek-Faktör Teorileri 
Birçok kişi özellikle de kazaların incelenmesi ve önlenmesine yö-
nelik eğitimi olmayan bireyler, bir kazanın/olayın tek bir nedeni 
olduğu fikrine sahiptir. Tek-faktör teorisi, bir kazada ya da olayda 
bir neden veya bir kişi bulduğunda öğrenilecek, araştırılacak baş-
ka bir şey olmadığını varsaymaktadır. Tek-faktör teorileri, kaza-
ların önlenmesi açısından kullanımları sınırlıdır. Çünkü kazada 
katkıda bulunan faktörleri ve bunlara karşılık gelen düzeltici faa-
liyetleri göz ardı edecektir.  Bu teori, kaza önleme ve güvenlik yö-
netimi sistemleri araçları arasında en zayıf olanıdır. Hatta süreç-
lerin iyileştirilmesi açısından engeldir (39).

İnsan Faktörleri Kuramı
Bu teori (İng. Ferrell’s Human Factor Model) kazaları, eninde so-
nunda insan hatasından kaynaklanan olaylar zincirine bağlar (37). 
İnsan faktörü, yüksek riskli endüstrilerdeki kazaların birincil ne-
deni olarak kabul edilmiştir. Buzdağına çarparak 1500’den fazla 
yolcunun ölümüne neden olan “Titanik Faciası” insan faktörü ne-
denli kazalara örnektir. Yine tarihte yerini almış “Tenerife Facia-
sı” 1977 yılında Kanarya Adalarında iki uçağın çarpışması sonucu 
oluşmuş, 583 kişinin ölümüne neden olmuş, insan faktörünün ön 
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planda olduğu ikinci büyük kazadır. Üçüncü kaza ise; Three Mile 
Adasında Nükleer Santralde yaşanmıştır. Tüm sayılan kazalarda 
en önemli kaza nedeni insan faktörleridir (43). İnsan hatasına yol 
açan üç önemli faktör vardır. Bunlar aşırı yüklenme, uygun olma-
yan tepki ve yerinde olmayan faaliyetlerdir.

Aşırı Yüklenme: Bireyin kapasitesi ile iş yükü arasındaki 
uyumsuzluğu ifade eder üç alt kategorisi bulunmaktadır. Birin-
cisi, bireyin duygusal durumudur. Motivasyon eksikliği, ajitasyon 
gibi durumları içermektedir. İkincisi, bireyin kapasitesidir. Bire-
yin fiziksel ve eğitsel geçmişini ifade etmektedir. Fiziksel, eğitim 
ve genetik açıdan işe uygunluk kapasitenin bir parçasıdır. Uyuş-
turucu, kirleticilere maruz kalma, iş ile ilgili stres faktörleri ve iş 
baskısı gibi durumlardan etkilenmektedir. Son olarak bireyin iş 
yükü de aşırı yüklenmeye katkıda bulunur. Görevin zorluğu, çev-
renin olumlu ya da olumsuz etkileri (gürültü, dikkat dağıtıcı şey-
ler gibi) ve yapılan işin tehlike seviyesi bireyin iş yükünü etkiler 
(38, 43).

Bireyin duygusal durumu, kapasitesi ve iş yükü ile bireyden 
yapması beklenen iş arasında dengesizlik olması durumu aşırı 
yüklenme olarak tanımlanmaktadır. 

Uygun Olmayan Tepki / Uyumsuzluk: Belli bazı durumlar-
da kişinin tepkisi kazayı engelleyebilir ya da kazayı tetikleyebilir. 
Eğer kişi tehlikeli durumu saptamışsa ama bunu düzeltecek her-
hangi bir şey yapmamışsa uygun olmayan şekilde tepki göster-
mektedir. Uygun olmayan tepkilere ek olarak uyumsuzluklar da 
önemlidir. Örneğin çalışma istasyonunun uygun olmaması ya da 
çalışma istasyonu boyutlarının orada çalışan bireyin gücüne, bo-
yuna, kol uzunluğuna göre uygunsuz olması gibi çevresel özellik-
ler çalışan bireyin hata yapmasına neden olmaktadır. 

Uygun Olmayan Faaliyetler: İşi yapan kişinin, riskli bir du-
rumda ne yapması gerektiğini bilmemesi ya da daha iyisini bilmi-
yor olması uygun olmayan faaliyetler kapsamında değerlendiril-
mektedir.  Tam tersi bir durumda birey, bir kazanın kendisinin 
yaptığı eylemden kaynaklanabileceğini biliyor olabilir, ancak kas-
ten bu riski almayı seçmiştir. Bu durum da uygun olmayan faali-
yetler kapsamındadır (38).

Reason’ın İsviçre Peyniri (İng. Swiss Cheese) 
Modeli (24)
Kaza sebebi ile ilgili belki de en popüler sistem teorisi, James 
Reason’un İsviçre Peyniri Modeli’dir. 1990 yılında geliştirdiği bu 
teoriye göre, bir süreçteki her adımın başarısız olma potansiye-
li vardır. Her savunma katmanı bir dilim İsviçre peyniri ile temsil 
edilir ve bu savunmadaki olası sorunlar veya başarısızlıklar pey-
nirdeki deliklerle temsil edilir. Sistemde ortaya çıkabilecek iki tür 
hata vardır: aktif (İng. active) ve gizli (İng. latent). Aktif hatalar, 
kazaya doğrudan katkıda bulunan güvensiz eylemlerdir. Gizli ha-
talar, bir kazaya neden olana kadar bir süre fark edilmeden kala-
bilecek durumlardır. Gizli bir hataya örnek olarak, belirli bir iş ya 
da görevin, güvenli bir şekilde tamamlanması için gereken bir po-
litika eksikliği olabilir.

Bir kazanın meydana gelmesi için peynir dilimleri üzerindeki 
deliklerin aynı hizada olması gerekir. Yani savunma tabakaları so-
runları yakalayıp düzeltmemiştir. Eğer sorunlar fark edilerek, dü-
zeltilirse delikler aynı hizaya gelmeyecek ve herhangi bir kaza da 
oluşmayacaktır. 

Örneğin; Şekil 11’de verilen peynirin ilk tabakası yapılması ge-
reken işle ilgili bir politikayı, ikinci katmanda işi yapan işçinin o işi 
yaparken giymesi gereken doğru kişisel koruyucu donanımı temsil 
etsin. Eğer süreç içerisinde o işle ilgili politika kişisel koruyucu do-
nanımı (KKD) içermiyor ise ilk savunma hattında bir delik olacak-
tır. İşçi de KKD giymemiş veya doğru KKD’yi seçmemiş ise; ikinci 
katmanda da delik olacaktır. Arada ek savunma hattı yoksa bu du-
rumda koşullar bir kaza oluşmasına neden olacak yani peynir di-
limlerindeki delikler aynı hizaya gelecektir.  Birbirini takip eden 
savunma katmanlarına rağmen, her katmandaki küçük delikler sa-
vunmanın etkisiz kalması olasılığını sağlar. Koşullar doğruysa, bu 
delikler hizalanabilir ve bir kazanın oluşmasına izin verebilir (24).

İŞ KAZALARINDAN KORUNMA
İş kazaları önlenebilir, önlenebilir oldukları için gerekli önlem-
lerin alınmaması yönetimi ve çalışanları bu kazalardan sorum-
lu tutar, yine önlenebilir olmaları nedeniyle iş kazasıyla yaşam-
ların kaybedilmesi kabul edilemez. Ayrıca kazalar iş verimliliğini 
düşürür, bireye ve topluma zarar verir. İş kazalarının incelenmesi 
ve bu incelemeler sonucunda alınan önlemler sayesinde güvenli iş 
süreçlerinin oluşturulması, kaza sıklıklarını azaltmada etkili bu-
lunmuştur, bu nedenle de sağlıklı ve güvenli bir iş yeri inşa etmek 
yasal zorunluluk haline getirilmiştir (44).

İş kazalarının önlenmesine yönelik geçmişten günümüze bir-
çok yaklaşım ortaya atılmıştır. Başlangıçta iş sağlığı ve güvenliğin-
de geleneksel yaklaşım haline gelmiş olan çalışanların iş yerlerin-
de maruz kaldıkları biyolojik, fiziksel, kimyasal risklerin kontrol 
edilmesine odaklanılmıştır. Daha sonra bu yaklaşım biraz daha 
genişletilmiş ve psikososyal riskler de incelenmeye başlanmıştır. 
1980’li yıllarda iş sağlığı profesyonelleri arasındaki yaygın görüş, 
işçi ile teknoloji arasındaki uyum olmuştur. Ancak bu da kazala-
rı azaltmada yeterli olmamıştır. Aslında iş kazalarının önlenmesi 
konusunda gerçek devrim, odak noktanın bireyden yani çalışan-
dan, çalışma koşullarına genişletilmesiyle başlamıştır. İş yeri sağ-
lığı ve güvenliği yönetiminin gelişimi üç aşamada tanımlanmıştır. 
İlk aşamada, kaza riskini azaltmak için teknik önlemler ön plana 
çıkarılmıştır, ikinci aşamada iş yerini bireye uyacak şekilde şekil-
lendirme yani davranış ve ergonomiye odaklanılmıştır. Üçüncü 
aşamada ise; güvenlik ve iyileştirmede temel faktörler olarak or-
ganizasyon ve yönetim konuları ele alınmıştır (45).

Kazaların önlenebileceği inancı, kazaların meydana gelmesi-
ni destekleyecek faktörlerin incelenmesini zorunlu kılmaktadır. 

Şekil 11.  Reason’ın İsviçre Peyniri (İng. Swiss Cheese) Modeli (24)
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Bu faktörler incelenerek, kazaların kök nedenleri izole edilebilir 
ve kazaların tekrarını önlemek için gerekli adımlar atılabilir. Ka-
zaların kök nedenleri “acil ya da görünen neden (İng. Immediate 
cause)” ve “katkıda bulunan nedenler (İng. Contributing causes) 
olarak gruplandırılabilir. Görünen (acil) nedenler; işçinin güven-
siz davranışları ve güvensiz çalışma koşullarıdır. Katkıda bulunan 
nedenler ise; yönetimle ilgili faktörler, çevre ve işçinin fiziksel ve 
zihinsel durumu örnek olarak verilebilir. Kazanın oluşması için 
bu nedenlerin bir araya gelmesi gerekmektedir (46).

Şekil 12, iş kazalarında görünen (acil), katkıda bulunan neden-
ler, kaza türleri ve kaza sonuçları dahil olmak üzere kazaların ya-
pısını göstermektedir. Kabaca resmedilen kaza yapısı ayrıntı ol-
mamakla birlikte güvenlik süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi, ka-
zaya neden olan faktörlerin “neden-sonuç” ilişkisinin anlaşılması 
açısından önemlidir (46).

Özetle iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar iş kaza-
sı nedenleri perspektifinde planlanmalıdır. Kaza olmadan hemen 
öncesinde insan faktörü bulunsa da daha arkada sırası ile bunla-

rı tetikleyen “ön koşullar” ve ön koşulları başlatan “sistem hata-
ları” vardır. Sistem hataları arasında yönetim ve kontrol sistem-
lerinin olmaması, görev tanımlarının olmaması ya da uygun ol-
maması, uygun iletişim ve koordinasyonun olmaması, risk anali-
zinin yapılmamış olması, proaktif yöntemlerin bilinmemesi, dü-
zenli kontrol mekanizmalarının olmaması sayılabilir. İş kazala-
rı incelemesi ve kazaların önlenmesi konuları ağırlıklı olarak tek-
nik düzenlemeleri içerdiği için kazalar konusu öteden beri sağ-
lık personelinden çok teknik elemanların ilgi alanı olarak algılan-
mıştır. Ancak kaza olayı sonuçta insanın sağlığını ilgilendirdiğin-
den sağlık yönü de çok önemlidir. Bu nedenle, iş kazalarından ko-
runma bakımından hem teknik hem de tıbbi önlemler bir arada  
düşünülmelidir (3).

Yıkıcı olaylardan dersler çıkarmanın önemli olduğu bilinmekte-
dir. Her iş kazası geride bir öykü bırakır. Benzer olayları engellemek 
için bu öyküler dikkatle, tek, tek incelenmeli, geniş bir yelpazede ta-
nımlanarak sorun ve sorumlular belirlenmeli, daha sonraki kazala-
rın önlenmesi için uygulanacak önleyici tedbirler hayata geçirilme-

Şekil 12. İş kazalarının yapısı (46)
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lidir. Herkes tarafından bilinen bu gerçekler neden uygulamaya ko-
namaz? Uygulamayı engelleyen faktörler nelerdir? Örneğin inşaat-
ta meydana gelen ölümcül iş kazalarının çoğunun yüksekten düş-
me sonucu olduğu bilinmektedir. Düşmeleri önlemek için sadece 
platformlar, iskeleler, korkuluklar değil, aynı zamanda düşme riski-
ni azaltmaya yönelik eğitim programları uygulanmakta, çalışanları 
tutabilmek için güvenlik ağları, emniyet kemerleri, düşme önleyici 
donanımlar kullanılmaktadır. İşçileri, düşme önleyici donanımlar-
la koruyacağımızı bilmemize rağmen halen işçiler, inşaat alanların-
da çalışırken düşerek ölmekte ya da sürekli iş göremez hale gelmek-
tedir. “Alınan önlemler mi yetersizdir? Çalışmayan, işlemeyen ko-
ruma araçları mı öneriyoruz? Sorun nerede?” gibi soruların yanıtla-
rını önce ulusal ölçekte yanıtlamak gerekmektedir (47).

Şekil 13’te, Amerika’nın 1930’larda yaşadığı Büyük Buhran dö-
neminde (ekonomik kriz) ve II. Dünya Savaşı döneminde iş ka-
zalarının artış gösterdiği izlenmektedir. Kazaların azalması ise; 
1969 Federal Kömür Madeni Sağlık ve Güvenlik Yasası kabulün-
den sonra başlamış ve en hızlı azalma Federal Maden Güvenliği 
ve Sağlığı Yasası (1977) kabul edildikten sonra olmuştur (47).

Benzer bir bulgu da Türkiye’dedir. Türkiye’de iş kazalarının 
hem mortalite hem de fatalite hızlarının kesiştiği ve azalma eğilimi 
gösterdiği zaman 2012-2013 yıllarıdır (Şekil 5). Yine 2013 yılı son-
rasında bildirimlerin artmasıyla iş kazası insidans hızı artmaya baş-
lamıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (6331 sayılı) yürürlü-
ğe girmesinden sonra mortalite ve fatalite hızlarındaki azalma, İSG 
konusunda ulusal politikaların varlığının iş kazaları üzerinde etki-
li olduğunu göstermektedir. Özetle iş kazalarının azalmasını sağla-
yan ilk basamak İSG konusunda ulusal politikaların varlığı, bu poli-
tikalar çerçevesinde yasal düzenlemelerin yapılmış olmasıdır.

İkinci basamak ise; iş kazalarının altında yatan etmenlerin 
araştırılmasıdır. İş kazası incelemelerinde aşağıdaki soruların ya-
nıtları aranmalıdır (48):
•	 Ne	oldu?	
•	 Ne	zaman	oldu?	

•	 Nerede	oldu?	
•	 Kazaya	kimler	dâhil	oldu?	
•	 Neden	oldu?	
•	 Tekrarı	nasıl	önlenir?	

Bu sorular, kazadan hemen sonra, çağdaş İSG yaklaşımları ile ya-
nıtlanmalıdır. Genel olarak kaza incelemesi soğan soymaya benzer. 
Üst kabukta görünür nedenler bulunur, yönetsel sisteminin zayıf-
lığı gibi kök nedenler daha alt katmanlarda yer almaktadır. Kaza 
incelemesinin temel amacı kusurlu arayışı değildir, kaza nedenle-
rini ortaya koymak ve sonraki kazaların oluşumunu engellemek-
tir. Kazanın neden ortaya çıktığını bilmek, sorunu kaynağında çöz-
mek için en iyi kaza inceleme yöntemlerden biri kök neden anali-
zidir. Kök neden analizi yapmanın birçok yolu bulunmaktadır. En 
sık kullanılan beyin fırtınası üzerine kurulmuş, yarı yapılandırıl-
mış formal tekniklerin olduğu akış şemalarıdır. Uzun vadede çalış-
ma ortamının çalışanların sağlık düzeylerine etkileri göz ardı edil-
mektedir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliğinde sağlık etki değer-
lendirmesi için kök neden analizi akış şeması geliştirilmiştir. Sağlık 
etki değerlendirmesi geleceği tahmin etme sürecidir (48).

Temel olarak, bir kök neden analiz modeli üç elementi barın-
dırır (48). Bunlar;
1) problemin detaylı tanımlanması, 
2) ölçülebilir nedensel faktörlerin analizi, 
3) sorunun tekrar etmemesi ve önlenmesi için etkili çözümün 

sağlanmasıdır.
Kök neden analizindeki uygulama adımları aşağıda verilmiştir.
1. adım, verilerin toplanması 
2. adım, nedensel faktör şemasının oluşturulması 
3. adım, kök nedenlerin tanımlanması 
4. adım, önerilerin oluşturulması ve uygulanmasıdır. 

Kök neden yöntemleri ve tekniği araştırılacak konuya bağlı ola-
rak değişebilir. En sık kullanılan üç yöntem; neden sonuç analizi, 

Şekil 13.  Amerika’da kömür ve metal endüstrisinde iş kazaları sayıları ve mortalite hızındaki değişim (1911-2000) (47)
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5 neden? yöntemi ve hata ağacı yöntemidir. Daha sonra oluşabi-
lecek kazaların engellenmesi için, kazalarda görünür sebepler ne 
olursa olsun kök neden analizi yapılarak kazanın gerçek nedeni 
ortaya konmalıdır (48).

Genellikle iş kazaları ile ilgili yapılan tüm analizler, kazanın 
olduğu iş yerlerinde kayıpları ve riskleri azaltmak için yapılmak-
tadır. Ancak bu yeterli değildir. İş kazaları ve yaralanmalar ile il-
gili halk sağlığı yaklaşımı benimsendiğinde bölgesel ve toplumsal 
açıdan daha fazla yarar sağlanmaktadır. Halk sağlığı perspektifi, 
yalnızca bireysel çalışma alanı ile değil, aynı zamanda birden faz-
la sanayi ve meslek ile ilişkili tehlikelere maruz kalabilecek coğrafi 
alanlardaki toplumun iyileştirilmesine odaklanır. Daha etkili çö-
züm süreçleri için halk sağlığı profesyonelleri tüm kazaları inceler 
ve korunma yollar için ulusal, bölgesel düzeyde önerilerde bulun-
maktadır. Halk sağlığı uygulama modellerinin çoğu 3 öğeyi temel 
almaktadır. Bunlar sırasıyla; 

(1) sürecin değerlendirilmesi (İng. assessment), 
(2) önleme stratejilerinin geliştirilmesi, 
(3) sonuçların değerlendirilmesidir (İng. evaluation). 

Bu üç öğe kazaların önlenmesindeki aşamaları tanımlar. Örne-
ğin sürecin değerlendirilmesi; iş kazası sürveyans verilerini, epi-
demiyolojik çalışmaları, işçi davranışlarını da içeren çalışmaları, 
işyeri hekiminin sağlık gözetimi sonuçlarını ve risk değerlendir-
me bulgularını toplayarak kanıt üretir. Bir çeşit durum saptama-
dır. Durum değerlendirildikten sonra önleme stratejileri belirle-
nir. Gerçekte müdahale çalışması da denebilir. Bu aşama sadece 
kazanın önlenmesine odaklanmaz. Eğer kaza önlenemez ise hem 
kısa hem de uzun vade de oluşacak hasar, yaralanma gibi sonuç-
ların şiddetinin azaltılmasını hedeflemektedir. Üçüncü ve son ba-
samak değerlendirmedir. Bu konuda oluşturulan politikaların ve 
müdahalelerin etkinliğinin ölçümüne dayanır. Yapılan düzeltme-
lerin ne kadar etkili olduğu saptanarak sürecin işlerliği değerlen-
dirilmektedir (49). 

Halk sağlığı perspektifi ile iş kazalarından korunmada sürecin 
değerlendirilmesi ne kadar kapsamlı olursa önleme stratejilerinin 
güvenirliği ve başarısı o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenle kaza-
ları önleme seçenekleri ya da uygulamaları belirlenirken bazı ilke-
lere dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar; 
1) Tüm önleme tedbirleri önceden yapılan değerlendirmeye da-

yanmalıdır. Yani kanıta dayalı olmalıdır. Daha önceki kaza 
analizlerinden yararlanılmalıdır. 

2) Aktif ve pasif koruma arasında süreklilik olmalıdır. İşçiyi oto-
matik olarak (pasif) koruyan kontrol önlemlerinin yararı göre-
celidir. Örneğin araç içerisindeki emniyet kemeri aktif koruma-
dır ancak araca binildiğinde emniyet kemerinin takılması birey-
sel eylemi gerektirir. Direksiyon üzerindeki hava yastığı pasif ko-
rumadır, otomatik koruma sağlar ve bireysel eylem gerektirmez. 
Aktif koruma, önleme stratejileri arasında en başarılı olan birey-
sel davranış değişikliğini ve sürdürülmesini gerektirir. Bu yönüy-
le geleneksel iş güvenliği kontrol hiyerarşisine benzemektedir. 

3) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi davranış değişikliği sağlamalı-
dır. Davranış değişikliği için sınıf derslerinden daha fazla iş-
yerindeki fizik ve sosyal çevrenin değiştirilmesi etkili olmak-
tadır. Bunun için de yaptırım gücü yüksek yasal düzenlemeye 
ihtiyaç vardır. İşverenleri ve çalışanları eğitmek, önleme prog-

ramının uygulanması için önemlidir. Ancak yasama organla-
rını, politika yapıcıları eğitmek, sağlık hizmet sunucuları ve di-
ğer hizmetlerin toplum çapında yaralanma önleme çalışmala-
rının başlatılması ve sürdürülmesi için önemlidir. İş kazaları-
nın önlenmesi programlarının başarılı olması için asıl gereken 
çevresel değişiklikleri, politika değişiklikleri ile eğitim prog-
ramlarını birleştiren çok yönlü yaklaşımdır. 

4) Müdahaleleri seçme sürecinin sistematik olarak çok farklı se-
çenekleri de içermesi gerekir. Çünkü sadece yaralanma oluşu-
munu değil aynı zamanda yaralanmaların ciddiyetini ve uzun 
süreli sonuçlarını azaltan seçenekleri de mevcut sisteme dahil 
etmek gerekir. Öncelik yaralanmayı en etkili bir şekilde azal-
tan seçeneklere öncelik vermek gerekir. Haddon, enerji salı-
nım teorisinde açıklandığı gibi 1972 yılında yaralanma kontrol 
seçeneklerini sistematik olarak değerlendirmek için bir mat-
ris önermiştir. Haddon Matrisi, insanları hedef alan müdaha-
lelerin, zarar verici enerjiyi aktarabilen araçların veya fiziksel 
ya da psikososyal ortamın olay öncesi, olay ve olay sonrası aşa-
malarındaki yaralanmaları kontrol etmek için çalışabileceğini 
ortaya koymaktadır (49). Tablo 11’de Haddon Matrisi’nin mo-
torlu taşıt yaralanmalarının önlenmesi için uygulanabilecek 
programı yer almaktadır. 

Halk sağlığı yaklaşımında, matrisin tek bir aşamasına odaklan-
maktan kaçınmak önemlidir. Kaza nedenleri multifaktöriyel ol-
duğu için önleme stratejileri de çok aşamalı ve sistematik olma-
lıdır. Geleneksel kaza önleme stratejilerinin yanında, yaralanma 
kontrolünü sağlayacak önlemlerinde alınması önemlidir. Örne-
ğin arabalarda bulunan emniyet kemerleri, hava yastıkları, inşa-
atlarda kullanılan kasklar, düşme korumaları kazaları engellemez 
ama yaralanmanın şiddetini azaltabilir. Anatomik hasar oluştuk-
tan sonra hızla sağlık kurumuna ya da cerrahi hizmetlere ulaşma-
yı hızlandıracak kurumlarla  iş birliğini geliştirmek ölümleri ve 
sakatlıkları önleyebilir (51). Sonuç olarak iş kazalarından korun-
ma çok sektörlü yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu konuda tüm 
paydaşların katılımı ve yasal düzenlemelerin etkin uygulanması 
iş kazalarını ve/veya kaza şiddetini azaltabilir. Yaralanmalar kaza 
değildir. Tahmin edilebilir ve toplum üzerindeki etkileri kontrol 
edilebilir. 

İŞ KAZALARININ HUKUKSAL BOYUTU
Türkiye’de İSG mevzuatı diğer ülkelere göre gecikmiştir. Avrupa 
Birliği yasal düzenlemeleri özellikle “Çerçeve Direktif” olarak ad-
landırılan 89/391/EEC Sayılı Çalışanların Sağlık ve Güvenlikleri-
ni İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin Konsey Di-
rektifi” ve ILO sözleşmeleri gereğince Türkiye’nin İSG konusunda 
birçok eksiklikleri mevcuttur. Bu eksiklikleri gidermek için Çer-
çeve Direktif asıl alınarak Haziran 2012’de 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu kabul edilmiştir. 

Yasanın “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4. Maddesin-
de İSG konusunda işverenin yükümlülükleri oldukça geniş tutul-
muştur. Ayrıca Anayasal bir hak olan yaşam hakkı gereği işve-
renin işçisini gözetme borcu vardır. İşveren, gözetme borcu kap-
samında işçiye zarar verici her türlü davranıştan kaçınmak, iş-
çinin hayatını, sağlığını maddi ve manevi kişiliğini korumakla  
yükümlüdür (52).
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Özetle, iş yerindeki güvenlik önlemlerinin alınması işveren so-
rumluluğudur. Bu nedenle iş kazası olduğunda işverenin, gerekli 
güvenlik önlemlerini yeterince almamış olmasından kaynaklanan 
sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk nedeni ile işverenler çalışan-
ları iş kazalarına karşı sigorta ettirirler. Böylece kaza geçiren bir 
işçi, hem yaralanma nedeni ile gereken bakım ve tedavi olanak-
larından yararlanır, hem de kaza işçinin çalışma gücünde azalma 
ile sonuçlanmış ve iş göremezliğe yol açmışsa, işgücündeki kayıp-
la orantılı olarak iş göremezlik tazminatına hak kazanır. Bütün bu 
konular iş kazalarının hukuksal boyutunu oluşturur. 

İş kazası durumunda kazazedeler için Sosyal Güvenlik Kuru-
mu (SGK) tarafından sağlanan hizmetler arasında; sağlık yardımı 
yapılması, geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilme-
si, sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi, protez araç ve 
gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, bu 
yardımlar için sigortalının başka yere gönderilmesi, cenaze mas-
rafı karşılığı verilmesi, sigortalının ölümünde hak sahiplerine ge-
lir bağlanması bulunmaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre işveren bü-
tün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli 
incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İş yerinde 
meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı hal-
de iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya 
çalışanı, iş yerini ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiye-
li olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. İşve-
ren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güven-
lik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Sağlık hizmeti sunucu-
ları kendilerine başvuran iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hiz-
meti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en 
geç on (10) gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle  
yükümlüdür. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre, çalışanın 
ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğü-
nün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının 
meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş yeri hekimi veya iş gü-
venliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır (3).

İş kazalarından korunma için halen ülkemizde mevzuat eksik-
liği vardır. Örneğin sosyal politika ve istihdam konusunda kap-
samlı yasal düzenleme yoktur. Üstelik Avrupa Birliği Fasıl 19, sos-
yal politika ve istihdamı içermektedir. Ayrıca çalışma şartlarının 
düzenlenmesi ile ilgili ILO sözleşmelerinin uygulanmasında da 
sorunlar yaşanmaktadır (53).
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MESLEK HASTALIKLARI TEMEL KAVRAMLAR
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Bu bölümde iş sağlığında sık kullanılan, birbirleriyle karışabilen, 
çoğu zaman birbirleriyle kesişen iki kavram olan meslek hasta-
lığı ve işle ilişkili hastalık konuları genel kavramlar çerçevesin-
de tartışılacaktır. Ardından, maruziyet süresi, yükümlülük süresi, 
çalışma gücü kaybı, meslekte kazanma gücü kaybı gibi kavramlar 
örneklerle anlatılacaktır. Daha sonra, ülkemizdeki ve dünyadaki 
bazı meslek hastalıkları listeleri ve meslek hastalıkları bildirim 
sistemleri incelenecektir. Öncü rolleri ve tarihsel değerleri nedeni 
ile Meslek Hastalıkları Hastanelerine de bölümün sonunda ayrı 
bir başlıkla yer verilmiştir. Konu kapsamındaki birçok başlık, işle 
ilişkili hastalık, meslek hastalığı örnekleri, bu kitabın diğer bö-
lümlerinde ayrıntıları ile yer almaktadır.

Çalışanların sağlık sorunları ve hastalıkları, sıklıkları 
bakımından değerlendirildiğinde, yaşadıkları toplumda da sık 
görülen soğuk algınlığı, gastroenterit gibi hastalıklar ön sıralarda 
gelmektedir. Daha sonra kalp hastalıkları, kronik obstrüktif akci-
ğer hastalıkları (KOAH), kas iskelet sistemi hastalıkları gibi kro-
nik ve dejeneratif hastalıklar gelmektedir. Bunlar iş yerinde alev-
lenmeleri ya da ağırlaşmaları halinde işle ilişkili hastalıklar olarak 
değerlendirilirler. Meslek hastalıkları ise bunlara göre daha az sık-
lıkta görülür. Dikkat edilmesi gereken husus bu sıralamanın önem 
sıralaması değil görülme sıklığı sıralaması olduğudur.

Ülkemizin meslek hastalıkları konusunda mevzuat, bilgi 
birikimi ve insan gücü bakımından önemli bir altyapısı vardır. 
Buna rağmen, özellikle meslek hastalıklarının önlenmesi ve 
saptanması konusunda geçmişte de günümüzde de önemli 
sorunlar yaşanmaktadır. 1973 yılında, Dr. İsmail Topuzoğlu, Dr. 
Engin Tonguç ve Dr. Korinek’in Marmara bölgesinde bir ipek fab-
rikasını ziyaretlerinde karbon sülfür zehirlenmesi olan 10’un üze-
rinde vaka saptanmıştır.  Ancak 1973 tarihinden önce, o güne ka-
dar saptanan kimyasal madde nedenli meslek hastalığı toplam sa-
yısı ise sadece 16’dır. Bu durum meslek hastalıklarının saptan-
masındaki sorunların o günlerde de önemli boyutlarda olduğu-
nu göstermesi açısından dikkat çekicidir ve meslek hastalıklarının 
aranılması halinde tespit edildiğini göstermektedir (1).

TANIMLAR
ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma 
Örgütü)’nün 1981 yılındaki 155 numaralı İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Sözleşmesi, 2002 ILO protokolü kapsamında meslek hastalığı; 

“iş faaliyetlerinden kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalma so-
nucu olarak ortaya çıkan bütün hastalıklar” şeklinde tanımlan-
mıştır (2). WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgü-
tü) kaynaklarında da bu tanım benimsenmiştir (3). Avrupa Birli-
ği kaynaklarında meslek hastalıkları, meslek ile spesifik veya güç-
lü ilişkisi olan ve genellikle tek nedenden kaynaklı hastalıklar ola-
rak tanımlanmaktadır (4).

Meslek hastalığı kavramı ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe 
giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da ILO ve 
WHO ile benzer olarak, “mesleki risklere maruz kalım sonucu or-
taya çıkan hastalık” olarak tanımlanmaktadır (5). Sosyal sigor-
ta süreçlerine ilişkin olan 2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise “sigortalının çalıştığı 
veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürek-
li hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir” şeklinde 
tanımlanmaktadır (6).

İşle ilişkili hastalıklar, ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Ansiklope-
disinin 1983 yılında yayınlanan 3. baskısında “iş yerinde ağırla-
şan ya da o iş kolunda artmış sıklığı olan hastalıklar” olarak ta-
nımlanmış ve meslek hastalıklarından ayrılmıştır. Ancak 1987’de 
toplanan ILO/WHO uzman komite toplantısında işle ilişkili has-
talıkların “yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları de-
ğil, oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şek-
linin, diğer sebepler arasında önemli bir faktör olduğu hastalık-
lar” olarak tanımlanması önerilmiştir (7). Dünya Sağlık Örgütü 
günümüzde işle ilişkili hastalıkları “gelişiminde çalışma ortamın-
daki faktörler de dahil olmak üzere, birden fazla neden olan hasta-
lıklar” olarak tanımlamaktadır (3). Avrupa  Birliği’ne göre  işle iliş-
kili hastalık, çalışma ortamından kaynaklanabilen, çalışma orta-
mı nedeniyle kötüleşebilen, ya da iş ortamındaki etkenlerin ortak 
katkısı ile ortaya çıkabilen hastalık ve sağlık sorunlarıdır (4).

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Alagüney M.E., Yıldız A.N. (2018). Meslek Hastalıkları – Tanım ve Sıklığı, Meslek Öy-
küsü ve Üç Farklı Meslek Hastalıkları Listesinin Değerlendirmesi. A. N. Yıldız, A. Sandal. (Ed.). Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalık-
lar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını. ISBN: 978-975-491-460-3.) birleştirip, güncelleyerek, genişletmişlerdir.
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Meslek hastalığında kişinin yaptığı işe bağlı maruz kalımlar ile 
hastalık arasında özgün, güçlü bir ilişki bulunur. Klasik meslek 
hastalıklarında genellikle tek bir etken sorumludur. Meslek has-
talığının tanımı gereği kişinin hastalığına sebep olan işte çalışma-
ması ya da sorumlu etkene maruz kalmaması halinde hastalan-
ması söz konusu değildir (2).

İşle ilişkili hastalıkların oluşumunda ise birçok faktör rol oy-
namaktadır. Bazı mesleklerde çalışıyor olmak bazı hastalıklar için 
riski artıran faktör olabilmektedir (8). Örneğin, astımı olan bir 
kişinin tozlu ortamda çalışıyor olması nedeniyle kişinin şikâyetleri 
şiddetlenebilir, akut astım atağı sıklığı artabilir. Her tozlu ortam-
da çalışan astım olmamasına karşın astımı olan kişinin uygun ol-
mayan bir şekilde tozlu ortamda çalıştırılması hastalık tablosu-
nu ağırlaştırabilmektedir. İşle ilişkili hastalıklar fiziksel ve ruhsal 
sağlık problemlerini kapsar. İşle ilişkili hastalık vakasının ulusal 
bir kurum tarafından doğrulanmasına ve onaylanmasına gerek 
yoktur. Bu vakalar mevcut bulunan toplum surveyansları üzerin-
den takip edilebilirler (4).

İşle ilişkili hastalıklar meslek hastalıklarından daha sık görülür. 
Bu hastalıklarda temel etken genellikle iş yeri dışındadır. İşe girme-
den önce var olan veya çalışırken ortaya çıkan herhangi bir sistemik 
hastalık yapılan iş nedeniyle daha ağır seyredebilmektedir. Çalışanın 
uygun işe yerleştirilmemesi ya da sistemik hastalığın ilerlemesine 
neden olan etkenlerin çalışma ortamında ortadan kaldırılmaması 
nedeniyle mevcut hastalığın şiddetlenmesi söz konusudur (7).

MESLEK HASTALIĞI  
TANI ve KARAR SÜRECİ
Bir kişinin hastalığının meslek hastalığı olup olmadığını söyleye-
bilmek için hastalık ile iş yerinde maruz kaldığı belirli tehlikeler 
arasındaki nedensel ilişkinin ortaya konması gerekir. Bu ilişki, kli-
nik ve patolojik veriler, meslek öyküsü ve iş analizinin yapılması, 
ayrıca mesleksel tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi 
ile ortaya konulabilir. Bir hastalığın klinik tanısı ile mesleki riskler 
arasında yeterli nedensel ilişki ortaya konulursa buna meslek has-
talığı denmektedir (9).

Meslek hastalığı tanı sürecinde, uygun bir tanı konulduktan ve 
maruz kalımla ilgili araştırmalar tamamlandıktan sonra hekimin, 
nedensellik ilişkisi için Bradford-Hill Kriterleri olarak tanımla-
nan aşağıdaki durumları araştırması gerekmektedir (10):

İlişkinin gücü (İng, strength of association): Şüphelenilen risk 
faktörü ile gözlenen sonuç arasında ne kadar güçlü bir ilişki vardır?

Tutarlılık (İng. consistency): Bu ilişki farklı gruplar ve farklı du-
rumlarda da geçerli midir?

Özgüllük (İng. specificity): Belirli bir etkenle belirli bir sağlık 
olayı arasında ne yakınlıkta ilişki vardır? (Seçicilik Riske maruz 
kalım, yalnızca hastalığın görülme sıklığında veya ölüm oranla-
rında bir artış ile değil, hastalık veya hastalıkların özellikle belirli 
bir şekilde ortaya çıkması ile sonuçlanır.)

Zamansallık (İng. temporality): Etkene maruz kalım olumsuz 
sağlık etkisinden önce mi gelmektedir? (Zaman ilişkileri Hastalık, 
maruz kalımı izleyen belirli bir zaman aralığından sonra gelişir.)

Biyolojik değişim derecesi (İng. biologic gradient): Maruz ka-
lım ve hastalık arasında doz-yanıt ilişkisi var mıdır? (Biyolojik de-
ğişim Maruz kalım düzeyi ne kadar yüksek ise, vakalarda hastalı-
ğın şiddeti o denli yüksek olur.)

Açıklanabilirlik – akla yatkınlık (İng. plausibility): Görünen 
ilişki hastalığın doğası ve biyolojisi ile uyumlu mudur? (Biyolojik 
olasılık İncelenen riskin toksikolojisi, kimyası, fiziksel özellikleri 
veya diğer nitelikleri hakkında bilinenlere göre, söz konusu ma-
ruz kalımın belirli bir hastalığa yol açtığını ifade etmek biyolojik 
açıdan mantıklıdır.)

Tutarlılık (İng. coherence): Görünen neden sonuç ilişkisinde 
hastalığın doğası ve biyolojisi ile çelişki var mıdır? (Tutarlılık Çe-
şitli araştırma raporlarında genelde aynı sonuç ve neticelere ula-
şılmıştır.)

Deneysel kanıt (İng. experimental evidence): Deneysel kanıtlar 
ilişki hipotezini desteklemekte midir?

Meslek hastalığı tanısı için bu kriterlerin tamamının sağlan-
ması gerekmez. Terminolojide kullanılan illiyet bağı ifadesi ne-
densellik ilişkisini ifade etmektedir. 

Meslek hastalıkları genellikle bilinen bir etkene bağlı gelişen 
belirli bir klinik tablonun ortaya çıkması olarak düşünüldüğün-
de tanı nispeten kolay konulmaktadır. Örneğin silikaya belirli bir 
süre maruz kaldığı bilinen bir çalışanda akciğer grafisinde no-
düler dansite artımları ile karakterize infiltrasyon görüldüğünde 
tanı büyük olasılıkla silikozis olarak konulabilir. Ancak etyoloji-
nin kompleks, kliniğin de belirli etkene özgü/spesifik olmadığı du-
rumlarda meslek hastalığı tanısı koymak zorlaşmaktadır. Bu du-
rumda epidemiyolojik yaklaşıma ihtiyaç vardır. Hunter’ın meslek 
hastalıkları kitabında klinisyenin şu soruyu gündeme getirmesi 
önerilmektedir: Bu vakada etkenin hastalığa neden olmuş olma 
ihtimali, olmamasından daha mı fazladır? Bu ihtimali değerlen-
dirirken “olasılıkların seviyesi” yaklaşımı kullanılmaktadır. Olası-
lıkların seviyesi 5 aşama şeklinde kategorize edilmiştir: 

Mesleğe atıf dereceleri:
1. Neredeyse kesinlikle doğru (‘Makul şüphenin ötesinde’) 
2. Olma ihtimali olmama ihtimalinden fazla (‘İhtimaller kı-

yaslandığında’)
3. Olma ya da olmama ihtimali eşit
4. Olmama ihtimali daha fazla 
5. Neredeyse kesinlikle yanlış 

İkinci derece olan “olasılık %50 nin üstünde” ise, yani bahis konusu 
olan etkenin meslek hastalığına neden olma ihtimali olmama ih-
timalinden fazla ise, meslek hastalığı tanısı konulabilir. Bu tip bir-
den fazla etkenin olduğu ve ihtimaller hesabıyla tanının konuldu-
ğu durumlarda epidemiyolojik çalışmalardan yararlanılır. Örneğin 
bir kohort çalışmasından elde edilen risk oranı (İng. risk ratio) ya 
da tahmini rölatif risk (İng. odd’s ratio) 2’nin üzerindeyse bir etke-
nin hastalığa neden olma ihtimali %50’nin üzerinde demektir. Bu 
durum matematiksel olarak aşağıdaki formülle gösterilebilir. 

Bir hastadaki sağlık sorununa (sonuca) belirli bir etkene özel 
olan katkı AF

exp 
attributable fraction in the exposed (maruz kal-

maya atfedilen fraksiyon) olarak adlandırılır. AF
exp 

değerinin ma-
tematiksel olarak karşılığı bir etkene maruz kalanlardaki hasta-
lık insidansının maruz kalmayanlardaki hastalık insidansından 
olan farkının, etkene maruz kalanlardaki hastalık insidansına 
bölümü ile hesaplanır. Yani AF

exp
= (Etken+ insidans – Etken-insi-

dans) / Etken+ insidans olarak formüle edilir. Risk Oranı (RR) for-
mülünün (Etken+ insidans / Etken- insidans) olduğu bilinmekte-
dir. Böylece yukarıdaki formül dönüştürüldüğünde: AF

exp 
aynı za-
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manda (RR-1) / RR olarak da ifade edilebilir. Bu son formülden gö-
rüldüğü gibi, eğer bir hastalığın Risk Oranı 2 ise AF

exp
 %50 olarak 

hesaplanır. Böylece, RR değeri 2’nin üzerinde olan hastalıklarda 
maruz kalıma atfedilen fraksiyon %50’nin üzerindedir denilir (11).

Meslek hastalıklarına neden olan etkilenimler, zararlı madde-
lerin etkisini vücutla temas ettiği ya da vücuda girdiği yerde gös-
termesi şeklinde lokal ya da vücutta değişik organ ve sistemlerde 
etki göstermesi şeklinde sistematik olabilir. Örneğin koruyucu kı-
yafet olmadan güneş ışığı altında çalışan bir tarım işçisinde, solar 
radyasyon maruz kalımı nedeniyle ortaya çıkan cilt kanseri lokal 
etki ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kurşun gibi bir ağır metalin 
eritilmesi ile ortaya çıkan dumanın solunması ve kan dolaşımını-
na geçmesi ile böbreklerde ortaya çıkan hastalık ise sistemik etki 
ile ortaya çıkan bir hastalıktır. 

Meslek hastalıkları akut ya da kronik seyirli olabilir. Burada 
etkenin patogenetik mekanizmaları da etkili olabildiği gibi ma-
ruz kalım miktarı da önemlidir. Örneğin bir izabe tesisinde fosil 
yakıt ile yanan bir ocağın yetersiz havalandırmasından kaynakla-
nan karbon monoksit zehirlenmesine bağlı ölüm ya da yoğun ba-
kım gerektiren solunum/dolaşım yetmezliği akut bir meslek has-
talığıdır. Ancak belirli düzeyde silika tozuna maruz kalındığında 
yaklaşık 10 yıl içerisinde gelişen silikozis hastalığı kronik seyirli 
bir hastalıktır. Unutulmaması gereken; silikaya normalin çok üze-
rinde miktarlarda maruz kalınması halinde birkaç ay içerisinde de 
silikozis hastalığının ortaya çıkabileceğidir. Bu durumda akut sili-
kozis hastalığından söz edilecektir.

Bütün hastalıklarda olduğu gibi meslek hastalıklarında da 
tanı aşamaları anamnez (öykü) alınması ve muayeneyi içeren 
klinik değerlendirme ile başlar. Gerek duyulduğunda radyolojik 
(röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi vb.), biyokimyasal (kan-
da, idrarda ağır metal, nefeste benzen, kolin esteraz enzim aktivi-
tesi saptanması vb.), patolojik (deri, akciğer, karaciğer biyopsileri 
vb.), görüntüleme ve laboratuvar araştırmaları ile tıbbi tanı konur. 
Ancak meslek hastalığı tanısı için bir aşama daha vardır, iş ye-
rinde etkenin varlığının gösterilmesi gerekir. Bu aşamada gürültü, 
termal konfor, toz ve kimyasal düzeyi, radyasyon türü ve miktarı 
gibi iş hijyeni uygulamaları önem kazanmaktadır (8).

Meslek hastalıklarında genellikle spesifik bir tedavi yoktur. Çoğu 
kez tanıya özel tedaviler ile genel destekleyici ve semptomatik teda-
viler uygulanır. Örneğin mesleki astım vakasında verilecek farmako-
lojik tedavi mesleki olmayanla benzerdir. Meslek hastalıklarının sa-
ğaltımında öncelikli konu, daha fazla etkilenmeyi önlemek, yani ma-
ruz kalımı önlemektir. Tedavi sonrası aynı ortamda çalışmaya devam 
edilmesi sağlık hizmeti sunumunun önündeki en önemli sorundur. 
Bununla birlikte, bazı intoksikasyonlarda spesifik tedavi söz konusu-
dur. Kurşun zehirlenmesinde EDTA, organik fosforlu maddelerle ze-
hirlenmelerde atropin kullanımı bunlara örnek olarak verilebilir (8). 

MESLEK HASTALIKLARI LİSTELERİ
Meslek hastalıkları, sorumlu ulusal kurumlarca tanımlan-
mış olmalı, sıklığı, türleri ve ölümler hakkında değerlendirmeler 
yapılmalıdır. Meslek hastalıkları ve işle ilişkili hastalıkların değer-
lendirilmesinde tanı listeleri önemli yere sahiptir. Meslek hasta-
lıkları ve işle ilişkili hastalıklar değerlendirilirken üç şekilde de-
ğerlendirme yapmak mümkündür: Liste sistemi, genel tanımlama 
sistemi ve karma sistem. 

Liste sisteminin avantajı, bir çalışana listede bulunan bir has-
talık tanısı konulduysa artık meslek hastalığı olduğu kesindir. Bu, 
çalışan açısından işleri kolaylaştırır ve tazminat sistemini hızlan-
dırır. Ayrıca tanı ile beraber sorunun nerede olduğuna da işaret 
edilmiş olur. Genel tanımlama sisteminde ise ispat edilmesi halin-
de tüm hastalıklar meslek hastalığı olarak kabul edilebilir. Burada en 
önemli sorun ispat yükünün çalışanda olmasıdır. Bu nedenle her bir 
meslek hastalığı iddiası çalışanı mahkeme sürecine yönlendirmekte-
dir. Liste sisteminin en önemli dezavantajı ise tanı konulacak has-
talıkların liste ile sınırlı olmasıdır. Bu dezavantaj, liste sistemi ile 
genel tanımlama sistemlerinin birleşiminden oluşan karma sis-
tem ile ortadan kaldırılmıştır. Karma sistemde tanı listelerinin en 
sonuna bir genel tanımlama konularak listede yer almayan hasta-
lıklar da dâhil edilebilmektedir (12). 

Hangi hastalıkların meslek hastalığı olduğuna ilişkin olarak 
farklı listeler kullanılmaktadır, bunlardan rehber niteliğinde olabi-
lecek olan ILO’nun meslek hastalıkları listesi, WHO tarafından ha-
zırlanan ve ülkemiz dâhil pek çok ülkede genel sağlık sisteminde kul-
lanılan ICD-10 International Classification of Diseases 10th version 
(Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 10. versiyon) listelerinden ha-
zırlanan meslek hastalıkları listesi, Avrupa Birliği tarafından yayın-
lanan meslek hastalıkları listesi ve ülkemizde kullanılan Çalışma 
Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yö-
netmeliği ekinde bulunan ülkemize ait meslek hastalıkları liste-
si bu kitabın sonraki bölümünde yer almaktadır. Bu listelerin genel 
özellikleri açısından incelenmesi ve bazı yönleri ile karşılaştırıl-
ması aşağıda verilmiştir.

ILO, 1919’da kurulduğu tarihte 2 hastalığı (kurşun zehirlen-
mesi ve şarbon) meslek hastalığı olarak tanımlamıştır. Daha son-
ra 1925 yılında C18 - Workmen’s Compensation (Occupational Di-
seases) Convention (İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleş-
mesi) ile ilk kez “ILO Meslek Hastalıkları Listesi” başlığı ile kur-
şun zehirlenmesi ve şarbonun yanına cıva zehirlenmesini ekle-
miştir. 1942’de 42 no.lu sözleşme ile önceki üç hastalığa 7 hasta-
lık daha eklenmiştir. Bunlar; fosfor zehirlenmesi, arsenik zehir-
lenmesi, benzen zehirlenmesi, alifatik hidrokarbonlarının halo-
jen derivelerine bağlı zehirlenme, silikozis, radyasyona bağlı has-
talıklar ve cilt kanseridir. Toplamda 10 hastalıktan oluşan bu lis-
te yaklaşık 30 yıl boyunca kullanılmıştır. 1964’te C121 - Employ-
ment Injury Benefits Convention (İstihdamda Yaralanmalardan 
Kaynaklanan Haklar Sözleşmesi) ile zehirlenmeye neden olan 4 
ajan daha eklemiştir: mangan, krom, berilyum, karbon disülfid. 
İyonizan radyasyon ifadesini de x-ışını ve radon ifadeleri ile değiş-
tirmiştir (13). 

Daha sonra 121 no.lu sözleşme 1980 yılında revize edilmiştir. 
Bu revizyon ile kimyasal maddelere; alifatik ya da aromatik hid-
rokarbonların toksik halojen deriveleri, kadmiyum, florin, nitrog-
liserin ya da diğer nitrik asit esterleri, alkoller, glikoller ya da ke-
tonlar, asfiktanlar: karbon monoksit, hidrojen siyanür, hidrojen 
sülfür eklenmiştir. Fiziksel etkenlere; gürültüye bağlı işitme kay-
bı, titreşime bağlı hastalıkları, basınçlı havaya maruz kalma sonu-
cu ortaya çıkan hastalıklar eklenmiştir. Biyolojik ajanlara; bulaş-
ma ihtimali olan işlerde (sağlık ya da laboratuvar çalışanları, ve-
terinerler, hayvanla uğraşanlar ve bulaş riski olan diğer işler) or-
taya çıkan enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar eklenmiştir. Solu-
num hastalıkları başlığına eklenen maddeler: 1) sklerojenik mi-
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neral tozlarına bağlı ortaya çıkan pnömokonyozlar (silikozis, ant-
rakosilikozis, asbestozis) ve silikotüberküloz -silikozisin yeti yiti-
mi ya da ölümün başlıca nedeni olması şartıyla- 2) sert metale 
bağlı bronkopulmoner hastalıklar, 3) pamuk tozu (bisinozis), ke-
ten, kenevir veya sisal tozuna bağlı bronkopulmoner hastalıklar, 
4) meslek astımı, 5) ekstrensek alerjik alveolit ve organik toz solu-
maya bağlı ortaya çıkan hastalıklar ve sekelleri. Cilt başlığı, fizik-
sel, kimyasal ya da biyolojik ajanlara bağlı cilt hastalıkları şeklini 
almıştır. Kanserler başlığı; asbeste bağlı akciğer kanseri ya da me-
zotelyoma şeklinde düzenlenmiştir (13).

ILO’nun, 2010 yılında güncellenen listesinde, ortam maruz 
kalımları ana başlığında kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanlar sıra-
lanmıştır. Kimyasal ajanlar başlığında 40 ajan; fiziksel etkenler başlı-
ğında 6 fiziksel ajan; biyolojik etkenler başlığında 8 biyolojik ajan sa-
yılmıştır. Organ sistemleri ana başlığında solunum, cilt, kas iskelet 
ve psikososyal hastalıklar sayılmıştır. Solunum hastalıkları içinde 11 
hastalık sayılmış; cilt hastalıkları başlığında 3 hastalık sayılmış; kas 
iskelet sistemi hastalıkları başlığında 7 hastalık sayılmış; ruhsal ve 
davranışsal hastalıklar başlığında 1 hastalık sayılmıştır (12). 

Mesleki kanserler başlığı altında kanser yapıcı 20 ajan sayılmış 
ancak hangi organda ne tip kanser geliştiği bu başlığa alınmamış-
tır. Diğer hastalıklar ana başlığı altında iki seçenekten birincisinde 
madenci nistagmusu bulunmaktadır. İkincisinde işle arasındaki 
ilişkinin bilimsel olarak ortaya konulabildiği diğer hastalıklar diye 
bir seçenek eklenmiştir. Listedeki tüm alt başlıkların sonunda 
listede adı geçmeyen diğer etkenler ya da hastalıklar seçene-
ği bulunmaktadır. ILO listesinin genel olarak avantajları; grup-
lamada mantıksal bütünlük sağlanmış, her grubun sonuna diğer-
leri seçeneği eklenerek listenin kısıtlayıcılığı ortadan kaldırılmıştır. 
Genel olarak dezavantajları ise tıbbi tanı yönünden kısıtlı bir lis-
te oluşturulmuştur. Ağırlıklı olarak sektörel maruz kalımlar kısa 
ve net olarak ifade edilmiştir. Organ sistemleri başlığı altında en 
önemlisi nörolojik sistem olmak üzere genitoüriner sistem, he-
matolojik sistem, göz ve kulak hastalıkları atlanmıştır (12).

WHO listesinde bütün sistemler ayrıntılı olarak yer almıştır. Ay-
rıca sadece tıbbi tanılar değil semptomlar (Örn. baş ağrısı), muaye-
ne bulguları (Örn. ateş), laboratuvar bulguları (Örn. hematüri) gibi 
kodlarla tanı konulamayan patolojik durumlar da kayıt altına alın-
mıştır. Bunun dışında yine diğer iki listeden farklı olarak ortam ma-
ruz kalımları 3 şekilde ifade edilmiştir. Birincisinde eksternal ma-
ruz kalımlarıyla yaralanma, zehirlenme ve diğer etkiler başlığı altın-
da fiziksel, kimyasal, biyolojik vb. etkenler sayılmıştır. Bunlar adı ge-
çen etkenin toksik etkileri şeklinde verilmiştir (Örn. T52. Toxic ef-
fect of organic solvents). İkincisinde eksternal maruz kalımlarından 
mortalite ve morbiditeye neden olan diğer faktörler başlığı altında 
toksik etkiler olarak değil belirli bir maddeye maruz kalma şeklinde 
tanılar verilmiştir (Örn. W43 Exposure to vibration). Üçüncüsünde 
ise yukarıda bahsedilen maruz kalımları “mesleki” olarak kesin ifa-
de edilmiştir (Örn. Z57.7 Occupational exposure to vibration). Ay-
rıca bu üçüncü başlık altında kişiyi mesleki olarak hastaneye gelme-
sine neden olan durumu belirtecek ifadeler de tanı olarak kodlan-
mıştır (Örn. Z02.1 pre-employment examination veya Z10.0 Occu-
pational health examination gibi) (14).

WHO tanı listesi tıbbi tanıyı öncelikli tuttuğundan hekimlerin 
kullanımına uygundur. Semptomları da içerdiğinden tanı konu-
lamayan hastaların patolojik durumları kayıt altına alınabilmek-

tedir. Toksik maruz kalımlar hastanın durumuna göre çok fark-
lı şekillerde ele alınabildiğinden hastanın durumu daha rahat ifa-
de edilebilmektedir. Örneğin radyasyona maruz kalan ancak sağ-
lıklı bir çalışan için ayrı, radyasyonun toksik etkilerine maruz kal-
mış bir çalışan için ayrı tanı girilebilmektedir. Neredeyse tüm or-
gan sistemleri tanı listesinde yer almaktadır (ICD sistemini kullan-
maktan kaynaklanan bir avantaj). WHO klasifikasyonunda toplam 
11 sistem ayrı ayrı ele alınmış ve hastalık temelli yaklaşım benim-
senmiştir. Sorun mesleki de olsa tanı tıbbi yazılmış olmaktadır. 
Bu sistemin genel olarak dezavantajları ise hekimler bazen sadece 
semptom yazmakla yetinip tanı yazmamaktadır. Bazen de sadece 
tanıyı yazıp toksik etkilenimi yazmamaktadır. Ya da sadece toksik 
etkilenimi spesifik olmayan bir şekilde tanıya yazıp (Örn. Z57.Oc-
cupational exposure to risk factors) hastanın tıbbi durumunu ve 
mesleki patolojisini yazmamaktadır. Bu nedenle aslında bir avan-
taj olan durum veri girişini sağlayan kişi uyumsuzluğu nedeniyle 
dezavantaj haline gelme potansiyelini taşımaktadır (14).

Avrupa Birliği meslek hastalıkları listeleri iki ek’ten oluşmak-
tadır. Ek 1 (İng. Annex I) mesleğe doğrudan bağlı olan hastalık-
ların listesidir. Bu listeye hastalıkların dahil edilme kriterleri ko-
misyon tarafından belirlenmektedir. Ek 2 (İng. Annex II) listesi 
ise Ek 1’in dışında kalan, meslekle bağlantısı olduğuna dair şüp-
henin bulunduğu hastalıklardır. Bu hastalıklar yapılacak değer-
lendirmeler neticesinde Ek 1 listesine geçirilebilir. Ayrıca çalışan-
ların Ek 2’de bulunan hastalıkları bireysel düzeyde değerlendiri-
lerek meslek hastalığı tanısı konulabilir ve bildirimi yapılabilir (4). 

Ek 1 meslek hastalıkları listesi 5 gruptan oluşmaktadır: 1) 
Kimyasal ajanlara bağlı gelişen hastalıklar, 2) Diğer başlıklarda 
bulunmayan etkenlere bağlı gelişen cilt hastalıkları, 3) Diğer baş-
lıklarda bulunmayan etkenlere bağlı gelişen solunum hastalıkla-
rı, 4) Enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar, 5) Fiziksel etkenlere bağlı 
gelişen hastalıklar (4). Bu gruplama sistemi ülkemizde SGK mev-
zuatında da aynı şekilde yer almaktadır (15). 

1. grupta (kimyasal etkenlere bağlı gelişen hastalıklar) 52 fark-
lı kimyasal listelenmiştir. Bu kimyasalların hangi hastalık ya da 
semptomlara neden olduğu listede belirtilmemektedir. Liste-
nin sonunda kimyasallar listesinde sayılmayan organik solventle-
re bağlı gelişen ensefalopatiler ve polinöropatiler olmak üzere iki 
başlık daha bulunmaktadır. 

2. grupta (cilt hastalıkları) cilt hastalığı ya da cilt kanserine ne-
den olan 9 etken sayılmıştır. Buna ek olarak bilimsel olarak aller-
ji ya da irritasyon yaptığı gösterilmiş maddelere karşı gelişen cilt 
hastalıkları şeklinde bir madde eklenmiştir. 

3. grupta solunum yolu hastalıklarına yer verilmiştir. 
4. grupta (enfeksiyöz parazitik hastalıklar) 5 tane enfeksiyon 

hastalığı sayılmış, ayrıca hayvanlar ve çıkartılarından bulaşan 
hastalıklar şeklinde bir madde ve bilimsel olarak ispatlanmış di-
ğer hastalıklar şeklinde bir madde daha eklenmiştir. 

5. grupta (fiziksel ajanlar) çeşitli fiziksel etkenlere bağlı gelişen 
hastalıklar (radyasyon, titreşim, gürültü, basınç) ve bazı kas iske-
let sistemi hastalıkları ile madenci nistagmusuna yer verilmiştir.

Bu listenin başlıca avantajı listenin her bir başlığının altında 
bilimsel olarak kabul edilmiş diğer hastalıklar eklenerek listenin 
kısıtlayıcılığı ortadan kaldırılmıştır. Diğer pek çok listeden farklı 
olarak KOAH, amfizem ve asbeste bağlı plevra hastalıkları liste-
ye eklenmiştir. Bu listenin dezavantajları arasında en önce etken 
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maddenin sayılması ancak bu etkene bağlı hastalıkların sayılma-
ması gelmektedir. Örneğin grup 1’de arsenik bir madde olarak lis-
tede yer almaktadır. Ancak arsenik bir kimyasaldır, bir hastalık 
adı değildir. Liste meslek hastalıkları listesi olması nedeniyle ar-
seniğe bağlı gelişen hastalıkların listelenmesi daha uygun olacak-
tır. Bu haliyle listede arsenik maddesinin olması, gelişen hastalı-
ğın arsenik maddesine bağlı geliştiği ispat edilemedikçe çalışan 
açısından fayda sağlamayacaktır. Listenin diğer bir dezavantajı da 
kas iskelet sistemi hastalıklarının ayrı bir liste halinde verilmeme-
si ve psikososyal rahatsızlıklara hiç yer verilmemesidir.

Diğer meslek hastalıkları listelerinden farklı olarak Avrupa 
Birliği, meslek hastalığı yaptığı daha az kesin olan etkenlerden 
oluşan Ek 2 (İng. Annex II) listesini hazırlamıştır. Bu liste ana baş-
lıklar halinde Ek 1 ile aynı olmakla beraber Ek 1 listesinde olma-
yan “işle ilişkili hastalık” olarak tanımlanabilecek bazı hastalıkla-
rı ve mesleki bağlantıyı ispat edecek bilimsel çalışmaların yeter-
siz olduğu bazı hastalıkları içermektedir. Bu listenin avantajı, ge-
leneksel meslek hastalıklarından daha sık görülen “işle ilişkili has-
talıkların” ya da mesleki bağlantısı yeni ortaya konulan hastalıkla-
rın gündeme alınması ve gereğinde çalışanların haklarına kavuş-
masını sağlamaktır.

Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı 
kapsamında, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ekinde bulunan ülkemize ait 
meslek hastalıkları listesi kullanılmaktadır. 

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 
İşlemleri Yönetmeliği (11.10.2008, Değ. 22.1.2011) Ek-2 Meslek 
Hastalıkları Listesi

A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları (25 
grupta 65 hastalık)

B Grubu: Mesleki cilt hastalıkları (2 grupta 2 hastalık)
C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi 

hastalıkları (6 grupta 9 hastalık)
D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar (4 grupta 30 hastalık)
E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları (7 grupta 13 

hastalık)
Meslek hastalıkları listesi, ilk olarak 1972 yılında yürürlüğe gi-

ren Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nün eki olarak ya-
yınlanmıştır ve bu liste 1972’den beri kullanılmaktadır, uluslara-
rası örnekler değerlendirilerek sürdürülen güncelleme çalışmala-
rı bu bölümün hazırlandığı tarih itibariyle halen devam etmekte-
dir. Listede kimyasal etkenler başlığı altında 25 grup sayılmıştır ve 
bunlar toplamda 100’ün üzerinde kimyasal maddeyi içermektedir. 
Fiziksel etkenler başlığında 7 grup sayılmıştır. Bunlardan 4 tanesi 
gerçekten fiziksel etkenlerdir. ILO listesinden farklı olarak yüksek 
veya düşük sıcaklık sayılmamıştır. Diğer 3 tanesi ise aslında fizik-
sel etkenler olmayıp kas iskelet sistemini ve nörolojik sistemde gö-
rülen hastalıkların genel tanımlaması ile maden işçisi nistagmusu-
nu içermektedir. SGK listesinde Biyolojik etkenler başlığı yerine bu-
laşıcı hastalıklar başlığı alınmıştır. 4 grup bulunmakta ve aslında 
bulaşıcı hastalık veya ajanlardan ziyade 3 grupta zoonotik, tropik ve 
laboratuvar hastalıkları şeklinde üç başlık; yanında dördüncü grup 
olarak helmintiazis alınmıştır. SGK listesinde pnömokonyozlar ve 
mesleki solunum sistemi hastalıkları başlığında 6 grup sayılmış-
tır. Mesleki deri hastalıkları başlığında ise kanserleşen lezyonlar 
ve kanserleşmeyen diğer lezyonlar olarak iki ana başlık sayılmıştır.

Bu listenin avantajları: Geniş bir kimyasal ajanlar listesi mev-
cuttur, bu bir avantaj olmakla birlikte diğerleri seçeneği olmadık-
ça güncelliğini yitirmesi kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca SGK liste-
sinde tüm hastalıkların genel olarak semptomlarına ve yüküm-
lülük sürelerine yer verilmiş olup hekimler için faydalı bir kaynak 
haline gelmiştir. SGK listesinin dezavantajları; 5 ana grup mantık-
sal bir bütünlük ve sıralama içerisinde hazırlanmamış olmasıdır. 
ILO listesindeki gibi iş yeri ortam maruz kalımları ve sistemlere 
göre hastalıklar ana başlık olarak açılarak mevcut başlıklar bunla-
rın altında dağıtılabilir. Bazı organ sistemi hastalıkları mantıksal 
bir bakış açısı olmadan fiziksel etkenler başlığı altında yazılmış-
tır. Kas iskelet sistemi ve nörolojik sistem hastalıkları ile maden-
ci nistagmusu fiziksel etkenler başlığı altından çıkarılarak sistem-
lere göre hastalıklar başlığı altına yeni gruplar olarak eklenme-
si önerilebilir. Sistemlere göre hastalıklar başlığında önemli ek-
siklikler bulunmaktadır. Mesleki kanserler ve psikososyal hasta-
lıklar, nörolojik sistem hastalıkları ve diğer organ sistemi hasta-
lıklarının yeni başlıklar olarak eklenmesi önerilebilir. Liste sade-
ce kendi kurgusuyla sınırlı kalmıştır. Her grubun altına “diğerle-
ri” seçeneği konularak iş hayatındaki sürekli yenilik ve değişim-
lere bağlı maruz kalımların ihmal edilmesi önlenebilir. Ayrıca fi-
ziksel etkenlerde iş hayatının önemli tehlikelerinden aşırı yüksek 
ve düşük sıcaklıklar bulunmamaktadır. Bulaşıcı hastalıklar liste-
sinin alt başlıkları da mantıksal bir bütünlük içermemektedir (15).

Sözü edilen listelerin ana başlıklarının özet değerlendirmesi 
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Meslek hastalıkları listelerinin ana başlıklarının özet değerlen-
dirmesi

Liste Açıklamalar

ILO

Dört ana grup var:

Birinci grupta iş yerindeki maruz kalımlara göre meslek hastalıkları,

İkinci grupta hedef organa göre meslek hastalıkları,

Üçüncü grupta kanserler,

Dördüncü grupta diğer hastalıklar toplanmış.

WHO

17 ana grup var:

11 tanesi organ sistemlerinin hastalıkları,

Bir tanesi hastalık değil bulgu ve semptomları içermekte,

Bir tanesi enfeksiyoz hastalıkları içermekte,

Bir tanesi kanserleri içermekte,

Bir tanesi kaza zehirlenme vb. durumları içermekte,

Bir tanesi eksternal maruz kalımları içermekte,

Bir tanesi de sağlık sistemi ile irtibat nedenini ortaya koymakta.

AB

İki liste var: EK 1 ve Ek 2 her iki liste 5 ana gruptan oluşmakta. 

1. grupta kimyasal etkenlere bağlı hastalıklar,

2. grupta deri hastalıkları,

3. grupta solunum sistemi hastalıkları,

4. grupta enfeksiyöz hastalıklar,

5. grupta fizik etkenlerle oluşan hastalıklar.

SGK

5 ana grup var. 

A grubunda kimyasal etkenlere bağlı hastalıklar,

B grubunda mesleki deri hastalıkları,

C grubu Pnömonokonyoz ve diğer solunum sistemi hastalıkları,

D grubu Mesleki bulaşıcı hastalıklar,

E grubu Fizik etkenlerle oluşan hastalıklar.
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MESLEK HASTALIKLARININ  
KAYIT ve BİLDİRİMİ
Meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi ulusal otoriteler tarafın-
dan tanımlandığı şekliyle işveren ve diğer ilgililer tarafından mes-
lek hastalıklarına ilişkin verilerin saklanmasını (kayıt) ve bu ve-
rilerin tanımlanmış yetkili otoritelere iletilmesini (bildirim) ifa-
de etmektedir. Meslek hastalıklarına ilişkin verilerin kayıt altı-

na alınması ve bildirimi, önleyici hizmetlere dayanak oluşturma-
sı bakımından çok önemlidir. Bu veriler işveren, iş sağlığı profes-
yonelleri ve devlet (sosyal sigorta, iş teftiş, istatistik vb. sistemler) 
için önemli bir kaynaktır (16). 

Ülkelere göre bildirim sistemleri de farklılık göstermektedir 
Tablo 2’de konuya ilişkin kapsamlı bir derleme verilmiştir (17). 

Tablo 2. Ülkelere göre meslek hastalıkları bildirim sistemlerinin özellikleri (17) 

Ülke Sistem Veri Bildiricisi
Zorunlu / 

Gönüllü
Özellikler

Almanya

Sigorta sistemi Hekim / Çalışan 

/ İşveren / Sağlık 

Sigortacısı 

/ Bakmakla 

Yükümlü Olunan 

Kişiler

Gönüllü / 

Zorunlu

Meslek hastalığından şüphelenilen kişiler; doktorlar, çalışanlar, işverenler, sağlık 

sigortacıları ve bakmakla yükümlü olunan kişilerce kamu kaza sigorta sistemine 

bildirebilirler. Meslek hastalıkları kaza sigorta kuruluşuna veya iş sağlığından 

sorumlu eyalet birimlerine bildirilmektedir. Bu kuruluş ve birimler, birbirlerini 

bildirilen hastalıklarla ilgili olarak derhal bilgilendirmektedir. Doktorlar, sağlık 

sigorta şirketleri ve işverenler yasal olarak meslek hastalığı açısından kuvvetli 

şüphe veya kanıt olması halinde olguları bildirmekle yükümlüdür.

Sigortalanmış kişiler, bu kişilerin yakınları ve üçüncü kişiler de meslek hastalığı 

açısından şüpheli olguları bildirebilmektedir.

İşveren / Hekim Zorunlu İşverenler ve hekimler yasal olarak meslek hastalıklarını bildirmekle yükümlüdür.

Amerika 

Birleşik 

Devletleri

OSHA Mesleki 

Yaralanma ve Hastalık 

Kayıt ve Raporlama 

Sistemi

İşveren Zorunlu İşverenler işle ilgili her türlü ölümlü olay ile bilinç kaybı, iş etkinliğinin kısıtlanması, 

işten ayrılma günleri veya ilk yardımın ötesinde tıbbi tedaviyi gerektiren her 

işle ilgili yaralanma veya hastalığın kaydını tutmalıdır. İşverenler bir hekim veya 

lisanslı sağlık personeli tarafından tanısı konulan önemli iş kazaları ile hastalığı 

kaydetmelidir. Ayrıca ilgili yasada sıralanan kriterlerden herhangi birini karşılayan 

iş kazası ve hastalığın kaydını tutmalıdırlar. İşverenler Kaza ve Hastalık Olay 

Raporunu doldurmalıdırlar. OSHA, her yıl yaklaşık 80.000 kuruluştan bu form 

aracılığıyla özet veriler toplar ve bunları yüksek riskli sanayilerde planlı denetimleri 

programlamak için kullanır.

Amerika 

Birleşik 

Devletleri 

(devamı)

BLS yıllık mesleki 

yaralanmalar ve 

hastalık anketi

İşveren Zorunlu İş kazası ve meslek hastalığı için ülkedeki en büyük gözetim sistemidir. 

230.000’den fazla işletmeye ait işverenler, işçiler ve vaka özellikleri için yaralanma, 

hastalık sayısı ve oranlarını vermektedir. Verilerin, ülke çapında ve 44 katılımcı 

eyalet ve bölge için değerlendirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önemi, 

çeşidi ve eğilimlerin detaylı analizine olanak tanır.  

Kömür İşçileri Sağlık 

Gözetim Programı

Ulusal Mesleki 

Güvenlik ve Sağlık 

Enstitüsü (NIOSH)

Yetkili Sağlık 

Kurumu

Gönüllü 1969’da çıkarılan Federal Kömür Madeni Sağlık ve Güvenlik Yasası ile 

NIOSH, kömür madenciliği ile ilişkili solunum yolu hastalıklarının nedenlerini 

ve sonuçlarını incelemek ve kömür işçisi pnömokonyozunun erken teşhis ve 

önlenmesi programını yürütmek için Maden Güvenliği ve Sağlık İdaresi (MSHA) 

ile iş birliği içinde çalışır. Bu faaliyetler kömür işçileri sağlık gözetim programı 

(CWHSP) aracılığıyla yürütülür. Bu program Kömür İşçileri Röntgeni Gözetim 

Programı (CWXSP), Ulusal Kömür İşçileri Otopsi Programı ve NIOSH B Okuyucu 

Programından oluşmaktadır.

Avrupa 

Birliği

Avrupa meslek 

hastalıkları istatistik 

projesi (EODS)

Üye olan ülkeler Gönüllü

EODS, tazminat amaçlı bildirilmiş yeni meslek hastalıklarının insidansı 

üzerine istatistiksel veri toplar. Veriler, 6 ülkede ölümle sonuçlanan meslek 

hastalıklarından sağlanmaktadır. Mesleki hastalık tanı uygulamaları ve sosyal 

güvenlik düzenlemeleri üye ülkeler arasında farklılık gösterdiğinden, ana veriler 

sadece 68 meslek hastalığını içermektedir.

Avusturya Avusturya sosyal 

güvenlik kurumu ana 

birliği

Hekim, işveren Zorunlu

Kazalar, meslek hastalıkları ve yasal gereksinimleri temel alarak diğer verileri 

toplamaktadır. Tanıyı koyan doktorlar tarafından bildirilen meslek hastalıklarının, 

sigorta kurumunun bir doktoru tarafından onaylanması gerekmektedir.
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Tablo 2. Ülkelere göre meslek hastalıkları bildirim sistemlerinin özellikleri (Devamı)

Ülke Sistem
Veri 

Bildiricisi

Zorunlu / 

Gönüllü
Özellikler

Birleşik 

Krallık

Beyana Dayalı İşle İlişkili 

Hastalık Araştırması

Hanehalkı Gönüllü Araştırmanın verileri Birleşik Krallık işgücü anketi aracılığıyla toplanmaktadır. 

Meslek hastalıkları görülme insidans ve prevalans tahminleri, her üç ayda 5000 

haneden toplanan anket verilerine dayanmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları 

soruları her yılın kışa denk gelen üç aylık döneminde sorulur. Sonuçlar yıllık olarak 

yayınlanmaktadır.

Birleşik 

Krallık

İşyeri Sağlık ve Güvenlik 

Araştırmaları

Çalışan/

İşveren

Gönüllü
İşveren ve çalışan anketlerini içermektedir. Sağlık ve Güvenlik Müdürlüğü’nce 

desteklenir. İngiltere’deki iş yerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının çalışan ve 

işveren tarafından algılandığı gibi kaydetmek için tasarlanmıştır.

Sağlık ve Meslek 

Bildirim ağı (THOR)

Hekim Gönüllü Meslek hastalığı vakalarını raporlamaya yönelik sistemdir. Hastalığın işle ilişkisini 

saptayan doktorlar tarafından bildirilir. Meslek hastalığının doktorlar tarafından 

gönüllü olarak bildirilmesi 1980’lerde başlamıştır. THOR, olguları anonim olarak 

bildiren uzman doktorlarla özel olarak eğitilmiş pratisyenlerin gönüllü katılımını 

temel alan ek bir sistemdir.

Birleşik 

Krallık 

(devamı)

Endüstriyel 

Yaralanmalar Engellilik 

Yardım Planı

Çalışan Gönüllü Tanımlanmış mesleki nedenle hastalık tanısı almış yeni olgular, endüstriyel 

yaralanmalar engellilik yardım planı altında yararlanmaya uygundur. İşçiler 

uygun olduklarına inanıyorlarsa plana başvurmalıdırlar, sonrasında da teşhis 

doğrulanmaktadır. Bazı mesleklerdeki işçiler için oluşan risk, genel toplum için olan 

riskten önemli ölçüde yüksekse ve eğer hastalık ile meslek arasındaki bağlantı her 

bir vakada kurulabiliyorsa veya makul bir kesinlik ile varsayılacak olursa, teşhis 

doğrulanmaktadır. Uygulamanın istatistik verileri yayınlanmaktadır.

Yaralanmaların, 

Hastalıkların ve Tehlikeli 

Olayların Bildirilmesi 

Mevzuatı

İşveren Zorunlu
Doktor tarafından bir çalışanın yönetmelikte belirtilen hastalıklardan birini tespit 

ettiğini yazılı olarak işverene bildirmesi durumunda, işveren tarafından hastalık 

raporlanmalıdır.

Çin Ulusal online mesleki 

hastalıklar bildirim 

sistemi, Ulusal ana 

mesleki hastalıklar 

sentinel sürveyans 

sistemi programı

Hekimler Zorunlu

Meslek hastalıkları, meslek hastalığı tanı hekimleri tarafından şehir, ilçe, taşra ve 

ulusal düzeyde hastalık kontrol ve önleme merkezleri vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı’na 

bildirilir. Hastalık koruma ve önleme merkezindeki doktorlar tarafından bildirim 

yapılır. Bakanlık, düzenli olarak meslek hastalıkları istatistiklerini yayınlar.  

Finlandiya Fin mesleki hastalıklar 

kayıt bürosu (FROD)

Hekimler, 

işveren

Zorunlu Hekimler ve işverenlerin meslek hastalıklarına ilişkin verileri Fin mesleki hastalıklar 

kayıt bürosu (FROD)’nu yürüten Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü’ne (FIOH) iletilmektedir. 

Bu büro kendi namına çalışan sigortalıları kapsayan sigorta şirketlerinden de veri 

toplamaktadır. Çiftçi sosyal sigortalar birimi FROD’a çiftçilerdeki mesleki hastalıklar 

ile ilgili veri sağlamaktadır. FAII (Federation of Accident Insurance Institutions) Kaza 

Sigorta Kuruluşları Federasyonu, iş kazaları ve meslek hastlıkları hakkındaki veriyi 

sigorta kurumlarından toplamakta ve istatistikler yayınlamaktadır. FAİİ iş kazası 

istatistiklerini, FIOH da mesleki hastalılar istatistiklerini yayınlamaktadır.

Güney 

Afrika

Güney Afrika Madencilik 

Meslek Hastalıkları 

Veritabanı/Madenler ve 

Enerji Departmanı

Çalışan/

İşveren

Zorunlu Doktor tarafından tanı konduktan sonra işçi veya onun adına bir kişi hastalığı en 

kısa zamanda işverene yazılı olarak bildirmelidir. Bu süre 12 ayı geçerse tazminat 

hakkı kaybolmaktadır.

İşverenler gerekli formları doldurmalı ve 14 gün içinde tazminat komisyonuna 

sunmalıdır. Komisyon formları aldıktan sonra dava olarak kaydedecek ve tazminatı 

kabul edip etmeme konusunda karar verecektir. Güney Afrika Madencilik Meslek 

Hastalıkları veri tabanı, 1998 yılında Madenler ve Enerji Departmanı tarafından 

Güney Afrika madencilik endüstrisindeki mesleki hastalıkların morbidite ve 

mortalitesini belirlemek için kurulmuştur.
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Tablo 2. Ülkelere göre meslek hastalıkları bildirim sistemlerinin özellikleri (Devamı) 

Ülke Sistem
Veri 

Bildiricisi

Zorunlu / 

Gönüllü
Özellikler

Güney 

Afrika

Patoloji

Otomasyon Sistemi/ 

Ulusal Mesleki Sağlık 

Merkezi

Patoloji otomasyon sistemi, yaklaşık 100.000 ölen madencinin otopsilerinin 

bulunduğu elektronik veri tabanıdır. Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi 

tarafından 1975 yılından itibaren geliştirilmekte olup araştırma ve izleme için zengin 

veri kaynağı sağlamaktadır.

Güney Kore Çalışma Bakanlığı, Kore 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Ajansı (KOSHA) İş 

Sağlığı ve Güvenliği 

Araştırma Enstitüsü 

(OSHIRI) ve Kore Çalışan 

Tazminat ve Destek 

Hizmetleri (COMWEL) 

Çalışan Tazminat 

Sistemi Verileri

İşveren İSG Kanunu’na göre, işverenler ölüm, yaralanma ve çalışanların kısmen veya 

tamamen çalışmasına 4 gün veya daha fazla süre için engel olan hastalıkları 

yerel çalışma birimlerine bildirmekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülük, tazminat 

değerlendirmesi için COMWEL’e bildirilen olgularda ortadan kalkmaktadır. Bunun 

sonucu olarak işverenler tazminat başvuruları dışında nadiren olgu bildirmektedir. 

Bu nedenle, verilerin neredeyse tümü COMWEL Çalışan Tazminat Sistemi’nden 

gelmektedir.

Hollanda Hollanda Meslek 

Hastalıkları Merkezi 

(NCbV), Amsterdam 

Üniversitesi’nin birimi 

olan bir akademik 

merkez

Hekim NCbV çeşitli kaynaklardan verileri toplamaktadır. Birincil kaynak iş yeri 

hekimlerinin zorunlu bildirimleridir. Bir diğer kaynak ise uzman konsültanların 

mesleki solunumsal ve cilt hastalıklarını bildirdikleri gönüllü bildirim programlarıdır. 

Çiftçiler, performans sanatları çalışanları gibi hedeflenmiş programlar şeklindeki 

özel projelerle de bildirim yapabilmektedir.

İrlanda Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’nın Mesleki 

Yaralanmalar Tazminat 

Programı veya Maluliyet 

Tazminat Programı

Hekim

Gönüllü Meslek hastalıkları konusunda ana bilgi kaynakları, İş Gücü Anketi ve hekimlerin 

Sağlık ve Meslek Bildirim ağı (THOR) üzerindeki İşle İlgili ve Mesleki Solunumsal 

Hastalıklar Sürveyansı (SWORD), konsültan dermatologlar tarafından mesleki deri 

hastalıklarının bildirildiği EPI DERM ve İşyeri Hekimi Bildirim Eylemi gibi gönüllü 

bildirim programlarıdır.

Macaristan “Fodor Jözsef” Ulusal 

Halk Sağlığı Merkezi 

Ulusal İş Sağlığı 

Ensitüsü (NIOH)

Hekim Zorunlu Hekimler, araştırma ve doğrulama için tanı koydukları meslek hastalıklarını Ulusal 

Halk Sağlığı ve Tıbbi Yönetim Hizmetleri’nin yerel kuruluşlarına bildirmektedir. Bu 

kuruluşlar doğrulanmış olguları NIOH’a bildirmektedir.

Malezya İş Sağlığı ve Güvenliği 

Departmanı (DOSH) 

tarafından yürütülen 

Kaza, Tehlikeli Olay, 

Mesleki Zehirlenme 

ve Meslek Hastalığı 

Bildirimi (NADOPOD)

İşveren 

ve Kendi 

Namına 

Çalışan 

/ Sağlık 

uygulayıcısı

Zorunlu İSG Kanunu kapsamında işverenler ve kendi namına çalışanlar en yakın DOSH 

birimine her türlü kaza, tehlikeli olay, mesleki zehirlenme ve meslek hastalığını 

bildirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda herhangi bir mesleki zehirlenme veya 

meslek hastalığı hastasını muayene / vizite eden her tıbbi uygulayıcı veya tıbbi 

sorumlu olguyu DOSH Genel Müdürlüğü’ne onaylanmış formu kullanarak 7 gün 

içerisinde bildirmekle yükümlüdür. İşveren ve kendi namına çalışanlar bildirdikleri 

durumların kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. 5 adımlı akış şemasına göre; olgunun 

tespiti, olgunun işle ilişkili olup olmadığının tespiti, olgunun kaza, tehlikeli olay, 

mesleki zehirlenme veya meslek hastalığı durumlarından hangisi olduğunun tespiti, 

zehirlenme ve hastalık ile ilgili formun doldurulması, ölüm, ciddi beden yaralanması

ve tehlikeli olay durumunda ilgili formun doldurularak 7 gün içerisinde gönderilmesini 

içermektedir.

Moğolistan Ulusal Meslek 

Hastalıkları Araştırma 

Merkezi Kayıtları/ 

Çalışma ve Sosyal Refah 

Bakanlığı (MSWL)

İşveren Zorunlu Ülkenin İSG düzenlemelerine göre işveren endüstriyel olguların bildiriminden 

sorumludur. Kayıt veri tabanı Ulusal İşyeri Koşulları ve Meslek Hastalıkları 

Araştırma Merkezi (NRCWOD) tarafından düzenli olarak tutulmaktadır. Bu veri 

tabanı hastanın ismi, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, iş yeri, iş, tanı, ölüm tarihi, 

engellilik derecesi, en son bilinen adresini içeren demografik ve klinik kayıtlarından 

oluşmaktadır. Her meslek hastalığı tanısı önce bir hekim tarafından konur, sonra 

NRCWOD içerisindeki bir konsensüs komitesi tarafından incelenir ve belgelenir.
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Tablo 2. Ülkelere göre meslek hastalıkları bildirim sistemlerinin özellikleri (Devamı)

Ülke Sistem
Veri 

Bildiricisi

Zorunlu / 

Gönüllü
Özellikler

Nijerya Çalışma ve Üretim 

Bakanlığı

İşveren Zorunlu Fabrikalar Yasası kapsamında işverenler, fabrikada meslek hastalığı olgusu olması 

ile ilgili makul şüphe olması durumunda bu olgu ile ilgili belirlenmiş olan şablona 

uyarak yazılı bildirim göndermekle yükümlüdür. Kazalarla ilgili olarak da benzer 

hükümler geçerlidir.

Singapur Çalışma Bakanlığı’nın 

geliştirdiği iReport online 

sistemi

İşveren / 

Çalışan / 

Hekim

Zorunlu Ölüme veya 3 iş gününden fazla işten ayrılmaya sebep olan iş kazaları işveren 

tarafından; meslek hastalıkları işveren ve doktor tarafından; ramak kala olaylar ile 

kendi namına çalışan veya üçüncü kişileri ilgilendiren iş yeri kazaları durumunda 

ise çalışan derhal sorumlu birime telefon veya faksla bildirmekte ve olaydan 

sonraki 10 gün içerisinde iReport bildirim sistemi üzerinden bildirim yapmaktadır.

Tanzanya Çalışanların Tazminatları 

Yönetmeliği kapsamında

İşveren Zorunlu Ölüme veya çalışanın birbirini takip eden 3 gün işten uzak kalmasına sebep 

olan kazaları, işveren ülke genelindeki 32 Çalışma Birimi’nden birine bildirmekle 

yükümlüdür.

Yeni 

Zelanda

Meslek Hastalığı Zorunlu 

Bildirim Sistemi (NODS)

Sağlık 

profesyoneli 

/ çalışan 

veya ailesi

Gönüllü NODS’u Çalışma Bakanlığı yürütmektedir. Sağlık profesyonelleri, çalışanlar 

veya aileleri, işten kaynaklanma şüphesi olan herhangi bir sağlık ilişkili durumu 

bildirebilmektedir. Sistem bildirilen olguları değerlendirmekte ve doğrulamaktadır.

Yeni 

Zelanda 

(devamı)

Kaza Tazminat Kuruluşu İşveren Zorunlu İş sonucunda ciddi yaralanma olgularının yasa gereği Çalışma Bakanlığı’na 

bildirilmesi gerekmektedir, bu durum hastalıkları içermektedir; ancak sistem esas 

olarak kaza verilerini toplamaktadır.

BLS Bureau of Labor Statistics (Amerikan Çalışma İstatistikleri Bürosu)

COMWEL Korea Workers’ Compensation &Welfare Service (Kore Çalışan Tazminat ve Destek Hizmetleri)

CWHSP-NIOSH NIOSH Coal Workers’ Health Surveillance Program (Amerika Birleşik Devletleri kömür işçileri sağlık gözetim programı)

DOSH Department of Occupational Safety and Health Malaysia (Malezya İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanı)

EODS European Occupational Diseases Statistics (Avrupa meslek hastalıkları istatistikleri)

EASY Danimarka meslek hastalıkları bildirimi elektronik sistemi 

FIOH Finnish Institute of Occupational Health (Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü)

FROD The Finnish Register of Occupational Diseases (Finlandiya mesleki hastalıklar kayıt bürosu)

KOSHA The Korea Occupational Safety and Health Agency (Kore İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)

MSHA
United States Department of Labor Mine Safety and Health Administration (Amerika Birleşik Devletleri Maden Güvenliği ve Sağlık 

İdaresi)

NADOPOD
Notification of Accident, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning and Occupational Disease (Malezya Kaza, Tehlikeli Olay, 

Mesleki Zehirlenme ve Meslek Hastalığı Bildirimi)

NCbV The Netherlands Centre for Occupational Diseases (Hollanda Meslek Hastalıkları Merkezi)

NIOH
Fodor József National Center for Public Health National Institute of Occupational Health (Macaristan “Fodor Jözsef” Ulusal Halk Sağlığı 

Merkezi Ulusal İş Sağlığı Ensitüsü)

NIOSH The National Institute for Occupational Safety and Health (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü)

NODS Notifiable Occupational Disease (Yeni Zelanda Meslek Hastalığı Zorunlu Bildirim Sistemi)

NRCWOD
National Research Center of Workplace Conditions and Occupational Diseases (Moğolistan Ulusal İşyeri Koşulları ve Meslek Hastalıkları 

Araştırma Merkezi)

OSHA Occupational Safety and Health Administration (Amerikan İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi)

OSHIRI The Occupational Safety and Health Research Institute (Kore İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Enstitüsü)

SWORD
Irish Surveillance of Work Related and Occupational Respiratory Disease (İrlanda İşle İlgili ve Mesleki Solunumsal Hastalıklar Sür- 

veyansı)

THOR The Health and Occupation Reporting network (Sağlık ve Meslek Bildirim ağı)
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TÜRKİYE’DE MESLEK HASTALIKLARI 
TESPİT ve BİLDİRİMİ
Ülkemizde meslek hastalıkları tespit, bildirim ve tazminat işlem-
leri SGK’nın aşağıda sıralanan, sonrasında özetlenen mevzuat 
hükümlerince sürdürülmektedir.

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sa-
yılı, Kabul Tarihi: 31/5/2006, 16/6/2006 tarih, 26200 sayılı 
Resmî Gazete, Değişiklik: 17/4/2008-5754)

- Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı 
Tespit İşlemleri Yönetmeliği (11 Ekim 2008 Tarih, 27021 sa-
yılı Resmî Gazete). Bu yönetmelik, 22.6.1972 tarih 14223 nu-
maralı Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde küçük (ya-
zım kurlları vb) düzeltmeler yapılarak yayınlanmıştır.

- Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tes-
pit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (22 Ocak 2011 tarih, 27823 sayılı Resmî Gazete) 

- Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği. (T.C. Resmî Gazete, 
28727, 03 Ağustos 2013).

- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü, Kısa vadeli sigorta kolları uygulama-
ları – GENELGE (2016-21) 29.09.2016

Meslek hastalığı tespiti işlemleri, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesa-
bına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Si-
gorta Hükümleri Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve so-
ruşturulması başlığı altında, 14’üncü, 19’uncu ve ilgili diğer mad-
deleri uyarınca sürdürülmektedir.

SOSYAL SİGORTALAR VE  
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 14- Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yap-

tığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürü-
tüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, beden-
sel veya ruhsal engellilik halleridir.

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutuldu-
ğunun; 

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafın-
dan usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu rapo-
ru ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi, 

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, iş yerindeki çalışma 
şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan de-
netim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, so-
nucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zo-
runludur.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve si-
gortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Ka-
nunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fii-
len ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık 
için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süre-
den daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durum-
daki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. 

Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgu-

larıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin iş yerin-
deki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları 
listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hasta-
lık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yük-
sek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruştur-
malar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memur-
ları tarafından veya Bakanlık (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı) iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir. Hangi hallerin 
meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi-
nin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönet-
melikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında 
herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hu-
susunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulunca karara bağlanır.

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların 
sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi 
sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak 
sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması 
gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin 
sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden 
isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene 
ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık 
ilkesi dikkate alınır. İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü 
bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve 
hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler 
ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri-
nin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa 
bunları çalıştıranlara rücû edilir.

Aynı Kanunda meslek hastalıkları sigortasından sağlanan hak-
lara da yer verilmiştir.

SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI KANUNU
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağla-
nan haklar

MADDE 16- (Değişik: 17/4/2008-5754/10 md.)
İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar 

şunlardır:
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş gö-

remezlik ödeneği verilmesi.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak 

sahiplerine, gelir bağlanması.
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği ve-

rilmesi.
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cena-

ze ödeneği verilmesi.

Geçici iş göremezlik ödeneği 
MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulla-
rından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; 

a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğ-
rayan sigortalıya her gün için,
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Sürekli iş göremezlik geliri
MADDE 19- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/12 md.) İş ka-
zası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler ne-
deniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağ-
lık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağ-
lık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azal-
mış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik geliri-
ne hak kazanır.

Kanun kapsamında, bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigor-
talılar başlığı altında ve diğer maddelerinde;

•	 Hizmet	akdi	ile	çalışmamakla	birlikte,	ceza	infaz	kurumları	
ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benze-
ri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların, 

•	 Meslekî	Eğitim	Kanununda	belirtilen	aday	çırak,	çırak	ve	iş-
letmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kaza-
sı ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslekî ve teknik 
ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan 
öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamam-
layıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu ku-
rum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli 
bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı 
maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin, 
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, 
geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin,

•	 Tarım	veya	orman	 işlerinde	hizmet	akdiyle	süreksiz	olarak	
çalışanların,

•	 Ev	hizmetlerinde	çalışanların	sıgortalılığı	ve	konut	kapıcılığı	
yapanların, meslek hastalıkları sigortalarına ilişkin düzenle-
meler bulunmaktadır.

Kanun’da meslek hastalıkları konularına, ödenek ve gelirlere esas 
tutulacak günlük kazanç, sürekli iş göremezlik gelirine hak ka-
zanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek 
hastalığı hali, hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze 
ödenekleri, sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle teda-
vi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması, süresinde bildiril-
meyen sigortalılıktan doğan sorumluluk, kısa vadeli sigorta kolla-
rında dikkate alınmayan süreler, malûllük sigortasından sağlanan 
haklar ve yararlanma şartları, evlenme ve cenaze ödeneği, finans-
manı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi, kurumca finansmanı 
sağlanmayacak sağlik hizmetleri, sağlık hizmetlerinden yararlan-
ma şartları, işverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişile-
rin sorumluluğu, Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri Malûl sayılma, 
sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi, zaman aşımı, 
hakkın düşmesi ve avans gibi başlıklar altında da yer verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında; 
5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların;
•	 Özürlü çocuklarının hangi hâllerde başka birinin sürekli 

bakımına muhtaç durumda sayılacaklarına, 
•	 Yaşlılık	sigortası	kapsamında	çalışma	gücü	kaybı	oranı	tes-

pitlerine,
•	 Hangi	hâllerde	erken	yaşlanmış	sayılacaklarının	tespitine,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların;

•	 İş kazası ile meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik 
hâllerinin meslekte kazanma gücünü ne oranda 
azaltacağına, 

•	 Hangi	hâllerde	çalışma	gücünün	%60’ını	yitirdiğine,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi kapsamındaki sigortalıların,

•	 Hangi	 hâllerde	 çalışma	 gücünün	 en	 az	%60’ını	 veya	 aynı	
kapsamdaki sigortalıların vazifelerini yapamayacak şekil-
de meslekte kazanma gücünü kaybettiğine, 

•	 Hangi	hastalıkların	meslek	hastalığı	sayılacağı	ve	bu	hasta-
lıkların işten ayrıldıktan en geç ne kadar süre sonra ortaya 
çıktığı takdirde o işten ileri gelmiş kabul edileceğine, 

•	 Sigortalıların	hak	 sahibi	 veya	bakmakla	 yükümlü	olduğu	
çocuklarının hangi hâllerde çalışma gücünün %60’ını yi-
tirdiğine,

•	 Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının 
tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarının 
düzenlenmesine,

•	 Malullük	aylığı	veya	sürekli	iş	göremezlik	geliri	bağlanmış	
sigortalılar ile çalışma gücünün en az %60’ını yitiren malul 
çocukların kontrol muayenelerine,

•	 Sürekli	 iş	 göremezlik	 geliri	 bağlanmış	 iken	ölenlerin,	 ölü-
münün iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olup olmadı-
ğının tespitine, 

ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler vardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 sayılı) düzenlemelerine 
göre iş kazalarının ve meslek hastalıklarının, işveren ve sağlık 
hizmeti sunucuları tarafından sevk ve bildirimi zorunludur. 
İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön 
tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk ederler. İşveren, 
iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde; sağlık hizmeti 
sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen 
meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü 
içinde; sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş 
kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek 
hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirirler (5).

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ 
KAYIT ve BİLDİRİMİ 
MADDE 14- (1) İşveren; 

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tu-
tar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları 
düzenler. 

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme ne-
den olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğ-
ramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını 
zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bun-
lar ile ilgili raporları düzenler. 

(2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güven-
lik Kurumuna bildirimde bulunur: 
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a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. 
b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından 

kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği ta-
rihten itibaren üç iş günü içinde. 

(3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hasta-
lığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk 
eder. 

(4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kaza-
larını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek 
hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık 
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Sigortalılarda meslek hastalığı, meslek hastalığı sonucu meslek-
te kazanma gücü kaybı oranı (sürekli iş göremezlik derecesinin) 
belirlenmesi ve sigortalının ölümünün meslek hastalığı sonu-
cu olup-olmadığının tespiti işlemleri SGK Emeklilik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlı-
ğı koordinasyonunda, Şubat 2020 itibarı ile, Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de bulunan Kurum Sağlık Kurullarınca yapılmaktadır.

Meslek hastalıkları işlemleri, Çalışma Gücü ve Meslekte Ka-
zanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (11.10.2008, 
Değ. 22.1.2011) düzenlemelerine göre sürdürülmektedir. Hangi 
hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten 
fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkma-
sı hâlinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edilece-

ği Meslek Hastalıkları Listesine (Ek-2) göre tespit ve tayin edilir.
Listede herbir hastalık için, listenin sol sütununda zararlı et-

kenin meydana getirdiği başlıca hastalıklar, akut ve kronik belirti-
leri, orta sütununda yükümlülük süreleri, sağ sütununda hastalık 
tehlikesi olan başlıca işler yer almıştır. Aşağıda listenin ilk sırasın-
da yer alan arsenik ve bileşiklerine ilişkin olarak listenin ilk kısmı 
örnek olarak verilmiştir (Şekil 1).

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı 
Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre sigortalıların meslek hastalığı 
sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas 
alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı 
meslek hastalıkları hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri 
ve Devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir. Bu hastanelerin top-
lam sayısı Ocak 2020 itibarı ile 120’nin üzerindedir.

Meslek hastalığı tanı aşamaları için çalışan; SGK, aile heki-
mi, iş yeri hekimi veya yetkisi bulunmayan bir sağlık hizmet su-
nucusunun sevki ile veya doğrudan kendisi yetkilendirilmiş sağlık 
hizmet sunucularına başvurabilir. Bununla birlikte, SGK nezdin-
de meslek hastalığı tespit işlemlerinin başlayabilmesi için sigorta-
lının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal 
Güvenlik Merkezi’ne meslek hastalığı tespit talebine ilişkin bir di-
lekçe ile başvurması gerekmektedir.

“Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit 
İşlemleri” (10 Haziran 2011 tarihli ve 2011/49 sayılı) başlıklı ge-
nelgeye göre sağlık kurulu raporlarının, aynı branştan en az üç uz-
man hekim veya ilgili uzmanların bulunması kaydıyla farklı branş-
lardan beş uzman hekim tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. 
Bu rapor, meslek hastalığının, meslekte kazanma gücü kaybı oranı-

Şekil 1. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi’nde hastalıkların yer 
alma biçiminin örneği
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nın belirlenmesi ve sigortalının ölümünün meslek hastalığı sonucu 
olup olmadığının tespiti işlemleri için Kurum Sağlık Kurulu’na ile-
tilmek üzere kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlü-
ğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gönderilir (Şekil 2). 

Yönetmelik düzenlemelerine göre; iş kazası veya meslek hasta-
lığı sonucu meydana gelen arızalar sonucunda, sigortalının mes-
lekte kazanma gücünün ne oranda azalacağına ilişkin hesaplama, 
ilgili kurum sağlık kurullarında, Meslekte Kazanma Gücü Kayıp 
Oranı Tespit Cetvellerinde (Ek-3) yer alan A, B, C, D ve E cetvel-
lerine göre yapılır (15).

“A Cetveli”, iş kazalarının neden olduğu hastalık ve arızalar-
la, meslek hastalıklarını ve bunların neden olduğu arızaları, vü-
cuttaki yerlerine göre sınıflandıran ve başlıkları aşağıda gösteri-
len 14 listeden oluşur. Her liste üç sütundan oluşup bunlardan; bi-
rinci sütun arızanın sıra numarasını, ikinci sütun arızanın çeşi-
dini, üçüncü sütun arızanın ağırlık ölçüsünü gösterir.  “B Cetve-
li” sigortalının çalıştığı iş kolları ve meslek veya iş çeşidi listeleri-
ni içerir. Her listede iki sütun mevcut olup bunlardan; birinci sü-
tun meslek veya iş çeşitlerini, ikinci sütun meslek grup numara-
larını gösterir. “C Cetveli”, sürekli iş göremezlik simgelerini gös-
termekte olup, A Cetvelinin listelerine paralel olarak arızanın vü-
cuttaki yerine göre 14 tabloyu ihtiva eder. Her tablo, A Cetvelin-
de yer alan 14 listeden birine karşılık gelir ve sol kenardaki sütun-
da arıza sıra numaraları, üstteki satırda 1’den 52’ye kadar meslek 
grup numaraları ve bunların kesişme noktalarında sürekli iş göre-
mezlik simgeleri bulunur. “D Cetveli”, arızaların ağırlık ölçüleri-
ne ve sürekli iş göremezlik simgelerine göre meslekte kazanma gü-
cünün azalma oranını bulmaya yarar. Bu cetvelin sol kenarındaki 
sütun 0’dan 65’e kadar arıza ağırlık ölçülerini üstteki satır A’dan 

R’ye kadar arızaların sürekli iş göremezlik simgelerini, bunların 
kesişme noktaları 1’den 100’e kadar meslekte kazanma gücünün 
azalma oranını gösterir. Bu cetvele göre bulunan oran, 38-39 yaş-
larındaki bir sigortalının meslekte kazanma gücünün azalma ora-
nıdır. E cetveli, D cetveline göre bulunan orana ve sigortalının ya-
şına göre meslekte kazanma gücünün azalma oranını tespite ya-
rar. Sigortalının yaşına göre meslekte kazanma gücü azalma ora-
nı tespitinde; sürekli iş göremezlik hâlinin oluştuğu ilk rapor tari-
hindeki yaş esas alınır. Ancak sigortalının sağlık durumunda sü-
rekli iş göremezlik yönünden bir değişiklik olmuş ise, bu değişik-
liğin raporla saptandığı tarihteki yaşı esas alınır. 

Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgu-
larıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin, iş yeri 
incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde, meslek hastalıkları listesin-
deki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, Sos-
yal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile meslek hastalığı 
sayılabilir. Yüksek Sağlık Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı, Sağ-
lık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğ-
retim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonları, en 
fazla üyeye sahip işçi konfederasyonları, kamu çalışanlarını tem-
sil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafın-
dan görevlendirilecek birer uzman hekimden olmak üzere, top-
lam 12 Üyeden oluşmaktadır. 

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ve MESLEKTE 
KAZANMA GÜCÜ KAYBI
Meslek hastalıkları tanı aşamalarında, ilgili Kurullarca dikkate 
alınan, iki önemli kavram vardır, “maruziyet süresi” ve “yüküm-
lülük süresi”.

“Yükümlülük süresi”, sigortalının meslek hastalığına sebep 
olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana 
çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade etmektedir. Yü-
kümlülük süresi mevzuatta tanımlanmış olup SGK meslek hasta-
lığı tanı listesinde bulunan hastalıkların yükümlülük süreleri ve-
rilmiştir. Örneğin silikozis hastalığı için SGK listesindeki yüküm-
lülük süresi 10 yıldır. Bu tanıma göre bir çalışan bir iş yerinden ay-
rıldıktan sonra 10 yıl içerisinde silikozis hastalığı ortaya çıkarsa 
ayrıldığı iş yeri sorumlu tutulabilir. Dolayısıyla bu iş yeri bu hasta-
lığın gelişimi açısından 10 yıl boyunca yükümlüdür. Ancak mev-
zuata göre herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar 
bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin, iş 
yeri incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde, meslek hastalıkları lis-
tesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hasta-
lık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile meslek has-
talığı sayılabilir.

“Maruziyet süresi”, zararlı etkinin başlamasıyla hastalık belir-
tilerinin ortaya çıkması için gereken en az süredir (18). “Maru-
ziyet süreleri” hastalıkla ilgili bilimsel literatür incelenerek ma-
ruz kalım miktarı ve yoğunluğu dikkate alınarak hesaplanabilir. 
İlgili Yönetmelikte “pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelik-
te toz bulunan iş yerinde en az 3 yıl çalışmış olmak gereklidir” ve 

“gürültülü işte en az 2 yıl, gürültü şiddeti>85 dB olan işte en az 30 
gün çalışmış olma koşulu aranır” düzenlemeleri bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan mevzuat hükümleri kapsamında geçen Şekil 2. Meslek hastalıkları tanı aşamaları
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iki kavram da ayrıca önem taşımaktadır. “çalışma gücü kaybı” ve 
“meslekte kazanma gücü kaybı” kavramları Çalışma Gücü ve Mes-
lekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ile 
Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde ve ilgili mevzuatta ge-
çen iki kavramdır.  “Maluliyet” kavramının tanımı, Maluliyet Tes-
piti İşlemleri Yönetmeliği’nde yer almaktadır. “Maluliyet” kavramı 
ilgili yönetmelikte “Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için “çalışma gücünün” 
veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu “meslekte kazanma 
gücünün” en az %60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için 
çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak 
şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetme hali” olarak tanım-
lanmıştır. Dolayısıyla malullük sigortalılık kapsamına uygun ola-
rak belirli bir yüzde kayıp halini ifade etmektedir. Bu iki kavram 
ve ilişkili bazı diğer tanımlamalardaki mevcut görüş ayrılıklarının 
giderilmesi için ilgili mevzuat ile bu kavramların yasal tanımları-
nın yapılması gerekmektedir.

MESLEK HASTALIKLARININ SIKLIĞI
ILO verilerine göre her yıl 1,9 ile 2,3 milyon insan işleri nedeniy-
le ölmektedir. Bunların 12.000’i çocuklardır. Her yıl 25 milyon 
insan da iş kazası geçirerek işine gidememektedir. Yıllık 2 milyon 
kişi işine bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir, bu sayı her yıl 
trafik kazaları, savaş, şiddet	ve	AIDS	Acquired	Immune	Deficiency	
Syndrome (Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu) sebebiyle ölen-
lerin sayısından daha fazladır (9).

Leigh ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada, meslek kay-
naklı ölümlerin dağılımı incelendiğinde, kansere bağlı ölümlerin 
%6-10’u, kardiyovasküler ve serebrovasküler ölümlerin %5-10’u 
ve kronik solunum sistemi rahatsızlıklarına bağlı ölümlerin 
%10’unun meslek kaynaklı olduğu saptanmıştır. Bu yaklaşık her 
10 ölümden birinin meslek kaynaklı olduğunu göstermektedir (19).

Bu hastalıklar ayrıca yüksek maliyetleri nedeniyle ekonomik 
yük oluşturmaktadır. LaDou, Current Occupational and Environ-
mental Medicine 5. Baskı’sında meslek hastalıklarına yıllık 250 
milyar Amerikan Doları harcandığını belirtmektedir. Bunun-
la beraber bu harcamalar gerçeğin çok daha azını yansıtmakta-
dır çünkü bu hastalar bazen başka sağlık sigortaları ile tedavi ol-
makta, ayrıca bu hastalar çalışmadıkları için ekonomiye getirdik-
leri yük hesaplanmamaktadır (10).

İş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin dağılımında 
mesleki kanserler %32 ile ilk sıradadır. Daha sonra %23 ile kardi-
yovasküler hastalıklar gelmektedir. Maliyeti açısından bakıldığın-
da ise kas iskelet sistemi hastalıkları %40 ile en çok harcama yapılan 
hastalık grubu olarak karşımıza çıkmaktadır (20).

Kayıt sistemi iyi durumda olan Avrupa Birliği ülkelerinde, her 
yıl 1000 çalışan başına 4 ila 12 meslek hastalığı sıklığı rapor et-
mektedir (21). Farklılıkların bir nedeni ülkeler arasında kaydedi-
len meslek hastalıklarının ve listelerinin farklılık göstermesidir. 
Bu hesapalamalar ışığında göre; ülkemizde 2015 yılı verilerine 
göre sadece işçi statüsünde çalışan 13.999.398 kişi dikkate alındı-
ğında 56.000 ila 168.000 meslek hastalığı beklenmelidir (22). 

Ülkemizde, meslek hastalığı sıklıkları 1961-1970 yılları arasın-
da, sonraki yıllara göre, daha yüksek saptanmış, 1967 yılında 2477 
vaka ile on binde 23,16 olarak olmuştur. Sonraki yıllarda, (1971-
1917) sıklık 1997 yılında 1158 vaka ile on binde 3,22, vaka sayısı ise 

2007 yılında 1208 vaka (on binde 1,42) ile en yüksek değere ulaş-
mıştır (Tablo 3 ve Şekil 3) (22, 23). Meslek hastalıkları sıklığında 
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği 1972 
ve sonrasında belirgin bir düşüş görülmektedir.

Tablo 3. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından açıklanan meslek hastalık-
ları (Türkiye 1961-1970) (23)

Yıl
Meslek Hastalığı Sayısı 

Sayı

Meslek Hastalığı Sıklığı  

(On binde)

1961 523 7,59

1962 472 6,94

1963 621 8,74

1964 608 7,94

1965 1.016 11,03

1966 1.803 18,18

1967 2.477 23,16

1968 2.411 19,99

1969 2.387 18,92

1970 923 7,03

Meslek hastalıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğin-
de hemen her yıl solunum sistemi hastalıkları, bunlar arasında 
da pnömokonyozlar ilk sıralarda yer almıştır, 2017 yılında %10 ve 
üzerinde meslekte kazanma gücü kaybı olarak açıklanan meslek 
hastalıkları toplam sayısı 691’dir. Vakaların hastalıklara göre da-
ğılımı Tablo 4’te verilmiştir. Toplam 691 vakadan sadece biri (lis-
tede olmayan bir başka hastalık başlığı altında) 4-1/b kapsamın-
da bağımsız çalışandır, diğer 690 vaka 4-1/a kapsamında çalışan 
işçilerdir. 

Oysa diğer ülke verilerine bakıldığında, ILO tarafından yayın-
lanan Almanya İSG profilinde, Almanya’da 2008 yılında 60.624 
meslek hastalığı bildirimi yapılmıştır. Bu vakaların 23.028 tane-
si meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir. 2010 yılına ait hasta-
lıkların sistemlere göre dağılımının verildiği bir tabloda bildirilen 
vakalar içerisinde en fazla sıklık cilt hastalıklarına aittir. İkinci sı-
rada ise 15.046 ile solunum sistemini ilgilendiren tüm hastalık-
lar gelmektedir. Üçüncü sırada ise gürültüye bağlı işitme kayıpları 
gelmektedir. Bildirilen vakalar içerisinden kabul edilen vakaların 
sıklığına bakıldığında ise; gürültüye bağlı işitme kaybı 5746 ile bi-
rinci sırada, solunum sistemini ilgilendiren tüm hastalıkların top-
lamı 5002 ile ikinci sıradadır (24). 

Ülkemizde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
2013 yılında yapılan İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri 
Araştırmasında, ankete katılan kişinin son 12 ay içerisinde 
mevcut olan bir hastalığının “işe bağlı olduğunu düşünmesi” işe 
bağlı sağlık problemi olarak tanımlamak için yeterlidir, sağlık oto-
riteleri ya da sigorta kuruluşlarının tanıları aranmaz. Bu çalışma-
da, Türkiye genelinde, hane halkı işgücü anketinin de uygulandığı 
toplam 42.360 örnek hane halkı ile, 15 ve daha yukarı yaştaki top-
lam 95 bin 361 kişi ile görüşülmüştür. İstihdam edilenler ya da 
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geçmişte çalışmış olanlardan %2,1’i, (erkeklerde %2,4, kadınlar-
da %1,6) son 12 ay içinde çalıştığı/geçmişte çalıştığı işe bağlı (iş-
ten kaynaklı veya iş nedeniyle kötüleşen hastalık) bir rahatsızlık 
geçirdiğini belirtmiştir. Oysa 2008 bazlı nüfus projeksiyonlarına 
göre revize edilmiş olan 2007 İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Prob-
lemleri Anket sonuçlarında ise bu sıklıklar sırası ile %3,7, %4,2, 
%2,8’dir (25).

Sıklığın en yüksek olduğu sektörler arasında; madencilik ve 
taş ocakçılığı (%5,5), tarım, ormancılık ve balıkçılık (%2,0), inşaat 
(%3,5), toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller (%2,1), ima-
lat sanayi (%2,7), toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmet faa-
liyetleri (%2,2) ilk sıralarda yer almaktadır. İşteki durumuna göre 
dağılımda, kendi hesabına çalışanlarda %2,9, işverelerde %2,7, üc-
retli ve yevmiyeli çalışanlarda %2,3, ücretsiz aile işçilerinde %1,7 
sıklık saptanmıştır. Meslek grubuna göre dağılımda ise %3,2 ile 

“sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar”, %2,8 ile “tesis ve makine 
operatörleri ve montajcılar” ilk sıralardadır. En düşük gözlendiği 
grup ise %1,7 ile “büro ve müşteri hizmetleri”dir (25).

İşe bağlı sağlık sorunları arasında, sırtı veya beli etkileyen 
kemik, eklem ve kas sorunları (%24,9), “stres, depresyon veya ank-
siyete sorunları (%20,0) ilk sıralarda yer almaktadır. İstihdam edi-
lenlerden %7,1‘i (erkeklerde %7,9, kadınlarda ise %5,2) çalıştığı işle 
ilgili olarak “zaman baskısı ve aşırı iş yükü” şeklinde ruhsal sağlı-
ğını etkileyen elverişsiz faktöre maruz kaldığını belirtirmiştir. Fi-
ziksel sağlığını etkileyen faktörlerden, kaza riskine maruz kalanla-
rın sıklığı %17,1 dir (erkeklerde %21,4, kadınlarda %7,3). Son 12 ay 
içinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlardan %50,7’si, (erkeklerde 
%51,4, kadınlarda %49,5) geçirmiş olduğu sağlık sorunu nedeniyle 
belirli sürelerde işinden uzak kalmıştır (25).

Tablo 4. SGK tarafından 2017 yılı için açıklanan meslek hastalıkları (22)

Meslek Hastalığı Sayı Yüzde 

Solunum Sistemi Hastalıkları 236 34,15

Sinir Sistemi Hastalıkları 24 3,47

Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları 47 6,80

Kulak ve Mastoid Çıkıntı Hastalıkları 32 4,63

Deri ve Derialtı Dokunun Hastalıkları 12 1,73

Bronş ve Akciğer Malign Neoplazmı 1 0,15

Hafif bilişsel bozukluk 1 0,15

Göz ve Adnekslerinin Hastalıkları 1 0,15

Listede Olmayan Bir Başka Hastalık 164 23,73

Sigorta Bitiminden Sonra Teşhis Edilenler 173 25,04

TOPLAM 691 100,0

Kalaycı ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ülkemizdeki 
kayıt sistemlerinden elde edilen toplam hastalık sayıları içerisin-
de, uluslararası literatürde çeşitli hastalıkların mesleğe atfedilen 
risk değerleri kullanılarak, ne kadar meslek hastalığı olması ge-
rektiği araştırılmıştır. Ulusal hastalık yükü çalışmalarının verile-
rinden yola çıkarak ülkemizde 321.868 iş ile ilgili kas-iskelet sis-
temi hastalığı, 79.232 ila 95.845 iş ile ilgili dolaşım sistemi has-
talığı, 38.994 ila 56.992 mesleki kronik obstrüktif akciğer hasta-
lığı, 14.563 ila 19.858 mesleki astım, 29.550 mesleki işitme kay-
bı, 4.902 ila 16.341 mesleki kanser vakası olması beklenmektedir 
(Tablo 5). Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan toplam 

Şekil 3. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açıklanan Meslek Hastalıkları Sıklıkları (On binde) (Türkiye 1971-2017) 
(22, 23)
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meslek hastalıkları sayıları 2007 ile 2016 yılları arasında 371 ile 
1.208 arasında değişmektedir (22).

Aynı çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye İstatistik Kurumu 
istatistikleri değerlendirildiğinde, 2016 yılında, mesleki nedenlere 
bağlı ölüm sayısı dolaşım sistemi hastalıklarında 8.143, kötü huylu 
tümörlerde 1.913, solunum sistemi hastalıklarında 2.130 kişi ola-
rak tahmin edilmiştir (Tablo 6). Oysa, 2007 ile 2016 yılları arasın-
da meslek hastalığı nedeni ile ölüm sayıları 0 ila 10 arasında de-
ğişmektedir (26).

MESLEK ÖYKÜSÜ
Meslek hastalıkları tüm hekimlerin sağlık hizmeti sunumunda 
karşılaşabileceği hastalıklardır. Toplumun büyük kesimini çalı-
şan nüfus oluşturur. Sağlık hizmetinde karşımıza gelen tüm kişi-
lerin hastalık hallerinde veya sağlıklı yaşamlarını sürdürmelerin-
de mesleklerinin oynadığı rol asla göz ardı edilmemelidir.

İş yeri maruz kalımları hematolojik sistemden kas iskelet sis-
temine, ciltten santral sinir sistemine tüm doku, organ ve sistem-
leri tutabilen hastalıklara ve çeşitli semptom ve bulgulara neden 
olabilirler. Hastasına tam ve kesin tanı koymak isteyen her hekim, 
meslek hastalıklarını tanımak için çabalamalı, en azından bu ko-
nuda şüphe duymalıdır.

Meslek hastalıkları klinik bir problem olduğu gibi aynı zaman-
da önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çünkü çalışanlar toplumda 
önemli bir kesimi oluştururlar ve yaptıkları işe göre belirli riskle-
re toplumun diğer kesimlerinden daha fazla maruz kalmaktadırlar. 
Bu maruz kalımlar ortadan kaldırıldığında bu hastalıklar tamamen 
önlenebileceğinden birincil korumanın çok iyi örnekleri bu alan-
da verilebilir. Hasta ile benzer etkenlere maruz kalan diğer çalışan-
lar da erken tanı alabilir ya da hastalanmadan önce korunabilirler.

Meslek hastalıklarının bir diğer özelliği de tıp alanında yeni 
hastalıkların ve sendromların bulunabileceği; pek çok tanımlayıcı 

Tablo 6. Ölüm nedenlerine göre mesleğe atfedilen risk değerleri; TÜİK ölüm nedeni istatistiklerine göre hesaplanan meslek hastalıklarına ve işle iliş-
kili hastalıklara bağlı tahmini ölüm sayıları (2016) (26)

Ölüm nedenleri

Türkiye 

Toplam Sayı
Atfedilen risk (Yüzde)

Türkiye

Tahmini sayı

Erkek Kadın Erkek Kadın Kaynak Erkek Kadın

Kanser 51.296 27.635 13,8 2,2 20 7.078 607

Akciğer 20.815 3.743 15 5 34 3.122 187

Malign Melanom 296 187 4,3 0,4 20 12 1

Mesane 1.795 330 10 5 34 179 16

Lenfoid ve Hematopoetik 3.703 2.681 10 5 34 370 134

Kolon 3.335 2.407 5,6 0,0 20 186 --

Meme 86 3.936 -- 1,7 20 -- 66

KOAH 16.171 8.697 14 3,8 20 2.263 330

Astım 683 1.212 17,8 18,4 20 121 223

Bulaşıcı hastalıklar 4.395 4.047 4,8 32,5 20 210 1.315

Dolaşım sistemi hastalıkları 80.605 82.271 14,4       6,7 20 11.607 5.512

Böbrek yetmezliği 6.565 6.725
8,2-

14,5
-- 35 538-951 --

Sindirim sistemi hastalıkları 5.231 4.814 2,3 1,5 20 120 72

Pnömoni 8.499 8.130 1,4 0,3 20 118 24

Alzheimer 5.114 8.000 3,4 1,8 20 173 144

TOPLAM 22.228 – 22.641 8.227

Tablo 5. Hastalıklara göre mesleğe atfedilen risk değerleri, Türkiye’de ya-
pılan çalışmalara göre hastalık sayıları, literatür verilerine dayanan tah-
min edilen meslek hastalığı ve işle ilişkili hastalık sayıları (2016) (26)

Atfedilen risk değerleri ve buna bağlı olarak Türkiye’de tahmin edilen 

meslek hastalıkları sayıları

Hastalık Türkiye En düşük En yüksek

Sayı Yüzde Tahmini 
Sayı

Yüzde Tahmini 
Sayı

KOAH 299.958 13 38.994 15-19
44.993

56.992

Astım 132.392 11 14.563 15 19.858

Dolaşım sistemi 

hastalıkları
638.968 12,4 79.232 15 95.845

Kas-iskelet sistemi 

hastalıkları
869.916 37 321.868 -- --

İşitme kaybı 184.692 16 29.550 -- --

Kontakt dermatit -- 14 -- -- --

Hepatit B 6.600 4 264 -- --

Tüberküloz 13.378 5 668 -- --

Kanser 163.417 3 4.902 10 16.341

   Akciğer 23.833 9 2.144 29 6.911

   Nazofarinks 621 1,06 6 24 149

   Melanom 1.166 2 23 4,3 50

   Mesane 8.606 2,1 180 14,2 1.222

   Lösemi 232 2 4 18,5 42

   Mide 8.090 2 161 10,3 833

   Mezotelyoma 544 75 408 90 489

TOPLAM 490.041 541.386
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ve analitik çalışmalara açık bir alan oluşudur. Çeşitli araştırmalar 
yaparak pek çok kişinin sağlığına katkıda bulunabilmek için mes-
lek hastalıklarının farkında olmak gerekir.

Ayrıca günümüz dünyasında her insanın olduğu gibi 
çalışanların da hakları dikkatle korunmaktadır. Bu konuda si-
gorta sistemleri, hukuki süreçler sıkça gündeme gelmekte ve çe-
şitli mevzuat ışığında iş göremezlik ve maluliyet tanılarının he-
kim tarafından konulması beklenmektedir. Bu konuda tanı-
sal gecikmelerin ve hataların da hekimi zor durumda bırakacağı  
unutulmamalıdır.

Bunların yanı sıra meslek hastalıklarına tanı koymada birta-
kım zorluklar vardır. İş yeri maruz kalımlarını değerlendirmedeki 
güçlükler bu zorlukların başında gelir. Ayrıca tek bir etkenden söz 
etmek güçtür. Aksine pek çok etkenin bir arada ve uzun yıllar etki 
etmesiyle hastalık ortaya çıkmaktadır. Kalıtsal, çevresel, yaşam 
tarzı ile ilişkili ve psikososyal faktörlerle ilişkili pek çok etkenin rol 
alması da tanıyı zorlaştırmaktadır.

Tüm bunlar ve bahsedilmeyen pek çok sebepten ötürü mes-
lek hastalıkları tüm hekimlerin dikkatle üzerinde durması gere-
ken önemli bir alandır.

HEKİMLERİN MESLEK ÖYKÜSÜNE 
YAKLAŞIMI
Meslek hastalığı veya meslekle ilişkili bir rahatsızlığı olan hasta 
öncelikle ve en sık birinci basamak hekimine başvuracaktır. Bu-
nun yanında duruma göre ikinci ve üçüncü basamak hekimleri de 
bu hastalarla karşılaşmaktadırlar. Buna rağmen meslek öyküsü-
nün doktorlar tarafından göz ardı edilebilen bir unsur olduğu ger-
çeği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

İngiltere’de yapılan bir çalışmada aile hekimlerinin %75’inin 
hastanın mesleğini sordukları görülmüştür (27). ABD’de yapı-
lan başka bir çalışmada ise birinci basamakta hekimlerin sadece 
%24’ünün hastalarının mesleğini sorduğu görülmüş. Tıp fakültesi 
3. sınıf öğrencilerinin aldığı tıbbi öykülerde meslek sorma oranı 
%70 saptanmıştır (28).

Ülkemizde yapılan bir çalışmada aile hekimlerinin %44,1’i 
detaylı meslek anamnezi aldığını belirtmiştir (29). Başka bir 
çalışmada da hastalara %89,7 oranında yaptıkları işin sorulmadı-
ğı ortaya çıkmıştır (30).

Bu durum göstermektedir ki meslek hastalığı tanısı koyma-
da sıkıntılar mevcuttur. Sıklığı, ekonomik yükü ve klinik önemi 
bu kadar fazla olmasına rağmen meslek hastalıkları tanı süre-
cinde maalesef geri planda kalmaktadır. Bu nedenle tüm hekim-
lerin bu konuda duyarlı ve şüpheci olması, hastaların doğru tanı 
alabilmesi ve tedavi olabilmesi için şarttır. Oysa Dr. Bernardino 
Ramazzini henüz 17. yüzyılda “hastalara ne iş yaptıklarını soru-
nuz” diyerek konunun önemine işaret etmektedir (8).

Burada öncelikle yapılması gereken ne olursa olsun hastanın 
mesleğini sorma kültürünün doktorların rutin alışkanlığı hali-
ne getirilmesidir. İkinci olarak meslek öyküsünün tam ve doğru 
alınabilmesi için gerekli donanıma sahip olmaları için çalışmalar  
yapılmalıdır.

MESLEK ÖYKÜSÜ ALMANIN ÖNEMİ
Meslek öyküsü, tıbbi öykünün diğer verileri gibi hayati önem ta-
şımaktadır. Öncelikle hastanın tam ve doğru tanı alabilme-

si ve bu doğrultuda tedavi olabilmesi, meslek öyküsü alındığın-
da mümkün olacaktır. Bunun yanında meslek hastalığı tanısı koy-
manın başka faydaları da vardır. Öncelikle bir hastaya doğru tanı 
konulup tedavisi verilse bile mesleksel ilişki ortaya konulamadıy-
sa hasta işine devam edecektir. Mesleksel etkilenim devam etti-
ği müddetçe de hastanın tekrar hastalanması kaçınılmazdır. Bu-
nun yanında meslek hastalıkları yüzde yüz önlenebilir hastalıklar-
dır. Doğru ve erken tanı konulabilirse hastanın bazı durumlarda 
hiç tedaviye gerek kalmadan sadece etkenden uzaklaşması ve uy-
gun önlemlerin alınması ile iyileşmesi ve bir daha hastalanmama-
sı sağlanabilir. Bir başka ve çok önemli husus ise hasta ile aynı et-
kene maruz kalan iş arkadaşlarının da hastalıklarının tespit edil-
mesi, hasta değillerse gerekli önlemler alınarak birincil korunma 
sağlanmasının mümkün olmasıdır. Bu bir hastayı iyileştirmekten 
çok daha öte, duruma göre onlarca veya yüzlerce kişinin sağlığını 
koruyabilmemizi sağlayacak bir fırsattır. Aynı zamanda meslek has-
talıklarının tespit edilebilmesi çalışanların sağlık ve güvenlikleri-
nin korunmasını, hastalık ve sakatlıkların önlenmesini, gereğinde 
tazminat haklarına ulaşabilmelerini ve sağlık harcamalarının da 
azaltılmasını sağlayacaktır (8).

TIBBİ ÖYKÜ NEDİR?
Tıbbi öykü, tanı koymak ve hastaya tıbbi yardımda bulunmak 
amacıyla, doktor tarafından belirli sorular sorularak hastadan 
veya duruma göre hasta yakınlarından alınan bilgiler topluluğu-
dur. Burada amaç sadece hastadan alınan bilgileri alt alta dizmek 
değildir. Hastayı dinlemek ve dinlerken, ona bakarken vücut di-
lini incelemek de öykünün bir parçasıdır. Hasta öyküsünü anla-
tırken sözü kesilmeden, cesaretlendirilerek ve empati ile dinlen-
melidir. Çünkü ancak doktorun karşısında kendini rahat hisseden 
hasta tam bir öykü verebilir. Muayenenin en önemli basamağı ol-
duğundan acele edilmemelidir. Acele edildiğini anlayan hasta faz-
la bilgi vermeyecektir. Bununla beraber başta gereksiz veya ilgisiz 
görünen bir bilgi tıbbi problemin çözümünde anahtar rol oynaya-
bilir (28).

Unutulmamalıdır ki hastanın öyküsünü almak, tanı koyma ve 
tedaviye giden yolun ilk ve en önemli adımıdır.

Tıbbi öykü almak hekimlik sanatının en önemli adımlarından 
biri olmakla beraber öykü alırken genel olarak belirlenmiş bir çer-
çeveye sadık kalmak uygundur.

Hastanın kişisel ve demografik bilgileri alındıktan sonra, ana 
yakınması, bu yakınmanın öyküsü, geçmiş hastalıkları, sistemle-
rin gözden geçirilmesi, ailesel hastalıkları, çocukluk hastalıkları, 
sosyal öykü (yaşadığı çevre, mesleği, evlilik durumu, çocukları, ho-
bileri vb.), alerjiler ve kullandığı ilaçlar belirli bir sistem dâhilinde 
sorgulanmalıdır.

Bazı durumlarda hasta kendisi meslekle ilgili bir şikâyetten zi-
yade, mesleği ile kişisel yaşamı ve hastalıkları arasında ilişkiler 
hakkında bilgi almak için de doktora gelebilir.

Bu durumda hekim yine ayrıntılı bir meslek öyküsü alabilme-
li ve hastayı aydınlatabilmek için meslek hastalıkları ile ilgili yeter-
li bilgiye sahip olabilmelidir.

MESLEK ÖYKÜSÜ NASIL ALINIR 
Pek çok hekim yüzyıllar boyunca meslek öyküsü almanın öne-
mine işaret etmiştir. Bunlar içerisinde Dr. Bernardino Ramazzi-
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ni (1633-1714) “De Morbis Artificum Diatriba” (İng. Diseases of 
Workmen) adlı eseri yazmış, hekimlere “hastalara mesleklerini (ne 
iş yaptığını) sorunuz” diyerek öğüt vermiştir (31).

Meslek öyküsü alınırken sistematik bir sorgu yapmak fayda-
lıdır. Aşağıda meslek öyküsü alınırken sorulması gereken husus-
lar sırasına göre açıklanmış, her bir soru ile ilgili ülkemiz prati-
ğinden ya da uluslararası literatürden vakalar ile bu sorunun öne-
mi tartışılmıştır.

Başlangıç Soruları: Her hastaya mesleği sorulmalıdır. Mesle-
ğin tıbbi öykünün ayrılmaz bir parçası olduğu daima akılda tutul-
malıdır. Ancak sadece mesleğin adı değil, niteliği sorgulanmalı-
dır. Pek çok tıbbi öykü formunda işçi, memur, emekli, serbest mes-
lek gibi ifadelere rastlanılmaktadır. Bu bilgilerin meslek hasta-
lıklarını aydınlatmada herhangi bir faydalarının olmayacağı açık-
tır. Her doktorun tüm hastalarından, mevcut işi ve daha önce yap-
tığı işlerin bilgisini alması gerekir. Bu durumda hastaya bir dizi 
tarama sorusu sorulması veya kendi doldurabileceği bir meslek 
öyküsü formu verilmesi yoğun poliklinik ortamında istenilen bil-
gilerin alınabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu tip bir meslek öyküsü 
formunun verilmesinin, hastanın daha çok bilgiyi hatırlamasını 
sağladığı görülmüştür (28).

Hastaya ilk aşamada sorulması önerilen anahtar sorular şun-
lardır;

•	 Çalışıyor musun? Ne iş yapıyorsun?
•	 Sağlık sorununun işinle ilişkili olduğunu düşünüyor mu-

sun?
•	 Şikâyetlerin işte ya da evde olmana göre değişiyor mu?
•	 Toz,	kimyasal,	metal,	radyasyon	ya	da	gürültüye	maruz	kalı-

yor musun?
•	 Daha önceden toz, kimyasal, metal, radyasyon ya da gü-

rültüye maruz kaldın mı?
•	 İş arkadaşlarında benzer şikâyetler var mı?

Bu sorulardan en az birine evet yanıtı alındı ise ayrıntılı meslek 
öyküsü alınmalıdır (28).

İş sağlığı ve güvenliği alanında çok sayıda tehlike ve risk 
içeren tarım sektörü hizmet ihtiyacının yoğun olduğu sektörler 
arasındadır. Bu sektörde istatistiklere yansıyan meslek hastalıkları 
tanısı da yok denecek kadar azdır. Nuraydın ve arkadaşlarının 
yaptığı araştırmada, birinci basamak sağlık kuruluşunda cilt, 
solunum sitemi ve kas iskelet sistemi hastalığı tanısı alan örtü altı 
üretim (sera) işinde çalışan hastalara hastalıklarının işle ilişkili 
olup olmadığını değerlendirmek üzere 5 soru sorulmuştur. Soru-
ların tamamına evet yanıtı verenlerin, hastalıklarının işle ilişkili 
olma olasılığı yüksek olanların, sıklığı sırası ile %50,9, %38,3, %57,1 
dir, bu değerler sorunun boyutları ortaya koymaktadır (32).

Kapsamlı Meslek Öyküsü Alma
Bir ya da daha fazla yanıt şikâyetlerin meslekle ilgili olabileceği-
ne dair şüphe uyandırıyorsa ya da hasta standart tedavilere yanıt 
vermiyor, demografik verileri hastalığına uymuyor (40 yaşında si-
gara içmeyen hastada akciğer kanseri gibi) veya etiyoloji tespit edi-
lemiyor ise hastadan ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır. Ayrıca bazı 
hastalıklar da mesleksel açıdan ayrıntılı incelemeyi gerektirir. Bun-
lar arasında nedeni tespit edilemeyen anemi, astım, akut bron-
şit, kronik akciğer hastalıkları, dermatit, baş ağrısı, hepatit, yeni 
başlangıçlı depresyon, nöropati, pnömokonyoz, böbrek yetmezliği, 
üreme bozuklukları sayılabilir (10, 28).

Meslek hastalığından şüphelenilen durumlarda kapsamlı mes-
lek öyküsü alınması gerekir. Burada bir dizi sorunun ayrıntılı ele 
alınması esastır. Kapsamlı meslek öyküsü almak yeterli zaman 
ayırma ve dikkat gerektirir.

Kapsamlı meslek öyküsünün ana başlıkları  (10, 28, 33)
Bütün (halen ve eski) işlerin tanımlanması
İşyeri maruz kalımları
Belirtilerin zamanlaması
Diğer çalışanlarda benzer belirtiler
İş dışı etkilenimler, çevre öyküsü, hobiler

Vaka: 25 yaşında erkek hasta evinin yakınındaki devlet hastanesi dâhiliye polikliniğine bir aydır süren karın ağrısı, kabızlık, halsizlik, yorgunluk ve 

konsantrasyon güçlüğü nedeniyle başvurdu. Hastanın genel durumu iyi ancak bitkin görünüyordu.

Yapılan karın muayenesinde anormallik yoktu. Doktoru hastanın endişeli halini de dikkate alarak bazı tetkikler istedi. Hafif bir anemi ve bağırsaklarda gaz 

dışında bir problemi yoktu. Hastanın muayene esnasında bahsettiği maddi sıkıntıları da dikkate alan doktoru irritabl barsak sendromu (IBS) tanısı koyarak 

hastaya reçete verdi.

Hasta bir hafta sonra şikâyetlerinin hiç azalmadığını hatta arttığını belirtti. Bunun üzerine hastaya daha ileri araştırılması için Gastroenteroloji polikliniğine 

başvurması önerildi.

Orada yapılan muayenesinde de belirgin bir bulgu saptanmamıştı. Ancak gastroenteroloji doktoru anemisi olduğunu, bu durumun önemli olabileceğini bu 

sebeple endoskopi ve kolonoskopi yapılmasının faydalı olacağını belirtti. Ayrıca karın ultrasonu yapmayı da önerdi. Tüm tetkikler tamamlandığında patolojik 

bir bulgu saptanmadı. Gastroenteroloji doktoru hastanın IBS reçetesini değiştirdi ve bu hastalığa bazı antidepresanların da fayda verdiğini belirterek bir 

psikiyatri uzmanına da başvurmasını önerdi.

Hasta psikiyatri uzmanına şikâyetlerini anlattığında kendisine ne iş yaptığı soruldu. Hasta düzenli bir işi olmadığını ancak yaklaşık 2 ay önce küçük sanayi 

sitesinde sigortasız olarak bir işe başladığını söyledi. Ne işle uğraştığı sorulduğunda akü parçalama işi ile uğraştıklarını ifade etti. Gurbetten geldiği için 

iş yerinde yattığını ve yemekleri de genelde aynı yerde yediğini belirtti. Arkadaşlarında da karın ağrısı olduğunu belirten hasta bunu yedikleri yemeklere 

bağladıklarını söyledi. Psikiyatri uzmanı tarafından meslek hastalıkları hastanesine yönlendirilen hastanın kan kurşun seviyesinin 70 µg/dl olduğu görülerek 

kurşun zehirlenmesi tanısıyla tedavisi başlandı.

Sonuç olarak bu vakada meslek öyküsü almanın önemi açıkça görülmektedir. Öncelikle meslek öyküsü alınmadığından hastaya tanı konulamamıştır. İlk 

başvuruda tanı konulabilse sadece etkenden uzaklaşma ile ileri müdahalelere gerek duyulmadan hastanın tedavisi mümkün olabilirdi. Bunun yanında 

hastanın tanı alamaması diğer işçilerin de önceden önlem alınarak korunma şansını ortadan kaldırmış ve hastalanmalarına neden olmuştur.
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Bütün işlerin tanımlanması: Öncelikle hastanın yaptığı işler ta-
nımlanır. Halen yaptığı işin yanı sıra eskiden yapmış olduğu ve ek 
iş olarak yaptığı tüm işlerin sorgulanması gerekir. İş öyküsünde; 
işverenin adı, işe giriş tarihi, iş unvanları, işte neler yapıldığı, ne 
süredir bu işte çalıştığı, günde ne kadar süre çalıştığı, iş yerin-
de nöbet ve rotasyon sisteminin olup olmadığı sorulması gereken 
başlıca sorulardır. Hatta hastadan tipik bir iş gününün nasıl geçti-
ğini kısaca anlatmasını istemek de önemli bilgiler alınmasını sağ-
layacaktır. Hastadan iş yerinin bir krokisini çizmesi de istenebilir. 

Meslek hastalıkları latent periyodu uzun hastalıklar olduğun-
dan hastanın çalışageldiği tüm pozisyonlar ayrıntılı listelenmeli-
dir. Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da aynı iş yerinde aynı 
unvan ile çalışan kişilerin farklı pozisyonlarda çalışmaktan kay-
naklanan farklı etkilenimleri olabileceğidir. İş öyküsüne askerlik 
hizmetinin de dâhil edilmesi uygundur çünkü çeşitli mesleksel ve 
çevresel etkilenimler askeri hizmetlerde görülebilmektedir.

Hastanın meslek öyküsü kapsamında işe giriş muayenesi ve 
periyodik muayenelerinin yapılıp yapılmadığı sorulmalıdır. Bu 
muayeneler sonucunda herhangi bir patolojik bulgu saptanıp sap-
tanmadığı veya bir hastalık tanısı alıp almadığı öğrenilmelidir. 
Böyle bir durum varsa buna bağlı iş değişikliği veya izin kullan-
ma durumları da sorgulanmalıdır. Bu kapsamda çalışma süresin-
ce hastalık nedeniyle kullanılan tüm izinler ve nedenleri ve geçi-
rilmiş iş kazaları itina ile sorgulanmalıdır (8).

Vaka: 56 yaşında erkek hasta, kronik öksürük ve nefes darlığı yakınması ile 

polikliniğe başvurdu. Hastanın bu şikayetlerle yaklaşık 10 yıldır sarkoidoz 

ve diğer interstisyel akciğer hastalıkları açısından araştırıldığı ve biyopsi 

yapıldığı ancak bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Hastanın öyküsü alınırken 

mesleği sorulduğunda otomotiv sektöründe işçi olduğu öğrenilmiş ve 

hastalığı ile mesleği arasında bir bağlantı kurulamamıştı.

Hastanın ayrıntılı meslek anamnezi alındığında otomobil tamirinde turbo 

motor parçalarını deniz kumu püskürtmek suretiyle kumlama yaptığı ve 

bu işi 20 yıl boyunca yaptığı öğrenildi. Hastada silika maruz kalımına bağlı 

silikozis tanısı konuldu.

Sonuç olarak burada hastanın mesleği sorulmasına rağmen yaptığı iş, 

çalıştığı ortam sorgulanmamıştı.

İş yeri maruz kalımları: Maruz kalmanın incelikle değerlen-
dirilmesi ayrıntılı meslek öyküsünün önemli bir başka başlığıdır. 
Her bir yapılan iş için olası maruz kalımların listelenmesi gerekir. 
Hastanın mevcut yakınmaları ve bulgularına göre hekim diğer 
maruz kalımları da sorgulamalıdır. İş yeri maruz kalımlarında 
metaller ile kimyasallar; tozlar, titreşim, gürültü ve radyasyon 
gibi fiziksel faktörler, mikroorganizmalar ve stres sorgulanma-
lıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus bu maruz 
kalımların direkt veya dolaylı olabileceğidir. Örneğin aynı fab-
rikada tozla ilişkili olmayan bir bölümde çalışan hastanın tozla 
çalışan başka bir birime yakın olması veya o birimde toza maruz 
kalacak şekilde etkileşimde olması da gözden kaçabilecek bir mes-
leksel maruz kalımdır. 

İş yeri maruz kalımlarının değerlendirilmesinde “maruziyet 
süresi” ve “yükümlülük süresi” dikkate alınır. Maruz kalmayla il-
gili sorgulanması gerekenlerden biri de maruz kalma miktarıdır. 
Hastaya bu noktada iş yerinde ne tür görevleri ne sıklıkta ne kadar 

süre yaptığı, hangi materyallerle çalıştığı sorulmalıdır. Hastanın 
iş yerinde maruz kaldığı etkenler değerlendirilirken öncelikle sık 
ve fazla miktarda etkilenim olanlar incelenmelidir.

İşyeri maruz kalımları açısından hastanın iş yerinde yeme-
ği nerede yediği, dinlenme aralarının nerede yapıldığı, sigara ve 
madde kullanımı, el yıkama, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını nere-
de giderdiği ve iş kıyafetlerinin nerede temizlendiği öğrenilmeli-
dir. Varsa iş yerindeki hayvanların sağlığı da iş yeri maruz kalım-
ları açısından çok önemli bilgiler verebilir.

Vaka: 50 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve öksürük nedeniyle göğüs 

hastalıkları bölümünde yatarak takip ediliyordu. Akciğer grafisinde yaygın 

interstisyel tutulumu düşündürecek opasiteler izlenmişti. Sigara içmiyordu. 

Hastanın mesleği sorulduğunda 20 yıldır kasap olarak çalıştığı öğrenildi. 

Meslek ile hastalık arasında bağlantı kurulamamıştı.

Meslek hastalıkları uzmanına konsülte edilen hastadan alınan ayrıntılı 

meslek öyküsünde 25 yıl önce 5 yıl boyunca kuartz değirmeninde işçi 

olarak çalıştığı ve nefes darlığı geliştiği için işten ayrıldığı öğrenildi. 

Hastaya pnömokonyoz tanısı konuldu.

Sonuç olarak burada hastanın mesleği sorulmuştu ancak son yaptığı işle 

yetinilmişti. Oysaki hastanın daha önceden yaptığı işler de sorulsaydı çok 

önemli tanısal bir bilgi kaçırılmayacaktı. 

İngiltere’de 1970 ve 1972 yılları arasında hayatını kaybeden pnömokonyoz 

vakaları incelendiğinde yaptıkları son işler şu şekildeydi; 28 hasta ambar 

görevlisi, 23’ü sabit makine operatörü, 11’i sekreter, 9 tanesi güvenlik 

görevlisi ve farklı işlerde 10 vaka

İş yeri maruz kalımları değerlendirilirken iş yeri hekimi, iş gü-
venliği uzmanı ve iş yerinde çalışan diğer sağlık personeli ile görü-
şüp bilgilerine başvurmak çok değerli bilgiler sağlayacaktır. Bu bil-
giler alınırken iş yerinin sağlayacağı malzeme güvenlik bilgi form-
ları, periyodik muayene kayıtları, hastalık izni raporları gibi ev-
raklar öykünün tamamlanmasına yardım edecektir. Bu bağlamda 
ülkemizde hizmet veren zehir danışma hattı (Alo 114) da toksik 
materyallerin klinik etkileri hakkında hekime yardımcı olacaktır.

Koruyucu önlemler: Koruyucu önlemlerin varlığı da maruz 
kalma değerlendirilirken göz önüne alınması gereken bir diğer hu-
sustur. Hem kaynakta kontrol hem kişisel koruyucu önlemlerin 
varlığı etkilenimi değiştirecektir. Bu konuda hastaya ilk sorulması 
gereken çalıştığı maddelerin veya ortamın tehlikeleri konusunda 
kendisine bir uyarı yapılıp yapılmadığıdır. Bu uyarılar ve mevcut 
tehlikeler konusunda eğitim verilip verilmediği de öğrenilmelidir.

Hastaya çalıştığı ortamın şartları, havalandırma durumu, ko-
ruyucu ventilasyon olup olmadığı, kendisine kişisel koruyucu do-
nanım kullanmasının önerilip önerilmediği ve bunları nasıl kul-
landığı özellikle sorgulanmalıdır. Kişisel koruyucu donanımları iş 
esnasında düzenli kullanıyor mu, bu donanım kendisine uygun 
mu, donanımı kendine uygun hale getirmek için kişisel müdaha-
lede bulunmuş mu öğrenilmelidir.

Belirtilerin zamanlaması: Hastanın belirtilerinin zamanlama-
sı iş yeri maruz kalımı ile ilgili çok önemli ipuçları verebilir. Has-
taya şikâyetlerinin hafta sonu veya tatillerde azalıp azalmadığı so-
rulmalıdır. Örneğin mesleksel astımı olan bir hasta şikâyetlerinin 
işe geldiğinde arttığını iş çıkışı ve hafta sonları azaldığını belirte-
bilir. Burada dikkat edilmesi gereken mesleksel hastalık ilerledikçe 
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hastalık süreğenleşebilir ve maruz kalımdan uzaklaşılsa da klinik 
düzelme görülmeyebilir.

Vaka: 24 yaşında kadın hasta 8 haftadır süren hırıltılı solunum, prodüktif 

öksürük, nefes darlığı ve bir gündür olan parmaklarında siyanoz şikâyeti 

ile acile geldi. 9 hafta önce matkap ve benzeri aletlerin üretimi yapılan 

bir fabrikada işe başladığını; karbon-çelik matkap uçlarının bilenmesi 

ile görevli olduğunu söyledi. Bu işlem esnasında fazla miktarda metal 

tozu ortaya çıktığını, bu tozun tüm makinayı ve elbiselerini kapladığını 

anlattı. Hastanın çalıştığı ortamda havalandırma olmadığı ve kendisinin 

de koruyucu bir donanım kullanmadığı öğrenildi. Bir hafta sonra hastanın 

solunum semptomları başladığı için geçici olarak çözücü havuzda matkap 

uçlarının temizleme işine verildiğini ve orada biraz baş dönmesi olmasına 

rağmen hiç solunum problemi yaşamadığını ifade etti. 

Bir hafta sonu tatilinden sonra tekrar bileme işine başladığını ve saatler 

sonra tekrar öksürüğü geliştiğini; bir sonraki gün ise nefes darlığı 

gelişmesi üzerine acile başvurduğunu ifade etti. Rahatladıktan sonra 

tekrar işe döndüğünü, ancak iş sonrası tekrar öksürük ve nefes darlığı 

geliştiğini söyledi. Hastanın özgeçmişinde astım ve alerji yoktu. Aile 

öyküsünde de astım bulunmuyordu. Fizik muayenesinde nabzı dakikada 

128, solunum sayısı dakikada 40 idi. Parmak uçlarında siyanoz, akciğer 

muayenesinde her iki akciğerde ronkuslar mevcuttu. Hastanın solunum 

fonksiyon testinde FVC Forced vital capacity (Zorlu vital kapasite) normal, 

FEV1 Forced expiratory volume in 1 second (Zorlu ekspirasyonun 1. 

saniyesinde atılan volüm) belirgin düşüktü (beklenenin %53’ü). Hastaya 

bronkodilatör ve steroid tedavisi verildi. Ertesi gün kontrol FEV1’de 

iyileşme görüldü (beklenenin %82’si).

Hastanın meslek öyküsü ile mesleksel astımdan şüphelenen doktoru 

yetkililerle görüştüğünde hastanın maruz kaldığı tozların akciğerlerde 

duyarlanma yapabilecekleri öğrenildi. Hastaya mesleksel astım tanısı 

konuldu. İş değişikliği yapılan hastanın ileri dönemde tekrar solunum 

sıkıntısı yaşamadığı öğrenildi.

Sonuç olarak bu vakada semptomların zamanlaması ile iş yerinde 

maruz kalınan risk faktörlerinin değerlendirilmesi tanıya giden yola ışık 

tutmaktadır.

Diğer çalışanlarda benzer belirtiler: Diğer çalışanlarda benzer 
belirtiler olduğunu hasta söylemese dahi sorgulamak çok önem-
lidir. Hasta mesleksel maruz kalımdan kendi şüphelenmiyorsa 
iş arkadaşlarının rahatsızlıkları ile kendi rahatsızlıkları arasında 
bağlantı kuramayabilir. Oysa bu bağlantı tespit edilebilirse meslek 
hastalığı tanısı koymak için çok özgül bir ipucudur.

İş dışı etkilenimler: Bunlar hobiler, eğlence aktiviteleri, karşı-
lığında ücret alınan veya alınmayan ek işler olabilir. Hobilerden 
özellikle boya işleri, ağaç işleri, yontmacılık, lehim ve kaynak işleri 
riskli etkinliklerdir. Bu nedenle hastaya sorulması gereken önemli 
bir soru da “Bu işinden başka bir iş yapıyor musun?” veya “Başka bir 
ek işte çalışıyor musun?” şeklinde olmalıdır. Mesleksel maruz kalım 
ile karışabileceğinden veya etkilenmeyi artırabileceğinden bu du-
rumların da sorgulanması gereklidir.

Vaka: Burunda pürülan akıntı ve ağrı nedeniyle KBB uzmanına başvuran 

hastanın yapılan muayenesinde burun septumunda ülserasyon saptandı. 

Öykü derinleştirildiğinde hastanın krom kaplama yapılan bir firmada 

işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Tedavisi düzenlenen hastanın koruyucu 

önlemlere dikkat etmesi önerildi. Hasta zaten maske kullanmakta olduğunu 

söylediğinde iş yeri hekimi ile irtibata geçen doktor çalışanı iş yerinde 

gözlemlemesini önerdi. Hasta işe döndüğünde kullanım kolaylığından 

dolayı kendisine önerilen kimyasal gaz ve dumanlardan koruyucu maskeyi 

değil ancak tozdan koruyabilecek basit maskeyi taktığı görüldü.

Sonuç: Burada kişisel koruyucu donanımların uygulaması sorgulanırken 

olası bir şüphe durumunda iş yerinde işbaşında gözlemlemek önemli 

bilgiler verecektir.

Çevre öyküsü: Hastanın meslek öyküsü alınırken iş dışı etkile-
nimleri ortaya çıkarmak adına çevresel maruz kalımların da sorul-
ması gerekir. Ev veya iş yeri yakınında yeni bir fabrika açılıp açıl-
madığı, tehlikeli atıklara maruz kalıp kalmadığı öğrenilmelidir. 
Hava kirliliği, eşin mesleği, evin ısıtma ve yalıtım sistemleri, evde 
temizlik amacıyla kullanılan maddeler ve böcek ilaçları tıbbi öykü 
için önemli bilgiler sağlayabilir (8).

Vaka: 30 yaşında erkek hasta epizodik öksürük ve hırıltılı solunum şikâyeti ile 

başvuruyor. Hastanın yapılan muayenesinde ronkus duyuluyor. Öyküsünde 

mesleği sorulan hasta kaporta ustası olduğunu söylüyor. Hastanın iş 

yerindeki boyalara bağlı bu yakınmalarının olabileceği söylendiğinde, iş 

yerinde boya işlerinin başka bir bölümde başka işçiler tarafından yapıldığını 

söylüyor. Hastaya bazı boyaların içerdiği kimyasalların mesleksel astım 

yapabileceği açıklanıyor. Bunun üzerine hasta ek iş olarak kendi evinde 

oto boya işleri yaptığını söylüyor. Bu işleri yaparken de herhangi bir kişisel 

koruyucu donanım kullanmadığını ifade ediyor.

SİSTEMLERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Meslek hastalıkları tüm sistemleri etkileyebilir ancak bazı durum-
larda mesleksel etkilenim açısından kuvvetle şüphelenmek gerekir. 
Bu durumlarda ayrıntılı meslek öyküsü alınarak mesleksel etiyolo-
ji aydınlatılmaya çalışılır.

Solunum Sistemi: Bu hastalarda akut trakeobronşit veya vi-
ral enfeksiyon tanısı mesleksel astımla kolayca karışabilir. Ay-
rıca kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı konulan bir has-
tada da sebep mesleği olabilir. Aynı zamanda astımlı hastaların 
şikâyetleri işle ilişkili olarak artabilir. Bu açıdan hastaların iş ye-
rinde nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum şikâyetlerinin olup 
olmadığı öğrenilmelidir.

Deri hastalıkları: Duyarlandırıcı ve irrite edici ajanlara en 
açık organ cilttir. Bu nedenle mesleksel etkilenim sıktır. Kontakt 
dermatit işle ilişkili cilt hastalıklarının %90’ını oluşturur. Bu ne-
denle hastaların alerji öyküsü, daha önce işte döküntülü bir hasta-
lık geçirip geçirmediği sorulmalıdır.

İşitme problemleri: Genelde yanlışlıkla ileri yaşa bağlansa 
da işle ilişkili sık görülen rahatsızlıklardandır.

Sırt ve eklem rahatsızlıkları: Sıklıkla işle ilişkili olmalarına 
rağmen kesin ayrım yapmak güçtür. Ancak bu tip hastalarda mes-
lek öyküsü dikkatli alınarak gerekli ergonomik düzenlemeler ya-
pılmazsa tedaviye yanıt güçleşir.
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Kanser: Bazı kimyasalların kanserle ilişkisi ortaya konmuştur. 
Her geçen gün yeni kimyasallar kullanıma sunulmaktadır. Bun-
lar kanser açısından potansiyel tehlike oluşturmaktadırlar. Bu tip 
hastalarda meslek öyküsü dikkatli alınarak etiyoloji ortaya konu-
labilir.

Nöropsikiyatrik problemler: Santral sinir sisteminde baskı-
lanma ve periferik nöropati yaptığı gösterilmiş yüzlerce kimyasal 
vardır. Bu tip hastalar karşımıza geldiğinde nöropsikiyatrik tanılar, 
alkol vb. madde kullanımı, diyabet gibi öntanıların yanında mes-
leksel etiyoloji de akla gelmelidir. Ayrıca iş yerinde stresin, vardiyalı 
çalışmaya bağlı uyku bozukluklarının sorgulanması önemlidir.

Üreme sistemi: Çocuk sahibi olmakta zorluk, libidoda azalma, 
ayrıca kadın çalışanlara düşük, ölü doğum, menstrüasyon bozuk-
lukları sorulmalıdır.

MESLEK HASTALIKLARI HASTANELERİ 
Ülkemizde ilk İş Kazaları Meslek Hastalıkları Hastanesi, 1949 
yılında Op. Dr. Sırrı Alıçlı’nın başhekimliğinde, İstanbul 
Nişantaşı’nda kurulmuştur. Hastalık sigortasının kabul edilme-
sinden sonra bu hastane genel hastalıklarla ilgilenmeye başlamış-
tır. Meslek hastalığı sigortasının 1946 yılından beri uygulanması-
na karşın SSK kapsamında meslek hastalıkları hastanelerinin ku-
rulması konusunda ilk önemli adım 1972 yılında atılmıştır. Sos-
yal Sigortalar Kurumu Sağlık Daire Başkanlığı’nın oluşturduğu bir 
komisyonun kararı doğrultusunda Ulus Hastanesi’nde 10-15 ka-
dar yatağın meslek hastalıkları için koşullu olarak ayrılması ve Dr. 
Engin Tonguç’un bu konuda görevlendirilmesi şeklinde olmuş-
tur. İstanbul Eyüp ve Ankara Ulus Hastanelerinde, 1976 yılında, 
her biri 30 yataklı Meslek Hastalıkları klinikleri kurulmuş, Anka-
ra, İstanbul ve Zonguldak’ta Meslek Hastalıkları Hastanelerinin 
kurulması öngörülmüştür. Bir yıl sonra da (1977) Ankara Mes-
lek Hastalıkları Hastanesi (ilk başhekimi Dr. Engin Tonguç), ve 
İstanbul (Kartal) Meslek Hastalıkları Hastanesi (ilk başhekimi Dr. 
Haldun Sirer) kurulmuştur (34). Dr. Engin Tonguç’ un SSK Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı 1978 yılı başından itibaren 
iki yıllık dönemde Meslek Hastalıkları Hastanelerinde çalışmak-
ta olan uzmanlar iş yerlerini gezerek, çalışanları meslek hastalığı 
yönünden muayene etmişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda, özel-
likle kimyasal etmenlere bağlı çok sayıda meslek hastalığı vaka-
sı bulunmuştur (34).

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimleri gibi SSK 
bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Hastalıkları Hastaneleri de 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağ-
lık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun (5283 Kanun No. lu, 
19/1/2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete) ile devredilmiştir (35). 

Geçmişte, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Teşkilatı Yönet-
meliği (20.9.1985 tarih, 0165/10590 sayılı) kapsamında, Meslek 
Hastalıklari Hastanelerine Ait Özel Hükümler başlığı altında, 
önemli, tarihi değeri olan ve bazıları bugün bile rehber olabilecek 
düzenlemeler vardır, bunlardan bazıları şunlardır (36):

•	 Bu hastane ve klinikler bağımsız olarak veya mevcut sağ-
lık tesislerinden birinin içinde kurulmuş, yeterli sayıda ya-
tağı, polikliniği, araştırma laboratuvarları ve ambulatu-
var bölümü olan, tedavi edici tabiplikle koruyucu tabipliği 
birleştirerek çağdaş iş tabipliği ilke ve yöntemlerine göre 
çalışan, kendine özgü sağlık üniteleridir. Ünitelerin sayı ve 

yerlerine göre belirlenecek coğrafi bölgeler, bu kuruluş-
ların görev alanlarıdır.

•	 Klinikler esas olarak; Poliklinik ve ambulatuvar bölümü, 
Yataklı bölüm (yataklar tek tip meslek hastalığı yatağıdır. 
Her l0 yatağa l uzman atanır.), Laboratuvarlar (solunum 
fonksiyon testleri, toksikoloji, neuroloji, endüstriel allerji, 
KBB ve odiyoloji, hematoloji, kardioloji, oftalmoloji, psi-
kotekni, bakteriyoloji, biokimya, radyoloji, patalojik ana-
tomi, iş hijyeni, fizik, ultramikroskopi v.b.) birimleri ayrıca 
görevin özelliğinden dolayı bir elektronik uzmanı, foto la-
boratuvarı, tıbbi istatistik v.b. gibi bölümlerde de kurulur. 
Bölgesel özelliklere göre, bu bölümlerin çeşit ve nitelik-
lerinde eksiltme ve arttırmalar yapılabilir. Bu ünitelere 
özel bir sağlık kurulu kurulur.

•	 Bu hastanelerin esas görevi, Kurumun meslek hastalığı-
nı teşhis, tedavi ve maluliyet değerlendirme yükümlülü-
ğünü en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak, iş yerle-
rindeki koruyucu tabiplik hizmetleri ve işlerlerini denet-
lemekle görevli kuruluşlarla koordine bir çalışma yürüte-
cek işçi sağlığının korunmasına Kurum açışından yar-
dımcı olmaktır. Klinik yöneticisinin gerekli gördüğü hal-
lerde ünite mensupları bölgelerindeki iş yerlerinde in-
celeme, araştırma, ortam analizleri ve tarama mua-
yeneleri yaparlar. Üniteler çalışmaları sırasında bölgele-
rindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili resmi örgütler, 
denetleme örgütleri, araştırma laboratuvarları ile iş-
birliği yaparlar, onların çalışmalarından yararlanırlar. 
Üniteler meslek hastalıkları ve tabipliği konularında 
eğitim, hizmet içi eğitim, bilimsel araştırma ve yayın 
çalışmaları yaparlar. Ünitelerde meslek hastalıkları ko-
nusunda uluslar arası istatistik esaslarına göre düzenlen-
miş ayrıntılı istatistikler tutulur. Ünitelerin çalışmaları 
ile ilgili hasta müşahedesi, poliklinik kartı, sağlık kurulu 
raporu, iş yeri inceleme raporu gibi belgeler modern yön-
temlerle düzenlenmiş arşivlerde saklanır, zaman aşımı vb. 
gerekçelerle hiçbir surette imha edilmez. Arşivlerden ve is-
tatistiklerden yararlanarak meslek hastalıkları iş tabipliği 
açısından bölgenin durumu sürekli olarak değerlendirilir, 
bunlara dayanarak gerekli uyarılar yapılır. Ülke çapında 
veriler elde edilmeye çalışılır. Kliniklerde 250 yataklı bir 
hastanenin kütüphane limitine eş, amaca uygun özel bir 
kütüphane kurulur. 

•	 Üniteler görevlerini yaparken görevleriyle ilgili konular-
da diğer meslek hastalıkları üniteleri, SSK Sağlık Üniteleri, 
SSK dışındaki sağlık kurumları, üniversiteler ve işçi sağlı-
ğı ve güvenliği ile ilgili diğer örgütlerle bilimsel konularda 
konu ile ilgili uluslar arası kuruluşlar (ILO, WHO gibi) ya-
bancı meslek hastalıkları klinik ve enstitüleri ile de yazış-
malar yapabilirler.

•	 Ünitenin bir başka sağlık ünitesinin içinde kurulmuş oldu-
ğu hallerde ileyişine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun, 1988 yılında, İstanbul- Kartal’da 
300, Ankara’da 50 yataklı iki Meslek Hastalıkları Hastanesi, Zon-
guldak Hastanesi bünyesinde 24 yataklı Meslek Hastalıkları Klini-
ği, Kütahya’da 30 yataklı Tunçbilek Meslek Hastalıkları Kliniği ve 
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Dispanser bulunmaktadır. Meslek Hastalıkları Hastaneleri özellik-
le 1994 yılından itibaren gerilemeye başlamıştır, hastanelerin yatak 
sayıları azaltılmış, kadroları dağıtılmıştır. Ankara Meslek Hastalık-
ları Hastanesinin fiili yatak kapasitesi 1987 yılından itibaren 25’e in-
miştir. Istanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi yatak sayısı 50 ye ka-
dar düşmüştür (34). Ocak 2020 itibarı ile bu hastanelerin kapasite-
leri, idari yapıları görev kapsamları hatta adları da değişmiştir.

Meslek Hastalıkları Hastanelerinin sayısı ikiye düşmüş-
tür. İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, 2018 yılında yapı-
lan değişiklikle T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversite-
si Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi bünyesinde Meslek Hastalıkları Ek Hizmet 
Binası olarak, 52 yatak kapasitesi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Has-
tanesi binasının ilk çekirdeği hakkında iki görüş vardır. İlki ma-
denlerin millileştirilmediği dönemde Fransızlar tarafından işçi 
koğuşu olarak inşa edildiği; ikincisi ise Amele Birliği Hastanesi 
olarak 1936 yılında hizmete girdiği şeklindedir. Bu bina 1978 yı-
lında SSK Zonguldak Hastanesi’ne bağlı Ek Klinik olarak hizmet 
vermeye başlamıştır. Dr. Yalçın Karakaş’ın başhekimliğinde 1994 
yılında, 137 yatak sayısı ile Zonguldak Göğüs ve Meslek Hastalık-
ları Hastanesi kurulmuştur. Kuruluş çalışmalarının tamamlan-
masından sonra başhekimlik görevini Dr. Metin Çelikiz üstlen-
miştir (34). Halen başlıca mesleki akciğer hastalıkları konularında 
130 yatak kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, 1978 yılında Anka-
ra SSK Ulus Hastanesi bünyesinde çalışmaya başlamış, kuruluşu 
sonrasında tespit edilen meslek hastalıkları sayı ve çeşidinde artış 
görülmüştür, 1979-1985 yılları arasında Ankara Konur Sokak’ta, 
1985-2001 yılları arasında Ankara-İstanbul Yolunda İSGÜM 
binası’nda faaliyetlerine devam etmiştir. Bu dönemlerde Türkiye 
çapında yüzlerce iş yeri, oluşturulan ekiplerle ziyaret edilmiş, eği-
timler düzenlenmiş, raporlanmıştır. Türkiye için ilk olma özelliği 
olan, çok sayıda bilimsel araştırma ve yayınlar gerçekleştirilmiştir, 
19.11.2001 tarihinden itibaren Keçiören’e taşınmıştır. 11.11.2016 
tarihinde hastanenin adı Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalık-
lar Hastanesi olarak değişmiştir. Halen genel hizmet hastanesi ve 
meslek hastalıkları hastanesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir, 
toplam 100 yatak kapasitesinin yaklaşık yarısı meslek hastalıkla-
rı için kullanılmaktadır.

Günümüzde Meslek Hastalıkları Hastanelerinin yanı sıra, İş 
ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi programları-
nı sürdüren Hacettepe, Dokuz Eylül, Ege ve İstanbul Üniversitesi 
ve Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim 
Araştırma Hastanesinde İş ve Meslek Hastalıkları klinik ve/veya 
poliklinik hizmeti verilmektedir. Bu programlardan mezun olan 
10’un üzerinde uzman 2020 yılı itibarıyla Ankara, İstanbul, Kon-
ya, Bursa İzmir, Zonguldak, Antalya, Mersin, Adana illerinde Sağ-
lık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde poliklinik hizmeti vermektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME
Meslek hastalıklarının, saptanamaması ülkemizde olduğu gibi di-
ğer ülkelerde de önemli bir sorundur. Gerçek sayılara yakın veri-
lere ulaşılması ülkelerin gelişmişlik düzeyi, güvenlik kültürü, ça-
lışanlara tanınan haklar ve çalışanların örgütlülük düzeyi ile ya-
kından ilişkilidir. Ülkemizde ancak bilimsel merak, tez çalışma-

sı, saha çalışmaları yapıldığında meslek hastalıkları bulunabil-
mektedir. İlgili taraflar bu saptamada hemfikirdir, konuya ilişkin 
çok sayıda bildiri sunulmuş, makale yazılmış, sempozyum, kong-
re, çalıştay, toplantı yapılmış, ancak on yıllardır çözüme ulaşıla-
mamıştır. Belki de önce neden saptanması gerektiği konusu tartı-
şılmalı ve bu konularda da hemfikir olunmalıdır. Yine astım ör-
neğinden hareketle, astım tanısı alan bir hastanın meslek hasta-
sı olarak değerlendirmesinin ne farkı olacaktır, ne önemi vardır? 
Sorunun yanıtına ilişkin bazı hususlar aşağıda vurgulanmaktadır.

Konu öncelikle diğer iş sağlığı ve güvenliği konularında oldu-
ğu gibi haklar ve yükümlülükler konusudur. Çalışanların sağlıklı 
ve güvenlikli ortamda çalışma hakkı vardır. İşverenler de İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Kanunu Madde 4’te vurgulandığı gibi “İşveren, ça-
lışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü”dür. 
Yani meslek hastalığında sorumluluk söz konudur. Bu çerçeve-
de, meslek hastalığı tanısı konduğunda, iş kazası meslek hastalı-
ğı sigortası olanlar ya da ölüm olduğunda bunların hak sahipleri 
için, Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan edim (yardım) hakları 
yanı sıra maddi ve manevi tazminatlar, ihmal söz konusu ise Türk 
Ceza Kanunu hükümlerince para ya da hapis cezaları gündeme 
gelmektedir. ILO’nun 4 Haziran 1934 tarihli 42 Numaralı sözleş-
mesi ülkemiz tarafından da onaylanmıştır (T.C. Kanun No/Tarih: 
4864 / 11 Şubat 1946, resmî gazete tarih/sayı: 16 Şubat 1946/6234). 
Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme’nin birinci 
maddesinde “Milletlerarası İş Teşkilatının bu Sözleşmeyi onayan 
her üyesi, mesleki hastalıklara uğrayanlar ile bunların hak sahip-
leri varislerine, iş kazalarının tazmini hakkındaki özel mevzuatın-
daki genel esaslar dahilinde tazminat sağlamayı taahhüt eder” dü-
zenlemesi vardır. Meslek hastalığı tanısı konulmaz ise bu konular 
gündeme gelememektedir. 

Meslek hastalıkları önlenebilir. Önlenebilecekken önlemle-
rin alınmaması sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarının çalı-
şana, ailesine, iş yerine, sağlık hizmeti sunumuna olumsuz etkile-
ri önemli boyutlara ulaşmaktadır. Ölüm nedenleri arasında olma-
sının yanı sıra, bir yıl içinde milyon günlere ulaşan geçici ve sü-
rekli iş göremezliklere, engelliliğe, yeti yitimine neden olmakta-
dır. Doğrudan maliyetleri yanı sıra özellikle dolaylı maliyetleri ile 
ekonomik etkileri de büyük olmaktadır. Tahmin edilen 100,000’li 
sayılar yerine 100’lü rakamlar, binli sayılarda tahmin edilen yıllık 
ölüm sayıları yerine çoğu zaman 0 olmak üzere tek haneli sayılar 
açıklandığında politika belirleyiciler için de konunun önemi sınır-
lanmakta ve konunun önemine dikkatler çekilememektedir. Sap-
tanan her bir meslek hastalığı aynı iş yerinde, aynı işkolunda ön-
lemlerin alınamadığına, diğer çalışanların da risk altında olduğu-
na ilişkin bir uyarıdır. Bu alanda önleyici faaliyetlerin planlanma-
sı ve uygulanması için verilerin geniş ölçekli ve güvenilir şekilde 
toplanması gerekmektedir. Durum böyle iken “meslek hastalıkla-
rının saptanması isteniyor mu?” sorusu da akla gelmektedir.

Meslek hastalıklarının neden saptanamadığı konusunda ta-
nım, kapsam, tanı olanakları, kayıt- bildirim sistemi, sosyal gü-
venlik uygulamalarının yanı sıra ilgili kamu kuruluşlarının, işçi ve 
işveren örgütlerinin, çalışanların, işverenlerin, karar verme yet-
kisi olan yöneticilerin, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin 
ve hekimlerin farkındalık ve duyarlık düzeyleri, daha da önemlisi 
öncelikleri arasında yer alıp almaması gibi tıbbi, sosyal, yasal 
birçok başlık gündeme getirilebilir.
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Konu ve öneriler ülkemiz örnekleri ile aşağıda tartışılmıştır. 
Önerilere Sağlık Bakanlığı tarafından, 19-21 Aralık 2016’da düzen-
lenen “Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 
(ÇPSSGP) Uygulama Koordinatörlüğü Meslek Hastalıklarının 
Tanımı ve Tanısı ile İlgili Süreçlerin Geliştirilmesi Çalıştayı” çer-
çevesinde yer verilmiştir. Bu Çalıştay, ilgili bütün tarafların (Aile, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, İşçi ve İşveren Sendikaları, Üniversiteler, Mes-
lek Örgütleri gibi), yetkili temsilcilerinin katıldığı ve sonuç rapo-
runu imzaladığı, konuya ilişkin önemli toplantılardan biridir. Ko-
nuya ilişkin eylemler, sorumlu kamu kuruluşları ve uygulama tak-
vimi belirlenmiştir (37). 

Çalıştay raporundan alıntılara, kapsamı ve toparlayıcı içeri-
ği nedeni ile belirlenen eylemlerin gerçekleşme düzeyinin takibi 
ve bundan sonraki faaliyetlere ön hazırlıklarda kullanılabilmesi 
umudu ile aşağıda yer verilmiştir. Doğaldır ki bu öneriler değiş-
tirilebilir, güncellenebilir, genişletilebilir ancak önemli husus alı-
nan kararların hayata geçirilmesidir, aksi taktirde konuya ilişkin 
belirsizlikler devam edecektir.

Meslek hastalıklarının saptanamamasının öncelikli nedenle-
ri arasında meslek hastalığı tanımı ve hangi çalışanları kapsadı-
ğı konusu önemlidir. Konuya ilişkin verileri açıklayan SGK mev-
zuatında meslek hastalığı tanımının en başında yer alan “sigor-
talı” ifadesi sınırlılıklardan biridir. Sigortalı tanımı kısa ve/veya 
uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi ge-
reken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi ifade etmekte-
dir. Meslek hastalıkları bakımından sigortalanmış olanlar başlıca, 
5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamındaki Zorunlu Sigorta-
lıların 4-1/a kapsamindeki işçiler ile 4-1/b kapsamındaki bağımsız 
çalışanlardır. SGK tarafından açıklanan meslek hastalıkları 
sayılarının hemen tamamı işçileri kapsamaktadır, son yıllarda 
bağımsız çalışanlara ilişkin tek haneli sayılarda tanı konmaktadır. 
Memurlar (4-1/c zorunlu sigortalı) gibi bu kapsamda sigortalı 
olmayanlar kapsam dışındadır. Memurlara ilişkin işlemler vazife 
mallüllüğü kapsamında değerlendirilmektedir. Oysa daha kap-
samlı meslek hastalığı tanımı yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu bütün çalışanları kapsamaktadır. 

Tanıma ilişkin diğer bir sınırlılık “engellilik halleridir” sapta-
masıdır. Oysa gerçek sayılar bütün meslek hastalıklarını ifade et-
melidir. Ülkemizde meslek hastalıkları sayısına ilişkin tek resmi 
veri kaynağı SGK istatistikleridir. Bunlar da kurullarda %10’un 
üzerinde meslekte kazanma gücü kaybı oranı (MKGKO) tespit 
edilerek sürekli iş göremezlik geliri almaya hak kazanan ya da 
meslek hastalığı nedeni ile ölen sigortalıları kapsamaktadır. Açık-
lanan sayılar Kurumun sigorta işlemleri açısından mevzuatı doğ-
rultusunda gündeme gelen sınırlılıkları içermektedir. Son yıllar-
da, yılda 3500-4000 dosyanın değerlendirildiği, yaklaşık yarısına 
meslek hastalığı tanısı konduğu ve yaklaşık %15 inde Meslekte Ka-
zanma Gücü Kaybı Oranının %10-%100 arasında saptandığı tah-
min edilmektedir. Esasen bu konuya ilişkin istatistiklerin açıklan-
ması ve buna göre düzenlemelerin yapılması faydalı olacaktır.

Yukarıda bahsedilen Çalıştay raporunda, tanıma ilişkin ola-
rak; 5510 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrası çıkarılarak, 
3. Maddesine “Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruz kalım so-
nucu ortaya çıkan hastalıktır. Sosyal Güvenlik Kurumu, yardıma 
(edime) esas olacak meslek hastalıkları listesini ve bunların tes-

pitine yönelik usulleri yönetmelikle belirler.” ifadesinin eklenme-
si, çalışmaları süren Yönetmeliğin hazırlanıp yayımlanması öne-
rilmiştir. 6331 sayılı Kanunundaki 14. Maddede yer alan “ön tanı” 
ifadesi yerine “şüphe veya tanı” ifadesinin kullanılarak maddenin 

“(3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı 
şüphesi veya tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 
Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bildirir. Sağlık Bakanlığı, çalışanların 
sağlığının korunması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) ve Sosyal Güven-
lik Kurumu başta olmak üzere taraflarla gerekli veri paylaşımında 
bulunur.” şeklinde düzenlenmesi önerilmiştir.

Kapsama ilişkin olarak, kendi nam ve hesabına çalışanlar dâhil 
tüm çalışanların meslek hastalıkları kapsamına dâhil edilmesi ve 
Sağlık Bakanlığı veri toplama işlemlerine tüm çalışanların dâhil 
edilmesine yönelik düzenleme yapılması önerilmiştir. Ayrıca edi-
me esas işlemlerin SGK tarafından kendi mevzuatı çerçevesinde de-
vam ettirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması önerilmiştir.

Çalıştay’da hekimler tarafından tanı koyma işlemlerinin yeri-
ne getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli çalışma-
ların yapılması, öncelikle meslek hastalıkları ile ilgili her türlü et-
kilenmenin kayıt altına alınabilmesi, her düzeydeki hekimin bil-
dirim için teşvik edilmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından toplana-
cak bilgilerin olabildiğince geniş kapsamlı (ILO, WHO listeleri vb. 
ile birlikte) bir liste ile toplanması önerilmiştir. Meslek hastalıkla-
rı listesi ile ilgili olarak; halk sağlığı ve ülke önceliklerine göre, eş-
güdüm içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından meslek hastalıkları 
listesinin yapılması, SGK tarafından çalışma ve meslekte kazan-
ma gücü azalma oranı listelerine ilişkin güncelleme çalışmaları-
nın yapılması önerilmiştir.

Tanısı konulan ya da şüphesi duyulan meslek hastalıklarına 
ilişkin verilerin girildiği, depolandığı ve tanı koyma adımlarına 
ilişkin her türlü bilgilendirmenin yer alacağı bir yazılımın oluştu-
rulması ve mevcut insan kaynağı ile iyi uygulama örneklerinden 
faydalanılarak bir sürveyans sisteminin kurulması gerektiği vur-
gulanmıştır. Elde edilecek verilerin analizi ve sonrasında yürütü-
lecek olan çalışmalar için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda (Sağ-
lık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) “Meslek Hastalık-
ları Araştırma ve Sürveyans Birimi”nin kurulması ve sürveyans 
sistemi içerisinde SGK’ya bildirilmesi gereken meslek hastalıkla-
rının belirlenmesi önerilmiştir. Ayrıca çalışma ortamı gözetimi 
ve sağlık gözetimi verilerinin niteliğinin arttırılmasını sağlamak 
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı) ile Sağlık Bakanlığı arasında eşgüdüm 
sağlanması önerilmiştir. 

Kayıt ve bildirim ile ilgili olarak; Sağlık Bakanlığı tarafından 
yukarıda belirtildiği biçimde kayıt ve bildirim sistemi oluşturul-
ması, iş yeri hekimleri ve aile hekimleri başta olmak üzere tüm 
hekimlerin meslek hastalığının tanısını koyma ve bildirimini ko-
laylıkla yapabilmeleri için bir sistemin geliştirilmesi ve tanı süreç-
lerinde gerekli olan uygun laboratuvar altyapısı ile desteklenme-
si önerilmiştir.

Öneriler bütün hekimlerin meslek hastalığı tanısı koyabilmesi 
ve bütün verilerin Sağlık Bakanlığı’nca toplanarak analiz edilme-
sini, önceliklerin belirlenmesini öngörmektedir. Bu doğrultuda 
farklı kurumlar, örneğin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
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kanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tef-
tiş Kurulu, İSGÜM, Ulusal Konsey tarafından ulusal politikaların 
ve stratejik planların hazırlanmasına kanıta dayalı veri oluştura-
rak katkı sağlayacaktır. Tanı konan meslek hastalıklarının bir kıs-
mı sigorta, maluliyet, tazminat gibi hususlar bakımından Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve ilgili diğer kurumların alanına girecektir. Bu 
aşamada, belirlenecek sağlık hizmeti sunucuları tarafından hazır-
lanacak dosyalar değerlendirilebilecektir. Bu model Meslek Has-
talıkları Tanı Aşamalarında Filtreli Piramit Modeli olarak adlan-
dırılabilir (Şekil 4).

Çalıştay’da yukarıda belirtilen konulara ek olarak, iş sağlığı 
profesyonellerinin ve tanı konulan çalışanın iş güvencesinin 
sağlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından çalışma 
yapılması önerilmiştir. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, 
diğer sağlık personeli, iş ve meslek hastalıkları uzmanlarının 
uzmanlık alanına uygun ve bu planlamalara destek sağlayacak 
şekilde istihdamının sağlanması önerilmiştir. İlgili kurumlarda 
konuya ilişkin insan gücü istihdamının artırılması, iş ve meslek 
hastalıkları uzmanlarının uygun istihdamı konusunda kurumlar 
arası iş birliğinin geliştirilmesi önerilmiştir. Valilikler düzeyinde 

“İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu” oluşturulabileceği 
ifade edilmiştir. Konuyla ilgili çalışmaların 1 Mart 2017’ye kadar 
sonuçlandırılması öngörülmüştür. Üniversiteler tarafından 
kurulacak İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüleri’nin desteklenmesi, 
bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu düzeyinde de girişimde bu-
lunulması, bölgesel yapıların yanı sıra ÇPSSGP İş Sağlığı Bileşeni 
altında tanımlanmış bir eylem olan “Ulusal İSG Enstitüsü Kurul-
ması” konusunda Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) başta ol-

mak üzere ilgili paydaş kurumlar tarafından girişimde bulunul-
ması ve çalışmaların başlatılması önerilmiştir.

Ayrıntılı meslek öyküsünün alınmaması, laboratuvar olanak-
larında yetersizlikler, yetişmiş insan gücü sayısının yetersizliği ya 
da uygun istihdamı edilmemesi, iş hijyeni uygulamalarının yaygın 
olmaması gibi nedenler de meslek hastalıklarının saptanamaması 
nedenleri arasında sayılabilir.

Bütün bu saptamalar doğrultusunda unutulmamalıdır ki asıl 
konu meslek hastalıklarının önlenmesidir, öncelikli düzenlemeler 
ve faaliyetler bu doğrultuda olmalıdır.
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MESLEK HASTALIKLARI LİSTELERİ

Uzm. Dr. Abdulsamet SANDAL, Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

Bu bölümde yaygın olarak kullanılan üç uluslararası liste (ILO 
International Labour Organisation Uluslararası Çalışma Örgü-
tü Meslek Hastalıkları Listesi, WHO World Health Organisation 
Dünya Sağlık Örgütü Meslek Hastalıklarında Uluslararası Has-
talık Sınıflandırması Versiyon 10 - ICD-10 Listesi, Avrupa Birli-
ği Meslek Hastalıkları Listesi) ile ülkemizde kullanılan Çalışma 
Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri 
Yönetmeliği Ekinde yer alan meslek hastalıkları listesine yer ve-
rilmiştir.

ILO INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION (ULUSLARARASI 
ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ) MESLEK 
HASTALIKLARI LİSTESİ
(2010 yılında revize edilmiştir.)

Kaynak: ILO. (2010). List of occupational diseases (revised 
2010). Identification and recognition of occupational diseases: 
Criteria for incorporating diseases in the ILO list of occupational 
diseases (Occupational Safety and Health Series, No. 74). Geneva: 
International Labour Office.
1. Çalışma aktivitelerinden kaynaklanan etken temasına 

bağlı meslek hastalıkları
1.1. Kimyasal etkenlere bağlı hastalıklar

1.1.1. Berilyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.2. Kadmiyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.3. Fosfor ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.4. Krom ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.5. Mangan ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.6. Arsenik ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.7. Cıva ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.8. Kurşun ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.9. Flor ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.10. Karbon disülfit ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.11. Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen tü-

revlerine bağlı hastalıklar
1.1.12. Benzen ve homologlarına bağlı hastalıklar
1.1.13. Benzen ve homologlarının nitro- ve amino- türev-

lerine bağlı hastalıklar

1.1.14. Nitrogliserin ve diğer nitrik asit esterlerine bağlı 
hastalıklar

1.1.15. Alkoller, glikoller ve ketonlara bağlı hastalıklar
1.1.16. Karbon monoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür 

gibi asfiksiye yol açan etkenlere bağlı hastalıklar
1.1.17. Akrilonitrile bağlı hastalıklar
1.1.18. Azot oksitlerine bağlı hastalıklar
1.1.19. Vanadyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.20. Antimon ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.21. Heksana bağlı hastalıklar
1.1.22. Mineral asitlere bağlı hastalıklar
1.1.23. Farmasötik etkenlere bağlı hastalıklar
1.1.24. Nikel ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.25. Talyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.26. Osmiyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.27. Selenyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.28. Bakır ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.29. Platin ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.30. Kalay ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.31. Çinko ve bileşiklerine bağlı hastalıklar
1.1.32. Fosgene bağlı hastalıklar
1.1.33. Benzokinon gibi korneal irritanlara bağlı hastalık-

lar
1.1.34. Amonyağa bağlı hastalıklar
1.1.35. İzosiyanatlara bağlı hastalıklar
1.1.36. Canlı kıranlara bağlı hastalıklar
1.1.37. Kükürt oksitlere bağlı hastalıklar
1.1.38. Organik solventlere bağlı hastalıklar
1.1.39. Lateks ve lateks içeren ürünlere bağlı hastalıklar
1.1.40. Klora bağlı hastalıklar
1.1.41. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulama-

lara uygun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerin-
den dolayı kimyasal ajana temas ile çalışanın yaka-
landığı hastalıkla doğrudan bir bağlantının olduğu, 
daha önce bahsedilmemiş diğer kimyasal etkenlere 
bağlı hastalıklar

47

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Sandal A, Yıldız A.N. (2018) Meslek Hastalıkları Listeleri, A. N. Yıldız, A. Sandal. (Ed.). 
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celleyerek, genişletmişlerdir.
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1.2. Fiziksel etkenlere bağlı hastalıklar
1.2.1. Gürültüye bağlı işitme kaybı
1.2.2. Titreşime bağlı hastalıklar (kas, tendon, kemik, ek-

lem, periferik kan damarları veya periferik sinir 
hastalıkları)

1.2.3. Yüksek basınç veya düşük basınçlı havaya bağlı 
hastalıklar

1.2.4. İyonlaştırıcı radyasyona bağlı hastalıklar
1.2.5. Lazer dâhil optik radyasyonlara (ultraviyole, görü-

nen ışık, kızılötesi) bağlı hastalıklar
 1.2.6. Aşırı sıcağa bağlı hastalıklar
1.2.7. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulamala-

ra uygun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerinden 
dolayı fiziksel ajana temas ile çalışanın yakalandı-
ğı hastalıkla doğrudan bir bağlantının olduğu, daha 
önce bahsedilmemiş diğer fiziksel etkenlere bağlı 
hastalıklar

1.3. Biyolojik ajanlar ve bulaşıcı veya paraziter hastalıklar
1.3.1. Bruselloz
1.3.2. Hepatit virüsleri
1.3.3. Human Immunodeficiency Virüs (HIV)
1.3.4. Tetanos
1.3.5. Tüberküloz
1.3.6. Bakteriyel veya fungal kontamine edicilere bağlı 

toksik veya enflamatuvar sendromlar
1.3.7. Şarbon
1.3.8. Leptospirozis
1.3.9. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulamala-

ra uygun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerinden 
dolayı biyolojik ajana temas ile çalışanın yakalandı-
ğı hastalıkla doğrudan bir bağlantının olduğu, daha 
önce bahsedilmemiş diğer biyolojik etkenlere bağlı 
hastalıklar

2. Hedef organ sistemlere bağlı meslek hastalıkları
2.1. Solunum sistemi hastalıkları

2.1.1. Fibrojenik mineral tozlarına bağlı pnömokonyozlar 
(silikozis, antrako-silikozis, asbestozis)

2.1.2. Silikotüberküloz
2.1.3. Fibrojenik olmayan mineral tozlarına bağlı pnömo-

konyozlar
2.1.4. Siderozis
2.1.5. Sert metal tozlarına bağlı bronkopulmoner hasta-

lıklar
2.1.6. Pamuk (bisinozis), keten, kenevir, sabır ağacı veya 

şeker kamışı (bagassozis) tozuna bağlı gelişen bron-
kopulmoner hastalıklar

2.1.7. Bilinen duyarlaştırıcı ajanlar ve iş süreçleri ile ilgili 
irritanlara bağlı astım

2.1.8. Organik tozlar ve iş aktivitelerinden kaynaklanan 
mikrobiyolojik olarak kontamine aerosollere bağlı 
ektrensek alerjik alveolit

2.1.9. İş aktivitlerine bağlı ortaya çıkan kömür tozu, taş 
fırınına bağlı tozlar, odun tozu, tahıl ve tarım işle-

rine bağlı tozlar, hayvan ahırlarındaki tozlar, teks-
til işinden kaynaklanan tozlar ve kâğıt tozuna bağlı 
kronik obstrüktif akciğer hastalığı

2.1.10. Alüminyuma bağlı akciğer hastalıkları
2.1.11. İş sürecine bağlı bilinen duyarlaştırıcı ajanlar ve ir-

ritanlara bağlı üst hava yolu hastalıkları
2.1.12. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulama-

lara uygun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerin-
den dolayı risk faktörlerine temas ile çalışanın ya-
kalandığı hastalıkla doğrudan bir bağlantının ol-
duğu, daha önce bahsedilmemiş diğer solunumsal 
hastalıklar

2.2. Deri hastalıkları
2.2.1. Diğer başlıklara dâhil edilmeyen, diğer bilinen aler-

ji tetikleyen etkenlere bağlı alerjik kontakt derma-
tozlar ve kontakt ürtikeri

2.2.2. Diğer başlıklara dâhil edilmeyen, diğer bilinen irri-
tan etkenlere bağlı irritan kontakt dermatozlar

2.2.3. Diğer başlıklara dâhil edilmeyen, diğer bilinen et-
kenlere bağlı vitiligo

2.2.4. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulama-
lara uygun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerin-
den dolayı fiziksel, kimyasal, biyolojik risk faktörle-
rine temas ile çalışanın yakalandığı hastalıkla doğ-
rudan bir bağlantının olduğu, daha önce bahsedil-
memiş diğer deri hastalıkları

2.3. Kas-iskelet sistemi hastalıkları
2.3.1. El bileğinin tekrarlayıcı hareketleri, kuvvetli zorla-

maları ve aşırı postürlerine bağlı radial stiloid teno-
sinovit

2.3.2. El bileğinin tekrarlayıcı hareketleri, kuvvetli zorla-
maları ve aşırı postürlerine bağlı el ve el bileğinin 
kronik tenosinoviti

2.3.3. Dirsek bölgesine uzamış basınca bağlı olekranon  
bursiti

2.3.4. Uzamış diz çökme pozisyonuna bağlı prepatellar  
bursit

2.3.5. Tekrarlayıcı kuvvetli çalışmaya bağlı epikondilit
2.3.6. Diz çökme veya çömelme pozisyonunda uzamış 

çalışma periyodları sonrasında menisküs lezyonla-
rı

2.3.7. Tekrarlayıcı kuvvetli çalışma, titreşim içeren çalış-
ma, el bileğinin aşırı postürleri veya bunların kom-
binasyonuna bağlı karpal tünel sendromu

2.3.8. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulama-
lara uygun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerin-
den dolayı risk faktörlerine temas ile çalışanın ya-
kalandığı hastalıkla doğrudan bir bağlantının oldu-
ğu, daha önce bahsedilmemiş diğer kas-iskelet sis-
temi hastalıkları

2.4. Ruhsal ve davranışsal hastalıklar
2.4.1. Post-travmatik stres bozukluğu
2.4.2. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulama-



Meslek Hastalıkları Listeleri 809

lara uygun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerin-
den dolayı risk faktörlerine temas ile çalışanın ya-
kalandığı hastalıkla doğrudan bir bağlantının oldu-
ğu, daha önce bahsedilmemiş diğer ruhsal ve dav-
ranışsal hastalıklar

3. Mesleki kanser
3.1. Aşağıdaki etkenlere bağlı kanserler

3.1.1. Asbest
3.1.2. Benzidin ve tuzları
3.1.3. Bis-klorometil eter (BCME)
3.1.4. Krom VI bileşikleri
3.1.5. Kömür katranı, kömür katranı ziftleri veya kurum-

ları
3.1.6. Beta-naftilamin
3.1.7. Vinil klorür
3.1.8. Benzen
3.1.9. Benzen veya homologlarının toksik nitro- ve ami-

no-türevleri
3.1.10. İyonlaştırıcı radyasyon
3.1.11. Katran, zift, bitüm, mineral yağı, antrasen ve bile-

şikleri, ürünleri veya bu maddelerin kalıntıları
3.1.12. Kok fırını emisyonları
3.1.13. Nikel bileşikleri
3.1.14. Odun tozu
3.1.15. Arsenik ve bileşikleri
3.1.16. Berilyum ve bileşikleri
3.1.17. Kadmiyum ve bileşikleri
3.1.18. Eriyonit
3.1.19. Etilen oksit
3.1.20. Hepatit B virüs (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV)
3.1.21. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulama-

lara uygun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerin-
den dolayı risk faktörlerine temas ile çalışanın ya-
kalandığı kanserle doğrudan bir bağlantının oldu-
ğu, daha önce bahsedilmemiş diğer kanserler

4. Diğer hastalıklar
4.1. Madenci nistagmusu
4.2. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulamalara

uygun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerinden dolayı 
risk faktörlerine temas ile çalışanın yakalandığı hasta-
lıkla doğrudan bir bağlantının olduğu, daha önce bah-
sedilmemiş diğer hastalıklar

WHO WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ) İȘ 
SAĞLIĞINDA ULUSLARARASI 
HASTALIK ve İLİŞKİLİ SAĞLIK 
PROBLEMLERİ İSTATİSTİKSEL 
SINIFLANDIRMASI REVİZYON 10  
(ICD-10) LİSTESİ
Kaynak: Karjalainen, A. (1999). International Statistical Classifi-
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A.1. Belirli infeksiyonlar ve parazitik hastalıklar
A.1.1 İntestinal ve bakteriyel enfeksiyonlar (A00-A69)

A15.- ile A19.- Tüberküloz
A15-16 Solunum sistemi 
A17 Sinir sistemi
A18 Diğer organlar
A19 Miliyer tüberküloz 
A21.- Tularemi
A22.- Şarbon 
A23.- Bruselloz 
A26.- Erizipeloid
A26.0 Kutanöz erizipeloid 
A27.- Leptospirozis
A35 Diğer tetanos
A69.2 Lyme hastalığı

A.1.2 Klamidyal ve riketsiyal infeksiyonlar (A70-A79)
A70 Chlamydia psittaci enfeksiyonu (ornitoz)
J16.0 Klamidya pnömonisi
(J10-J18 arasındaki diğer pnömonilere bakınız)
A77.- Benekli humma [kene kaynaklı riketsiyozlar] 
A78 Q ateşi

A.1.3 Viral infeksiyonlar (A80-B34)
A82.- Kuduz
A84.- Kene kaynaklı viral ensefalit
A98.- Diğer viral hemorajik [kanamalı] ateşler, başka yerde 

sınıflandırılmamış 
A98.5 Renal sendromla birlikte hemorajik [kanamalı] ateş

– Hemorajik [kanamalı] ateş
– Hantaan virüsü hastalığı
– Böbrek belirtileri ile birlikte Hantavirüs hastalığı

B01.- Varisella [su çiçeği]
B05.- Kızamık
B16.- Akut hepatit B
B17.- Diğer akut viral hepatit
B17.0 Akut hepatit C 
B17.1 Akut hepatit E
B20.- ile B24.- İnsan immün yetmezlik virüsü [HIV] has-

talığı
B24.- Tanımlanmamış insan immün yetmezlik virüsü 

[HIV] hastalığı

A.1.4 Mikozlar (B35-B49) 
B38.- Koksidiyoidomikoz 
B39.- Histoplazmoz
B42.- Sporotrikoz

A.1.5 Protozoal ve parazitik hastalıklar (B50-B89)
B58.- Toksoplazmoz
B65.- Şistozomiyaz [bilharziyaz] 
B67.- Ekinokokkoz
B76.- Kancalı kurt hastalıkları 

B76.0 Ankilostomiyaz
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A.2. Malign neoplaziler (C00-C97)
C22.-  Karaciğer ve intrahepatik safra kanallarının kötü huy-

lu neoplazması 
C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu

C30.- Burun boşluğunun ve orta kulağın kötü huylu neop-
lazması 
C30.0 Burun boşluğunun kötü huylu neoplazması

C32.- Larenksin kötü huylu neoplazması
C34.- Bronş ve akciğerin kötü huylu neoplazması
C40.- ile C41.- Kemik ve eklem kıkırdağının kötü huylu ne-

oplazmaları
C40 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının kötü huylu ne-

oplazması 
C41 Diğer ve tanımlanmamış yerlerin kemik ve eklem kı-

kırdağının kötü huylu neoplazması
C44 Derinin diğer kötü huylu neoplazmaları

– yassı hücreli karsinom
Not: “Diğer” melanoma dışı deri neoplazmalarını ifade etmektedir.

C45.- Mezotelyoma
C45.0 Plevranın mezotelyoması
C45.1 Peritonun mezotelyoması
C45.7 Diğer yerlerin mezotelyoması
C45.9 Mezotelyoma, tanımlanmamış

C67.- Mesanenin kötü huylu neoplazması
C91.- ile C95.- Lösemiler

C91 Lenfoid lösemi
C92 Miyeloid lösemi
C94 Tanımlanmış hücre tipinde diğer lösemiler

A.3. Malign olmayan hematolojik hastalıklar (D50-D89)
D59.- Edinsel hemolitik anemi
D59.4 Diğer otoimmün olmayan hemolitik anemiler
D61.- Diğer aplastik anemiler
D61.2 Diğer dış etkenlere bağlı aplastik anemi
D64.- Diğer anemiler
D64.2 İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik ane-

mi 
D70 Agranülositoz
D74.- Methemoglobinemi

D74.8 Diğer methemoglobinemiler

A.4. Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar (F00-F99)
F06.- Beyin hasarı ve disfonksiyonu ile fiziksel hastalığa 

bağlı diğer mental bozukluklar
F06.7 Hafif kognitif bozukluk
F07.- Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksyonuna bağlı kişilik 

ve davranış bozuklukları
F07.2 Postkonküzyonel sendrom
F43.- Ciddi gerilime (strese) reaksiyon ve uyum bozuklukla-

rı
F43.0 Akut gerilim (stres) reaksiyonu
F43.1 Post-travmatik gerilim (stres) bozukluğu

A.5 Sinir Sistemi Hastalıkları (G00-G99)

G21.- Sekonder parkinsonizm
G21.2 Diğer dış etkenlere bağlı sekonder parkinso-

nizm
G25.- Diğer ekstrapiramidal ve hareket bozuklukları
G56.- Üst uzuv mononöropatileri

G56.0 Karpal tünel sendromu
G56.2 Ulnar sinirin diğer lezyonları
G56.3 Radial sinir lezyonu
G56.8 Üst uzuvun diğer mononöropatileri

G62.- Diğer polinöropatiler
G62.2 Diğer toksik etkenlere bağlı polinöropati
G62.8 Diğer tanımlanmış polinöropatiler

G92 Toksik ensefalopati

A.6 Göz ve göz eklerinin hastalıkları (H00-H59)
H10.- Konjonktivit

H10.8 Diğer konjonktivit
H16.- Keratit

H16.1 Konjonktivit olmadan diğer yüzeyel keratit (fo-
tokeratit) 

H26.- Diğer katarakt
H26.8 Diğer tanımlanmış katarakt

H55 Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri

A.7 Kulak ve Processus Mastoideus Hastalıkları (H60-H95)
H83.3 İç kulakta gürültü etkileri

A.8 Dolaşım Sistemi Hastalıkları (I00-I99)
I73.0 Raynaud sendromu

A.9 Solunum Sistemi Hastalıkları (J00-J99)
A.9.1 Pnömokonyozlar ve inorganik tozlara bağlı pul-

moner veya plevral fibrosis
J60 Kömür işçisi pnömokonyozu
J61 Asbest ve diğer mineral liflerine bağlı pnömokonyoz 

(Asbestoz)
Ayrıca J90, J92.0, J94.8’a bakınız
J62.- Silika içeren toza bağlı pnömokonyoz

J62.0 Talk tozuna bağlı pnömokonyoz
J62.8 Silika içeren diğer toza bağlı pnömokonyoz

J63.- Diğer inorganik tozlara bağlı pnömokonyoz
J63.0 Aluminoz (akciğerin)
J63.1 Boksit fibrozu (akciğerin)
J63.2 Beriliyoz / beriliyozis
J63.3 Grafit fibrozu (akciğerin)
J63.4 Siderozis
J63.5 Stannozis
J63.8 Tanımlanmış diğer inorganik tozlara bağlı 

pnömokonyoz
J65 Tüberküloz ile ilişkili pnömokonyoz
J90 Plevral efüzyon, başka yerde sınıflandırılmamış (Efüz-

yonlu plörezi)
J92.- Plevral plak
J92.0 Asbest varlığı ile birlikte plevral plak
J84.- Diğer interstisiyel akciğer hastalıkları
J84.1 Fibrozis ile birlikte diğer interstisiyel akciğer hastalık-
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ları 
J94.- Diğer plevral durumlar

J94.8 Diğer tanımlanmış plevral durumlar
A.9.2 Meslek astımı ve Alerjik Solunum Hastalıkları
J30.3 Diğer alerjik rinit
J45.- Astım

J45.0 Baskın olarak alerjik astım
J45.1 Alerjik olmayan astım
J45.8 Karma astım
J45.9 Astım, tanımlanmamış

J66.- Spesifik organik toza bağlı havayolu hastalığı
J66.0 Bisinozis
J66.1 Keten giyen hastalığı
J66.8 Diğer spesifik organik tozlara bağlı havayolu 

hastalığı 
J67.- Organik toza bağlı hipersensitivite pnömonisi

J67.0 Çiftçi akciğeri
J67.1 Bagassozis
J67.2 Kuşçu akciğeri
J67.3 Suberozis
J67.4 Bira işçisi akciğeri
J67.5 Mantar-işçisi akciğeri
J67.6 Akçaağaç kabuk soyucusu akciğeri
J67.7 Klima ve nemlendirici akciğeri
J67.8 Diğer organik tozlara bağlı aşırı duyarlılık pnö-

monisi

A.9.3 Toksik ve İritasyona bağlı Solunum Hastalıkları
J68.- Kimyasalların, gazların, dumanların veya buharların 

solunmasına bağlı respiratuvar durumlar
J68.0 Kimyasallara, gazlara, dumanlara veya buhar-

lara bağlı bronşit ve pnömoni
J68.1 Kimyasallara, gazlara, dumanlara veya buhar-

lara bağlı akciğer ödemi
J68.2 Kimyasallara, gazlara, dumanlara veya buhar-

lara bağlı üst solunum yolu enflamasyonu, baş-
ka yerde sınıflandırılmamış

J68.3 Kimyasallara, gazlara, dumanlara veya buhar-
lara bağlı diğer akut ve subakut respiratuvar 
durumlar

J68.4 Kimyasallara, gazlara, dumanlara veya buhar-
lara bağlı kronik respiratuvar durumlar (amfi-
zem, bronşiyolit, fibrozis)

J68.8 Kimyasalların, gazların, dumanların veya bu-
harların solunmasına bağlı diğer respiratuvar 
durumlar

J34.- Burun ve nazal sinüslerin diğer bozuklukları
J34.8 Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış 

bozuklukları
— Nazal ülser ve nazal septum perforasyonu

J04.- Akut larenjit ve trakeit

A.10 Karaciğer Hastalıkları (K00-K93)
K71.- Toksik karaciğer hastalığı

A.11 Deri ve Subkütan Doku Hastalıkları (L00-L99)

L23.- Alerjik kontakt dermatit
L23.0  Metallere bağlı alerjik kontakt dermatit
L23.1 Yapıştırıcılara bağlı alerjik kontakt dermatit
L23.2 Kozmetiklere bağlı alerjik kontakt dermatit
L23.3 Deriyle temas eden ilaçlara bağlı alerjik kontakt 

dermatit
L23.4 Boyalara bağlı alerjik kontakt dermatit
L23.5 Diğer kimyasal ürünlere bağlı alerjik kontakt 

dermatit
L23.6 Deriye temas eden gıdalara bağlı Alerjik kon-

takt dermatit
L23.7 Bitkilere bağlı alerjik kontakt dermatit, gıdalar 

hariç
L23.8 Diğer etkenlere bağlı alerjik kontakt dermatit
L23.9 Alerjik kontakt dermatit, tanımlanmamış ne-

denler 
L24.- İrritan kontakt dermatit

L24.0 Deterjanlara bağlı irritan kontakt dermatit
L24.1 Yemek ve makine yağlarına bağlı irritan kontakt 

dermatit
L24.2 Çözücülere bağlı irritan kontakt dermatit
L24.3 Kozmetiklere bağlı irritan kontakt dermatit
L24.4 Deriyle temas eden ilaçlara bağlı irritan kontakt 

dermatit
L24.5 Diğer kimyasal ürünlere bağlı irritan kontakt 

dermatit
L24.6 Deriyle temas eden gıdalara bağlı irritan kon-

takt dermatit
L24.7 Bitkilere bağlı irritan kontakt dermatit, gıdalar 

hariç
L24.8 Diğer etkenlere bağlı irritan kontakt dermatit
L24.9 İrritan kontakt dermatit, tanımlanmamış ne-

den
L25.- Tanımlanmamış kontakt dermatit

L25.0 Kozmetiklere bağlı tanımlanmamış kontakt 
dermatit

L25.1 Deriye temas eden ilaçlara bağlı tanımlanma-
mış kontakt dermatit

L25.2 Boyalara bağlı tanımlanmamış kontakt derma-
tit

L25.3 Diğer kimyasal ürünlere bağlı tanımlanmamış 
kontakt dermatit

L25.4 Deriyle temas eden gıdalara bağlı tanımlanma-
mış kontakt dermatit

L25.5 Bitkilere bağlı tanımlanmamış kontakt derma-
tit, gıda hariç

L25.8 Diğer etkenlere bağlı tanımlanmamış kontakt 
dermatit

L25.9 Tanımlanmamış kontakt dermatit, tanımlan-
mamış neden

L50.- Ürtiker
L50.6 Kontakt ürtiker

L58.- Radyodermatit
L58.0 Akut radyodermatit
L58.1 Kronik radyodermatit

L70.- Akne
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L70.8 Diğer akneler
A.12 Kas-iskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları 

(M00-M99)
M65.- Sinovit ve tenosinovit

M65.4 Radial stiloid tenosinovit [de Quervain]
M70.- Kullanma, fazla kullanma ve baskıya bağlı yumuşak 

doku bozuklukları
M70.0 El ve el bileğinin kronik krepitan sinoviti
M70.2 Olekranon bursitis
M70.4 Prepatellar bursitis 

M77.- Diğer entezopatiler
M77.0 Medial epikondilit
M77.1 Lateral epikondilit

A.13 Genitoüriner Sistem Hastalıkları (N00-N99)
N14.- İlaç ve ağır metallerle indüklenen tübülo-interstisiyel 

ve tübüler durumlar
N14.3 Ağır metallerle indüklenen nefropati
N14.4 Toksik nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış

A.14 Belirtiler, bulgular, anormal klinik ve laboratuvar bul-
guları, başka yerde sınıflanmamış (R00-R99)

R04.- Solunum yollarından kaynaklanan hemoraji
R04.0 Epistaksis
R04.2 Hemoptizi

R05 Öksürük
R06.- Solunum anormallikleri 

R06.0 Dispne
R06.2 Vizing

R09.- Dolaşım ve solunum sistemine ait diğer semptom ve 
belirtiler
R09.0 Asfiksi
R09.1 Plörezi

R10.- Abdominal ve pelvik ağrı
R10.4 Diğer ve tanımlanmamış abdominal ağrı

R11 Bulantı ve kusma
R17 Tanımlanmamış sarılık
R20.- Deri duyu bozuklukları

R20.2 Deri parestezisi
R21 Döküntü ve diğer nonspesifik deri erupsiyonu
R23.- Diğer deri değişiklikleri

R23.0 Siyanoz
R23.3 Spontan ekimozlar
R23.4 Deri yapısında değişiklikler

R25.- Anormal istem dışı hareketler
R25.1 Tremor, tanımlanmamış
R25.3 Fasikülasyon

R27.- Diğer koordinasyon eksikliği
R27.0 Ataksi, tanımlanmamış

R31 Tanımlanmamış hematüri
R34 Anüri ve oligüri 
R35 Poliüri
R40 Somnolans, stupor ve koma
R42 Baş dönmesi ve sersemlik
R43.- Koku ve tat bozuklukları

R43.0 Anosmi 

R43.1 Parosmi
R44.- Genel duyular ve algıları içeren diğer semptomlar ve 

belirtiler 
R44.3 Halusinasyonlar, tanımlanmamış

R50.- Sebebi bilinmeyen ateş
R50.9 Ateş, tanımlanmamış

R51 Baş ağrısı
R53 Kırgınlık ve yorgunluk
R55 Senkop ve bayılma
R68.- Diğer genel semptomlar ve belirtiler

R68.8 Diğer tanımlanmış genel semptomlar ve belir-
tiler

R70-R79 Kan incelenmesinde anormal bulgular, tanısı ol-
mayan ayrıntılar için ICD-10 listesine bakınız

A.15 Yaralanma, zehirlenme ve dış sebeplere bağlı diğer be-
lirli sonuçlar (S00-T98)

T51.- Alkolün toksik etkisi
T51.0 Etanol
T51.1 Metanol
T51.2 2-Propanol
T51.3 Füzel yağı (amil-, butil- ve propil- alkol)
T51.8 Diğer alkoller

T52.- Organik solventlerin toksik etkisi
T52.0 Petrol ürünleri
T52.1 Benzen
T52.2 Benzen homologları
T52.3 Glikol
T52.4 Ketonlar
T52.5 Diğer organik solventler

T53.- Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen derive-
lerinin toksik etkisi
T53.0 Karbon tetraklorid
T53.1 Kloroform
T53.2 Trikloroetilen
T53.3 Tetrakloroetilen
T53.4 Diklorometan
T53.5 Kloroflorokarbonlar
T53.6 Alifatik hidrokarbonların diğer halojen derive-

leri
T53.7 Aromatik hidrokarbonların diğer halojen deri-

veleri
T54.- Koroziv maddelerin toksik etkisi

T54.0 Fenol ve fenol homologları
T54.1 Diğer koroziv organik bileşenler
T54.2 Koroziv asitler ve asit-benzeri maddeler
T54.3 Koroziv alkaliler ve alkali-benzeri maddeler

T55 Sabunlar ve deterjanların toksik etkisi 
T56.- Metallerin toksik etkisi

T56.0 Kurşun ve bileşenleri
T56.1 Cıva ve bileşenleri
T56.2 Krom ve bileşenleri
T56.3 Kadmiyum ve bileşenleri
T56.4 Bakır ve bileşenleri
T56.5 Çinko ve bileşenleri
T56.6 Kalay ve bileşenleri
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T56.7 Berilyum ve bileşenleri
T56.8 Diğer metaller

T57.- Diğer inorganik maddelerin toksik etkisi
T57.0 Arsenik ve bileşenleri
T57.1 Fosfor ve bileşenleri
T57.2 Mangan ve bileşenleri
T57.3 Hidrojen siyanür
T57.8 Diğer tanımlanmış inorganik maddeler

T58 Karbonmonoksitin toksik etkisi
T59.- Diğer gazlar, dumanlar ve buharların toksik etkisi 

T59.0 Nitrojen oksitler
T59.1 Sülfürdioksit
T59.2 Formaldehid
T59.3 Göz yaşartıcı gaz
T59.4 Klor gazı
T59.5 Flor gazı ve hidrojen florid
T59.6 Hidrojen sülfit
T59.7 Karbondioksit
T59.8 Diğer tanımlanmış gazlar, dumanlar ve buhar-

lar
T60.- Pestisitlerin toksik etkisi

T60.0 Organofosfat ve karbamat insektisitleri
T60.1 Halojenli insektisitler
T60.2 Diğer insektisitler
T60.3 Herbisitler ve fungisitler
T60.4 Rodentisitler
T60.8 Diğer pestisitler

T65.- Diğer ve tanımlanmamış maddelerin toksik etkisi
T65.0 Siyanürler
T65.1 Striknin ve tuzları
T65.2 Tütün ve nikotin
T65.3 Benzen nitroderiveleri ve aminoderiveleri ve 

onun homologları
T65.4 Karbon disülfür
T65.5 Nitrogliserin ve diğer nitrik asitler ve esterler
T65.6 Boyalar, başka yerde sınıflandırılmamış
T65.7 Diğer tanımlanmış maddelerin toksik etkisi

T66 Radyasyonun tanımlanmamış etkileri
T67. Isı ve ışığın etkileri
T68 Hipotermi
T69 Düşük ısının diğer etkileri
T70 Hava basıncı ve su basıncının etkileri
T71 Asfiksi
T73. Diğer yoksunluk etkileri

T73.2 Maruz kalmaya bağlı tükenme
T73.3 Aşırı çabaya bağlı tükenme

T75.- Diğer dış kaynaklı nedenlerin etkileri
T75.2 Titreşimin etkileri
T75.4 Elektrik akımının etkileri

T78.- Yan etkiler, başka yerde sınıflandırılmamış
T78.2 Anafilaktik şok, tanımlanmamış
T78.4 Alerji, tanımlanmamış

A.16 Morbidite ve Mortalitenin Dış Sebepleri (V01-Y98)
W42 Gürültüye maruz kalma
W43 Vibrasyona maruz kalma

W88 İyonize radyasyona maruz kalma
W89 İnsan yapımı görünür ve ultraviole ışığına maruz 

kalma
W90 Diğer iyonize olmayan radyasyona maruz kalma
W91 Radyasyonun tanımlanmamış tipine maruz kalma
X45 Alkole maruz kalma ve kaza ile zehirlenme
X46 Organik çözücüler ve halojen hidrokarbonlar ile onla-

rın buharlarına maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X47 Diğer gazlar ve buharlara maruz kalma ve kazayla ze-

hirlenme 
X48 Pestisitlere maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X49 Diğer ve tanımlanmamış kimyasallar ve zararlı mad-

delere maruz kalma ve kazayla zehirlenme
X50 Aşırı çaba ve gayretli veya tekrarlayan hareketler
Y96 İş ile ilgili durum

A.17 Sağlık durumunu ve Sağlık Hizmetlerine başvuruyu et-
kileyen faktörler (Z00- Z99)

Z02. İdari amaçlar için muayene ve müracaat
Z02.1 İşe girme öncesi muayene

Z03. Şüpheli hastalıklar ve durumlar için tıbbi gözlem ve 
değerlendirme

Alt gruplar için ICD-10 listesine bakınız
Z04. Diğer nedenler için muayene ve gözlem

Z04.2 İş kazası sonrası muayene ve gözlem
Z04.8 Diğer tanımlanmış nedenler için muayene ve 

gözlem
Z10.- Nüfusun tanımlı alt gruplarına yönelik rutin genel 

sağlık kontrolü
Z10.0 Mesleki sağlık muayenesi

Z57.- Mesleki risk faktörlerine (etmenlerine) maruz kalma
Z57.0 Mesleki gürültüye maruz kalma
Z57.1 Meslek nedeniyle radyasyona maruz kalma
Z57.2 Mesleki toza maruz kalma
Z57.3 Mesleki diğer hava kirlenmelerine maruz kal-

ma 
Z57.4 Tarımda mesleki toksik etkenlere maruz kalma
Z57.5 Diğer endüstrilerde mesleki toksik etkenlere 

maruz kalma 
Z57.6 Mesleki aşırı ısıya maruz kalma
Z57.7 Mesleki vibrasyona maruz kalma
Z57.8 Mesleki diğer risk faktörlerine (etmenlerine) 

maruz kalma 
Z57.9 Mesleki tanımlanmamış risk faktörlerine (et-

menlerine) maruz kalma
Z71.- Diğer danışma ve tıbbi tavsiye için sağlık servislerine 

gelen kişiler, başka yerde sınıflandırılmamış
Z71.8 Diğer tanımlanmış danışma

AVRUPA BİRLİĞİ  
MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ
Kaynak: Avrupa Komisyonu. (2003). Commission Recommenda-
tion of 19 September 2003 concerning the European schedule of 
occupational diseases C(2003) 3297. OJ L 238, 25 Eylül 2003.
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EK I – AVRUPA MESLEK HASTALIKLARI 
LİSTESİ 
Bu listede belirtilen hastalıklar doğrudan meslekle ilişkili olmalı-
dır. Aşağıda belirtilen her bir hastalığın tanınma kriterleri Avru-
pa Komisyonu tarafından belirlenmiştir. 

1 Aşağıdaki kimyasal etkenlerin sebep olduğu hastalıklar
100 Akrilonitril
101  Arsenik veya bileşikleri
102 Berilyum (glusinyum) veya bileşikleri

103.01 Karbon monoksit
103.02 Karbon oksiklorit
104.01 Hidrosiyanik asit
104.02 Syanidler ve bileşikleri
104.03 İzosiyanatlar

105 Kadmiyum veya bileşikleri
106 Krom veya bileşikleri
107 Cıva veya bileşikleri
108 Mangan veya bileşikleri

109.01 Nitrik asit
109.02 Azot oksitleri
109.03 Amonyak

110  Nikel veya bileşikleri
111 Fosfor veya bileşikleri
112 Kurşun veya bileşikleri

113.01 Kükürt oksitleri
113.02 Sülfürik asit
113.03 Karbon disülfit

114  Vanadyum veya bileşikleri
115.01 Klor
115.02 Brom
115.04 İyot
115.05 Flor veya bileşikleri

116 Petrol eteri veya petrolden kaynak alan alifatik veya aro-
matik hidrokarbonlar 

117 Alifatik veya aromatik hidrokarbonların halojenize 
türevleri 

118 Bütil, metil ve izopropil alkol
119 Etilen glikol, dietilen glikol, 1,4-butanediol ve gilkoller ve 

gliserolün azotlu türevleri 
120 Metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, dikloroizop-

ropil eter, guaiakol, metil eter ve etilen glikolün etil eteri 
121 Aseton, kloroaseton, bromoaseton, hekzafloroaseton, 

metil etil keton, metil n-butil keton, metil izobütil keton, 
diaseton alkol, mesitil oksit, 2-metilsiklohekzanon

122 Organofosfat esterleri
123 Organik asitler
124 Formaldehit
125 Alifatik azotlu türevler

126.01 Benzen veya benzerleri (benzen benzerleri 
CnH2n-6 formülü ile gösterilmektedir)

126.02 Naftalen veya naftalen benzerleri (Naftalen ben-
zerleri CnH2n-12 formülü ile gösterilmektedir)

126.03 Vinylbenzen ve divinilbenzen
127 Aromatik hidrokarbonların halojenize türevleri

128.01 Fenoller veya benzerleri veya halojenize türevleri 
128.02 Naftoller veya benzerleri veya halojenize türevleri
128.03 Alkilaril oksitlerinin halojenize türevleri 
128.04 Alkilaril sülfonatların halojenize türevleri 
128.05 Benzokinonlar
129.01 Aromatik aminler veya aromatik hidrazinler veya 

halojenize, fenolik, nitrifiye, nitratlı veya kükürt-
lü türevleri 

129.02 Alifatik aminler ve halojenize türevleri
130.01 Aromatik hidrokarbonların nitratlı türevleri
130.02 Fenol veya benzerlerinin nitratlı türevleri

131 Antimon ve bileşikleri
132 Nitrik asit esterleri
133 Hidrojen sülfit
135 Diğer başlıklarda belirtilmeyen organik solventlere bağlı 

ensefalopatiler 
136 Diğer başlıklarda belirtilmeyen organik solventlere bağlı 

polinöropatiler

2 Diğer başlıklarda belirtilmeyen maddelere ve ajanlara 
bağlı cilt hastalıkları
201 Aşağıdaki ajanlara bağlı cilt hastalıkları ve cilt kanserleri:

201.01 Kurum
201.03 Katran
201.02 Bitüm
201.04 Zift
201.05 Antrasen veya bileşikleri
201.06 Mineral veya diğer yağlar
201.07 Ham parafin
201.08 Karbazol veya bileşikleri 
201.09 Kömür damıtma yan ürünler

202 Bilimsel olarak tanınmış, diğer başlıklarda belirtilmeyen 
allerji tetikleyen veya iritan maddelere bağlı mesleki cilt 
hastalıkları

3 Diğer başlıklarda belirtilmeyen madde ve ajanların inha-
lasyonuna bağlı hastalıklar 
301 Solunum sistemi hastalıkları ve kanserleri

301.11 Silikozis
301.12 Silikozis ve beraberinde pulmoner tüberküloz 
301.21 Asbestozis
301.22 Asbest tozu inhalasyonu sonrası mezotelyoma 
301.31 Silikat tozlarına bağlı pnömokonyozlar 

302 Asbestin bronşiyal kanser şeklinde komplikasyonu 
303 Sinterlenmiş metal tozlarına bağlı bronkopulmoner has-

talıklar 
304.01 Ekstrensek alerjik alveolitler
304.02 Pamuk, keten, kenevir, jüt, sisal ve bagas toz ve lif-

lerinin inhalasyonuna bağlı akciğer hastalıkları
304.04 Kobalt, kalay, baryum ve grafit tozu inhalasyonu-

na bağlı solunumsal hastalıklar
304.05 Siderozis
305.01 Odun tozuna bağlı üst solunum yolunun kanseröz 

hastalıkları 
304.06 İşin tipine özgü ve tutarlı olarak alerjen olarak ta-

nınan maddelerin inhalasyonuna bağlı alerjik as-
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tımlar 
304.07 İşin tipine özgü ve tutarlı olarak alerjen olarak ta-

nınan maddelerin inhalasyonuna bağlı alerjik rinit
306 Asbeste bağlı solunum kısıtlılığına sebep olan plevranın 

fibrotik hastalıkları 
307 Yer altı kömür madenlerinde çalışan madencilerde kro-

nik obstrüktif bronşit veya amfizem 
308 Asbest tozu inhalasyonu sonrası akciğer kanseri 
309 Alüminyum veya bileşikleri toz veya dumanlarına bağlı 

bronkopulmoner hastalıklar 
310 Bazik cüruf tozlarına bağlı bronkopulmoner hastalıklar 

4 Enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar 
401 Hayvanlar veya kalıntılarından insanlara yayılan bulaşıcı 

veya parazitik hastalıklar 
402 Tetanos
403 Bruselloz
404 Viral hepatitler
405 Tüberküloz
406 Amibiyazis
407 Hastalık önleme, sağlık hizmetleri, ev hizmetleri ve bulaş 

riski gösterilmiş diğer benzer aktivitelere bağlı diğer en-
feksiyöz hastalıklar

5 Aşağıdaki fiziksel etkenlerin sebep olduğu hastalıklar 
502.01 Isı radyasyonuna bağlı kataraktlar
502.02 Ultraviyole radyasyon maruz kalımı sonrasında 

konjonktival hastalıklar 
503 Gürültüye bağlı hipoakuzi veya sağırlık
504 Atmosferik kompresyon veya dekompresyona bağlı has-

talıklar 
505.01 Mekanik vibrasyona bağlı el ve bileklerde osteoar-

tiküler hastalıklar 
505.02 Mekanik vibrasyona bağlı anjiyonörotik hastalık-

lar
506.10 Basınca bağlı periartiküler kese hastalıkları 
506.11 Prepatellar ve subpatellar bursit
506.12 Olekranon bursiti
506.13 Omuz bursiti
506.21 Tendon kılıflarının aşırı gerilmesine bağlı 

hastalıklar 
506.22 Peritendineumun aşırı gerilmesine bağlı 

hastalıklar
506.23 Kas ve tendon insersiyolarının aşırı gerilmesine 

bağlı hastalıklar
506.30 Uzun süreli çömelme veya diz üstü çalışma son-

rasında menisküs lezyonları
506.40 Basınca bağlı sinir paralizileri 
506.45 Karpal tünel sendromu

507 Madenci nistagmusu
508 İyonlaştırıcı radyasyona bağlı hastalıklar

EK II
Mesleki sebeplerden köken aldığından şüphelenilen, ileride esas 
listeye dahil edilebilecek ve bildirilmesi gereken hastalıklar.

2.1 Aşağıdaki etkenlere bağlı hastalıklar
2.101 Ozon
2.102 1.116 başlığında belirtilenler dışındaki alifatik hidro-

karbonlar
2.103 Difenil
2.104 Dekalin
2.105 Aromatik asitler – aromatik anhidritler veya halojeni-

ze türevleri 
2.106 Difenil oksit
2.107 Tetrahidrofuran
2.108 Tiyopen
2.109 Metakrilonitril
2.110 Asetonitril
2.111 Tiyoalkoller
2.112 Merkaptanlar ve tiyoeterler 
2.113 Talyum veya bileşikleri
2.114 1.118 başlığında belirtilenler dışındaki alkoller veya 

halojenize türevleri
2.115 1.119 başlığında belirtilenler dışındaki glikoller veya 

halojenize türevleri
2.116 1.120 başlığında belirtilenler dışındaki eterler veya ha-

lojenize türevleri
2.117 1.121 başlığında belirtilenler dışındaki ketonlar veya 

halojenize türevleri  
2.118 1.122 başlığında belirtilenler dışındaki esterler veya 

halojenize türevleri  
2.119 Furfural
2.120 Tiyofenoller veya benzerleri veya halojenize türevleri 
2.121 Gümüş
2.122 Selenyum
2.123 Bakır
2.124 Çinko
2.125 Magnezyum
2.126 Platin
2.127 Tantal
2.128 Titanyum
2.129 Terpenler
2.130 Boranlar
2.140 Sedef tozu inhalasyonuna bağlı hastalıklar
2.141 Hormonal maddelere bağlı hastalıklar 
2.150 Çikolata, şeker ve un endüstrisinde çalışmaya bağlı diş 

çürükleri 
2.160 Silisyum oksit
2.170 Diğer başlıklarda belirtilmeyen polisiklik aromatik 

hidrokarbonlar 
2.190 Dimetilformamit

2.2 Diğer başlıklarda belirtilmeyen madde ve etkenlere bağlı 
cilt hastalıkları 

2.201 İlk listede tanınmayan allerjik ve ortoallerjik cilt has-
talıkları 

2.3 Diğer başlıklarda belirtilmeyen maddelerin inhalasyonu-
na bağlı hastalıklar

2.301 Avrupa listesine dahil edilmemiş metallere bağlı pul-
moner fibrozisler 
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2.303 Aşağıdakilere maruz kalım ile ilişkili bronkopulmo-
ner hastalıklar ve kanserler:
- kurum
- katran
- bitüm
- zift
- antrasen veya bileşikleri
- mineral ve diğer yağlar

2.304 İnsan yapımı mineral liflere bağlı bronkopulmoner 
hastalıklar 

2.305 Sentetik liflere bağlı bronkopulmoner hastalıklar
2.307 İlk listede belirtilmeyen irritanlara bağlı solunumsal 

hastalıklar, özellikle astım 
2.308 Asbest tozu inhalasyonu sonrası larinks kanseri

2.4 İlk listede belirtilmeyen infeksiyon ve parazitik hastalık-
lar 

2.401 Parazitik hastalıklar
2.402 Tropikal hastalıklar

2.5 Fiziksel etkenlere bağlı hastalıklar
2.501 Spinöz proseslerin aşırı gerilmesine bağlı avülsiyon 
2.502 Tüm vücut titreşiminin tekrarlayan vertikal etkilerine 

bağlı lomber vertebranın disk ilişkili hastalıkları 
2.503 Uzun süreli iş ilişkili vokal efora bağlı vokal kord no-

dülleri 

WHO ICD-11 LİSTESİ
WHO, 2018 yılında “Mortalite ve Morbidite İstatistikleri için ICD-
11” başlığı ile ICD-11 International Classification of Diseases 11th 
Revision (Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 11. revizyon) lis-
tesini yayınlamıştır (4). Listenin bir önceki versiyona göre; daha 
çok klinik detayı içermesi nedeniyle artmış kullanılabilirlik, gün-
cellenmiş bilimsel içerik, tüm klinik detayların kodlanabilmesi-
ne uygun olma, elektronik ortamlara uygunluk, ilgili diğer sınıf-
lama ve terminolojiye uyum ve çoklu dil desteği gibi avantajları 
WHO tarafından tanımlanmaktadır. Listenin Mayıs 2019’daki 
77. Dünya Sağlık Asamblesinde sunulması ve onay sonrası 1 Ocak 
2022 tarihinden itibaren üye devletlerin ICD-11 ile raporlaması-
nın planlandığı belirtilmektedir. Mayıs 2019’da listeye “tükenmiş-
lik sendromu”nun da eklendiği bildirilmiştir (5). Bununla birlikte 
Haziran 2020 itibariyle WHO tarafından listenin meslek hastalık-
ları versiyonu yayınlanmamıştır.

ÇALIŞMA GÜCÜ ve MESLEKTE 
KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT 
İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ EKİNDE YER 
ALAN MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ
Kaynak: Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Ora-
nı Tespit İşlemleri Yönetmeliği. (2008). T.C. Resmî Gazete, 27021, 
11 Ekim 2008.

(A) GRUBU – KİMYASAL MADDELERLE 
OLAN MESLEK HASTALIKLARI
A - I, a  Arsenik ve bileşikleri (arsenikli hidrojen dışında)

A - I, b Arsenikli Hidrojen veya Arsin (AsH
3
)

A - 2   Berilyum (Glüsinyum) ve Bileşikleri
A - 3, a Karbonmonoksit
A - 3, b  Fosgen (karbonilklorür)
A - 3, c Hidrosiyanik asit, siyanidler ve siyan bileşikleri 
A - 4  Kadmium ve bileşikleri
A - 5  Krom ve bileşikleri 
A - 6 Cıva ve bileşikleri
  Cıva ve Anorganik Cıva Bileşikleri 
A - 7 Manganez ve bileşikleri
A - 8, a Nitrik asit
A - 8, b Nitroz gazları (NO, NO

2
, N

2
O, N

2
O

3
, N

2
O

5
)

A - 8, c Amonyak
A - 9  Nikel ve bileşikleri

a) Nikel ve nikel tuzları
b) Nikel karbonil Ni (CO)

4

A - 10, a Fosfor ve anorganik fosfor bileşikleri Beyaz fosfor
  Fosforlu hidrojen (PH

3
)

Diğer anorganik fosfor bileşikleri (Klorlu fosfor bileşikleri) 
Tetra fosfor tri sülfit
A - 10, b Organik fosfor bileşikleri 
A - 11, a Kurşun ve kurşun tuzları
A - 11, b Organik kurşun bileşikleri (Kurşun tetraetil, kurşun  

 tetra metil) 
A - 12, a Karbon sülfür
A - 12, b Kükürtlü hidrojen 
A - 12, c Sülfürik asit
A - 12, d Kükürt dioksit
A - 13  Talyum ve bileşikleri
A - 14  Vanadyum ve bileşikleri 
A - 15  Halojenler
A - 15, a Klor
A -15, b Brom 
A - 15, c İyot
A - 16  Alifatik veya alisiklik hidrokarbonlar
A - 17 Alifatik ve alisiklik halojenli hidrokarbonlar (Metil klorür, 

kloroform, karbon tetraklörür 1, 1, 1 ve 1, 1, 2 triklor etan, 
tetrakloretan, trikloretilen, perkloretilen metan ve etanın 
fluorlu ve klor-fluorlu türevleri, metil bromür, klorbrom 
metan, DDT, DDD, heksaklor sikloheksan, aldrin, dield-
rin, endrin, texafen,vinil klorür, tetra fluor etilen, kloro-
pen v.b.)

A - 17 I. Doymuş alifatik halojenli hidrokarbonlar
a. Metil klorür, metil bromür
b. Tetraklor etan ve karbon tetraklorür

A - 17, II. Doymamış alifatik halojenli hidrokarbonlar
a. Trikloretilen, tetrakloretilen

A - 17, III. Halojenli alfatik ve alisiklik ensektisitler (DDT, Aldrin, 
Dieldrin v.b.)

A - 17, IV. Metan ve etanın klor ve fluorlu türevleri (fluoranlar)
A - 17, V. Sentetik maddelerin halojenli monomerleri (Vinil klo-

rür ve kloropren gibi)
A - 18, a Alkoller 
A - 18, b Glikoller
A - 18, c Eter ve türevleri 
A - 18, d Ketonlar
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 (aseton, bukanon, metilizobutil keton, sikloheksanon v.b.)
A - 18, e Organik esterler
 (Alifatik asitlerin esterleri - asetat, formiat, laktat, butirat, 

aromatik anorganik asitlerin esterleri, ftalatlar, mineral 
asitlerin esterleri, dimetil sülfat, metil silikat, nitrik asit 
esterleri - nitrogliserin gibi)

A - 19, a Organik asitler
(Formik asit, asetik asit, oksalik asit) 
A - 19, b Aldehitler
A - 20, a Alifatik Hidrokarbonların Nitro Türevleri 

Nitrometan ve Nitroetan
1 nitropropan, 2 (nitropropan) 
Tetranitrometan
Nitroparatinin klorlu türevleri

A - 20, b Nitrik asit esterleri
(nitroglikol ve nitrogliserin gibi)

A - 21, a Benzol (benzen) ve Homologları
(benzol, toluol, ksilol, kumol, kümen v.b.)

A - 21, b Naftalin ve homologları
(naftalin, metil naftalin, asetil naftalin v.b.) 

A - 22 Aromatik hidrokarbonların halojen türevleri
Klorbenzol
Ortodiklorbenzol
Paradiklorbenzol
Heksaklorbenzol
Klortuluol
Benzilklorür ve benzilbromür
Klornaftalin
Klordifenil

A - 23, a Fenol, tiofenol, bunların homologları ve halojenli türevleri 
A - 23, aI Fenol homologları ve halojen türevler
A - 23, aII Naftol, homologları ve halojen türevleri
A - 23, b Alkil, aril ve alkilariloksitlerle alkilarilsülfitlerin halojen-

li türevleri (etilenklorhidrin, epiklorhidrin, dikloretiler, 
iperit “ hardal gazı “ v.b.)

A - 23, c Hidrokinonun oksidasyon ürünleri ve Benzokinon
A - 24   Aromatik amin ve hidrazinler, bunların halojenli, fenollü 

ve nitro veya sulfo türevleri (Anilin, anilinin nitro ve nit-
rose türevleri, fenilendiamin ve homologları, difenilamin 
ve homologları “zenzidin”, naftilamin, aromatik hidrazin 
türevleri, fenil hidrazin gibi)

A - 25  Aromatik hidrokarbonların ve fenollerin nitro türevleri 
(Benzol, toluol, ksilol ve fenolün nitro türevleri)

(B) GRUBU - MESLEKİ DERİ 
HASTALIKLARI
B - 1 Deri Kanserleri ve Prekanseröz Deri Hastalıkları
 (Kurum, zift, katran, asfalt, antrasen, mineral yağlar, pa-

rafin ve benzeri maddelerle)
B - 2 Kanserleşmeyen cilt hastalıkları (Diğer bölümlerde bah-

sedilmeyen maddelerle)

(C) GRUBU - PNÖMOKONYOZLAR VE 
DİĞER MESLEKİ SOLUNUM SİSTEMİ 
HASTALIKLARI
C - 1, a  Silikoz ve silikotuberküloz

C - 1, b Asbestoz
C - 1, c  Silikatoz (Asbest dışındaki silikat tozları)
C - 1, d Sideroz
C - 2 Alüminyum ve bileşikleri ile (toz veya duman) bronko-

pulmonal hastalıklar
C - 3 Sert metallerin tozları ile olan bronkopulmoner hastalıklar 
C - 4 Thomas cürufu ile olan bronkopulmonal hastalıklar
C - 5 Mesleki bronşiyal astma
C - 6 Bissinoz

(D) GRUBU - MESLEKİ BULAŞICI 
HASTALIKLAR
D - 1  Helminthiasis
D - 2  Tropik hastalıklar
D - 3  Hayvanlardan insana bulaşan hastalıklar
D - 4  Meslek gereği enfeksiyon hastalıklarına özellikle maruz 

kişilerdeki enfeksiyon hastalıkları

(E) GRUBU - FİZİK ETKENLERLE OLAN 
MESLEK HASTALIKLARI
E - 1 İyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar
E - 2 Enfraruj ışınları ile katarakt
E - 3 Gürültü sonucu işitme kaybı
E - 4 Hava basıncındaki ani değişmelerle olan hastalıklar
E - 5 Titreşim sonucu kemik - eklem zararları ve anjiyonörotik 

bozukluklar 
E - 6, a Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursların hastalıkları
E - 6, b Aşırı yükleme sonucu veter, veter kılıfı ve periost hasta-

lıkları
A. Tendosinovit
B. Periostit

E - 6, c Maden ocağı ve benzeri işyerlerindeki meniskus zararları 
E - 6, d Fazla zorlama sonucu vertebra prosessuslarının 
yırtılması

E - 6, e Sürekli lokal baskı sonucu sinir felçleri (genellikle yüzey-
sel seyreden motor sinirlerde)

E - 6, f Kas krampları
E - 7 Maden işçileri nistagmusu

MESLEK HASTALIKLARI LİSTELERİNDE 
COVID-19
2019 yılının son günlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çık-
tıktan sonra tüm dünyaya yayılan COVID-19 Coronavirus Dise-
ase 2019 (Koronavirüs Hastalığı 2019) pandemisinde 6 Haziran 
2020 itibariyle toplam vaka sayısı 6.663.304, toplam ölüm sayısı 
ise 392.802 olmuştur (7). Hastalığın etkeni olan SARS-CoV-2 vi-
rüsüne mesleki risklere maruz kalım başta sağlık çalışanları ol-
mak üzere farklı iş kolları için önem arz etmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 19 Mart 2020 tarihinde yayınla-
dığı raporda; işveren ve sağlık kuruluşu yöneticilerinin, işyerin-
de maruz kalım sonucu enfekte olan -mesleksel maruz kalım ne-
deniyle bir meslek hastalığı olarak kabul edilen- sağlık çalışanla-
rının tazminat, rehabilitasyon ve tedavi edici hizmetlere erişim 
hakkına saygı duymalarını beklemek, sağlık çalışanlarının hak-
ları arasında sıralanmıştır (8). ILO, COVID-19 ile ilgili raporun-
da COVID-19’un meslek hastalığı olarak sınıflandırılabilmesi-
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ne ilişkin olarak “COVID-19 ve travma sonrası stres bozukluğu, 
eğer mesleki maruziyet nedeniyle olmuşsa meslek hastalığı sayı-
labilir. İşle ilgili faaliyetler sonucunda iş göremez duruma gelen 
işçiler, 121 No’lu İş Kazası Yardımları Sözleşmesi’nde (1964) be-
lirtildiği üzere, nakdi tazminat ve tıbbi ve birleşik sağlık hizme-
tinden faydalanmaları gerekmektedir. İşle ilgili faaliyetler sırasın-
da yakalanılan COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin bakmak-
la yükümlü oldukları aile üyeleri (eşler ve çocuklar) nakdi öde-
nek veya tazminat hakkıyla birlikte cenaze yardımı veya ödeneği-
ni de hak etmektedir.” açıklamasında bulunmuştur (9). Ülkemiz-
den Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) da üyesi olduğu ISSA In-
ternational Social Security Association (Uluslararası Sosyal Gü-
venlik Teşkilatı), 2 Nisan 2020 tarihinde web sitesinde yayınladı-
ğı “COVID-19, bir meslek hastalığı olarak değerlendirilebilir mi?” 
başlıklı yazıda ise ILO listesinin “1.3.9. Bilimsel olarak veya ulu-
sal koşullar ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenen iş ak-
tivitelerinden dolayı biyolojik ajana temas ile çalışanın yakalan-
dığı hastalıkla doğrudan bir bağlantının olduğu, daha önce bah-
sedilmemiş diğer biyolojik etkenlere bağlı hastalıklar” maddesi-
ne atıfta bulunulmuş ve COVID-19’un mesleksel bulaşının kabul 
edildiği ülke örnekleri arasında İtalya, Almanya, Güney Afrika ve 
Kanada’nın bulunduğu belirtilmiştir (10). ETUC European Trade 
Union Confederation (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) ve be-
raberinde 10 küresel sendika federasyonu, Avrupa Parlamentosu 
İş ve Sosyal Haklar Komiseri Nicolas Schmit’e hitaben yazdıkla-
rı mektupta COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi-
ni talep etmiştir. Mektupta, Avrupa Meslek Hastalığı Listesi’ndeki 

“407 Hastalık önleme, sağlık hizmetleri, ev hizmetleri ve bulaş ris-
ki gösterilmiş diğer benzer aktivitelere bağlı diğer enfeksiyöz has-
talıklar” başlığına atıfta bulunulmuş, COVID-19’un listeye ayrı bir 
kod ile eklenmesi önerilmiş ve hangi meslekler için COVID-19’un 
meslek hastalığı kabul edilmesi gerektiğine ilişkin bir listeye yer 
verilmiştir (11). Haziran 2020 itibariyle COVID-19’u meslek has-
talığı olarak kabul eden ülkeler arasında Malezya, İspanya, Arjan-
tin, Peru, Kolombiya ve Uruguay da bulunmaktadır.
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İŞÇİLERDE, ESNAF ve SANATKÂRLARDA, 
MEMURLARDA MALULİYET TESPİT İŞLEMLERİ

Uzm. Dr. Adem KOYUNCU, Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olmakla birlikte 
işçi, memur ya da esnaf ve sanatkârlar için genel anlamı ile maluli-
yet (adi maluliyet) işlemleri için farklılık bulunmamaktadır.

Vazife malullüğü, iş kazası ve meslek hastalığında maluliyet 
için farklılık yaşanmaktadır. İşçi, esnaf ve sanatkârlarda iş kazası 
ve meslek hastalığı tanımlanmış ve sigortacılık işlemleri bu kap-
samda sürdürülmektedir. İş kazası ve meslek hastalığında sigor-
talının meslekte kazanma gücü kaybı ile değerlendirilir. Konuya 
ilişkin özetleyici şema Şekil 1’de verilmiştir. Memurlar iş kaza-
sı ve meslek hastalığı sigortasında kapsam dışında tutulmuştur. 
Sosyal güvenlik mevzuatı incelendiğinde vazife malullüğünün; 
memurlar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına benzer 
nitelikte koruma sağladığı görülmektedir. Memurlar için ise va-
zife malullüğü gündeme gelmektedir. Bu farklılığın temelinde, 
iş kazası ve meslek hastalığı için sigorta priminin öngörülmemiş 
olması vardır.

MALULİYET
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı) 
kapsamında sigortalı sayılanlar ile bunların bakmakla yüküm-
lü oldukları veya hak sahibi çocuklarını kapsar (1). İşlemler 2013 
yılında yürürlüğe giren Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği 
(28727 sayılı) çerçevesinde sürdürülür (1). İlgili bazı hükümleri 
aşağıda verilmiştir:

TANIM ve KAPSAM (1)
Maluliyet: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş 
kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en 
az %60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücü-
nün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte 
kazanma gücünü kaybetme hali olarak tanımlanmıştır.

Malul sayılma (1):
•	 Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği (2013-28727 sayılı) 

Madde 9 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların, sigortalılık süresi 
içinde;
a) Ek-1 Hastalık Listesi’nde belirtilen hastalıkların meydana 

geldiği,
b) Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, Ek-1 Hasta-

lık Listesi’nde belirtilen seviyelere yükseldiği,
c) Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş haliyle ilk defa 

çalışmaya başlayan, ancak daha sonra ortaya çıkan farklı 
bir hastalık nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine göre ça-
lışma gücünün en az %60’ını kaybettiği,

ç) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 
gücünün en az %60’ını kaybettiği,  Kurum Sağlık Kurulun-
ca tespit edilen sigortalı malul sayılır (1).

RAPOR DÜZENLEME
Maluliyet tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını dü-
zenlemeye;

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
b) Devlet üniversite hastaneleri,
c) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a) ve (b) bentlerin-

de belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda sağlık 
kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet 
hastaneleri,

ç) Belgelenmesi kaydıyla, herhangi bir üniversite hastanesi veya 
devlet hastanesinde; yoğun bakımda tedavisi devam eden 
ve yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli 
hayati risk taşıyorsa yatmakta olduğu hastane,

d) Belgelenmesi kaydıyla (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan 
yataklı sağlık hizmet sunucularında yoğun bakımda te-
davisi devam ederken yatmakta olduğu hastaneden başka 
bir hastaneye nakli hayati risk taşıyanlara yatmakta olduğu 
hastaneler yetkilidir.

Sağlık kurulu raporları sadece durum bildirir nitelikte olup, ra-
porların karar hanesinde “Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlene-

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Koyuncu A., Yıldız A.N. (2018). İşçilerde, Esnaf ve Sanatkârlarda, Memurlarda Malu-
liyet Tespit İşlemleri. A. N. Yıldız, A. Sandal. (Ed.). Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacette-
pe Üniversitesi Yayını. ISBN: 978-975-491-460-3.) güncelleyerek, genişletmişlerdir.
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cektir” ibaresi yazılır. Sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzen-
lenen sağlık kurulu raporunda çalışma gücü kaybı veya engel ora-
nı belirtilmiş ise bu oran Kurum Sağlık Kurulu kararlarında esas 
alınmaz.

KAZANILAN HAKLAR (2)
Malullük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malullük aylı-
ğı bağlanmasıdır. Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için 
sigortalının;

a) 25 inci maddeye göre malul sayılması,
b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 

gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede 
malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmak-
sızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
bildirilmiş olması,

c) Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldık-
tan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Ku-
rumdan yazılı istekte bulunması,

halinde malullük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı 
nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime iliş-
kin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Malullük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigorta-
lılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için 
ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29 uncu madde hü-
kümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımı-
na muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. 
Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uy-
gulanır.

Malullük aylığı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri kapsamındaki sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigorta-
lı iken görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık ha-
line tabi olarak çalışmamış olanların;

a) Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek ta-
rihinden önce ise yazılı istek tarihini,

Şekil 1. Maluliyet tespit işlemleri
*09/11/2016 tarih ve 6756 sayılı kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.

Kanunun 4’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentleri kapsamındaki sigortalı

Çalışma gücü kayıp oranı tespiti 
(maluliyet tespit işlemleri 
yönetmeliği)

Sağlık kurulu raporu 
düzenlemeye 
a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve 

araştırma hastaneleri,
b) Devlet üniversite hastaneleri,
c) Türk silahlı Kuvvetlerine 

bağlı eğitimv e araştırma 
hastaneleri yetkilidir.

Sağlık kurulu raporu 
düzenlemeye 
a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve 

araştırma hastaneleri,
b) Devlet üniversite hastaneleri,
c) Türk silahlı Kuvvetlerine 

bağlı eğitimv e araştırma 
hastaneleri yetkilidir.

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve 
araştırma hastaneleri,

b) Devlet üniversite hastaneleri,
c) Sağlık Bakanlığı Meslek 

Hastalıkları Hastaneleri

Çalışma gücü kayıp oranı tespiti 
(maluliyet tespit işlemleri 
yönetmeliği)

Meslekte kazanma gücü kayıp 
oranı, (meslekte kazanma 
gücünü kayetme oranı çalışma 
gücü ve meslekte kazanma 
gücü kaybı oranı tespit işlemleri 
yönetmeliği)

Kanunun 4’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri kapsamındaki sigortalı

Kanunun 4’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamındaki sigortalı

MALULLÜK
MESLEK İLE İLİŞKİLİ

MALULLÜK

MALULİYET
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b) Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek ta-
rihinden sonra ise rapor tarihini,

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
çalışmakta olanların ise, maluliyetleri sebebiyle görevlerin-
den ayrıldıkları tarihi, takip eden ay başından itibaren baş-
lar (2).

Malullük aylığı, sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya 
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları, 
kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkma-
sı, hallerinde kesilir. Aylıkları kesilenlerin, işten ayrılarak yeniden 
tahsis talebinde bulunmaları halinde bunların kontrol muayene-
sine tabi tutulması gerekmektedir. Malul olduğu anlaşılan sigor-
talıya aylık yeniden hesaplanarak bağlanacaktır (3).

İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI ve 
VAZİFE MALULLÜĞÜ
İŞÇİLERDE, ESNAF ve SANATKARLARDA 
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
Tanım ve Kapsam
Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılar için,

İş kazası: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş kazası işyerin-
de veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet 
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale ge-
tiren olay olarak tanımlanmıştır (4). Sosyal Sigorta işlemleri açısın-
dan ise farklı bir tanım kullanılmaktadır. Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanunu’nda (31.5.2006 tarih, 5510 sayılı) Hiz-
met Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigor-
talıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri ’ne göre iş ka-
zası (Madde 13) (2)

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürü-

tülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak 
işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işi-
ni yapmaksızın geçen zamanlarda,

ç) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren 
kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt ver-
mek için ayrılan zamanlarda,

d) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı 
yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı he-
men veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale geti-
ren olaydır.

Meslek Hastalığı: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda meslek hasta-
lığı mesleki risklere maruz kalma sonucu ortaya çıkan hastalık ola-
rak tanımlanmıştır (4). Sosyal Sigorta işlemleri açısından ise fark-
lı bir tanım kullanılmaktadır. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma 
Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde, sigortalının 
çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya 
sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâlleri olarak 
tanımlanmıştır (5).

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutuldu-
ğunun;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafın-
dan usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu rapo-
ru ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma 
şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan de-
netim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorun-
ludur (2).

Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek 
hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usulü ile bu madde-
nin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiş 
hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp 
sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır (2).

Malul Sayılma (1)
Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği (2013-28727 sayılı) madde 
9 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalıların, sigortalılık süresi içinde;

…..
…..
ç) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 

gücünün en az
%60’ını kaybettiği, Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigor-

talı malul sayılır (1).

Rapor Düzenleme
İş Kazası: Sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları 
ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
leri kapsamındaki sigortalıların iş kazası sonucu meslekte kazan-
ma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu ra-
porlarını düzenlemeye (5);

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
b) Devlet üniversitesi hastaneleri,
c) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a) ve (b) bentlerinde be-

lirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Ba-
kanlığı tam teşekküllü hastaneleri,

Meslek Hastalığı: 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı sonucu mes-
lekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık 
kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı meslek hastalık-
ları hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve Devlet üni-
versitesi hastaneleri yetkilidir (5).

Kazanılan Haklar
İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şun-
lardır:

a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş 
göremezlik ödeneği verilmesi.

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak 

sahiplerine gelir bağlanması.
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ç) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği ve-
rilmesi.

d) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için 
cenaze ödeneği verilmesi.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik 
nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları-
nın sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Ku-
rum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranın-
da azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik 
gelirine hak kazanır (2). 

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeni-
den tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oran-
da yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alına-
cak raporlara göre yeniden tespit olunur. Sürekli iş göremezlik ge-
liri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre 
hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci mad-
deye göre hesaplanan aylık kazancının %70’i oranında gelir bağlanır. 
Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş 
göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi 
oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürek-
li bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı %100 olarak uygulanır. 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayı-
lanlara, sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigor-
talılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime iliş-
kin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesa-
bına giren son ay ile gelir başlangıç tarihi arasında 55 inci mad-
denin ikinci fıkrası hükmüne göre artırılarak belirlenir. Sigortalı-
nın sürekli iş göremezlik geliri; a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin 
sona erdiği tarihi, b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürek-
li iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait sağlık kurulu rapo-
ru tarihini takip eden ay başından başlar. Sürekli iş göremezlik ge-
liri bağlanmış sigortalılardan, aynı engellilik veya meslek hastalığı 
nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 
18 inci maddeye göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik 
ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri arasında-
ki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir.

Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir 
meslek hastalığına tutulması halinde, meydana gelen engellilik 
hâllerinin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli iş göre-
mezliğini doğuran son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki 
kazancı üzerinden gelir hesaplanır. Ancak, sigortalının son iş kaza-
sı veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına göre bulu-
nacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş 
göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir (2).

Sürekli İş Göremezlik hali: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigor-
talıların iş kazası ile meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremez-
lik hâllerinin Meslekte Kazanma Gücünü Kaybı Oranı, Çalışma 
Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri 
Yönetmeliğine göre yapılmaktadır (5).

İş kazası ve meslek hastalığı sigortası çalışmaya başlar 
başlamaz devreye giren sigorta koludur. Bu sigorta kolundan 
sağlanan sürekli iş göremezlik gelirinde dikkat çeken husus gün 
şartı aranmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslek-

te kazanma gücünün en az % 10 üzerinde kaybedildiğinin Kurum 
sağlık kurulunca tespit edilmesi halinde sürekli iş göremezlik geli-
ri bağlanmasıdır. Meslek hastalığı tanısı konulabilmesi için maru-
ziyet süresi de dikkate alınır. Malulen emeklilik ise sigortalının ta-
lebi ile maluliyet tespiti işlemlerinde Kanunda aranan diğer şartla-
rın taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın sevk edilmesine rağmen, 
aylık bağlanabilmesi için başta sigortalıların tahsis talebi olmak 
üzere en az on yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1800 gün malul-
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gibi şart-
ların sağlanması gerekmektedir. 

Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş 
kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve ge-
lirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirler-
den yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş 
kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malullük, 
vazife malullüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır (3).

MEMURLARDA VAZİFE MALULLÜĞÜ
Emekli Sandığı Kanunu (08/06/1949 tarih 5434 sayılı) kapsamında 
on beş, on altı, on yedi ve on sekizinci kısımlarında malullük, adi 
malullük aylığı, vazife malullük aylığı ve harp malullüğüne ilişkin 
esaslar anlatılmıştır ve bu kanun emekli sandığına tabi olan tüm 
çalışanları kapsamaktadır (6).

Tanım ve Kapsam
Malullük: Emekliği sandığı kanununda her ne sebep ve suretle 
olursa olsun vücutlarında hâsıl olan arızalar veya düçar (tutulmuş) 
oldukları tedavisi imkânsız hastalıklar yüzünden vazifelerini ya-
pamayacak duruma giren iştirakçilere (malul) denir (6).

Vazife Malullüğü: Malullük (6);
a) İştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden 

doğmuş olursa;
b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir kuruma 

ait başka işleri yaparken, bu işlerden doğmuş olursa;
c) Kurumların menfaatini korumak maksadıyla bir iş yapar-

ken o işten doğmuş olursa (maksadın ilgili kurumlarca 
kabul edilmesi şartıyla);

ç) Fabrika, atölye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan ev-
vel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra, o işyerinde husule 
gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma konu-
sundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa;

Buna (vazife malullüğü) ve bunlara uğrayanlara da (vazife malu-
lü) denir (6).

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 47. ve 48. 
maddelerinde vazife ve harp malullüğüne ilişkin esasları anlatmış-
tır ve 47. madde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk 
defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında si-
gortalı olanları kapsamıştır (2).

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda çalışma 
gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde mes-
lekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit 
edilen sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dı-
şında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresi-
ne ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfa-
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atini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağ-
lanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde 
meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve 
bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir (2).

Vazife malullükleri;
a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,
b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,
c) Yasak fiilleri yapmaktan,
ç) İntihara teşebbüsten,
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına 

menfaat sağlama veya zarar verme amacından, doğmuş 
olursa bunlara uğrayanlar hakkında vazife malullüğü hü-
kümleri uygulanmaz şeklindeki hüküm her iki kanunda 
aynı şekilde yer almıştır (2, 6).

Malul sayılma
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki si-
gortalıların çalışma gücü kaybı tespiti 10. maddeye istinaden ilk defa 
çalışmaya başladığı tarihten sonra vücutlarında oluşan ve tedavi 
edilemeyen hastalıkları nedeniyle, çalışma gücünün en az %60’ını 
veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü 
kaybettiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul 
sayılır. Maluliyet kararlarında;

a) Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kay-
betmediklerinin tespitinde Ek-1 Hastalık Listesi,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil per-
sonel ile askerlik görevi ile yükümlüleri için,31/10/2016 ta-
rihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür-
lüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yö-
netmeliği,

c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 
çalışan personel için, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî 
Gazete ’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yö-
netmeliği,

ç) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri-
ne Dair Kanun kapsamında çalışan ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununa tabi Koruma Güvenlik Görevlileri için 
belirlenen ve 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gaze-
te ’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanu-
nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık 
şartları,

Vazife malullüğü halinde ise, 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Vazife Malullükleri-
nin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname esas alınır (1).

Rapor Düzenleme
Emekli Sandığı Kanunu’na göre vazife malullükleri, doğdukları ta-
rihlerden itibaren en çok bir yıl içinde, iştirakçiler veya bunların 
ana, baba, karı, koca, çocuk, kardeş veya kurumları tarafından yazı 
ile Sandığa (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) bildirilir. Bildi-
rilmediği takdirde bu malullüklere uğrayanlar hakkında (adi ma-
lullük) hükümleri uygulanır. Erler için bu müddet bir buçuk yıldır. 

Bu müddetler hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla hak-
larında (vazife malullüğü) hükümleri uygulanacaklar için 47 nci 
maddede sözü geçen müddetlerin sonundan, hastalıklarının teda-
visi imkansız olduğu anlaşılanlar için buna ait olarak verilen ra-
porlarında yazılı tarihlerden, esirlik ve gaiplik hallerinde ise bu 
hallerin sona erdiği tarihlerden başlar (6).

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda ise Kamu 
idareleri vazife malullüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk 
kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, 
Kuruma da en geç on beş iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. 
Kuruma bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak sahip-
lerince de yapılabilir. Vazife malullüğüne sebep olan olaydan kamu 
idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemiş olması hali dı-
şında; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorumluluğu-
nu ortadan kaldırmaz. Kuruma bildirim süresi; vazife malullü-
ğüne sebep olan olayın meydana geldiği tarihten, hastalıklarının se-
bep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malullüğü hükümle-
ri uygulanacaklar için, hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğu-
na dair düzenlenen kati raporun onay tarihinden, esirlik ve gaiplik 
hallerinde ise, bu hallerin sona erdiği tarihten başlar (2).

Kazanılan Haklar
Malullük aylığı: Emekli Sandığı Kanunu’nda vazife malullüğü altı 
derecedir. Bu malullüklerin nevileriyle dereceleri tüzükle belirtilir. 
Tüzükte gösterilenler dışında görülecek malullüklerin hangi dere-
ceye girecekleri sağlık kurulunca tayin olunur.

Vazife malullüğü aylığı, vazife malullerinden fiili ve itibari hiz-
met müddetleri toplamı:

a) (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üzerinden;
b) (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiili ve itibari hizmet müddet-

leri toplamı üzerinden;

53 üncü maddeye göre hesaplanacak adi malullük aylıklarına ma-
lullük derecelerine göre aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapıl-
mak suretiyle bağlanır (6).

Malullük derecesine göre zam nispeti şu şekildedir:
1- %60, 2- %50, 3- %40, 4- %30, 5- %20, 6- %15
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise vazife 

malullüğü aylığı, vazife malûllerinden itibari hizmet süreleri eklen-
mek suretiyle bulunacak prim ödeme gün sayısı toplamı;

a) 10800 güne kadar olanlara 10800 gün üzerinden,
b) 10800 günden fazla olanlara, toplam prim ödeme gün 

sayıları üzerinden, en son prime esas kazancı esas alın-
mak suretiyle 29 uncu maddeye göre hesaplanacak aylıkla-
ra, malullük derecelerine göre aşağıda yazılı oranlarda ay-
rıca zam yapılmak suretiyle bağlanır (2);

Malullük derecesine göre zam nispeti şu şekildedir: 1- %30, 2- %23, 
3- %15, 4- %7, 5- %3, 6- %2

Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde (2013, 28727 sayı-
lı), Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki 
sigortalıların çalışma gücü kaybı tespiti kapsamında, vazife malul-
lüğü halinde vazife malullüklerinin nevileri ile dereceleri hakkın-
da nizamnamenin esas alınarak düzenleneceği belirtilmiştir (1).
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MESLEKİ İŞİTME KAYIPLARI

Uzm. Dr. Mümine YÜKSEL, Doç. Dr. Bilgehan BÖKE

Tüm nedenlere bağlı işitme kayıpları, dünya çapında 1,27 milyar 
kişiyi etkilemekte ve engellilikle geçirilen yaşam yılı değerlendi-
rildiğinde işitme kayıpları ilk beş neden içinde yer almaktadır (1). 
2011–2012 NHANES National Health and Nutrition Examinati-
on Survey (Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi) verilerine 
ilişkin bir analizde, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 20-69 
yaş arası yetişkinlerin yaklaşık % 14’ ünün (27,7 milyon kişi) işitme 
kaybına sahip olduğu tahmin edilmektedir (2). 

ABD’de en yaygın görülen işle ilişkili hastalıklardan biri de 
mesleki işitme kayıplarıdır ve her yıl yaklaşık 22 milyon işçi iş 
yerinde yüksek düzeyde gürültüye, 30 milyonun üzerinde işçi 
ise çeşitli kimyasallara maruz kalmaktadır ve bu kimyasalların 
bir kısmı işitmeyi etkileyebilmektedir (3). ABD çalışanları ara-
sındaki işitme kayıplarının yaklaşık % 24’ ü mesleki maruz ka-
lımdan kaynaklanmaktadır (4). Yapılan bir araştırmada dünya 
çapında yetişkinlerdeki işitme kayıplarının %16’sı mesleki gü-
rültüye atfedilmekte ve bu oranlar bölgelere göre %7-21 arasın-
da değişmektedir. İşitme kayıpları erkeklerde ve gelişmekte olan 
bölgelerde daha yüksek olarak tespit edilmiştir (5). Ulaşım (ka-
rayolu-demiryolu-hava trafiği), inşaat ve endüstri, toplum kay-
nakları (radyo, televizyon, barlar ve restoranlar)  ve sosyal-boş 
zaman aktiviteleri (havai fişekler, konserler, ateşli silahlar vb.) 
gibi birçok alandan yayılan gürültü, çevresel risk yükünü etkile-
mektedir. Kentleşme ve ekonomik büyüme ise bu riski daha da  
arttırmaktadır (6). 

Yapılan araştırmalarda ototoksik maddeler olarak adlandırılan 
bazı maddelerin gürültüden bağımsız bir şekilde işitme kaybı ve 
denge sorunlarına yol açabileceği gösterilmiştir. Ototoksik mad-
deleri içeren bazı pestisitler (canlıkıranlar), çözücüler ve farma-
sötikler; kulak fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir, işit-
me kayıplarına ve/veya denge sorunlarına neden olabilir. İşitme 
kaybı riski, bu kimyasallarla yüksek ses seviyelerinde çalışmanın 
eklendiği durumlarda daha da artmaktadır. İş yerindeki gürültü, 
kontrolsüz olduğu durumlarda çalışanlarda işitme kayıplarına yol 
açabilmektedir. Bu iki durumun birlikteliği; gürültü seviyesi, kim-
yasal dozu ve maruz kalım süresine bağlı olarak geçici veya kalı-
cı işitme kayıplarına yol açabilmektedir. Bu işitme bozukluğu, sa-
nayi alanında çalışanları ve makinistlerden itfaiyecilere kadar bir-
çok mesleği etkilemektedir (7). Bununla birlikte bu maruz kalım-

ların tümünün önlenebilir olması, koruyucu önlemlerin alınması-
nın önemini göstermektedir (8).

KULAK ANATOMİSİ ve  
İŞİTME FİZYOLOJİSİ
Kulak farklı yapı ve görevleri olan üç bölümden oluşmaktadır. 

Dış kulak; sesin timpanik membrana kadar iletildiği bölümdür 
ve dış kulak yolu ve aurikuladan oluşmaktadır. 

Orta kulak ise; östaki borusu ile burnun arka bölgesine bağ-
lantılı olan hava dolu bir boşluktur ve ses, timpanik membrandan 
iç kulağa orta kulakta yer alan malleus, inkus ve stapes kemik-
çikleri vasıtasıyla iletilmektedir. Bu kemikçiklerin hareketi, ten-
sor timpani ve stapedius kasları tarafından kontrol edilmektedir. 
Orta kulağın dış duvarını timpanik membran ve iç duvarını kok-
lea oluşturmaktadır. Orta kulak, burun ve sinüslerin solunum ha-
vası boşluklarının bir uzantısıdır. 

İç kulak ise; labyrinthus osseus (kemik labirent) olarak adlan-
dırılan kemik boşluk ve zar yapıdaki labyrinthus membranaceus 
(membranöz labirent)’ tan oluşmaktadır. Membranöz labirent, pe-
rilenf olarak adlandırılan sıvı ile çevrilidir. Kemik labirent; kok-
lea, vestibulum ve semisiküler kanaldan oluşur. Koklea salyangoz 
kabuğu şeklindedir, iki buçuk tur dönüşe sahiptir ve hacmi yak-
laşık 0,2 mililitredir ve bu alanda titreşimi sinirsel impulslara çe-
viren tüy hücreleri ve beyne giden ve beyinden gelen sinyallerin 
iletiminden sorumlu sinir lifleri bulunmaktadır. Koklea, perilenf 
ile dolu bir kemik tüptür ve içinde endolenf ile dolu membranöz 
labirent yüzmektedir ve bu yapı skala vestibuliyi skala mediadan 
ayırmaktadır. Kokleaya yapılan bir enine kesitte, skala vestibuli en 
üstte, skala media ortada ve skala timpani en altta yer almaktadır.

Skala vestibuli, membrana vestibularis (reisner) ile kemik ka-
nalın duvarı arasında yer alır. İçinde perilenf sıvısı yer alır ve oval 
pencere ile bağlantılıdır. Skala timpani ise lamina basilaris ve la-
mina spiralis ossea arasında kalan boşluktur ve bu alan da peri-
lenf ile doludur ve yuvarlak pencere ile bağlantılıdır. Koklear ka-
nal olarak da bilinen membranöz labirent endolenf sıvısı ile do-
ludur. Skala vestibuliden, reisner membranı ve skala timpaniden 
ise baziler membran ile ayrılır. Baziler membran çok sayıda bazi-
ler liflerden oluşmaktadır. Liflerin boyları apikale ilerledikçe uzar 
ve çapları azalır. Lifler bu özelliklerinden dolayı, bazalden apikale 
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ilerledikçe daha alçak frekanslarda daha iyi titreşme özelliği kaza-
nırlar. Baziler membran üzerinde 4 sıra tüy hücresi ve destek hüc-
releri yer almaktadır. Bu yapılar korti organını oluşturmaktadır. 
Tek sıra olan iç tüy hücreleri medialde ve üç sıradan oluşan dış tüy 
hücreleri ise lateralde yer alır. İç ve dış tüy hücreleri arasında korti 
tüneli bulunmaktadır. Tüy hücreleri adlarını serbest sonlanan 
stereosilyalardan alır. Bu tüy hücreleri tektoriyal membran alt 
yüzeyinde uzanırlar. Dış tüy hücreleri sıkı bir şekilde membrana 
bağlanmış olmasına rağmen iç tüy hücreler ya gevşek olarak bağ-
lanırlar ya da serbest olarak bulunurlar.

Stapesin titreşimi koklea içindeki perilenfi titreştirir. Sesin fre-
kansına bağlı olarak baziler membran üzerinde alınan yol farklı-
lık göstermektedir. Yüksek frekanslı sesler az bir mesafe kat eder-
ken, frekans azaldıkça alınan yol artmaktadır. Sıvıda oluşan titre-
şimle baziler membranın yukarı kalkmasıyla birlikte iç tüy hücre-
leri tektoriyal membrana sürtünür ve depolarize olur, zarın aşa-
ğı inmesiyle ise tüy hücreleri ters yöne bükülür ve hiperpolarize 
olur. Bu değişim tüy hücreleriyle sinaps yapmış olan koklear sinir-
lerinin uyarılmasını sağlar. Titreşim bu şekilde sinirsel impulsla-
ra çevrilmiş olur. Kokleadaki sinir liflerinden afferent yolaklar im-
pulsları kokleadan beyine, efferent yolaklar ise impulsları beyin-
den kokleaya getirir. İç tüy hücreleri uyarılınca afferent yolaklarla 
beyne impulslar iletilir. Efferent yolaklarda geri bildirim (İng. fe-
edback) mekanizması ile dış tüy hücrelerini etkiler. Bu feedback 
mekanizmanın amacının, subtektoriyal alandaki stereosilyaların 
lateral yer değiştirmelerini kabul edilebilir sınırlar içinde tutmak 
olabileceği yönünde bilgiler olmakla birlikte tam fonksiyonu he-
nüz tam aydınlatılamamıştır. 

Dış tüy hücreleri zarar görürse hafif şiddetteki seslere cevap 
verilmez ve iç tüy hücreleri uyarılmaz. Düşük şiddetteki sesleri 
işitmede zorluk yaşanır. Ses şiddetinin yüksek olduğu durumlarda 
ise iç tüy hücreleri direkt uyarılır ve normal tepki verir ve daha 
yüksek seslerin duyulması bozulmamış olur. İç tüy hücreleri dış 
tüy hücrelerine göre daha dayanıklıdır. Bu nedenle; yaşlanma, gü-
rültü ve ototoksik ilaçlardan zarar görmeleri dış tüy hücrelerine 
göre daha azdır (9).

İŞİTME KAYIPLARI
İşitme kayıpları iletim, sensörinöral ve mikst (karışık) tip işitme 
kaybı olarak üç grupta incelenmektedir. İletim tipi işitme kayıpla-
rı; dış ve orta kulağı etkileyen durumlarda ortaya çıkarken, sensö-
rinöral işitme kayıpları; iç kulak, koklear sinir ve santral sinir sis-
temini etkileyen durumlar ve gürültüye maruz kalım sonucu or-
taya çıkmaktadır. İşitme yollarının birden fazla bölümünün etki-
lenmesi durumunda ise mikst tip işitme kayıpları oluşmaktadır 
(10).

MESLEKİ OLMAYAN İŞİTME KAYIPLARI
Mesleki olmayan işitme kayıpları; yaşa (presbiakuzi), kalıtsal ne-
denlere, metabolik bozukluklara (diyabetes mellitus, böbrek yet-
mezliği, tiroid disfonksiyonu vb.), enfeksiyöz nedenlere (kaba-
kulak, kızamıkçık, sifilis vb.), merkezi sinir sistemi hastalıkları-
na (vestibüler schwannom, hemanjiyom gibi tümöral hastalıklar, 
multiple skleroz gibi demiyelizan hastalıklar vb.), travma ve oto-
toksik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir (11).

MESLEKİ İŞİTME KAYIPLARI
Mesleki işitme kayıplarının çoğu gürültü kaynaklıdır. Bunun ya-
nında kimyasal maddelere maruz kalma, barotravma, orta kulak 
enfeksiyonu ve yabancı cisimler de işitme kaybına neden olabil-
mektedir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte bu gibi nedenlere bağlı olan 
kayıplar daha da artmaktadır. İşitme kaybı çalışanların istihda-
mını, sosyal ve aile hayatını etkileyebilmektedir ve çalışanlar iş 
yerindeki uyarı sinyallerini duymada ve konuşulanları anlamada 
zorluk yaşayabilmektedirler (12).

SES ve GÜRÜLTÜ
Elastik bir ortamda mekanik vibrasyon enerjisinin iletilmesiyle 
basınçta küçük değişiklikler oluşur ve ses meydana gelir (13,14). 
Sesin frekansı, Hertz (Hz) cinsinden ölçülür. İnsan kulağı 20-
20.000 Hz arası frekanstaki sesleri duyabilir. Ses şiddet ölçü bi-
rimi ise logaritmik bir değer olan desibeldir (dB). Desibel olarak 
meydana gelen küçük değişimlerin basınç karşılığı daha büyük 
değerlerdir (15).

Gürültü ise sözlük anlamı olarak “ istenmeyen hoşa gitmeyen 
ses” olarak tanımlanmaktadır (16). Gürültü kaynaklı işitme kayıp-
larının büyük bir kısmı mesleki gürültüye maruz kalım sonucu 
oluşmaktadır ve ABD’de gürültü kaynaklı işitme kayıpları en yay-
gın mesleki hastalıklardır (17).

Frekans bantlarına göre gürültü türleri; sürekli geniş bant gü-
rültü (beyaz gürültü) ve sürekli dar bant gürültü olmak üzere iki 
grupta incelenmektedir. Sürekli geniş bant gürültüsü; “bütün fre-
kans aralıklarına sahip sürekli spektrumlu seslerden oluşurken 
(Örn. makine gürültüsü)”, sürekli dar bant gürültüsü; “birkaç fre-
kansın yoğun olarak bulunduğu seslerdir (Örn. dönen testere)” (18).

Ses düzeyinin zaman içindeki değişimine göre gürültü türle-
ri (18,19); 

- Kararlı (sürekli) gürültü (“ölçüm süresince gürültü seviyesin-
de önemli değişim göstermeyen”) 

- Kararsız gürültü (“ölçüm süresince gürültü seviyesinde 
önemli değişikler olan”)

•	 Dalgalı	gürültü	(“ölçüm süresince gürültü seviyesinde sürekli 
ve önemli değişikler olan”)

•	 Kesikli	gürültü	(“ölçüm süresinde gürültü seviyesi aniden or-
tam gürültü seviyesine düşen ve ortam gürültü seviyesinden 
yüksek değerdeki seviyelerde bir saniyeden fazla veya bir sa-
niye sabit olarak devam eden”)

•	 Vurma	(darbe) gürültüsü (“her biri bir saniyeden kısa olan, 
bir veya daha fazla vuruşun çıkardığı gürültü”).

Uygulanan ağırlık eğrisine göre elde edilen ses düzeyleri; dB(A), 
dB(B) veya dB(C) olarak adlandırılır. A ve C skalaları, çevresel gü-
rültü ölçüm ve değerlendirmelerinde genellikle kullanılan ska-
lalardır. Gürültü denetiminde en yaygın kullanılan ise A skala-
sıdır. İnsan kulağının duyarlılığının en fazla olduğu frekanslar 
1000-4000 Hz aralığındaki bölgede yer alır. A ölçümlü ses basınç 
seviyesinin birimi dB(A)’ dır. dB(A) kulağımızın algıladığı sesi ve-
rir. C skala da ise 31,5-8000 Hz arasındaki tüm frekanslara eşit 
önem verir, Dünya Sağlık Örgütü A skalaya ek olarak, yoğun ola-
rak alçak ve yüksek frekanslı gürültülerin incelenmesinde C ska-
layı da tavsiye etmektedir. Peak gürültü seviyeleri dB(C) üzerin-
den belirtilir (19,20).
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Gürültüye Maruz Kalım Açısından Riskli İşler ve 
İş Yerinde Gürültü
Yüksek düzeyde gürültünün sağlık etkileri ilk olarak, dokuma fab-
rikaları gibi mesleki ortamlarda tanınmıştır (21).

Gürültü kaynaklı mesleki işitme kaybı açısından risk altın-
da çalışanlar arasında; metal endüstrisi, dokuma endüstrisi, ağaç 
işçiliği, matbaacılık, kâğıt endüstrisi, dökümhaneler, madenci-
lik, taş ocakçılığı, inşaat-yapı işleri, ulaştırma, orduda çalışanlar 
ve müzisyenler yer almaktadır (10,18,22). Bu sektörlerde yapılan; 
kesme, delme, kakma, çekiçleme, perçinleme, zımbalama, saç lev-
haların haddelenmesi, kumla temizleme, metal püskürtme, doku-
ma tezgâhlarında mekik vurması ve gürültü yapan diğer maki-
neler, maden cevherlerinin kırılması ve müzik aletlerinin çıkardı-
ğı sesler gibi daha birçok işte gürültüye maruz kalınabilmektedir 
(10,12,22–24). Endüstriyel ortamlardaki gürültü kaynaklı işitme 
kayıplarının iyi bilinmesinin yanında müzisyenler (25,26) ve or-
duda çalışanların da (27,28) genel hastalık yüküne önemli ölçüde 
katkı yaptığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. 

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair 
Yönetmeliğe göre (29);

- En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 
dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa 
referans alındığında 135 dB(C) olarak hesaplanan değer).

- En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 
dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].

- Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Pte-
pe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa] olarak tanımlanmıştır.

Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanın kullandığı kişi-
sel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alı-
nır. Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etki-
si dikkate alınmaz. Çalışanın maruz kalım düzeyi hiçbir koşulda 
maruziyet sınır değerlerini aşmamalıdır (29).

OSHA’ya göre gürültü seviyesinde her 5 dB’lik artışta maruz 
kalma süresi yarıya inmekte, NIOSH’a göre gürültü seviyesinde 
her 3 dB’lik artışta maruz kalma süresi yarıya inmektedir. Gürül-
tü maruz kalım seviyeleri bu süreleri aştığında işitme koruması 
önerilmektedir (Tablo 1) (30–32). 

Tablo 1. OSHA ve NIOSH kritelerinde, gürültü seviyelerine göre PEL ve 
REL değerleri

Gürültü seviyesi dB(A) OSHA PEL (saat) NIOSH REL (saat)

85 16 8

88 4

90 8

92

94 1

95 4

100 2 0,25

105 1

110 0,5

115 0,25

OSHA Occupational Safety and Health Administration (Amerikan İş Sağlığı ve 
Güvenliği İdaresi) ve NIOSH The National Institute for Occupational Safety and 
Health (Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) kriterlerine göre gü-
rültü seviyelerine göre izin verilen maruz kalma süreleri (saat). PEL Permissible 
Exposure Limit (İzin verilen maruz kalım sınırı); REL Recommended Exposure 
Level (Önerilen Maruz Kalım Seviyesi).

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 
İş lemleri Yönetmeliğine göre;  gürültü zararlarının meslek hasta-
lığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti 
sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalış-
mış olması gerekir. Gürültü sonrası işitme kayıpları için yüküm-
lülük süresi 6 aydır (23).

GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ETKİLERİ 
Gürültünün etkisi; gürültünün şiddetine, frekansına, maruz kalım 
süresine,  gürültü türlerine, kişinin psikolojik durumuna ve du-
yarlılığına bağlıdır (22). Gün içinde farklı seviyelerde iki veya daha 
fazla gürültüye maruz kalım olduğunda, bunların her birinin tek 
başına etkilerinden ziyade kombine etki dikkate alınmalıdır (33).

GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME DIŞINDAKİ ETKİLERİ
İşitme kaybının oluşabileceği düzeylerin altındaki düzeylerde-
ki gürültünün de rahatsızlık, uyku bozukluğu, kognitif bozukluk, 
fizyolojik stres reaksiyonları, endokrin dengesizlikler ve kardiyo-
vasküler bozukluklara neden olduğu bilinmektedir (17,34). 

Gürültü nedeniyle kas kasılmaları, solunum ve kalp ritminde 
değişiklikler ve kan damar çaplarında değişiklik gibi vücudun di-
ğer stresörlere verdiği tepkilere benzer etkiler görülmektedir (35). 
Gürültünün etkilerinin değerlendirildiği çeşitli çalışmalarda, gü-
rültü düzeyinin yüksek olduğu ortamda çalışanlarda tansiyon ris-
kinin yüksek olduğu ve kardiyovasküler hastalık oranlarında artış 
olduğu gösterilmiştir (36–39). 

Gürültü ayrıca sözel iletişimi engelleyebilmekte ve gürültülü 
ortamlarda konuşmanın anlaşılırlığı etkilenmektedir (35). Konu-
şurken bağırma ihtiyacının olması, karşılıklı anlaşmada güçlüğün 
olması gibi durumlar kişiler arası ilişkileri olumsuz etkileyebildi-
ği gibi (18) ses telleri ile ilgili bozukluklara da sebep olabilmekte-
dir. Gürültü sonucu ayrıca kişilerde rahatsızlık hissi de oluşabilir, 
bu rahatsızlık hissi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bunun ya-
nında rahatsızlık derecesi ile sağlık etkileri arasında kesin bir ilişki 
yoktur. Ayrıca iş verimi de gürültüden ciddi bir şekilde etkilene-
bilmektedir. Gürültülü ortamda çalışmak, sesli uyarıların duyul-
masını etkileyerek ek bir tehlike oluşturabilir (35,40). 

Gürültüye bağlı uyku bozukluları, konsantrasyon bozukluğu 
ve dikkat dağınıklığı olabilmektedir (12,16,17).

GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME ÜZERİNE ETKİLERİ
Gürültü sonucu kulakta en fazla hasar gören organ kokleadır ve 
en belirgin olarak da iç ve dış tüy hücrelerinin stereosilyaları etki-
lenir.  Bazal ve tektoriyal membranın şiddetli ve ani şekilde uya-
rılması, korti organı duyusal tüy hücrelerinde harabiyete yol açar 
(11). Bu hasar mekanik bir yorgunluk veya mekanik tahribat yarat-
masına bağlı olarak ya geçici ya da kalıcı olabilmektedir (2). 

TTS Temporary Threshold Shift (Geçici eşik kayması);  işit-
me eşiğinde meydana gelen değişimin, gürültü maruz kalımının 
kesilmesinden belli bir süre sonra geri dönmesidir (18,22) Kişi 
sessiz bir yerde zaman geçirdiğinde kademeli bir şekilde iyileşme 
gerçekleşir. Tam iyileşme birkaç saat veya gün sürebilir (48 saa-
te kadar) (35). Ancak yoğun sesten etkilenme sonucu oluştuysa; 
(patlama gibi) iyileşme günler sürebilir (41). Geçici eşik kayması, 
işitsel yorgunluk olarak da adlandırılabilmektedir. Maruz kalım-
ların tekrarlaması durumunda geri dönüşler azalır ve kalıcı ka-
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yıplar meydana gelir. PTS Permanent Threshold Shift (Kalıcı eşik 
kaymasında) ise işitme eşiğindeki değişim geri dönüşümsüzdür 
(18,22). Kalıcı eşik kayması çok yüksek şiddetli seslere kısa süre-
li maruz kalmadan kaynaklanabilir, ancak daha çok daha düşük 
seviyedeki seslere uzun süreli maruz kalımdan kaynaklanır. Dış 
tüy hücreleri genel olarak iç tüy hücrelerinden daha önce etkile-
nir (11).

Gürültünün İşitmeye Akut ve Kronik Etkileri
Gürültüye bağlı işitme kayıplarının çoğu gürültüye uzun süreli 
maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmakla beraber, son 
derece yüksek düzeydeki bir gürültüye(>140 dB) kısa süreli ola-
rak maruz kalma sonucu oluşan akustik travma şeklinde de olabi-
lir (11,18). Akustik travmada meydana gelen işitme kaybı simetrik-
asimetrik, sensörinöral veya mikst tipte olabilir. Semptomlar gü-
rültüye maruz kaldıktan hemen sonra veya en fazla iki gün içinde 
görülür (13). Genellikle kısmen reversibldir (22). Patlamadan kay-
naklı olan yaralanmalarda gürültünün şiddeti yanında basınç de-
ğişikliği ile timpanik membran, orta kulak yapıları hasar görebilir 
ve sıcak yanma ürünleri kulağa zarar verebilir (11). 

Kronik işitme hasarı ise gürültüye uzun süreli maruz kalım 
sonucu gelişir (18). Kronik işitme hasarında maruz kalım süresi 
kişisel duyarlılığa bağlı olarak değişebilmektedir. Olguların yarı-
sında tinnitus bulunur ve sensörinöral bir işitme kaybı oluşur. Ge-
nellikle simetrik, bilateral ve geri dönüşsüzdür. Bazı durumlarda 
kulaklar arasında belirgin farklılık oluşabilmektedir (22). Sanayi 
gürültüsü genellikle bilateral işitme kaybına yol açar, ancak ateş-
li silah kullanımı gibi özel faaliyetler, kulaklara göre gürültü kay-
nağının konumuna bağlı olarak tek taraflı işitme kaybı yaratabi-
lir (14), müzisyenlerde orkestra veya bandonun içindeki lokasyon-
larına göre veya kendi müzik aletlerinin yakın olduğu kulakları-
na göre etkilenim farklılık gösterebilmektedir (25). Gürültü ma-
ruz kalımı sona erdikten sonra işitme zorluğu veya kaybı genellik-
le ilerleyici değildir (23).

Gürültü kaynaklı işitme kaybının gelişimi sinsidir ve kişi işit-
me kaybından dolayı zorluklar yaşamaya başladığı zaman bu ka-
yıp önemli boyutlara ulaşmış olabilir (14). 

Günde 8 saat sürekli 85 dB altında gürültüye maruz kalım-
larda çalışanda farklı olarak bir duyarlılık yoksa genellikle işitme 
kaybı oluşmaz (22). Sağlıklı bir kişide günlük gürültü seviyeleri 
90 dB(A), 87 dB(A), 85 dB(A)’de sırasıyla 6, 10 ve 15 yılı geçme-
dikçe gürültü kaynaklı işitme kaybının olmayacağı varsayılmak-
tadır. Bu gürültü düzeylerinin ve maruz kalım sürelerinin altın-
da işitme kaybı oluşuyorsa işitme kaybına yol açabilecek diğer ne-
denlerin araştırılması açısından ayrıntılı anamnez alınmasına ih-
tiyaç vardır (18).

Mesleki İşitme Kayıplarında Tanı 
“İş yerinizde bir kol mesafesi uzağınızda bulunun bir kişi ile konu-
şurken bağırmak zorunda kalıyor musunuz?”, “Kulağınızda uğul-
tu oluyor mu ya da işten ayrıldıktan sonra işitme probleminiz olu-
yor mu?”, “İş yerinden ayrıldıktan sonra geçici bir işitme kaybınız 
oluyor mu?” ve “ İş yerinizden ayrıldıktan sonra televizyonun sesi-
ni hafta sonuna göre daha fazla açmanız gerekiyor mu?” gibi soru-
lar işitme kaybının işle ilişkisini belirlemeye yönelik yardımcı ola-
bilecek bazı sorulardır (12).

Çalışanlardan ayrıntılı bir meslek öyküsü alındıktan sonra 
diğer nedenleri dışlamak amaçlı fizik muayene yapılır. Mesleki 
işitme kayıplarında muayene bulgusu yoktur. Saf ses odyometri-
si tek tanı aracıdır (22). Gürültüye bağlı işitme kaybında kayıp; 
karakteristik olarak başlangıçta daha yüksek frekanslarda (3-6 
kHz) baskındır ve odyometride klasik olarak 4 kHz’de V şek-
linde bir çentik görülür (14,23,41). Akustik travmada dar ve de-
rin olan bu çentik, kronik gürültüye maruz kalımda genişler (22). 
Devam eden maruz kalımlarda işitme kaybı hem yüksek hem 
de alçak frekanslara doğru yayılır (14,23,41). Kardiyovasküler 
sistem hastalığı, diyabeti, hiperlipidemisi olanlar, 55 yaşın üze-
rindekiler ve sigara içenler gürültüye bağlı işitme kaybına karşı 
daha duyarlıdır (22).

Tedavi/Terapi
Gürültüye bağlı oluşmuş işitme kaybının tıbbi veya cerrahi teda-
visi yoktur. İşitme cihazları ile rehabilitasyon uygulanabilir. İşit-
me cihazları bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dikkatli-
ce seçilmelidir. Bilateral işitme kayıplarında bilateral amplifi-
kasyon daha tatmin edici bir rehabilitasyon sağlamaktadır. İşit-
me amplikasyonu uygulama konusunda kişinin istekleri dikka-
te alınmalıdır. Sigara kolaylaştırıcı bir faktör olduğundan dola-
yı bıraktırılmalıdır. Hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalık, di-
yabet varsa kontrol altına alınmalı ve ototoksik ilaç kullanımı 
veya ototoksik maddelere maruz kalım açısından dikkatli olun-
malıdır (11,22) 

Prognoz
Çalışan gürültülü ortamdan uzaklaştırılırsa işitmeleri sabit kala-
caktır. Ancak yine de yaşa veya farklı kolaylaştırıcı faktörlere bağlı 
olarak işitme kaybı yıllar içerisinde ilerleyebilir (11).

İşitme Kaybının Kişiye Etkileri
İşitme kaybı oluştuktan sonra da kişilerin çevreyle iletişiminin 
sınırlanmasından kaynaklı; sosyal stres, depresyon, utanç, za-
yıf benlik saygısı, sinirlilik, anksiyete ve ilişki zorlukları gibi et-
kiler oluşabilmektedir. Bu da sosyal izolasyona neden olabilmek-
tedir (24,42). Mesleki gürültüye maruz kalım ve işitme bozuklu-
ğu ayrıca iş güvenliği üzerinde de olumsuz etkilere yol açmakta-
dır (43,44). Traktör imalat fabrikasında çalışan işçilerle yapılan bir 
çalışmada, 85 dB ve üzerinde gürültüye maruz kalan grubun, ma-
ruz kalmayan gruba göre 1.52 kat artmış yaralanma riskine sahip 
olduğu saptanmıştır (p= 0.012) ve çalışanlar arasında işitme kaybı 
düzeyi arttıkça yaralanma riskinin arttığı belirlenmiştir (44).

İŞİTMENİN KORUNMASI  
(GÜRÜLTÜ KONTROL) PROGRAMI
Çalışanlar iş yerlerinde sözel iletişim kurarken zorluk çekiyor, bir-
kaç saat çalıştıktan sonra kulak çınlaması başlıyor veya geçici işit-
me kaybı oluyorsa o iş yerinde işitmeyi koruma programı başlatıl-
malıdır (16).

İşitme kontrol programı üç ana bölümden oluşmaktadır.
1. Gürültünün analizi
2. Gürültünün kontrolü
3. İşitmenin ölçümü
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GÜRÜLTÜNÜN ANALİZİ
İş yerinde, ortam gürültü ölçümleri yapılmalı ve bu ölçümlerde 
gürültü düzeyi 80 dB(A)’den yüksek değerler saptanırsa çalışan-
ların taşıyacakları kişisel dozimetreler ile kişisel gürültüye ma-
ruz kalımları değerlendirilmeli, iş yeri gürültü haritası çıkarıl-
malı ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır (22). Çalışanların ma-
ruz kalmalarını etkileyecek üretim, işlem, ekipman veya kont-
rollerde bir değişiklik olursa, gürültü analizleri tekrarlanmalı-
dır (11).

Gürültü ölçümünde iki elektronik alet kullanılmaktadır. Ses 
seviye ölçüm cihazları ve dozimetreler (45). Mesleki maruz ka-
lımı değerlendirirken ses seviye ölçüm cihazları; belirli alanlar-
da veya gürültü seviyesinin nispeten sabit olduğu, sabit işte çalı-
şanlara kısa süreli ölçüm yapmak için kullanılır. Kişisel gürültü-
ye maruz kalımı değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan ve 
altın standart olarak kabul edilen kişisel dozimetreler ise; zaman 
içinde seviyenin değiştiği ve yüksek işçi hareketliliğinin olduğu 
ortamlarda kullanılabilir. Ses seviyesi ölçüm cihazıyla yapılan öl-
çümler sayesinde, belli bir alanda işitme korumasının gerekli olup 
olmadığı belirlenir ayrıca gürültü haritasının çıkarılmasında yar-
dımcı olur. Dozimetre ile yapılan ölçümler tipik olarak tüm vardi-
ya boyunca yapılır (46).

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ
Teknik (mühendislik) önlemler
Kaynakta, çevrede ve alıcıda (etkilenen kişi) olmak üzere üç aşa-
mada yapılmaktadır (47).

Kaynakta kontrol: Makine ve cihazların daha az gürültü çı-
karmasını sağlamaya yönelik düzenlemeleri içerir. Gürültü çıka-
ran işlemin gürültü yapmayan ya da daha az gürültü yapan işlem-
le değiştirilmesi, makinaların düzenli aralıklarla bakımının yapıl-
ması, çalışma hızının düşürülmesi buna yönelik uygulamalardır 
(11,15,47). Kaynakta kontrol, tüm endüstriyel gürültü kontrol yön-
temleri içerisinde en etkili olanıdır.

Çevrede kontrol: Kaynak ile alıcı arasındaki ses iletim yolun-
daki düzenlemeleri kapsar. Gürültünün kaynakta kontrolünün 
mümkün olmadığı durumlarda gündeme gelen gürültü denetimi 
yaklaşımıdır (47). Tam olarak makine için veya yerel olarak sadece 
gürültü yapan bölüm için odalar oluşturmak (hücre, kabin), kay-
nak ile alıcı arasına ses engelleyici malzemeler (bariyer) koymak 
veya kaynak ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak, iş yeri orta-
mının akustik özelliğini değiştirmek şeklinde uygulamalar yapı-
labilir (11,15,47).

Alıcıda kontrol: Diğer önlemlerin yeterli olmadığı veya uygu-
lanamadığı durumlarda önerilmektedir (47). Gürültü seviyesinin 
80 dB(A) ve üzerinde tespit edildiği iş yerlerinde çalışanlara iş-
veren tarafından kişisel koruyucu sağlanmalı, 85 dB(A)’e ulaştığı 
veya aştığı durumlarda da çalışanların bu koruyucuları kullanma-
ları sağlanmalı ve denetlenmelidir (29).

Kişisel kulak koruyucuları olarak kulaklık, kulak tıkacı vb. ko-
ruyucular kullanılabilmektedir. Koruyucu türüne karar verirken; 
iş yerindeki toplam gürültü düzeyi, gürültü enerjisinin frekansa 
göre dağılımı, koruyucunun sağlayabileceği NRR Noise Reducti-
on Rating (gürültü azaltma oranları, koruyucuların üzerinde veya 
paketlerinde bulunmaktadır) ve kullanım kolaylığı gibi faktörler 
göz önünde bulundurulur (47,48).

İş ortamında kullanılacak kulak koruyucusu seçilirken, 
•	 CE	 sertifikasyon	 işaretini	 taşıyanlardan	 seçim	 yapmak	

önemlidir.
•	 Çalışanın	maruz	 kaldığı	 gürültü	 seviyesine	 uygun	 gürül-

tü azaltma oranı olan koruyucular seçilmelidir. Koruyucu, 
kullanıcının maruz kaldığı gürültü seviyesini yönetmelik-
te belirlenen eylem değerinin altına düşürmelidir. En ide-
al kulak koruyucu, eylem değerinden 5 ila 10 dB daha dü-
şük gürültü seviyesi sağlayan koruyucudur (ideal düşüş: 70-
75 dB(A)). Koruyuculuğu ne kadar fazlaysa o kadar iyi bir 
koruyucudur gibi düşünmemek gerekir. Aşırı koruyuculuk 
iletişim sorunlarına, kendini izole hissetmesine ve iş yerin-
deki uyarı sinyallerinin duyulmamasına neden olabilir. Bu 
durum da, kişinin koruyucuyu kullanmamasına neden ola-
bilir.

•	 İşitme	 koruyucuları	 kişinin	 çalışma	ortamına	 ve	 çalışma	
şekline, özel görevlerine uygun olacak ergonomide seçil-
melidir.

•	 İşitme	 koruyucuları,	 kişinin	 kullandığı	 diğer	 kişisel	 koru-
yucular ile uyumlu olmalıdır.

•	 Kişinin	rahatlığı	ve	tıbbi	bozuklukları	dikkate	alınmalıdır	(45).

Yüksek gürültülü ortamlarda daha fazla koruma sağlamak için 
manşonlu kulaklık ile kulak tıkaçları birlikte kullanılabilir. Fakat 
pratik olarak gürültünün 105 dBA’yı aştığı durumlarda çift koru-
ma yetersiz kalabilir (11,12). Kişisel koruyucu kullanımında; kısa 
süreli olarak kullanılmama durumlarında bile koruyucu etkinin 
yarıya düşebileceği bilinmeli ve kullanımda sürekliliğin gereklili-
ği ve düzgün kullanılmanın önemi konusunda çalışanlar bilgilen-
dirilmelidir (10,45). 

Gürültü önleyici uygulamaların etkinliğini değerlendirmek 
için; her işçinin işe başlama odyogramları bulunmalı, iş yerinde 
düzenli olarak gürültü analizleri yapılmalı, her yıl düzenli olarak 
çalışanların işitme testleri tekrarlanmalı ve kayıt edilmeli, kişisel 
koruyucular temin edilip çalışanlar eğitilmelidir (48). 

Yönetsel (İdari) Önlemler 
Maruz kalınan gürültü seviyesini azaltmak amacıyla yönetim ta-
rafından alınan önlemlerdir. Gürültülü ortamlarda çalışma süre-
sinin azaltılması, rotasyonlar halinde çalışılması gibi uygulama-
ları içerir (47).

İŞİTMENİN ÖLÇÜMÜ
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair 
Yönetmeliğe göre (Resmî Gazete Tarih: 28.07.2013 Sayı: 28721); 
en yüksek maruziyet  eylem değerlerini (85 dB(A)) aşan gürültü-
ye maruz kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırı-
lır. Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski ol-
duğunu gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet eylem değerleri-
ni (80 dB(A)) aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için de işitme 
testleri yaptırılabilir (29).

Mesleki işitme kayıplarının yavaş bir şekilde ortaya çıkması ve 
yanında ağrının eşlik etmemesi gibi nedenlerle çalışanlarda ciddi 
bir eşik değişikliği olmadan farkına varılmayabilir. Bu amaçla ya-
pılacak olan odyometrik değerlendirmeler ile erken tanı olanağı 
sağlanabilir ve tarama açısından faydalı olabilir (41).
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Çalışanların maksimum düzeyde korunmaları için odyometrik 
değerlendirmeler; işe başlamadan önce, işitme için zararlı olabile-
cek alanlarda çalışmaya başlamadan önce, gürültülü ortamlarda 
çalışmaya devam ediyorsa (85 dBA veya daha fazla gürültüye ma-
ruz kalma) yılda bir kez, işitme için zararlı olabilecek farklı bir yer-
de çalışmaya başladığı zaman ve işten ayrılırken yapılmalıdır (41).

Odyometrik değerlendirmelerin sonuçları; işitmenin korun-
ması programında yapılacak düzenlemelerde, çalışanlara sağla-
nacak kişisel koruyucuların seçiminde ve çalışanlara ek bir eği-
timin gerekli olduğu çalışma alanının belirlenmesinde yardımcı  
olabilir (11).

Hava yolu odyometrisi; 250-500-1000-2000-3000-4000-6000 
ve 8000 Hz’lerde yapılmalıdır (Şekil 1) (16). 

Ayrıntılı muayene için ilgili branşa sevk edilmesi gereken du-
rumlar; iş yerinin bütününde topluca değerlendirilen odyometri 
sonuçlarında herhangi bir frekansta bir önceki yıla göre 5 dB’in 
üzerinde kayıp varsa, iş yerinin herhangi bir bölümünde diğer 
bölümlere göre grup olarak değerlendirilen odyometri sonuç-
larında 5 dB’den fazla kayıp varsa, bir önceki odyometriye göre 
4000-6000 Hz’de 25 dB kayıp varsa, bir yıl içinde 500-1000-2000 
Hz’lerde 10 dB ve üzerinde kayıp varsa (16).

Şekil 1. Çalışanlarda işitmenin değerlendirmesi algoritması* (16)
*Ortam gürültü düzeyi ne olursa olsun çalışanın kendisinde fark ettiği tüm işitme azalmalarında, kulak çınlamalarında iş yeri hekimini haberdar et-
mesi gerektiği anlatılmalıdır.

Ortam gürültüsü 
<85 dB(A) ise 12 ay 
sonra erken kontrol 
muayenesi yapılmalı

Ortam gürültüsü 
<85 dB(A) ise 3 

yılda bir odyometri 
tekrarlanmalı

Ortam gürültüsü 
≥85 dB(A) ise yılda 

bir odyometri 
tekrarlanmalı

Ortam gürültüsü 
≥85 dB(A) ise 1 ay 

sonra erken kontrol 
muayenesi yapılmalı

Eski iş yerinden ayrılırken yapılmış odyometrisi 
varsa o iş yerinden ayrılış tarihinden

6 ay sonra erken kontrol muayenesi yapılmalı

Eski iş yerine ait odyometrisi yoksa 
yeni işe girişte ve 6 ay sonra erken 

kontrol muayenesi yapılmalı

Sevk sonrası mesleki işitme kaybı tanısı 
konulmamışsa, o işçi için periyodik 

odyometrik ölçüm aralığında sağlık gözetimi 
sürdürülmeli

Sevk sonrası mesleki işitme kaybı 
tanısı konulmuşsa, değerlendirme 

sonuçları çalışana bildirilmeli ve işverene 
raporlanmalıdır

-Çalışanın tedavisi
-Görev yeri değişikliği

-Meslek hastalığı bildirimi
-İşyerinin o bölümünde risk değerlendirmesi tekrar yapılmalı

-Alınan önlemler gözden geçirilmeli
-Diğer çalışanların sağlık durumu gözden geçirilmeli
-İşitme korunmasına yönelik eğitimler tekrarlanmalı

Yapılan muayene işe giriş  muayenesi ise

Başka bir iş yerinden 
ayrılıp bu iş yerine yeni 

başlamışsa

Yapılan muayene erken kontrol muayenesi
(iş yerindeki 2. ölçüm) ya da periyodik muayene ise

İşitme düzeyinde bir değişiklik yoksa İşitme düzeyinde kayıp varsa

İşitme kaybının düzeyi belirlenip, düzeyine 
göre ya gerekli uyarılar yapılmalı ya da sevk 

işlemi yapılmalı

İşitme düzeyinin değişim nedenleri 
araştırılmalı, kulak koruyucu kullanım 
durumları tekrar gözden geçirilmeli 
ve iş dışı etkilenmenin olup olmadığı 

değerlendirilmelidir
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Başarılı bir işitme korunması programı için; gürültüye ma-
ruz kalımın belirlenmesi, gürültü risklerinin mühendislik ve ida-
ri kontrolü, işitmenin odyometrik olarak değerlendirilmesi ve iz-
lenmesi, gerektiğinde işitme koruyucuların kullanılması, işçilerin 
eğitimi ve motivasyonu, kayıtların tutulması, programın değer-
lendirilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir (49).

OTOTOKSİK MADDELERE MARUZ 
KALIM SONUCU GELİŞEN İŞİTME 
KAYIPLARI
Kokleaya zarar veren fiziksel bir faktör olan gürültünün yanı sıra 
koklea, vestibül, sekizinci kraniyal sinir veya merkezi sinir siste-
mini etkileyebilen çeşitli kimyasal maddeler de işitme sistemini 
etkileyebilmektedir. İşitme sisteminde etkiledikleri bölgelere göre 
kimyasal maddeler;

a. Nörotoksikler: Merkezi veya periferik sinir sistemini etki-
leyen tüm maddeler bu grupta yer almaktadır. Ayrıca bu madde-
ler ototoksik de olabilir.

b. Ototoksikler: İç kulağın yapısını ve/veya işlevini ve bağlı
nöral yolları etkileyen tüm maddeler bu gruptadır. Hem koklea-
toksik hem de vestibulotoksik maddeler, ototoksik maddeler ola-
rak tanımlanabilir. 

Kokleatoksikler: Kan yoluyla kokleaya ulaşmış olan kimyasal-
lar; tüy hücreleri dahil olmak üzere koklear yapılara, stria vaskü-
larise ve işitme sinirinin başlangıç noktası olan spinal gangliyon 
hücrelerine zarar verir.

Vestibülotoksikler: İç kulağın vestibüler organının yapılarını 
ve/veya işlevini bozabilirler (50).

Ototoksik maddelerin işitme üzerine etkileri solunum, sin-
dirim ve deri yoluyla maruz kalma sonucu ortaya çıkabilmekte-
dir. Bu etkilerin ortaya çıkmasında; maruz kalım sıklığı, şiddeti, 
süresi, iş yerindeki diğer tehlikelere maruz kalma durumu ve bi-
reysel faktörler etkili olabilmektedir. Oluşan etkiler kalıcı veya ge-
çici olabilmektedir (7). 

Endüstriyel ototoksik maddelerin değerlendirilmesi çoğunluk-
la hayvan deneylerine dayalı olarak yapılmaktadır. Bu alanlarda 
yapılan çeşitli epidemiyolojik çalışmalar da, bu deneysel bulgula-
rı destekler durumdadır. Ancak yine de iş yerlerinde yaygın ola-
rak kullanılan kimyasalların etkilerine yönelik bilgiler sınırlıdır. 
Ototoksik maddeleri değerlendirmede kanıt düzeyine göre ağır-
lıklandırmanın yapıldığı sınıflandırma sisteminin kullanılması 
önerilmektedir.  Bu sınıflandırmadaki veriler epidemiyolojik veri-
ler, hayvan deneyleri, vaka raporları ve diğer ilgili bilgilerin litera-
tür taramasına dayanmaktadır. Ototoksik maddeler de, bu bilgiler 
doğrultusunda kanıt düzeylerine göre “iyi (good)”, “orta (fair)” ve 

“zayıf (poor)” olarak sınıflandırılmıştır (Tablo 2-3) (50).

Tablo 2. Kanıt düzeylerine göre ototoksik kimyasallar (50)

Ototoksisite 

kanıt düzeyi

Maddenin 

sınıfı
Kimyasallar

İY
İ

(G
O

O
D

)

İlaçlar

-Aminoglikozitler (streptomisin,

dihidrostreptomisin, gentamisin,

amikasin) ve diğer bazı antibiyotikler

(tetrasiklin, eritromisin, vankomisin),

-Bazı antineoplastikler (sisplatin,

karboplatin, bleomisin),

-Bazı diüretikler (furosemid, etakrinik

asit, piretanid, bumetanid),

- Bazı analjezik ve antipiretikler

(salisilatlar, kinin, klorokin).

Solventler

-Toluen, etilbenzen, n-propilbenzen,

-Stiren ve metilstirenler

-Trikloroetilen,

-p-ksilen,

-n-Hekzan,

-Karbon disülfid

Boğucu gazlar
-Karbon monoksit,

-Hidrojen siyanür ve tuzları (siyanürler).

Nitriller 

-Akrilonitril,

-3,3’-iminodipropionitril

-3-butennitril,

-cis-2-pentennitril,

-cis-krotononitril

Metal ve metal 

bileşikleri

-Kurşun ve kurşun bileşikleri

-Cıva (metil cıva klorür, cıva sülfit),

-Kalay, organik bileşikler

-Germanyum (germanyum dioksit)

O
R

T
A

(F
A

IR
)

Metal ve 

metaloidler

-Kadmiyum (kadmiyum klorür)

-Arsenik

Bromatlar -Sodyum bromat, potasyum bromat

Tütün dumanı

Halojenlenmiş 

hidrokarbonlar

-Poliklorlu bifeniller,

-Tetrabromobisfenol A,

-Hekzabromosiklododekan,

-Heksaklorbenzen.

Z
A

Y
IF

(P
O

O
R

)

İnsektisitler
-Piretroidler

-Organofosforlu bileşikler

Alkil bileşikleri

-n-Heptan

-Butil nitrit

-4-tert-butiltoluen

Manganez
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Tablo 3. Kanıt düzeyi iyi olarak tanımlanmış bazı ototoksik kimyasalların kullanım alanları (50)

Kimyasal etken Başlıca kullanım alanları

Toluen

-Benzoik asit, benzaldehid, patlayıcılar, boyalar ve diğer birçok organik bileşiğin üretiminde; 

 Çözücü olarak; boya, lak, zamk, reçineler için;

 Ekstraksiyon maddesi olarak; petrol ve nafta bileşeni;

 Katkı bileşeni olarak; kumaş ve kâğıt kaplama, suni deri ve deterjan imalatı.

-Toluen genellikle diğer çözücülerle birlikte bulunur.

Etilbenzen
-Neredeyse tamamen stiren üretimi için kullanılır. 

-Solvent olarak sadece küçük bir oranda kullanılır.

n-propilbenzen -Tekstil boyama, selüloz asetat için çözücü.

Stiren
-Plastik, kauçuk ürünler, cam elyaf üretimi; sentetik kauçuk; yalıtkanlar; Özellikle reçine ve plastik üretiminde kimyasal ara ürün 

olarak, tarım ürünleri ve stabilize edici madde bileşeni olarak kullanılır.

Metilstiren
-Modifiye polyester ve alkid reçinelerinin imalatı.

-Düşük moleküllü polimerler viskoz sıvılardır ve polimerler, boyalar ve mumlarda yumuşatıcı olarak kullanılır.

Trikloroetilen
-Çeşitli organik malzemeler için çözücüdür.

-Trikloroetilen temizleyici, yağ giderici ve bir ekstraksiyon aracıdır.

p-Ksilen

-Reçineler, boyalar, vernikler, yapıştırıcılar için genel solvent imalatı;

-Uçak yakıtının bileşiminde;

-Koruyucu kaplama;

-Organik kimyasalların sentezi;

-Çözücü (örneğin, boyalar, kaplamalar, yapıştırıcılar ve kauçuk için);

-Kuvars kristal osilatörler, parfümler, böcek kovucuları, epoksi reçineler, eczacılık ürünleri ve deri endüstrisinde kullanılır.

-Fenoksi alkanoik herbisitler içinde bir çözücü olarak kullanılır.

n-Hekzan

-Tekstil, mobilya ve deri sektörlerinde temizlik maddesi olarak;

-Laboratuvar reaktifi;

-Petrol ve petrol endüstrileri ile ilişkili birçok ürünün bileşeni;

-Solvent, özellikle bitkisel yağlar için;

-Düşük sıcaklık ölçen termometreler;

-Kalibrasyon;

-Polimerizasyon reaksiyon ortamı(vasatı);

-Boya seyreltici;

-Alkol denaturantı;

-Poliolefinlerin, elastomerlerin, farmasötiklerin imalatında ve çeşitli formüle edilmiş ürünlerin bir bileşeni olarak reaksiyon ortamı 

olarak kullanılır.

Karbon disülfid
-Rayon, toprak dezenfektanları, elektronik vakum tüpleri ve karbon tetraklorür üretimi.

-Lipitler, kükürt, kauçuk, fosfor, yağlar, reçineler ve mumlar için solvent olarak kullanılır.

Karbonmonoksit
-Eksik yanma işlemlerinden ortaya çıkan egzoz dumanlarının bileşeni, örn. motorlu taşıtlarda veya yetersiz havalandırılmış soba 

ve fırınlarda, asetilen kaynakta veya kapalı alanlarda (maden, tünel).

Nitriller

-Karboksilik asitlerin preparatif sentezi için kullanılır.

-Bir çözücü olarak asetonitril, melamin reçineleri için ilk bileşik olarak benzonitril ve poliakrilonitril için bir monomer olarak 

akrilonitrilin ticari önemi vardır.

Siyanürler
-Karboksilik asitlerin, farmasötiklerin, boyaların ve pestisitlerin organik sentezinde bir ara ürün olarak kullanılır.

-Metallerin yüzey işlemesi, galvanizleme ve siyanür liç işlemi için nispeten büyük miktarlarda da gereklidir.

Kurşun

-Kurşun-asit akülerin imalatı; 

-Gemi sökülmesi; 

-Boya üretimi; 

-Aynı zamanda benzin ve plastik üretiminde de, araba radyatörü onarımı sırasında ortaya çıkabilir; 

-Kaynak; 

-Sıhhi tesisat; 

-Döküm, arıtma ve madencilik.

Cıva

-Kloralkali endüstrisinde kullanılır.

-Cıva bileşikleri bataryalarda (cıva oksit), pigmentlerde, katalizörlerde, patlayıcılarda (cıva fulminat), laboratuvar bazlı araştırmalarda 

ve bazı farmasötik uygulamalarda kullanılabilir.

Kalay, organik bileşikler -Tri-n-alkiltinler fitotoksiktir ve güçlü bakterisit ve fungisitler olabilir.

Germanyum 

(germanyum dioksit)
-Transistörlerde, ışık yayan diyotlarda, güneş pilleri, termo-jeneratörler, cam ve alaşımlarda yarı iletken olarak kullanılır.
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Kombine etki
Solventler, ağır metaller, boğucu gazlar ve bazı ilaçlar gibi iş bağ-
lantılı çeşitli ototoksik maddelerin kendi başlarına ototoksik ol-
dukları bilinmektedir.  Yapılan çalışmalarda da farklı toksik kim-
yasallara kombine maruz kalma ile ototoksik madde ve gürültü-
ye eş zamanlı maruz kalma durumlarında işitmenin olumsuz et-
kilendiği gösterilmiştir. İşitme kaybı, gürültü ve ototoksik kimya-
sallara beraber maruz kalındığında bunlara tek başına maruz ka-
lınan durumlardan daha fazla olabilir (50). Örneğin çalışanın gü-
rültü ve toluene aynı ortamda maruz kalması durumunda her iki 
bileşene de tek olarak maruz kalmasından iki ila üç kat daha faz-
la işitme kaybı riski ile sonuçlandığı gösterilmiştir (51). Gürültü ve 
kimyasal maddelere karşı yüksek dereceli maruz kalımın olduğu 
sektörler; “imalat ve madencilik”, “inşaat”, “elektrik”, “gaz ve su te-
dariki” ve “tarım” olarak tanımlanmıştır (50).

Gürültü ve ototoksik maddeye eş zamanlı maruz kalımda her 
iki etkende izin verilen sınır değerlerinin altında olsa bile, birlik-
te maruz kalmaktan kaynaklanan sinerjistik etkiden dolayı işitme 
kaybı oluşabilmektedir. Odyometrik testler işitme bozukluklarını 
gösteren güçlü araçlardır. Bununla birlikte, bu testler gürültü ve 
ototoksik nedenler arasında ayrım yapamazlar. Bu gibi nedenlerle, 
gürültü düzeylerine bakılmaksızın gürültü ve ototoksik maddelere 
birlikte maruz kalımın gerçekleştiği çalışma alanlarında daha sıkı 
sağlık gözetimi planlanmalıdır (50).

Korunma
Ototoksik maddelere maruz kalımın önlenmesinde ilk adım, bu 
maddelerin iş yerinde bulunup bulunmadıklarının tespitidir. Bu 
amaçla ototoksik maddelerin ve/veya kimyasalların malzeme gü-
venlik bilgi formları ve ürün içerisindeki bileşenlerle ilişkili oto-
toksik sağlık etkileri incelenmelidir. İşverenler ototoksik kimya-
sallarda dâhil olmak üzere tehlikeli maddelere maruz kalan çalı-
şanların eğitimini ve ayrıca sağlık gözetimlerini sağlamalıdır. 

İş yerinde ototoksik maddeler tespit edildiğinde tehlikeli 
kimyasalın daha az toksik bir kimyasalla değiştirilmesi, maruz 
kalımı azaltmanın etkili bir yoludur. Ototoksik maddelerin uzak-
laştırılması mümkün olmadığı durumlarda mühendislik önlem-
lerle, ototoksik maddeler ve gürültüye maruz kalımın kontrol edil-
mesiyle risk azaltılabilir. Ototoksik maddeler için önerilen bir di-
ğer kontrol yöntemi de havalandırmadır. İdari kontrol yöntemleri; 
gürültü ve ototoksik maddelere maruz kalımına neden olabilecek 
gereksiz görevlerin engellenmesi ve gürültülü ekipmanların, ça-
lışan yanında değilken çalıştırılması gibi uygulamaları içerebilir.

OSHA yalnızca gürültü eylem seviyelerinde (8 saatlik bir za-
manda ortalama 85 dB(A)) odyometrik test yapılmasını öner-
mektedir. Bunun yanında eylem seviyelerinin altında gürültü ve 
PEL’in altındaki ototoksik kimyasalların sinerjistik etkilerine bağ-
lı ortaya çıkabilecek işitme kayıplarının koruması; işitme koruyu-
cu donanımlarının kullanılması ve işitme kaybını erken tespit et-
mek için odyometrik testlerin yapılması ile sağlanabilir (7).

TRAVMA KAYNAKLI İŞİTME KAYBI
Travmatik işitme kayıplarının en sık nedeni, künt kafa travması-
dır. Motorlu taşıt kazaları künt kafa travmasının başlıca nedeni-
dir. Temporal kemiğin penetral yaralanmaları görece daha nadir-
dir. Kulak zedelenmesinin diğer mesleki nedenleri arasında düş-

me, kostik kimyasallardan kaynaklanan yanıklar, aleve maruz kal-
ma veya kulak kanalına giren yabancı cisimler sayılabilir. Etkile-
nen bölgeye göre iletim, sensorinöral veya mikst tip işitme kaybı-
na neden olabilir (11).

BAROTRAVMA
Uçuş ve dalış gibi aşırı basınç değişikliğine yol açan aktiviteler ös-
taki borusunda fonksiyon bozukluğuna yol açarak barotravmaya 
neden olabilir. Barotravma timpanik membran perforasyonu, ile-
tim tipi işitme kaybına ve nadiren oval pencerede fistüle neden 
olabilir (46).
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Vücut sıcaklığındaki çok küçük değişmeler dahi insanın konfo-
ru, fiziksel ve mental fonksiyonları bakımından önemlidir. İnsan 
vücudunun ısı kontrol merkezi hipotalamusta bulunmaktadır (1).

Bir kişi ve onu kuşatan çevre arasındaki net ısı alışverişi şu şe-
kilde tanımlanabilir:

H = M ± R ± C – E ± D

Bu formülde; H : Vücut ısı depolama yükü, M : Metabolik ısı 
kazancı, R : Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü, C : 
Konvektif ısı yükü, E : Evaporatif (buharlaşma – terleme) ısı kay-
bı, D : Kondüktif ısı yükü (direk temas) anlamına gelmektedir (2).

Ortam sıcaklığı ve ortamda bulunan kişilerin sıcaklık al-
gısı ortamın nem düzeyinden ve hava akımından etkilen-
mektedir. Ortam sıcaklığının doğru olarak ölçülebilmesi için 
nem, hava akım hızı ve radyan ısı ölçümlerinin de yapılması  
gerekmektedir.

İnsan vücut ısısı ölçümü günlük uygulamalarda koltuk 
altından veya rektal olarak değerlendirilmektedir. Gerçek vücut 
sıcaklığı (derin vücut sıcaklığı) özefagus alt ucundan ölçülmekte-
dir. Bir ortamın sıcaklığı ve bu nedenle sıcak stresi olup olmayaca-
ğı konusunda karar verebilmek için bir süre (en az 20 dakika) söz 
konusu ortamda bulunmak gerekmektedir (1). Hindistan’da ta-
rım işçileri ile yapılan çalışmada termal limit 39°C olarak değerlen-
dirilmiştir. Vücut toleransının 34°C de 55 dakika olduğu, 34°C den 
38°C’ye çıkıldığında vücut toleransının 4-5 dakika azaldığı görül-
müştür (3).

YÜKSEK SICAKLIĞA BAĞLI  
SAĞLIK SORUNLARI
Metal endüstrisi, gıda endüstrisi, madencilikte ve pek çok yerde erit-
me, ısıtma, pişirme hep ısı gerektiren işlemlerdir. Dökümhaneler, 
haddehaneler, yüksek fırınlar, kazan daireleri, çimento ve kireç 
fabrikaları, ekmek fabrikaları ve fırınları, termik santrallar, doğal-
gaz çevrim santralları, ısıl işlem üniteleri ve benzeri işyerleri sıcak 

çalışma şartlarının oluştuğu bölümlere sahip işyerleridir. Yine gü-
neş altında açık havada yapılan çalışmalar da bu gruptadır (4).

Sıcak ortamda çalışanlarda görülen sağlık sorunları, insan vü-
cudunda ısıyı ayarlayan fizyolojik mekanizmanın fazla fonksiyon 
göstermesi sonucudur. Örneğin insanda normal koşullarda günde 
150-200 ml kadar sıvı kaybı olurken, aşırı sıcak ortamda 8 saat 
çalışan işçilerin 6-7 litre kadar sıvı kaybı olmaktadır (1).

Sıcak Çarpması: Sıcağa bağlı sağlık sorunlarının en ağır tab-
losudur. Ateşin aşırı yükselmesi (hiperpireksi), santral sinir sistemi 
bozuklukları, vücudun aşırı sıvı kaybı (anhidrozis) üçlüsü ile kar-
şımıza çıkmaktadır. Santral sinir sistemi bulguları; bayılma, delir-
yum, halisünasyon, koma gibi çeşitli klinik tablolar olarak görüle-
bilmektedir (1, 5, 6). Beyin ödemi, akciğer ödemi, dissemine intra-
vaskuler koagulasyon (DIC), böbrek yetmezliği, karaciğer yetmez-
liği ile karşımıza çıkabilmektedir. Sodyum düşüklüğü (hiponatre-
mi), potasyum düşüklüğü (hipokalemi), kalsiyum düşüklüğü (hi-
pokalsemi), magnezyum düşüklüğü (hipomagnezemi) gibi elekt-
rolit bozuklukları görülebilmektedir. Nadiren, böbrek yetmezliği 
ve kas yıkımına bağlı potasyum yüksekliği de (hiperkalemi) olur. 
Kan şekeri genellikle yükselir, seyrek olarak düşüş saptanır (7).

Sıcak bitkinliği: Daha hafif bir klinik tablodur. Terlemeye 
bağlı sıvı ve elektrolit kaybı nedeniyle oluşur. Sıcak çarpmasının ter-
sine santral sinir sistemi bulguları görülmez. Baş ağrısı, baş dön-
mesi, bulantı, kusma, halsizlik, kas ağrıları belirtileri vardır (8).

Sıcak krampları: Aşırı terlemesi olan ve düşük osmolariteli 
(hipotonik) sıvı tedavisi uygulanan hastalarda sıcak krampları gö-
rülebilir. Özellikle uylukta ve omuzda meydana gelir. Hafif olanla-
ra ağızdan tuzlu sıvı verilmesi, bulantı ve kusması olanlara intra-
venöz sıvı ve elektrolit tedavisi yapılması gerekmektedir. Sıcak stre-
sine bağlı aşırı hızlı nefes alıp vermekle (hiperventilasyon) respira-
tuvar alkaloz meydana gelir ve buna bağlı sıcak krampları oluşur. 
Kişileri sıcak ortamdan uzaklaştırmak ve soluk alıp vermelerinin 
yavaşlatılması ile tedavi edilir (9).

Sıcak Baygınlığı: Aşırı terleme ve bunun sonucunda oluşan 
sıvı kaybı ve damarlarda genişlemeye bağlı olarak meydana gelir. 

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Ecin S.M., Sandal A., Öz Ş.G. (2018). Termal Koşullar. A.N. Yıldız, A. Sandal. (Ed.). 
Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını. ISBN: 978-975-491-460-3.) 
güncelleyerek, genişletmişlerdir.
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Kişiye sıvı verilmesi, sıcak ortamdan uzaklaştırılması ile tedavi 
edilir.

Sıcak Ödemi ve Kaşıntısı: Ödem genellikle yaşlı hastalarda 
el ve ayaklarda meydana gelir. Derideki gözeneklerin tıkanması, 
cilt altı damarların genişlemesine bağlı olarak kaşıntı, kızarıklık 
ve döküntüler (miliaria) meydana gelebilir (8).

Güney Avustralya ve Hindistan’da yapılan çalışmalarda ortam 
sıcaklığındaki artışın “sıcağa bağlı meslek hastalıklarını” artırdığı 
ve üretimi azalttığı görülmüştür (10, 11). İngiltere’de ölüm kayıt-
larının incelendiği bir araştırmada sıcak ve soğuğa bağlı ölümle-
rin yaşlılarda arttığı ve özellikle solunum yolu enfeksiyonuna bağ-
lı olduğu görülmüştür (12).

TEDAVİ ve KORUNMA
Tedavi: Kişi serin bir ortama alınmalıdır. Kişiyi serinletmek ve vü-
cut ısısını düşürmek gerekir. Bu sayede hiperterminin neden olaca-
ğı şiddetli komplikasyonlardan ve ölümlerden kaçınılmış olacaktır. 
Vücut ısısının düşürülmesi amacı ile soğuk suya daldırma, ılık hava 
spreyleri ve ilaçlar kullanılabilmektedir. Ancak geçmiş dönemlerde 
de kullanılan soğuk suya daldırma, vücut ısısını en iyi düşüren yön-
tem olarak karşımıza çıkmaktadır (13). Kullanılan bir diğer tedavi 
şekli de ‘buharlaştırma’ dır. Vücuda ıslak çarşaf sarılması ve fan ile 
yaratılan hava akımı buharlaştırmayı sağlar (14). Kaybettiği sıvı ve 
elektrolit, yerine göre ağızdan ya da kişinin durumu kötü ise damar 
yolundan verilmeli, destekleyici tedavi yapılmalıdır (1, 8).

Korunma: Isı kaynağı azaltılmaya çalışılmalı, ortamın sıcak-
lık düzeyine göre iş tempoları yavaşlatılmalı, terlemeye ve dolayısı 
ile sıcaklığı kaybetmeye uygun gözenekli ve ince malzemeden ya-
pılmış giysi sağlanmalıdır. Bunların yanı sıra dinlenme araları ve-
rilmeli, sık aralıklarla içme suyu olanakları sağlanmalı, terlemenin 
aşırı olduğu durumlarda bir miktar tuz alınması gerekmektedir. 
Gerekli durumlarda özel koruyucu giysiler kullanılmalı, aralıklı 
kontrol muayeneleri (idrar ve kan tetkikleri) yapılmalıdır. İşe giriş 
muayenesi sırasında çalışması sakıncalı olan kişiler (kalp ve hiper-
tansiyon hastaları, kronik akciğer hastaları, diyabetikler, aşırı şiş-
manlar ve böbrek hastalığı olanlar vs.) belirlenmeli, bu ortamlar-
da çalışmaları önlenmelidir (1).

AKLİMATİZASYON
Sıcak çalışma koşullarında vücutta meydana gelen bir takım fiz-
yolojik değişiklikler sonucu adaptasyona bağlı olarak çalışanın sı-
cak stresinin azalmasıdır. Ucuz ve oldukça etkili bir yöntemdir. 
Aklimatize insanlar daha fazla miktarda terlerler ancak terleme 

ile daha az tuz kaybı olur (15). Sıcak aklimatizasyonu ile sıcak ça-
lışma ortamında kademeli olarak iş yoğunluğu veya süresi artırı-
larak, çalışanın sıcak toleransı artırılır. Aklimatizasyon için 1-2 
haftalık bir süre önerilmekte olup sıcak çalışma ortamından yak-
laşık 1 hafta uzak kalma ile aklimatizasyonun kaybedileceği belir-
tilmektedir (16).

DÜŞÜK SICAKLIĞA (SOĞUĞA) BAĞLI 
SAĞLIK SORUNLARI
Soğuk çalışma koşullarındaki işler dış ortamda (inşaat, telekomü-
nikasyon, elektrik hatları bakımı, tarım ve orman işleri ile balıkçı-
lık gibi) ve iç ortamda (soğuk depolar, et üretimi gibi) yürütülen iş-
lerdir. Ayrıca karada ve açık denizde yürütülen işler gibi farklı açı-
lardan da incelenebilir (18).

SAĞLIK SORUNLARI
Soğuk koşullar, lokal doku hasarına ve derin vücut sıcaklığının 
(İng. core body temperature) düşmesine (hipotermi) neden olabilir 
(19). Soğukla ilişkili hastalık ve yaralanmalar şunlardır:

Soğuk Ürtikeri: Bazı kişilerin dokularında soğuğa maruz kal-
ma histamin salınımına sebep olarak ciltte kızarık ve kaşıntılı ka-
barıklıkların gelişmesine neden olur (19). Bu kişilerin bir kısmın-
da benzer reaksiyon, hava yolları gibi başka bölgelerde de ortaya 
çıkabilmektedir. Soğuğa maruz kalmayla histamine bağlı bulan-
tı, kusma ve çarpıntı gibi diğer reaksiyonlar da görülebilir. Gecik-
miş soğuk ürtikeri, soğukla tetiklenen kolinerjik ürtiker ve aile-
sel atipik soğuk ürtikeri gibi varyant formlar tanımlanmıştır (20). 
Tanı, soğuk stimülasyon testleri olarak adlandırılan muayenelerin 
en basit şekli olan ön kola buz-su karışımı içeren plastik torbanın 
5 dakika uygulanması sonrasında 10 dakikalık bekleme süresinde 
lezyon gelişimi olup olmadığının izlendiği “Buz Küpü Testi” ile ko-
laylıkla konabilir (20).

Perniosis: Soğuğa maruz kalma sonrasında kapiller damar-
larda konjesyon gelişir. Kaşınma ve ciltte ağrılı kızarıklıklar belir-
tiler arasındadır (18). Özellikle el ve ayak parmaklarında, uyluk ve 
bacaklarda, burunda ve kulaklarda ortaya çıkar. Perniosis, özel-
likle havanın soğuk olduğu sabahın erken saatlerinde açık havada 
çalışan bireylerde ilkbaharda ve sonbaharda başlama eğilimi gös-
termektedir (21).

Siper Ayağı: Siper ayağı, donma derecelerinin üzerinde ancak 
soğuk olarak hissedilen sıcaklıklara birkaç gün maruz kalındığın-
da, cilt nemli olduğunda ve hareketsizlikle gelişebilir (18). Uzun sü-
reli maruz kalma ayaklarda ve bacaklarda vazokonstriksiyona se-

Tablo 1. İzin verilen sıcak maruz kalım limitleri (°C) (17)

İş Yükü

Çalışma –Dinlenme süreleri Hafif Orta Ağır Çok Ağır

Devamlı çalışabilir 28,0°C 25,0°C - -

1 saatlik peryod; %75 çalışma, %25 dinlenme 28,5°C 26,0°C 24,0°C -

1 saatlik peryod; %50 çalışma, %50 dinlenme 29,5°C 27,0°C 25,5°C 24,5°C

1 saatlik peryod; %25 çalışma, %75 dinlenme 30,0°C 29,0°C 28,0°C 27,0°C
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bep olur. Donma sıcaklığının üzerindeki düşük sıcaklıklara uzun 
süreli maruz kalma ile vazokonstriksiyon, doku ödemi ve küçük 
damarlar ile sinirlerde hasar gelişir. Başlangıçta cilt solgun görü-
nümde ve his kaybı mevcuttur; bunu ödem ve ağrı gelişimi izleyebi-
lir. Ayağın ısıtılmasından sonra bile birkaç hafta ağrı devam edebi-
lir. Soğuk koşullara en duyarlı olanlar periferik sinirlerdir.

Siper ayağı, adını Birinci Dünya Savaşı sırasında siperlerdeki 
soğuk su ve çamura bağlı gangren gelişmesinden almıştır. Islak 
koşullara maruz kalan çalışanların yanında dağ yürüyüşü ve kamp 
yapan kişilerde de görülebilir (19).

Donma: Donma, maruz kalınan sıcaklığın donma derecesi ve 
daha altına ulaşması sonucu gelişir. Çoğu olguda kişiler başlangıç-
ta donma gelişimini fark edememektedir (19). Gelişen doku hasa-
rının derecesi, dokunun etkilenmiş kısmının derinlik miktarı ile 
ilişkilidir. Tam kat doku nekrozu veya kanamalı bül gelişimi mev-
cutsa derin yaralanma olarak sınıflanır (22). Bununla birlikte, ya-
nıklara benzer şekilde hiperemi, şişlik ve hafif his kaybından nek-
rotik görünüm, kanama, ödem ve tam his kaybının görüldüğü 
nekroza kadar olacak şekilde dört dereceli bir sınıflandırma siste-
mi de kullanılmaktadır (23).

Hipotermi: Sistemik hipotermi, derin vücut sıcaklığının 
35°C’nin altına düşmesidir. Vücut sıcaklığının genel olarak azal-
ması bazı semptomların gelişmesine sebep olmaktadır. Derin sı-
caklığın normal derecesi olan 37,5°C’nin altına düşmesi ile ilk ola-
rak titreme başlamaktadır. Uyuşukluk, koordinasyonda azalma, or-
yantasyon kaybı ve konfüzyon, amnezi ve muhakemenin kaybı de-
rin sıcaklığın azalması ile ortaya çıkmaktadır. Sıcaklık 26-30°C’ye 
ulaştığında bilinç kaybı, kardiyak aritmiler, kaslarda rijidite, vent-
riküler fibrilasyon, solunum aresti ve ölüm gerçekleşmektedir (19).

TEDAVİ ve KORUNMA
Tedavi: Soğuk ürtikeri tedavisinde, ürtikere sebep olan yüksek 
riskli aktivitelerin ortaya konarak hastanın bilgilendirilmesinin 
yanı sıra lokal reaksiyonlar için antihistaminik tedavi önerilmek-
tedir (20). Siper ayağı ve donmaların tedavisinde vücudun ve et-
kilenen kısımların ısıtılması, gelişen büllerin steril temizlenmesi, 
etkilenen ektstremitenin tespiti ve elevasyonu ile antiseptik ajan-
larla günlük bakım, antienflamatuvar ve analjezik tedaviler, teta-
nos profilaksisi, ağır durumlarda 24 saat içinde trombolitik teda-
vi önerilmektedir (22-24). Hipotermi tedavisinde; ileri yaşam des-
teğinin ilk basamakları olan havayolu, solunum, dolaşım kontrolü 
ve gerekli müdahalelerin yapılmasının yanı sıra pasif ve aktif dış / 
iç ısıtma işlemlerinin uygulanması, varsa aritmi tedavisi ile lokal 
yaralanmaların tedavisi yer almaktadır (25).

Korunma: Soğuk koşullara bağlı gelişen sağlık sorunlarının 
önlenmesi çeşitli düzenlemelerle mümkün olabilmektedir (19). 
Çalışma ortamıyla ilgili olarak; olanak dâhilinde işyerinde sıcak-
lık artırılabilir, radyan ısıtıcı sistemleri kullanılabilir veya hava akı-
mı önlenebilir. İdari düzenlemelerle soğuğa maruz kalma süresi-
nin kısaltılması, çalışanların vardiyalarının düzenlenmesi, belir-
li aralıklarla ısınma molalarının planlanması ve korunma için ka-
lın giyinerek sarf ettiği güç artan çalışanların bu durumu dikka-
te alınarak sıcak ve soğuk işlerde rotasyon şeklinde çalışmalarının 
planlanması sağlanabilir. Kişisel koruyucu donanım olarak; vücut 

sıcaklığını koruyacak yalıtım özelliğine sahip iş kıyafetleri ile don-
ma sıcaklığının altında sıcaklardaki katı ve sıvılarla temas edecek 
çalışanlar için uygun koruyucu ekipman sağlanabilir (19).

ÖNLEMLER
Mühendislik Önlemleri: Zararlı etkenin ortadan kaldırılması 
(elimination) ya da daha az zararlı etkenle yer değiştirilmesi (subs-
titution), ayırma ve izolasyon, lokal ve genel havalandırma sistem-
leri ve klima ve diğer iklimlendirme sistemleri kullanılması yoluy-
la çalışma ortamı sıcaklıklarının ideal derecelere ulaştırılmaya ça-
lışılması, bina çevresinin yeşillendirilmesi, binaların uygun renk-
li boyalar ve izolasyon malzemeleri ile kaplanması önerilmektedir. 

Yönetsel Önlemler: Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, termal 
risk oluşturan işlerin daha fazla sayıda çalışan ile daha kısa sü-
rede yapılması, dinlenme aralarının uygun sürede ve uygun or-
tamlarda olması, çalışanlar arası rotasyon yapılması, ilkyardım 
birimlerinin oluşturulması, çalışan eğitiminin düzenlenmesi 
önerilmektedir. 

Ayrıca çalışanların eğitimi ve kaynakta kontrol uygulamala-
rının yetersiz kaldığı durumlarda kişisel koruyucu ekipmanların 
kullanılması da önerilmektedir (26).

KÜRESEL ISINMANIN  
ÇALIŞMA ÜZERİNE ETKİLERİ
Küresel ısınma, başlıca atmosfere salınan sera gazlarının neden 
olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl 
boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda gö-
rülen artışa verilen isimdir (27). Küresel ısınma ile birlikte şiddet-
li ve beklenmeyen hava olayları daha yaygın hale gelecek, yaşa-
mın her alanını etkileyecektir. İş yaşamında da sıcak stresine ne-
den olacaktır.  24–26°C’nin üzerindeki sıcaklıklar iş verimliliğin-
de azalmaya neden olurken; 33–34°C’de, orta iş yoğunluğunda ça-
lışan bir işçi, çalışma kapasitesinin yüzde 50’sini kaybetmektedir. 
Tarım, inşaat, ulaşım, turizm ve spor sıcak stresinden etkilene-
cek öncelikli meslek gruplarıdır. Isı stresine bağlı olarak 2030 yı-
lına kadar tarım ve inşaat sektöründe %60 ve %19’luk iş gücü kay-
bı beklenmekte; Dünya genelinde ise toplam çalışma saatlerin-
de %2,2; gayri safi milli hasılada 2,4 milyar dolar azalma olaca-
ğı tahmin edilmektedir. En çok etkilenen kıtaların Güney Asya ve 
Batı Afrika olacağı, toplam çalışma saatlerindeki kaybın %5’e ka-
dar yükseleceği düşünülmektedir.  Küresel ısınma ve sıcak stre-
si insanlar arasındaki eşitsizliği daha çok artıracak, göçlere neden 
olacak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini etkileyecektir. Yükse-
len sıcaklıkların iş dünyasına etkilerine uyum sağlama ve azaltma 
konusunda hükümetler, işverenler ve işçiler temel itici gücü oluş-
turacaklardır. Hükümetler işyerinde davranışsal değişimi kolay-
laştıran düzenleyici ve kurumsal bir ortam yaratmada etkili olsa 
da hem işverenlerin hem de işçi kuruluşlarının rolü uyum önlem-
lerinin başarılı bir şekilde uygulanması için önemlidir. Sonuç ola-
rak işçilerin ve işletmelerin sıcak stresiyle başa çıkabilmeleri için, 
uygun politikalar, teknolojik yatırımlar ve davranış değişikliği ge-
rekmektedir (28).
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HAVA BASINCINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN  
SAĞLIK ETKİLERİ

Uzm. Dr. Seval Müzeyyen ECİN, Prof. Dr. Şerife Gül ÖZ

Hava basıncı, atmosfer içindeki havanın, ağırlığı nedeniyle yer-
yüzünde birim alana yapmış olduğu basınçtır. Birimi Bar veya 
Newton/cm2 dir. Yaşadığımız ortamlarda ortalama bir atmos-
fer (760 mm Hg) düzeyinde basınç mevcuttur. Normal atmosfe-
rik düzeye alışkın insan organizması hem yüksek hem de düşük ba-
sınçlı ortamlara adaptasyonda sorun yaşayabilir. Ancak çalışma 
hayatında bazen yüksek basınç; bazen de düşük basınca maruz 
kalınır. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda basınç ise; normal 
hava basıncının (atmosfer basıncı) daha fazla veya daha az ol-
ması gereken veya olan iş yerlerindeki basınçtır (1, 2).

YÜKSEK BASINCA BAĞLI  
SAĞLIK SORUNLARI
Basınçlı hava, basıncın deniz seviyesindekinden (normal atmos-
ferik basınç) yüksek olduğu havadır. Yerküre atmosferi, deniz sevi-
yesinde 100 kilopaskallık (kPa) bir basınç oluşturur. Bu bir mutlak 
atmosfer (1 absolut atmosfer=1 ATA) olarak ifade edilir. Dekomp-
resyon hastalıkları, yüksek basınç altında çalışılan durumlarda 
gelişen hastalıklardır (3). Atmosferik basınçtan 10 kPa (0.1 bar) 
fazla basınçlı havada çalışma, solunumun dalma donanımı ile 
yapıldığı su altında çalışma (dalgıçlık, tünel ve duba işçiliği, de-
kompresyon odası teknisyenliği) gibi meslekler riskli meslekler 
olarak kabul edilir (4).

Basınçlı hava mekanik ve fizyolojik etkilere neden olur. Meka-
nik olarak barotravma, fizyolojik olarak dekompresyon hastalığı-
na neden olmaktadır (5).

KOMPRESYON BAROTRAVMASI
Orta kulaklar: Öncelikle etkilenirler. Semptom ve bulgular 
östaki disfonksiyonuna bağlıdır. Kulaklarda ağrıyla başlar. Tim-
pan zarında hasar, kanama ve perforasyona kadar ilerleyebilir. Val-
salva manevrası, timpanda yuvarlak veya oval yırtılma ve ani işit-
me kaybıyla sonlanabilir.

Sinüsler: Ostiumların blokajı ağrı ve burun kanamasına ne-
den olabilir. 

Dişler: Çürük ya da kötü dolgularda gaz birikerek ağrıya 
neden olabilir. 

Yüz: Fasiyal ödem ve subkonjunktival hemoraji görülebilir.
Hiperbarik Artralji: Çoğunlukla 100 metreden daha derine 

yapılan dalışlarda görülmesine karşın 30 metreden itibaren baş-
layan hiperbarik artraljinin eklem sesi ve eklem ağrısı olmak üze-
re iki ana belirtisi bulunmaktadır. Belirtiler yaşamsal öneme sa-
hip olmasa da performansı önemli ölçüde etkileyerek dalışın ama-
cına ulaşmasını engelleyebilir. Hiperbarik artraljinin en sık tuttu-
ğu eklem omuzdur. Daha sonra sırasıyla diz, el bileği, kalça ve sırt 
eklemlerinde görülür.

HPNS High Pressure Neurological Syndrome (Yüksek 
Basınç Nörolojik Sendromu): Yüksek basınç nörolojik sendro-
mu ya da İngilizce isminin baş harflerinden oluşan kısaltmasıyla 
HPNS, 150 metreden daha derinlere yapılan dalışlarda karşılaşı-
lan ve ellerde, kollarda ve hatta tüm vücutta tremor ile karak-
terize bir durumdur (6).

DEKOMPRESYON HASTALIĞI
Vücut dokularında gaz baloncuklarının bulunması sonucu olu-
şur (7). Basınç altında gazların sıvılar içindeki çözünürlüğü artar. 
Basınç altındaki bir kişide, solunan havanın içindeki azot kanda 
daha fazla miktarda çözünür ve sıvı faza geçer. Basınç değişikliği 
hızlı olursa, sıvı haldeki azot hızla gaz haline geçer. Dolaşım 
sisteminde azot gazından oluşan emboliler meydana gelir (8). 
Özellikle vücutta azot birikimi santral sinir sistemi, kemik iliği ve 
yağ dokusunda meydana gelir (7).

Tip I dekompresyon hastalığı: Genellikle ekstremitelerin 
ekleme yakın kas ve tendonlarında ağrı dışında semptom yoktur. 
Ağrı hastaların %90’ında bulunur. Maruz kalımın başlangıcın-
dan sonraki saatlerde ortaya çıkar. Tünel ve duba işçilerinde daha 
çok görülür. Ağrılar künt, iyi lokalize edilemeyen, hareketle artan 
özelliktedir. Diz ve omuzlar daha çok etkilenir. Enflamasyon bul-
guları yoktur.

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Ecin S.M., Öz Ş.G. (2018). Hava Basıncındaki Değişiklikler. A.N. Yıldız, A. Sandal. 
(Ed.). Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını. ISBN: 978-975-491-460-
3.) güncelleyerek, genişletmişlerdir.
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Tip II dekompresyon hastalığı (Azot narkozu, Vurgun): 
Daha ciddi bir klinik tablodur. Spinal kanal ve beyin hasarı, iç ku-
lak rahatsızlıkları, pulmoner etkiler ve dekompresyon şoku görülür.

Nörolojik: Santral sinir sistemi (SSS) ve periferik sinir sistemi 
(PSS) etkilenebilir. Multifokal olabilir. Parestezi, koordinasyon bo-
zukluğu, görsel, işitsel semptomlar, oryantasyon bozukluğu, uyu-
şukluk, bilinç bulanıklığı, konvülziyonlar, sfinkter disfonsiyonuna 
bağlı idrar ve gaita inkontinansı görülebilir.

Okülovestibüler: Başdönmesi, kulak çınlaması, nistagmus, 
işitme kaybı görülebilir.

Akciğer: Hastaların %6’sında görülür. Boğulma hissi, derin ne-
fes alma güçlüğü, boğucu öksürük atakları vardır. Tedavi edilmez-
se asfiksiye neden olabilir. Pulmoner ödem ve şok görülebilir (3).

Tip III dekompresyon hastalığı: Kemiklerde aseptik nek-
roz (osteonekrozis) ile karakterizedir. Genellikle humerus başı; 
daha nadir olarak da femur alt ucu veya tibia başında görülmekte-
dir. Osteonekrozis dekompresyonu takip eden 6 ile 60 ay arasın-
da görülmektedir. Eklem tutulumu olmadığı müddetçe genellikle 
semptom yoktur. Radyolojik olarak kemik sklerozu veya kemiklerde 
opasite artışı görebilir. Lezyonlar genellikle simetriktir (7).

DÜŞÜK BASINCA BAĞLI SAĞLIK 
SORUNLARI
Düşük basınç (hipobarik) ortamları yüksek irtifa olan alanlarda 
karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlardaki çalışma ortamlarına baktı-
ğımızda dağcılar, pilotlar, yol yapımı/elektrik/televizyon gibi ser-
vis istasyonlarında çalışanlar riskli meslek grupları olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Yüksekliğin 2500 metreden (yaklaşık 8000 
fit) fazla olduğu durumlarda havadaki oksijen düzeyinde belirgin 
azalma ve yüksek irtifaya bağlı sağlık sorunları karşımıza çıkmak-
tadır. Hipoksik durumun neden olduğu hastalıklar; maruz kalım 
süresi, havadaki oksijen miktarı, iş yükü, aklimatizasyon gibi bir-
çok faktörden etkilenmektedir.  Yüksek irtifaya kısa süreli maruz 
kalıma bağlı en yaygın görülen hastalık Akut Dağcı Hastalığıdır 
(ADH). Bulantı, kusma, baş ağrısı, iştah kaybı, taşikardi, halsizlik 
gibi semptomlar ile karşımıza çıkmaktadır. Hastanın daha düşük 
irtifaya götürülmesi ve oksijen solutulması ile klinik bulgularda 
düzelme meydana gelebilir. Ayrıca yüksek irtifaya çıkarken önlem 
amaçlı asetozolamid ve deksametazon kullanılabilir. Görülebilen 
daha ciddi diğer bir hastalık ise HAPE High Altitude Pulmonary 
Edema (Yüksek İrtifa Pulmoner Ödemi). Hipoksiye nedeniyle 
oluşan pulmoner kapiller vazokontriksiyona bağlı olarak meyda-
na gelir. Yüksek irtifaya çıktıktan 24- 60 saat içinde oluşur; disp-

ne, öksürük, halsizlik, taşikardi, baş ağrısı, balgam, hafif ateş gibi 
semptomlar görülür. Pulmoner ödem, beyin ödemi ve buna bağ-
lı baş ağrısı, konfüzyon, ataksi, halüsinasyon, koma görülebilmek-
tedir. Tedavide oksijen ve deksametazon kullanılır. Önlem olarak 
yüksek irtifaya çıkacak kişilere aklimatizasyon yapılabilir (9-11). 

Uzun süre yüksek irtifada yaşamaya bağlı polisitemi, spesi-
fik kardiopulmoner bir hastalık olan HAPH High Altitude Pul-
monary Hypertension (Yüksek İrtifa Pulmoner Hipertansiyon) ve 
buna bağlı sağ ventrikül yetmezliği ve konjestif kalp yetmezliği ile 
sonuçlanan Kronik Dağcı Hastalığı (Monge hastalığı) görülmek-
tedir. Klinik belirtileri, alçak irtifalara veya deniz seviyesine indik-
ten sonra yavaş yavaş kaybolur ve yüksek bir irtifaya döndükten 
sonra tekrar ortaya çıkar. Bu nedenle kalıcı olarak düşük irtifada 
yaşanmadıkça düşük irtifalara inmek geçici bir çözüm olacaktır. 
Flebotomi hemoglobin konsantrasyonunu azaltmak amacı ile ya-
pılabilmektedir. ACE inhibitörleri, dopaminerjik antagonistler ve 
solunum stimulanları (medroksiprogestreon) gibi farmakolojik 
ajanlar da bulunmaktadır (11-12). 

TANISAL TESTLER
Kompresyon ve dekompresyon barotravmalarında spesifik tanı-
sal bir test yoktur. Akut etkilenmenin uzun süreli takibinde ak-
ciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, nörolojik test-
ler yapılabilir (13).

TEDAVİ
Barotravmada ortamdan uzaklaştırma, erken %100 oksijen tedavi-
si, erken hiperbarik tedavi en etkili tedavi yöntemleridir (14). Ağır 
olgularda mekanik ventilasyon, sıvı replasmanı ve kardiyak pom-
pa desteği gerekebilir. Pnömotoraks, pnömomediasten ve cilt altı 
amfizemi sınırlı ve asemptomatik ise takip edilmeli, değilse cerra-
hi drenaj yöntemleri uygulanmalıdır. Timpanik zar perforasyonu 
varsa 2 günlük yatak istirahatinden sonra kulak burun boğaz uz-
manı tarafından değerlendirilip tedavi kararı verilmelidir.

Dekompresyon hastalığından kuşkulanıldığında derhal %100 
oksijen tedavisi başlanmalı ve hasta gecikmeden dekompresyon 
tedavisine (hiperbarik oksijen tedavisi) gönderilmelidir. Disbarik 
osteonekroz tanısı konulduğunda işten uzaklaştırılmalıdır. Eklem 
protezine kadar giden olgular bildirilmiştir.

YASAL DÜZENLEMELER 
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 
İşlemleri Yönetmeliği’nin ekinde “E-4 Hava basıncındaki ani de-

Tablo 1. Maruz kalım sürelerine göre karakteristik özellikleri (11)

Maruz kalım tipi Yükseklik
Maruz kalım 

süresi
Riskler

Çok kısa maruz kalım (uçaklar, 

teleferikler, kayak, karayolu 

trafiği, yangından korunma 

odaları)

1.800 – 2.600m

2.600 – 3.800m

Dakikalar- 

saatler 

Basınç değişiklikleri (üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişiler) 

Ciddi kardiyopulmoner hastalığı veya ciddi anemisi bulunmayan kişiler 

için hipoksi riski yoktur

Sınırlı maruz kalım 2.000 – 3.000m
Günler – 

haftalar 

Ciddi kardiyopulmoner hastalığı veya ciddi anemisi olan için risk yoktur, 

ama aklimatize olmamış kişi uyursa akut dağcı hastalığı 

Kronik maruz kalım 3.000 – 4.500m Yıllar Kronik dağcı hastalığı (Monge hastalığı)
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ğişmelerden olan hastalıklar” başlığı ile verilmiştir. Basınç deği-
şikliği nedeni ile görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi 3 
gün, diğer hadiselerde ise yükümlülük süresi 10 yıldır (15).

Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği’nde profesyonel sual-
tıadamlarında sağlık yeterliği bakımından aranılacak özelliklerle 
ilgili hükümler bulunmaktadır (16):

“Madde 14: Aşağıda yazılı hastalıkları olanların profesyonel 
sualtıadamı olmalarına izin verilmez.

•	 Solunum Sistemi: Profesyonel sualtıadamlarının solunum 
sistemlerinde restriktif ve obstrüktif bir kısıtlılık, hava hap-
sine yol açacak bir lezyon (kist, kavern, kavite v.b.) bulunma-
malıdır. İlk ve kontrol muayenelerinde akciğer grafisi ve solu-
num fonksiyon testleri yaptırılması zorunludur.

•	 Dolaşım Sistemi: Kardiyak kapasiteyi sınırlayan herhangi 
bir kalp hastalığı (doğumsal, hipertansif, kapaksal, ileti, ate-
rosklerotik) olanlar ile kanda oksijen ve karbondioksit taşın-
ma kapasitesini bozan hastalıkları olanlar ve kronik anemi-
si hemoglobinopatisi, koagulopatisi bulunanlar profesyonel, 
sualtıadamı olamazlar. Kan basıncı üst sınırı 150/90 mm 
Hg’dir. Profesyonel sualtıadamlarının ilk ve kontrol muaye-
nelerinde EKG, hemogram, biyokimya ve kardovasküler per-
formans testleri yapılması zorunludur.

•	 Sinir Sistemi: Profesyonel sualtıadamlığı kusursuz bilinçli-
lik ile duyusal ve motor yeterlilik gerektirir. Aşağıda yer alan 
hastalıkları bulunanlar profesyonel sualtıadamı olamazlar.

- İlaçlarla kontrol altına alınıp alınmadığına bakılmaksı-
zın çocukluk çağı febril konvülsiyonları hariç her türlü nö-
bet epizodları, norofiliz, beyin ve modülla spinalis tümör-
leri, demyelizan hastalıklar, geçirilmiş 24 saatten uzun bi-
linç kaybının eşlik ettiği kafa travmaları, çökme tarzı kafa 
kırıkları, intrakraniyal hemoraji, ciddi beyin kontüzyonla-
rı ya da süregen nörolojik veya EEG anormallikleri, narko-
lepsi, katelepsi vb.durumlar, dalışa bağlı kalıcı MSS sekel-
leri, açıklanamayan geçici bilinç kayıpları, görme kaybı, bi-
linç kaybı, kusma ve hemipleji ile seyreden migren atakları.

•	 Sindirim Sistemi: Kronik sindirim sistemi hastalıkları, 
Crohn hastalığı, ülseratif kolit gibi enteropatiler ve aktif pep-
tik ülser ve kardiyak disfonksiyonu bulunanlar profesyonel 
sualtıadamlığı yapamazlar.

•	 Kas-İskelet Sistemi: Profesyonel sualtıadamlarnın tüm 
ekstremiteleri tam ve ekstremite hareketleri normal sınırla-
rı içinde bulunmalıdır. İlk ve kontrol muayenelerinde disba-
rik osteonekroz yönünden radyolojik tetkiklerin yapılması 
zorunludur.

•	 Vücut Ağırlığı: Vücut ağırlığı nomogramlara göre %20’nin 
üzerinde olanlar aday olamazlar, meslekteki profesyonel su-
altıadamları ise normal kilolarına dönene kadar dekompres-
yonlu dalışlarına izin verilmez.

•	 Sağlık	muayenelerinde	psikomotor	 testler	 sonucunda	bir	 ra-
hatsızlığı saptananlar profesyonel sualtıadamı olamazlar.

Madde 19: Profesyonel sualtıadamlarının sağlık kontrolle-
ri, normal olarak iki yıllık aralarla bünyesinde tazyik odası bu-
lunan Deniz ve Sualtı Hekimliği Kliniklerinde yaptırılacaksa 
da şüphe halinde veya sualtıadamının isteği halinde her zaman  
tekrarlanabilir. 

Madde 20: 40 metre’den derine yapılan dekompresyonlu dalış-
lar ile karışım gaz dalışlarında, dalış yapılan bölgede, dalış süre-
since bir sualtı hekimi ve tazyik odası bulundurulması zorunludur. 
(basınç odası satıhta bulundurulamıyorsa en çok 30 dakika için-
de dalgıcın tazyik altına alınabileceği bir mesafe ve ulaşım imkânı 
dahilinde bulunmalıdır ve Madde 21; dalış yapılan platform veya 
teknelerde dalışa bağlı oluşabilecek hastalıklar için saf oksijen so-
luma düzeneği ve tankı (pulmanatör) ile dalış takım muayenele-
rinde onaylanmış ilk yardım seti bulundurulması zorunludur.”

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat 
veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 
ikinci bölümde basınç altında çalışanlara çalışma saatleri arasında 
sınırlandırma getirilmiş olup; Madde 5’te 

 “Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler 
(iniş, çıkış, geçiş dâhil):

- 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 ba-
sınçta 7 saat.

- 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 

basınçta 6 saat.
- 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 ba-

sınçta 5 saat.
- 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 

basınçta 4 saat.
- Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 

metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir” hükmü 
bulunmaktadır (17).

ÖNLEME
Yüksek basınç koşullarında çalışanların olası sağlık riskleri konu-
sunda iyi eğitimi, doğru davranış biçimlerinin öğretilmesi, dalgıç-
ların erken yükselmemelerinin sağlanması, rekompresyon uygu-
lamalarının doğru ve yeterince yapılması en iyi önleme yöntem-
leridir. Riskli iş ortamlarında düzenli basınç ölçümleri yapılmalı, 
basınç alarm sistemleri kurulmalıdır.

İşe giriş muayenelerinde genel vücut sağlığının yanı sıra solu-
num yolu infeksiyonları, kulak burun boğaz, sinir sistemi, kardiyo-
vasküler sistem, gastrointestinal sistem ve kas iskelet sistemi pato-
lojileri, obezite gibi durumların varlığına özel dikkat gösterilmeli-
dir. Boy, kilo ölçümleri yapılmalıdır. Omuz, diz ve kalça grafileri, ak-
ciğer grafisi alınmalı, solunum fonksiyon testi, elektrokardiyografi, 
odyometri yapılmalıdır. Periyodik kontroller de işe giriş muaye-
nesi gibidir. Meslekle ilgili erken semptomların varlığı sorgulan-
malıdır. Yüksek basınç altında çalışanlarda kemik grafileri yılda bir 
tekrarlanmalıdır (3).

Yol yapımı, elektrik, televizyon gibi servis istasyonlarında ça-
lışanlar yüksek rakımlı yerlerde çalışabilirler. Yüksek rakımlı yer-
lerde parsiyel oksijen basıncı düştüğünden bu kişiler hipoksiye bağlı 
sorunlar yaşayabilirler. Karanlık ortamlarda görme keskinliğinde 
azalma meydana gelebilir (18). Yüksek rakımlı yerlere çıkarken her 
400 metrelik yükselmenin bir günlük sürede yapılması önerilir (1).
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KURŞUN MARUZ KALIMININ SAĞLIK ETKİLERİ

Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE, Uzm. Dr. Seval Müzeyyen ECİN, 

Prof. Dr. Şerife Gül ÖZ

Kurşun koyu gri renkli, yumuşak ve ağır bir metaldir (özgül ağır-
lığı 11,3). İlk olarak M.Ö. dördüncü yüzyılda Hipokrat kurşun ze-
hirlenmesinin karın ağrısı, kabızlık, anemi gibi başlıca belirtileri-
ni tanımlamıştır. Geçmişte tabak, çanak, mutfak malzemeleri, su 
borusu yapımında kullanılmıştır. Günümüzde inorganik formu 
akümülatör, plastik, kristal cam, televizyon tüpü yapımında, mat-
baacılıkta, boya sanayinde, petrol endüstrisi gibi 100’den fazla sa-
nayi iş kolunda kullanılmaktadır (1, 2). İnorganik kurşun maruz 
kalımı önemli bir küresel sorundur.

VÜCUTTA METABOLİZASYONU
Eriyen kurşun 500-600 derecede ısıtılmaya devam edildiğinde gaz 
formuna geçmeye başlar. Bu gaza duman (İng. fume) adı verilmek-
tedir. Kurşun vücuda özellikle solunum yolu ile alınır. Solunum 
yolu ile alınan kurşunun %40’ı kan dolaşımına geçer. Ayrıca sindi-
rim ve deri yoluyla da alınmaktadır. Sindirim yolu ile alınan kur-
şunun yaklaşık %10’u dolaşıma geçer. Kurşun eritrositler ile kan-
da taşınır ve %90 oranında kemiklerde, geri kalan kısmı karaciğer, 
böbrek, kalp, beyin gibi solid organlarda depolanır (1, 3). Kan be-
yin bariyerini geçerek astrositlerde depolanabilir (4). Vücutta kal-
siyum ile yarışır ve mitokondrial solunumu ve sinirsel aktiviteleri 
etkileyebilir (5). Deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit 
(RNA) sentezini bilinmeyen yollar ile inhibe eder (6). Hidrojen pe-
roksit ve superoksit yapımını artırarak hipertansiyon etiyolojisinde 
rol oynar (7). Anneden fetüse plasenta yolu ile geçiş olabilir. Vü-
cuttan başlıca idrar yolu ile, ayrıca sindirim sistemi ve deriden 
deskuamasyon yolu ile ve anne sütüyle de atılır (1, 2).

ENTOKSİKASYON SEMPTOMLARI
Kurşun entoksikasyonu erken evrede fark edilirse çoğu toksik etki 
geri döndürülebilir. Ancak fark edilmez ise uzun süre yüksek doz-
da maruz kalım geri döndürülemez etkilere neden olur, santral ve 
periferik sinir sistemine, böbreklere ve birçok organa zarar verir 
(8). Kurşunun neden olduğu bozukluklar genelde subakut ve kro-
nik olduğu için genellikle ayırt edilemez (9). En önemli belirtiler sin-

dirim sisteminde ve santral sinir sisteminde karşımıza çıkmaktadır. 
Hematolojik bulgular da sıktır. Hematolojik bulgular enzim (ami-
no levunik asit dehidrogenaz, hem sentetaz) sentez inhibisyonuna 
bağlıdır. Kan kurşun düzeyi genelde 10 µg/dl’nin altındadır. Kan 
düzeyinin 40 mikrogram ve daha üzerinde olması zehirlenme ola-
rak algılanır (1). Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı (Uni-
ted States, Department of Health and Human Services) kan kur-
şun düzeyinin 10 µg/dl’nin altında tutulmasını önermektedir (10).

Akut Etkiler
Akut etkiler daha nadirdir, daha çok santral sinir sistemi bulguları 
ile karşımıza çıkar (1).

•	 Santral sinir sistemi (halsizlik, baş dönmesi, ensefalopati, 
kusma)

•	 Gastrointestinal sistem (konstipasyon, karın ağrısı)
•	 Hematolojik sistem (hemolitik bulgular; hipokrom, nor-

mositer anemi, bazofilik noktalanma) (3).

Subklinik Etkiler
•	 Standart klinik muayene ile saptanamayan, laboratuvar bul-

gularıyla tespit edilen etkilerdir: Eritrosit enzim testleri, nöro-
lojik testler ve böbrek fonksiyon testleri ile tanınır (3).

Kronik Etkiler
•	 Konstitusyonel (uykusuzluk, anoreksi, kilo kaybı, libido azal-

ması, artralji, miyalji)
•	 Kardiyovasküler (hipertansiyon, artmış kardiyovasküler 

morbidite)
•	 Hematolojik (normositik veya mikrositik anemi, bazofilik 

noktalanma)
•	 Santral sinir sistemi (konsantrasyon ve algıda azalma, baş 

ağrısı, motor koordinasyonda bozulma, tremor, ensefalopati)
•	 Periferik motor nöropati (özellikle sağ radial sinir)
•	 Renal (kronik interstisiyel fibrozis, hiperürisemi ve gut, 

tübüler hasar, glikozüri, aminoasitüri)

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Çetintepe S.P., Ecin S.M., Öz Ş.G. (2018). Kurşun. A.N. Yıldız, A. Sandal. (Ed.). Mes-
lek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını. ISBN: 978-975-491-460-3) güncel-
leyerek, genişletmişlerdir.
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•	 Üreme ve gelişme (davranışsal veya gelişimsel bozukluk, 
üreme sağlığında bozulma, sperm yapı ve fonksiyon bozuk-
luğu) (3).

•	 Sindirim sistemi (karın ağrısı, ağızda metalik tat, bulantı, iş-
tahsızlık, diş etlerinde kurşun sülfür çökmesine bağlı olarak 
sarı kahverengi çizgilenme (Burton çizgisi), kurşun koliği de-
nilen şiddetli karın ağrısı) (1).

MORTALİTE
•	 Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 µg/dl altında bir mortali-

te rapor edilmiştir. 10 µg/dl üzerinde ise birçok sebebe bağlı 
ölüm hızları artmıştır (11).

RİSKLİ İŞ KOLLARI
•	 Kurşun cevherlerinin ve kurşunlu maddelerin izalesi,
•	 Kurşun içeren eski metallerin kurşunun geri kazanılması ama-

cıyla eritilmesi, işlenmesi,
•	 Kurşun içeren artıkların, küllerin ve diğer tozlu kurşunlu ma-

teryalin taşınması yüklenmesi ve boşaltımı,
•	 Kurşun rafine edilmesi,
•	 Kurşunlu  boya üretimi,
•	 Kurşun kaplama işleri,
•	 Kurşun içeren cam, kristal emaye, seramik yapımı,
•	 Kurşunlu boya püskürtülmesi,
•	 Akümülatör endüstrisi,
•	 Kurşunlu metallerin parçalanması,
•	 Kurşunlu kaplamaların (çatı gibi) aşındırılması ve düzeltilmesi,
•	 Pil endüstrisi (12),
•	 Kaçak içki (13),
•	 Fişek (8),
•	 Kozmetik ürünler (14).

SAĞLIK GÖZETİMİ
TANI
Kurşun zehirlenmesinin tanısı için klinik belirti ve bulgular ile 
hastanın kurşun maruz kalma öyküsü veya iş hikâyesinin olma-
sı önemlidir. Bir sonraki aşama kanda kurşun düzeyi ölçümü veya 
idrarda kurşun düzeyi bakılmasıdır. Son birkaç haftalık en doğ-
ru ölçümü kan kurşun düzeyi verir. Kanda veya idrarda delta-ami-
nolevünilik asit dehidrojenaz enzim tayini yapılabilir (1). Araştır-
ma çalışmalarında CBLI cumulative blood lead index (kümüla-
tif kan kurşun indeksi) ölçülür, bu ölçüm kronik kurşun maruz 
kalımını gösterir ve kemik kurşun düzeyi ile korelasyon göste-
rir (15). Ayrıca kanda serbest eritrosit protoporfirin düzeyi ve 
çinko protoporfirin seviyesi de bakılabilir (16).

ÖRNEK ALMA
Biyolojik sistemlerde kurşunun uzun yarı ömrü nedeniyle, kan ör-
neği maruz kalımdan sonraki birkaç hafta içinde alınmalıdır; ma-
ruz kalımdan sonra uzun bir ara verildiyse işe dönüşte hemen ör-
nekleme yapılmamalıdır (15, 17).

Kandaki kurşun düzeyinin analizinden elde edilecek anlam-
lı sonuçlar, kan örneğinin kontaminasyon olmayan bir ortamda 
alınması halinde sağlanabilir. Bunun için uygun şartlarda ayar-
lanmış temiz bir oda gerekmektedir. Kolların yıkanması gibi ki-
şisel hijyen önlemleri deri ya da diğer kaynaklardan kurşun ka-

rışması ile sonuçlarda şüphe olmamasını garanti etmek için ge-
reklidir. Örnek alınmadan önce derinin temizlenmesi ve alkolle 
dezenfeksiyon yapılması genellikle yeterlidir. Tam venöz kan (2–5 
ml) örnekleri, Monovettes® ya da Vacutainer® gibi tek kullanım-
lık kan toplama araçları ile alınır. Her iki durumda da antikoagü-
lan olarak K–EDTA kullanılmalıdır. Venöz kan örneğinin tam ola-
rak karışması için alt üst yapılması gerekli bir işlemdir. Kullanılan 
tüplerin kan örneği alımı için uygun kalitede olduğunun onaylan-
ması gerekmektedir.

Kandaki kurşun düzeylerinin belirlenmesi için alınan örnekler 
oda sıcaklığında birkaç gün boyunca muhafaza edilebilir. Örnek-
ler, doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Daha uzun süre 
(5 günden fazla) saklanmak istenirse buzdolabında muhafaza 
edilmesi gerekir. Örnekler posta yolu ile gönderilebilir. Taşıyıcılar 
kırılmaz olmalı ve sızıntı yapmamaları için ağızları sıkıca kapatıl-
malıdır. Biyolojik materyallerin gönderilmesi için spesifik düzenle-
meler mevcuttur (9).

İŞE GİRİŞ MUAYENESİ
Öykü: (genel tıbbi öykü ve meslek öyküsü, sistem sorgulamaları) 
Hematopoetik sistem, gastrointestinal sistem, periferik ve santral 
sinir sistemi, böbrek hastalıkları sorgulanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Risk Faktörleri:
•	 Karaciğer ve böbrek hastalıkları
•	 Kan hastalıkları (anemi, talasemi)
•	 Periferik ve Santral Sinir Sistemi hastalıkları
•	 Diyabet, belirgin hipertiroidi
•	 Gastrointestinal sistem hastalıkları
•	 Damar hastalıkları (ateroskleroz gibi)
•	 Hipertansiyon
•	 Tüberküloz (17).

Fizik Muayene: Nörolojik muayene dâhil tüm sistem muayene-
leri

Laboratuvar: Tam kan sayımı, tam idrar tetkiki, böbrek fonk-
siyon testleri

PERİYODİK MUAYENE
Detaylandırılmış tıbbi öykü ve meslek öyküsü: Özellikle mes-
leki ve meslek dışı kurşun maruz kalımı, iş yeri ve kişisel hijyen, bili-
nen hastalık ve semptomlar sorgulanır.

Fizik Muayene: Nörolojik ve hematolojik sisteme önem veril-
meli. Koruyucu kullanmayan hastalarda akciğer bulguları da ola-
bilir, kan basıncı ölçümü de yapılmalıdır.

Kan testleri:
•	 Kan kurşun düzeyi
•	 Serbest eritrosit protoporfirin değerleri
•	 Hemoglobin, hematokrit, periferik yayma
•	 Serum kreatinin düzeyleri
•	 İdrar analizi
•	 Gereklilik halinde ek laboratuvar testleri (18,19).

Periyodik muayene aralıkları:
1) Kan Kurşun Düzeyi ≥ 60 µg/100 g,
2) Son üç kan kurşun ortalaması veya 6 ay icindeki kan kurşun 

düzeyi sonucu> 50 µg/100 g,
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Yukarıdaki durumlardan herhangi birine sahip olan calışana iş-
ten uzaklaştırma önerilir. 2 hafta sonra tekrar kan kurşun düze-
yine bakılır.

Havadaki kurşun düzeyi TWA Time Weighted Average (Za-
man Ağırlıklı Ortalama) olarak 30 µg/m3 olan iş yerinde çalışan-
larda;

– Son kan kurşun düzeyi <40 µg/100 g ise 6 ayda bir,

– Son kan kurşun düzeyi 40 µg/100 g ile işten uzaklaştırma 
düzeyi arasında bir değerse 2 ayda bir,

– Kan kurşun yüksekligi nedeniyle calışan işten uzaklaştırıl-
dıysa ayda bir kan kurşun düzeyine bakılmalıdır (20).

İş yerlerinde sağlık gözetimi için önerilen algoritma Şekil 1’de veril-
miştir. Ayrıca kurşun entoksikasyonu belirtileri ile gelen çalışana 
yaklaşım algoritması Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 1. İş yeri hekimleri için kurşun entoksikasyonuna yaklaşım algoritması (21)

Şekil 2. Semptomlarla gelen hastaya yaklaşım algoritması (22)

1.

2.

3.

Ortam kurşun ölçümü >30 µg/m3 (yılda 30 günden fazla)

Genel tıbbi ve kurşuna özel öykü alınmalı ve fizik muayene yapılmalı
Respiratör dahil koruyucu kıyafet giyilmesi önerilmeli.

Kan kurşun düzeyi, tam kan sayımı, periferik yayma, işçi talep ederse 
sperm ve gebelik testi yapılmalı.
Kan kurşun düzeyi 6 ayda bir kontrol edilmeli.

Öyküde

Laboratuvarda

Tedavi

Konsantrasyon bozukluğu azalmış görsel motor eşgüdüm, üst 
ekstremite ekstansör kas güçsüzlüğü, periferik motor nöropati, anemi, 
akut tübüler işlev bozukluğu, persistan konstipasyon varsa.
Meslek öyküsü kurşun maruz kalımıyla uyumluysa.

Kan kurşun düzeyi 25–60 µg/dl: Anemi, hafif nöropsikiyatrik belirtiler, 
60–90 µg/dl: Sindirim sistemi, böbrek tutulumu, 80–100 µg/dl: Karında 
kolik tarzı ağrı, ensefalopati, periferik nöropati.
Tam kan sayımı, periferik yayma (bazofilik noktalanma, hipo/
normokrom anemi)
X-ray: Karın grafisinde radyoopak yabancı madde görülebilir (24 sa. 
içinde oral alım olduysa) Kemiklerde yoğun yatay kurşun çizgileri 
görülebilir.
Böbrek fonksiyon testleri (BUN, Kreatinin)
İdrarda aminolevulinik asit >150 µg/dl olması mesleki maruz kalım 
açısından anlamlı (ancak dış faktörlerden etkilenebilir).

Kan kurşun düzeyi:
>70 µg/dl: Testi tekrarla
45-69 µg/dl: 48 saat içinde testi tekrarla
20-44 µg/dl: 1 hafta sonra testi tekrarla
10-19 µg/dl: 1 ay sonra kontrol
10-14 µg/dl: 3 ay sonra kontrol

45 µg/dl üzerinde yatırılarak şelasyon tedavisi önerilir
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TEDAVİ İLKELERİ
Kan kurşun seviyesine göre (23):
5-19 µg/dl: Kronik kurşun maruz kalımı sağlık riskleri bu düzey-
de görülmeye başlanır. Mümkün olduğunda kurşun maruz kalı-
mı azaltılmalıdır. Bu seviyedeki riskler hamile olan kadınlar için 
daha yüksektir.

20-39 µg/dl: Böbrek fonksiyonu ve bilişsel fonksiyon üzerin-
deki etkileri için uzun vadeli risk potansiyeli göz önüne alındığın-
da, bu düzeyde kurşun maruz kalımını azaltmak için çaba gös-
terilmelidir. Devam eden maruz kalma durumlarında, klinisyen 
kan kurşun düzeyini ayda bir kez gibi düzenli olarak izlemek is-
teyebilir.

40-49 µg/dl: 
Asemptomatik hastalar: Kurşun maruz kalımlarını azalt-

mak için çaba gösterilmelidir.
Semptomatik hastalar: İşten 2 hafta uzaklaştırmaya rağmen 

halen kan kurşun düzeyi (≥40 µg/dl (1.93 mikromol/l) yüksek sey-
reden ve semptomu olan hastalara şelasyon tedavisi verilmesi dü-
şünülmelidir.

50-79 µg/dl: Hastalar kurşun maruz kalımlarından uzaklaştı-
rılmalıdır. Kan kurşun düzeyi 50 µg/dl üzerinde seyreden semp-
tomatik hastalara şelasyon uygulanır.

80-100 µg/dl: Hastalar kurşun maruz kalımlarından uzaklaş-
tırılmalıdır. Semptomdan bağımsız şelasyon tedavisi verilmelidir. 
Şelasyon tedavisi uzman gözetiminde yatırılarak verilir.

>100 µg/dl: Hastalar kurşun maruz kalımlarından uzaklaştı-
rılmalı ve şelasyona başlanılmalıdır.

Kullanılan şelasyon ajanları:
- DMSA (2,3-dimerkaptosüksinik asit): Hem çocuklarda 

hem de yetişkinlerde kurşun zehirlenmesinde kullanılan oral 
şelasyon ajanıdır. Önerilen doz beş gün boyunca günde üç kez 
10 mg/kg, ardından iki hafta boyunca günde iki kez 10 mg/
kg’dir. En sık görülen yan etkiler, karın ağrısı, bulantı, geçi-
ci döküntü, alerjik reaksiyonlar, yüksek karaciğer transaminaz 
enzimleri ve nötropeniyi içerir. Bu ajanı uygulamadan önce 
karaciğer fonksiyon testlerini ve tam kan sayımını kontrol et-
mek akıllıca olacaktır.

- Kalsiyum disodyum EDTA (CaNa
2
EDTA): Intravenöz veya 

intramüsküler uygulanabilen, 30-50 mg/kg/gün dozunda 3 ila 
5 gün tedavi süresi olan ajandır. CaNa

2
EDTA ile ana potansi-

yel toksisite, böbrek fonksiyon bozukluğudur. CaNa
2
EDTA ile 

tedavi, hastane ortamında, şelasyon ile tedavi deneyimine sa-
hip klinisyenler tarafından, normal böbrek fonksiyonuna sa-
hip hastalara böbrek fonksiyonları ve diğer parametrelerin ya-
kın izlemi altında, seyreltilmiş çözeltiler halinde (dekstroz so-
lüsyonu veya serum fizyolojik içinde) günde iki doz halinde ya-
vaş infüzyon ile uygulanmalıdır (23).

İş Yeri Hekimine Öneriler
İş yeri hekimi tarafından yapılacak öneriler iş yerinin durumu ve 
tıbbi muayenelerin sonuçları ile tutarlı olmalıdır. Çalışanlar biyo-
lojik izlem sonuçları ve potansiyel prenatal toksisite, doğurganlık 
üzerinde kurşun ve kurşun bileşiklerinin toksik etkileri açısından 
bilgilendirilmelidir.

Tıbbi değerlendirme sonucunda sağlık risklerinin ortaya çık-
ması halinde, hekim, tıbbi gizliliği gözetirken işvereni de bilgilen-

dirmeli ve gerekli önerilerde bulunmalıdır.
Çalışana Öneriler
Çalışanlar, genel hijyen önlemleri ve kişisel koruyucu donanımlarla 
ilgili ve özellikle de iş yerinde yeme, içme ve sigara kullanma sıra-
sında kurşun alım riskleri hakkında bilgilendirilmelidir.

İşverene Öneriler
Her işvereninin mevzuatın kendilerine getirdiği yükümlülükleri 
bilmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.

KORUNMA
Kaynağa yönelik korunma yapılmalıdır. Kurşun dumanının oluş-
tuğu yerlerde etkin havalandırma sistemi yapılmalı ya da bu iş-
lem kapalı bir sistem içinde yapılmalı. Genel havalandırma sis-
temi kurulmalı, yerler zaman zaman yıkanmalı, iş yeri orta-
mındaki kurşun konsantrasyonu izin verilen sınır değer (0,15 
mg/m3) altına inmiş olmalı, koruyucu maske kullanılmalı  
(1, 24).

MEVZUAT (24)
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik incelendiğinde Ek-1’de verilen mesleki sınır 
değerleri listesinde inorganik kurşun ve bileşiklerinin TWA 8 saat 
sınır değerin 0,15 mg/m3 olarak verildiği; Ek-2’de biyolojik izleme-
nin absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir baş-
ka metot kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü 
kapsadığının belirtildiği görülmektedir. Yönetmeliğe göre bağla-
yıcı biyolojik sınır değer, 70 µg/dl’dir. 

Yönetmelikte tıbbi gözetim gereken durumlar şu şekilde ta-
nımlanmıştır (24):

“-Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre he-
saplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0,075 mg/m3 

ten fazla ise,
-Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 

µg/dl’den fazla ise.”
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ARSENİK MARUZ KALIMININ SAĞLIK ETKİLERİ

Doç. Dr. Özlem KAR KURT, Prof. Dr. Şerife Gül ÖZ

Arsenik doğada yaygın olarak bulunan bir metaloiddir. Esasen yer 
kabuğu ve taş yataklarında yoğunlaşmakta ve ilerleyerek içme suyu-
na sızmaktadır (1). Elemental, sülfit ve karbonat gibi çeşitli allotro-
pik formlarda bulunur. İnorganik arsenik maruz kalımı; kontamine 
gıda, hava, su ve mesleki maruz kalımlar ile insan sağlığı üzerinde 
çeşitli olumsuz etkilere sahiptir. Organik form ise balık, istiridye, ka-
rides, midye gibi deniz ürünlerinde yoğun olarak bulunur. Arseniğin 
vücutta dağılımı oldukça sabittir ve cilt, akciğerler, karaciğer ve böb-
reklerde geniş dağılır. Karaciğerde enzimatik ve nonenzimatik meti-
lasyon ile metabolize edilir. Organik ve inorganik arseniğin yaklaşık 
%70’i idrarla böbrekten atılır. İnorganik formun atılım süreci daha 
uzundur ve daha uzun süre vücutta kalır. İçme suyu ile düşük veya 
orta düzeyde arsenik maruz kalımının (10-300 µg/l) cilt lezyonları, 
dolaşım hastalıkları, nörolojik ve solunum sistemi komplikasyonları, 
diyabet, hepatik ve renal disfonksiyon gibi olumsuz etkileri vardır (3).

Arsenik maruz kalımının evrelerine göre klinik belirti ve bul-
guları Şekil 1’de verilmiştir.

Dermatolojik Etkileri
Deri vücudun en geniş organı olarak tanımlanır. Aynı zaman-
da daha duyarlıdır ve arsenikozisin ilk bulgularını gösterir (4). 
Cilt bulguları, erişkinde kronik arsenik maruz kalımının işareti-
dir. Melanozis, keratozis ve pigmentasyon arsenik maruz kalımı 
ile oluşan deri lezyonları içinde anahtar role sahiptir (4), ancak 
bu lezyonlar genellikle 5-10 yıllık bir maruz kalımı sonrası geliş-
mektedir. Kronik arsenik toksisitesinin ayırdedici özellikleri ola-
rak kabul edilen lezyonlar: yağmur damlası hipopigmentasyonu, 
hiperpigmentasyon, palmo-planter hiperkeratoz, Bowen hastalı-
ğı, bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom gibi der-
matolojik bulgulardır (5). Bir çalışmada, içme suyu ile arsenik alı-
mı (0,05–3,2 µg/l) sonucu hastaların %66’sında avuç içi ve ayak ta-
banı derisinde kalınlaşma ile birlikte deri pigmentasyonu saptan-
mıştır (6). Çin’de yapılan bir çalışmada daha yüksek düzeydeki ar-
senik maruz kalımıyla (50–1860 µg/l) hastaların %22’sinde avuç 
içi ve ayak tabanında hiperkeratoz ile gövdede hiperpigmentasyon 
ve depigmentasyon görülmüştür (7).

Sinir Sistemi Üzerine Etkileri
Arsenik kan beyin bariyerini kolaylıkla geçebilir. Bu nedenle be-
yin, öğrenme ve konsantrasyon üzerine etkisiyle arsenik toksisite-
sinde anahtar hedef organdır (8). Arsenik, beynin her bölümünde 
ve özellikle hipofizde daha fazla birikir (9). Akut veya kronik ma-
ruz kalımla gelişen nörolojik komplikasyonlardan en sık görüleni 
simetrik sensörimotor nöropatidir. Hasta genellikle ayak ve ayak 
tabanlarında parestezi ve ağrı gibi semptomlarla gelir (10). Ayrıca 
akut arsenik maruz kalımı beyin akvitesinin ve fonksiyonlarının 
kademeli kaybı ile ensefalopatiye neden olur, baş ağrısı, halüsinas-
yon, nöbet ve koma en sık görülen belirtileridir. Düşük doz arse-
nik maruz kalımına bağlı Alzheimer ve benzeri hastalıklar da ra-
por edilmiştir (11).

Solunum Sistemi Üzerine Etkileri
Madencilik veya cevher öğütülmesi sırasındaki mesleki arsenik 
toz veya duman maruz kalımı kronik öksürük, larenjit, bronşit ve 
rinit gibi solunum sistemi komplikasyonlarına neden olmaktadır. 
Kesitsel bir çalışmada idrar arsenik düzeyi ile serum klara hücre-
leri (solunum hastalıkları için yeni bir biyomarker) arasında pozi-
tif korelasyon saptanmıştır (12). Yeni prospektif bir çalışmada da 
düşük-orta doz arsenik maruz kalımı ile bozulmuş akciğer fonksi-
yonları ve tüberküloz arasında pozitif ilişki bulunmuştur (13).

Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri
Uzun dönem arsenik maruz kalımının kardiyovasküler sistem 
üzerine zararlı etkileri vardır. Dökümcüler arsenik maruz kalımı 
ve kardiyovasküler hastalık açısından risk altındadır. Arsenik in-
halasyonu ve yüksek doz arsenik maruz kalımı ile kardiyovasküler 
etkilere bağlı morbidite ve mortalitenin arttığı gösterilmiştir (14). 
Miyokard hasarı, iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, aritmi-
ler ve kardiyomiyopati gibi kardiyak komplikasyonlar ile perife-
rik damar hastalıkları en sık görülen kardiyovasküler hastalıklar-
dır (15, 16).
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Hematopoetik Sistem Üzerine Etkileri
Arsenik dalakta kalp, karaciğer ve böbrek gibi organlara oranla 
2-3 kat daha fazla tutulur (17). Sistemik dolaşıma geçince büyük 
bir kısmı hemoglobine bağlanır, eritrositlerde birikir, hemolize ve 
anemiye neden olur. Arsenik intoksikasyonuna bağlı kemik iliği 
depresyonu en iyi bilinen tablodur ancak nadiren megaloblastik 
eritropoez görülebilir (17).

Endokrin Sistem Üzerine Etkileri
Arseniğin tiroid, pankreas, gonadlar, hipotalamik-hipofizer-adre-
nal aks üzerine etkileri çeşitli yayınlarda gösterilmiştir. Dış ortam 
çalışanlarında mesleki arsenik maruz kalımıyla tiroid bezi ve hor-
monları üzerine etkileri bildirilmiştir (18). Yer altı suyu ile düşük 
doz arsenik maruz kalımının hipotiroidi ile ilişkisi gösterilmiştir 
(19). Arsenik pankreasta birikir ve hücre canlılığını ve insülin sa-
lınımını azaltır. Yüksek doz arsenik maruz kalımının tip 2 diyabet 
gelişimi ile ilişkili olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir; dü-
şük ve/veya orta doz maruz kalım ile ilişkisi bilinmemektedir (20).

Gastrointestinal Sistem Üzerine Etkileri
Bulantı, kusma ve diyare arsenik maruz kalımı ile ilişkili en yay-
gın görülen semptomlardır. Akut/subakut maruz kalımla aşırı tü-
kürük sekresyonu, bulantı, susama, yutma problemleri, gastroin-
testinal kramplar, abdominal ağrı, dehidratasyon ve ciddi diyare 
bildirilmiştir.

Tekrarlayan arsenik maruz kalımı ile karaciğerde birikim sık 
görülür ve hepatotoksisiteye eğilim yaratır. Arsenik karaciğerde 
detoksifiye edilir ve idrarla atılır. Karaciğer hastalığının erken kli-
nik bulguları özofagus varisleri, asit, sarılık, karaciğer enzim yük-
sekliği ve hepatomegalidir (21). Ciddi toksisite olan olgularda ileri 
dönemlerde hepatik fibrozis, nonsirotik portal fibrozis, karaciğer 
yetmezliğine giden siroz gibi komplikasyonlar görülmektedir (21).

Renal Sistem Üzerine Etkileri
Arsenik böbrekler yoluyla elimine edildiği için böbrek dokusun-
da sitotoksik etkiye sahiptir. Arsenik toksisitesi serum kreatinin 
ve kan üre azotu yüksekliği, proteinüri gibi klinik bulgularla renal 
hasara (akut tübüler nekroz) neden olabilir. Epidemiyolojik çalış-
malar böbrek hastalıkları ile arsenik maruz kalımı ilişkisini gös-
termiştir. Bir derlemede kronik böbrek hastalığı, arseniğin neden 
olduğu hastalık komplikasyonları arasında giderek artan önemli 
bir sonuç olarak gösterilmiştir (22).

Üreme Sistemi ve Gelişim Üzerine Etkileri
Arsenik erkeklerde testosteron sentezinde azalma, apoptoz ve nek-
roz ile gonad disfonksiyonuna neden olmaktadır. Arsenik iyi bili-
nen bir teratojendir. Doz, süre ve gestasyon zamanına bağlı ola-
rak malformasyon, gelişim geriliği ve fetal ölümle sonuçlanmak-
tadır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada arsenik maruz kalı-
mının gebelerde fetal mortaliteyi arttırdığı ve postnatal 1 ay son-

Şekil 1. Arsenik etkilenmesi klinik belirtileri

Preklinik
Evre

Klinik
Evre

Kanser

İç
Komplikasyonlar

Evresi

Semptom olmaksızın vücut dokuları ve idrarda arsenik metabolitlerinin yüksek 
olması (dimetil arsenik asit ve trimetilarsenik asit)

Bu evrede arsenikle kontamine su/gıda alımının kesilmesi idrarda arsenik 
metabolitlerinin saptanamamasına neden olur.

Göz, akciğer, karaciğer ve kaslar etkilenir.

Cilt dışı semptomlar; astmatik bronşit, organ disfonksiyonu, karaciğer ve dalak 
büyümesi.

Cilt, akciğer, mesane prostat ve diğer organlar.

Yassı hücreli ve bazal hücreli karsinom, Bowen hastalığı.

Arsenik toksisitesi tanısı saç, tırnak, deri gibi diğer vücut bölümlerinin de analizi 
esasına dayanır.

Major deri bulguları: Benekli melanozis, benekli keratozis, lökomelanozis, benekli 
palmoplantar keratosis

Minör deri bulgular: Müköz membranlarda melanozis, ödem, konjonktival konjesyon.
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rasına kadar bu riskin devam ettiği bulunmuştur (23). İntrauterin 
dönem ve erken çocukluk dönemlerinde arsenik maruz kalımı ak-
ciğer fonksiyonlarını bozmakta, solunum sistemi enfeksiyonu ve 
bronşektazi gelişiminini arttırmaktadır (24). İntrauterin ve erken 
çocukluk dönemi maruz kalımı olanlarda erişkin dönemde akci-
ğer ve mesane kanserine bağlı mortalitede artış gözlenmiştir (25). 

ARSENİK–KANSER İLİŞKİSİ
International Agency for Research on Cancer (IARC) tarafından 
grup 1 karsinojen olarak sınıflandırılmıştır. Deri, akciğer, mesane, 
karaciğer ve prostat gibi organlarda tümörogenezi uyararak kan-
ser gelişimine neden olduğu gösterilmiştir (26-29).

RİSKLİ İŞ KOLLARI- MESLEK DALLARI (30)
•	 Pestisit	üretim	ve	kullanımı	(ağaç	korumada,	dericilikte,	tarımda),
• Yarı	iletken	üretimi,
• Makine	bakım	onarımı,
• Alaşım	(bakır	ve	kurşunlu)	ve	cam	üretimi,
• Arsenik	cevher	eritme,
• Öğütme,	eleme,	taşıma,	fırın,	baca	ve	filtre	bakımı,
• Organik	arsenik	bileşiklerinin	üretim	ve	kullanımı,
• Pigment	yapımı	ve	kullanımı,
• Zehirli	boyaların	yapımı	ve	kullanımı,
• Arsenik	atığı	temizleme.

İŞ YERİ ORTAM GÖZETİMİ
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygi-
enists (Amerikan Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı) ve 
OSHA Occupational Safety and Health Administration (Amerikan 
İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi) inorganik arsenik için zaman ağırlık-
lı ortalama değeri (ZAO=TWA) 0,01 mg/m3 olarak önermiştir. NI-
OSH The National Institute for Occupational Safety and Health’in 

(Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Ens-
titüsü) belirlediği izin verilen maruz kalım limit değeri inorganik ar-
senik için (REL=Recommended Exposure Limit) 0,002 mg/m3 (ta-
van) (15 dakika) ve karsinojen düzey için 0,5 mg/m3 şeklindedir (31).

SAĞLIK GÖZETİMİ
İşe Giriş Muayenesi
Öykü, fizik muayene ve laboratuvar yöntemleri ile genel değerlen-
dirme yapılarak, cilt hastalığı, karaciğer, kardiyovasküler, renal ve 
nörolojik hastalığı olanlar, bu işlere alınmamalıdır (30).

Periyodik Muayene
İşyeri ortam faktörleri ve risk değerlendirme sonuçları eşliğinde 
iş yeri hekiminin uygun göreceği sıklıkta periyodik muayene ya-
pılır. Bu kapsamda semptomların değerlendirilmesi, fizik muaye-
ne, tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, akciğer 
grafisi, toksikolojik değerlendirme önerilmektedir. İdrar, dışkı, kıl 
ve tırnaklardaki arsenik miktarı saptanarak, arsenikle ilgili zehir-
lenmelerin görülmesi durumunda işçiler, yaptıkları işlerden ayrı-
larak, kontrol ve tedapvi altına alınmalıdırlar. İdrar arsenik ölçü-
mü son dönem maruz kalımını önemli ölçüde gösterir. En iyi ör-
nekleme zamanı çalışanın rutin çalışma sürecinin 1 veya 2 gün 
sonrasıdır çünkü denge durumuna ulaşması zaman almaktadır. 
Kan ölçümü daha yakın bir süreci gösterir. Saç ve tırnak uzama 
süreci inorganik arseniğin vücuda girişi için iyi bilgiler sağlar an-
cak saç için dış ortam kontaminasyonu önemli bir sorundur (30).

AKUT ARSENİK ENTOKSİKASYONUNDA 
HASTA YÖNETİMİ
Akut arsenik entoksikasyonunda hasta yönetimi akış şeması Şe-
kil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Akut arsenik entoksikasyonunda hasta yönetimi akış şeması (32)

Klinik

Şelasyon
Tedavisi

Destek
Tedavileri

Asemptomatik,

Arsenik etkilenmesi ile ilişkili semptom ve bulgular,

Ciddi arsenik maruz kalımı olan (idrar arsenik düzeyi 35 µg/l)

Dimerkaprol arsenik için en sık kullanılan şelasyon ilacı idi, ancak son zamanlarda 

2-3-dimerkapto-1-propansülfat (DMPS) veya 2,3 dimerkaptosüksinik asit (DMSA) önerilmek-

tedir.

Acil stabilizasyon yoğun bakım ünitesinde sıvı ve elektrolit replasmanı, agresifiv sıvı tedavisi 
ciddi zehirlenmede hayat kurtarıcı

İleri emilimi engellemek için gastrik lavaj

Aktif kömür uygulaması tartışmalı ancak sorbitolle birlikte uygulanması sıklıkla önerilir, ciddi 
diyare varsa önerilmez

Hemodiyaliz eşlik eden böbrek yetmezliği olan hastalarda yararlı
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KRONİK ARSENİK 
ENTOKSİKASYONUNDA HASTA 
YÖNETİMİ
Kanserojen bir madde olması nedeniyle iş yeri ortam maruz kalı-
mı, mühendislik ve yönetsel önlemler ile kişisel koruyucu dona-
nımlar ile olabilecek en az düzeye indirilmelidir (32).
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CIVA, MANGANEZ, KADMİYUM  
MARUZ KALIMLARININ SAĞLIK ETKİLERİ 

Uzm. Dr. Seval Müzeyyen ECİN, Prof. Dr. Şerife Gül ÖZ

CIVA (Hg)
Cıva gümüş renginde bir ağır metal olup, oda sıcaklığında sıvı hal-
de bulunur. Yüksek buhar basıncında atmosfere yayılır ve mesle-
ki ve çevresel maruz kalımın temelini oluşturur. Başlıca zinober 
(İng. cinnabar) (HgS) cevherinden elde edilir. Cıva atmosfere vol-
kanlar gibi hem doğal kaynaklardan hem de endüstriyel emülsi-
yonlardan yayılır (1).

Cıva doğada üç formda bulunur;
•	 Elementel	cıva;	Oda	ısısında	sıvı	formda,	yavaş	vaporize	olan,	

gümüş grisi renkte bir elementtir.
•	 Organik	cıva	bileşikleri;	oksitler,	sülfatlar,	kloritler	ve	nitritler,	

metil cıva, alkil cıvalar
•	 İnorganik	cıva	tuzları;	HgCl

2
, cıva tuzları (2). 

Cıva, insan için esansiyel element değildir ve artan çevresel ma-
ruz kalım devam ettiği sürece bir halk sağlığı sorunu olarak kar-
şımıza çıkacaktır.

KULLANILDIĞI ALANLAR
Madencilikte altın ve gümüşün amalgamize edilmesinde, sanayi-
de elektrolitik klor üretiminde sıvı elektrot olarak, altın, bronz, gü-
müş, platin kaplamacılığında, fungusid, zehirli boyalar, laboratu-
var gereçleri, ayna, termometre, akkor lambaları, röntgen tüpleri, 
kâğıt ve kâğıt hamuru, şifreli anahtar, diş amalgamı, galvanik pil, 
cephane ve patlayıcı fitili yapımında kullanılır. Eskiden fötr şapka 
üretiminde keçeyi işlemekte kullanılırdı. Floresan lamba kırılma-
sı başka bir maruziyet kaynağıdır. Ayrıca aşılarda koruyucu olarak 
ve cilt beyazlatma kremleri içinde de maruz kalım mevcuttur (1,2).

Tarihte besin kaynaklarından çevresel kontaminasyon so-
nucu meydana gelmiş iki önemli epidemi mevcuttur. Bir tanesi 
Japonya’da Minamata körfezinde bir kimyasal fabrikadan yayılan 
cıva artıklarının deniz canlılarında birikmesinden kaynaklamış-
tır. O çevrede yaşayan binlerce kişi etkilenmiştir. Nörolojik dis-
fonksiyon ve doğum anomalilerine neden olan Minamata hasta-
lığına neden olmuştur. Diğer salgın ise Irak’ta 50.000 kişi etkilen-
miş olup organik cıva fungisitleri ile kontamine tahılların insanlar 
tarafından yenmesi sonucu meydana gelmiştir (1). 

ABSORBSİYON, METABOLİZMA ve ATILIM
Elementel cıva daha çok solunum yolu ile vücuda alınır. Sindirim 
sistemi ile alım çok nadirdir. Çözülebilen cıva tuzu (Hg2+) ve aril 
cıva da vücuda benzer şekilde alınır. Alkil cıva ise deri teması da-
hil bütün yollar ile vücuda alınabilmektedir. 

Inorganik ve aril cıva beyin ve böbrek primer temel organlar 
olmak üzere vücutta birçok dokuya yayılır. Sülfhidril gruplarına 
bağlanır ve birçok enzim sistemini etkiler. Kandaki alkil cıva erit-
rositler tarafından hızla alınır ve beyin dokusunda birikir. 

Hem organik hem de elementel cıva plasenta ve anne sütüne 
geçebilir. Yüksek dozda organik ve inorganik cıva santral sinir sis-
temini etkileyerek zarar vermektedir. Cıva ürünleri vücuttan idrar, 
dışkı, tükürük ve ter yolu ile atılabilmektedir. İnorganik cıvanın ya-
rılanma ömrü 60 gün, alkil cıvanın yarılanma ömrü 70 gündür (1).

KLİNİK BULGULAR ve TEDAVİ
Elementel Cıva Toksisitesi
Elementel cıva, termometre ve barometre yapımında, floresan 
lambalarda, altın madenciliğinde, dişçilikte amalgam içerisinde, 
bataryalarda bulunmaktadır. 

Klinik bulgular, maruz kalınan elementel cıva buharının şid-
detine bağlıdır. 
•	 Akut Etkiler 

- Öksürük, dispne, göğüs ağrısı
- Stomatit, dişlerde iltihaplanma, tükürük salgısında artış,
- Şiddetli bulantı, kusma, şoka neden olabilecek diyare,
- Konjonktivit ve dermatit,
- İnhale edilen cıva buharı konsantrasyonunun 1000 µg/m3 

den daha fazla olduğu durumlarda ölüme yol açabilecek şid-
detli interstisyel pnömoniye neden olabilir (3). 

•	 Kronik	 Etkiler:	Elementel cıva buharına düşük doz kronik 
maruz kalım öncelikle sinir sistemini etkilemektedir. Bu-
har konsantrasyonu 25 µg/m3 den daha düşük ise tremor, in-
somnia gibi hafif nöropsikiyatrik semptomlar görülmektedir 
(3). Buhar konsantrasyonu 100 µg/m3 den daha düşük kaldığı 
müddetçe hafif semptomlar görülür, ancak üzerine çıktığında 
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yazmada güçlüğe neden olan el ve parmaklarda esansiyel tre-
mora neden olur. Cıva zehirlenmesi; kişilik değişiklikleri, ank-
siyete, huzursuzluk, korku, patolojik utangaçlık, uykusuzluk, 
hafıza kaybı, depresyon, yorgunluk, halsizlik ve uyuşukluk gibi 
bulguları olan ‘eretizm’e neden olabilir. Ayrıca ciltte dökün-
tü, saç kaybı ve nadiren nefrotik sendrom da görülebilir (3-5). 
Nefrotik sendrom genellikle inorganik cıva tuzu zehirlenme-
sinde karşımıza çıkar. Öz ve arkadaşları elementel cıva maruz 
kalımı olan dört aile üyesinin üçünde ensefelopati, polinöro-
pati ve nefrotik sendrom geliştiğini rapor etmişlerdir (6). 

•	 Tedavi:	Hastalar cıva kaynağından uzaklaştırılmalı ve destek 
tedavisine başlanmalıdır. Şelasyon tedavisine ihtiyaç olup ol-
madığını anlamak için kanda ve 24 saatlik idrarda cıva seviye-
si bakılmalıdır. Kan cıva seviyesi akut, 24 saatlik idrar cıva se-
viyesi ise kronik maruz kalımı göstermektedir. Kan veya idrar 
cıva seviyesi 100 µg/L üstünde olanlara şelasyon tedavisi veril-
melidir. Eğer semptomlar var ise kan seviyesi 100 µg/L altında 
olsa bile şelasyon tedavisi verilebilir (5,7). 

Şelatör olarak dimerkaprol (British anti-Lewisite [BAL]), penisila-
min, unitiyol (2,3 dimerkaptopropan-1-sülfonat [DMPS]) ve suk-
simer (dimerkaptosüksinik asit [DMSA]) kullanılmaktadır (5,7).

İnorganik Cıva Toksisitesi
İnorganik cıva toksisitesinde elektro kaplama veya laboratuvar re-
aktiflerinde kullanılan klor alkali endüstrisi ve cıva içeren ilaçla-
rın yutulması neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Sindirim veya 
deri ve mukozadan emilim yolu ile vücuda girmektedir. Sindirim 
yolu ile %10-15 oranında absorbe edilmektedir. Ana depolanma 
organı böbreklerdir (8). 
•	 Akut	Etkiler:	

- Hemorajik gastroenteritin eşlik edebileceği şiddetli karın ağ-
rısı,

- Şiddetli volüm kaybına neden olup kardiyovasküler şok ve 
ölüme neden olabilecek diyare,

- Akut böbrek yetmezliği ve akut tübüler nekroz’dur (9).
•	 Kronik	 Etkiler: Uzun süre düşük doz maruziyeti; iritabi-

lite, kolit, gingivit, stomatit, tükrük salgısında artış, nefrotik 
sendroma neden olabilmektedir. Nefrotik sendrom genellikle 
membranöz glomeruloneftrit şeklinde görülmektedir (10). 

•	 Tedavi:	Hastalar cıva kaynağından uzaklaştırılmalı, destek te-
davisine başlanmalıdır. Şelasyon tedavisine ihtiyaç olup olma-
dığını anlamak için kan ve 24 saatlik idrarda cıva seviyesi ba-
kılmalıdır. Kan cıva seviyesi akut maruz kalım düşünülen has-
talarda, 24 saatlik idrar cıva seviyesi ise kronik maruz kalım 
düşünülen hastalarda bakılmalıdır. Kan veya idrar cıva seviye-
si 100 µg/L üstünde olanlara şelasyon tedavisi verilmesi gerek-
mektedir. Eğer semptomlar var ise kan seviyesi 100 µg/L altın-
da olsa bile şelasyon tedavisi verilebilir (5,7). Şelatör olarak di-
merkaprol (British anti-Lewisite [BAL]), penisilamin, unitiyol 
(2,3 dimerkaptopropan-1-sülfonat [DMPS]) ve suksimer (di-
merkaptosüksinik asit [DMSA]) kullanılmaktadır (5,7).

Organik Cıva Toksisitesi
Metil cıva gibi alkil cıvalar bu gruptadır. Daha çok gastrointesti-
nal yolla emilim gerçekleşir. Organik cıva lipofilik özelliktedir ve 

santral sinir sistemine ve plasentaya geçebilir. Böbrek, karaciğer, 
saç ve santral sinir sistemi hedef organlardır (10). 

Cıva ile kontamine olmuş balıklar, cıva kullanılmış aşılar, ah-
şap boyama ve dış mekân boyamaları kaynak olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Irak’ta ve Japonya’da epidemilere neden olmuştur. 
Balıklardan en çok köpekbalığı, kılıçbalığı ve ton balığı kontami-
ne olmuştur. Kontamine balıklar temiz suları da cıva ile kirletebil-
mektedir (11, 12,13).
•	 Klinik	Bulgular:	Akut gastrointestinal semptomlara ve solu-

num semptomlarına neden olur. Devamında nörolojik semp-
tomlar görülür: Özellikle ağız çevresinde belirgin olan paras-
teziler, halsizlik, görme alanının daralması, sağırlık ve ataksi 
en sık görülenlerdir (14). 

•	 Tedavi:	Destek tedavisine hemen başlanmalıdır. Cıva seviye-
si, 24 saatlik idrarda bakılır. Organik cıva zehirlenmesi için şu 
anda şelasyon tedavisi mevcut değildir (7). 

Cıva Toksisitesi Tedavisi Algoritması
Cıva toksisitesi için tedavi algoritması Şekil 1’de özetlenmiştir (15).

ÖNLEME
• Cıva, özellikle alkil cıva maruz kalım riski olan işlerde gebe ka-

dınlar çalıştırılmamalı,
• Mühendislik tedbirleri alınmalı,
• Yeterli havalandırma, kişisel koruyucu kullanımına dikkat 

edilmeli,
• İşe giriş ve periyodik muayeneler yapılmalı,
• İşyeri ortamını değerlendirme: Ülkemizde kabul edilen mesle-

ki maruz kalım sınır değeri cıva için 0,02 mg/m3 (8 saatlik za-
man ağırlıklı ortalama) (16),

• Tablo 1’de belirtildiği üzere OSHA Occupational Health and 
Safety Administration (ABD Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yö-
netimi) PEL Permissible Exposure Limit (İzin Verilen Maruz 
Kalma Sınırı);  NIOSH National Institute for Occupational Sa-
fety and Health (ABD Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Ens-
titüsü)  REL Recommended Exposure Limits (Tavsiye Edilen 
Sınır Değer) kullanmaktadır (17). 

MANGANEZ (Mn)
Manganez, gri-beyaz, sert, kırılgan bir metaldir (18). En çok meta-
lik Mn ve +2, +3, +4 ve +7 değerlikli formlarında organik ve inorganik 
olarak bulunur (MnCl

2
, KMnO

4
, MnSO

4
, MnPO

4
, MnO

2
, Mn

3
O

4
) 

(2). Doğada yaygın olarak bulunan bir metaldir. İnsan vücudu için 
esansiyel bir iz (eser) element olup kandaki düzeyi 9 μg/L’dir (4–15 
μg/L). Yetişkinlerde ortalama günlük gereksinim 2–5 mg’dır (2,19).

KULLANILDIĞI ALANLAR
Manganez özellikle metal endüstrisinde demiri sertleştirmede 
kullanılmaktadır. Demir ile birlikte alüminyum, antimon ve bakır 
alaşımını oluşturmada kullanılabilmektedir. Organik ve inorganik 
manganez birçok madde içinde kullanılır. Pil (manganez klorid ve 
dioksit), gübre (manganez sülfat), yakıt karışımı (metilsiklopenta-
nil manganez trikarbonil (MMT), antiseptik (potasyum perman-
ganat), yem katkı maddesi (manganez sülfat ve karbonat), günlük 
diyet desteği (manganez klorid), cam endüstrisi (manganez sülfat), 
pestisitler (maneb) ve medikal görüntülemede kullanılmaktadır. 
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Doğada volkanik aktiviteler sonucu, kontamine su ve havada, taş-
larda bulunur. Mesleki maruz kalım genellikle toz ve buharların 
solunması sonucu meydana gelmektedir. Kaynakçılar, madenci-
ler, arıtma çalışanları, demir-çelik üreticileri, pil üretim çalışanla-
rı, enerji santrali çalışanları, kok fırınları çalışanları, garaj çalışan-
ları ve taksi şoförleri riskli meslek gruplarını oluşturmaktadır (20). 

ABSORBSİYON, METABOLİZMA ve ATILIM
Manganez maruz kalımı genellikle dumanının inhalasyonu ile 
gerçekleşir, nadiren olfaktör sinir yolu ile de alım olabilir. Gastro-
intestinal alım çok düşük olup alınan manganezin %10’u absorbe 
edilir, ancak demir eksikliği mevcut ise emilim daha fazla olabilir. 
Manganez primer olarak safrayla atılır. Yarılanma ömrü 30 saat-
tir. Organik manganez (MMT) sindirim, solunum ve deri yolu ile 
vücuda alınabilmektedir (18). Böbrekler, ince bağırsaklar, endok-
rin organlar ve kemiğe yayılır. Kan-beyin bariyerini ve plasentayı 
geçebilir. Retina, koyu saç ve cilt gibi pigmentten zengin dokular-
da birikebilir (2).

KLİNİK BULGULAR ve TEDAVİ 
Akut Etkiler
İnorganik manganezin akut toksik etkileri çok az görülür: Cilt-
te ve mukozalarda irritasyon, yüksek doz maruziyetlerde öksürük, 
bronşit, pnömoni ve akciğer fonksiyon testlerinde bozulma gibi 
bulgulara neden olur (20). Manganez ve manganez oksit duma-
nı inhalasyonuna bağlı ateş, titreme, karın ağrısı, öksürük, halsiz-
lik, vücut ve baş ağrısı, kusma gibi semptomların görüldüğü “me-

tal dumanı ateşi” gelişebilir. Bu semptomlar, buhar maruz kalı-
mından birkaç saat sonra başlayıp 24 saatte sonlanır; ancak bu 
durum manganeze özgü değildir ve birçok metal maruz kalımın-
da görülebilir (19).

Organik manganez olan MMT deri ve göz irritasyonuna, kon-
takt dermatite, bulantı, baş ağrısı, baş dönmesine neden olabilir. 
Nadiren böbrek ve karaciğer hasarı da görülebilmektedir (20).

Kronik Etkiler
İnorganik manganeze kronik maruz kalımın en korkulan sonucu 
santral sinir sisteminin etkilenmesi sonucu oluşan “manganizm” 
dir. Maruziyet solunum yoluyla olup süre ve doza bağlı olarak has-
talık çeşitli klinik evrelerde ortaya çıkmaktadır. Manganizm, Par-
kinson hastalığı ile benzer özelliklere sahiptir. Başlangıç aşama-
sında baş ağrısı, uykusuzluk, hafıza kaybı, kas krampları, alt eks-
tremitelerde güçsüzlük, postür bozukluğu ve huzursuzluk görülür 
(20,21). Hastalığın ilerlemesi ile hipokinezi, ellerde tremor, denge 
kaybı, postural bozukluk, maske yüz, konuşma ve yürüme bozuk-
lukları, libidoda azalma, impotans görülür. Kaynaktan uzaklaşılsa 
bile semptomlar bu evreden sonra devam eder. 

Daha ileri evrelerde manganez çılgınlığı olarak adlandırı-
lan irritasyon, saldırganlık, şarkı söyleme veya dans etme dürtü-
sü, amaçsız koşma, hafıza kaybı, anksiyete, somnolans, koma gö-
rülebilir (21). Manganizm, Parkinson hastalığı ve diğer Parkinso-
nizm formlarından ayırt edilmelidir. Tremorun daha az görül-
mesi, postüral veya kinetik tremor görülmesi, semptomların si-
metrik olması, bulguların daha erken yaşlarda ortaya çıkması 

Şekil 1. Cıva Toksisitesi Tedavi Algoritması (Kaynak (15)’ten uyarlanmıştır.)

Herhangi bir formda civa maruziyeti

24 saatlik idrarda civa <100mcg/L

Destek tedavisine devam

24 saatlik idrarda civa ≥100mcg/L

Civanın formuna karar ver

Elemental veya inorganik 
ise şelasyon tedavisi ver

Organik ise destek
 tedavisi

Hastayı kaynaktan uzaklaştır,  destek tedavisi ver, 
24 saatli idrar da civa bak

Tablo 1. Cıva Maruz Kalımı için OSHA ve NIOSH Tarafından Önerilen Sınır Değerler (17)

Alkil cıva İnorganik cıva 

OSHA PEL 0.01 mg/m3 TWA

NIOSH REL 0.01 mg/m3 TWA 0.01 mg/m3 TWA

TWA: 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.
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(Parkinson’da 60 yaş sonrasında çıkar) ve levodopa’ya yanıtın kötü 
olması manganizm lehine bulgulardır (2,22).

Parkinson hastalığında substansiya nigradaki dopamin yolak-
ları etkilenirken, manganizmde globus pallidus etkilenmektedir. 
Parkinson hastalığındaki dopamin yolak etkileniminin proteinöz 
bir belirteci olan Lewy cisimcikleri manganizmde görülmemek-
tedir (23,24). 

Manganizm, evreler halinde ilerler:
• Evre I (Subklinik evre): Halsizlik, yorgunluk, sersemlik, 

emosyonel dengesizlik, libido kaybı, empotans, iştahsızlık, ba-
şağrısı semptomları vardır. Tanı zordur, ancak ilerleyici hasta-
lıktan korunmak için tanı bu evrede konulmalıdır.

• Evre II (Erken klinik evre): Hafıza ve muhakeme bozuklukla-
rı, anksiyete, bazen halüsinasyon gibi psikotik belirtiler vardır. 
Nörolojik muayene hala normaldir. Patella refleksi artabilir.

• Evre III (İleri evre): Progresif bradikinezi, dizartri, tüm vü-
cut ve ekstremitelerde distoni, pareziler, yürüme bozuklukları, 
rijidite, ince tremor, ayakta durma güçlüğü, koordinasyon bo-
zukluğu, maske yüz, ileri psikotik bozukluklar vardır (2).

Laboratuvar Bulguları
Manganez maruz kalımını gösteren spesifik bir biyomarker yok-
tur. Kan ve idrar manganez düzeyi akut maruziyeti göstermekle 
birlikte kronik maruziyeti göstermez. İş yerlerinde maruz kalımı 
değerlendirmek açısından kan ve idrar manganez düzeyinin ba-
kılması yararlıdır (25,26). Ayrıca lökosit ve hemoglobin seviyele-
rinde hafif düşüklük, nadiren karaciğer enzim düzeylerinde yük-
seklik görülebilir (18). Parkinson hastalığında olduğu gibi mangan 
maruziyeti ile dopamin arasında bir ilişki gösterilememiştir (20). 
MRI magnetic resonance imaging (manyetik rezonans görüntüle-
me) T1 sekanslarda globus pallidusta hiperintens sinyal artışı gö-
rülmektedir ve zamanla sinyal artışının yayılmasına bağlı olarak 
posterior putamen ve kaudat nükleus da etkilenebilir (27). EEG de 
düşük amplitüd, zayıf ritimler; nöropsikiyatrik testlerde unutkan-
lık, reaksiyon zamanında uzama, motor koordinasyonun bozul-
ması görülebilmektedir (2). 

Tedavi
Etkilenim durumunda ilk yapılması gereken kaynaktan uzaklaş-
tırmaktır. Pnomoni, bronşit gibi durumlar için destek tedavisi ve-
rilmesi gerekmektedir. MMT cilt maruz kalımı sonrası etkilenen 
alan temizlenmelidir. MMT etkilenimi sonrası solunum sistemi 
semptomları varsa kişi hastanede gözlem altına alınmalıdır. Böb-
rek ve karaciğer fonksiyonları takip edilmelidir. Kronik etkilen-
menin başlangıcında kalsiyum EDTA ile uygulanacak bir şelas-
yon tedavisi yararlıdır. İleri dönemlerde bu tedavi etkili olmaz. 
(18).

ÖNLEME
• Genel mühendislik önlemleri uygulanmaları olan ıslak işlem-

ler (çalışma ortamının nemlendirilmesi), kapalı çalışma orta-
mının oluşturulması, lokal egzoz havalandırma gibi uygula-
malarının oluşturulmalı,

•	 Genel	havalandırma	sistemleri	oluşturulmalı,
•	 Gerekli	durumlarda	uygun	maskeler	kullanılmalı,	
•	 Çalışma	ortamında	yeterli	işaretleme	yapılmalıdır.

•	 İşyeri	 ortamını	 değerlendirme:	 İşyeri	 havasında	 manganez	
konsantrasyonu ölçülmelidir. 

•	 İşe	giriş	ve	periyodik	muayenelerin	yapılması	(2).
•	 OSHA	 ve	 NIOSH	 tarafından	 önerilen	 sınır	 değerlere	 bakıl-

dığında, OSHA PEL: 5 mg/m3 TWA; NIOSH REL:1 mg/m3 
TWA olduğu görülmektedir (28).

KADMİYUM (Cd)
Kadmiyum gümüş beyazı renkte, yumuşak, elektropozitif bir me-
taldir. Bu sayede metal kaplama, cam, boya ve pigmentlere eşsiz 
özellikler sağlar. Kadmiyum sülfit doğada saf halde nadir olup; 
çinko, gümüş, bakır gibi cevherler ile birlikte bulunmaktadır. Bu 
cevherlerin eritilmesi, rafine edilmesi, elektroliz ve damıtılması 
sonucu kadmiyum açığa çıkmaktadır (1).

KULLANILDIĞI ALANLAR ve MARUZ 
KALIM ALANLARI
Kadmiyum yaygın olarak elektrokaplamada kullanılmaktadır. 
Otomotiv parçaları, uçak, denizcilik ekipmanları ve endüstriyel 
makine gibi sektörlerde çelik, demir ve diğer metallerin korozyo-
na karşı korunmasında; kauçuk, mürekkep, plastik, boya, tekstil ve 
seramikte ısı stabilitesi ve alkali rezistansı sağlamak için pigment 
olarak kullanılmakta; motorlu taşıtlar ve şarjlı ev aletlerinde Ni-
kel-Kadmiyum pilleri olarak kullanılmaktadır (29).  

Kadmiyumun temel maruz kalım alanları; mesleki maruziyet, 
kontamine gıdalar ve sigara dumanı maruziyetidir. 

Primer ve sekonder Cd eritilmesi, Cd kaplama endüstrisi, alka-
lin pil fabrikaları, Cd pigment yapımı, Cd alaşımları, kaplama ola-
rak kullanıldığı Cd tozuna maruz kalınan alanlar (banyo veya se-
ramik kaplama), kaynakçılık mesleki maruz kalınan alanlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır (29, 2).

Meslek dışında kontamine gıda, hava ve su yolu ile de maruz 
kalım olmaktadır. Kontamine gıdalar: karaciğer ve bundan üretil-
miş et ürünleri, kabuklu deniz canlıları, pirinç ve sebzelerdir (29). 
1940 yılında Japonya’ da Jinzu nehri kıyısında kadmiyum ile kon-
tamine nehir suyu ile pirinçlerin sulanması ve insanların bu pi-
rinçleri yemesi sonucu İtai-İtai hastalığı ortaya çıkmıştır. İtai-İtai, 
bir kemik hastalığıdır. Uzun süre kadmiyum maruz kalımı sonra-
sı ortaya çıkan, osteoporoz ve osteomalazinin eşlik ettiği, birçok 
kemik kırıklarına yol açan ve böbrek rahatsızlığına neden olan bir 
hastalıktır (30).

Sigara dumanı da önemli bir maruz kalma kaynağı olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Günde 20 adet sigara içen bir kişi yaklaşık 
olarak vücuda 1 µg kadmiyum almaktadır (31). 

ABSORBSİYON, METABOLİZMA ve ATILIM
Kadmiyum vücuda başlıca solunum ve gastrointestinal sistemler 
yolu ile alınmaktadır. Solunum sistemi ile %25 oranında absorb-
siyon olmaktadır. Partikül çapı <0,1 mikrometreden küçük olan-
lar solunum sisteminden daha fazla emilmektedir. Gastrointesti-
nal sistem tarafından emilim daha az olup, %5 cıvarındadır. De-
mir, çinko ve kalsiyum eksikliği durumunda emilim oranında ar-
tış olabilmektedir (32,33).

Absorbe olan kadmiyum vücutta plazma proteinleri ile karaci-
ğere taşınmaktadır. Kadmiyum karaciğerde hem çinkonun bağla-
nıp depolanmasını sağlar hem de hücre koruyucu bir protein olan 



Cıva, Manganez, Kadmiyum Maruz Kalımlarının Sağlık Etkileri 857

metallotiyonein sentezinde rol alır. Zamanla karaciğerden yavaş 
yavaş kadmiyum salınır ve böbrekler tarafından alınarak hem de-
polanır hem de vücuttan atılır (34). Atılım primer olarak böbrek-
ler yoluyla olmaktadır. Biyolojik yarı ömrü uzun olup 6–30 yıl-
dır. Vücutta biriken kadmiyum genellikle 60 yaş civarında bul-
gu vermeye başlar. Böbreklerden kadmiyum atılımının saptanma-
sı genellikle kronik bir etkilenim olduğunu göstermektedir. Ancak 
kısa sürede yüksek doz maruz kalımı durumlarında da böbrek atı-
lımı olabilmektedir (29). 

KLİNİK BULGULAR ve TEDAVİ
Akut Etkiler
Akut etkilenim genellikle endüstriyel kazalar sonucu meydana 
gelmektedir. Vücuda solunum yolu ile alındığı durumlarda boğaz 
ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve ağızda metalik tat, ateş, ök-
sürük, dispne, kimyasal pnömoni, solunum yetmezliği ve ölüme 
neden olabilmektedir. 

Erken dönemde, maruz kalımdan birkaç saat sonra başlayan 
“metal dumanı ateşi” görülür. Grip benzeri bir sendrom olup ken-
di kendini sınırlandırmaktadır. Bu hastalık sadece kadmiyuma 
özgü olmayıp çinko ve magnezyum oksit inhalasyonu sonra-
sı da meydana gelebilmektedir (29, 35). Gastrointestinal sistem 
ile vücuda alıdığı durumlarda ise bulantı, kusma, baş ağrısı, ka-
rın ağrısı, orofaringeal ödem, gastrointestinal kanama, karaci-
ğer yetmezliği ve akut böbrek yetmezliği meydana gelebilmek-
tedir (29,36). 

Kronik Etkiler 
Hastaların çoğunda böbreklerde izole tübüler hasara ve düşük 
molekül ağırlıklı (beta–2 mikroglobulin) gibi proteinlerin atılı-
mında artışa neden olmaktadır. Bazen glomerullerin de etkilen-
mesine bağlı olarak albümin atılımında artış görülebilir. Diğer gö-
rülebilecek böbrek bulguları; renal glikozüri, aminoasitüri, hiper-
fosfatüri, hiperkalsiüri ve hiperkalsiüriye bağlı böbrek taşlarının 
görüldüğü Fanconi sendromudur (34, 37).

Kemiklerde; kemik ağrıları, osteomalazi, osteoporoz, kemik 
kırıkları ve Itai Itai hastalığına neden olabilir.

Akciğerlerde kronik kadmiyum tozlarının solunmasına bağlı 
olarak pulmoner fibrozis ve amfizem meydana gelebilir (29).

Kadmiyum, IARC International Agency for Research on Can-
cer (Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı) tarafından Grup I (in-
sanlarda mutlak karsinojen) olarak kabul edilmiştir (38). 

Akciğer kanserine ve prostat kanserine neden olabilir ve böb-
rek, meme kanseri ile de ilişkisi olduğu gösterilmiştir (29,39). 

Laboratuvar Bulguları
Akut maruz kalım durumlarında kan gazı, göğüs radyografisi, so-
lunum fonksiyon testi ve böbrek/karaciğer fonksiyon testlerine 
bakılmalıdır. Subakut durumlarda kan ve idrar kadmiyum seviye-
lerine bakılabilir. Normal kan ve idrar kadmiyum seviyeleri 1 μg/L 
and 1 μg/g kreatinindir. 

Kronik maruz kalımlarda kan ve idrar kadmiyum düzeyleri, 
idrarda β2-mikroglobulin gibi düşük molekül ağırlıklı proteinler, 
solunum fonksiyon testleri, göğüs radyografisi, hemogram, kara-
ciğer ve böbrek fonksiyon testlerine bakılması gerekir (29). 

Tablo 2. Kadmiyum takip programı (Kaynak (40)’tan uyarlanmıştır.)

Takip Aralığı Kan- İdrar Düzeyleri

Yıllık kontrol

Her iki yılda bir tıbbi muayene*

İdrar Kadmiyum <3 μg/g kreatinin

β2-Mikroglobulin<300 μg/g kreatinin

Kan Kadmiyum  <5 μg/L

6 ayda bir kontrol 

Yıllık tıbbi muayene*

İdrar Kadmiyum 3–7 μg/g kreatinin

β2-Mikroglobulin 300–750 μg/g 

kreatinin

Kan Kadmiyum 5–10μg/L

Çalışanı işten uzaklaştırma 

Tıbbi muayene*

İdrar Kadmiyum >7 μg/g kreatinin

β-Mikroglobulin>750 μg/g kreatinin

Kan Kadmiyum  >10 μg/L

*Tıbbi muayene: kan basıncı, solunum sistemi, genitoüriner sistem ve 40 
yaşından büyük erkeklerde prostat muayenesi

Tedavi
İlk yapılması gereken kaynaktan uzaklaştırmaktır. Spesifik bir te-
davi yoktur. Gerekli durumlarda destek tedavisi verilmeli ve has-
tane ortamında takip edilmelidir. Akut yüksek doz maruz kalı-
mında kalsiyum disodyum edetat (CaNa

2
EDTA) ile şelasyon te-

davisi atılımını arttırabilir. Ancak kronik maruz kalımda şelas-
yon tedavisinin etkisi yoktur (29). Kadmiyuma bağlı osteomalazi-
de yüksek doz D vitamini tedavisi verilir (34). 

ÖNLEMLER
•	 Teknik	kontrol	tedbirleri	alınmalıdır.	Özellikle	duman	maruz	

kalımını önlemek için solunum koruyucuları, 
•	 İşçi	eğitimleri,
•	 Mesai	bitiminde	iş	elbiselerinin	değiştirilmesi	ve	duş,
•	 Maske	ve	koruyucu	eldiven	kullanımı,	
•	 İş	ortamında	yeme,	içme	ve	sigara	içiminin	yasaklanması	gibi	

kişisel hijyen kurallarına uyum sağlanmalıdır (2). 
•	 OSHA–PEL	5	μg/m3 TWA, NIOSH–REL 9 mg/m3 TWA (41).

SAĞLIK GÖZETİMİ
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemle-
ri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre iş yeri hekimleri sağlık 
gözetimini, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca şu şe-
kilde gerçekleştirmelidir (16):
a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk 

altında olduğu saptanan çalışanlar uygun sağlık gözetimine 
tabi tutulur.

b) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi 
sonuçları dikkate alınır ve bu gözetimler özellikle;
1) Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etki-

lenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye 
maruziyetin söz konusu olduğu,

2) Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilen-
menin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu,

3) Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu ris-
kin kabul edilebilir düzeyde olduğu durumlarda yapılır.

c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli 
tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılır.
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ç) Biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddeler-
le çalışmalarda, aynı prosedüre uygun sağlık gözetimi yapı-
lır. Çalışanlar bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar 
edilir.

d) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için kişisel sağlık ve 
maruziyet kayıtları tutulur ve güncellenir.

e) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gö-
zetimi ve kişinin maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir 
özetini içerir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli 
incelemeler yer alır.

f) İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maru-
ziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şe-
kilde tutulur ve muhafaza edilir.

g) Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilir.
ğ) Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilen-

me düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptir.
h) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren sağlık ve ma-

ruziyet kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne 
teslim eder.

ı) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal mad-
deye maruz kalan çalışanda, bu maddeden kaynaklanan ta-
nımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi 
veya biyolojik sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi halinde, 
çalışan durumdan haberdar edilir ve kendisine yapılması ge-
rekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.” 
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PESTİSİTLER - MESLEKİ ORGANOFOSFAT  
MARUZ KALIMININ SAĞLIK ETKİLERİ

Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE, Prof. Dr. Şerife Gül ÖZ

Farklı terapötik endikasyon ve etki mekanizmalarına sahip düzi-
nelerce kimyasal olduğu gibi farklı kullanımları, mekanizmaları 
ve dolayısıyla hedef dışı organizmalarda toksik etkileri olan pes-
tisit sınıfları mevcuttur. Pestisitlerin en yaygın kullanılan sınıf-
landırması etkiledikleri hedef türlere dayanmaktadır (Tablo 1) (1).

Tablo 1. Pestisitlerin genel sınıflandırılması (1)

A) Insektisidler 

i) Organofosfat Bileşikleri

ii) Karbamatlar

iii) Piretroidler

iv) Organoklor Bileşikleri

B) Herbisitler 

i) Klorofenoksi Bileşikleri

ii) Bipiridil Bileşikleri

iii) Kloroasetanilidler

iv) Triazin

v) Fosfonometil Amino Asitler (Glifosat, Glüfosinat)

C) Fungisitler 

i) Captan ve Folpet

ii) Ditiokarbametler

iii) Klorotalonil

iv) Benzimidazol

v) İnorganik ve Organometal Fungisitler

D) Rodentisitler

i) Floroasetik Asit ve Türevleri

ii) Tiyoüreler

iii) Antikoagülanlar

iv) Diğer Bileşikler (Norbormide, Çinko Fosfid)

E) Fümiganlar

i) Metil Bromür

ii) 1,3-Dikloropropen

iii) Metam Sodyum

iv) Sülfür

Pestisitler, eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Yaklaşık 
M.Ö.1500’de yazılan Ebers Papirüsü, pireleri evden kovmak için 
kullanılabilecek kimyasalları listelemektedir. 1800’lerin başından 
beri fungisidal değere sahip olduğu bilinerek hazırlanan Bordea-

ux karışımı (sulu kireç ve bakır sülfat) 1883’te Fransa’da halen kul-
lanılmaktaydı. 1935 ve 1950 arasındaki dönem ise böcek ilaçları-
nın gelişmesinin ivme kazandığı zamanlardı. 1939’da Paul Mul-
ler, 1874’te ilk kez sentezlenen DDT’nin (diklorodifenil-trikloroe-
tan) sinekler, sivrisinekler ve diğer böcekler üzerinde bir zehir gö-
revi yaptığını buldu. 1930’ların sonlarında Almanya’da I. G. Far-
ben Endüstri’de ilk defa organofosfatı sentezleyen kimyager Ger-
hard Schrader organofosforlu böcek ilaçlarının “babası” olarak ka-
bul edilmektedir (2).

Pestisitler, büyük insan topluluklarının sağlığı için büyük bir 
tehdit oluşturan vektör kaynaklı hastalıkların kontrolünde önem-
li bir rol oynamaktadır. 1942’de tanıtıldığında DDT’nin tarım eko-
nomisine katkısı ve halk sağlığının vektör kaynaklı hastalıklara 
karşı korunması vurgulanmıştır. Bununla birlikte, çevrede biyo-
lojik birikiminden ve kuş üremesine etkilerinden dolayı, çoğu ül-
kede 1970’lerin ortalarına doğru DDT yasaklandı. Organofosfat-
lar II. Dünya Savaşından beri kimyasal savaş ajanı olarak da kulla-
nılmıştır. 1995 yılında Tokyo metrosunda yapılan terörist saldırı-
da organofosfat olan sarin gazı kullanılmıştır (3). 

MARUZ KALMA YOLLARI
Pestisitlere maruz kalma oral, dermal veya inhalasyon yoluyla 
olabilmektedir. Şiddetli zehirlenmeye ve ölüme neden olan yük-
sek oral dozlar, intihar amaçlı ya da pestisitlerin genellikle uy-
gunsuz kaplarda saklanmasından dolayı kazara yutulmasının bir 
sonucudur. Öte yandan, kronik düşük doz toplum tarafından gı-
dada pestisit kalıntıları veya içme suyunda kirletici maddeler ola-
rak tüketilmektedir. Pestisit püskürtülmüş bitkileri toplayanla-
rın yanında pestisitlerin üretimi, taşınması, karıştırılması, yük-
lenmesi ve uygulanmasında yer alan işçiler pestisit maruz kalımı 
için yüksek risk altındadır. İş yerinde deri yoluyla maruz kalım 
yüz veya eller gibi koruyucu giysilerle kaplanmayan vücut alanla-
rında pestisitlerin uygulanması veya kazayla dökülmeleri sırasın-
da oluşur. Ayrıca, eğer pestisit kullanımı sonucu giysiler değişti-
rilmezse pestisitlerin giysi üzerine birikimi nedeniyle dokuda ya-
vaş penetrasyon ve/veya başkalarına temas da potansiyel maruz 
kalıma yol açabilir (1).
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ENTOKSİKASYON
Pestisitler hedeflenen türler için her zaman seçici değildir ve in-
sanlar dahil hedef dışı türlerde olumsuz sağlık etkileri ortaya çıka-
bilir. Genel popülasyonda ve mesleki olarak maruz kalan işçiler-
de, birincil kaygı pestisit maruz kalımı ile artmış kanser riski ara-
sındaki olası ilişkidir (4). Bazı pestisitlerin, kanser ve üreme ve ge-
lişimsel toksisite dahil olmak üzere insanlarda çeşitli olumsuz et-
kilere katkıda bulunabilecek endokrin bozucular gibi davranabile-
ceğine dair kanıtlar da endişeye yol açmıştır (5). 

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) her yıl pestisit zehirlenmesi ile 
yaklaşık 3 milyon hastane başvurusu olduğunu ve bunun yak-
laşık 220.000’inin ölümle sonuçlandığını tahmin etmektedir (6). 
Kosta Rika’da, 1980 ile 1986 yılları arasında, pestisit zehirlenme-
si nedeniyle 3330 kişi hastaneye yatırılmış ve 429 kişi ölmüştür. 
Kolinesteraz inhibitörleri (organofosfatlar ve karbamatlar) has-
taneye yatışların %63’üne ve ölümlerin %36’sına neden olmuş-
tur. Aynı çalışmada, kolinesteraz inhibitörlerinin ayrıca iş kaza-
larının %70’inden fazlasına neden olduğu saptanmıştır (7). 1990 
yılında Hindistan, Manipal’daki 335 intoksikasyon ölümünün 
%70’inin kolinesteraz inhibitörlerinden kaynaklandığı belirtilmiş-
tir (8). Yunanistan’da 1988-1999 dönemlerinde zehirlenme sayısı 
1200-1700 kişi/yıl’dır ve bunların %40’ı mesleki, %45’i kaza sonu-
cu maruz kalımdan kaynaklanmıştır. Organofosfatlar, karbamat-
lar ve parakuat vakaların çoğunda tespit edilmiştir (9). 

Pestisit kullanımı ve doğada birikimi her geçen yıl artarak de-
vam etmektedir. Yeni kimyasalların keşfi ve karışım olarak kulla-
nımı da önemli bir sorun teşkil etmektedir. DSÖ yeni çıkan kim-
yasalların insan sağlığına etkilerini öngörebilmek adına, sıçanlar-
da akut oral ve dermal toksisitelerin göz önüne alındığı tehlikeye 
göre pestisitlerin sınıflandırılmasını önermiştir (10). Bu sınıflan-
dırma sayesinde piyasaya yeni sürülecek olan pestisitlerin sıçan-
larda topluluğun yarısını öldüren lethal dozu tespit edilerek sağlık 
etkileri hakkında tahmin yürütülebilmektedir.

Tablo 2. DSÖ Pestisitlerin Tehlikeye göre Sınıflandırılması (10)

Sıçanlarda LD50  (mg/kg vücut ağırlığı)

Oral alım Dermal

Katı Sıvı Katı Sıvı

Ia
Son derece 

tehlikeli

5 veya 

altı

20 veya 

altı
10 veya altı 40 veya altı

Ib
Oldukça 

tehlikeli
5-50 20-200 10-100 40-400

II
Orta derecede 

tehlikeli
50-500 200-2000 100-1000 400-4000

III
Biraz tehlikeli

500 

üstü
2000 üstü 1000 üstü 4000 üstü

IV+
Normal 

kullanımda 

tehlike az

2000 

üstü
3000 üstü 4000 üstü 6000 üstü

İNSEKTİSİTLER
Böcek öldürücüler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde böcek za-
rarlılarının kontrolünde en önemli rolü oynamaktadır. Günümüz-
de kullanımda olan tüm kimyasal böcek öldürücüler nörotoksik-
tirler ve hedef organizmaların sinir sistemlerini zehirleyerek etki 
gösterirler (Tablo 3) (1).

Tablo 3. İnsektisit sınıflarının moleküler hedefleri (1)

Hedef İnsektisit Etki

Asetilkolinesteraz Organofosfatlar İnhibisyon

Karbamatlar İnhibisyon

Sodyum kanalları Piretroidler (Tip I ve II) Aktivasyon

DDT Aktivasyon

Dihidropirazol İnhibisyon

Nikotinik asetilkolin reseptörleri Nikotin Aktivasyon

Neonikotinoid Aktivasyon

GABA reseptör kapılı klorür 

kanalları

Siklodinler İnhibisyon

Fenilpirazoller İnhibisyon

Piretroidler (Tip II) İnhibisyon

Glutamat kapılı klorür kanalları Avermektinler Aktivasyon

Oktopamin reseptörleri Formamidinler Aktivasyon

Mitokondriyal kompleks Rotenoidler İnhibisyon

Böceklerin merkezi sinir sistemi oldukça gelişmiştir ve meme-
lilerden farklı değildir ve periferik sinir sistemi daha az karmaşık 
olsa da çarpıcı benzerlikler sunar (11). Antikolinesteraz grubun-
daki insektisitler (organik fosfor bileşikleri ve karbamatlar) genel-
likle yumuşak vücutlu böceklerin kontrolü için tarımda kullanı-
lırlar. Her iki grup da insan sağlığı için zararlıdır. Fosfor içerenler 
organik fosforlu bileşikler, OC=ON bağı olanlar karbamat olarak 
isimlendirilmiştir. Bu kimyasal farklılık, organik fosfat zehirlen-
melerinde tedavide kullanılan antidotların karbamat tipi insekti-
sitlerle gelişen zehirlenmelerde etkisiz olmasına neden olur (12).

ORGANOFOSFATLI BİLEŞİKLER (OP)
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Organik fosfor bileşikleri fosforik asit ve fosfotionik asit türevleri-
dir (Tablo 4) (1). Bileşiklerin etkisi yan zincirler tarafından belirle-
nir ve bileşikler fosfat üzerinde bulunan atomlara göre adlandırı-
lır. Kimyasal farklılıklara dayanarak, OP’ler fosfatlar, fosforotioat-
lar, fosforamidatlar, fosfonatlar ve diğerleri dahil olmak üzere bir-
kaç alt sınıfa ayrılabilir (13). 

Fosfora bağlı bir kükürt (P=S) içeren tüm bileşikler için, bi-
yolojik aktivitelerinin ortaya çıkması için bir metabolik biyoakti-
vasyon gereklidir. Bu biyoaktivasyon, sitokrom P450 enzimlerinin 
(CYP’ler) aracılık ettiği ve ana insektisidin bir “okson” veya oksi-
jen analoğunun oluşumuna yol açan oksidatif bir kükürt giderme 
işleminden oluşur (1).
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Kükürt bağı bulunan fosfotioatlar (P=S) oksijen bağı olan fos-
fatlardan (P=O) daha lipofiliktir. Daha fazla yağ dokusunda biri-
kir ve bu grupta belirtiler daha geç ortaya çıkar. Yağ dokusunda 
depolandıkları için organizmadan uzaklaşmaları yavaştır. Özellik-
le metilparation ve diazinon yağ dokusunda redistribüsyona bağ-
lı olarak gecikmiş toksisite bulgularına yol açabilirler. Organik fos-
for bileşiklerinin yıkımı karaciğerde hidroliz ile meydana gelir (14).

Tablo 4. Organofosforlu pestisitler (1)

Pestisit Organik Bağlar

Metil parathion P=S

Azinfosmetil P=S

Klorpirifos P=S

Diazinon P=S

Malathion P=S

Diklorvos P=O

Metamidofos P=O

Sarin P=O

ETKİ MEKANİZMASI
Asetilkolin sinir sisteminde ana nörotransmitterdir. Asetilkolin, 
kolinesteraz enzimi ile inaktif bileşenleri olan kolin ve asetik asite 
hidrolize olur. Kolinesteraz enziminin iki şekli vardır: asetilkoli-
nesteraz (AChE) sinir dokusundaki eritrositlerde bulunurken psö-
dokolinesteraz (plazma kolinesteraz) beyin, kalp, karaciğer, pank-
reas ve serumda bulunur. Kolinesteraz asetilkolini kolin ve asetik 
asite hidrolize eder. Organofosfatlar asetilkolinesterazın aktif bö-
lümündeki serin aminoasitine kovalen fosfat bağı ile bağlanarak 
geriye dönüşümsüz bir inhibisyona neden olurlar (14, 15). Koli-
nesterazların OP’ler tarafından inhibe edilmesi, kolinerjik sinaps-
larda asetilkolinin birikmesine, muskarinik ve nikotinik tipte ko-
linerjik reseptörlerin aşırı uyarılmasına ve klinik bulgulara sebep 
olur (Tablo 5) (1).

Tablo 5. Akut organofosfatlı pestisit intoksikasyonu (1)

Etkilenen organ Reseptör Belirti ve Bulgular

Ekzokrin Bezler Muskarinik Artmış tükürük salgılaması, 

lakrimasyon, terleme

Göz Muskarinik Miyozis, bulanık görme

Gastrointestinal sistem Muskarinik Karın krampları, kusma, ishal

Solunum sistemi Muskarinik Artmış bronş salgısı, 

bronkokonstrüksiyon

Mesane Muskarinik İdrar sıklığı artışı, idrar kaçırma

Kardiyovasküler sistem Muskarinik Bradikardi, hipotansiyon

Kardiyovasküler sistem Nikotinik Taşikardi, geçici hipertansiyon

İskelet Kası Nikotinik Kas fasikülasyonları, seğirmesi, 

kramplar, genel zayıflık, flask 

paralizi

Santral sinir sistemi Muskarinik, 

Nikotinik

Baş dönmesi, uyuşukluk, 

yorgunluk, baş ağrısı, zihinsel 

karışıklık, solunum merkezinin 

depresyonu, kasılmalar, koma

KLİNİK ÖZELLİKLER
Akut İntoksikasyon (Kolinerjik sendrom)
Oral veya solunum maruz kalımları genellikle 3 saat içinde belir-
ti veya semptomlara yol açarken, dermal absorpsiyondan kaynak-
lanan toksisite belirtileri 12 saate kadar gecikebilir. Diklofenthion, 
fenthion ve malathion gibi lipofilik ajanlar, hızlı adipoz yağ emili-
mi ve yağ depolarından redistrübüsyonun geciktirilmesi ile ilişki-
li olabilecek gecikmiş semptomların başlaması (5 güne kadar) ve 
uzun süreli hastalık (30 gün üzeri) ile ilişkilidir (16). 2007 Sağlık 
Bakanlığı tarafından yayınlanan Birinci Basamağa yönelik Zehir-
lenmeler Tanı ve Tedavi Rehberine göre tanı ve tedavi yöntemle-
ri özetlenmiştir (17):

Tanı: Klinik semptom ve bulgulara ek olarak plazma psödoko-
linesteraz aktivitesine bakılmalıdır. %50’den fazla düşmüşse ciddi 
zehirlenme bulguları gözlenebilir. Plazma psödokolinesteraz ak-
tivitesi ile bulgular arasında her zaman doğrusal ilişki görülmaz. 
Plazma psödokolinesteraz aktivitesinin normale dönmesi haftalar 
sürebilir. Hastanın izlemi sırasında biyokimyasal inceleme testle-
ri (elektrolitler, kan şekeri, BUN, kreatinin, transaminaz düzeyleri, 
kan gazları), EKG ya da akciğer grafisi gerekebilir.

Tedavi: Etkili iki antidotu atropin ve oksimlerdir.
-Atropin: Muskarinik belirtilerin (Tablo 2) egemen olduğu 

tüm organofosfat zehirlenme kuşkusu olan hastalara verilmelidir. 
Nikotinik belirtileri düzeltmez. Yetişkinde atropin yükleme dozu 
1,5-3 mg ven içine verilir. Sürdürme dozu olarak ven içine 3-5 mg/
saat ya da 0,02-0,08 mg/kg/saat infüzyonla verilir. Tedavi amacıy-
la atropin yüklemesine başlandıktan 3-5 dakika sonra pupil geniş-
liği, solunum, terleme, kalp hızı ve kan basıncı değerlendirilir. At-
ropinizasyon belirti ve bulgularının tümü gelişene dek yükleme 
dozunu gerekirse artırarak 3-5 dakikada defalarca yinelemek ge-
rekebilir. Atropinizasyona ulaşılınca hasta 15 dakika süreyle ya-
kından izlenir. Bronkospazm ve salgılarda artış yinelerse atropin 
sürdürme dozuna geçilir. Bu doz için belirlenmiş bir üst sınır ve 
süre yoktur.

-Pralidoksim: Ciddi nikotinik ve merkezi sinir sistemi belirti-
leri olan organofosfatlı böcek öldürücülerle zehirlenmelerde teda-
viye pralidoksim eklenir. Etkisini, asetilkolinesteraz enzimini ye-
niden etkinleştirerek gösterir. Bazı organofosfatlı bileşiklerle ze-
hirlenmelerde etkisizdir. Etkili olduğu zehirlenmelerde organo-
fosfatlı bileşiğin kimyasal yapısına göre en geç 7-48 saat içinde 
başlanmalıdır. Yetişkin yükleme dozu 1-2 g, 100 mL %0,9’luk sod-
yum klorür içinde 15-30 dakikada ven içine infüzyon ya da 30mg/
kg ven içine bolus olarak verilir. Sürdürme dozu ise kas zayıflı-
ğı ve fasikülasyonlar devam ediyorsa yükleme dozu 1 saat son-
ra ve her 3-8 saatte bir yinelenir ya da 500 mg/saat (8 mg/kg/saat, 
en çok 12 g/gün) %0,9’luk sodyum klorür içinde ven içine infüz-
yonla verilir.

Arındırma: Hastanın giysileri çıkartılmalı, saçlar, tırnak alt-
ları ve tüm vücut bol sabunlu suyla yıkanmalıdır. Göze bulaşmış-
sa, en az 15 dakika süreyle suyla yıkanmalıdır. Ağız yolu ile alın-
dığında 1 saat içinde mide yıkanır, aktif kömür verilir. Atılmanın 
arttırılması için etkin yöntem yoktur.

Sevk Ölçütleri: Arındırma işlemleri yapılan ve antidot tedavi-
sine başlanan hastalar yoğun bakım koşulları bulunan sağlık ku-
ruluşlarına gönderilir.” 
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Ara Sendrom
Zehirlenmenin %10-40’ında maruz kaldıktan 24-96 saat sonra 
meydana gelen belirgin bir nörolojik hastalıktır. Boyun fleksiyo-
nu güçsüzlüğü, azalmış derin tendon refleksleri, kranial sinir ano-
malileri, proksimal kas güçsüzlüğü ve solunum yetmezliği gibi nö-
rolojik bulgular ile karakterizedir (18, 19). Ara sendrom, kolines-
teraz inhibisyonunun etkisi olmayıp altta yatan mekanizma bilin-
memektedir. Bir hipoteze göre kas zayıflığının nedeni uzun koli-
nerjik stimülasyona bağlı nikotinik reseptör duyarsızlaştırmasıdır. 
Spesifik bir tedavisi yoktur ve sadece destekleyici tedavi verilir (20).

Organofosfatın Neden Olduğu Gecikmiş 
Polinöropati
Distal sensorimotor aksonopati olarak sınıflandırılabilir. Belirti 
ve semptomları arasında el ve ayaklarda karıncalanma, ardından 
duyusal kayıp, ilerleyici kas güçsüzlüğü ve alt ve üst ekstremite 
distal iskelet kaslarının keskinliği ve ataksi bulunur (21). Bu belir-
tiler hem akut kolinerjik hem de ara sendromların belirtileri azal-
dığında tek bir maruz kalmadan 2-3 hafta sonra ortaya çıkabi-
lir. Kolinesteraz enzim inhibisyonu etiyolojisinde yer almaz. NTE 
Neuropathy Target Esterase (Nöropati hedef esterazı) hedef alır.

Kronik Toksisite
Akut OP intoksikasyonunun etkileri açıkça tanımlanmış ve bin-
lerce hayvan çalışması ve insan zehirlenmesi vakası ile karakteri-
ze edilmiş olsa da  OP’lerin olası uzun vadeli etkileri konusunda 
hala tartışmalar vardır. Akut maruz kalım sonrası (intihar amaç-
lı veya kaza) insanlarda santral sinir sistemi üzerinde kalıcı etkile-
re neden olduğu bilinmektedir (22). Bir sınıf olarak OP’ler muta-
jenik olarak kabul edilmez ve kanserojen olduklarına dair çok az 
kanıt vardır. OP’lerin immünotoksisitesi in vitro veya yüksek doz 
hayvan çalışmalarından ileri sürülmüştür ancak insan çalışmala-
rında kanıt yetersizdir. Bazı OP’lerin de in vitro endokrin bozucu 
aktiviteleri vardır (23). 

Düşük dereceli organofosfat zehirlenmesi, genellikle çiftlik 
çalışanları ve insektisit üreten fabrika işçilerinde meydana gelir. 
Semptomlar ve belirtiler daha az dramatik ve nonspesifiktir. De-
ğişik derecelerde baş ağrısı, bulantı, bitkinlik ve kolinerjik bulgu-
lar görülür (3). Brezilya’da mesleki pestisit zehirlenmesine bağlı 
ölüm oranını tahmin etmek amacıyla yapılan bir çalışmada 2000-
2009 yılları arasında pestisit zehirlenmesi sonucu ölenlerin veri-
leri toplanmış. 2052 ölüm vakasının %51.9’unun tarım çalışanı ol-
duğu saptanmıştır. Zehirlenmelerin çoğunlukla OP ve Karbamat-
la gerçekleştiği tespit edilmiştir (24). 

Sırbistan’da pestisit üretimi ve tarım sektöründe çalışan semp-
tomu olmayan 175 kişinin kan asetilkolinesteraz düzeyinin refe-
rans aralıkta olduğu saptanmıştır (25). Tayland’da 891 göçmen ta-
rım çalışanında yapılan bir çalışmada %4.4 kişide normal kolines-
teraz aktivitesi %20.5’inde hafif azalmış aktivite, %58.5’inde ciddi 
azalmış aktivite gözlenmiştir (26). 

Aerotoksik Sendrom
Kabin görevlileri ve yolcular tarafından uçaklardaki toksik du-
manla ilgili şikayetler son 20 yılda artmışttır. Kulak / burun / bo-
ğaz tahrişi, cilt koşulları, bulantı ve kusma, solunum sorunları, 
baş ağrıları, baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk, duyusal değişik-

likler ve sinir ağrısı, titreme, kimyasal hassasiyet ve bilişsel bo-
zulma semptomlarla seyreden bu duruma aerotoksik sendrom de-
nilmektedir (27, 28). Aerotoksik sendromun bir uçağın kabin ha-
vasının mekanik arızalar, hatalı contalar, aşırı yağ ya da hidro-
lik rezervuarlar vb. nedeniyle meydana geldiği düşünülmektedir. 
Dumandan oluşan ve uçak kabinine sızan bu hava çeşitli tehlikeli 
kimyasallar (örneğin, fenil-naftilamin, toluen, ksilenler ve OP’ler, 
tri-butil fosfat ve trikresil fosfat-TCP) içeren ısıtılmış motor yağı 
dumanı ile kirlenebilir. TCP’nin üç-orto-kresil fosfat (ToCP) izo-
meri (jet motor yağına bir aşınma önleyici katkı maddesi), orga-
nofosfatın neden olduğu gecikmiş polinöropati yaptığı bilinen bir 
nörotoksindir (29). Ancak uçak ekibinde ve uçak yolcularında bu 
bileşiklerin idrar metabolitleri ve butirilkolinesteraz düzeyleri ol-
dukça düşük saptanmıştır (30). Ayrıca, duman olaylarından sonra 
semptomatik olan uçak ekip üyelerinde lenfositik nörotoksik este-
raz (NTE) veya eritrosit AChE aktivitesinde önemli bir inhibisyon 
gözlenmemiştir (31). 

Nörodejeneratif Hastalıklar
Alzheimer hastalığı, parkinson hastalığı ve amiyotrofik late-
ral skleroz gibi nörodejeneratif hastalıklarda farklı sınıflardan 
(OP’ler dahil) pestisitlerinin potansiyel bir rolü olduğu ve oksi-
datif stres, mitokondriyal fonksiyon bozukluğu ve nöronal hücre 
indükleme mekanizmalarıyla etki ettikleri düşünülmektedir (32). 
Ayrıca genetik ve çevre etkileşimlerinin (örneğin çevresel faktö-
rün pestisit olduğu yerlerde epigenetik risk faktörleri) olduğu fik-
ri, nörodejeneratif hastalıkların etiyolojisine katkıda bulunur. Bazı 
epidemiyolojik çalışmalar, OP maruz kalımını Alzheimer hastalı-
ğı riski ile özel olarak ilişkilendirmiştir (33). Hayvan deneylerinde 
bazı ilişkiler tanımlanmasına rağmen bilişsel bozukluklar ile in-
san Alzheimer hastalığı için spesifik risk faktörleri arasında net 
bir bağlantı bulunamamıştır (34, 35). 
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İŞ YERLERİNDE SAĞLIK GÖZETİMİNDE 
SOLUNUM SİSTEMİ TETKİKLERİ

Uzm. Dr. Adem KOYUNCU, Prof. Dr. Ahmet Uğur DEMİR

GİRİŞ
Hastalıkta görülen belirtiler veya hastalığın yerleştiği organ ola-
rak değerlendirildiğinde en sık görülen meslek hastalığı türü deri 
hastalıklarıdır. Deri hastalıkları önemli bir sorun olarak algılan-
madığı ve yeterince önemsenmediği için çoğunlukla bu yakınma 
ile sağlık kuruluşuna başvurulmaz. Meslek hastalıklarında deri-
den sonra en sık tutulan bir sistem solunum sistemidir (1). Solu-
num yolları mesleksel maruz kalım nedeni ile sıklıkla etkilenme 
riski altındadır. Potansiyel toksik ajanların yaygın kullanımı, so-
lunum yolları ve akciğer parankimi için büyük bir tehdit oluştu-
rur. Solunum yolları hasara çeşitli şekillerde yanıt verebilir. So-
nuçta akut olarak rinosinüzit, larenjit, üst solunum yolu tıkanık-
lığı, bronşit, bronkokonstriksiyon, alveolit, akciğer ödemi; kronik 
olarak ise astım, bronşit, bronşiolit, parankimal fibrozis, plevral 
fibrozis ve kanser gelişmektedir (2). İnhale edilen maddelere so-
lunum sisteminin yanıtı maruz kalma tipine, seviyesine ve süresi-
ne bağlı olarak değişir. Maruz kalınan maddelerin başında tozlar, 
gazlar, organik maddeler gelmektedir (3).

Havada asılı kalabilen her türlü madde tozlar kategorisinde 
ele alınabilir. Şekillerine göre partikül ve lifsel özellikte olabi-
lir. Çap ve uzunluğu birbirine eşit olan maddelere partikül deni-
lir. 10 mikrometreden büyük partiküller burun dahil olmak üze-
re üst solunum yollarında tutulur, 5-10 mikrometre arasında 
olanlar üst ve alt solunum yollarına, 0,3-5 mikrometre ara-
sı olanlarda alt solunum yolları ve akciğer parankimine ula-
şır. Partiküler maddelere maruz kalma riski olan iş kolları ara-
sında madenler, taş ocakları, seramik, cam yapımı, kuvars değir-
menleri gelir. Uzunluğu çapının üç katı olan minerallere lif de-
nir. Asbest, erionit-zeolit, insan yapımı lifler bu gruba girer (3).

Gazlar, suda çözünürlüklerine bağlı olarak üst solunum yolla-
rı, alt solunum yolları ve parankimal hasara yol açarlar. Her türlü 
kimyasal maddenin gaz ve buharı maruz kalma süresi ve yoğunlu-
ğuna bağlı olmak üzere değişik derecelerde hasara yol açabilir (4).

Organik maddeler, genellikle havadaki yoğunluklarına bağ-
lı olarak, ancak bazı durumlarda yoğunluklarına bağlı olmadan 
da solunum sisteminde değişik seviyelerde etki gösterirler. Antije-

nik özellikteki bu maddeler atopisi olmayan kişilerde maruz kal-
ma süresi ve yoğunluğuna bağlı olarak değişik derecelerde akut ve 
kronik hipersensitivite pnömonisine yol açarlar (4).

İşe giriş muayenesinde amaç kişinin niteliklerine uygun olan 
bir işe yerleştirilmesidir. Bunun için kişi işe başlamadan önce tıb-
bı yönden değerlendirilmekte ve eğer söz konusu işte çalışmasın-
da sakıncalı olabilecek bir durum söz konusu ise bu durumun ön-
lenmesi amaçlanmaktadır. Risklerin kontrolü amacı ile teknik ko-
ruma uygulamalarının yapıldığı durumlarda da etkilenme olabi-
lir. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek meslek hastalığını erken 
dönemde saptayabilmek için çalışanların belli aralıklarla muaye-
ne edilmesi gerekir (1).

Dikkatli bir değerlendirme mesleki akciğer hastalıklarının ço-
ğunun tanımlamasına ve teşhisine olanak sağlar. Bu amaçla dört 
yaklaşım önerilmektedir. Bunlar öykü, tam fizik muayene, uygun 
görüntüleme ve solunum fonksiyon testleridir (2).

Partiküler maddelere maruz kalma riski olan iş kolları arasında madenler, 

taş ocakları, seramik, cam yapımı, kuvars değirmenleri gelir.

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
AKCİĞER GRAFİSİ
Öykü ve fizik muayeneden sonra akciğer hastalığı şüphesi oldu-
ğunda istenecek tetkiklerinden birisi de posteroanterior akciğer 
grafisidir (PAAG). Ancak normal radyolojik bulgular önemli akci-
ğer hasarını dışlamayabilir. Akut toksik inhalasyon hasarı sonra-
sında akciğer grafisi normal olabilir. Akciğer grafisindeki hasarın 
şiddeti pulmoner yetmezliğin şiddeti ile orantılı değildir (2).

PAAG çekiminde kişi ayakta, ışın tüpü arkada, kişi kasete göğ-
sünü yaslanmış ve çenesini kasete dayamış, skapulaları film dışı-
na atmak için ellerini belinin üzerine bağlamış durumdadır. Işın 
tüpü ile film kaseti arasındaki uzaklık 180 cm’dir (5). Çekim, de-
rin inspiryum sonunda nefesin tutulması esnasında yapılır. Ge-
nellikle film kasetleri 35 × 35 cm ebatlarında olmaktadır (6).
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yını. ISBN: 978-975-491-460-3.) güncelleyerek, genişletmişlerdir.
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Akciğer grafisinin santral ve simetrik olması önemlidir. Klavi-
kulanın medial uçlarının spinoz çıkıntılara eşit mesafede olması 
simetrik çekimi, klavikulaların dördüncü kot arka ucu ile süper-
poze olması ise santral duruşu gösterir. Her iki skapula akciğer pa-
rankimi dışında kalmalıdır. Akciğer grafisinin dozunun normali 
trakea sütununun arkasında ilk dört torakal intervertebral aralı-
ğın görülebilmesine, kalp arkasında kalan intervertebral aralıkla-
rın belli belirsiz izlenmesine imkân vermelidir (6).

Akciğer grafisini değerlendirmeye başlamadan önce hastanın adı 
ve soyadı, çekim tarihi, çekim sırasındaki pozisyonuna bakılmalıdır. 
Akciğer grafisi belirli bir sıra ile değerlendirilmelidir (Şekil 1).

Öykü ve fizik muayeneden sonra akciğer hastalığı şüphesi olduğunda 
istenecek tetkiklerinden birisi de posteroanterior akciğer grafisidir 

(PA AG).

İşaretlenen oluşumlar:  1- Trakea, 2- Karina, 3- Birinci kot, 4- Akciğer pa-
rankiminin avasküler 1-2 cm’lik periferik alanı, 5- Küçük fissür, 6- Sağ di-
yafram kubbesi, 7- Sol diyafram kubbesi, 8- Arka 10. Kot, 9- Ön mediasti-
nal hat, 10- Vena cava superior’un gölgesi, 11- Vena azygous’un lokalizasyo- 
nu, 12- Sağ inen ana pulmoner arter, 13- Pulmoner arter ve venler, 14- Sağ 
atriumun kenarı, 15- Vena cava inferior, 16- Aort topuzu, 17- Sol pulmoner 
arter, 18- Sol ventrikül kenar, 19- İnen aorta, 20- Yumuşak doku alanları.

Diyafram: Diyaframlar PAAG’de direk olarak görülmezler. 
Opak karın kütlesinin üst kısmı (karaciğer dalak-mide-kolon) di-
yafram olarak kabul edilir. PAAG’de her iki diyaframın düzeyi, 
kenar özellikleri incelenir. Derin inspirasyonda çekilmiş grafi-
de sağ diyafram 6. ön kot, 10-11. arka kot seviyesinde veya altın-
dadır. Diyaframın sol kubbesinin üzerinde kalp olması nedeniyle 
sağa göre daha aşağıdadır. PAAG’de diyaframın her iki hemito-
raksta kotlarla (kostofrenik) ve kalp ile (kardiofrenik) yaptığı açı-
lar olarak ifade edilen 4 sinüs bulunur. Normalde kostofrenik si-
nüsler açıktır ve içleri saydam akciğer dokusu ile doludur. Kardi-
ofrenik sinüsler ise daha az keskindir.

Mediasten: PAAG’de mediastenin durumunu belirlemek 
için trakea ile kalbin yeri ve şekli önemlidir. Trakea; boyunda, 
kalp gölgesinin üzerinde   ve omurganın önünde, yukarıdan aşa-
ğıya doğru uzanan saydam bir sütun halindedir. Genellikle orta 

çizgidedir, ancak alt kısmı özellikle yaşlılarda aorta kavsi nede-
niyle sağa eğimlidir. Kalbin 1/3’ü orta çizginin (mid-spinal çizgi) 
sağında, 2/3’ü solundadır.

Hiluslar: PAAG’de hilus olarak görülen oluşumlar pulmoner 
arterlerdir. Hilusların yeri, biçimi, genişliği, koyuluğu ve kenar-
ları incelenmelidir. Sağ hilusun yeri diğer hilus için de referans-
tır. Normalde sağ hilus orta zondadır, sol hilus sağ hilusdan 1-1,5 
cm yukarıdadır. Sağ hilusla mediasten arasında sağ ana bronş 
saydamlığı vardır, sol hilus sol pulmoner arter kavsi üzerindedir 
ve medialde onunla devam eder. Sağ hilus sosis biçiminde, dışa 
doğru kavislidir (hiler çentik). Sol hilus tepesi aşağıda tabanı yu-
karıda üçgen biçimindedir. Sağ hilus, yani sağ inen pulmoner ar-
terin çapı yaklaşık 14 mm’dir, 16 mm’nin üzerinde olması pul-
moner hipertansiyon lehine yorumlanabilir. Sol hilus, yukarı kıs-
mında sağ hilusa oranla daha geniştir.

Akciğerler ve plevra: Akciğerler bronş ağacı, parankim, kan 
damarları, lenf sistemi ile interstisyel dokudan oluşmuştur ve 
plevra ile çepeçevre sarılıdır. Akciğerlerin, içlerinde bulundur-
dukları hava ve yukarıda bahsedilen oluşumlar nedeniyle radyo-
lojik olarak kendilerine özgü saydamlıkları ve görüntüleri vardır. 
Hiluslardan akciğerlere giren damarlar ve bronşlar bir yelpaze 
biçiminde dallara ayrılarak perifere doğru ilerler. Ancak akciğer-
lerin periferik yaklaşık 2 cm’lik kısmında damar gölgeleri pek gö-
rülmezler. Bu nedenle bu alana radyolojik olarak avasküler alan 
da denir. PAAG’de saptanan bir patoloji zon ve bölge ayırımına 
göre lokalize edilir. Özellikle pnömokonyoz taramaları için çeki-
len grafilerde 1/3 periferdeki görünüm oldukça önemlidir.

Göğüs kafesi ve yumuşak dokular: Göğüs omurgası normal 
göğüs filmlerinde bütünüyle görülmez, sadece yukarıda medias-
tende görülür. Kaburgaların seyri, kaburga aralıkları iki tarafta 
birbirine eşit ve simetriktir. Kaburga kıkırdakları, kalsifiye olma-
dıkça, PA akciğer grafisinde görülmezler; 20 yaşından sonra 1. 
kaburga kıkırdağında bu kalsifikasyon-ossifikasyon başlayabilir 
ve bunu diğerleri izler.

ILO SINIFLAMASINA GÖRE AKCİĞER 
GRAFİSİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Toza maruz kalımı olan çalışanların akciğer grafilerinin ulusla-
rarası pnömokonyoz radyografi sınıflandırılmasına göre değer-
lendirilmesi gerekir. Bu sınıflandırmanın amacı pnömokonyozla-
rın radyografik anormalliklerini basit, tekrarlanabilir bir kodla-
ma sisteminde kaydedilmesidir. Bu sınıflandırma epidemiyolojik 
araştırmalarda, tozlu iş yerlerinde çalışanların taranması ve sur-
veyansında ayrıca klinik amaçlar için kullanılabilmektedir (7).

Türkiye’de uluslararası pnömokonyoz radyografi sınıflandırıl-
ması okuyucu eğitimi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitü-
sü Başkanlığı (İSGÜM) tarafından düzenlenir (8).  Haziran 2020 
itibariyle Türkiye’de Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıf-
landırılması okuyucu eğitimi alan hekim sayısı 783’tür (9). 

Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamına giren asbest ve türleri, 
kuvars içeren tozların bulunabileceği iş yerlerinde; risk değerlen-
dirmesi ve ölçüm sonuçları ile çalışanların sağlık durumları dik-
kate alınarak hangi sıklıkta standart akciğer radyografilerinin çe-
kileceği iş yeri hekimince belirlenir. Asbest ve türleri, kuvars içe-
ren tozların bulunabileceği iş yerlerinde çalışanların standart ak-

Şekil 1. Normal akciğer grafisindeki anatomik oluşumlar (4). 
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ciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası Pnömo-
konyoz Radyograrfi Sınıflandırmasına göre değerlendirilir. Fark-
lılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından bir-
likte değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildi-
rilir (8). Çalışanların PA Akciğer grafilerinin pnömokonyoz ba-
kımından nihai değerlendirme sonucu ILO Uluslararası Pnömo-
konyoz Değerlendirme Kategorisine göre yapılır (Tablo 1). 

Tablo 1. Yoğunluk kategorileri (7)

Küçük opasitelerde artan yoğunluk

Kategori 0 1 2 3

Alt 

kategori
0/- 0/0 0/1 1/0 1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/2 3/3 3/+

ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisine 
uygun olarak okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına iliş-
kin rapor sonucuna göre işveren; Kategori 0 olarak değerlendiri-
lenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını, Kategori 1 ve 
üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından yetkilendirilen 
sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlar (8).

İşveren, Pnömokonyoz tanısı alan çalışanların yetkili sağlık 
kuruluşunun çalışanla ilgili düzenlediği raporda belirtilen çalış-
ma koşullarını sağlamakla yükümlüdür (8).

ILO Sınıflamasına Göre Akciğer Grafisi 
Değerlendirme Prensipleri
Tozlu işlerde çalışan kişilerle ilgilenen her hekimin ILO sınıflama-
sının kullanımını, en azından zorunlu temel prensiplerini bilmesi 
gerekir. PAAG standart boyutlarda (35x35 veya 30x40 cm) ve uy-
gun teknikte olmalıdır (4). ILO Pnömokonyoz Radyografilerinin 
Uluslararası sınıflaması için kullanılan rehber 2011 yılında revi-
ze edilmiş olup sınıflandırmanın dijital göğüs radyografileri için-
de uygulanabilirliği sağlanmıştır. Değerlendirilecek ve standart 
dijital görüntülerin incelendiği monitör en az 21” (54 cm); mak-
simum-minimum parlaklık oranı en az 50; maksimum parlaklık 
en az 250 candela/m² olmalı; piksel aralığı 210 µm’den fazla ol-
mamalı ve çözünürlük en az mm başına 2,5 çizgi çiftleri olmalı-
dır. İncelenen dijital görüntülerin negatoskop üzerine konan ILO 
(2000) standart radyografilerle karşılaştırılması önerilmemekte-
dir (7). ILO sisteminde öncelikle sayısal bir kalite değerlendirmesi 
yapılır. Teknik kalite için 4 derece kullanılmaktadır (7):
1. İyi kalitede olan,
2. Kabul edilebilir grafi, pnömokonyoz için radyolojik sınıflama-

yı etkileyecek defektin olmaması,
3. Kabul edilebilir, bazı teknik kusurlar olmasına rağmen sınıfla-

nabilir grafi,
4. Değerlendirme için kabul edilemez.

Birinci ve ikinci kalite filmler okunur. Eğer PAAG tekrar çekimi 
mümkün değilse üçüncü kalite filmler de okunabilir. Dördüncü 
kalite filmler okunmaz. Pnömokonyoz incelemeleri için radyogra-
filerde parankim ve plevranın açıkça görülmesi esastır. Her rad-
yografide plevra ve parankimin ayrı ayrı ve açıkça sınıflandırma-
ya tabi tutulması önerilmektedir (4).

Parankimal bulgular: Küçük ve büyük opasitelerden oluş-
maktadır. Küçük opasiteler yoğunluklarına, etkilenen akciğer zon-
larına, şekillerine (yuvarlak veya düzensiz) ve boyutlarına göre ta-
nımlanmaktadır (7). Küçük opasitelerin yoğunluğu etkilenen ak-
ciğer zonlarındaki konsantrasyonunu gösterir. Bu kategoride ya-
zılı metin yol gösterici olmakla birlikte standart göğüs radyografi-
si esas alınır. Yoğunluk standart radyografide 4 ana kategori ve 12 
alt kategori olarak sınıflandırılmıştır (Tablo 1). Kategori 0 küçük 
opasiteler ya hiç yoktur ya da kategori 1’in alt sınırından daha az 
opasite vardır (Şekil 2). Akciğerin apeksi ile diyafragma kubbele-
rini birleştiren bir vertikal çizgiye, bu vertikal çizginin 1/3 ve 2/3 
kısmından geçen 2 horizontal çizgi ile akciğerler sağ ve sol olmak 
üzere üst, orta ve alt olarak 6 zona ayrılır (Şekil 3).

Şekil 2. Yoğunluk kategorileri (7)

Şekil 3. Küçük opesitelerin görüldüğü zonlar (7)

Toza maruz kalımı olan çalışanların akciğer grafilerinin uluslararası 

pnömokonyoz radyografi sınıflandırılmasına göre değerlendirilmesi 

gerekir. ILO sınıflandırmanın amacı pnömokonyozlara ilişkin radyografik 

anormalliklerin standart şekilde basit bir kodlama sisteminde 

kaydedilmesidir.

Opasitelerin görüldüğü zonlar kaydedilir. Küçük opasiteler, 
büyüklükleri 1 cm’den küçük olan yuvarlak veya düzensiz-çizgi-
sel opasitelerdir. Her tip opasite 3 ayrı büyüklükte tanımlanmıştır. 
Küçük	yuvarlak	opasitelerin	varlığında	p,	q,	r	sembolleri;	düzensiz	
opasiteler için ise s, t, u sembolleri kullanılır (Tablo 2).



870 Uzm. Dr. Adem KOYUNCU, Prof. Dr. Ahmet Uğur DEMİR

Tablo 2. Küçük opasitelerin sınıflandırılması (7)

Büyüklük Yuvarlak Düzensiz

1,5mm’ye kadar p s

1,5-3mm q t

3-10mm r u

Küçük opasitelerin şekil ve büyüklüğünü kaydederken iki 
harf kullanılır. Okuyucu tüm opasitelerin aynı şekil ve boyutta 
olduğunu saptarsa aynı harfi iki kez (q/q gibi) kaydeder; hâkim 
şekil ve boyutun yanında önemli miktarda başka şekil veya bo-
yutta opasite saptarsa hâkim bulgu ile birlikte diğer bulguyu (q/t 
gibi) kaydeder.

Çapı 10 mm’den fazla büyük opasiteler büyük opasite olarak 
adlandırılır. Çapı 10 mm’den büyük, toplam çapı 50 mm’ye kadar 
olan bir veya birden fazla opasite A; bunun çapını geçen, ancak 
sağ üst zon alanını geçmeyen bir veya birden fazla opasite B; sağ 
üst zon alanını geçen çaptaki bir veya birden fazla opasite ise C 
sembolüyle tanımlanır.

Plevra bulguları; Plevral anormallikler diffüz plevral kalınlaş-
ma, plevral plaklar ve kostofrenik açı obliterasyonu olmak üze-
re 3 alt bölümde incelenir. Bunlar da yeri, yaygınlığı, büyüklüğü, 
kalsifiye olup olmaması gibi özellikleri göz önüne alınarak deği-
şik harf ve rakamlarla kodlanır.

Semboller; Sınıflamada parankimal bulgular ile plevra bul-
guları dışında izlenen diğer bulguları ifade etmek için kullanı-
lan semboller Tablo 3’de görülmektedir. Bu sembollerin kullanı-

mı zorunludur. Radyografilerde görülen patolojilerin bazılarını 
sembollerle göstermek yetmeyebilir; yorum da gerekebilir.

İŞE GİRİŞ MUAYENESİ ve PERİYODİK 
MUAYENEDE AKCİĞER GRAFİSİNİN YERİ
İşveren çalışanların işe girişlerinde, iş değişikliklerinde, iş kaza-
sı, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzak-
laşmalarından sonra, işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin 
devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sı-
nıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık mua-
yenesini sağlamak zorundadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işlerde çalışacaklar yapacakları işe uygun olduklarını belir-
ten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz (10). Çalışanların işe 
giriş muayene ve periyodik muayenelerini yapmak iş yeri hekimi-
nin görevidir. İşe giriş / periyodik muayene formunda radyolojik 
analizler ve solunum fonksiyon testi bulunmaktadır (11). Özellik-
le tozlu işlerde çalışanların işe giriş esnasında akciğer grafisi çe-
kilmeli, solunum fonksiyon testi yapılmalı ve periyodik muayene-
de risk değerlendirmesi yapılarak gerekli durumlarda bu tetkikler 
yapılmalıdır. Bazı iş kollarında ne sıklıkla akciğer grafisi çekilme-
si gerektiği yasal düzenlemelerle belirlenmiştir.

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda 
portör taraması için yapılacak tetkikler arasında en az yılda bir 
akciğer grafisi çekilerek akciğer tüberkülozu yönünden değerlen-
dirilmesinin önerildiği genelge yürürlükten kaldırılmıştır (12).

Asbestle çalışanlarda iş yeri hekimi, risk değerlendirmesi ve 
ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını 
değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografi-
lerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre 2 yılı aşamaz (13).

Tablo 3. Sınıflamada kullanılan semboller (7)

Sembol Tanım Sembol Tanım

aa Aterosklerotik aorta at Apikal diffüz plevral kalınlaşma

ax Küçük opasitelerin birleşmesi (koalesansı) bu Bül (ler)

Ca Mezotelyoma dışı torasik kanser cg Non-pnömokonyotik nodüllerde kalsifikasyon (Örn. Granülom)

cn Küçük pnömokonyotik opasitelerde kalsifikasyon co Kalbin şekil ve büyüklüğünde anormallik

cp Kor pulmonale cv Kavite

di İntratorasik organlarda belirgin distorsiyon ef Effüzyon

em Amfizem es Hiler veya mediastinal lenf bezlerinde yumurta kabuğu şeklinde 

kalsifikasyon

fr Kaburga (ların) kırığı (akut veya iyileşmiş) hi Hiler veya mediastinal lenf bezlerinde büyüme

ho Bal peteği akciğeri id Diyafram sınırlarında belirsizlik

ip Kalp sınırlarında belirsizlik kl Septal (Kerley) çizgiler

me Mezotelyoma pa Disk atelektazi

pb Parankimal bantlar pi İnterlober fissür veya mediastendeki plevral kalınlaşma

px Pnömotoraks ra Yuvarlak atelektazi

rp Romatoid pnömokonyoz tb Tüberküloz

od Diğer hastalık veya önemli anormallikler
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Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde, tozlu işlerde çalışanların 2 
yılda bir PA akciğer grafisinin çekilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Tozlu ortamda çalışanların gereksiz yere radyasyon almaması için 
risk değerlendirmesine göre 2 yılı geçmeyecek şekilde, yılda 1 kez 
PA akciğer grafilerinin çekilmesi uygundur (14, 15). Ancak mua-
yene sıklığı maruz kalma yoğunluğu ve süresine göre ayarlanma-
lıdır. 20 yıl orta düzeyde maruz kalımı olanların yılda bir kez de-
ğerlendirilmesi uygun olur. Periyodik muayenede akciğer grafisi 
ve solunum fonksiyon testi yapılmalıdır. Tanı alan işçiler, hastalı-
ğın ilerlemesini önlemek için maruz kalımdan uzaklaştırılmalı, iş 
ortamı kontrolleri gözden geçirilmelidir (4).

Özellikle tozlu işlerde çalışanların işe giriş esnasında akciğer grafisi 

çekilmeli, solunum fonksiyon testi yapılmalı ve periyodik muayenede risk 

değerlendirmesine göre gerekli durumlarda bu tetkikler tekrarlanmalıdır.

BİLGİSAYARLI TORAKS TOMOGRAFİSİ 
(BTT)
Toraksın tümü tek bir nefeste ve hacim şeklinde taranmakta, son-
rasında bu hacim bilgisinden kesitler elde edilmektedir. 64 dedek-
törlü bir bilgisayarlı tomografi ile tüm toraks 1mm ince kesitler-
le tarandığı takdirde 4-5 saniyede çekim bitmektedir. Bilgisayar-
lı Toraks Tomografi (BTT) çekim endikasyonları; akciğer grafile-
rinde saptanan veya klinik olarak şüphelenilen göğüs hastalıkla-
rının, malignitelerinin saptanması, evrelendirilmesi, metastazla-
rın araştırılması, ekstratorasik hastalıkların toraks tutulumunun 
araştırılması, toraksın doğumsal ya da edinsel anomalilerin araş-
tırılması, akciğer parankimi ve hava yolu hastalıklarının değerlen-
dirilmesi, travmanın, postoperatif hastalıkların ve cerrahi komp-
likasyonların araştırılması, BTT eşliğinde gerçekleştirilen giri-
şimsel işlemler, göğüs duvarının değerlendirilmesi, plevra hasta-
lıklarının değerlendirilmesi, radyoterapi planlanmasıdır.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ BİLGİSAYARLI 
TOMOGRAFİ (YÇBT)
Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT), akciğer apek-
sinden kostofrenik sinüslere kadar birer cm aralıkla ve 1-2 mm 
kalınlıkta derin inspiryumda ve prone pozisyonda çekilmektedir. 
YÇBT çekim endikasyonları; direkt grafisi normal veya norma-
le yakın olan diffüz akciğer hastalığının saptanması, ayırıcı tanı 
listesini azaltmak ve spesifik tanı koymak, hemoptizili hastada 
etiyolojiyi saptamak, amfizem dağılımı ve yaygınlığını saptamak, 
fibrozis ile sonuçlanabilecek hastalıklarda reverzibiliteyi sapta-
mak ve izlemektir (6). Pnömokonyozu tanımlamada YÇBT göğüs 
radyografisine göre daha duyarlı ve seçicidir (16). Ancak YÇBT’in 
akciğer grafisine göre yüksek maliyet, daha yüksek radyasyon ma-
ruz kalımı, okuma standardizasyonundaki güçlük nedeniyle sur-
veyans için değil kliniklerde tanı amaçlı kullanılması daha önce-
lik kazanmıştır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ
SPİROMETRİK SOLUNUM FONKSİYON 
TESTLERİ
Spirometrik solunum fonksiyon testleri (SFT) çoğunlukla nonin-
vaziv testler oldukları için endikasyon alanı geniştir. SFT, solu-

num sistemi hastalıkları tanısında, bronkodilatatör tedavinin ob-
jektif değerlendirilmesinde, mesleki maruz kalımın değerlendiril-
mesinde, preoperatif riskin saptanmasında, solunum yetmezliği 
değerlendirilmesinde, hastalık seyrini izlemede kullanılır (17). İş 
Sağlığı ve Güvenliği alanında SFT tozlu dumanlı iş ortamlarının 
solunum sistemine fonksiyonel etkisini belirleme ve takip etmede, 
epidemiyolojik araştırmalarda ve maluliyet oranının belirlenme-
sinde kullanılır (4).

Spirometre basit, ucuz, tekrar edilebilir, noninvaziv, stan-
dart, güvenilir bir yöntemdir. Nefes alıp verebilen ve uyum sağla-
yan herkese uygulanabilir. Ancak son bir ayda enfarktüs geçiren-
ler, bilinen aort anevrizması olanlar ve son 1 ayda göz operasyo-
nu geçirmiş olanlara test uygulanmamalıdır. Göğüs, karın ağrısı, 
ağız ve yüzde ağrılı lezyon, stres inkontinansı, demans veya kon-
füzyon durumları ise kısmi kontrendikasyonlarıdır. Test yapıla-
cak kişi testten en az bir saat öncesine kadar sigara içmemiş, en 
az dört saat öncesine kadar alkol almamış, en az iki saat öncesine 
kadar aşırı yemek yememiş ve en az yarım saat önce aşırı aktivite 
yapmamış olmalıdır. Göğüs ve karın ekspansiyonunu engelleye-
cek derecede sıkı giyinmemelidir. Uygulanacak test manevrası iyi 
anlatılmalı, her test en az üç kez yapılmalıdır (4).

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında SFT tozlu dumanlı iş ortamlarının 

solunum sistemine fonksiyonel etkisini belirleme ve takip etmede, 

epidemiyolojik araştırmalarda ve maluliyet oranının belirlenmesinde 

kullanılır.

Spirometre zorlu ekspiratuar akım hızları ve hacimleri ölçmek 
için kullanılır (18). Akciğer volümleri statik ve dinamik volümle-
ri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Statik volümlerin ölçümünde 
zamana bağımlılık yokken dinamik volümler zorlu solunum sı-
rasında ölçülür (18). Normal koşullarda hem statik hem dinamik 
volümlerin ölçülmesi ideal yaklaşımdır. Ancak iş sağlığı gözetimi 
amaçlı tarama pratiğinde daha çok dinamik volümlerin ölçümü 
tek başına kullanılır.

Statik akciğer volümleri; Kişiye TV Tidal volüme (Soluk hacmi) 
seviyesinde normal soluk alıp verirken zorlu olmayan derin bir ins-
piryum sonrası yine zorlu olmayan derin bir ekspiryum yaptırı-
lır (Şekil 4). Statik akciğer volümleri total akciğer volümlerinin alt 
bölümleri olan volümler ve kapasitelerdir. Akciğer volümleri; TV, 
IRV Inspiratory reserve volüme (İnspirasyon yedek volümü), ERV 
Expiratory reserve volüme (Ekspirasyon yedek volümü) ve rezidü-
el volümden (RV) oluşur. İki veya daha fazla volümün kombinas-
yonu kapasiteleri oluşturur. Akciğer kapasiteleri; TLC Total lung 
capacity (Total akciğer kapasitesi), VC Vital capacity (Vital kapasi-
te), IC Inspiratory capacity (İnspirasyon kapasitesi) ve FRC Func-
tional residual capacity (Fonksiyonel rezidüel kapasite) dir. Basit 
bir spirometre ile total akciğer kapasitesi, rezidüel volüm ve fonk-
siyonel kapasite ölçülemez. Bu ölçümler için vücut pletismografisi 
veya gaz dilüsyon yöntemlerinin kullanılması gerekir.

TV: Normal istirahatte iken her solukla alınıp verilen volüm-
dür. Ortalama 500 ml’dir (400-800).

IRV: Normal inspirasyondan sonra maksimum inspirasyonla 
alınan volüm, VC’nin %40-50’sini oluşturur. Restriksiyonda azalır. 
İleri dönem obstrüksiyonda azalır.
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ERV: Normal ekspirasyondan sonra çıkarılan maksimum vo-
lüm, FRK’den RV’nin çıkarılması ile hesaplanır. Obstrüksiyonda 
artar, restriksiyonda azalır.

RV: Maksimum ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava 
miktarıdır. Obstriktif havayolu hastalıklarında artabilir.

IC: İstirahat ekspirasyon süresinden itibaren maksimum ins-
pirasyonla alınan hava volümüdür. VC’nin %75’i kadardır.

VC: Maksimum inspirasyondan sonra yavaş ve derin yapılan 
maksimum bir ekspirasyonla çıkarılan hava miktarıdır. VC ile 
FVC Forced vital capacity (Zorlu vital kapasite) arasındaki fark 200 
ml’den azdır. Bu fark obstriktif havayolu hastalıklarında artabilir.

TLC: Maksimum inspirasyondan sonra akciğerlerde bulunan 
tüm hava volümüdür. VC ile RV’ün toplamına eşittir. 4.6-6 L ara-
sındadır.

FRC: Normal bir ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan 
hava miktarıdır. TLC’nin %40’ı kadardır.

Vital kapasite; kooperasyon eksiklikleri, restriktif akciğer has-
talıklarının hemen hepsi, obstrüktif akciğer hastalıklarının ileri 
dönemi, solunum merkezi depresyonu, nöromüsküler hastalıklar, 
toraksta volüm kaybına neden olan torakal, frenik ve batın olayla-
rı nedeni ile azalmaktadır (4).

Dinamik akciğer volümleri; FVC: Bu manevrada kişi, total 
akciğer kapasitesi düzeyine kadar maksimal inspirasyon yaptık-
tan sonra mümkün olduğunca hızlı ve zorlu bir ekspirasyon yapa-
rak akciğerdeki havayı belirli zaman aralığında rezidüel volüm se-
viyesine kadar çıkarmaya çalışır. Çalışanların akciğer sağlığı göze-
timi alanında en sık kullanılan manevradır. Bu manevra sırasın-
da iki eğri elde edilir; volüm-zaman eğrisi (Şekil 5) ve akım-volüm 
eğrisi (Şekil 6). Spirogramın sayısal değerlendirmesinden önce bu 
iki eğrinin şekli incelenmelidir. Volüm – zaman eğrisinde teste 
uygunluğun iki temel kriteri vardır:

1. Eğri en az 6 saniye süreli olmalıdır.
2. Eğrinin son aşaması tam bir plato çizmelidir, yapılan en az 3 

manevrada son aşamada manevraların eğrileri arasındaki vo-
lüm farklılığı 150 ml’den az olmalıdır.

Akım- volüm eğrisi, zorlu ekspirasyon sırasında akciğerlerden atı-
lan volüm ile akımın ilişkisini gösterir. Horizontal eksende volüm, 
vertikal eksende de akım hızı (l/sn) vardır. İki değişkenin aynı 
anda yazdırılması ile ortaya çıkan eğriye maksimum ekspirasyon 
akım-volüm eğrisi denir. Akım-volüm eğrisinin şekli kişinin tes-
te uyumlu olup olmadığı konusunda değerli bilgiler verir. İnspir-
yum veya ekspiryum kolunda ani kesilmelerin, çentikleşmelerin 
oluşması kişinin teste tam uyum sağlamadığını gösterir (Şekil 7).

FEV1 Forced expiratory volume in 1 second (Zorlu ekspi-
rasyonun 1. saniyesinde atılan volüm): Zorlu ekspirasyonun bi-
rinci saniyesinde atılan hava volümüdür. Sağlıklı bir birey ekspi-
rasyonun birinci saniyesinde volümlerin %75-85 ‘ini, üçüncü sa-
niyesinde ise %97’sini ekspire eder (6). Hava yolu direncinin arttı-
ğı obstrüktif hastalığı olan kişilerde ise FVC’nin dışarı atılabilme 
süresi oldukça uzamıştır.

FEV1/FVC: FEV1’in FVC’ye oranlanarak bir yüzde değer 
olarak ifade edilmesidir. Obstrüktif-restriktif patolojileri ayı-
rımda kullanılan değerli bir parametredir. Obstrüktif hastalık-
larda FEV1/FVC azalmıştır, restriktif hastalıklarda ise normal 
veya artmıştır (20). FEV1’in beklenen değere göre %80’in altın-
da olması ve bununla beraber FEV1/FVC’ninde %70’in altın-
da olması kesin obstrüksiyon bulgusudur. Bu iki parametre 
ile obstrüksiyonun bulgusu kesinleşirse, obstrüksiyonun şiddeti 
FEV1’in % değerine göre derecelendirilir (hafif-orta-ağır). Aynı şe-
kilde FVC’deki azalma ile birlikte FEV1/FVC değeri normal veya 
artmışsa restriksiyonun şiddeti de FVC’nin % değerine göre ya-
pılır (hafif-orta-ağır). Obstrüktif patolojilerde FEV1, restriktif pa-
tolojilerde de FVC’nin %80’nin üzerinde olması normal; %60-
79 hafif, %40-59 orta, %40’ın altı ise ağır etkilenme olarak kabul 
edilebilir (4).

FEF25-75 Forced expiratory flow at 25-75% of the pulmo-
nary volume veya MMEF Maximal mid-expiratory flow rate 
(Zorlu ekspirasyon ortası akım hızı): Zorlu ekspirasyon manev-
rasından elde edilen akım-volüm eğrisinin ilk %25 ile son %25 ara-

Şekil 4. Akciğer volüm ve kapasiteler (17)

Şekil 5. Volüm-zaman eğrisi (4) Şekil 6. Akım-volüm eğrisi (4)
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sındaki (%25-75) akım hızını gösterir. Küçük hava yollarındaki et-
kilemeyi erkenden gösteren değerli bir parametredir (4).

PEF Peak expiratory flow (Tepe akım hızı): Ekspirasyonda 
akım hızının en yüksek olduğu noktadır. Normalde 8-10 l/sn’dir. 
Trakea ve ana bronşlar gibi büyük hava yollarındaki obstrüksiyo-
nu yansıtır. Efora bağımlı ekspirasyon akımının en yüksek değeri 
PEF’dir. Sadece bunu ölçen, hastaların kendilerinin kullanabile-
cekleri basit spirometreler (PEFmetre) bulunmaktadır.

Obstrüktif akciğer hastalıklarında akım-volüm eğrisinin orta ve 
son kısmı volüm eksenine iyice yaklaşır ve uzar (Şekil 8). Restriktif 
hastalıklarda ise eğrinin şekli değişmez ancak normal eğrinin min-
yatürü gibidir (Şekil 9). Restriktif hastalıklarda FVC azalırken, obs-
trüktif hastalıklarda FEV1/FVC ve FEV1’in azaldığı görülür.

İŞE GİRİŞTE /PERİYODİK MUAYENELERDE 
SFT’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Solunum fonksiyonunun SFT ile değerlendirilmesinin işe giriş es-
nasında kişinin uygun işe yerleştirilmesi, periyodik muayene es-
nasında saptanan düşüklüğünde hastanın erken tanısı açısından 
önemi büyüktür. Normal sağlıklı bir bireyde FVC, FEV1 ve FEV1/
FVC değerlerinin %80’in altında olmaması gerekir. Solunum bo-
zukluklarının SFT ile değerlendirilmesi Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4. SFT’de solunum bozukluğunun dereceleri (14)

Derecesi FVC% FEV1% FEV1/FVC

Normal >80 >80 >%80

Hafif 60-79 60-79 %60-%79

Orta 51-59 41-59 %41-%59

Ağır <50 <40 <%40

Madende çalışmaya başlamadan önce bütün çalışanlar tıbbi 
olarak incelenmeli ve bu incelemede akciğer filmi çekilmeli, SFT 
yapılmalıdır (21).

Asbest ile çalışanlarda sağlık gözetiminde solunum fonksiyon 
testinin yapılması gerekliliği ve uygun olarak yapılan sağlık göze-
timi sonucunda, çalışanın sağlığında şüpheli durum saptandığında, 
hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılma-
sını ve ilgili uzman tarafından değerlendirilmesini isteyebilir (11).

Pamuk ipliği yapımında çalışma hastalığının klinik düzeyini 
ve zaman içindeki seyrini değerlendirme bakımından solunum 
fonksiyon testleri yararlıdır. Pazartesi günleri 1 saniyedeki zor-
lu ekspirasyon hacminde (FEV1) çalışma öncesi değere göre gü-Şekil 8. Obstrüksiyonda akım volüm eğrisi (4)

Şekil 9. Restriksiyonda akım volüm eğrisi (4)

Şekil 7. Uyumsuz akım-volüm eğrisi örnekleri (18)
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nün ilerleyen saatlerinde (örneğin öğleden sonra) %10 ve daha faz-
la   olması hastalık hakkında tanısal olarak değerlendirilebilir (22).

Mesleki çinko maruz kalımının en karekteristik bulgusu çinko 
oksit dumanlarına maruz kalımdan sonra gelişen metal dumanı 
ateşidir. Solunum fonksiyon testlerinde FEV1, FVC ve diffüzyon 
azalır (4). Ozon maruz kalımı sonrasında akciğer yanıtında FEV1 
ve FVC de düşme gözlenir.

Kaynakçı akciğer olarak bilinen siderozis kaynakçıların %7’sin-
de görülür. Radyolojik görünüm dramatik olmasına rağmen 
(diffüz retikülonodüler dansiteler) solunum fonksiyon testle-
ri bununla uyumlu değildir, hafif veya orta derecede etkilenir. 
Sert tipte metaller ve kobalta bağlı olarak retsriktif tipte bozul-
ma saptanır.

Solunum fonksiyonunun SFT ile değerlendirilmesinin işe giriş esnasında 

kişinin uygun işe yerleştirilmesi, periyodik muayene esnasında saptanan 

düşüklüğünde hastanın erken tanısı açısından önemlidir.

REVERZİBİLİTE TESTLERİ
Reverzibilite kelime anlamı olarak geri dönüş demektir. Reverzi-
bilite testi, havayolu obstruksiyonu bulunan olgularda, farmako-
lojik bir ajan verilerek obstrüksiyondaki değişimin incelenmesi-
dir (23). Reversibilite testi spirometrenin olduğu her yerde yapıla-
bilecek basit ve güvenilir bir testtir. Havayolu obstrüksiyonu sap-
tanan hastalarda kısa etkili beta-2-agonist inhalasyonundan (200-
400 mg salbutamol) 15-20 dakika sonra FEV1 veya FVC’deki ba-
zal değere göre %12 ve 200 ml artış, PEF değerinde %20 artış ol-
ması hava akımı kısıtlılığının reversibl olduğunu gösterir (24). Uy-
gun klinik varsa bu testin pozitif olması astım tanısını kesinleşti-
rir. Astım iş yeri kaynaklı ya da iş yerindeki alerjenler tarafından 
agreve olmuş olabilir. Erişkin başlangıçlı astımların %5-20’si mes-
leki maruz kalıma bağlıdır (24). Erişkin başlangıçlı astım hastala-
rında hobileri dâhil iş geçmişi, hafta sonları ve tatil dönemlerinde 
belirti olup olmadığı sorulmalıdır.

Erişkin başlangıçlı astımların %5-20’si mesleki maruz kalıma bağlıdır.

BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ
Solunumsal yakınmaları olan, ancak solunum fonksiyon testlerin-
de obstrüksiyonun gösterilmediği olgularda bronş hiperreaktivi-
tesinin varlığını doğrulamak ve sebep olan nedeni saptamak ama-
cı ile yapılmaktadır. Bronş provokasyon testleri mesleki astım ta-
nısında yararlıdır. Bronş provokasyon testleri spesifik ve nonspe-
sifik olmak üzere iki gruptur.  Testin uygulanacağı kişiye gittik-
çe artan dozlarda nonspesifik (metakolin, histamin, soğuk hava,) 
veya spesifik ajanlar (alerjenler, kimyasallar) verilerek FEV1’de 
meydana gelen akım azalması gösterilebilir (25). Test protokole 
göre verilebilecek maksimum doza ulaşıldığında veya FEV1’de en 
az %20’lik düşüş olduğunda sonlandırılır (2). FEV1’de %20’lik dü-

şüşe yol açabilecek doz hesaplanır. Spesifik ajanlarla yapılan test 
meslek hastalıkları tanısını koymakta değerli bir yöntem olması-
na rağmen pahalı ve zordur (2).

PEF TAKİBİ
Solunum yolu obstrüksiyonunun derecesinin gösterilmesi için 
kullanılan diğer bir yöntem PEF Peak expiratory flow (Tepe akım 
hızı) ölçümüdür (2). Bilinen astım hastalığı olan veya belirli bir 
mesleki maruz kalımda, tetikleyicinin rolünü değerlendirmek için 
kullanılır (26).  Zorlu ekspirasyonun başlangıcında kişinin ulaşa-
bileceği en yüksek akım hızı ortaya çıkar, bu akım hızı PEF olarak 
adlandırılmıştır (27). Tepe akım hızı PEFmetre ile ölçülür. PEF-
metreler ucuz, taşınabilir ve hastanın evde hava akımı değerlerini 
günlük takip edebilmesi için ideal araçlardır (28). Bu araçlar kişi-
lerin hava çıkış hızını takip etmek için kullanılırlar. Pefmetre ölçü-
münde ibre sıfıra getirilir. Ağız kısmı, dudaklar ile iyice sarılmalı-
dır. Derin bir nefes alıp ani ve hızla üflenir. İbrenin gösterdiği sayı 
okunur. Bu işlem üç kez tekrarlanır, en yüksek değer takip formu-
na ayrılan yere kaydedilir (29). Pefmetrelerin manual ve elektronik 
çeşitleri bulunmaktadır. Elektronik Pefmetrenin ölçüm hafıza-
sı olması nedeniyle geriye dönük olarak kayıtların incelenmesine 
olanak sağlar. Elektronik Pefmetredeki veriler USB aracılıyla bil-
gisayara transfer edilebilir. PEF ölçümü efora bağımlı olduğundan 
ve cihazlar arasında değerler değişkenlik gösterebileceğinden yo-
rumlanmasında dikkatli olunmalıdır.  PEF değeri sabah bronkodi-
latör ilaç kullanımından önce yani PEF değerinin en düşük olması 
beklendiği zamanda; akşam ise bronkodilatör ilaç kullanımından 
sonra yani değerler en yüksek durumdayken ölçülür. O gün içeri-
sindeki en yüksek ve en düşük PEF değerleri arasındaki farkın yüz-
de olarak ifade edilmesidir (Şekil 10). Bu farkın %20’nin üzerin-
de olması astım lehine kabul edilir (28). Mesleksel astım yönün-
den değerlendirmek üzere hastadan iş sırasında ve iş dışında PEF 
ölçümlerini bir ay boyunca günde en az 4 kez yapması istenir. Bir 
aylık PEF izlemi döneminde en az 2 haftası iş sırasında 2 haftası iş 
dışında yapılması önerilmektedir (30). Türkiye’de meslek hastalı-
ğına ilişkin ulusal mevzuatta, rapor düzenleyen sağlık hizmet su-
nucularının sağlık kurulu raporlarında meslek astımı vakaları için 
tatil döneminde 15 gün, iş ortamında 20 gün süreyle günde dört 
kez PEF değerinin belirlenmesi istenmektedir (31).

Mesleksel astım yönünden değerlendirmek üzere hastadan iş sırasında 

ve iş dışında PEF ölçümlerini bir ay boyunca günde en az 4 kez yapması 

istenir.

Şekil 10. Günlük PEF değişkenliği formülü

PEF değişkenliği =      PEF akşam – PEF sabah        × 100
                                   1/2 (PEF akşam + PEF sabah)
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ASBEST MARUZ KALIMININ SAĞLIK ETKİLERİ

Uzm. Dr. Abdulsamet SANDAL, Prof. Dr. Ahmet Uğur DEMİR, 
Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

Asbest (İng. asbestos); ısıya, sürtünmeye, asit ve alkali ortama da-
yanıklılık, yüksek gerilme direnci, kolay bükülüp şekil verilebil-
mesi gibi özellikleri nedeniyle ticari açıdan önemli bir silikat mi-
neralidir (1). Fransızca “amiante” olarak adlandırılan asbest, ül-
kemizde zaman zaman “amyant” olarak ifade edilebilmektedir.  
Partiküllerin fizik özelliklerinden “boy/en” oranına “İng. aspect 
ratio” denir. Herhangi bir partikülde aspect ratio 3’ten küçükse 
toz; 3 veya daha fazla ise (yani boyu eninin 3 katından büyükse) 
lif olarak adlandırılır. Silis ve kömür partikülleri “toz” biçiminde 
olmalarına karşılık asbest lif (fiber) yapısındadır. Asbestin silikat 
yapısı bazı metal oksitleri ve su bileşimindedir.

Asbestin önemli özellikleri;
•	 Yalıtkanlık	(ısı,	elektrik,	suya	karşı),
•	 Dayanıklılık	(sürtünme,	gerilme	gibi	fiziksel	etkilere	karşı),
•	 Diğer	malzemelerle	karıştırılabilir	oluşudur.

Asbestin, insan hayatına girişinin izleri, insanlık tarihinin er-
ken dönemlerine kadar sürülebilir. Bu mineralin keşfine ve kul-
lanımına dair ilk kayıtlar, yaklaşık 5000 yıl önce inşa edilen ve 
Kıbrıs’ta Trodos Dağları’nın güney doğusunda bulunan asbest 
madenine aittir (2). Isıya, suya ve sürtünmeye dayanıklı bu mi-
neral, dünyanın birçok yerinde, çeşitli şekillerde antik çağlar-
dan itibaren kullanılmıştır. Eski Mısır’da, firavunların mumya-
lanmış bedenleri, parçalanıp dağılmayı engellemek amacıyla as-
best içerikli kefenlere sarılmıştır (3). Yunan tarihçi Herodot, me-
tinlerinde, dayanıklılığı nedeniyle asbestin, lamba fitillerinde ve 
ayakkabılarda nasıl kullanıldığını açıklamıştır. Kilikya’lı Pedani-
us Dioscorides’in De Materia Medicina adlı eserinde “lekelenme-
miş taş” olarak adlandırdığı bu mineralin ismi Eski Yunanca yakı-
larak tükenen –sbestos kelimesinin a- olumsuzluk önekini alma-
sıyla oluşmuştur (2). 

Antik çağlardan beri insanlığın tanıdığı asbestin Sanayi Dev-
rimi sonrasında endüstride yaygın kullanılmasında, ısıya, fiziksel 
etkenlere karşı dayanıklılığı ve kolay işlenebilme özellikleri etki-
li olmuştur. Ancak 1930’lardan itibaren sağlığa zararlarının gös-
terilmesi ve kanserojen oluşunun kanıtlanmasıyla hemen hemen 
tüm ülkelerde kullanımı yasal olarak kısıtlanmış ve zaman içinde 

yasaklanmaya başlamıştır. Asbestin kanserojen bir madde olma-
sı ve çeşitli meslek hastalıklarına yol açması, iş sağlığı ve güven-
liği açısından önemli bir yer tutmasına neden olmuştur. Bu kap-
samda asbestli malzeme üretimi, gemi sökümü, bina onarımı ve 
yıkım işleri öncelikli çalışma alanları olarak görülmektedir. Av-
rupa Birliği’ne üye ülkelerde asbest üretimi ve kullanımı 2005 yı-
lından itibaren yasaklanmıştır. Bu nedenle Türkiye’de, 2005 yılın-
da basın tarafından gemi söküm sanayindeki asbest maruz kalımı 
gündeme taşınmış ve 2004’te sınırlandırılmış olan asbest kullanı-
mı 2011 yılında tamamen yasaklanmıştır (4).

Ancak gemi sökümü konusunun yarattığı farkındalık, asbest 
tehlikesinin sadece tersanelerde bulunduğu gibi yanlış bir izleni-
me yol açmaktadır. Asbestin yaygın olarak kullanıldığı inşaat sek-
törü de bir diğer riskli alanı oluşturmaktadır. Yapımında asbest 
kullanılan binaların onarım, bakım, güçlendirme, yenileme ve 
yıkım işlerinde çalışanlar asbestin zararlarına farkında olmadan 
maruz kalmaktadır (4). Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkı-
lan binalarda kullanılmış olan asbestin yıkım aşamasında toz ma-
ruz kalımı oluşturduğu ise aşikârdır.

Asbest madeni üretim işçileri, araba tamircileri (özellikle fren, 
mekanik aksam işçileri), kaynak ustaları, altın ve gümüş üreten, iş-
leyen sanatkârlar, kazan imalatçıları, kimyagerler, itfaiyeciler, gaz 
istasyonu çalışanları, yağ rafinerisi çalışanları, jenaratör operatör-
leri, elektrik teknisyenleri, demiryolu işçileri, gemi söküm ve ter-
sane işçileri, yanmaz kumaş tekstil işçileri, su sistemleri, ısı boru-
ları çalışanları, tamircileri, yer döşemecileri, inşaat mühendisle-
ri ve inşaat sektöründe çalışanlar, dokumacılar gibi sayısı oldukça 
arttırılabilecek, pek çok iş kolunda çalışan insanlar için ciddi bir 
sağlık tehdidi yaratmaktadır (Tablo 1) (5-7).

Asbest maruz kalımı çalışan kişiler için bir iş sağlığı konusu 
iken, asbest teması için çevresel maruz kalım da önemli bir risk-
tir. Türkiye’de de asbest kullanımının yaygın olduğu köylerde ya-
şayan kişilerin asbestin neden olduğu hastalıklara yakalanma sık-
lığının arttığı gösterilmiştir. Bu durum çevresel asbest maruz ka-
lımının getirdiği risklere dikkat çekmektedir. Gözden kaçan bir 
husus da inşaat sektöründe asbestli malzeme kullanımının getirdi-
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ği çevresel maruz kalımdır. Asbest kullanımının yasaklanmasın-
dan önce inşa edilmiş olan binaların yapımında; cam, ahşap kapı, 
taş ve tuğlalar dışındaki hemen her malzeme asbest içerme riski 
taşımaktadır (8).

ASBEST TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ
Fizik yapısı bakımından asbest lifleri, uzun ve kıvrımlı lif yapı-
sında olan serpantin (İng. serpentine) asbest ve lifleri daha kısa 
ve düz olan amfibol (İng. amphibole) asbest olarak 2 gruba ay-
rılır (Tablo 2). Serpantin asbest grubunda yalnızca krizotil (İng. 
chrysotile) asbest bulunmasına karşılık, amfibol grupta kimya-
sal yapıları bakımından farklı olan alt türler vardır. Bunlar amo-

sit (İng. amosite), antofilit (İng. anthophyllite), aktinolit (İng. acti-
nolyte), krosidolit (İng. crocidolite) ve tremolit (İng. tremolite) tür-
leridir. Başlıca asbest türleri ile kimyasal yapıları Tablo 2’de ve-
rilmiştir. Bu gruplardan ticari bakımdan önemi olanlar krizotil 
asbest ile amosit ve krosidolit asbesttir (9).

Serpantin grubundaki tek tür olan ve beyaz asbest olarak da 
isimlendirilen krizotil, dünyada üretilen asbestin %95’ini oluş-
turur. Asbest lifleri arasındaki en esnek tür olduğundan kolay-
ca işlenebilir ve yüksek sıcaklıklara karşı yüksek dayanıklılığı ne-
deniyle de en çok kullanılan asbest türüdür. Hem mekanik da-
yanıklılığı sebebiyle yapı destek malzemesi hem de tutuşmazlık 

Tablo 1. Asbestin yaygın olarak kullanıldığı endüstriyel alanlar (5-7)

•	 Ateş yakılan büyük ocakların ve kazanların duvarlarında ısı muhafazası ve yanmaz malzeme olarak (örneğin kömür kalorifer kazanları),

•	 Elektrik hatlarının ve kabloların izolasyonunda, hem elektrik hem de alev yalıtım malzemesi olarak,

•	 Tekstil endüstrisinde ısıya ve suya dayanıklı kumaş üretiminde,

•	 Gaz maskelerinde,

•	 Motorlu araçların ve trenlerin fren balatalarında dayanıklılığı nedeniyle,

•	 Gemilerde bölmelerin arasında yangına karşı önlem olarak,

•	 Özellikle itfaiyeciler için üretilmiş eski yanmaz eldivenlerde ve itfaiyeci kıyafetlerinde,

•	 Çimento sanayinde katkı maddesi,

•	 Eternit gibi çatı kaplama malzemelerinin üretiminde,

•	 Kalorifer boruları gibi sıcak su borularının etrafında ısı yalıtım malzemesi olarak,

•	 Su borularında sızdırmazlık için izolasyon malzemesi olarak,

•	 Hazır duvar panellerinde,

•	 Tost makinası, elektrikli fırın, tencere kulpu, saç kurutma makinaları gibi bazı ısı üreten elektrikli ev aletlerinin ısı temas bölgelerinde,

•	 Kâğıt endüstrisinde asbest kâğıdı ve karton üretiminde,

•	 Şeker endüstrisinde,

•	 Asbestli çimentodan boru ve levha üretiminde takviye amaçlı,

•	 Otomotiv sektöründe balata ve contalarda ısı ve mekanik kuvvetlere dayanıklılık artırıcı olarak,

•	 Reçine ve plastiklerde dolgu malzemesi olarak,

•	 Pil kutularında, muhafazalarında, asit pompalarında valf ve contalarda direnç sağlayıcı olarak,

•	 Gıda, ilaç ve kimya sektöründe filtre malzemesi olarak,

•	 Binalarda, borularda, kazanlarda izolasyon amacıyla.

Tablo 2. Başlıca asbest türleri ve kimyasal bileşimleri (9)

Grup Adı Renk

Önemli bileşenleri (Yüzde)

Formül

Si Mg Fe

Serpantin Krizotil Beyaz 40 38 2 3 MgO, 2SiO
2
, 2H

2
O

Amfibol

Amosit Kahve 50 2 40 5.5FeO, 1.5MgO, 8SiO
2
, H

2
O

Antofilit Beyaz 58 29 6 7MgO, 8SiO
2
, H

2
O

Aktinolit Beyaz 55 15 2 2CaO, 4MgO, FeO, 8SiO
2
, H

2
O

Krosidolit Mavi 50 — 40 Na
2
O, Fe

2
O

3
, 3FeO, 8SiO

2
, H

2
O

Tremolit Beyaz 55 15 2 2CaO, 5MgO, 8SiO
2
, H

2
O
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özelliği ile yalıtım malzemesi olarak başta inşaat, otomotiv ve de-
nizcilik sektörü gibi pek çok alanda kullanılmıştır (7).

Bir diğer sık kullanılan asbest türü olan amosit, amfibol gru-
buna dâhildir. Kahverengi asbest olarak da isimlendirilir. Ser-
pantin grubundaki asbest türlerinin aksine, amositin lifleri sert, 
sivri uçlu ve kırılgan yapıdadırlar. En çok Güney Afrika’da çıkarı-
lır ve ismi Asbestos Mines of South Africa (Güney Afrika Asbest 
Madenleri) baş harfleri kullanılarak türetilmiştir. Yüksek gerilme 
ve ısıl dayanıklılığı nedeniyle yalıtım amacıyla inşaat sektöründe 
ve özellikle borularda uzun yıllarca kullanılmıştır (3).

Endüstride en çok kullanılan üç asbest türünden diğeri ise 
krosidolit asbesttir. Mavi asbest olarak da isimlendirilir. En sık 
olarak Güney Afrika’da ve Bolivya’da bulunur. Amfibol grubu-
na dâhildir. Lifleri sert, iğnemsi yapıdadır. Tüm asbest türleri 
arasında en dayanıklı olanıdır. Uzun yıllar boyunca kaplama ve 
ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır; ancak asbest türle-
ri arasında insan sağlığı açısından en tehlikeli olan tür krosidolit  
asbesttir (7).

Yukarıda da belirtildiği gibi asbestin genel özellikleri ısıya ve 
elektriğe olan direnci, sürtünme, aşınma ve gerilme gibi fizik-
sel etmenlere karşı dayanıklılığı ve çeşitli maddelerle karıştırıla-
rak kolaylıkla işlenebilir oluşu şeklinde sıralanabilir. Bu avantajla-
rı nedeniyle asbestin ticari amaçlı üretimi ve sanayide çeşitli alan-
larda kullanımı geçtiğimiz 100 yıllık süre içinde yaklaşık 1000 kat 
artış göstermiştir. Asbest yaklaşık bin kadar alanda kullanılmıştır 
(9).

Çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma 
çalışmalarında asbest tozuna maruz kalımlarının önlenmesini 
ve bu maruz kalımdan doğacak sağlık risklerinden korunmasını, 
sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesini amaçla-
yan kapsayan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelikte (25 Ocak 2013) asbest tanımı ve sınıflama-
sı aşağıdaki şekilde verilmiştir (10):

1. Aktinolit Asbest, CAS Chemical Abstracts Service (Kim-
yasal Kuramlar Servisi) No 77536-66-4,

2. Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,
3. Grünerit Asbest (Amosit), CAS No 12172-73-5,
4. Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0,
5. Krosidolit, CAS No 12001-28-4,
6. Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6.

ASBESTİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Akciğerde asbestin yol açtığı hasar, ilk kez 1899 yılında İngiltere’de 
bir hastada post mortem (ölüm sonrası) incelemede, bir bulgu ola-
rak saptanmıştır. Sonraları bu konuda fazla vaka gözlenmemiş, 
ancak 1930 yılından itibaren konuya ilgi artmış ve İngiltere’de as-
best endüstrisinde çalışanlar arasında önemli bir sağlık sorunu ve 
iş göremezlik nedeni olarak gündeme gelmiştir (9).

Asbest lifleri havayla alındığında bu liflerin büyük bölümü 
hava yolu hücrelerinde birikir. Bunların üst solunum yollarının yu-
karı bölümlerinde kalan bir bölümü boğazdaki mukus tabakasıy-
la birlikte balgamla atılır veya yutulur. Ancak bir bölümü akciğe-
rin derin kısımlarına kadar iner ve vücuttan hiçbir zaman çıkma-
yabilir. Asbeste bağlı hastalıkların meydana gelmesinde asbest li-
finin kimyasal bileşimi rol oynamaktadır. Ayrıca lifin fizik yapısı ola-
rak da çapı 3 mikrondan küçük, boyu 5 mikrondan uzun olan ve 

boyu eninin 3 katından daha fazla olan (10-200 mikron) asbest lif-
leri daha tehlikelidir. Krizotil asbest uzun ve kıvrımlı lif yapısına 
sahip olduğundan bu lifler solunum yollarında silyalar tarafından 
tutulur, akciğerlerin derinlerine ulaşmaları engellenir. Daha kısa 
ve düz lifleri olan amfibol gruptakiler ise silyalar arasından daha ko-
laylıkla geçerek akciğer derinliklerine kadar ulaşabilir. Bu yüzden 
serpantin gruba göre amfibol gruptaki asbest liflerinin daha teh-
likeli olduğu görüşü vardır (9). Bununla birlikte asbestin etki de-
recesini belirleyen etkenler asbeste maruz kalma süresi, asbestin 
türü, solunum yoluna giren tozun doz ve sürekliliği, kişisel duyar-
lılık, etki süresi, yaş, beslenme durumu, kalıtımsal özellikler, hava 
koşulları ve solunum hızıdır (4).

Asbest, insanda mezotelyoma, akciğer, larinks ve over kanserle-
ri için yeterli; farinks, mide, kolon ve rektum kanserleri için sınır-
lı düzeyde kanıtla ilişkili olarak saptanmıştır (11). Malign patoloji-
lerin yanı sıra asbest, akciğer ve plevrada benign patolojilere de se-
bep olabilir (Tablo 3) (12).

Serbest asbest lifleri son derece küçük ve ince olduklarından 
birçoğu akciğerdeki hava kanallarına ve alveollere (hava kesele-
rine) geçer. Bu lifler akciğerlere girince vücudun savunma meka-
nizması devreye girer ve lifleri parçalayarak vücuttan atmaya ça-
lışır. Parmaktaki kıymık parçası gibi olan bu lifler vücuda bir kez 
girdiklerinde hareket edebilirler. Bunun sebebi tam olarak an-
laşılmamakla birlikte çok küçük ve keskin olmalarına ve doku-
dan kolayca geçebilmelerine bağlanmaktadır. İnsan bedeni bun-
ları atmaya ya da parçalamaya çalıştıkça, bu keskin liflerde ilti-
haplanmalar oluşmaya başlar. Tüm müdahalelere rağmen birçok 
lif potansiyel hastalık oluşturucu ajan olarak akciğerlerde kalır. Bu 
iltihaplanmalar zamanla birçok değişik asbest hastalığının başlan-
gıcını oluşturur. Savunma sistemimiz vücuda giren asbest lifle-
rini bir protein tabakasıyla kaplayarak asbest cisimciği veya asbest 
kütlelerini oluşturur. Bunlar balgamda ve akciğer dokularında  
saptanabilir (13).

Solunan asbest liflerinin bu fibrojenik etkileri özellikle akciğer 
alveollerinde hasarlanma ve kalınlaşma meydana getirir. Bu du-
rum gaz değişiminden sorumlu akciğer alveollerinin tıkanması-
na ve bu nedenle restriktif solunum bozukluklarına neden olur. Bu 
değişiklikler pulmoner fibrozis, asbest pnömokonyozu ya da as-
bestozis olarak adlandırılır. Sonuçta akciğer eskisi kadar iyi çalı-
şamaz hale gelir (13, 14).

Asbest lifleri plevrada (akciğer zarında) enflamatuvar doku re-
aksiyonunun sonucu olarak diffüz plevral fibrozis ile hyalinize ve 
kalsifiye plevral plak gelişimine yol açabilir. Plevral effüzyon (as-
best plörezisi) gözlenir, bu durum benign olabilceği gibi mezotel-
yomanın bir bulgusu da olabilir. Asbeste maruz kalan kişilerde, 
bronşiyal karsinom (akciğer kanseri) ve plevral, peritoneal ve peri-
kardiyal mezotelyoma insidansı artmıştır. Krosidolite maruz ka-
lan kişilerde ise mezotelyoma riski en fazladır (14).

Asbeste bağlı akciğer fibrozisi genellikle yavaş ilerler. Çoğu as-
bestozis olgusunda kişiler asbest lifi içeren toza yıllarca maruz kal-
mıştır. Bununla birlikte, bir yıldan az temasla bile asbestozis geliş-
mesi mümkündür. Genellikle asbest lifi içeren tozlardan kaynak-
lanan bronş karsinomu ve mezotelyoma olguları için latent peri-
yod (maruz kalımdan sonra hastalığın ortaya çıkması için gere-
ken süre) 10 yıldan fazladır. Mezotelyoma düşük doz ve kısa te-
mas sonrasında da gelişebilir. Bronş karsinomunun (akciğer kan-
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seri) asbest lifleri ile tetiklenmesi için gerekli olan kümülatif asbest 
lifi iş yeri maruz kalım dozu ise en az 25 lif yıldır. Bir ‘lif yılı’ orta-
lama maruz kalım konsantrasyonu m3 başına 1 × 106 kritik boyut-
lardaki asbest lifine bir yıl boyunca (240 tam iş günü) alınan dozu 
temsil eder (14).

Ekim 2006’da Dünya Sağlık Örgütü “Asbestle Bağlantılı Has-
talıkların Ortadan Kaldırılması” başlıklı bir bildiri yayımlamış-
tır. Asbest kullanımının sağlık açısından tehlikelerine dikkat çe-
ken Dünya Sağlık Örgütü, bildirisinde asbestin karsinojenik etki-
si için bir eşik değer konabileceğine dair bir kanıt olmadığını ve 
çok düşük maruz kalım derecelerinde bile kanser riskinin arttığı-
nı açıkça belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütü bu saptamasına bağlı 
olarak da asbestle bağlantılı hastalıkların ortadan kaldırılabilme-
si için en etkin yolun her tür asbestin kullanımına son vermek ola-
cağını ilan etmiştir. Asbeste maruz olmanın güvenli bir düzeyi ol-
madığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Asbestin yasaklandığı ül-
kelerde bile asbest daha yirmi yıl boyunca ölüme yol açmaya de-
vam edecektir. Avrupa Birliği uzmanlarına göre 2030 yılına kadar 
sadece Batı Avrupa’da asbeste bağlı kanserlerin yol açacağı ölüm 
sayısı 500.000 olacaktır (15).

Asbest endüstrisinde çalışanlarda akciğer kanseri riski art-
maktadır. Öte yandan akciğer kanserinin sigara ile ilişkisi de uzun 
zamandan beri bilinmektedir. Ancak akciğer kanseri meydana 
gelmesi bakımından sigara ile asbest maruz kalımı arasında et-
kileşim vardır. Yani asbest ile birlikte sigara faktörü de olduğunda 
akciğer kanseri riski çok yüksek düzeye çıkmaktadır (16). Bir ça-
lışmada, asbest maruz kalımı olmayan ve sigara içmeyen kişilerde 
akciğer kanseri meydana gelme olasılığı yüz binde 11 olarak bu-
lunmuştur. Asbest maruz kalımı olduğunda bu olasılık yüz bin-

de 58, sigara içilmesi durumunda ise yüz binde 123 şeklinde sap-
tanmıştır. Yani hem asbest maruz kalımı hem sigara içiciliği akci-
ğer kanseri riski artmakla beraber asbest maruz kalımı ve sigara 
içiciliği birlikteliğinde risk, her iki faktörün tek başına bulunduğu 
durumlardaki riskin toplamından çok daha fazla olmaktadır (17). 
Kanserojen olan sigara ve asbest birlikte olduğu zaman insan sağ-
lığı için çok tehlikeli bir mineral olabilmektedir. Türkiye’de kırsal 
bölgelerde erkeklerin sigara içme sıklığının %70’leri bulduğu ve bera-
berinde çevresel asbest temasının bulunabileceği göz önünde bulun-
durulduğunda, bu risk artışı önem kazanmaktadır (18).

ASBESTE MARUZ KALMA BAKIMINDAN 
ÖZELLİĞİ OLAN KONULAR
MESLEKSEL TEMAS
İnşaat sektörü için asbest teması tipik olarak aşağıda belirtilen uy-
gulamalar sırasında oluşmaktadır:
• Asbest içeren yapılarda yıkım veya söküm işleri,
•	 Asbest	içeren	malzemelerin	sökülmesi,	yerinin	değiştirilmesi	

ya da kapalı bir alana taşınması,
•	 Asbest	 içeren	 yapı	 ya	 da	 altyapıların	 yapım,	 değişim,	 bakım,	

onarım ya da yeni bir hizmet için yenileme süreçleri,
•	 Asbest	içeren	hafriyatın,	moloz	ve	atıkların	temizlenmesi,
•	 İnşaat	sahasındaki	asbest	ya	da	asbest	katkısı	içeren	ürünlerin	

taşınması, yüklenmesi, yerleştirilmesi, depolanması, kontrolü 
ve toparlanması.

Yukarıda sayılan asbest temasına sebebiyet verebilecek uygulamalar, 
OSHA 29 CFR Code of Federal Regulations (Federal düzenleme-
ler kanunu) Part 1926.1101 adlı standartta, iş sağlığı ve güvenli-

Tablo 3. Asbest temasının plevral ve pulmoner bulguları (Kaynak 12’den yararlanılmıştır.)

Durum Latans Prezentasyon Radyoloji

Benign asbest plevral 

efüzyonu

En kısa,

 < 1 yıl ile > 40 yıl

Plörezi ve dispne, 2/3 hastada 

asemptomatik

Genellikle tek taraflı, kostofrenik açıda küntleşme

Plevral plaklar En sık; maruz kalan 

kişilerin yarısına 

kadar; 10-40 yıl

Asemptomatik, görüntülemede 

rastlantısal olarak 

Orta-alt kotlarda ve diyafragmada pariyetal plevral 

kalınlaşma; sıklıkla bilateral; zaman içerisinde kalsifikasyon

Diffüz plevral kalınlaşma > 20 yıl Asemptomatik, görüntülemede 

rastlantısal olarak; solunum fonskiyon 

testlerinde restriksiyon

Difüz viseral plevral kalınlaşma; sıklıkla tek taraflı

Viseroplevral 

reaksiyonlar (Yuvarlak 

atelektazi)

> 20 yıl Asemptomatik, görüntülemede 

rastlantısal olarak

Plevra tabanlı, hiler uzantısı ile birlikte “kitle benzeri” lezyon 

(“kuyruklu yıldız” bulgusu) 

Asbestozis 10-40 yıl Dispne, bazallerde raller PA grafide alt lob baskın retiküler veya multinodüler 

opasiteler (normal olabilir) 

yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografide subplevral 

çizgiler; parankimal ve interlobüler septal fibrosis; bal peteği 

görünümü; plevral plaklar

Akciğer kanseri 10-40 yıl Asemptomatik; kilo kaybı, dispne, 

öksürük

Akciğerde nodül veya kitle

Mezotelyoma > 15 yıl Göğüs ağrısı, dispne, öksürük Tek taraflı, plevral efüzyonla birlikte pariyetal plevral kitle, 

nodülarite veya kalınlaşma; hemitoraksta hacim kaybı
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ğini tehdit etme derecelerine göre Tablo 4’te gösterildiği gibi dört 
gruba ayrılmıştır (19).

Tablo 4. OSHA 29 CFR Part 1926.1101 standartlarına göre asbeste 

maruz kalınan işlerin risk gruplaması (19)

Grup 1: Asbest içeren çalışmalar içinde tehlike potansiyeli en yüksek 

olan sınıftır. Bu sınıf, asbest içeren ısı yalıtım sistemleri ve püskürtme 

veya elle düzleştirilmiş kaplama malzemelerinin söküm işlemlerini kapsar.

Grup 2: Asbest içeren esnek döşeme ve çatı malzemelerinin sökülmesi 

işleminden oluşmaktadır. Bu gruba örnek olarak asbest içeren zemin 

ve tavan karolarını, dış cephe kaplamalarını, çatı malzemelerini ve geçiş 

panelleri verilebilir.

Grup 3: Asbest ihtiva eden ya da ettiği düşünülen malzemelerin bakım 

ve onarım işleridir.

Grup 4: Çalışanların yapım, bakım ya da onarım işlemleri sırasında 

oluşan atık ya da molozların temizlemesi gibi nispeten denetim altındaki 

çalışmalarıdır.

Bir yapıda tamir, bakım ve yıkım işlemleri yapmadan o yapı-
da asbest bulunup bulunmadığının mutlaka önceden araştırılma-
sı ve buna göre iş planı yapılması gerekir. Bir yapıda asbest bulu-
nup bulunmadığı bazı durumlarda ölçüm yapmadan anlaşılabilir.

Örneğin ABD’de OSHA 29 CFR Part 1926.1101 standardı-
na göre eğer bir bina 1981 yılı öncesinde yapılmışsa bu binada 
kullanılmış malzemelerin asbest içerdiği varsayılmaktadır (19). 
İngiltere’de ise daha temkinli bir politika izlenerek 2000 yılın-
dan önce yapılmış binalarda asbest tehlikesinin bulunabileceği 
belirtilmektedir. Ülkemizde asbest kullanımı ile ilgili düzenle-
melerde ve mevcut binaların nasıl değerlendirileceği ile ilgili ek-
sikliklerden dolayı sorunun boyutu hakkında kesin hükümlere 
ulaşmak güçtür. Ayrıca, işveren yıkım veya tamir bakım işleri-
ne başlamadan önce, asbest içerebilecek malzemeleri belirlemek 
için bina veya tesis sahibinden de bilgi alabilir. Yine de bu bilgi-
nin yeterli ve doğru olmama ihtimali olduğu için bina asbest ko-
nusunda bilgili bir kişi tarafından kontrol edilmeli, özellikle de 
tesisat borularına, yer ve tavan kaplamalarına bakılmalıdır. Her-
hangi bir yapı veya malzemede asbest bulunduğu şüphesi varsa 
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki 
Yönetmeliğinin ilgili maddesindeki hükümler bu bina için uygu-
lanır (10). Böyle bir binada tamir veya bakım işlemleri yapılırken 
çalışma ortamındaki asbest konsantrasyonunun sınır değeri aşıp 
aşmadığı ölçülerek kontrol edilmelidir. Eğer ölçümler sınır değe-
rin üstünde kalıyorsa çalışanlara mutlaka gerekli kişisel koruyu-
cu malzemeler verilmelidir. Bazı durumlarda ise asbestin sökü-
lüp binadan uzaklaştırılması gerekebilir. Böyle bir işlemin mutla-
ka uzmanlar tarafından yapılması gerekir. İlgili yönetmelikte de 
bu şart koşulmuştur (4).

Helsinki’de, 1997 yılında, Asbest, Asbestozis, ve Kanser Ko-
nusunda Uluslararası Uzmanlar Toplantısı (İng. International Ex-
pert Meeting on Asbestos, Asbestosis, and Cancer) sonucunda as-
best ve ilişkili hastalıklarda tanı ve illiyet ile ilgili güncel kriter-

lerin bulunduğu Helsinki Kriterleri isimli bir doküman hazırlan-
mıştır (20). Asbest maruz kalım yükü ile ilgili olarak kuru akci-
ğer dokusunda veya bronkoalveolar lavaj sıvısındaki lif miktarı-
na ilişkin sınır değerlerin yanı sıra mezotelyoma ve akciğer kanse-
ri ile ilişkili çeşitli kriterler belirtilmiştir. Mesleki temas ile ilişkili 
mezotelyoma için kısa veya düşük düzeyde bir temas öyküsünün 
yeterli sayılması ve ilk temas sonrasında en az 10 yıllık bir latans 
sürenin bulunması gerektiği belirtilmiştir. Akciğer kanseri riskini 
2 kat artıran faktörler için akciğer dokusu lif yükü değerlerine ek 
olarak 1 yıl süreyle ağır maruz kalım (asbest ürünü üretimi, asbest 
içeren malzemelerle yalıtım işi, eski binaların yıkımı vb.), 5-10 yıl 
süreyle orta düzeyde maruz kalım (inşaat ve gemi yapımı), 25 lif-
yıl asbest maruz kalımı kriterleri sıralanmıştır.

BİNA YIKIMI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM
İnsan sağlığı açısından tehlikeli olduğu fark edilip yasaklanana 
kadar asbest, inşaat sektöründe sıklıkla kullanılmıştır. Her ne ka-
dar yeni yapılarda, yasal düzenlemelerle birlikte, asbest kullanımı 
ortadan kaldırılmış olsa da bu durum inşaat sektöründe çalışanları 
asbest tehlikesinden uzak tutmamaktadır (4). Batı Avusturalya’da 
ev bakım ve onarımı esnasında asbest temasına bağlı olarak artan 
malign mezotelyoma sıklığına yönelik, 1631 (1408’i erkek, 223’ü 
kadın) asbestozis tanısı alan olgu arasında yapılan bir çalışmada 
ev bakım onarımı esnasında asbeste maruz kalma sonucu oluşan 
malign mezotelyoma hastalığının giderek artan bir problem ol-
duğu sonucuna varılmıştır. Bu şekildeki temasın; diğer temas tip-
lerinden daha kısa bir latent periyoda sahip olduğu gösterilmiş-
tir. Asbest içeren ürünlerin kullanıldığı binaların varlığı nedeniyle 
bu problemin giderek artmaya devam edebileceği düşünülmüştür 
(21). Asbestin yasaklanmasından önce inşa edilen ve halen ayakta 
duran birçok binada asbest bulunmaktadır. Bu binalarda yapıla-
cak her türlü bakım, onarım, yenileme ve yıkım işlerinde çalışan-
ların asbeste maruz kalma olasılığı oldukça yüksektir (4).

Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin 
ekonomik, toplumsal ve mekânsal özelliklerinin incelenmesi so-
nucunda, yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmak amacıy-
la uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulması kentsel dönüşü-
mün ana yöntemini oluşturur. Bu açıdan kentsel dönüşüm insan 
odaklı bir uygulama olmakla birlikte yürütülen çalışmaların in-
san sağlığı açısından da değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk ola-
rak, 19. yüzyılda Avrupa’da yaşanan kentsel büyüme hareketleri 
sonucunda, bazı bölgelerin yıkılıp yeniden yapılması (kentsel ye-
nileme) şeklinde ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşümün içinde ba-
rındırdığı dokuz farklı uygulama biçimi şunlardır (22); Yenileme 
(İng. renewal), Sağlıklaştırma (İng. rehabilitation), Koruma (İng. 
conservation), Yeniden canlandırma (İng. revitalization), Yeniden 
geliştirme (İng. redevelopment), Düzenleme (İng. improvement), 
Temizleme (İng. clearance), Boşlukları doldurarak geliştirme (İng. 
infill development), Tazeleme-parlatma (İng. refurbishment).

Kentsel dönüşüm kapsamında, bina yapımı, yıkımı, yenilen-
mesi ve onarılmasını aşamasında aşağıdaki gibi durumlarla ilgili 
olarak pek çok aşamada asbest teması riski vardır:  
a) asbest içerikli malzeme ile kaplanmış tavanın kesilmesi,
b) zarar görmüş asbest içerikli yalıtım malzemesi kullanılmış pa-

nelin tamir edilmesi,
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c) asbest içerikli çimento kullanılmış fayans ve zeminlerin delin-
mesi,

d) asbest içerikli malzemelerin kullanıldığı çatı ve cephe kaplama 
sökümü,

e) asbest içerikli tank yüzey ve yer kaplamalarının sökülmesi,
f) yangına karşı koruyucu örtülerin atılması, dokuma bağlayıcı

parçaların sökümü, asbest içerikli sızdırmaz contaların sökü-
mü,

g) asbest içerikli kaplamanın kesilmesi ve sökülmesi,
h) asbest içeren eski tip elektrik sigortasının sökümü.

Bu risklerden çalışanların ve yakın çevrede yaşayan kişilerin
korunması için pek çok önlem alınması gerekmektedir. Bu önlem-
lerin alınabilmesi için öncelikle asbest ile çalışmanın planlanması 
ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır (8).

GEMİ SÖKÜMÜ
Yapılış amacına göre ekonomik ömrünü tamamlamış veya çeşitli 
nedenlerle deniz ulaşımında kullanılmayan, deniz ulaştırma araç-
larının, fiziki yapılarının bozularak elde kalan parçalarının yeniden 
ekonomik faaliyete geçirilmesi nedeni ile yapılan işlem kısaca gemi 
söküm faaliyeti olarak tarif edilebilir (23). Gemi sökümü, eski ge-
milerin kıyıda, iskelede, kuru havuzda ya da gemi kızağında hur-
da veya elden çıkarma için parçalara ayırılması sürecinde yapılan 
işlemlerin genel adıdır. Bunlar, tüm gemi donanımının sökülme-
si, kesme ve gemi altyapı sistemlerinin geri dönüşümünün yapılma-
sı dâhil geniş bir aktiviteler yelpazesidir (21). Gemi söküm işlemle-
ri dünyada ağırlıklı olarak Norveç, Türkiye, Hindistan, Pakistan, 
Bangladeş ve Çin’de yapılmaktadır. Bu ülkelerin gemi söküm te-
sislerinde, genellikle 20 yaşını aşmış ve ekonomik ömürlerini ta-
mamlamış gemilerin söküm ve parçalama işlemleri gerçekleştiril-
mektedir (24).

BIMCO Baltic and International Maritime Council (Baltık ve 
Uluslararası Denizcilik Konseyi) verilerine göre dünyada 2015 yı-
lına kadar 214 milyon dwt dead weight tonnage (gemilerin yolcu 
haricinde taşıyabileceği yük kapasitesi) gemi hurdaya ayrılacaktır. 
Türk gemi filosunun %30’unun, 20 yaşın üzerinde olması ve ekono-
mik ömrünü doldurmuş olması nedeniyle, çok sayıda gemi hurda-
ya ayrılarak, söküm ve parçalama işlemine tabi tutulacaktır. Sonuç 
olarak gemi söküm işlemlerinin belli bir zaman aralığında arta-
rak süreceği anlaşılmaktadır (24). Türkiye’de gemi söküm işlemle-
ri başlıca, İzmir’e 50 km uzaklıktaki Nemrut Körfezi’nde yer alan 
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde, 29 parsel üzerinde 22 gemi sö-
küm tesisinde yapılmaktadır. Bu tesislerin üçünde ikişer işveren 
faaliyet göstermekte olup toplam 25 iş yeri bulunmaktadır. Ayrı-
ca bölgenin yakınında, genellikle askeri gemilerin söküm ve parça-
lanma işlemleri yapılan Makine Kimya Endüstrisi Gemi Söküm Te-
sisleri de bulunmaktadır (23). Bölgede gemi söküm işlerine 1976 yı-
lında başlanmış, 1984 yılından itibaren de gemi söküm faaliyetle-
ri artmıştır. Gemi Söküm Sanayicileri Derneği verilerine göre, yıl-
lık 600.000 ton gemi söküm kapasitesi olan Aliağa Gemi Sö-
küm Bölgesi, bu konuda dünyadaki 3. büyük tesis olarak nitelen-
dirilmektedir (22).

Türkiye’deki gemi söküm tesislerinin bu denli büyük olması, sağ-
lık açısından risk oluşturabilecek etkenlerin de varlığını, yoğunlu-
ğunu ve önemini akla getirmektedir. Tıpkı kentsel dönüşüm başlı-
ğında eski binaların yapımında kullanılan asbestin yıkım aşama-

sında havaya yayılmasıyla ortaya çıkabilecek sağlık risklerinden 
bahsedildiği gibi gemi sökümü aşamasında da eski gemilerin ya-
pımında kullanılan asbest liflerinin söküm esnasında sağlığı teh-
dit edebileceği bir gerçektir (24).

Asbest eski binalarda olduğu gibi; yüksek sıcaklıklara dayanık-
lılığı, ısı, ses ve elektriğe karşı yalıtım özelliği ve kimyasal etkile-
re dayanıklılığından dolayı seksenli yıllara kadar gemilerin muhtelif 
kısımlarında da kullanılmıştır. Asbestin kullanıldığı gemilerin sö-
kümü sırasında asbest liflerinin ortama yayılma riski vardır (24). 
İngiltere’de, 1971 ve 2005 yılları arasında takip edilen asbest işçile-
rinde, asbest sökümüyle uğraşan işçilerdeki mortalitenin üreticile-
re nazaran daha fazla olduğu tespit edilmiştir (25).

Genel olarak asbestle yapılan çalışmalarda alınması gereken 
önlemler gemi sökümü işinde de geçerlidir. Bu önlemler ana hat-
larıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• İlgili mevzuata uygun sağlık raporlarının alınması yanında,

periyodik olarak akciğer fonksiyon testlerinin yapılması ve gö-
ğüs radyografilerinin alınması,

• Asbestli atıkların toplanması ve stoklanmasına ilişkin çalış-
malarda asbest liflerinin ortama yayılmaması için gerekli ön-
lemlerin alınması,

• Asbest ile çalışan işçilere uygun kişisel koruyucu donanımla-
rın verilmesi ve kullanılmasının sağlanması,

• Asbestli malzemelerin sökümünde asbest liflerinin solunma-
sını önleyecek şekilde uygun çalışma yöntemlerinin uygulan-
ması, bu iş için gerekli özel araç ve gereçlerin kullanılması,

• Asbest, özellikleri, tehlikeleri, korunma yöntemleri ve çalış-
ma usulleri hakkında çalışanların ve işverenlerin düzenlene-
cek eğitim programları ile bilgilendirilmesi, bu bilgilerin gün-
cel tutulması için, eğitim programlarının periyodik olarak tek-
rarlanması (24).

Ülkemizde asbest teması riski devam etmekte olan bu iki alandan 
gemi sökümü ile ilgili olarak, 25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayı-
lı Resmî Gazete’de yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Gü-
venlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ile çalışanların asbest sö-
küm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest lifi-
ne temaslarının önlenmesi ve bu temastan doğacak sağlık risklerin-
den korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlen-
mesi amaçlanmaktadır (10). 

ÇEVRESEL MARUZ KALIM
Çevresel asbest maruz kalımı; yaşam ortamlarında kullanılan 
bazı malzemelerdeki asbest kontaminasyonu nedeniyle genel nü-
fusun teması olarak tanımlanabilir (5). Asbest içeren yapı malze-
melerinin kullanımından doğan, mesleki olmayan çevresel asbest 
teması tüm dünyada çoğunlukla ihmal edilen önemli bir halk sağ-
lığı sorunudur. Gelişmiş ülkelerde, çok büyük miktarlarda asbest, 
okul, ev ve kamu binaları gibi sayısız eski yapıda hayatı tehdit eden 
bir miras olarak kalmıştır. Halen yapı işlerinde geniş çaplı asbest 
kullanılan gelişmekte olan ülkelerde ise, asbest tehlikesi çok daha 
ciddi boyutlardadır (8).

Avrupa, Amerika ve Kanada’da asbest içeren malzemelerden 
yapılan binalarda yaşanan asbest teması ve mesleki olarak asbes-
te maruz kalan kişiler ile ilgili olarak 1988 yılında yapılan çalış-
malarda bu durumun sağlık açısından yaratabileceği risk tahmin-
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leri yapılmıştır. Okullarda yaşanan 15 yıllık temas sonucunda kan-
ser nedeniyle prematür ölüm görülme sıklığı milyonda 1 (tahmi-
ni temas miktarı 0,0005-0,005 lif/ml) olarak hesaplanırken iş ye-
rinde yaşanan 20 yıllık temas sonucunda görülecek olan sıklık mil-
yonda 4 (0,0002-0,002 lif/ml) olarak hesaplanmıştır. Karşılaştırma 
açısından çarpıcı sonuçlar mesleki temas sonucunda görülmekte-
dir. Amerika’da mesleki temas için güvenli kabul edilen 0,1 lif/ml 
asbeste 20 yıllık temas sonucunda kanser nedeniyle yaşanan er-
ken ölüm görülme sıklığı milyonda 2000’dir (26).

Dünya Sağlık Örgütü, halen 125 milyon insanın mesleki ola-
rak asbeste maruz kaldığını tahmin etmektedir (27). Risk grubu-
nu, asbest içeren malzemelerin olduğu binalardaki tamirat veya 
yeniden inşa işleriyle veya bu binaların yıkımıyla uğraşan işçilerin, 
tesisatçıların, araba tamircilerinin vb. oluşturduğu düşünülmek-
tedir; ancak göz önünde olmayan bir diğer önemli grup asbest içe-
ren malzemeler kullanılarak inşa edilen okul ve anaokulu binala-
rına giden çocukları da içermektedir. Benzer şekilde asbest içeren 
malzemeden yapılan binalarda yaşayan kişilerde çevresel temas 
nedeniyle risk altındadır. Bazen iki öğe çifte risk oluşturmak üze-
re birleşmektedir: örneğin, çocuklarla ilgili asbest içeren ve aynı 
zamanda bir asbest ürünü imalat fabrikasına yakın olan binalar-
da olduğu gibi, yüksek temas bölgelerinde, asbestle ilgili hastalık-
ların daha sık meydana geldiği bilinmektedir. Yoksul ve dışlanmış 
kesimler en kötü sonuçlara maruz kalmaktadır. Asbest, endüstri-
leşmiş ülkelere kıyasla çok daha zayıf çevre yönetmeliklerine ve 
tehlikeli hastalıkların tedavisinde çok daha düşük kapasiteye sa-
hip olan gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerde üretilmekte, bu 
ülkelere ithal edilmekte ve bu ülkelerde işlenmektedir (28). Çev-
resel maruz kalımın bir diğer önemli özelliği ise, asbest endüstri-
si olan batı ülkelerinde malign mezotelyomanın daha ziyade er-
keklerde ve emeklilik yaşlarında görülmesine karşın; yapımında 
asbestli malzeme içeren yapı maddelerinin kullanıldığı bir evde 
doğan çocuğun, doğar doğmaz kanserojen lifi soluması nedeniyle 
daha erken yaşlarda ve hem erkek ve hem de kadınlarda görülebi-
leceğidir (29). Bununla birlikte 2018 yılında yayınlanan bir çalış-
mada kamu binalarında (okullar) çevresel asbeste maruz kalımı-
nın başlangıcının çocukluk döneminde olmasının mezotelyoma 
hızında artışla ilişkili olmadığı gözlenmiştir (30).

Çevresel yolla asbest lifi solunmasına bağlı hastalık-
lar, Türkiye’nin de içinde bulunduğu belirli coğrafyalarda, ör-
neğin, Korsika Adası, Eski Yugoslavya, Bulgaristan, Pakistan, 
Yunanistan’da, endüstriyel değeri olmayan açık asbest yatakların-
da veya içinde asbest bulunan beyaz toprağın sıva, badana malze-
mesi gibi veya serpantin asbest bulunan gri-kurşuni renkte ceren 
toprağı, beyaz toprak olarak isimlendirilen malzemenin çatılara 
izolasyon için serilmesi gibi nedenlerle açığa çıkan, iç ve dış or-
tamda havada asılı kalan asbest liflerinin solunması yoluyla oluş-
maktadır. Bu riskler değerlendirildiğinde asbestle çalışan işçilerin 
korunması gerektiği kadar çevresel temasın de önlenmesi gerekli-
liği dikkat çekmektedir (29). Asbestin zararlı olduğunun bildiril-
mesi ve bu konuda işçilerin sağlığı ile ilgili gerekli tedbirlerin alın-
masına karşın, çevresel asbest teması ile ilgili halkın bilgilendiril-
mesinin önemi konusunda yayınlar yok denecek kadar azdır (1).

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana-
bilim Dalı’nın kurucusu olan ve 2013 yılında vefat eden hekim ve 
bilim adamı Prof. Dr. Y. İzzettin Barış’ın önderliğinde ükemizde 

asbest ve malign plevral mezotelyoma konusunda önemli çalışma-
lar yapılmıştır. Farklı ülkelerden konunun önemli araştırıcılarının 
katılımı ve işbirlği ile yapılan bu araştırmalarda ülkemizin jeolojik 
yapısı itibariyle asbestin yoğun olduğu, mesleksel temastan daha 
yoğun şekilde kırsal bölgelerde asbest teması ile ve Nevşehir Ür-
güp çevresindeki üç köyde asbestten çok daha karsinojenik olan 
fibröz zeolit (erionit) teması ile malign plevral mezotelyoma, ma-
lign peritoneal karsinoma, akciğer kanseri ile plevral ve paranki-
mal akciğer hastalıklarının geliştiği gösterilmiştir (31). 

Bu durumun en önemli sebepleri asbest (veya yukarıda tanım-
lanan bölgede erionit) içeren toprağın evlerin duvarlarının sıvan-
ması/ badana edilmesinde kireç yerine kullanılması veya izolas-
yon amacıyla çatılara serilmesi yüzünden solunması, okul bahçele-
rine veya yollara serilmesidir. Ülkemizde malign mezotelyomanın 
endemik (yaygın) olduğu yörelere ait harita (Şekil 1) incelendiğin-
de, Denizli’nin Tavas, Afyon’un Emirdağ, Kütahya’nın Gediz, As-
lanapa, Eskişehir’in Mihalıççık, Kaymaz, Mahmudiye ve Çifteler, 
Çankırı’nın Şabanözü, Gümerdiğin, Gürpınar, Kayı ve Çaparkayı, 
Hacıhasan, Konya’nın, Ereğli, Ayrancı, Halkapınar, İvriz, Eskihi-
sar, Yassıkaya, Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan, Yozgat’ın Sorgun, Çeke-
rek, Urfa Siverek, Adıyaman Besni,Kahta, Diyarbakır Ergani, Çün-
güş, Çernik, Malatya Yeşilyurt, Doğanhisar, Tokat Almus, Turhal 
Yeşilyurt, Erzincan İliç, Ankara, Ediğe (Elmadağ), Gölbaşı köyleri 
dikkati çekmektedir.  Erionit temasının tanımlandığı Göreme’nin 
üç köyünde (Karain, Sarıhıdır ve Tuzköy) ölenlerin %60-80’i ma-
lign mezotelyoma hastasıdır. Bu köylerin yapı taşlarının içinde bu-
lunan erionit odaklarından iç ve dış ortama yayılan liflerin solun-
ması ile hastalık oluşmaktadır.  Erionit liflerinin yüzlerce yıl önce 
Erciyes, Hasandağ ve Melendiz dağlarının lavlarının bölgeye yayı-
lışı sırasında o zamanki dönemde bulunan tuz göllerine akmasıy-
la kristalleşme ile oluştuğu bilinmektedir (31). 

ASBEST İLE İLGİLİ MEVZUAT
Ülkemizde asbest kullanımı 2004 yılında sınırlanmış ve 2011 yılın-
da tümüyle yasaklanmıştır. İlgili yönetmeliklerle asbestin her tü-
rünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, asbest içeren her 
türlü ürünün ithalatı ve satılması, asbest ürünlerinin veya asbest 
ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaktır. Bu yasaklara 
rağmen gemi söküm işi ve kentsel geri dönüşüm kapsamında inşaat 
yıkım alanları, ülkemiz için diğer ülkeler gibi asbest açısından ris-
kin devam etmesine neden olmaktadır. Daha önce de bahsedildi-
ği gibi 25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayın-
lanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hak-
kında Yönetmelik ile çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, ba-
kım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest lifine temaslarının önlen-
mesi ve bu temastan doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır 
değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır (10).

Yönetmelik kapsamındaki işlerin, özel eğitimli ve sertifika-
lı asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanı tara-
fından yapılması gereklidir. Yine bu yönetmelikte ve 2013’te ya-
yınlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde iş yerlerinde asbest için 
sınır değer: 0,1 lif/cm3 (8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama) ola-
rak belirtilmiştir (10,32). Çalışanların sağlık durumu değerlendir-
me sonucuna göre akciğer radyografilerinin 2 yılı aşmayacak uy-
gun sürelerle tekrarlanması öngörülmüştür. Yönetmelikte iş yeri  
hekimlerinin:
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•	 Çalışanların mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtlarının 
tutması,

•	 Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solu-
num sistemi muayenesini gerekli gizlilik esaslarına dikkat ede-
rek yapması, 

•	 35x35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer rad-
yografisinin çekilmesi ve solunum fonksiyon testinin yapılma-
sı (solunan havanın hacmi ve hızı),   

•	 İş sağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji tes-
ti, bilgisayarlı tomografi, tomodansitometri gibi daha ileri tet-
kiklerin istenebileceği, 

•	 Çalışanın sağlığında şüpheli durum saptandığında, hekimin 
mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılmasını 
ve ilgili uzman tarafından değerlendirilmesini isteyebileceği,

•	 Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık duru-
munun gözden geçireceği,

•	 Sağlık gözetimi kayıtlarının gizlilik esaslarına uygun olarak 
gerektiğinde incelenebilecek bir şekilde tutulması ve ilgili ka-
yıtların asbest maruz kalımının sona ermesinden sonra en az 
40 yıl süreyle saklanması gerektiği belirtilmiştir (10). 
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PNÖMOKONYOZ ve TOZ TANIMLARI
Tozlar, çapı 1 ile 100 mikron arasında değişen; kaynakları, fizik-
sel özellikleri ve ortam koşullarına bağlı olarak havada asılı olan 
veya havada asılı hale gelebilen katı partiküllerdir (1). Çalışma or-
tamındaki toz örnekleri şu şekildedir:
• Mineral tozlar: kristalin silika içeren tozlar (kuvartz), kömür

tozu, çimento tozu gibi,
• Metalik tozlar: kurşun, kadmiyum, nikel ve berilyum tozları

gibi,
• Diğer kimyasal tozlar: örn. birçok dökme kimyasal ve pesitisid,
• Organik ve bitki tozları: un, odun, pamuk ve çay tozu, polenler gibi,
• Biyotehlikeler: canlı partiküller, küfler, sporlar gibi.

Tozlar iş süreçlerinin yanı sıra polen, volkanik küller, kum fırtına-
ları gibi doğal olarak da ortaya çıkabilir.

Lifler, çapı 3 mikrondan küçük, uzunluğu 5 mikrondan büyük 
ve boyu ile çapı arasındaki oran (aspect ratio) 3:1 veya daha fazla 
olan partiküllerdir. Liflere örnek olarak asbest ve sentetik bazı fib-
röz materyaller (taş yünü ve cam yünü ile seramik, aramit, naylon, 
karbon ve silisyum karbür lifler) verilebilir. 

İnhale edilen partiküllerin ortaya çıkardıkları sağlık etkilerin-
de; kişisel özellikler ve tozun oluşmasına neden olan malzeme ve 
iş süreci, çalışma süresi, maruz kalım süresi, havalandırma, kişi-
sel koruyucu donanım kullanımı gibi iş öyküsü ile ilişkili özellik-
lerle birlikte partiküllerin fiziksel bazı özellikleri önem taşımakta-
dır. İnhale edilen partiküller; nazofarinjiyal (ekstratorasik) bölge, 
trakeobronşiyal bölge ve alveoler bölgede birikerek sağlık etkileri 
gerçekleştirebilir. Bu bölümün devamında bahsedilecek olan pnö-
mokonyozlar, alveoler bölgeye kadar ulaşabilen tozlara maruz ka-
lım ile gerçekleşmektedir. Çapları 10 mikron ve daha küçük olan 
tozların alveoler bölgeye ulaşabildikleri kabul edilir. Bununla bir-
likte aerodinamik özellikler itibariyle alveoler bölgede en çok de-
polanan tozların 2 mikron çapında olan tozlar olduğu; bu boyut-
tan daha küçük olan tozların depolanamadan ekshale edilen so-
lukla dışarı atılmaya başlandığı saptanmıştır.

Toz ve liflere akciğer dokusunun reaksiyonu farklılık gösterebil-
mektedir. Bu reaksiyona göre partiküller fiborjenik ve fibrojenik ol-
mayan (inert) tozlar olarak iki gruba ayrılabilir. Fibrojenik olmayan 
(inert) partiküller akciğerlerde minimal düzeyde fibrotik reaksiyon 
ve akciğer fonksiyon bozukluğunun yokluğu ile karakterizedir. Bu 
gruba örnek olarak kaolinit, titanyum oksit, kalay oksit, baryum sül-
fat, ferrik oksit (demir oksit tozu) sayılabilir. Fibrojenik grupta ise si-
lika ve asbest gibi akciğer dokusunda fibrojenik reaksiyon ve klinik 
belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olan partiküller yer alır (2).

Pnömokonyoz tanımlaması akciğerlerde tozun birikmesi so-
nucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı ifade et-
mektedir (3). Pnömokonyoz tanımlamasına giren hastalıkların et-
kenleri inorganik partiküllerdir. Fibrojenik tozlar içinde en önem-
li olan üç etken silika, kömür tozu ve asbesttir. Bu etkenlerin yap-
tıkları hastalıklar silikozis, kömür işçisi pnömokonyozu ve asbes-
tozis olarak bilinmektedir. 

SİLİKOZİS
Silikozis, dünya genelinde en yaygın mesleki akciğer hastalığıdır (4). 
Silikanın (silisyum dioksit) kristalin formunun  inhalasyonu sonucu 
gelişir. Silika, kaya ve kumun esas bileşenlerinden biridir. Birçok farklı 
iş kolu silika teması ve dolayısıyla silikozis riski taşımaktadır. Krista-
lin silika temas riski taşıyan yaygın iş kolları Tablo 1’de verilmiştir (5).

Silika teması sonrasında akciğerde görülen değişiklikler 3 
grupta incelenebilir: 
1. Genellikle %30’dan daha az kuartz silika içeren solunabilir toz-

lara 10 yıldan fazla temas sonrası gelişen kronik basit silikozis,
2. Daha kısa (2-5 yıl gibi) ama daha yoğun temas sonrası gelişen

subakut veya akselere silikozis,
3. Yüksek silika içeriği olan ince tozlara temas sonrasında birkaç

aylık dönem içinde gelişen akut silikozis (6).

Kronik silikozis, akciğer parankiminde ve hiler lenf nodlarında 
silikotik nodüllerin oluşması ile karakterizedir. Hiler lenf nodla-
rındaki lezyonlar “yumurta kabuğu” paterninde kalsifiye olabilir; 

58

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Ecin S.M., Koyuncu A., Kurt Ö.K., Sandal A., Demir A.U., Yıldız A.N. (2018). 
Pnömokonyozlar. A. N. Yıldız, A. Sandal. (Ed.). Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hac-
ettepe Üniversitesi Yayını. ISBN: 978-975-491-460-3.) güncelleyerek, genişletmişlerdir.
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ancak bu durum olguların az bir kısmında görülmektedir. Akci-
ğer parankim tutulumu, daha çok üst loblarda olma eğilimindedir. 
Yine olguların az bir kısmında görülen, küçük silikotik nodüllerin 
daha büyük fibrotik kitleler şeklinde birleşme durumuna progre-
sif masif fibrozis (PMF) denilmektedir. PMF de üst loblarda ge-
lişme eğiliminde olup kan damarları ile bronşiyollerin tıkanması 
sonucunda akciğer yapısında bozulmaya ve solunum fonksiyonla-
rında kayba sebep olmaktadır.

Akselere silikozis, gelişim zamanının görece olarak daha kısa 
olması ve PMF’nin daha sık görülen bir komplikasyon olması dı-
şında kronik silikozise benzer özellikler gösterir. Akut silikozis ise 
nadir bir durumdur; ince partikül boyutlarında çok yüksek mik-
tarda silikaya maruz kalan çalışanlarda görülür. Bu tip temaslar, 
sıklıkla yeterli solunumsal korunma uygulanmadığı durumlarda 
görülür. Kronik silikozisten farklı olarak tipik bulguları silikotik 
nodüller olmaksızın akciğer parankimindeki konsolidasyonlar ve 
alveoler boşlukların pulmoner alveoler proteinozis isimli hastalı-
ğa benzer şekilde sıvı materyalle dolmasıdır.

Akut silikozis çoğu olguda ölümcül seyreder. Kronik basit sili-
kozisin birkaç özgün olmayan belirti ve bulgusu vardır. Genellikle 
tanı, en sık üst akciğer bölgelerini tutma eğilimindeki 10 mm’den 
küçük yuvarlak opasitelerin izlendiği akciğer radyografisi ile ko-
nulur. Yeterli meslek öyküsü birlikte akciğer radyografilerinin in-
celenmesi, kolaylıkla silikozis tanısı koydurur.

Basit silikoziste solunum fonksiyon testleri genellikle normal-
dir; ancak hafif düzeyde restriktif solunum fonksiyon bozukluğu 
ve azalmış akciğer kompliyansı görülebilir. Ayrıca genel toz tema-
sı ve/veya sigara içiciliği nedeniyle gelişen kronik bronşite bağlı 
olarak hafif obstrüktif fonksiyon bozukluğu da izlenebilir. Prog-
resif fibrozis (10 mm’den büyük nodüller) ile seyreden komplike 
silikoziste başlangıçta eforla ve sonrasında istirahatte de görülen 
dispne ön plana çıkar. Komplike kronik silikoziste, akciğer hacim-
lerinde belirgin azalma, azalmış difüzyon kapasitesi ve eforla ge-
lişen hipoksemi izlenir. PMF, komplike kronik silikozisin son dö-
nemini oluşturur (7).

Silika maruz kalımında ve silikoziste tipik ve atipik mikobak-
teriyel infeksiyon sıklığı artmıştır. Silikozis ve tüberküloz birlikte-
liği silikotüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Silikozis hastala-
rı tüberküloz koruyucu tedavisi açısından özellikli gruptadır. Ay-
rıca akciğerin mantar enfeksyonları (kritptokokkozis, blastomiko-
zis, koksidodiyomikozis) sıklıkları da artmıştır. İnhale edilen sili-
ka partiküllerinin yol açtığı immün ve enflamatuvar mekanizma-
ların mikobakteriyel ve fungal enfeksiyonlarla ilişkisini açıklayan 
mekanizma henüz tam olarak anlaşılamamıştır (6).

Silika maruz kalımı ve silikozis ile ilişkili diğer komplikas-
yon da sistemik skleroz (silika maruz kalımı ilişkili sistemik skle-
roz Erasmus Sendromu olarak da bilinir), romatoid artrit, siste-
mik lupus eritematozus, glomerulonefrit gibi romatolojik hasta-
lıkların gelişmesindeki artıştır. Silika aynı zamanda Dünya Sağlık 
Örgütü’ne bağlı IARC International Agency for Research on Can-
cer (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) sınıflamasına göre 
Grup 1 insan kanserojeni olarak sınıflandırmıştır (7).

Silikozis için bilinen etkili bir tedavi bulunmadığından has-
ta yönetimi, hastalığın ilerlemesini ve komplikasyonların ge-
lişimini engelleme şeklindedir. Devam eden temasın sonlan-
dırılması ve tüberküloz açısından takip planlanmalıdır. Latent 

tüberküloz enfeksiyonu varlığının gösterilmesinde kullanılan 
tüberkülin cilt testinin pozitif olduğu silikozis hastalarında tü-
berküloz hastalığı gelişim riski yaklaşık 30 kat arttığı gösteril-
miştir; dolayısıyla bu hastalara etkinliği gösterilmiş olan bir la-
tent tüberküloz enfeksiyonu tedavi rejimi uygulanmalıdır (6). 
Ülkemizde önerilen tedavi, izoniyazid 5 mg/kg/gün dozunda 
(maksimum doz  300  mg/gün olacak  şekilde) olup  önerilen 
tedavi süresi 9 aydır (8). Kronik silikozis, özellikle temas son-
landırıldığı takdirde seyri görece daha iyi olmakla birlikte PMF 
gelişen hastalarda mortalite yüksektir (6).

SİLİKOZİS AÇISINDAN ÜLKEMİZDE 
DURUM
Ülkemiz için, 05 Kasım 2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği ekinde belir-
tilen sınır değerler Tablo 2’de gösterilmiştir (3). Bu kapsamda iş-
veren, her türlü tozun meydana geldiği iş yerinde risk değerlendir-
mesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümle-
rinin yapılmasını, işyerinde çalışanların toz temasının bulundu-
ğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin 
tekrarlanmasını, işyerinde yapılacak denetimler için toz ölçüm-
lerinin Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi veri-
len laboratuvarlarca yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bunun 
yanında, ülkemizde 2000’li yılların başında en yüksek düzeyine 
ulaşan kot kumlama işi sonucunda ortaya çıkan silikozis epide-
misi sonrasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce 27 Mart 2009 tarihinde yayımlanan 2009/24 sayı-
lı Genelge’de de her türlü kot giysi ve kumaşlara uygulanan püs-
kürtme işleminde kum (silis tozu) veya silika kristalleri içeren her-
hangi bir madde kullanılması yasaklanmıştır (9). Konunun sağ-
lık sektöründe çalışanlar için ise ayrıca bir önemi bulunmakta-
dır; son yıllarda ülkemizden yayınlanan araştırmalarda diş tek-
nisyenlerinde %5,6- 11,1 pnömokonyoz saptanmıştır (10, 11). Ay-
rıca farklı sektörlerde kum ve diğer aşındırıcılarla kumlama işle-
ri devam etmektedir.

ASBESTOZİS
Asbest fiziksel özellikleri nedeniyle eski çağlardan beri dünya ça-
pında kullanılmakla birlikte ancak 19. yüzyılın ortalarında ticari 
madenciliğin başlangıcı ve maruz kalım ile gelişen hastalıkların 
tanımlanması ile dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Asbest, 
bir grup doğal mineral silikatın fibröz formlarına verilen isimdir. 
Ticari olarak kullanılan tipleri; krizotil, amozit (kahverengi asbest), 
krokidolit (mavi asbest), antofilit (gri asbest), tremolit ve aktinolit-
tir. Krizotil (beyaz asbest) en yaygın kullanılanıdır. Dayanıklılık, 
ısı direnci ve tekstilde dokunabilme kabiliyeti asbestin geniş çe-
şitlilikte endüstriyel kullanımına yol açmıştır. Asbest ile meyda-
na gelen en önemli mesleki temaslar asbest madenciliği ve öğüt-
me, gemi ve binalar için yalıtım imalatı ve montajı, fren balataları 
ve debriyaj kaplamaları için sürtünmeli malzeme imalatı, asbest-
li çimento imalatı, asbestli tekstil ürünleri imalatı ve asbest içeren, 
dekoratif, akustik ve yanmaz özellikte asbest içeren sprey üretimi 
gibi iş kollarında gerçekleşmektedir. Asbest işlendiğinde mikros-
kobik boyutta partiküllere parçalanarak havada kalır ve kolaylıkla 
inhale edilebilir (12). Asbest liflerinin solunmasına bağlı hastalık 
şüphesi, ilk olarak 1897’de Avusturyalı bir hekim tarafından gün-
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Tablo 1. Kristalin silikaya temas riski olan yaygın iş kolları (5)

Riskli faaliyet Riskli işler

Madde ve malzemelerin parçalanması

Sondaj

İnşaat

Taş ocağı ve ilişkili öğütmeler

Madencilik ve ilişkili öğütmeler

Tünel yapımı

Parçalama ve 

ezme

İnşaat

Taş ocağı ve ilişkili öğütmeler

Madencilik ve ilişkili öğütmeler

Tünel yapımı

Kesme

Heykel yapımı (sanatsal veya ticari faaliyet 

olarak)

Mücevherat imalatı

İnşaat

Taş ocağı ve ilişkili öğütmeler

Zımpara taşı üretimi

Aşındırıcı kumlama

Kazan pas temizliği

Dental malzeme üretimi

Metal ürünler

Otomobil tamiri (boya ve pasın temizlenmesi)

Sanat, zanaat ve heykel

Gemi inşası ve tamiri

Dökümcülük

İnşaat

Taş ocağı ve ilişkili öğütmeler

Kot kumlama

Mezar taşı, mutfak tezgâhı vb. yapımı gibi 

mermer veya granit kullanılan işler

Zımparalama

Heykel yapımı (sanatsal veya ticari faaliyet 

olarak)

Mücevherat imalatı

İnşaat

Taş ocağı ve ilişkili öğütmeler

Kumlama Otomobil tamiri (boya ve pasın temizlenmesi)

İnşaat

Hafriyat ve kazı 

işleri

Tarım

İnşaat

Taş ocağı ve ilişkili öğütmeler

Madencilik ve ilişkili öğütmeler

Tünel yapımı

Çekiç / Dövme 

işleri

Kazan pas temizliği

İnşaat

Döküm ve Kalıp 

işleri

Mücevherat imalatı

Dökümcülük

Seramik

Ocak montaj ve 

tamiri (dayanıklı 

malzemeler)

Demir ve çelik fabrikası

Dökümcülük

Riskli faaliyet Riskli işler

Madde ve malzemelerin parçalanması

Malzemelerin üretimi veya kullanılması

Temizleme 

(kuru süpürme 

ve fırçalama ve 

basınçlı hava 

üfleme)

İnşaat

Heykel yapımı (sanatsal veya ticari faaliyet 

olarak)

Mücevherat imalatı

Cilalama ve 

parlatma

Dental malzeme üretimi

Heykel yapımı (sanatsal veya ticari faaliyet 

olarak)

Mücevherat imalatı

Silika tozu ve kilin 

karıştırılması

Heykel yapımı (sanatsal veya ticari faaliyet 

olarak)

Astar boya

Seramik

Çömlekçilik

Kauçuk ve plastik üretimi

Çimento üretimi

Silika tozu ve 

kumu içeren 

ham malzemenin 

kullanılması

Astar boya

Cam, cam yünü dâhil

Kauçuk ve plastik üretimi

Dökümcülük

Çimento üretimi

Asfalt çatı kaplama

Aşındırıcı sabun ve eroziv tozların üretimi veya 

mesleki kullanımı

deme getirilmiş olup, 1899’da genç bir asbest-tekstil işçisinde ta-
nımlanarak literature girmiştir (13). Zaman içerisinde artan bilgi 
birikimi ve yapılan çalışmalar sonucu mesleki olarak bu partikül-
lere maruz kalan çalışanlarda çok sayıda hayatı tehdit edici asbes-
tozis, akciğer kanseri ve mezotelyoma gibi hastalıklar gelişebilece-
ği ortaya konulmuştur. Güney Afrikalı bir patolog olan Wagner ve 
arkadaşlarının 1960’da yayınladığı 33 olguluk vaka serisi, ilk olgu-
nun akciğerlerinde asbest liflerinin gösterilmesi ve 10 olgunun te-
daviye yanıt vermeyen tüberküloz nedeniyle araştırıldığında me-
zotelyoma saptanan asbest maden alanlarından sevk edilmiş işçi-
ler olması ile asbest teması ve mezotelyoma ilişkisini ortaya koy-
muştur. IARC, asbesti kesin kanserojen olan 1. grupta sınıflan-
dırmıştır. Günümüzde Avrupa Birliği’nin 1999 ‘da benimsediği di-
rektifle, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde her türlü asbestin kullanı-
mının ve pazarlanmasının yasaklanması yoluna gidilmiştir. Di-
rektifin tüm üye ülkeler için 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe gir-
mesi ile Avrupa Birliği’nde asbest yasağı başlamıştır.

Asbest ile ilişkili hastalıklar benign hastalıklar (Sınırlı plevral 
plaklar, benign asbest ilişkili plevral sıvı, difüz plevral kalınlaş-
ma, asbestozis, yuvarlak atelektazi) ve malign hastalıklar (mezo-
telyoma, akciğer kanseri) olarak sınıflandırılmaktadır. Asbest ma-
ruz kalımı hem mesleki hem de çevresel olabilir ve her iki maruz 
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kalım şekli de asbestle ilişkili hastalık riski taşımaktadır. Bunun-
la birlikte, hastalık riskinin, kısmen, bireyin maruz kaldığı asbest 
türü ile ilişkili olduğu bilinmektedir (14). Bunun yanında, mesle-
ğe, coğrafi bölgeye ve yerel olarak bulunan maden içeriğindeki as-
best veya diğer mineral türlerine bağlıdır. Yapılan çalışmalarda, 
farklı lif türlerinin farklı akciğer hastalıklarını indüklediği göste-
rilmiştir (15), örneğin krokidolit teması ile en yüksek asbest ilişki-
li plevral efüzyon, diffüz plevral kalınlaşma ve malign mezotelyo-
ma insidansı ile ilişkili olduğu, ancak benzer teması olan kişilere 
kıyasla daha düşük plevral plak oranları ile ilişkili olduğu gösteril-
miştir. Amfibol asbest çeşitleri (amozit, krokidolit, antofilit) plev-
ra için serpentin (Krizotil) asbeste göre daha kanserojendir; asbes-
tin tüm türleri mezotelyoma ile ilişkili olmakla birlikte amfibol 
asbest teması olan kişilerde mezotelyoma insidansı; yalnızca kri-
zotil asbest teması olan kişilerden çok daha fazladır (16). Bununla 
birlikte, çoğu krizotil madeninde amfibollerle kirlenme, mezotel-
yoma için risk tahminlerini belirlemeyi zorlaştırmaktadır.

Asbestozis asbest fiberlerinin inhalasyonu ile oluşan difüz in-
terstisyel fibrozis olarak tanımlanmıştır. İnhale edilen lifler önce-
likle makrofajlar tarafından fagosite edildikleri alanlar olan hava-
yolu dallanma bölgeleri ve alveolde yerleşirler. İlk hasar alveol epi-
tel harabiyeti, inkomplet fagositoz, alveolar ve interstisyel makro-
fajların aktivasyonu ve aktive makrofajlardan proinflamatuvar si-
tokinler yanısıra sitotoksik oksijen radikallerinin salımını ile ka-
rakterizedir. Peribronşiyal inflamatuvar yanıt sonunda fibrozise 
yol açan fibroblast proliferasyonu ve uyarılması ile sonuçlanmak-
tadır (6). Hastalığın başlaması ve ilerlemesinde, lifin türü ve boyu-
tu, temasın yoğunluğu ve süresi, sigara öyküsü ve bireysel yatkın-
lık gibi birçok faktörün rol oynadığı düşünülmektedir. Temas dü-
zeyi yüksek çalışanlarda asbestozisin daha yaygın olması bir doz 
yanıt ilişkisinin de mevcut olduğunu göstermektedir. 

Asbestozis başladıktan sonra, devam eden temas ortadan kalk-
sa bile hastalık ilerlemeye devam eder. Temasın başlangıcı ile kli-
nik olarak aşikâr hastalığın gelişmesi arasında önemli bir latent 
dönem vardır (genellikle en az 20 yıl). Asbestozis tanısı temas sü-
resi, klinik değerlendirme, uygun görüntüleme yöntemleri ve solu-
num fonksiyon testi ile konulmaktadır. Asbestozisin semptomla-
rı progresif dispne ve kuru öksürük şeklinde olup diğer interstisyel 
fibrozis yapan hastalıklardan ayırt edilemez. Oskültasyonda pos-
terolateral bölgede bibaziller velcro raller duyulabilir (genelde ins-
piryumun sonunda, ekspiryum başına da uzayabilir). Asbestozisin 
ralleri öksürmeyle kaybolmaz.

Görüntüleme yöntemlerinden akciğer grafisi ve yüksek çözü-
nürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT) asbest teması olan kişile-
ri değerlendirmede yararlıdır. Akciğer grafisinde daha çok alt zon-
larda olmak üzere akciğer alanlarına dağılmış küçük düzensiz veya 
çizgisel opasiteler görülebilir. Kalp sınırında ve diyafram hattın-
da silinme izlenebilir. En yararlı radyolojik bulgu diğer interstis-
yel pulmoner fibrozise neden olan hastalıklarda çok sık oluşma-
yan bilateral plevral kalınlaşma varlığıdır. Diyafram ve perikardda 
kalsifikasyon oldukça patognomonik bir bulgudur. ILO Internatio-
nal Labour Organisation (Uluslararası Çalışma Örgütü) sınıflama 
sistemi akciğer grafisinde küçük düzensiz opasiteler ve plevral ka-
lınlaşmanın yaygınlık derecesini değerlendirmede sıklıkla kullanı-
lır. Konvansiyonel toraks BT görüntülemesi plevral hastalığı belir-
lemede akciğer grafisine üstündür. Ancak parankimal hastalıkta 

yeterli değildir, erken asbestozisi saptamada en duyarlı görüntüle-
me yöntemi YÇBT’dir. Karakteristik BT bulguları UIP Usual Inters-
titial Pneumonitis (olağan interstisyel pnömoni) ve idiyopatik pulmo-
ner fibrozis (İPF) bulgularından ayırt edilemez. Hastalığın erken ev-
relerinde değişiklikler alt bölgelerde retiküler, alt-plevral, kurvilineer 
opaklaşmalardan şeklinde görülür ve zamanla ileri evrelerde balpete-
ği ve traksiyon bronşektazileri ile orta ve üst bölgelere ilerler. Rad-
yolojik bulgular ayırıcı tanıda yararlı olmadığı durumlarda kollo-
jen doku hastalığı ve ilaca bağlı fibrozis mutlaka araştırılmalıdır. 
Hastalık ciddiyetine bağlı olarak, solunum fonksiyon testinde çe-
şitli derecelerde restriktif bozukluk ve azalmış karbon monoksit 
difüzyonu görülebilmektedir. Asbestozis peribronşial olarak baş-
ladığı için düşük akciğer hacimlerinde azalmış akım oranları, kü-
çük hava yolu obstrüksiyonunun bir göstergesi olarak görülebilir.

Silikoziste olduğu gibi asbestozisin de bilinen bir tedavisi yok-
tur. Ancak maruz kalan kişilerin çok azı radyolojik olarak belirgin 
hastalık geliştirme eğilimindedir ve çoğunda belirgin solunumsal 
bozukluk gelişmemektedir. Asbestozisli çalışan kümülatif temas 
ile parankimal skarlaşmanın ilerleme riski nedeniyle daha fazla 
toza maruz kalmadan uzaklaştırılmalıdır (6). Solunumsal hasta-
lığa katkıda bulunan diğer nedenler azaltılmalı veya ortadan kaldı-
rılmalıdır. Özellikle sigaranın hastalığın başlangıcı ve gelişimine 
katkıda bulunması yönünde bazı deliller olması nedeniyle sigara 
bıraktırılması önem arz etmektedir.

Asbestin parankimal değişiklikleri radyolojik olarak IPF’den 
güvenilir bir şekilde ayırt edilemediğinden (17), özellikle anti-fib-
rotik tedavinin İPF’nin ilerlemesini yavaşlattığı kanıtlanmış olma-
sına rağmen, anti-fibrotik tedavinin asbestoziste etkinliğine dair 
yeterli kanıt bulunmamaktadır (18).

Başka fibröz maddelerle asbestin yer değiştirilmesi ve sıkı çev-
resel kontrollerin sağlanması asbeste mesleki temasın dramatik 
olarak azalmasına yol açmıştır. Yapılan son çalışmalar asbesto-
zis tanılı hastaların önemli bir bölümünde İPF tanısı konulduğu 
gösterilmiştir (19).

Ülkemizde asbest kullanımı 2004 yılında sınırlanmış ve 2011 
yılında tümüyle yasaklanmıştır. İlgili yönetmeliklerle asbestin 
her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, asbest 
içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, asbest ürünlerinin 
veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasak-
tır. Ülkemizde tüm yasaklamalara rağmen halen riskli iş kolla-
rı mevcuttur. Bunlar arasında gemi söküm işi, kentsel dönüşüm 
kapsamında inşaat yıkım alanları en önemli mesleki temaslardır. 
Bu amaçla 2013’te çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, ba-
kım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruz kalmala-
rının önlenmesi ve bu maruz kalımdan doğacak sağlık risklerin-
den korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlen-
mesi amacıyla bir yönetmelik çıkarılmıştır (20). Bu Yönetmelik 
kapsamındaki işler, özel eğitimli ve sertifikalı asbest söküm uz-
manı nezaretinde asbest söküm çalışanı tarafından yapılmakta-
dır. Yine bu yönetmelikte ve 2013’te yayınlanan Tozla Mücade-
le Yönetmeliği’nde işyerlerinde asbest için sınır değer: 0,1 lif/cm3 

(8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama) olarak belirtilmiştir (6). Ça-
lışanların sağlık durumu değerlendirme sonucuna göre akciğer 
radyografileri uygun sürelerle tekrarlanır, bu süre 2 yılı aşamaz. 
Benzer öneriler 2013’te Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği’nde de bildirilmiştir (21).
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Türkiye’de asbestle ilişkili meslek hastalığından çok çevresel 
temasa bağlı hastalıklar daha fazla görülmektedir. Bu konu ile il-
gili ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız.

KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZU
Kömür işçisi pnömokonyozu (KİP) kömür tozu inhalasyonuna 
bağlı olarak ortaya çıkan solunum sistemi hastalığıdır (22). Kömür 
madeninde çalışan işçiler bu hastalığa yakalanma riski altındadır. 
Kömür madenlerinde çalışanlarda pnömokonyoz görülme sık-
lığı bu madenlerden çıkarılan kömürün tipine, karbon, silika ve 
diğer mineralleri de içerebilme potansiyeline, maruz kalınan to-
zun yoğunluğu ve süresi gibi birçok faktöre bağlıdır (23). Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde 1970-1974 yılları arasında 25 yıldan 
fazla kömür madeninde çalışanlarda KİP prevalansı %32 saptan-
mışken, 2005-2006’da benzer grubun prevalansı %9 saptanmış-
tır (24). Türkiye’de değişik zamanlarda yapılan lokal çalışmalar-
da KİP prevalansının %1-14 arasında değiştiği gösterilmiştir (25). 
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2017 yılında mes-
lek hastalıkları istatistiklerinde meslek hastalığı tanısı sayısı 693 
olarak yayınlanmıştır; bunların 36’sını (%5,2) kömür ve linyit çı-
karılması işlerinde çalışanlar oluşturmakta olup KİP tanısı alan 
18 (%2,6) kişidir (26).

KİP kömür tozunun akciğerde depolanması ile oluşan pato-
lojik durumdur.  KİP ‘te birincil lezyon kömür makülüdür. Kömür 
makülü, alveolar makrofaj ve mukosilier klirens tarafından temiz-

lenen miktarı aşan toz temasında oluşur. Bu durum terminal solu-
num ünitelerinde kömür tozunun birikmesine yol açar. Uzun sü-
reli birikim fibroblastların respiratuvar bronşiyol yakınında ma-
kül sınırlayıcı bir retikülin tabakası salgılamasına neden olur. Ma-
külün progresif olarak ilerlemesi bronş duvarını zayıflatabilir. Kü-
çük maküllerin birleşmesi ile büyük lezyonlar oluşabilir. Başlan-
gıçta akciğerin üst lobları tutulurken hastalığın ilerlemesi ile alt 
loblar da tutulur. KİP’te radyolojik olarak çapı 10 mm’den küçük 
lezyonlar basit, 10 mm’den büyük lezyonlar komplike olarak ad-
landırılır. Madencilerin yalnızca küçük bir kısmında (<%5) komp-
like veya progresif fibrotik hastalık gelişir (6). Yüksek kuvarts ma-
ruz kalımı KİP’in hızlı progresyonu ve PMF oluşumu ile ilişkili-
dir. Silikozis ve PMF yeni oluşumu veya progresyonu, akciğer fon-
kiyon kaybı kömür tozu maruz kalımı sonlanmasına ragmen de-
vam edebilir (27).

Kömür madeninde çalışanlarda öksürük ve balgam çıkarma 
sıklıkla görülür. Bu belirtiler kömür işçisi pnömokonyozundan zi-
yade toz inhalasyonundan kaynaklanan kronik bronşit nedeniyle-
dir. Basit KİP genellikle asemptomatiktir. Komplike hastalıkta ise 
başlangıçta eforla nefes darlığı olurken hastalık ilerledikçe istira-
hatte dahi nefes darlığı olur. Progresif masif fibrosis solunum yet-
mezliği ve ölüme yol açar.

Basit KİP’te göğüs grafisi akciğer parankiminde küçük, yuvar-
lak, nodüler, çapı 1 cm’den küçük opasitelerinin varlığını gös-
terir (28). Başlangıçta üst akciğer zonlarında görülürken, hasta-

Tablo 2. Özelliği olan kayaç veya mineraller maruz kalım eşik sınır değerleri (3)

Kayaç-mineral TWA Time Weighted Average (Zaman Ağırlıklı Ortalama)

Asbest 0,1 lif/cm3

Silika (Kristal Yapıda) Kuvars (Solunabilir) 10 mg/m3

% SiO
2

+2

Kuvars (Toplam) 30 mg/m3

% SiO
2

+2

Kristobalit: Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır. Tridimit: Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır.

Mineral Sınır Değer (mg/m3)

Amorf yapıda (doğal diatomalı toprak içeren)

80 mg/m³

% SiO
2

+2

Silikatlar (%1’den az kristal silika içeren)

Mika

Talk (asbest içermeyen)

Talk (asbest içeren)

Sabuntaşı

Portland Çimentosu

Grafit (doğal)

Kömür Tozu:

%5 ve daha az SiO
2
 içeren solunabilir toz 2,4 mg/m³

%5’ten fazla SiO
2
 içeren solunabilir toz 10 mg/m³

% SiO
2

+2

İnert veya İstenmeyen Toz Solunabilir Kısım 5 mg/m³

Toplam Toz 15 mg/m³
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lık ilerledikçe akciğerin alt zonlarında da görülür. Hiler lenf bez-
lerinin kalsifikasyonu silika teması eşlik etmediği sürece görül-
memektedir. Büyük parankimal opasiteler olduğunda kompli-
ke kömür işçisi pnömokonyozu/PMF tanısı konur.

Kaplan sendromu, romatoid artriti olan kömür madencilerin-
de göğüs radyografisinde hızla gelişen yuvarlak dansitelerin gö-
rülmesi ile karakterizedir. Bu yuvarlak dansiteler kaviteleşme eği-
limindedir ve histolojik olarak nekrotik kollajen ve kömür tozu ta-
bakalarından oluşur (nekrobiyotik nodül). Kaplan sendromunun 
akciğer bulguları artritin başlangıcından önce veya birlikte ola-
bilir (6).

Solunum fonksiyon testleri hastalığın evresine göre değişmek-
tedir. Basit hastalıkta genellikle solunum fonksiyon testleri nor-
maldir. Komplike hastalıkta ise azalmış diffüzyon kapasitesi ve 
anormal kan gazı ile birlikte restriktif veya mikst patern görüle-
bilir. Kömür işçisinde saptanan obstriktif solunum bozukluğunun 
nedeni kronik bronşit, KİP veya her ikisinin birlikteliği olabilir.

Basit KİP genellikle benign seyirlidir. Silikozisten farklı ola-
rak akciğer tüberkülozu ve akciğer mantar enfeksiyonunda artış 
beklenmez. Komplike hastalıkta etkilenmeye bağlı olarak hafif-
ten ağıra solunumsal belirtiler ve solunum yetmezliği görülebi-
lir. Etkilenmenin derecesine bağlı olarak çalışan sürekli toz tema-
sından uzaklaştırılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yer altı 
madencilerinde federal olarak işletilen bir tıbbı gözetim programı 
çerçevesinde periyodik akciğer grafisi ücretsiz olarak çekilmek-
tedir. Akciğer grafisinde KİP saptanan madenciye hak kaybı ol-
madan daha düşük toz içeren başka bir işte çalışma hakkı sağlan-
mıştır.

Kömür tozuna bağlı solunum hastalığının önlenmesi kömür 
madeni tozuna temasın etkili kontrolüne bağlıdır. Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde 1969 yılında yürülüğe giren Kömür Madeni 
Sağlık ve Güvenlik Kanunu ile pnömokonyoz insidans ve preva-
lansının azaltmak için önemli adım atılmıştır. Bu yasa ile maden-
ciler için madenlerdeki toz seviyelerini izlemek ve radyografik gö-
zetim sağlamak amacıyla programlar hazırlamıştır (6). Ülkemiz-
de 2013’te yürürlüğe giren Tozla Mücadele Yönetmeliği ile işvere-
ne; her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz 
temasını önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korun-
ması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almak, be-
lirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını sağla-
mak, çalışanların sağlık gözetimi, eğitimi ve bilgilendirilmesi gibi 
yükümlülükler getirerek pnömokonyoz ile mücadele planlanmış-
tır (3).

DİĞER PNÖMOKONYOZLAR
Grafit (kömür işçisi pnömokonyozu benzeri hastalığa sebep 
olur), kaolin, diatomlu (yosunlu) toprak (silikozis benzeri has-
talığa sebep olur), talk ve mika (hem silikozis hem asbestozis 
özelliklerini gösteren hastalığa sebep olur) gibi diğer mineral 
tozlar da akciğerde parankimal fibrozise neden olurlar (6). Bir me-
tal tozu olan alüminyum oksit de miks toz pnömokonyozuna 
(Shaver hastalığı, alüminyum akciğeri) ve dökümcü astımına 
(İng. potroom asthma) neden olur (25).

İnterstisyel akciğer hastalıklarının yeni sınıflandırılmasın-
da naylon flok yeni etkenler arasında gösterilmiştir. Naylon flok, 
naylonun ince ince kesilmesi sonucu oluşan, 10-15 μm çapında lif-

lerdir. Koltuk, elbise ve otomobil döşemeciliğinde kullanılmakta-
dır. Ayrıca naylon, suni ipek ve polyester yapımında da kullanıl-
maktadır.  Naylon floklar; interstisyel akciğer hastalığı ve inters-
tisyel pnömoniye neden olmaktadır. İnterstisyel akciğer hastalı-
ğına bağlı yapılan biyopsilerde lenfositik bronşiyolit ve lenfoid hi-
perplazili peribronşiyolit görülmüştür (6,28).

Demir oksit, kalay oksit, baryum sülfat, antimon, gümüş, 
kalay, seryum gibi inert tozları soluyan çalışanlarda görülen 
pnömokonyozlara benign veya inert toz pnömokonyozu adı 
verilmektedir. Bu inert tozlara maruz kalım akciğer yapısı ve 
fonksiyonunda belirgin bir bozukluğa sebep olmaz, patolojik 
incelemelerde minimal stroma reaksiyonu izlenir. Bu tozla-
ra saf maruz kalım olduğunda başlamış olan doku reaksiyonu, 
maruz kalımın sonlanması ile birlikte düzelir (19,29).

Demir oksit partiküllerine maruz kalımlarda siderozis görül-
mektedir. Kaynakçılık, madencilik, dökümcülük, çelik üretimi, de-
mir oksit üretimi, zımpara taşı üretimi riskli meslek gruplarıdır. Bu 
çalışanlarda klinik belirti ve bulguların yokluğuna karşın radyolojik 
olarak yüksek atenüasyonlu mikronodüller ve retiküler opasiteler 
izlenebilir. Bu radyolojik bulgular fibrozisten ziyade alveoler mak-
rofajlarda biriken metal partiküllerinin radyo opak görünümleridir. 
Bu radyolojik bulguların bir kısmı gerileyebilir ve maruz kalım ke-
sildikten sonra tamamen kaybolabilir. Kalay oksit inhalasyonuna 
bağlı stannozis, baryum sülfat inhalaysonuna bağlı baritozis diğer 
inert toz pnömokonyozlarıdır (25,29). Gümüş takıların parlatma iş-
lemi sırasında demir oksit kullanılmaktadır. Demir ve gümüş par-
tüküllerinin yoğun inhale edilmesi sonucu nadir görülen bir pnö-
mokonyoz olan argirosiderozis görülebilmektedir (25). 

Tungsten karbidleri ve daha az miktarda titanyum, tantal, va-
nadyum, molibdenin kobalt, nikel, demir ile çok yüksek ısıda ka-
rıştırılıp bağlanması ile sert metaller elde edilmektedir. Zırh kap-
lama, elmas parlatma ve metal kesimi gibi yüksek dayanıklılık ge-
rektiren metallerin yapımında kullanılmaktadır. Bu metaller sert 
metal akciğer hastalığı denilen pnömokonyoza neden olmaktadır. 
Genellikle alt zonlarda görülür ve interstisyum ve alveollerde çok 
çekirdekli dev hücreler görülmektedir (25). 

ÜLKEMİZDE PNÖMOKONYOZ TANISI 
ve AKIŞ ŞEMASI
Ülkemiz için, 05 Kasım 2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği ekinde belirti-
len tanı şeması Şekil 1’de verilmiştir (3).

Ülkemizde meslek hastalıkları listesi ile meslek hastalık-
larının tanı, bildirimi ile ilgili düzenlemeleri içeren Çalışma 
Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri 
Yönetmeliği’nde pnömokonyozlar için belirlenmiş olan “Maruzi-
yet Süresi” (zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin or-
taya çıkması için gereken en az süre) ve “Yükümlülük Süresi” (si-
gortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı ta-
rih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen 
en uzun süre) sırasıyla 3 yıl ve 10 yıldır (30). Bu süreler gerek gö-
rüldüğü takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu 
tarafından düzenlenebilmektedir. Yönetmeliğe göre yetkilendiril-
miş sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen sağlık kurulu rapor-
larında “(…) tespitlere dayanak teşkil eden pnömokonyoz vakala-
rında uygun teknikle çekilen PA akciğer grafisi, ayırıcı tanıda ge-
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rek olması hâlinde YÇBT, tüberküloz mevcut ise ARB (...) ayrıntılı 
olarak raporun karar hanesi dışında ayrıca belirtilir.” Yönetmeli-
ğe göre yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarınca usulüne uygun dü-
zenlenerek kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Müdürlüğü 
veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gönderilen sağlık kurulu rapo-
ru ve dayanağı tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurulu’nca değerlen-
dirilmesi, meslek hastalığı kararı ve meslek hastalığı durumunda 
meslekte kazanma gücü azalma oranı hesaplanması için, sigorta-
lının meslek hastalığı iddiasıyla bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik 
Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe ile başvur-
ması gerekmektedir.
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Şekil 1. Tozla Mücadele Yönetmeliği ekinde verilen pnömokonyoz tanı şeması (3)

*İş yeri ortamında toza maruz kalım öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler,
kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır). 
** PA akciğer grafisinin (en az 35x35cm) veya dijital akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi, Yönetmelik kapsamında okuyucular tarafından yapılır. 
*** Okuyucular tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen çalışanlar, meslek hastalıkları açısında Sosyal Güvenlik
Kurumu’nca yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularına sevk edilir.

YAPILACAK İŞLEMSOLUNUM FONKSİYON 
TESTLERİNDE PATOLOJİ

PA AKCİĞER GRAFİSİNDE 
PATOLOJİ

SEMPTOM VE 
BULGU

Meslek hastalığı tanısı koymaya 
yetkili hastanelere sevkinin 

sağlanması***
VAR/YOK VAR/YOKVAR/ŞÜPHELİ**

VAR/YOK VARYOK

VAR/YOK VARYOK

İleri tetkik için göğüs 
hastalıkları kliniği olan ikinci 
basamak sağlık kuruluşuna 

sevkinin sağlanması

İşyeri ortamında toza 
maruziyet öyküsü

VAR*

Pnömokonyoz ile ilgili patoloji 
yok (periyodik muayenelere 

devam edilmesi)
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MESLEK ASTIMI
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TANIM ve TANI KRİTERLERİ
İşle ilişkili astım halen kısa latens süreli en sık görülen mesleki ak-
ciğer hastalığı olup, aynı zamanda gelişmiş ülkelerde en sık görü-
len mesleki akciğer hastalığıdır (1, 2). İşle ilişkili astım terimi hem 
meslek astımını hem de işle alevlenen astım tanımlarını kapsar. 
Meslek astımı (MA), iş yeri dışı uyaranlara bağlı olmayıp iş yerin-
deki maruz kalımlara bağlı gelişen değişken hava akımı kısıtlan-
ması, havayolu aşırı duyarlılığı ve hava yolu inflamasyonu ile ka-
rakterize, işle ilişkili astım formudur (3, 4).

Erişkin başlangıçlı astımların yaklaşık %10-25’i MA’dır (5, 6). 
İşle ilişkili astımın önemli ve sık görülen bir alt tipi de işle alevle-
nen astımdır. İşle alevlenen astım (İAA), işe başlamadan önce var 
olan veya eşzamanlı gelişen, iş yeri koşullarında kötüleşen astım 
formudur. Kliniği, beklenmedik bir maruz kalım sonrası tek geçi-
ci alevlenme ile meslek astımını taklit eden günlük işle ilişkili kö-
tüleşme arasında değişir (7). Son zamanlarda yapılan çalışmalar-
da işle alevlenen astımın meslek astımına göre daha ciddi seyret-
me eğiliminde olduğu ve hem İAA’nın hem de MA’nın tedavisine 
yönelik harcamaların işle ilişkili olmayan astımlılara göre 10 kat 
daha fazla olduğu gösterilmiştir (8). 

İAA ile MA ayırıcı tanısında epidemiyolojik çalışmalarda an-
ketler tercih edilmekte iken, klinik çalışmalarda daha objektif 
yöntemler tercih edilmektedir. Spesifik bronş provokasyon testle-
ri ayrımda kullanılabilmektedir. Vaka tanımları yerel standartlara 
ve işçilerin tazminat ödemeleri için tıbbi hukuksal tanımlara göre 
de etkilenmektedir. Şekil 1 ve 2’de İİA klinik değerlendirme ve yö-
netimi ile ilgili algoritma görülmektedir.

Latent periyod sonrası görülmesine göre MA iki gruba ayrılır:
1. İşyeri duyarlılaştırıcılarının neden olduğu MA; alerjik veya 

immünolojik (latent periyot olan)
2. İrritanların neden olduğu MA; nonalerjik veya non immünolo-

jik, RADS Reactive airway dysfunction syndrome (Reaktif hava-
yolu disfonksiyonu sendromunu) içeren irritant-induced astım
MA doğal seyri aşağıdaki gelişim süreci ile karakterizedir;

1. Maruz kalım başlangıcı,
2. Duyarlanma,

3. Üst ve alt havayolu duyarlılığının başlangıcı,
4. Klinik hastalık,
5. Maruz kalımın kesilmesi ya da devamı,
6. Tamamen düzelme, iyileşme veya astımın sebat etmesi.

MA, spesifik immünolojik yanıt ile ilişkili bir mekanizma ara-
cığıyla astımı indükleyen ajan olarak tanımlanan spesifik iş yeri 
duyarlaştırıcısı tarafından kaynaklanabilmektedir. Mesleksel du-
yarlaştırıcılar, yüksek molekül ağırlıklı (YMA) olup (>10 kD, ge-
nellikle protein veya glikopeptit yapıda) tipik alerjik yanıta ve spe-
sifik IgE üretimine neden olmaktadır. Kişi bir kez duyarlandığın-
da çok düşük doz maruz kalımlar rinokonjuktivit ve ilişkili astı-
mı indükleyebilmektedir (9). Düşük molekül ağırlıklı (DMA) mes-
leki kimyasallar da duyarlanmaya ve astıma neden olmaktadır. 
Bunlardan bazıları spesifik IgE üretimi ile ilişkilidir. Ancak çoğu 
DMA kimyasal duyarlaştırıcının astımı indükleme mekanizma-
sı tam olarak anlaşılamamıştır. Çoğu endüstrileşmiş ülkelerdeki 
mesleki astımının en sık nedeni izosiyanatlardır. 

Semptomların başlangıcı ile maruz kalımın başlangıcı ara-
sındaki latent periyotun süresi oldukça değişkendir. Genel ola-
rak DMA ajanlara maruz kalım ile astım gelişimi için latent pe-
riyot YMA olanlara göre daha kısadır (10). Örneğin MA geli-
şen kişilerin yaklaşık %50’ sinde diizosiyanat maruz kalımı ile 
semptom başlangıcı arasındaki süre ortalama iki yıl iken bu 
süre YMA ajanlara maruz kalımda yaklaşık beş yıldır. Bunun 
yanında son zamanlarda yapılan çalışmalarda, fenotipleme ma-
ruz kalınan ajana göre yapılmış ve YMA ajanlara maruz kalım 
sonucu oluşan meslek astımında erken astmatik reaksiyonların, 
işle ilişkili rinit ve/veya konjonktivit sıklığının, atopi varlığının 
ve hava akımı kısıtlanması riskinin daha fazla olduğu bulun-
muştur (11).

SEMPTOMLAR
MA’da semptomlar, meslekle ilişkili olmayan astım semptomları 
ile benzerdir. Anamnezde en az 3 temel semptomdan biri bulun-
maktadır. Bunlar;

59

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Kurt Ö.K., Demir A.U. (2018). Meslek Astımı. A.N. Yıldız, A. Sandal. (Ed.). 
Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını. ISBN: 978-975-491-
460-3.) güncelleyerek, genişletmişlerdir.



896 Doç. Dr. Özlem KAR KURT, Prof. Dr. Ahmet Uğur DEMİR

1. hırıltılı solunum ile daha çok ekspiryumda duyulan tiz ıslık 
sesi (wheezing), 

2. öksürük (sıklıkla geceleri artan), 
3. nefes darlığı veya nefes almada zorluk. 

Ayrıca göğüste ağırlık ve sıkışma hissi de eşlik eden semptomlar 
arasında bulunabilir. Tüm bu semptomların astım dışı akciğer 
hastalıklarında da görülebilmesi nedeniyle klinik öykü tek başına 
astım tanısını kesinleştirmede yeterli değildir (12, 13). Ancak bazı 
klinik özellikler astım olasılığını arttırmaktadır. Astım semptom-
larının saatler ve günler içinde kendiliğinden, tetikleyici faktör ke-
sildiğinde ya da tedavi ile düzelme göstermesi ve bununla birlik-
te tetikleyicilerle (alerjen, soğuk hava, egzersiz, vb.) ve/veya mes-
leki maruz kalımlarla ortaya çıkması en önemli klinik ipuçlarıdır. 

Meslek öyküsü alınırken işin özellikleri, kronolojik iş öyküsü, 
maruz kalınan maddeler, endüstri alanı, iş yerinin özellikleri, ko-
ruyucu önlemler, diğer çalışanlarda benzer şikâyetler olup olma-
dığı detaylı sorgulanmalıdır. İş yerinde veya mesai bitimine bir-
kaç saat kala semptomların artması ve hafta sonu veya tatil gün-
lerinde belirgin düzelmesi MA’da sık görülür ancak tanı için mut-
lak gerekli değildir. Daha ciddi astımı olan hastalarda persistan 
semptomlara neden olan olası erken ve geç faz reaksiyonlarının 
birlikteliği bu klasik paternin izlenememesine neden olabilir. Üs-
telik çalışan iş yerinde etyolojik faktöre hergün maruz kalmayabi-
lir, aralıklı maruz kalımlar işle semptom ilişkisini ortaya koymak-
ta zorluklara sebep olabilir. 

Akciğer dışı semptomlar arasında en sık YMA proteinöz ajan-
lar ile MA gelişiminden önce işle ilişkili rinokonjonktivit (gözler-
de kaşınma, sulanma, nazal konjesyon, rinore) görülebilir. Bazı 
ajanlar da (diizosiyanatlar, lateks, temizlik malzemeleri, vb.) aler-
jik kontakt dermatitler ile ilişkili bulunmuştur. Lateks gibi YMA 
ajanlara maruz kalım ile maruz kalınan vücut bölgelerinde işle 
ilişkili ürtiker görülmektedir, ancak bu durumun MA gelişimi 
için prediktif değerini inceleyen çalışma yoktur. MA’da fizik mu-
ayene genellikle nonspesifiktir, etkene maruz kalındığı dönemler-
de bile normal bulunmuştur. Genellikle ekspirasyonda ancak ba-
zen inspirasyonda da ronküsler duyulabilir, ancak MA tanısı için 
mutlak gerekli değildir.

RİSKLİ İŞ KOLLARI ve MESLEK DALLARI
Çalışma koşulları ile MA bakımından riskli iş kollarından bazıları 
ve etkenler Tablo 1’de sıralanmıştır. İşle ilişkili astım için 300’ün 
üzerinde duyarlaştırcı etken tanımlanmıştır. Maruz kalım etki-
lenmede en önemli basamaktır, pek çok çalışmada düşük düzey-
deki maruz kalımda duyarlanma riskinin daha düşük olduğu be-
lirtilmişse de, tüm çalışanları duyarlanma riskinden koruyacak 
en düşük güvenli maruz kalım düzeyi yoktur. Son dekadda mey-
dana gelen endüstriyel gelişmeler çalışma yaşamında maruz ka-
lım ve etki profilinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Ör-
neğin, Avrupa’da çalışma gücü değişmiş, hassas gruplardan olan 
daha yaşlı nüfusun ve kadınların daha fazla çalışma hayatında yer 
almaları, atopi prevalansında artma ve göçmen çalışanların art-
ması önem kazanmıştır (14). Yeni teknojiler, yeni sektörler ve yeni 
maruz kalımlar yukarıda sayılan etkenlere yenilerinin eklenmesi-
ne neden olmuştur. Temizlik çalışanlarında klorin gibi bazı irri-
tan ajanlara maruz kalım sonucu gelişen non-alerjik astım semp-

tomları epidemisi bildirilmiştir (15). Henüz pek çoğunun etki me-
kanizması tam olarak anlaşılamamış, astıma neden olabilen ya 
da astımı tetikleyebilen irritan ya da duyarlaştırıcı yeni ürünlerin 
(Örn. boyalar, yapıştırıcılar, biyosidler, deterjanlar gibi) geliştiril-
mesi ve kullanım alanı bulması ile yeni sektörlerde de sıklığın art-
tığı görülmeye başlanmıştır (14).

TANI YÖNTEMLERİ
Meslek astımında doğru tanının konulabilmesi için çeşitli tanısal 
testler kullanılmaktadır. Bunlar klinik öykü, non-spesifik bronş 
provokasyon testi (NSBPT), immünolojik testler, iş yeri maruz ka-
lımlarıyla ilişkili fonksiyonel ve inflamatuvar değişikliklerin belir-
lenmesi, laboratuvar ortamında şüphelenilen ajanla spesifik bronş 
provakosyon ve iş ortamında spesifik provokasyon testidir. Bu yön-
temlerin avantaj ve kısıtlılıkları mevcuttur. NSBPT düşük maliyetli 
olması, astım tanısını doğrulaması, çalışma döneminde testin ne-
gatifliği mesleksel astım tanısından uzaklaştırması avantajları ara-
sındadır ancak astım tanısında düşük spesifite söz konusudur (16). 

İmmünolojik testler düşük maliyet, IgE duyarlılığını göster-
mesi (ancak MA’yı değil), un ve lateks için yüksek spesifik IgE de-
ğerlerinin MA için pozitif prediktif değerinin yüksekliği avantaj-
larıdır (17). Ancak çoğu DMA ajan için spesifik IgE ticari ürünle-
rinin olmaması ve lateks dışında diğer YMA ajanlar için deri prick 
testi ve spesifik IgE ürünlerinin standardize edilmemiş olması de-
zavantajlarıdır (18). 

Seri PEF Peak expiratory flow (Tepe akım hızı) ölçümünün 
avantajları düşük maliyet, yüksek maliyetli ekipman gerektir-
memesi, iş yeri ortamında uygulanabilmesidir. Kısıtlılıkları efo-
ra bağlılığı, kooperasyon gerekliliği, hasta tarafından değiştirile-
bilmesi (işini kaybetme korkusu, maluliyet alma isteği vb.), neden 
olan etken konusunda fikir vermemesidir. Çalışma Gücü ve Mes-
lekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne 
göre MA iddiası olduğunda bronş provokasyon ve benzeri testleri, 
tatil döneminde 15 gün, iş ortamında 20 gün süreyle günde dört 
kez belirlenen PEF değerleri ayrıntılı olarak raporda belirtilme-
si önerilmektedir. Laboratuvar ortamında yapılan spesifik bronş 
provokasyon testi MA tanısında ve neden olan ajanın tanımlan-
masında halen referans metot olarak kabul edilmektedir ancak 
maliyetli ve zaman alan bir test olması, belli merkezlerde yapı-
labilmesi, ciddi astım reaksiyonlarına sebep olabilmesi, kompleks 
maruz kalımların laboratuvar şartlarında oluşturulamaması gibi 
kısıtlılıkları söz konusudur (19).

SAĞLIK GÖZETİMİ ve GENEL 
ÖNLEMLER
Bu bölümde irdelenen korunma önlemleri ikincil koruma başlığı 
altında yer almaktadır. İş yerinde astım için sağlık gözetimi, risk 
altındaki çalışanların sağlığının korunmasını sağlamak ve erken 
astım vakalarına tanı koymak için yapılması gereklidir. İşle ilişkili 
astım tanısının erken konulması oldukça önemlidir çünkü tanı sı-
rasında nispeten normal akciğer fonksiyonuna sahip olan ve tanı-
dan önce semptomları daha kısa olan çalışanlarda iyileşme daha 
olasıdır (1). Bunun yanında maruz kalınan solunum duyarlaştı-
rıcıları açısından gerekli düzenlemelerin yapılması için, çalışan-
ların sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi adına iş yerine bildirim-
ler sağlanmış olmaktadır. Hangi iş yerinde İİA için sağlık göze-
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timi yapılacağına dair öneriler için bilinen alerjen ve işkollarının 
yanında duyarlaştırıcıların tanımlandığı listelerden faydalanıla-
bilir (Örn. http://www.hse.gov.uk/asthma/substances.htm, http://
www.aoecdata.org/ExpCodeLookup.aspx) aspx ya da http://www.
hse.gov.uk/asthma/substances.htm).

İŞE GİRİŞ MUAYENESİ
İş yeri hekimi tarafından yapılan genel muayenede geçmiş hikaye-
nin değerlendirilmesi (sigara içme anamnezi dâhil), iş anamnezi, 
daha önceki işler (süreler/maruz kalınan etkenler), mevcut iş/iş ye-
rinde oluşan maddeler, özgün alerji öyküsü, mevsimsel rinit, kon-
jonktivit ve/veya bronşiyal astım, iş yeri ilişkili belirtiler (örneğin, 
burun akıntısı, hapşırma, gözlerde yanma, solunum yolu belirtileri, 
ürtiker benzeri deri belirtileri), tıbbi olarak tanı konmuş atopik eg-
zema (nörodermatit) açısından değerlendirme yapılır (20).

Primer korunmada yapılabilecekler duyarlaştırıcı ajanlardan 
uzak durulması, bilinen duyarlaştırıcı ajanı güvenli alternatifi ile 
değiştirmek, riski azaltmak için bilinen duyarlaştırıcı ajanın fizik-
sel ve kimyasal formunu değiştirmek (daha az volatil ürünler, lateks 
ve pudra içermeyen eldiven vs), iş yerindeki duyarlaştırıcıların sevi-
yelerini ölçmek ve takip etmek, iş yerindeki çalışanları eğitmektir.

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERİ
Sağlık gözetimini farklı şekillerde uygulayan iş yerleri olması an-
cak bunların karşılaştırmalı çalışmalarının bulunmaması nede-
niyle pratikte nasıl uygulanacağına dair genel bir görüş bulunma-
maktadır. Bu konuda işverenlerin iş sağlığı profesyonelleri ile bir-
likte karar vermesi daha doğru bir yaklaşımdır. Astıma neden ol-
duğu bilinen bir ajana en az orta derecede maruz kalma riskinin 
bulunduğu bir iş yerinde, bazal anket ve spirometri ile değerlen-
dirme, 12. haftada bir anket ve sonrasında yılda 1 kez anket ve spi-
rometri ile takip önerilmektedir (21). Gerekli olduğu durumlarda 
duyarlanan çalışanı belirleyebilmek için deri prick testi ve kanda 
spesifik IgE bakılması yararlı bilgiler sağlayabilir. Spirometri de-
ğerlendirmelerinde FEV

1
 veya FVC’den herhangi birinde beklenen 

değerin %80’nin altında olması veya FEV
1
/FVC’ nin %70’in altın-

da olması durumunda ileri tetkik amaçlı hastaneye sevki planlan-
malıdır. Bazal spirometri değerlerindeki düşüşler için halen tartış-
malar devam etmektedir. ACOEM American College of Occupa-
tional and Environmental Medicine (Amerikan Mesleki ve Çevre-
sel Tıp Cemiyeti) başlangıç değerine göre yaşa bağlı beklenen FEV

1
 

kaybı göz önüne alındıktan sonra %15’den fazla düşme olması du-
rumunda ileri tetkik önermektedir (22). BOHRF British Occupati-
onal Health Research Foundation (İngiliz İş Sağlığı Araştırmaları 
Vakfı) daha önceden astımı olan veya konjonktivit ve rinit gelişen 
hastalar MA gelişimi açısından artmış riske sahip olmaları nede-
niyle bu çalışanlarda 6 ayda bir sağlık gözetimi önermektedir (23). 
Bu değerlendirmelerin yanı sıra, maruz kalınan etkenler ve olası 
sağlık etkileri, riskler ve çalışanların sağlık sorunlarını nasıl bildi-
receğini içeren eğitimler önemli bir komponenti olmalıdır.

İŞE DÖNÜŞ MUAYENELERİ ve 
REHABİLİTASYON
İşe dönüş muayenesi ise, iş yeri hekiminin önemi tam kavran-
mamış görevlerinden biridir. Pek çok iş yerinde uygulanma-
maktadır. Son düzenlemelerde; süre belirtilmeden “Çalışanların 

sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 
dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yapa-
rak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık 
durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin 
onayına sunmak” iş yeri hekiminin görevleri arasında sayılmıştır.

Rehabilitasyon süreci önemli bir aşamadır, erken dönemde uy-
gulandığında başarı şansı fazladır. Yapılan çalışmalar MA tanısı 
sonrası çalışanların 1/3’ünün işsiz kaldığını göstermektedir. Er-
ken tanı ve yer değiştirme veya duyarlaştırıcı ajanın ikamesi ile 
maruz kalımın erken sonlandırılması tam düzelme için en iyi se-
çeneği sunmaktadır.

GENEL ÖNLEMLER
İşle ilişkili astım etyolojisinde yeni sektörler ve yeni ajanlar eklen-
mekte olup, yaklaşık 400 duyarlaştırıcı yada irritan ajan tanım-
lanmıştır (24). İşle ilişkili astım oluşumuna neden olan etkenin 
ortadan kaldırılması en iyi yoldur ve birincil korunmanın temeli-
ni oluşturmaktadır. Duyarlılığa neden olan kimyasal madde veya 
malzemenin duyarlılığa yol açmayan maddeyle değiştirilmesi en 
etkili korunma yöntemidir. Astımlı çalışanın solunum irritanları 
ve diğer astım tetikleyicilerine maruz kalınmayacağı bir işte (veya 
o koşulların sağlandığı aynı işte) çalıştırılması uygun bir yaklaşım 
olacaktır. Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda, etkilenen ça-
lışan sayısının azaltılması ya da çalışma süresinin kısaltılması di-
ğer önlemler arasında yer almaktadır.  

Eğer kullanılan maddelerin yerine başka maddelerin kullanıl-
ması mümkün değilse teknik kontrol önlemleri alınabilir. Tozun, 
buharın, gaz ve dumanların açığa çıktığı her noktaya yerel aspi-
ratör, havalandırma (yerel ve genel) ve yerel emici fan konulmalı-
dır. Bu tür havalandırmalarda toz ve duman çalışanın bulunduğu 
yerden geçirilmemeli ve solunum düzeyine ulaşmadan kaynağın-
dan uzaklaştırılmalıdır. Teknik (mühendislik) kontrol önlemleri-
nin düzenli bakımının ve periyodik testlerinin yapılması gerekli-
dir. Solunum maskeleri, eldivenler, koruyucu gözlükler ve giysiler 
de dâhil kişisel koruyucu donanım sağlanmalıdır. Çalışanlara iş 
ortamındaki tehlikeleri anlatmak önemlidir ve iş güvenliğini sağ-
lamak için eğitimler verilmelidir. Yüksek riskli alanlarda kapsül-
lenmiş enzimlerin kullanılması veya robotların kullanılması gibi 
teknolojik yaklaşımlar düşünülebilir (25).

Duyarlaştırıcı kimyasallar için iş yerinde uygulanan maruz ka-
lım sınır değerlerinin, duyarlılık düzeyini azaltması beklenir, çün-
kü yüksek maruz kalım düzeyleri ile duyarlılığın arttığı bilinmek-
tedir. Bununla birlikte, ilişki karmaşık olabilir, pik maruz kalım 
seviyelerinin ortalama maruz kalım seviyelerinden daha önem-
li olup olmadığı konusunda bir fikir birliği yoktur ve altında tüm 
çalışanların korunduğu net maruz kalma eşik değerleri tanımlan-
mamıştır (26).

İrritanla indüklenen astım olgularının çoğu, öngörülmesi ve 
önlenmesi zor olabilecek kazara maruz kalımlar sonucu geliş-
mektedir. Kazara maruz kalma meydana geldiğinde, nedenlerinin 
araştırılması ve daha sonra benzer bir maruz kalımı önlemek için 
alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesi önemlidir (24).

İş yerinde alevlenen astımın birincil önlenmesi, astımı olan 
çalışanların uygun eğitimini ve korunmasını içermelidir. Mevcut 
rehberlere göre astımın optimum kontrolü birçok durumda hasta-
ların normal bir yaşam sürmesine ve çalışmasına izin vermektedir, 
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ancak astımı olan çalışanların ihtiyaç durumunda iş yerinde kur-
tarıcı ilaçlarına erişimleri kolaylaştırılmalıdır (24).

TEDAVİ
Mesleksel astımın farmakolojik tedavisi mesleksel olmayan astım 
tedavisi ile aynıdır. Astım ilaçları çevresel korunmanın bir alter-
natifi olarak düşünülmemelidir. Hasta ve hekimi maruz kalımdan 
kaçınmanın en iyi düzelmeyi sağlayacağını ancak tam iyileşmenin 
olmayabileceğinin farkında olmalıdır. 

Tablo 1. Mesleki astıma yol açan düşük ve yüksek molekül ağırlıklı kimyasallar ile riskli iş kolları

Düşük molekül ağırlıklı kimyasallar Riskli iş kolları

İzosiyanatlar (örn; tolüen diizosiyanat, difenilmetan diizosiyanat, 

hekzametilen diizosiyanat, naftalin diizosiyanat)
Poliüretan işçileri, çatı ustası, izolatörler, ressamlar

Anhidiritler (örn; trimetilik anhidrit, fitalik anhidrit) Boya, plastik, epoksi reçineleri üreticileri

Metaller (örn; kromik asit, potasyum dikromat, nikel sülfat, vanadyum, 

platin tuzları)
Metal levha kaplayıcısı, kaynakçılar, metal ve kimyasal işçileri

İlaçlar (örn; beta laktam ajanlar, opiyatlar, diğer) İlaç işçileri, tarım işçileri, sağlık profesyonelleri

Odun tozu (örn; Batı kırmızı sedir, akçaağaç, meşe, egzotik ağaçlar) Marangoz, ağaç işçisi, doğramacı

Boyalar ve beyazlatıcılar (örn; antrakinon, karmin, kına özü, persülfat, 

reaktif boyalar)
Kumaş ve kürk boyacıları, kuaförler

Aminler Kimyagerler, temizleyiciler, plastik üreticileri

Tutkal ve reçine (örn; akrilatlar, epoksi) Plastik üreticileri

Çeşitli (örneğin, formaldehit, glutaraldehit, etilen oksit, piretrin, polivinil 

klorür buharı)
Laboratuvar çalışanları, tekstil işçileri, boya püskürtme, sağlık profesyonelleri

Yüksek molekül ağırlıklı organik materyaller

Hayvansal proteinler (örn; evcil ve laboratuvar hayvanları, balık ve deniz 

ürünleri)

Çiftçiler, veterinerler, kümes hayvanları işlemciler, balık ve deniz ürünleri 

işlemeciler

Unlar ve tahıllar Fırıncılar, gıda işlemcileri, rıhtım işçileri

Enzimler (örneğin, pankreas ekstreleri, papain, tripsin, Bacillus subtilis, 

bromelain, pektinaz, amilaz, lipaz)
Fırıncılar, gıda işlemcileri, ilaç işçileri, plastik işçiler, deterjan üreticileri

Bitki proteinleri (örneğin, buğday, tahıl tozu, kahve çekirdekleri, tütün 

tozu, pamuk, çay, lateks, psilyum, çeşitli unlar)
Fırıncılar, çiftçiler, gıda ve bitki işlemcileri, sağlık çalışanları, tekstil işçileri

Etkene maruz kalımın azaltılması, tamamen kaçınmanın 
mümkün olmadığı durumlarda önerilebilir ancak, hiçbir zaman 
ilk öneri olmamalıdır. Solunum koruyucu donanımların kullanı-
mı güvenli bir seçenek olarak düşünülmemelidir (özellikle ağır as-
tımlı hastalarda).
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Şekil 1. İşle ilişkili astım klinik değerlendirme ve yönetimi ile ilgili algoritma (Kaynak (9)’dan modifiye edilmiştir)

İşle ilişkili astım semptomları olan yeni tanı ve/veya kötüleşen astım 
semptomları olan tüm hastalarda astımı düşün

İşle ilişkili olmayan astım

İȘLE İLİȘKİLİ ASTIM

Astımı ve başlangıcını doğrula:
Tıbbi öykü-çocukluk astımı, allerjileri
Semptomlar-baslangıcı/doğası/zamanlaması
Spirometri-bronkodilatör yanıtı ve/veya havayolu reaktivitesi-metakolin 
provokasyonu
Tedaviler

ASTIM
Astıma sebep olabilecek ya da kötüleştirebilecek faktörleri/
maruz kalımları değerlendir
Meslek öyküsü (allerjenler, irritanlar, egzersiz, soğuk, 
enfeksiyon, iş türü, maruz kalınan ajanlar, diğer işçiler 
semptomlar, maruz kalım zamanlaması ve boyutu)
Çevre öyküsü (ev hayvanları, ev içi maruz kalımlar, ortam hava 
kirliliği)
Atopi/allerjiler

Astım ile iş yeri ilişkisini doğrula Tıbi öykü- çocukluk astımı, allerjileri
Semptomların iş veya çevre ile başlangıcı/zamanlaması/ciddiyeti
Fizyoloji: PEF kayıtları, SFT, Metakolin yanıtı, spesifik 
bronkoprovokasyon testi
İmmünolojik testler (spesifik IgE, cilt testi)

Bu bulgulardan ne kadar fazlası pozitifse o kadar çok işle ilişkilidir.
Değerlendirmeyi tamamlamak için ve/veya hastayı iş yerinden 
uzaklaştırmadan önce uzmana gönder

MESLEK ASTIMI
a) Duyarlılaştırıcı (maruz kalımı önleyin/
azaltın, seçilmiş vakalarda immünoterapi,
maruz kalan işçilerin gözetini)
b )İrritan (maruz kalımı azaltma)
Her ikisinde de:
En uygun astım tedavisini verin
Hastayı izleyin-ciddi astımı varsa iş
değişikliği
Tazminat yardımını değerlendirin
Diğer maruz kalan işçileri de önlemeyi
düşünün

İŞLE ALEVLENEN ASTIM
Astım tedavisini optimize edin
İşyeri ve iş dışındaki tetikleyicileri azaltın 
Hastayı izleyin-ciddi astımı varsa iş değişikliği 
Tazminat yardımını değerlendirin
Diğer maruz kalan işçileri de önlemeyi düşünün

ASTIM DEĞİL
Astım benzeri semptomlara neden olan diğer 
durumları değerlendir
Vokal kord disfonksiyonu
Üst havayolu irritasyon
Hipersensitivite pnömonisi
Rinosinüzit
Psikojenik faktörler

MESLEKİ ASTIM TANI AŞAMALARI ALGORİTMALARI
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Astım benzeri semptomları olan ve iş yeri ile klinik öyküsü uyumlu hasta

Astım kanıtı yok

Mümkün değil

Spesifik inhalasyon 
provokasyon testi (SPT)

Eğer MA hikayeden 
kuvvetle düşünülüyorsa, 

cilt testi pozitifliği ve 
şüpheli ajana karşı 

spesifik anti IgE 
birlikteliği MA için 

yüksek prediktif değere 
sahiptir. 

Negatif test sonuçları 
tanıyı ekarte ettirmez.

SPT yapılabiliyorsa
Seri PEF ölçümü ± metakolin 

provokasyonu ± işte ve iş 
dışında balgamda eozinofil sayısı 

veya yapılabiliyorsa işte veya 
laboratuvarda

SPT

Mümkün

İşle ilişkili 
olmayan astımMeslek astımı

Duyarlaştırıcı ile 
indüklenen astım olası 

değil

NegatifNegatif Pozitif

Astım

Hasta çalışmıyorHasta çalışıyor

Astım değil (alternatif 
tanıları araştır) İşe dönüşü düşün

Hasta çalışıyor

Astımın değerlendirilmesi
(reversible hava akımı kısıtlanması, havayolu aşırı duyarlılığı veya bu iki ile 

beraber mümkünse immünolojik testler)

Şekil 2. Astım benzeri semptomu olan erişkinde meslek astımı değerlendirmesi (Kaynak (4)’ten modifiye edilmiştir)
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MESLEKİ ETKENLERE BAĞLI 
HİPERSENSİVİTE PNÖMONİSİ
Mesleki etkenlere bağlı hipersensivite pnömonisi (HP), EAACI 
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (Avru-
pa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi) tarafından, “çalışma 
ortamında karşılaşılan organik veya düşük molekül ağırlıklı ajan-
lara karşı gelişen, periferik havayolları, alveoller ve etrafındaki 
interstisyel dokuda lenfositik ve sıklıkla granülomatöz enflamas-
yonla seyreden, IgE aracılı olmayan alerjik reaksiyon sonucu ge-
lişen, klinik prezentasyon ve seyrin değişkenlik gösterebildiği im-
münolojik bir akciğer hastalığıdır’’ şeklinde tanımlamıştır (1). Li-
teratürde “ekstrensek alerjik alveolit” şeklinde de adlandırılmakla 
beraber patolojik değişikliklerin alveoller dışında bronşiyol ve in-
terstisyumda da görülüyor olması nedeniyle güncel olarak tercih 
edilen adlandırma “hipersensitivite pnömonisi” (İng. hypersensiti-
vity pneumonitis) şeklindedir. 

TARİHÇE ve EPİDEMİYOLOJİ
18. yüzyılda Ramazzini tarafından çiftçilerde HP’ye benzer bir kli-
nik tablo; 1932’de ise Cambell tarafından çiftçi akciğeri tanımlan-
mıştır (2, 3). Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafın-
dan yayınlanan “SGK Yıllık İstatistikleri” nin meslekte kazanma 
gücü azalma oranı %10’un altında olan hastaları içermemesi, bu 
nedenle meslek hastalığında mevcut durum açısından açıklanan 
verilerin sınırlı olması ve “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma 
Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” ekinde verilen 

“Meslek Hastalıkları Listesi”nde HP’lerin bulunmaması nedeniy-
le mesleki etkenlere bağlı HP epidemiyolojisi tam olarak bilinme-
mektedir. Ülkemizden bildirilen olguların incelendiği 2010 yılında 
yürütülen bir araştırmada, o dönemki nüfus değerlendirildiğinde 
olguların sayısının sınırlı olduğu gözlemlenmiştir ve meslek hasta-
lıkları açısından birçok olgunun atlanmakta olduğu sonucuna ula-
şılmıştır (4). Literatür verileri incelendiğinde ise tanı kriterlerine 
göre değişkenlik göstermekle birlikte genel popülasyonda 100.000 
kişi yıl için yaklaşık 0,9 şeklinde düşük bir insidans değerine ula-
şıldığı; interstisyel akciğer hastalıkları olgularının ise %1,5-12’sini 
oluşturduğu gösterilmiştir (1). Riskli mesleklerde çalışanlarda bu 

insidans değerlerinin daha yüksek olduğu da gösterilmiştir. Malig-
nite dışı solunumsal hastalıklarda mesleksel etiyolojilerin yükünü 
inceleyen bir derlemede, iş yeri maruz kalımlarının tüm HP olgu-
larının %19’undan sorumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır (5).

HP olgularında sigara içiciliği prevalansının daha düşük ol-
duğu ve sigara içicilerinde HP ile ilişkili ajanlara yüksek düzey-
de maruz kalım sonrasında bu ajanlara karşı gelişen spesifik an-
tikor düzeylerinin daha düşük olduğu gösterilmiş ve sigaranın 
HP gelişimi açısından koruyucu olabileceği üzerinde durulmuş-
tur; ancak sigara içici bireylerde görülen HP daha kronik ve ağır  
seyretmektedir (6). 

KLİNİK
HP gelişimi ile ilişkisi saptanan ajanlar Tablo 1’de verilmiştir 
(1). HP olgularında klinik prezentasyon ve sonuçlar heterojen-
lik göstermektedir. Geçmişte; akut, subakut, kronik şeklinde-
ki sınıflandırılıp, akut/subakut ve kronik şeklinde ikili bir ayrı-
ma gidilmiş olsa da, 2020 yılında yayınlanan ATS American Tho-
racic Society (Amerikan Toraks Derneği), JRS Japanese Respira-
tory Society (Japonya Solunum Derneği), ALAT Associacion La-
tinoamericana de Torax (Latin Amerika Toraks Derneği) HP Tanı 
Rehberi’nde bu sınıflamanın fibrotik ve non-fibrotik şeklinde ya-
pılması önerilmiştir (7). Her iki alt tipte de dispne, öksürük, inspi-
rasyon ortası raller; ortak belirti ve bulgulardır. Daha az sıklıkta 
kilo kaybı, grip benzeri semptomlar (subfebril ateş, titremeler, hal-
sizlik gibi) gibi konstitüsyonel semptomlar, göğüste sıkışma his-
si, vizing (hırıltılı solunum), fizik muayenede oskültasyonda ral-
ler ve santral siyanoz saptanabilir. Prezentasyon akut (günler veya 
haftalar içinde) veya daha uzun süreli (haftalar veya aylar içeri-
sinde) izlenebilir. Akut başlangıç ve konstitüsyonel semptomlar, 
non-fibrotik alt tiple daha uyumlu olmakla birlikte klinik prezen-
tasyon şekli ile alt tip arasında özgül bir ilişki bulunmamaktadır.

GÖRÜNTÜLEME, LABORATUVAR ve 
PATOLOJİ BULGULARI
Akciğer grafisi %20’ye varan sıklıkta normal saptanabilmektedir, 
bu nedenle tanıdaki yeri sınırlıdır. Tercih edilen radyolojik gö-

60
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Tablo 1. Hipersensitivite pnömonisine sebep olabilen mesleki etkenler (Kaynak (1)’den uyarlanmıştır.)

Kategori Etken Meslek Kolları ve Temas Şekilleri

Bakteriler
Termofilik aktinomiçesler

Çiftçiler, şeker kamışı işçileri, şapkalı mantar işçileri, patates 

ayıklayıcıları, organik gübre işçileri, havalandırma sistemi

Lichtheimia corymbifera Çiftçiler

Acinetobacter, Ochrobactrum Metal işleme sıvıları

Streptomyces albus Organik gübre işçileri

Klebsiella oxytoca Nemlendiriciler

Bacillus subtilis enzimleri Deterjan endüstrisi

Mycobacterium avium kompleksi ve diğer tüberküloz 

dışı mikobakteriler
Kaplıca işçileri

Mycobacterium immunogenum Metal işleme sıvıları, makine operatörleri

Mantarlar Alternaria alternata Nemlendiriciler, ağaç işçileri

Aspergillus spp. Duvar kaplama işçileri, tütün yetiştiricileri, malt işçileri

Trichosporon cutaneum Yaz tipi hipersensitivite pnömonisi

Penicillium glabrum Şişe mantarı işçileri

Pencillium roqueforti Peynir işçileri

Penicillium verrucosum Gıda işleyicileri

Penicillium camemberti Gıda işleyicileri

Penicillium citreonigrum Turba yosunu işleme işinde çalışanlar

Cryptostroma corticale Akçaağaç kabuğu soyucuları, çiçekçiler

Botrytis cinerea Şarap üreticileri

Mucor stolonifer Paprika dilimleyiciler

Rhodotorula Nemlendiriciler

Çeşitli şapkalı mantarlar: Shiitaki, Bunashimeji, Pleurotus, 

Pholiota, Shimeji, Agaricus
Şapkalı mantar işçileri

Enzimler Fitaz, subtilisin, amilaz Hayvan besleme, temizlikçiler, deterjan endüstrisi

Hayvan & böcek 

proteinleri

Kuş serum ve tüy proteinleri Kuş besleyicileri

Sıçan serum proteinleri Laboratuvar çalışanları

İnci İnci endüstrisi

Yumuşakçaların kabukları Sedef endüstrisi

İpek Tekstil işçileri

Karmin Gıda ve kozmetik endüstrisi

Sitophilus granarius Çiftçiler

Bitki proteinleri Yer bademi Gıda işleyicileri

Kuru baklagiller (Örn. soya) Gıda işleyicileri

Malt Gıda işleyicileri

Aljinat Yosun işçileri

Ağaçlar: ramin, çam Ağaç işçileri

Esparto çimeni tozu (kâğıt malzemesi) Duvar kaplama işçileri

Düşük molekül 

ağırlıklı 

kimyasallar

Diizosiyanatlar Kimyasal ve poliüretan endüstrisi, boyacılar

Asit anhidritler Plastik işçileri, uçak endüstrisi

Akrilat bileşikleri Diş teknisyenleri

Triglisidil izosiyanürat Boyacılar (toz boya)

Farmasötik ajanlar: penilisilinler, sefalosporinler Farmasötik endüstrisi

Dimetil fitalat ve stiren Yat imalatı

Metaller Kobalt Sert metal işçileri

Çinko Dökümcüler

Zirkonyum Seramik işçileri
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rüntüleme yöntemi yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi-
dir (YÇBT) (8). ATS/JRS/ALAT rehberinde YÇBT bulguları tipik 
HP, HP ile uyumlu ve HP açısından belirsiz olmak üzere üç grup-
ta sınıflandırılmıştır (7). Non-fibrotik HP için tipik bulgular, her 
biri diffüz dağılımlı olmak üzere en az bir parankimal infiltras-
yon ve en az bir küçük havayolu hastalığı bulgusu varlığı şeklin-
de tanımlanmıştır. Parankimal infiltrasyon bulguları buzlu cam 
opasiteleri ve mozaik atenuasyon (buzlu cam dansitesi ile birlik-
te normal akciğer alanlarının varlığı); küçük havayolu hastalı-
ğı bulguları ise kötü sınırlı sentrilobüler nodüller ve hava hapsi 
bulguları olarak belirtilmiştir. Parankimal anormalliklerin kra-
niokaudal (bazal alanlarda tutulum izlenebilir veya bazal alan-
lar korunabilir) veya aksiyel olarak diffüz dağılabileceği belirtil-
miştir. Non-fibrotik HP için HP ile uyumlu bulgular, HP olgula-
rında tanımlanmış diğer özgün olmayan ve tipik bulguların var-
yantları şeklindeki bulgulardır (Örn. tek tip buzlu cam opasitele-
ri, akciğer kistleri, alt lob baskın fibrozis vb.). Her iki kategoriye 
uymayan bulgular ise HP açısından belirsiz olarak sınıflandırıl-
mıştır. Aynı rehberde fibrotik HP için tipik HP bulguları bir fib-

rozis ve en az bir küçük havayolu hastalığı bulgusu varlığı şek-
linde tanımlanmıştır. Fibrozis; aksiyel ve kraniokaudal planlar-
da rasgele, orta zonlarda baskın veya alt zonlar görece korunmuş 
şekilde dağılım gösterebilir. Küçük havayolu hastalığı bulgusu ise 
kötü sınırlı sentrilobüler nodüller ve/veya buzlu cam dansiteleri 
ile mozaik atenuasyon ve/veya hava hapsi bulguları şeklinde ta-
nımlanmıştır. Fibrotik HP için HP ile uyumlu bulgular, varyant 
fibrozis paternleri beraberinde küçük havayolu hastalığı bulgula-
rını içermektedir. Her iki kategoriye uymayan fibrozis bulguları 
ise (Örn. olağan interstisyel pnömoni paterni) HP açısından be-
lirsiz olarak sınıflandırılmıştır.

HP olgularında sorumlu etken, serumda spesifik presipitan 
antikorlar gösterilerek saptanabilir. Ancak test panelinde bu et-
kenin yer almaması, testte kullanılan antijenlerin saflık düzeyinin 
yeterli olmaması ve hasta serumunun test öncesi yeterince kon-
santre edilmemesi gibi teknik konular nedeniyle her hastada pre-
sipitan antikor varlığı gösterilemeyebilir (9). Bununla birlikte gü-
nümüzde bu testin yalnızca bazı merkezlerde yapılabiliyor olması 
da tanısal anlamda kısıtlılık yaratan diğer bir durumdur.

Şekil 1. Olası hipersensitivite pnömonisi tanısal değerlendirme algoritması (7 numaralı kaynaktan uyarlanmıştır.)
*Maruz kalım değerlendirmesi detaylı klinik öykü ve/veya HP ile ilişkili potansiyel antijenlere karşı serum IgG testi ve deneyimli ve 
uzmanlaşmış merkezlerde yapılan spesifik provokasyon testlerini içermektedir. **Olası non-fibrotik HP için transbronşiyal akciğer biyopsisi 
önerilir. ***Olası non-fibrotik HP için, merkezin deneyimine bağlı olarak, transbronşiyal akciğer kriyobiyopsisi önerilir. #CAB, non-fibrotik HP 
olgularında nadiren düşünülür.
BAL: bronkoalveoler lavaj; CAB: cerrahi akciğer biyopsisi; HP: hipersensitivite pnömonisi; TBAB: transbronşiyal akciğer biyopsisi; TBKB: 
transbronşiyal akciğer kriyobiyopsisi; YÇBT: yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi.

Maruz 

kalımları
yeniden

değerlendir

Toraks görüntülemesinde yeni saptanan 

interstisyel anormallikler

Maruz kalım değerlendirmesi* ve YÇBT*

BAL’da lenfosit analizi

(± TBAB)**

Multidisipliner tartışma

TBKB*** veya CAB# düşün

Şekil 2’de verilen HP tanısı
bileşik değerlendirmesi

Multidisipliner tartışma

Multidisipliner tartışma

Belirsiz tanı

Yüksek güvenilirlikte HP tanısı

Diğer tüm maruz kalım, YÇBT, BAL, TBAB 

kombinasyonları

Uyumlu maruz kalım VE YÇBT'de tipik HP 

paterni VE BAL'da lenfositoz
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Bronkoalveoler lavaj (BAL) incelemesi ve akciğer biyopsisi ta-
nıyı destekleyebilir (1). HP’yi destekleyen BAL sıvısı bulguları len-
fositoz (>%20 ve sıklıkla>%50) ve bununla birlikte düşük CD4+ / 
CD8+ T Lenfositlerin oranı (ayırıcı tanıda yer alan sarkoidozdan 
ayıran bir bulgudur) saptanmasıdır (6, 10). ATS/JRS/ALAT rehbe-
rinde HP tanısı için histopatolojik kriterler HP, olası HP ve HP açı-
sından belirsiz olmak üzere üç grupta sınıflandırılmıştır (7). Non-
fibrotik HP için; hücreden zengin interstisyel pnömoni, hücreden 
zengin bronşiyolit, biçimli iyi oluşmamış (İng. ill-defined) nekro-
tizan olmayan granülom bulgularının tamamının varlığı ile alter-
natif bir tanı düşündüren bulguların (Örn. iyi oluşmuş nekroti-
zan ve/veya sarkoid granülomları) mevcut olmaması durumu HP 
olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kriterlerden biçimli iyi oluşma-
mış granülomlar yok ise olası HP; olası HP paternine ilave olarak 
idiyopatik interstisyel pnömoni düşündürecek bulgu (Örn. non-
spesifik interstisyel pnömoni paterni) var ise HP açısından belirsiz 
olarak adlandırılmaktadır. Aynı rehberde fibrotik HP için; kronik 
fibrotik interstisyel pnömoni, havayolu merkezli fibrozis, iyi oluş-
mamış nekrotizan olmayan granülomlar bulgularının tamamının 
varlığı ile alternatif bir tanı düşündüren bulguların mevcut olma-
ması durumu HP olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kriterlerden iyi 
oluşmamış granülomlar yok ise olası HP; olası HP paternine ila-
ve olarak idiyopatik interstisyel pnömoni düşündürecek bulgu var 
ise HP açısından belirsiz olarak adlandırılmaktadır.

Tanı için yapılabilecek bir diğer test ise spesifik bronş provo-
kasyon testidir. Bu testler laboratuvar ortamında veya iş yerin-
de şüphelenilen ajanla yapılabilmektedir; meslek astımı tanısında 

2032ST 

YÇBT

HP için tipik HP ile uyumlu HP açısından belirsiz

BAL yok veya BAL’da lenfositoz yok 

ve histopatoloji yok veya belirsiz 

histopatoloji

Maruz kalım +         –Maruz kalım +         –Maruz kalım +         –
Maruz kalım öyküsü 
ve/veya serum IgG testi

Ekarte 

edilemez
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Orta 

güvenilirlik

Orta 

güvenilirlik

Yüksek 
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Kesin
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edilemez

Düşük 
güvenilirlik

Düşük 
güvenilirlik

Orta 

güvenilirlik

Orta 

güvenilirlik

Yüksek 

güvenilirlik

Yüksek 

güvenilirlik*
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Şekil 2. Görüntüleme, maruz kalım değerlendirmesi, BAL’da lenfositoz ve histopatolojik bulguların birlikte değerlendirilmesini temel alan 

hipersensitivite pnömonisi tanısı (7 numaralı kaynaktan uyarlanmıştır.)

*İlave klinik bilgi sonrasında yeniden değerlendirmeyle patolog görüşü değişmezse veya histopatolojik açıdan ikinci bir uzman değerlendirmesi 

sonrasında güvenilirlik “kesin” seviyesine çıkabilir.

BAL: bronkoalveoler lavaj; HP: hipersensitivite pnömonisi; YÇBT: yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi. 

kullanılan spesifik provokasyon testlerine benzer protokollerde ve 
güvenlik önlemleri altında özelleşmiş merkezlerce yapılmalıdır (1). 
Testlerin rutin kullanımı önündeki engeller arasında gereken ola-
naklar itibariyle her merkezde uygulanamamaları, standardize an-
tijen preparatlarının olmaması ve pozitif yanıtı tanımlayacak vali-
de edilmiş kriterlerin ortaya konmamış olması bulunmaktadır (1).

TANI
HP tanısı için bir altın standart test bulunmamaktadır; iyi bir 
anamnez, fizik muayene, görüntüleme ve laboratuvar bulguları-
nın birlikte değerlendirilmesi önemlidir (1). Bu doğrultuda ATS/
JRS/ALAT rehberinde HP tanısı için algoritma önerileri Şekil 1 
ve Şekil 2’de verilmiştir (7). Buna göre; HP’den şüphelenilen ol-
gularda YÇBT’de saptanan radyolojik bulguların, maruz kalımı 
ortaya koyacak anamnez veya serumda presipitan antikorların, 
BAL’da lenfositoz varlığının araştırılması ve histopatolojik örnek-
leme yapılması önerilmektedir (Şekil 1). Tetkikler sonucunda elde 
edilen bulgulara göre HP tanısının güvenilirlik seviyesi şu şekilde 
sınıflandırılmıştır: Kesin / Yüksek – Orta – Düşük Güvenilirlik / 
Ekarte edilemez (Şekil 2).

AYIRICI TANILAR
HP olgularındaki ayırıcı tanılar Tablo 2’de verilmiştir (1, 2).

TEDAVİ ve PROGNOZ
HP tedavisinde esas önemli nokta sorumlu antijenden uzak du-
rulması olsa da ajanın saptanmasındaki zorluklar ya da yapılacak 
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Üçüncül koruma
•	 Tanı	alan	olguların	uygun	tıbbi	yönetimi

BİSİNOZİS
Pamuk işçilerinde görülen akciğer sorunları yüzyıldan uzun süre-
dir bilinmektedir, 1831’de Kay, sıklıkla hafta sonu çalışmayan işçi-
lerde pazartesi günleri işe başlayınca göğüste sıkışma ve ateş oldu-
ğunu gözlemlemiş ve bu gözlemini “pazartesi sabahı ateşi” olarak 
adlandırmıştır (12, 13). Fransız bir hekim olan Proust tarafından 
bu klinik durum bisinozis (İng. Byssinosis) olarak adlandırılmıştır 
(14). Bir hava yolu hastalığı olan bisinozis için günümüzde “astım 
benzeri hastalık” şeklinde bir adlandırma da mevcuttur.

EPİDEMİYOLOJİ
Pamuk tozuna maruz kalım, akut ve kronik bronşit gelişimi ile 
ilişkilidir (12). Dünya genelinde ABD, Pakistan, Çin gibi ülke-
lerden bildirilen araştırma sonuçlarına göre pamuk tozuna ma-
ruz kalan çalışanlarda bisinozis ile bronşitik bulguların preva-
lansı %16-26 arasında değişkenlik göstermektedir (15-17). Ülke-
mizde yayınlanan araştırmalarda ise bu prevalans %0-25 arasında  
saptanmıştır (18).

Genel popülasyonun %65’inin pamuk tozu bileşenlerinin inha-
lasyonuna anlamlı şekilde reaksiyon gösterdiği saptanmış olmak-
la birlikte bazı bireylerin pamuk tozunun solunumsal etkilerine 
daha yatkın olmalarının mekanizması tam olarak bilinmemekte-
dir (12). Pamuk ipliği yapımında tarak, çırçır ve açma basamakları 
ile makinelerin bakımı işinde çalışanların artmış riskleri olduğu 
bildirilmektedir (12). Hastalık gelişimi riski, yapılan işin yanı sıra 
maruz kalınan toz yoğunluğu, maruz kalım süresi ve maruz kalı-
nan lif tipi ile ilişkilidir (19).

KLİNİK
Bisinozis başlangıçta, işten uzak kalınan dönemden sonra işe baş-
lanan ilk gün ortaya çıkan yakınmalar ile karakterize olsa da iler-
leyen dönemde daha kalıcı semptomlar gelişebilir (12). Bu yakın-
malar arasında ateş ve grip benzeri semptomlar, göğüste sıkışma 
hissi, öksürük, vizing ve dispne yer almaktadır (18, 19). Bisinozis 
ile ilgili Schilling tarafından önerilen evreleme Tablo 3’te; WHO 
World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 
önerilen sınıflandırma ise Tablo 4’te verilmiştir (20, 21). 

Bisinozis olgularında spirometrik değerlendirme yapıldığında, 
tatil sonrası ilk iş gününde yakınmalarla beraber FVC ve FEV1’de 
azalmanın görüldüğü, bu azalmanın ilk iş günü boyunca giderek 
şiddetlendiği; ancak haftanın diğer iş günlerinde akciğer fonksi-
yonlarındaki bu azalmanın gerilediği gözlenmiştir (12). 

TEDAVİ ve KORUMA (12, 19)
•	 Bisinozis	olgusu	saptandığında	semptomatik	bireyin,	maruz	

kalınan çalışma ortamından uzaklaştırılması
•	 Çalışma	yerlerindeki	toz	kontrolü
•	 Eski	teknolojinin	terk	edilmesi

ORGANİK TOZ TOKSİK SENDROMU
Organik toz toksik sendromu (OTTS); metal dumanı ateşi ve po-
limer dumanı ateşine benzer şekilde sorumlu ajana maruz kalım-
dan birkaç saat sonra gelişen ateş, titreme ve miyalji ile karakteri-

Tablo 2. Hipersensitivite pnömonisi ayırıcı tanıları (Kaynak (1) ve 

(2)’den uyarlanmıştır.)

Ayırıcı Tanılar

Akut trakeobronşit, bronşiyolit, pnömoni

Akut endotoksin maruz kalımı

Organik toz toksik sendromu (OTTS)

Allerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA)

Reaktif hava yolu disfonksiyonu sendromu

Pulmoner emboli

Aspirasyon pnömonisi

Kriptojenik organize pnömoni

Difüz alveoler hasar

Hasta bina sendromu

Rekürren pnömoni

Granülomatöz akciğer hastalıkları (tüberküloz, histoplazmoz)

Mikobakteri ve mantar enfeksiyonları

Berilyozis

Silikozis

Talkozis

Langerhans hücreli histiyositoz

Granülomatozisli polianjitis (Wegener granülomatozu)

Sarkoidoz

İdiyopatik pulmoner fibrozis

Nonspesifik interstisyel pnömoni

Pulmoner fibrozisle birlikte olan KOAH (Kombine Pulmoner Fibrozis ve 

Amfizem)

Bronşektazi

Mycobacterium avium kompleksi akciğer hastalığı

değişikliğin yaşam tarzı ve çalışma durumu üzerine olası etkile-
ri nedeniyle bu her zaman mümkün olmamaktadır (9). Akut pre-
zente olan mesleki etkenlere bağlı HP genellikle tetikleyen anti-
jenden uzak durulmasıyla kendiliğinden gerilemekte; şiddetli ol-
gularda destekleyici oksijen tedavisi ve/veya kısa süreli oral korti-
kosteroid tedavisi gerekebilmektedir (1). Kronik seyri düşündüren 
bulguların varlığında, antijenden uzak durulmasına bir alternatif 
olamamakla birlikte kortikosteroid tedavisi uygulanmaktadır (1). 
Kortikosteroid tedavisi tüm formlarda semptomlar üzerinde etki-
li olabilmektedir; ancak hastalık prognozu üzerine etkisi gösteri-
lememiştir (9). Kortikosteroid tedavisine klinik ve fizyolojik para-
metrelerde ek fayda sağlanılmayıncaya kadar devam edilir, korti-
kosteroid tedavi şeması sarkoidoz tedavisi ile benzerdir (1).

KORUMA
EAACI tarafından koruma önerileri şu şekildedir (1):

Birincil koruma
•	 Maruz	kalımdan	kaçınma/maruz	kalımın	azaltılması
•	 Sağlık	ve	güvenlik	eğitimi

İkincil koruma
•	 HP	olgusu	saptanan	iş	yerinde	ilişkili	risklerin	değerlendirilmesi
•	 HP	olgusu	saptanan	iş	yerinde	başka	olgu	varlığı	açısından	

diğer çalışanların değerlendirilmesi
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ze, temas sonlandırıldıktan sonraki 48 saat içinde kendiliğinden 
düzelen bir hastalıktır (22). 

OTTS gelişimi için en yüksek riskli iş çiftçiliktir; saman veya 
mısır siloları, hayvan dışkıları ile temas ve domuz yetiştirme tesis-
lerinde çalışan işçilerde sıklıkla görülmektedir (22). Organik toz-
lara maruz kalan çiftçilerde yaşam boyu OTTS gelişim riski %19 
olarak saptanmıştır (23). 

OTTS olgularında fizik muayene sıklıkla normaldir; bibazi-
ler raller ve farklı akciğer zonlarında ronkus duyulabilir. Nötrofil 
baskın lökositoz sıklıkla saptanmaktadır; hafif hipoksemi ve akci-
ğer grafisinde infiltrasyon saptanabilir. 

OTTS’nin HP’den ayrılması önemlidir; HP bir duyarlanma 
döneminden sonra maruz kalımın devam etmesi sonucu gelişir-
ken OTTS yüksek miktarda organik toza akut maruz kalım son-
rası gelişmektedir. HP’de restriktif solunum fonksiyon bozukluğu 
saptanırken OTTS’de bazen hafif obstrüksiyon; ancak çoğunluk-

la normal solunum fonksiyon test değerleri saptanır. OTTS teda-
visi semptomatiktir; HP’den farklı olarak steroidlerin etkilerinin 
son derece sınırlı olduğu gösterilmiştir (24).
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Tablo 3. Schilling tarafından önerilen Bisinozis klinik evrelemesi (20)

Evre Özellik

Evre 0 Çalışma haftasının ilk gününde semptom olmaması.

Evre 1/2 Çalışma haftasının ilk gününde ara sıra göğüste sıkışma hissinin ortaya çıkması.

Evre 1 Göğüste sıkışma hissinin ve/veya nefes darlığının her çalışma haftasının ilk gününde düzenli olarak ortaya çıkması.

Evre 2
Göğüste sıkışma hissinin ve/veya nefes darlığının çalışma haftasının hem ilk hem de sonraki günlerinde ortaya 

çıkması.

Evre 3
Evre 2 semptomlarına ek olarak kalıcı solunum fonksiyon bozukluğunun oluşması ve ventilasyon kapasitesinin 

azalması.

Tablo 4. WHO tarafından önerilen Bisinozis sınıflandırması (21)

Sınıflandırma Bulgular

Bisinozis

Evre 0 Bulgu yok

Evre 1 Sıklıkla işe dönüşün ilk gününde göğüste sıkışma hissi ve/veya nefes darlığı

Evre 2 İş haftasının ilk ve diğer günlerinde göğüste sıkışma hissi ve/veya nefes darlığı

Solunum yolu irritasyonu

Evre 1 Toz maruz kalımı ile birlikte öksürük

Evre 2 Toz maruz kalımı ile başlayan veya alevlenen kalıcı balgam (yılın 3 ayında)

Evre 3
Toz maruz kalımı ile başlayan veya kötüleşen, solunumsal hastalığın alevlenmesiyle gözlenen veya 2 

yıldır kalıcı hale gelmiş balgam

Akciğer fonksiyonları

Akut değişiklikler

Etki yok FEV1’de %5’ten az düşme veya iş vardiyası sırasında FEV1’de artma

Hafif etkilenme İş vardiyası sırasında FEV1’de %5-10 düşme

Orta etkilenme İş vardiyası sırasında FEV1’de %10-20 düşme

Ağır etkilenme İş vardiyası sırasında FEV1’de %20 veya fazla düşme

Kronik değişiklikler

Etki yok FEV1 beklenen değerin %80’i ve üzeri

Hafiften orta düzeye etkilenme FEV1 beklenen değerin %60-79’u

Ağır etkilenme FEV1 beklenen değerin %60’ından az
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KOAH’A GENEL BAKIŞ
GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim) 
2018 raporuna göre KOAH, “genellikle zararlı partikül veya gaz-
lara ciddi maruz kalımın neden olduğu ve anormal akciğer geli-
şimi gibi kişisel faktörlerden etkilenen, havayolu ve/veya alveoler 
anormalliklere bağlı kalıcı solunumsal semptomlar ve hava akı-
mı kısıtlanmasıyla karekterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edi-
lebilir bir hastalıktır” (1, 2).

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan verilere göre 
KOAH 2016 yılı için dünya genelindeki ölüm sebepleri içerisin-
de 3. sırada yer almaktadır ve 3 milyon kişi KOAH nedeniyle yaşa-
mını yitirmiştir (3). Bunun yanı sıra önlenebilir ve tedavi edilebi-
lir olması nedeniyle KOAH önemli bir halk sağlığı sorunudur (1). 
Küresel olarak risk faktörlerine maruz kalımın devam etmesi ve 
nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle KOAH hastalık yükünün 
önümüzdeki yıllarda artacağı tahmin edilmektedir (4). Ülkemiz-
deki durum incelendiğinde ise, 2007 yılında uluslararası BOLD 
çalışması ile yayınlanmış olan KOAH prevalansı verilerinde Ada-
na ilinde elde edilen verilere göre 40 yaş ve üstü kişilerde KOAH 
prevalansının %19,1 olarak saptandığı görülmektedir (5).

Sigara içiciliği, dünya genelinde KOAH için en sık karşılaşı-
lan risk faktörüdür. Pasif sigara içiciliği ve gebelik döneminde an-
nenin sigara içiminin de KOAH gelişimine katkısı olduğuna iliş-
kin bulgulara ulaşılmıştır. Sigara dışındaki partikül maruz kalım-
larından organik ve inorganik tozlar, kimyasal ajanlar ve buhar-
ları içeren mesleki maruz kalımlar, KOAH için önemi yeterince 
kavranmamış risk faktörleridir (1). ATS American Thoracic Soci-
ety (Amerikan Toraks Derneği), mesleki maruz kalımların KOAH 
ile ilişkili solunumsal semptomlar veya fonksiyonel bozulmanın 
%10-20’sinden sorumlu olduğunu bildirmektedir (6). 2019 yılında 
yayınlanan ve malign olmayan solunumsal hastalıklarda meslek-
sel etiyolojilerin yükünü inceleyen ATS ve ERS European Respira-
tory Society (Avrupa Solunum Derneği) ortak derlemesinde, işye-
ri maruz kalımlarının tüm KOAH olgularının %14’ünden sorum-
lu olduğu sonucuna ulaşılmıştır (7). 

Açık ateşte veya iyi çalışmayan sobalarda yakılan odun, tezek, 
bitki kökleri ve kömürün yüksek düzeyde iç ortam hava kirlili-
ğine yol açabileceği ve özellikle iyi bir havalanma mevcut değil-
se kullanılan biyomas yakıtlara bağlı iç ortamdaki hava kirliliği-
nin KOAH gelişimi için önemli bir risk faktörü olabileceği belir-
tilmektedir (8-11). Sigara içiciliği ve diğer partikül maruz kalım-
larının yanında ileri yaş, akciğer büyüme ve gelişmesindeki geri-
lik, düşük sosyoekonomik durum, astım ve hava yolu hiperreakti-
vitesi varlığı, kronik bronşit varlığı ve çocukluk veya erişkinlik dö-
nemlerindeki bazı enfeksiyon öykülerinin KOAH gelişimi ile iliş-
kili olduğu belirtilmektedir (1). 

KOAH’ta görülen kronik hava akımı kısıtlanması, akciğerlerde 
küçük hava yolu hastalığı (obstrüktif bronşiyolit) ve parankim yı-
kımının (amfizem) birlikteliği sonucu gelişir. Bu patolojiler daima 
birlikte görülmeyebilir ve olgularda zaman içinde değişik oran-
larda gelişebilir. Kronik inflamasyon küçük hava yollarını daral-
tan ve akciğer parankimini harap eden yapısal değişikliklere ne-
den olur. Küçük hava yollarının kaybı da hava akımı kısıtlanması 
ve mukosiliyer fonksiyon bozukluğuna katkıda bulunur. Hava akı-
mı kısıtlanması, akciğer fonksiyonunun tekrarlanabilir ve en yay-
gın bulunan testi olduğu için genellikle spirometri ile ölçülür (1). 

GOLD kılavuzuna göre nefes darlığı, kronik öksürük ve/veya 
balgam çıkarma yakınmaları olan ve/veya ilişkili risk faktörleri-
ne maruz kalma öyküsü olan kişilerde KOAH düşünülmeli ve kli-
nik tanı için gerekli olan spirometri yapılmalıdır. Bronkodilatatör 
uygulaması sonrası FEV1 Forced expiratory volume in 1 second 
(Zorlu ekspirasyonun 1. saniyesinde atılan volüm) / FVC Forced 
vital capacity (Zorlu vital kapasite) oranının <%70 olması, uygun 
semptom ve önemli maruz kalım öyküsü olan hastalarda persis-
tan hava akımı kısıtlılığını ve KOAH tanısını doğrulamaktadır (1). 

GOLD kılavuzunda KOAH olgularının değerlendirme şema-
sında spirometrik tanı sonrasındaki basamaklar havayolu obs-
trüksiyonun değerlendirmesi ve semptomlar ile alevlenme riski-
nin değerlendirilmesidir (Şekil 1) (1, 2). 
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Bu bölümde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na (KOAH) genel bir bakış sonrasında KOAH ile ilişkili mesleksel riskler, KOAH’ın 
çalışma hayatına etkileri ve iş yerlerinde KOAH yönetimi ve solunum fonksiyonları izlemi konusundaki öneriler incelenmiştir.
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Havayolu obstrüksiyonu değerlendirmesi, spirometrik solu-
num fonksiyon testinde ölçülen FEV1’in hastanın cinsiyet, yaş, 
boy ve ırka göre beklenen FEV1 değerinin yüzdesine göre; semp-
tom ve alevlenme riski değerlendirmesi ise GOLD tarafından 
dispne değerlendirmesi için önerilen mMRC Modifiye Medi-
cal Research Council (Modifiye Tıbbi Araştırma Konseyi Anke-
ti) veya CAT COPD Assesment Test (KOAH Değerlendirme Tes-
ti) ile birlikte bir önceki yıl içerisindeki KOAH alevlenme öyküsü-
nün değerlendirmesine göre yapılmaktadır.

GOLD kılavuzu tarafından önerilen bu değerlendirme sonra-
sında olgunun GOLD evresinden bağımsız olarak sigaranın bıra-
kılması, influenza aşısı yapılması ile 65 yaş ve üstü hastalara pnö-
mokok aşısı yapılması önerilmektedir. Bunun yanında fiziksel ak-
tivitenin artırılması ve hastalık evresi, derecesi ve kronik solu-
num yetmezliğinin var olup olmamasına bağlı olarak pulmoner 
rehabilitasyon, uzun süreli oksijen tedavisi, ileri amfizeme yönelik 
volüm azaltıcı cerrahi veya girişimsel bronkoskopik uygulamalar 
gibi farmakolojik olmayan tedavi önerileri mevcuttur (1). 

GOLD rehberi stabil KOAH için farmakolojik tedavileri, 
semptom veya alevlenme riski değerlendirmesi sonucu belirlenen 
ABCD evrelendirmesine göre önermektedir (1). Buna göre öneri-
len ilk seçenek farmakolojik tedavilere bakıldığında GOLD A ev-
resinden itibaren bronkodilatatör tedavilerin ve GOLD B evresin-
den itibaren de uzun etkili bronkodilatasyon sağlayan β2 adrener-
jik agonist veya antikolinerjik tedavilerin önerildiği dikkat çek-
mektedir. GOLD D evresinden itibaren uzun etkili β2 agonist ve 
antikolinerjik tedavilerin birlikte kullanılmasının önerildiği, ay-
rıca hastanın alevlenme riski, kronik bronşit varlığı, FEV1 düze-
yi, sigara içiciliği öyküsü gibi diğer özellikleri dikkate alınarak in-
haler kortikosteroid, oral fosfodiesteraz-4 inhibitörü, uzun sü-
reli oral makrolid antibiyotik tedavisi, mukolitik ve antioksidan 
ajanların (N-asetil sistein, karbosistein gibi) tedaviye eklenebile-
ceği belirtilmektedir. Rehberde KOAH hastalarında semptomlar-
da ek tedavi gereksinimi ile sonuçlanacak şekilde akut bir kötüleş-
me olarak tanımlanan KOAH alevlenmelerinin tedavisi ise bron-
kodilatör tedavilerin yanı sıra hipoksemi varlığı, hastanın belirti 
ve bulgularına göre oksijen tedavisi, oral kortikosteroidler ve anti-
biyotikleri içermektedir (1).

Şekil 1. GOLD kılavuzuna göre KOAH’ta yeni değerlendirme şeması (Kaynak 1’den uyarlanmıştır)

Spirometrik tanı

Post-bronkodilatör
FEV,/FVC<0.7

 ≥2 veya ≥1 hastaneye yatış 
gerektiren

Alevlenme yok veya 
hastaneye kabul 

gerektirmeyen 1 alevlenme

D

B

m MRC ≥2
CAT ≥10

C

A

m MRC 0-1
CAT<10

Havayolu obstrüksiyonunun 
değerlendirilmesi

Semptomlar ya da/alevlenme 
riskinin değerlendirilmesi

FEV1 (beklenen)

GOLD 1 ≥ 80

GOLD 2 50-79

GOLD 3 30-49

GOLD 4 <30

KOAH İLE İLİŞKİLİ MESLEKSEL RİSKLER
GOLD kılavuzunda, ATS tarafından mesleki maruz kalımların 
KOAH ile ilişkili solunumsal semptomlar veya fonksiyonel bozul-
manın %10-20’sinden sorumlu olduğunun bildirildiği belirtilmiş-
tir (1, 6). Literatürde hem maruz kalım öyküsünün hem de belirli 
mesleklerin KOAH gelişimi ile ilişkisini araştıran çok sayıda çalış-
ma ile bu çalışmaların sonuçlarının birlikte değerlendirildiği sis-
tematik derlemeler ve meta-analizler de bulunmaktadır. Bu araş-
tırmalarda KOAH risk faktörleri açısından sigara içiciliği dışında-
ki faktörler arasında sayılan mesleksel maruz kalımlar arasında;
•	 Tahıl çiftçiliği; tahıl unları, organik ve inorganik tozlar
•	 Hayvan yetiştiriciliği; organik tozlar, amonyak, hidrojen sülfit,
•	 Toz maruz kalımı; kömür madenciliği, sert taş madenciliği, tü-

nel kazıcılığı, betonarme işletmeciliği, inşaat işçiliği, altın ma-
denciliği, demir ve çelik üretimi, briket-tuğla üretimi,

•	 Kimyasallara maruz kalım; plastik, tekstil, kauçuk endüstrisi, 
deri işçiliği, gıda üretim işçiliği,

•	 Kirletici “İng. pollutant” maruz kalımı; kamyon ve tır taşıma-
cılığı, otomobil yapım ve onarımı bulunmaktadır (12). 

Bununla birlikte 2018 yılında yayınlanan bir araştırmada; 2009 
ile 2017 yılları arasında bu konuda yayınlanan sistematik derleme 
ile meta-analizler incelenmiş ve farklı tipte buhar, gaz, toz ve du-
man formundaki işyeri etkilenmelerinin KOAH açısından düşük 
düzeyde risk artışıyla ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tab-
lo 1) (13). 

KOAH’IN ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ
İleri yaş KOAH gelişimi açısından bir risk faktörüdür (1). Çalış-
ma yaşamı için bu durum değerlendirildiğinde hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerde nüfusun giderek yaşlanmakta ve ça-
lışan nüfusun içerisinde yaşlı çalışanların sayısının artmakta ol-
ması, KOAH’ın çalışma hayatı üzerine etkilerinin incelenmesinin 
önemini desteklemektedir. Farklı araştırma sonuçlarına göre ça-
lışan popülasyon içerisinde KOAH prevalansı değişkenlik göster-
mekle birlikte %30’lara kadar çıkabilmektedir (14). Ülkemizdeki 
durum değerlendirildiğinde ise, KOAH prevalansının uluslarara-
sı değişkenliğini incelemeyi amaçlayan ve ülkemizden Adana şeh-
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tırma tipinde 44 araştırma incelenmiş ve KOAH hastalarında is-
tihdam ile iş performansını yansıtan absentizm (işe devamsızlık) 
ve presentizm (hastalık varlığına rağmen işe gidilmesi, hasta iken 
çalışılması) değerlendirilmiştir (15).  KOAH hastalarının istih-
dam hızlarının, KOAH olmayanlara göre daha düşük olduğu, ça-
lışmakta olanların ise işten uzak kalma sürelerinin daha fazla ol-
duğu; presentizmin değerlendirilmesi için ise geçerliliği gösteril-
miş araçlar ve sonuçların sunulmasında standardizasyona ihtiyaç 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 2) (15).

rinden elde edilen verilerin dâhil edildiği BOLD çalışmasına göre 
ülkemiz için çalışma çağına denk gelen 40-49 ve 50-59 yaş aralık-
ları için erkeklerde KOAH prevalansının sırasıyla %10,8 ve %14,5; 
kadınlarda ise %2,2 ve %4,9 olarak saptandığı görülmektedir (5).  

Literatürde KOAH’ın çalışma hayatına etkileri ile KOAH ol-
gularının çalışma ile ilgili farklı özelliklerinin değerlendirildiği 
araştırmalar bulunmaktadır. 2018 yılında yayınlanan bir sistema-
tik derlemede; 1937 ile 2017 yılları arasında bu konuda yayınla-
nan araştırmaların taranması sonrasında kohort ve kesitsel araş-

Tablo 1. Mesleksel riskler ve KOAH arasındaki ilişkiyi araştıran sistematik derlemelerin özet bulguları (Kaynak no 13’den uyarlanmıştır.)

Yazar
Dahil edilen 
çalışmaların sayısı 
ve tipleri

Toplam katılımcı 
sayısı

Değerlendirmeye 
alınan maruz kalım ve 
değerlendirme yöntemi

KOAH olgu 
tanımı*

Bulgular

Ryu 2015 (16) n = 11, Meta-analiz, 
Değerlenidirilen 
araştırmalar: Kesitsel 
araştırma: 7; Vaka 
kontrol araştırması: 4

26.959 Buhar, Gaz, Toz, Duman
JEM, uzman 
değerlendirmesi ve 
katılımcı bildirimi

GOLD, FEV1/
FVC<%70
FEV1/FVC<LLN

Buhar, Gaz, Toz, Duman
Temas öyküsü Yok / Var
OR: 1,43 (%95 CI 1,19–1,73)

Brüske 2013 
(17)

n = 27, Meta-analiz, 
Değerlendirilen 
araştırmalar: Kesitsel 
araştırma: 17

39 – 3.336 İnorganik temaslar FEV1/FVC<farklı 
sınır değerler
FEV1’de azalma

İnorganik toz, Temas öyküsü yok veya düşük şiddetli temas / 
Yüksek şiddette temas:
Ortalama FEV1 farkı: 160 mL (%95 CI:−270 mL ile −40 mL)
Beklenen FEV1 yüzdesi farkı: −%5,7 (−%8,6 ile −%2,7%) 
Solunabilir toz 1mg/m3 arttıkça FEV1/FVC<%70 olması %7 
artmakta 

Alif 2016 (18) n = 5, Meta-analiz, 
Değerlenidirilen 
araştırmalar: İzlem 
çalışması:1; Kesitsel 
araştırma: 4

1.017 – 4.267 Biyolojik tozlar
Mineral tozu
Gazlar/dumanlar
JEM ve katılımcı bildirimi

FEV1/FVC<70% 
FEV1/FVC<LLN

Biyolojik tozlar: Etki yok
Mineral tozu, Temas öyküsü Yok / Var, FEV1/FVC<%70: OR: 
1,15 (%95 CI 1,04–1,27)
Gazlar/dumanlar, Yüksek / Düşük şiddette temas OR: 1,21 (%95 
CI 1,02–1,44)

Brüske 2014 
(19)

n = 10, Meta-analiz, 
Değerlendirilen 
araştırmalar: İzlem 
çalışması: 2; Kesitsel 
ve izlem çalışması:1; 
Kesitsel araştırma: 3

90 - 417 Solunabilir kuvartz tozu
Çevresel

FEV1’de azalma Solunabilir kuvartz tozu, Yok veya düşük şiddette maruz kalım/
Maruz kalım: Ortalama FEV1 farkı: -%4,6 (%95 CI:

-%7,18 ile -%2,06)
Standardize ortalama FEV1 farkı: -0,27 (-0,40 ile -0,14)
Standardize ortalama FEV1/FVC farkı: -0,41 (-0,54 ile -0,28)

Omland 2014 
(20)

n = 59
Değerlenidirilen 
araştırmalar: İzlem 
çalışması:22; 
Kesitsel araştırma: 
37

7.332 Buhar, Gaz, Toz, Duman
JEM, uzman 
değerlendirmesi,
katılımcı bildirimi
(İn)organik toz
Çevresel ölçümler ve 
katılımcı bildirimi

GOLD 2 ve 
FEV1/FVC
FEV1/FVC<farklı 
sınır değerler

Buhar, Gaz, Toz, Duman, Toplum temelli 25 çalışmadan 22’si 
İnorganik, mineral tozu, 15 endüstriyel ve mesleksel çalışmanın 
12’si kaynak (2), kömür (2), kok kömürü (1), asfalt (1), silika (2), 
tünel işi (1), kadmiyum (1cam bileklik (1), ağartıcı (1)
Organik toz, biyolojik ajanlar
19 endüstriyel ve mesleksel çalışmanın 17’si pamuk (4), keten 
(1), hint keneviri (1), çiftçilik (4), hububat (2), odun (3), kauçuk (2);
Endotoksinler için 4 endüstriyel ve mesleksel çalışmanın 3’ü (3)

Borup 2017 
(21)

n = 12
Değerlenidirilen 
araştırmalar: İzlem 
çalışması:7; Vaka 
kontrol araştırması: 
2; Kesitsel 
araştırma:3;

114 – 228.614 İnşaat
İnşaat ile ilgili iş başlıkları

KOAH’a bağlı 
mortalite
GOLD II–IV
FEV1/FVC<LLN

İnorganik toz
İnşaat işçilerindeki 12 çalışmadan 9’u

Baur 2012 (22) n = 20
Değerlenidirilen 
araştırmalar: 
Belirtilmemiş

Belirtilmemiş Buhar, Gaz, Toz, Duman
Detayları açıklanmamış 
ölçümler

Belirtilmemiş Buhar, Gaz, Toz, Duman, Etkenler ve belirli işlerin değerlendirildiği 
araştırmalar (araştırma sayıları): amonyak (1), çimento tozu (4), 
klor (1), temizlik malzemesi (1), hardal gazı (1), dizel egzozu (2), 
çevresel tütün dumanı (1), izosiyanat (1), duman (1), sülfür dioksit 
(1), inşaat (3), domuz yetiştiriciliği (1), çiftçilik (1), dökümcülük (1), 
metalürji endüstrisi (1)

Fontana 2017 
(23)

n = 14
Değerlenidirilen 
araştırmalar: İzlem 
çalışması:1; Kesitsel 
araştırma:13

52 – 5.420 Çiftçilik
Çevresel, JEM,
katılımcı bildirimi

GOLD 2 ve 
FEV1/FVC<farklı 
sınır değerler

Organik toz, biyolojik ajanlar
Organik tozlar, endotoksinler, akarlar, amonyak, hidrojen sülfit 
ve çiftlik hayvanı yetiştiricileri

LLN Lower Limit of Normal (Normalin Alt Sınırı) : beklenen akciğer fonksiyon değerlerinin 5. persantili; FEV1 : Forced expiratory volume in 1 
second (Zorlu ekspirasyonun 1. saniyesinde atılan volüm); FVC : forced vital capacity (zorlu vital kapasite); GOLD : Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease evreleme sistemine göre beklenen FEV1 yüzdesine göre KOAH evrelemesi; JEM: job exposure matrix (işte maruz kalım 
bileşik göstergesi); CI: güven aralığı; OR: odds oranı.
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Tablo 2. KOAH’ın çalışma hayatına etkilerini inceleyen kohort ve kesitsel araştırmaların özet bulguları (Kaynak no 15’ten uyarlanmıştır.)

Yazar
Araştırma tasarımı, verilerin elde 

edildiği yer, araştırma dönemi
Katılımcıların özellikleri Araştırma sonuçları

Kohort araştırmalar

Løkke 2014 (24) -Retrospektif eşleştirilmiş kohort (12 

aya kadar takip süresi)

-Ulusal hasta kayıt sisteminden hasta 

kayıtları -1998-2010

N = 263.622 (KOAH olgusu n = 131.811)

Ortalama yaş, cinsiyet, beklenen FEV1’e göre 

%: belirtilmemiş.

Gelir getiren işte çalışma sıklığı KOAH’ olgularında KOAH 

olmayanlara göre istatiksel olarak daha yüksek (KOAH 

olgularında %16,7; KOAH olmayanlarda %23,8; P <0,01)

Nair 2012 (25) -Retrospektif eşleştirilmiş kohort 

(retrospektik olarak 8 yıla kadar 

takip süresi)

-Tazmin veritabanından elde edilen 

işyeri temelli popülasyon -2000-

2007

N = 55.224 (KOAH olgusu n = 27.612)

-Ortalama yaş:

KOAH: 44,5; KOAH olmayan: 43,8

-Erkek cinsiyet (%):

KOAH: 59; KOAH olmayan: 60

-Beklenen FEV1’e göre %: belirtilmemiş.

KOAH’ı olan ve olmayanlarda, aylık ortalama absentizm (saat) 

ve aylık ortalama işten uzak kalınan gün değerlendirilmiştir.

Darkow 2007 (26) -Retrospektif eşleştirilmiş kohort 

(retrospektik olarak 90-365 gün 

takip süresi)

- Tazmin veritabanından elde edilen, 

9 çok eyaletli şirketten işyeri temelli 

popülasyon -2001-2004

N = 4.045 (KOAH olgusu n = 1.349)

-Ortalama yaş (SS):

KOAH: 52,1 (6,0); KOAH olmayan: 51,9 (6,0)

-Erkek cinsiyet (%):

KOAH: 51; KOAH olmayan: 51,9

-Beklenen FEV1’e göre %: belirtilmemiş.

KOAH’ı olan ve olmayanlarda; kısa süreli, uzun süreli ve 

süreden bağımsız tüm malullük hızları ve ortalama işgücü kaybı 

değerlendirilmiştir. Bakılan malullük hızları KOAH olgularında 

istatiksel anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (kısa süreli 

malullük için OR:2,11; uzun dönem malullük için OR:4,21).

Kesitsel araştırmalar

Ding 2017 (27) -Kesitsel

-Birinci ve ikinci basamak sağlık 

kuruluşundaki KOAH popülasyonu

-2010 ve 2013

N = 2.166

-Ortalama yaş (SS): 65,1 (10,7)

-Erkek cinsiyet (%): 66

-Beklenen FEV1’e göre %: 61,9

Hastalar CAT skorlarına göre gruplandırılarak absentizm 

ve prezentizm değerlendirilmiş ve CAT skorundaki artış ile 

absentizm ve prezentizm arasında istatistiksel anlamlı ilişki 

saptanmıştir.

Rai 2017 (28) -Kesitsel

-Birinci basamak sağlık 

kuruluşundaki KOAH popülasyonu

-2012-2014

N = 608

-Yaş (n, %): 

38-49:68 (11,2)

50-59:253 (41,6)

60-64:287 (47,2)

-Erkek cinsiyet (%): 56,4

-Beklenen FEV1’e göre %: belirtilmemiş.

Hastalar; modifiye BODE indeksi skoru, mMRC skoru ve hava 

akımı obstrüksiyonu (bronkodilatatör sonrası ölçülen FEV1’in 

beklenen değere göre %’si) ile değerlendirilen hastalık şiddetine 

göre gelir getiren işte çalışma durumlarına göre değerlendirilmiş 

ve hastalık şiddetinde artışla çalışma arasındaki negatif ilişki 

anlamlı şekilde gösterilmiştir.

Rai 2017 (29) -Kesitsel

-Birinci basamak sağlık 

kuruluşundaki KOAH popülasyonu

-2012-2014

N = 348

-Yaş (n, %): 

38-49:38 (10,9)

50-59:253 (35,1)

60-64:287 (25,3)

≥65: 100 (28,7)

-Erkek cinsiyet (%): 62,4

-Beklenen FEV1’e göre %: belirtilmemiş.

Hastalar; GOLD evrelemesine göre hava akımı obstrüksiyonu 

dereceleri ve mMRC dispne skoruna ile değerlendirilen hastalık 

şiddetine göre absentizm ve kötü iş performansı açısından 

değerlendirilmiş ve ileri KOAH evreleri ile absentizm ve kötü iş 

performansı arasındaki anlamlı ilişki gösterilmiştir.

Onoue 2016 (30) -Kesitsel

-Çalışan popülasyonu

-2012-2013

N = 1.378 (hava akımı kısıtlılığı olan n=98)

Diğer özellikler hava akımı kısıtlılığına göre 3 

kategoriye göre (yok/hafif/orta veya ileri) verilmiş.

Hava akımı kısıtlılığı derecesi ile hastalık izni arasındaki ilişki 

değerlendirilmiş ve kısıtlılık olmayanlara kıyaslandığında orta 

veya ileri derecede hava akımı kısıtlılık ile hastalık izni alma 

açısından istatistiksel anlamlı ilişki saptanmıştır (OR:2,69, 

p:0,006).

Montes de Oca 

(31)

-Kesitsel

-Nüfus temelli anket

-2003-2004

N = 5.314 (KOAH olgusu n=759)

Diğer özellikler tüm popülasyon için verilmemiş; 

KOAH tanısı ve çalışma durumlarına göre 

verilmiş.

KOAH olup olmama ve KOAH olguları için GOLD evrelendirmesi 

ile gelir getiren işte çalışma durumu ve süresi (ay, gün ve saat 

cinsinden) arasında ilişki incelenmiştir. KOAH varlığı ile çalışma 

durumu arasında anlamlı ilişki saptanmış, bununla birlikte çok 

değişkenli analizde bu anlamlılığın devam etmediği izlenmiştir. 

Ayrıca çalışma süresi açısından değerlendirmede anlamlı ilişki 

izlenmemiştir. 

Boot 2004 (32) -Kesitsel

-Birinci basamak sağlık 

kuruluşundaki KOAH/astım 

popülasyonu

N = 189 (değerlendirilen alt grup: 71)

-Ortalama yaş (SS): 

KOAH ve hastalık izni: 47,8 (9,5)

KOAH ve hastalık izni almayan: 54,0 (6,3)

-Erkek cinsiyet (%):

KOAH ve hastalık izni: 67

KOAH ve hastalık izni almayan: 62

-Beklenen FEV1’e göre %: belirtilmemiş.

Astım ve KOAH şiddetine göre hafif/orta IIa/orta IIb/şiddetli 

olacak şekilde 4 düzeyli derecelendirme ile hastalık izni arasında 

ilişki incelenmiş ancak anlamlı ilişki saptanmamıştır. 

Sin (33) -Kesitsel

-Nüfus temelli anket

-1966-1970

N = 12.436 (KOAH olgusu n = 1.073)

-Ortalama yaş (SS): 37,9 (13,2)

-Erkek cinsiyet (%):46,5

KOAH: 58,5; KOAH olmayan: 47,4

-Beklenen FEV1’e göre %: belirtilmemiş.

KOAH olup olmama ile son 2 hafta içinde çalışıyor olmak ve 

beklenen FEV1’e göre FEV1 %’sine göre derecelendirilen hava 

akımı obstrüksiyonu düzeyi ile istihdam sıklığındaki % azalma 

arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.  

BODE indeksi: body mass index, airflow obstruction, dyspnea, exercise capacity (vücut kütle endeksi, hava akımı obstrüksiyonu, dispne, egzersiz kapasitesi); FEV1 : 
Forced expiratory volume in 1 second (Zorlu ekspirasyonun 1. saniyesinde atılan volüm); CAT: COPD Assesment Test (KOAH Değerlendirme Testi); GOLD : Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease evreleme sistemine göre beklenen FEV1 yüzdesine göre KOAH evrelemesi; mMRC: Modifiye Medical Research Council 
(Modifiye Tıbbi Araştırma Konseyi Anketi); OR: odds oranı; SS: standart sapma.
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İŞ YERLERİNDE KOAH YÖNETİMİ İLE 
İLGİLİ ÖNERİLER
İşyerlerinde KOAH yönetimi ile ilgili literatürün sistematik de-
ğerlendirmesi sonucundaki kanıta dayalı öneriler şu şekildedir 
(14):
• KOAH gelişimi ile ilişkili olan meslekler ve işyeri riskle-

ri bulunmakla birlikte çoğu meslek grubunda sigara içiciliği
KOAH’ın ana sebebidir.

• Seçilmiş gruplarda, solunumsal koruyucu kullanımı akciğer
fonksiyonlarında hızlı azalma riskini azaltabilir.

• KOAH ile ilişkili mesleksel ajanlara maruz kalan çalışanlar-
da solunum koruyucuların etkin kullanımının artırılması için
eğitim, müdahale ve farkındalığın artırılması gereklidir.

• Çalışanlar arasında mesleki KOAH risk algısı değişkenlik gös-
termekte ve sıklıkla sağlık, eğitim ve sigara içicilik durumla-
rından etkilenmektedir.

• Akciğer fonksiyonlarında hızlı azalma, mesleki risklerle ilişki-
li KOAH’ın bir özelliğidir. Düzenli ölçümler ile solunum fonk-
siyon izlemi yapılan işyerlerinde bu durum saptanabilir.

• KOAH gelişimi mesleksel riski olan çalışanlar, spirometre ile
solunum fonksiyonu ölçümünün de bulunduğu bir sağlık gö-
zetimi programı ile izlenmelidir.

• İşyeri maruz kalımlarının azaltılması ile beraber sigara bırak-
tırmaya odaklanılan uygulamalar ile mesleksel risklerle ilişkili
KOAH’ın sosyal ve ekonomik yükü azaltılabilmektedir.

• Çalışanlarda KOAH varlığı, erken emeklilik ve çalışanlar ile
aileleri üzerinde buna bağlı ekonomik etkilere neden olabile-
cek fiziksel ve ruhsal iyilik halinde azalma, depresyon ve ank-
siyete ile ilişkilidir.

İŞ YERLERİNDE SOLUNUM FONKSİYON 
İZLEMİNE İLİŞKİN ÖNERİLER
Solunum fonksiyonları; buna bağlı olarak spirometre ile ölçülen 
değerler yaşla birlikte fizyolojik olarak azalır. Sigara içmemiş sağ-
lıklı erişkinde tahmin edilen FEV1’deki azalma yılda ortalama 20-
30 ml’dir. Bununla birlikte aşağıda sıralanmış olan ve mesleki so-
lunumsal maruz kalımlar ile KOAH arasındaki ilişkinin gösteril-
diği longitudinal çalışmalarda yaş ve sigara faktörleri düzeltildik-
ten sonra mesleki sebeplere bağlı yıllık FEV1 kaybı 7-8 ml olarak 
saptanmıştır:
• Kömür işçileri (34, 35),
• Sert kaya madencileri (36, 37),
• Tünel çalışanları (38),
• Tuğla imalatçıları (39).

Bu nedenle solunum fonksiyonlarına ilişkin spirometre paramet-
relerinin zaman içerisindeki değişiminin kaydedilerek incelenme-
si, çalışanlarda mesleki maruz kalımlarının olası etkilerinin de-
ğerlendirilmesinde önem taşımaktadır. İzlemde dikkat edilmesi 
gereken teknik ve biyolojik özellikler şunlardır:
• Teknik: Ekip, ekipman
• Biyolojik:

- Çalışanın sirkadyen ritmi,
- Postürü (ayakta veya oturarak)
- Yakın zamanlı toraks / abdomen girişimi vb. komorbidite

Uzun dönem izlem sıklığını belirlenmesinde göz önünde bu-
lundurulması gereken faktörler şu şekildedir:
• İşyeri maruz kalımına bağlı gelişebilecek akciğer hastalığının

şiddeti
• Akciğer fonksiyonlarındaki düşüşün hastalığın ilerlemesini

yansıtma derecesi
• Ortaya çıkabilecek akciğer hastalığına yönelik yapılan müda-

haleler, hastalık durumunda uygulanan tedaviler
• Mevzuat

ACOEM American College of Occupational and Environmental 
Medicine (Amerikan Mesleksel ve Çevresel Tıp Koleji), NIOSH 
National Institute for Occupational Safety and Health (Amerika 
Birleşik Devletleri Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü), ATS / 
ERS ve California Halk Sağlığı Departmanı’na göre FEV1’de %15 
den fazla düşme anlamlıdır (40). Ayrıca ACOEM %10-15 arasın-
daki azalmanın yaş etkisi dışlandıktan sonra anlamlı olabileceği-
ni, NIOSH ise güncel olarak %8-10 arasındaki kayıpların da araş-
tırması gerektiğini belirtmektedir (40).

Spirometrik değerlerde zaman içerisinde meydana gelen deği-
şim, mutlak değişkenlik (başlangıç ve son elde edilen değerlerin 
çıkarılması) veya yüzde değişkenlik (başlangıç değer ile son elde 
edilen değer arasındaki farkın başlangıç değerine oranının 100 ile 
çarpımı) şeklinde takip edilebilir. Ayrıca hem bu basit matema-
tik hesaplamaları yapabilen hem de zamansal fonksiyon değişimi-
ni grafiksel olarak ifade edebilen çevrimiçi bağlantılar ve ücretsiz 
bilgisayar programları (Örn. NIOSH tarafından geliştirilen ve üc-
retsiz sunulan SPIROLA) mevcuttur (41).
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TOKSİK İNHALASYONLARIN SAĞLIK ETKİLERİ

Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE, Prof. Dr. Deniz KÖKSAL

SOLUNUM SİSTEMİ ve TOKSİK 
İNHALASYON
Akciğerler, çevreye doğrudan temas eden, geniş yüzey alanına sa-
hip savunmasız hedef organlardır. Solunum yoluyla alınan hava-
nın hacmi, kişinin uyku, istirahat veya efor sırasındaki ventilasyo-
nu etkileyen birçok faktöre bağlı değişir. Solunum sistemi, temel 
işlevi olan gaz değişimini sürdürebilmek için, inhalasyon yoluyla 
vücuda giren tehlikeli maddelere karşı da kendini savunabilmeli-
dir. Solunum sistemi savunma mekanizmaları bozulduğunda, in-
hale edilen toksik maddeler, var olan akciğer hastalığını alevlendi-
rebilir veya yeni hastalık oluşuma neden olabilir. Havadaki toksik 
maddelerin etkileri sadece solunum yolu ile sınırlı değildir. İnha-
lasyon, havadaki toksik maddelerin sistemik dolaşıma önemli bir 
giriş kapısıdır. Bu maddeler pulmoner dolaşım yolu ile sistemik 
dolaşıma transloke olabilmektedir (1).

Toksik inhalasyona bağlı belirtiler çok farklı süreçlerde orta-
ya çıkabilir. Semptom ve bulgular değişkendir, çok çeşitli klinik 
tablolar görülebilir. Hasta karşımıza akut toksisite bulguları ile 
gelebileceği gibi, günler içinde gelişen bulgular veya kronik akci-
ğer hastalığı bulguları ile gelebilir. Akut süreçte üst solunum yolu 
ve/veya alt solunum yolu etkilenebilir. Göz bulguları eşlik edebi-
lir. Hızla akut respiratuar distres sendromu (ARDS) ve ölüme va-
ran tablolar gelişebilir. Hızlı tanı ve tedavi önemlidir. Toksik etken 
hem hasta hem de hekim tarafından bilinmeyebilir. Tanı için has-
tanın iş ve iş yeriyle ilgili bilgiler ayrıntılı sorgulanmalıdır. Ma-
ruz kalınan toksik maddenin tespiti önemlidir. Toksik maddenin 
suda çözünürlüğü, partikül boyutu, asit veya alkali oluşu gibi fi-
ziksel özelliklerinin bilinmesi, hastalığın ortaya çıkış süresini ve 
başlıca etki yerlerini öngörmemize olanak sağlar. Bireysel duyar-
lılık da önemlidir (2). 

İNHALASYONLA MARUZ KALINAN MADDE 
TANIMLARI 
İnhalasyonla alınan maddeler “gaz” halinde veya havada asılı katı 
(toz) veya sıvı (aerosol) “parçacıklar (partiküller)” halinde ola-
bilir. Gazlar, standart koşullarda normal fiziksel durumu gaz ha-
linde olan maddelerdir. Hacimleri ve şekilleri yoktur. Normal ısı 
ve basınç altında sıvı halde olan maddenin gaz haline geçmesine 

“vapor (buhar)” adı verilir. Buhar da gaz gibi hacimsiz ve şekilsiz-

dir, ortama kolayca yayılarak yüksek konsantrasyonlara ulaşabilir. 
“Fume (duman)”, sıklıkla metallerin oksidasyonu ve buharlaşma-
sı sonucu oluşur, çok ince (<0,1mm) solid partiküller içerir. Tüm 
bu maddelere özellikle iş yeri ortamında maruz kalınabilir ve bu 
maddeler önlerinde fiziksel bir engel olmaksızın solunum sistemi-
ne kolayca ulaşabilir (2). Organik veya inorganik maddelerin yan-
ması sonucu oluşan “smoke (yangın dumanı)” maruz kalımı ve 
beraberinde solunum yolunda oluşan termal hasar bu bölümün 
kapsamı dışında tutulmuştur.

İşyerlerinde organik veya inorganik çok farklı tipte parçacık 
veya partikül vardır. Organik tozlar bitkisel ve hayvansal malze-
melerden, aynı zamanda endüstriyel alana yakın bulunan çevre-
nin kimyasal ara maddeler veya plastikler ile kontaminasyonun-
dan kaynaklanabilir. İnorganik parçacıklar, metalik veya metalik 
olmayan kısımlara ve silika içerme durumlarına göre sınıflanır. 
Büyük parçacıklar hızla yere düşer ve tozlaşır. Küçük parçacıklar 
hava direncinin etkisiyle daha uzun süre havada kalır ve solunan 
miktarları daha fazla olur (3). 

İNHALASYON HASARI MEKANİZMALARI
İnhalasyon hasarı, basit ve kimyasal asfiksi, pulmoner irritasyon 
veya her üçünün kombinasyonu şeklinde karşımıza çıkabilir. 

Basit asfiksi: Basit asfiktan gazlar atmosferdeki oksijenin ye-
rine geçerek asfiksiye neden olurlar. Karbondioksit, metan, etan, 
azot, argon, neon, helyum, hidrojen basit asfiksiye neden olan 
gazlar arasında yer alır. İnspire edilen havadaki oksijen fraksiyonu 
(FiO

2
) %15’in altında olması halinde klinik belirtiler başlar; FiO

2
 

%6-10 ise ölüm gerçekleşir. Basit asfiktanlara maruz kalım son-
rası ilk yapılması gereken kişiyi temiz havaya çıkarmaktır. Oksi-
jen desteği verilmeli, gerekirse mekanik ventilasyon yapılmalı-
dır. Karşılaşma düzeyinin ağırlığına bağlı olarak iskemi, infark-
tüs, ritim bozukluğu, konvülziyon, koma ve beyin ödemi gelişe-
bilir. Tablo çoklu organ yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Uzun dö-
nemde kalp ve santral sinir sistemi gibi hipoksiye duyarlı organ-
larda sekel kalabilir. 

Kimyasal asfiksi: Kimyasal asfiktan gazlar oksijenin hemog-
lobine bağlanmasını engelleyerek doku düzeyinde oksijenizasyonu 
bozarlar. Karbonmonoksit, hidrojen sülfür, siyanür kimyasal asfik-
siye neden olan gazlardır. Tedavi etkene özgü olarak yapılmalıdır. 
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Pulmoner irritasyon: Amonyak, klor, hidrojen klorür, kü-
kürtlü hidrojen, azot dioksit, fosgen ve kükürt dioksit pulmoner 
irritan gazlardır. Pulmoner irritan gazlar zararlı etkilerini doğru-
dan havayolu epitel dokusu, subepitelyal doku ve alveoller üzerin-
de gösterir. Havayolu epitel hasarı ve mukozal inflamasyon, epitel 
kaynaklı bronkodilatör maddelerin üretilmesinde azalmaya ne-
den olur. Epitel geçirgenliği artar, subepitelyal bölgedeki irritan 
reseptörler uyarılır. Bunun sonucunda havayolu aşırı duyarlılığı, 
bronkospazm, öksürük, reaktif hava yolu disfonksiyonu sendro-
mu (RADS), var olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) 
ve astım gibi hastalıkların alevlenmesi görülebilir. Akut ve yoğun 
maruz kalımlarda bronşiyolitis obliterans (BO), bronşiyolitis obli-
terans organize pnömoni (BOOP) ve ARDS gibi tablolar gelişebi-
lir (4). Pulmoner irritanlara maruz kalım sonucu ortaya çıkabile-
cek pulmoner patolojiler şu şekilde özetlenebilir: 

-Reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu (RADS): İrritan
toz veya gaza maruz kalınmasından sonraki dakikalar veya saatler 
içinde astım benzeri solunumsal semptomların ortaya çıkması ve 
havayolu duyarlılığının belli bir süre devam etmesi olarak tanım-
lanır. Tekrarlayan maruz kalmalar kalıcı klinik ve fizyolojik deği-
şikliklere neden olabilir. Bu nedenle tekrarlayan maruz kalımlar 
önlenmelidir (5). RADS için tanı kriterleri Tablo 1’de özetlenmiş-
tir (6). Tedavi yaklaşımı astımla benzerdir. 

Tablo 1. Reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu (RADS) tanı 

kriterleri (6)

1. Daha önce solunumsal yakınması olmaması

2. Semptomların tek bir maruz kalım sonrası ortaya çıkması

3. Karşılaşılan solunumsal irritanın yüksek konsantrasyonda olması

4. Semptomların karşılaşmadan sonra 24 saat içinde başlaması ve en az

3 ay sürmesi

5. Astımla uyumlu öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi

semptomların olması

6. Bronş provokasyon testinin pozitif olması

7. Solunum fonksiyon testleri normal veya havayolu obstrüksiyonu

olması

8. Diğer solunumsal hastalıkların ekarte edilmesi

-Bronşiyolitis obliterans (BO): Akut akciğer zedelenmesi
sonrası, 1-3 haftalık asemptomatik dönem sonrası ortaya çıkan 
geri dönüşümsüz hava yolu obstrüksiyonu karakteristiktir. En sık 
azot oksit (örneğin silo gazı) veya kükürt dioksit maruz kalımı-
nın ardından bildirilmiştir. Ayrıca, klor, amonyak ve fosgene ma-
ruz kalım da BO’ya neden olabilir. Maruz kalmadan aylar ve yıl-
lar sonrasında da hastalar eforla artan dispne semptomları ile baş-
vurabilir. Solunum fonksiyon testlerinde hava yolu obstrüksiyonu 
bulguları tipiktir ve akciğer grafisinde hiperinflasyon tespit edilir 
(7). Yeni gelişen BO’da, proliferatif tip bronşiyolit ön planda oldu-
ğu için tedavide steroidlerin 6 ay süreyle kullanılması önerilmek-
tedir (8). Yanı sıra bronkodilatörler de kullanılabilir.  

-Bronşiyolitis obliterans organize pnömoni (BOOP): BOOP
inhalasyon hasarından sonra görülebilen diğer bir klinik durum-

dur. Birincil sebep olarak nitrojen oksitlere maruz kalım bildiril-
miştir. Bulgular genelde geç dönemde haftalar içinde ortaya çı-
kar. Kuru öksürük, ateş, kırgınlık olabilir. Oskültasyonda geç ins-
piratuar raller duyulur. Akciğer grafisinde bilateral yamalı buz-
lu cam alanları ve konsolidasyon görülebilir. Solunum fonksiyon 
testlerinde restriktif tipte fonksiyon bozukluğu ve difüzyon kapa-
sitesinde azalma saptanır. Tedavide 6 ay süreyle sistemik steroid-
ler kullanılır (7, 8).

-Bronşektazi: Bronşektazi, yüksek doz amonyağa maruz kal-
dıktan sonra bildirilen nadir bir komplikasyondur. Diğer neden-
lere sekonder bronşektazi ile benzer klinik bulgulara sahiptir ve 
benzer şekilde tedavi edilir (7).

-Akut respiratuar distress sendromu (ARDS): ARDS, çeşit-
li etyolojik faktörlere bağlı olarak, artmış vasküler permeabilitenin 
eşlik ettiği akut, yaygın ve persistan inflamatuvar bir akciğer hasa-
rı şeklidir. Akut olarak gelişen ve bilateral yaygın pulmoner infilt-
rasyonlar görülür. Hızlı tanı ve tedavi mortaliteyi azaltır.  Mesle-
ki etkilenmeye ek olarak, özellikle akut yüksek doz klor solunma-
sı sonucu da oluşabilir. Hastalar tipik olarak dispne ile başvurur. 
Güncel kullanımda olan ARDS tanımı 2012 yılında Berlin tanımı 
adı ile açıklanmıştır; bu tanıma göre; akut başlangıçlı (etkene ma-
ruz kalım sonrası bir hafta içerisinde), bilateral yaygın infiltrasyon 
ile prezente olan, kalp yetmezliği veya sıvı yüklenmesi ile açıklana-
mayan ve PaO

2
/FiO

2
 oranı ≤ 300 olan her hasta ARDS kabul edilir 

(9). Tedavide destek tedavi ve mekanik ventilasyon uygulanır.

BASİT ASFİKTANLAR 
KARBONDİOKSİT
Renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbondioksit (CO

2
) gazı, karbo-

nik asit gazı veya kuru buz ismiyle de bilinir. Sıvılaştırılmış form-
da veya kuru buz şeklinde taşınır. Gıda sanayinde gazlı içecekler, 
bira, şarap üretimi, gıdalarda asiditeyi düzenleyici; yangın sön-
dürme tüplerinde; soğutucu olarak (kuru buz) kullanılabilir. Ma-
ruz kalım yolları solunum, deri veya göz teması ile olabilir. Solu-
num sistemi ve kardiyovasküler sistem ana etkilenme bölgeleri-
dir. Cilt ve gözün donma hasarı riski nedeniyle korunması gerek-
lidir. 40.000 ppm maruz kalıma kadar solunum maskesi ile çalış-
mak önerilir (10).  

Kapalı ortamlarda CO
2 
oksijeni ortamdan uzaklaştırarak biri-

kir (11). “Kapalı alan hipoksik sendromu” terimi, su sayacı çukur-
ları, tanklar, gemiler, madenler, yeraltı depolama kutuları ve ben-
zeri yerlerde meydana gelen sınırlı alan kazalarını tanımlamak 
için önerilmiştir (12). Karbondioksit sadece hipoksi yoluyla asfik-
siye neden olmaz, aynı zamanda toksik etki yapar. Yüksek kon-
santrasyonlarda (>%5), hiperkapni ve solunumsal asidoza neden 
olur. CO

2 
konsantrasyonu %10’dan fazla olduğunda konvülsiyon-

lara, komaya ve ölüme neden olur (13). Konsantrasyon %30’dan 
fazla olursa saniyeler içinde bilinç kaybı gelişir. Bu nedenle zehir-
lenme durumunda kişiler genellikle kurtulmak için hareket ede-
mezler (14). Ölümcül karbondioksit zehirlenmelerinde, CO

2
 kon-

santrasyonları %14,1-26 arasında değişirken, eşlik eden O
2
 sevi-

yesi %4,2-25 arasında değişmektedir. Oksijen tedavisinin etkileri 
hayvan modellerinde çalışılmış ve literatürde hem normal hem de 
yüksek konsantrasyonda oksijen tedavisi önerilmiştir (15). 
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KİMYASAL ASFİKTANLAR
KARBON MONOKSİT (CO)
CO, havadan hafif, renksiz, kokusuz ve oldukça zehirli bir gazdır. 
Karbon içeren yakıtların tam olmayan yanması sonucu açığa çı-
kar. İçten yanmalı motorlar, orman yangınları ve kontrollü yan-
gınlar dahil olmak üzere, fosil yakıtların ve biyokütlenin tam yan-
maması sırasında birincil kirletici olarak üretilir. Akut veya kro-
nik zehirlenmelere neden olabilir. En fazla etkilenen organlar kalp 
ve santral sinir sistemi gibi metabolik aktivitesi yüksek olan or-
ganlardır. Çok yanıcı özelliktedir. 2005 yılında EPA Environmen-
tal Protection Agency (Çevre Koruma Ajansı) tüm CO emisyon-
larının %84’ünün insan aktivitesi sonucunda ortaya çıktığını tah-
min etmiştir. İç ortam havasındaki CO seviyeleri, büyük ölçüde 
yanma bazlı cihazların varlığına ve kişilerin tütün ürünlerini içip 
içmediğine bağlıdır. Genel popülasyonun CO’ya maruz kalması 
inhalasyon yoluyla gerçekleşir. Ağır taşıt trafiği veya petrol rafine-
rileri, gaz ve kömür yakan santralleri, petrokimya tesisleri ve kok 
fırınları gibi sabit kaynaklara sahip kentsel bölgelerde yaşayan nü-
fusların, dış ortam havasında CO’ya maruz kalma olasılığı daha 
yüksektir. Bu rafinerilerde, fabrikalarda çalışanlar ve yüksek dü-
zeyde egzoz gazına maruz kalan işçiler mesleki olarak daha yük-
sek seviyelerde CO’ya maruz kalmaktadır. CDC Centers for Di-
sease Control and Prevention (Hastalık Kontrol ve Önleme Mer-
kezleri) 2004-2006 yıllarında istemsiz, yangınla ilgisi olmayan CO 
maruz kalımları için ortalama yıllık 20.636 acil servis ziyareti ger-
çekleştiğini tahmin etmiştir (22). Bu maruz kalımların yaklaşık 
%73’ü konutlarda, %13’ü iş yeri ortamlarında, kalanı diğer veya bi-
linmeyen ortamlardadır. Aralık ayından Şubat ayına kadar olan 
dönemde, en fazla sayıda olay (%41) meydana gelmiştir. Vakaların 
yaklaşık %70’i CO zehirlenmesi olarak teşhis edilmiştir. 

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health 
(Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü) 1996 yılında küçük 
benzinli motorlar ve basınçlı yıkayıcılar, gazla çalışan testereler 
ve kompresörler gibi araçların kullanımıyla ortaya çıkan CO ze-
hirlenmelerini açıklayan bir rapor yayınlamıştır. Otoban gişe gö-
revlileri, benzin istasyonu görevlileri, taksi şoförleri, trafik polisi, 
bisikletli kuryeler otomobil egzozlarından kaynaklanan emisyon-
lar nedeniyle potansiyel olarak yüksek CO seviyelerine maruz kal-
maktadır. 1986-1989 yılları arasında Kuzey Kaliforniya’da yapılan 
bir araştırmada, itfaiyecilerin bu meslekle ilgili çeşitli görevler sı-
rasında maruz kaldıkları CO düzeyleri araştırılmıştır. Kırk altı ki-
şisel ölçümden elde edilen ortalama zaman ağırlıklı maruz kalım 
seviyesi 14,4 ppm iken; beş itfaiyecinin 25 ppm’den yüksek, bir 
itfaiyecinin ise 38 ppm bulunmuştur (23). CO, metilen klorürün 
metabolik bir yan ürünü olduğu için, zayıf havalandırılan alan-
larda, metilen klorür boya sıyırma maddelerinin endüstriyel veya 
ev içi kullanımı, kanda yüksek seviyelerde CO’ya yol açabilir (24). 

CO zehirlenmesinde tanı, kandaki karboksihemoglobin 
(COHb) düzeyinin ölçülmesine dayanır. CO-Hb’nin değerlendi-
rilmesinde, sigara içenlerde bazal değerin biraz daha yüksek ola-
bileceği unutulmamalıdır. Zehirlenme şiddeti ile COHb düze-
yi arasında güçlü bir ilişki yoktur; bununla birlikte, tedaviyi izle-
mek için COHb yüzdesi kullanılabilir. COHb seviyesi %10’un al-
tında ise normaldir. Hastalarda hipoksemi olsa da siyanoz görül-
mez. COHb’e bağlı olarak mukozalar kiraz kırmızısı renginde-

METAN
Metan (CH

4
) atmosferinin bir bileşenidir ve düşük konsantras-

yonlarda bulunur. Oda sıcaklığında renksiz, kokusuz ve yanıcı bir 
gazdır. Metan biyolojik ve jeolojik süreçler dahil olmak üzere do-
ğal yoldan veya insan eliyle oluşturulabilir. Doğal gazın ana bile-
şenidir. Metan ayrıca, sığır, koyun ve keçiler gibi geviş getiren hay-
vanların sindirim süreçlerinin bir yan ürünü olarak üretilir. Bu is-
tenmeyen veya kontrolsüz emisyonlar kaçak emisyonlar olarak bi-
linir. Metan, endüstriyel prosesler, ısıtma ve elektrik üretimi dahil 
olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılır. Metan, kimya endüst-
risinde de önemli bir hammaddedir.

Düşük konsantrasyonda metana maruz kalmak, baş ağrısı, baş 
dönmesi veya genel yorgunluk hissine neden olabilir. Maruz ka-
lım sona erince bu belirtiler kaybolur. Yüksek konsantrasyonda 
metana maruz kalım basit asfiksi riski yaratır. Ajitasyon, bulantı, 
kusma, baş ağrısı ve ritim bozukluklarına neden olur. Metan açı-
sından öncelikli tehlike, atmosferik oksijen içeren bir karışımda 
yeterli miktarda biriktiğinde yanıcı olmasıdır. Metan konsantras-
yonları 50.000 ppm’nin altında olduğunda, gaz karışımı çok “yalın” 
ve yanma için yetersiz metan var demektir. 150.000 ppm’in üze-
rinde, gaz karışımı çok “zengin” ve yanma için yetersiz oksijen var 
demektir. Ara değerler ise yanma açısından risklidir (16). 

ARGON
Tatsız, kokusuz ve renksiz bir gazdır. Ark kaynakçılığında, elekt-
rik lambalarında, metal arıtma ve iyonize radyasyonu ölçen alet-
lerde kullanılır. İnhalasyonla veya cilt temasıyla insan sağlığını 
olumsuz etkiler. Sıvı haline elle temas donma yaralanmasına ne-
den olabilir. Yüksek seviyeleri ortamdaki oksijen seviyesini azal-
tarak asfiksi semptomları oluşturur. İşyeri için eşik sınır değerleri 
tanımlanmamıştır (17, 18).

HELYUM
Helyum, nitrojen ve oksijenden daha düşük yoğunlukta inert, tok-
sik olmayan renksiz kokusuz bir gazdır. Soğutma (örneğin, süper 
iletkenler), dolgu balonları ve uçaklar için kullanılır. Kan plazma-
sında düşük çözünürlüğü nedeniyle, derin su dalışı için solunum 
karışımının bileşenlerinden biridir. Çok düşük helyum yoğunlu-
ğu nedeniyle tıbbi uygulaması özellikle ameliyat, nöroloji, radyo-
loji ve yüksek çözünürlüklü iyonik mikroskopide giderek daha faz-
la önem kazanmaktadır (19). Helyum inhalasyon yoluyla vücuda 
alınır, kapalı alanlarda havanın oksijen içeriğini azaltarak boğul-
maya neden olabilir. Soğuk ısırığı yapabildiğinden elle ve gözle te-
ması önlenmelidir. İnhalasyon maruz kalımında havalandırma ve 
istirahat önerilir (20). 

ASETİLEN
Ciddi yangın ve patlama tehlikesi oluşturan bir kimyasaldır. İn-
halasyon yoluyla maruz kalınır. Kimyasal sentez işlemleri sırasın-
da endüstriyel iş yerlerinde ortaya çıkar.  Oksi-asetilen kaynağı ya-
pıldığı esnada asetilene maruz kalma söz konusudur. Aydınlatma 
gazı (karpit lambası) olarak kullanılan asetilen tüpleri, kapalı or-
tamda açık kalırsa ortamdaki düzeyi artarak asfiksiye neden ola-
bilir (21).
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dir. COHb ve oksihemoglobinin ışık absorbsiyonları benzer oldu-
ğu için hastaları pulse oksimetri ile değerlendirmek doğru olmaz. 
Yanlış olarak yüksek değerler saptanabilir. Arter kan gazı analizi 
yapmak gerekir. Tüm olgulara EKG çekilmelidir.

COHb düzeyine göre zehirlenme belirtileri aşağıda özetlen-
miştir: 
• %10-20: Mide bulantısı, yorgunluk, takipne, duygusallık, kafa

karışıklığı, sakarlık
• %21-30: Baş ağrısı, efor dispnesi, anjina, görme bozukluğu, çev-

reye uyumda bazı yetersizlikler, tehlikeye yetersiz tepki, hafif
kas zayıflığı ve duyusal algının azalması

• %31-40: Baş dönmesi, kafa karışıklığı, bulantı, kusma, görme
bozukluğu, doğru karar verememe

• %41-50: Bayılma, bilinç durumundaki değişiklikler, amnezi,
taşikardi, takipne

• %51-60: Nöbetler, koma, ağır asidoz
• ≥%60: Ölüm (25).

CO zehirlenmesi düşünülen hastaya hemen oksijen tedavisi baş-
lanmalıdır. Hastanın klinik durumu stabil ise, oksijen tedavisi kli-
nik semptomlar düzelene veya COHb seviyesi %5’in altına düşene 
kadar 10-15 L/dk hızla verilmelidir. Koma, konvülziyon, kardiyak 
iskemi, ventriküler aritmi varsa, hiperbarik oksijen tedavisi uygu-
lanmalıdır. Bu hastalarda uzun dönemde nöropsikiyatrik semp-
tomlar yaşama riski daha yüksektir ve hiperbarik oksijen tedavi-
si bu riski azaltmaktadır. Hipotansif hastalarda öncelikle hidras-
yon yapılır. Vazopressör gerekir ise dopamin tercih edilir. Nöbet-
ler için başlangıçta benzodiazepinler uygulanır (26). Hastalar mi-
yokard nekrozu, rabdomiyoliz ve akut tübüler nekroz gelişimi açı-
sından takip edilmelidir. 

HİDROJEN SÜLFÜR (H
2
S)

Hidrojen sülfür, doğal yoldan organik maddelerin çürümesi sonu-
cu veya bazı endüstriyel işlemlerle açığa çıkar. Renksiz, havadan 
ağır, çürük yumurta kokulu, yüksek derecede yanıcı ve patlayıcı 
bir gazdır. Çukurlarda (silo, lağım, gübre çukuru vb.) birikir. Yük-
sek konsantrasyonda koku alma sinirlerinde duyarsızlaşma yapar, 
bu nedenle kişi kokuyu algılayamaz. Hidrojen sülfüre mesleki ma-
ruz kalım, yüksek konsantrasyonda kükürt içeren doğal gazın iş-
lendiği doğal gaz endüstrisinde bir problemdir. H

2
S’nin üretilebil-

diği endüstriyel iş yerleri petrol rafinerileri, lastik ve boya fabrika-
ları, kanalizayon şebekesi, doğal sıcak su kaynakları işlenen tesis-
ler, doğal gaz tesisleri, petrokimya tesisleri, kok kömürü tesisleri, 
kraft kâğıt fabrikaları, viskoz rayon üretimi, kükürt üretimi, de-
mir kırıcılar, gıda işleme tesisleri ve tabakhaneler olarak sırala-
nabilir (27). H

2
S’nin akut toksisitesinde hedef organlar akciğerler 

ve sinir sistemidir. Maruz kalım sonrası öncelikle öksürük, nefes 
darlığı ve bronkospazm görülür. Daha yüksek konsantrasyonlarda 
(250 ppm) pulmoner ödeme neden olabilir. Sistemik ve nörolojik 
etkiler, sırasıyla 700 ppm ve 1000 ppm üzerinde asfiksi nedeniyle 
ani bilinç kaybı ve hatta ölüm şeklinde görülür (28). Zaman ağır-
lıklı maruz kalım seviyesi 5 ppm olarak belirlenmiştir. Uzun sü-
reli düşük seviyelerde maruz kalım, göz tahrişi, bulanık görme ve 
fotofobi, solunum fonksiyon testlerinde bozukluk, retikülositlerde 
ve eritrosit protoporfirin konsantrasyonlarında enzim düzeyleri-

ne etkilenmeyle karşımıza çıkabilir. H
2
S zehirlenmesi için kanıt-

lanmış bir antidot yoktur. Destek tedavi uygulanır (29). 

HİDROJEN SİYANÜR
Hidrojen siyanür, soluk mavi renkte sıvı formda veya acı badem 
benzeri kokusuyla gaz formda bulunur. Esas olarak adiponitril, me-
tilmetakrilat, şelasyon maddeleri, siyanürik klorür, metionin ve 
hidroksillenmiş analogları, sodyum ve potasyum siyanür gibi mad-
delerin üretiminde kullanılır. Ayrıca gemilerde, demiryolu araçla-
rında, büyük binalarda, tahıl silolarında, un değirmenlerinde, va-
kum odalarında, bezelye ve tohumların zararlılardan arındırılma-
sında fümigant olarak kullanılır. Bazı plastikler, poliüretanlar ve 
yün gibi azot içeren polimerlerin eksik yanması sırasında hidrojen 
siyanür oluşabilir. Sigara dumanında hidrojen siyanür bulunur. 

Akut etkilenmede gözlere ve solunum sistemine tahriş edicidir. 
Hücresel düzeyde solunumu bozarak konvülsiyon ve bilinç kaybı-
na neden olabilir. Kronik zehirlenme belirtileri arasında baş ağrısı, 
baş dönmesi, konfüzyon, kas zayıflığı, zayıf görme, konuşma bo-
zukluğu, gastrointestinal sistem rahatsızlıkları ve guatr bulunur. 
Maksimum iş yeri konsantrasyonu 1,9 ppm, 2,1 mg/m3 olarak be-
lirlenmiştir (30). 

Siyanür toksisitesinin fiziksel bulgularını göstermeyen kişiler-
de dikkatli izlem, oksijen tedavisi ve destek tedavi yeterli olabilir. 
Fiziksel siyanür toksisitesi bulguları varsa öncelikle antidotlar uy-
gulanmalı, solunum ve dolaşım desteği (oksijen ve IV sıvılar), kan-
daki kimyasal dengesizliklerin düzeltilmesi ve nöbet kontrolü sağ-
lanmalıdır. Kullanılabilecek antidotlar, amil nitrit, sodyum nitrit 
ve sodyum tiyosülfat’tır. Eş zamanlı olarak CO zehirlenmesi olan 
kişide amil nitrit veya sodyum nitrit verilmesi methemoglobine-
miye neden olabileceği için kontrendikedir. Bu durumda sadece 
sodyum tiyosülfat uygulanması önerilmektedir (31).   

PULMONER İRRİTANLAR 
Pulmoner irritan gazlar solunduğunda, solunum yolu mukozasın-
da bulunan suda çözünerek inflamatuvar reaksiyona neden olan 
gazlardır. Zararlı etkilerini doğrudan havayolu epitel dokusu, su-
bepitelyal doku ve alveoller üzerinde gösterirler. Etkilenen kişiye 
ait özellikler ve irritan maddenin özellikleri (Tablo 2) patojeniteyi 
ve klinik bulguları belirler.

Tablo 2. Pulmoner iritanların etkilerini belirleyen özellikler

Etkilenen kişiye ait özellikler
İnhale edilen maddeye ait 
özellikler

Yaş Suda çözünürlük

Fiziki yapı Partikül boyutu

Sigara içme durumu İnhale edilen gaz veya buharın 
konsantrasyonu

Eşlik eden hastalıkları Maruz kalma süresi

Kişisel korunma yöntemi (maske 
vb.) kullanma durumu

Maruz kalınan yerinin özellikleri 
(açık/kapalı ortam, havalandırma 
varlığı vb.)

Solunum hastalıklarına genetik 
duyarlılık

İnhale edilen maddenin fiziksel 

yapısı (Örn. havadan ağır bir gaz 

mı?)

Pulmoner irritan gazların inhalasyonu sonrası ortaya çıkan 
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toksik etki, spesifik etkene, etkene maruz kalma yoğunluğuna ve 
süresine bağlıdır. Klor, kükürt dioksit, hidrojen klorür veya sülfid, 
nitrojen dioksit, fosgen, ozon ve amonyak gibi kimyasal madde-
ler en önemli irritan gazlardır. İnhale edilen maddenin suda çözü-
nürlüğü, su ile karşılaştığında asit veya alkali oluşturma durumu, 
partikül boyutu toksik etkinin ne şekilde ortaya çıkacağını öngör-
meyi sağlar. Suda çözünürlüğü yüksek olan maddeler, gözler ve 
üst solunum yolunun nemli mukozal yapılarını hızla etkileyerek 
akut semptomlara neden olurlar. Ancak akut ve yoğun maruz ka-
lımlarda, üst solunum yolu absorbsiyon kapasitesi aşılarak distal 
hava yolları da etkilenebilir. Suda çözünürlüğü düşük olan mad-
deler ise akut semptomlara neden olmaksızın, alt solunum yolla-
rını etkiler ve kronik süreçte ciddi pulmoner parankimal bulgula-
ra neden olurlar. Su ile karşılaştığında asit oluşturan gazlara ma-
ruz kalan dokularda koagulasyon nekrozu oluşken; alkali oluştu-
ran gazlara maruz kalındığında likefaksiyon nekrozu oluşur (Şe-
kil 1). Likefaksiyon nekrozu lezyonun daha derin dokulara penet-
rasyonuna neden olur. Partikül boyutu 5 µm’den büyük olanlar 
(Örn. Amonyak, kükürt dioksit) üst solunum yolunda akut semp-
tomlara, 1-5 µm olanlar (Örn. Klor) alt solunum yolu semptomla-
rı ve kronik bulgulara, 1 µm’den küçük olanlar (Örn. Fosgen, azot 
dioksit) ise terminal hava yolu tutulumu ve kronik bulgulara ne-
den olurlar (32). 

Kısa sürede yüksek konsantrasyonlarda toksik gazlara maruz 
kalmak, bir gaz deposundaki arızalı bir valf veya pompadan kay-
naklanan veya gaz nakli sırasında meydana gelen endüstriyel ka-
zalar için karakteristiktir (33). Akut toksik inhalasyon, solunum 
yetmezliği, ARDS, multisistem organ disfonksiyonu ve ölümle so-
nuçlanabilir. Suda çözünen gazlar (Örn. Klor, amonyak, kükürt 
dioksit, hidrojen klorür) üst solunum yolunda çözülür ve hızlı bir 
şekilde mukozal irritasyona neden olur. Mukozalarda şiddetli ya-
nıklara ve göz, burun, boğaz, trakea ve bronşlarda tahribata neden 
olur. Suda çözünürlüğü az olan gazlar (Örn.  Azot dioksit, fosgen, 
ozon) genellikle alt solunum yollarına ulaşana kadar çözülmez. Bu 
ajanların erken uyarı işaretleri daha azdır ve şiddetli bronşiyolitle-
re neden olma olasılıkları daha yüksektir. Toksik gaza maruz ka-
lım sonrası ortaya çıkan mukozal inflamasyon ve havayolu epitel 
hasarı, epitel kaynaklı bronkodilatör mediatörlerin salınmasında 
azalmaya neden olur. Epitel geçirgenliği artar, subepitelyal bölge-
deki irritan reseptörlerin uyarılmasında artış olur. Bunun sonucu 
olarak da hastalarda havayolu aşırı duyarlılığı, kronik hava yolu 
obstrüksiyonu, kronik öksürük, var olan astım veya KOAH hasta-
lığının alevlenmesi veya RADS ile sonuçlanan tablolar gelişir (34). 

KLOR GAZI (Cl
2
)

Standart koşullar altında sarı yeşil renkli, havadan ağır, karakte-
ristik kokulu bir gazdır. Endüstride genellikle suda çözünmüş sod-
yum klorürün elektroliziyle üretilir. Alkali ve çamaşır suyu ya-
pımında, dezenfektan, kâğıt ve tekstil endüstrisinde beyazlatıcı 
madde olarak kullanılır. İçme suyu ve yüzme havuzlarında sterili-
zasyon için kullanılır. Maruz kalım sıklıkla ev ortamında temizlik 
maddelerini karıştırma sonucu, havuz ya da kaplıca bakımı sıra-
sında olmaktadır. Ayrıca PVC (polivinil klor) yanması sonucu itfa-
iyecilerde de klor gazı maruz kalımı bildirilmiştir. Koku eşik değe-
ri, solunumsal irritasyon eşik değerinin üzerinde olduğunda koku 
duyulmaması maruz kalım olmadığını göstermemektedir. 

Çamaşır suyu (HOCl) ve tuz ruhu (HCl) karıştırıldığında or-
taya su (H

2
O) ve klor (Cl

2
) açığa çıkar. Kişi klor gazını soluduğun-

da, klor mukozal yüzeydeki suyla reaksiyona girer, hidroklorik 
asit, hipoklorit asit ve serbest oksijen radikalleri açığa çıkar. Or-
taya çıkan toksisite hem aside bağlı koagulasyon nekrozuna hem 
de serbest oksijen radikallerine bağlıdır. Klor gazının çözünürlü-
ğü orta derecededir. İrritan etkiler tüm havayolu boyunca ortaya 
çıkar. Ancak bronşiyol ve alveoller sıklıkla etkilenir. Hafif düzey-
de maruz kalımlarda üst solunum yolunda irritasyon, boğaz ku-
ruluğu, öksürük, konjunktivit, hafif nefes darlığı görülür. Yoğun 
maruz kalımda, bronkospazm, hışıltılı solunum, ülseratif trake-
obronşit, alveoler hasar, pulmoner ödem, ARDS gelişebilir. Cil-
din mavi renk alması, kusma, anksiyete, ciddi göz ve cilt yanıkları, 
görme kaybı olabilir (35). 

Tedavide kişinin hızla ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Kısa 
etkili bronkodilatörler ve nemlendirilmiş oksijen verilir. Antitusif 
ajanlar öksürüğü azaltmak için kullanılabilir. Havayolu obstrük-
siyonu düzelmiyor ise sistemik steroidlerden yararlanılabilir. Ne-
bulize sodyum bikarbonat deneysel olarak kullanılmış ve kısmen 
yararlı olabileceğinden bahsedilmektedir. Teorik olarak etki me-
kanizması suyun klor gazı ile birleşiminden oluşan asidin etkisi-
nin nötralize edilmesidir (35, 36).

HİDROJEN KLORÜR (HCl)
Oda sıcaklığında renksiz bir gaz olup, atmosferik nem ile temas 
ettiğinde beyaz dumana sahip hidroklorik asit oluşturur. Metal 
temizliği, galvanizlemede, mineral cevherlerin rafine edilmesinde, 
petrol kuyusu ekstraksiyonunda, deri tabaklamada, yağların, sa-
bunların ve yemeklik yağların rafine edilmesinde, ayrıca polimer, 
plastik, kauçuk, gübreler, boyalar, boyarmaddeler ve pigmentlerin 
üretiminde kullanılır. Plastiğin yanması sırasında açığa çıkabilir. 

Şekil 1. İnhale edilen toksik gazların suyla olan tepkimeleri sonucu ortaya çıkan doku hasarı

Su (H2O)

Su (H2O)Amonyak (NH3) ALKALİ
Likefaksion Nekrozu

ASİT
Koagulasyon nekrozu

Klor (Cl2)
Hidrojen Klorür (HCI)
azot dioksit (No2)
Foagen (COCl2)
Kükürt dioksit (So2)
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Hidrojen klorüre maruz kalma, solunum, sindirim sistemi, 
göz ya da cilt teması ile olabilir. Hidrojen klorür vücut dokula-
rında bulunan su ile temas halinde korozif hidroklorik asit oluş-
turur. Dumanların solunması burun, boğaz ve üst solunum yolla-
rında inflamasyona, öksürük ve bronkospazma neden olabilir. Cilt 
teması kızarıklığa, ağrıya ve ciddi cilt yanıklarına neden olabilir. 
Yüksek konsantrasyonlara maruz kalmak larenjit, bronşit ve pul-
moner ödeme yol açabilir. RADS olguları bildirilmiştir (7). 

HİDROJEN FLORÜR (HF)
Hidrojen florür renksiz bir gaz olup, genellikle hidroflorik asit ola-
rak sulu formda da bulunabilir. Ayrıca, farmasötikler ve polimer-
ler (Ör: Teflon) dahil olmak üzere birçok önemli bileşiğin öncüsü-
dür. Petrokimya ve nükleer endüstrisinde yaygın olarak kullanıl-
maktadır. Özellikle sementasyon veya cam seramiğin onarımı ile 
uğraşanlar, olası HF maruz kalımı için gerekli önlemleri almalı-
dırlar (37). Hidrojen florür, yüksek düzeyde tehlikeli, zehirli ve po-
tansiyel olarak öldürücü bir gazdır, doku ile temas ettiğinde aşın-
dırıcı ve nüfuz edici hidroflorik asit oluşturur (38). Akut semp-
tomlar deri veya tırnak yanıklarını içerirken, kronik olanlar siste-
mik toksisiteyi, göz yaralanmaları (gaz korneaların hızlı tahriba-
tı ile körlüğe de neden olabilir), inhalasyon ve sindirim sistemiyle 
ilgili öldürücü olabilecek semptomları içerir. HF yumuşak doku-
lara zararlı olabilir, ancak belirtiler maruz kalımdan hemen sonra 
belirgin olmayabilir (39). 

KÜKÜRT (SÜLFÜR) DİOKSİT (SO
2
)

Havadan ağır, renksiz, keskin kokulu, suda çözünürlüğü yüksek bir 
gazdır. Kömür, fuel-oil gibi kükürt içeren yakıtların yanması sıra-
sında açığa çıkar. Volkanik püskürmelerde salınır. SO

2
’nin oksidas-

yonu, genellikle NO
2
 gibi bir katalizör varlığında H

2
SO

4 
oluşması-

na ve dolayısıyla asit yağmurlarına neden olur. Ana kaynakları, ter-
mik santraller ve endüstriyel kazanlardır. Genel olarak en yüksek 
SO

2
 konsantrasyonları, büyük endüstriyel kaynaklarının yakının-

da bulunur. Şeker endüstrisi, metal eritme işlemleri, kâğıt üretimi, 
petrol arıtma, madencilik, batarya üretimi ve soğutma depolarında 
kullanılır. Gıda koruyucusu olarak da kullanılmaktadır.  

SO
2 

solunum yoluyla, gözler ve cilt yoluyla zararlı etkilerini 
oluşturabilir. SO

2
 su ile reaksiyona girince hızla kükürt ve sülfi-

rik asite döner ve bulunduğu dokuda koagulasyon nekrozuna ne-
den olur. SO

2 
maruz kalımının süresine ve yoğunluğuna bağlı ola-

rak gözler, üst ve alt solunum yolu etkilenebilir. Üst solunum yo-
lunda tahriş, alt solunum yollarında bronkospazm, RADS, yoğun 
maruz kalımda alt solunum yolu hasarı, bronşiyolitis obliterans, 
alveoler ödem, alveoler hemoraji ve ARDS’ye neden olabilir. Teda-
vide kişi maruz kalım alanından hızla uzaklaştırılmalıdır. Hava-
yolu korunmalı destek tedavi uygulanmalıdır. Nemlendirilmiş ok-
sijen, bronkodilatörler ve inhaler steroidler kullanılabilir (7). Sis-
temik steroidlerin etkinliği ile ilgili yeterli veri olmamakla birlikte 
inatçı hava yolu darlıklarında kullanılabilir.  

AZOT OKSİTLERİ (NO
x
)

Azot oksitleri, azot ve oksijen tipi gazların karışımından oluşur. 
En toksik olanları, nitrik oksit (NO) ve azot dioksit (NO

2
) ‘dir. En 

tipik maruz kalım alanları, silo dolduruculuğu, elektroliz ile kap-
lamacılık, oksijen, elektrik, asetilen kaynakçılığı, kimya endüstri-

sidir. Nitro grubu patlayıcıların tam olmayan inflakı, nitrosellüloz 
radyografik filmlerin kazayla yanması sonucu da maruz kalım bil-
dirilmiştir. Cleveland Klinikte 100’den fazla ölüme neden olmuş-
tur (40). NO

2
, havadan ağır, kırmızımsı kahverengi renkte, suda 

çözünürlüğü düşük bir gazdır. Temel olarak alt solunum yolları-
nı etkiler. NO

2
’ye bağlı solunum yolu toksisitesi üç mekanizmay-

la açıklanmaktadır: 1) Distal hava yollarında su ile birleşince nit-
rik (HNO

3
) ve nitröz (HNO

2
) asitlere dönüşerek, direkt hücresel 

hasar, serbest radikal üretimi, sürfaktan inhibisyonu, kollajen yı-
kımına neden olur, 2) Serbest radikal oluşumunu başlatır, böylece 
protein oksidasyonu, lipit peroksidasyonu ve hücre zarı hasarına 
yol açar, 3) Makrofaj fonksiyonlarını bozarak infeksiyonlara kar-
şı direnci azaltır. Ayrıca methemoglobin oluşumuna neden olarak 
doku düzeyinde oksijenizasyonu da bozar.

Siloların yakınında çalışan çiftçiler, itfaiyeciler, patlayıcıların 
ateşlenmesine maruz kalan kömür madencileri, kapalı alanlarda 
asetilen meşaleler ile çalışan kaynakçılar, askeri personel, hokey 
pateni pisti işçileri ve boya ve vernik üretiminde yan ürün du-
manlarına maruz kalabilecek kimyasal işçiler risk altındaki mes-
leklerden bazılarıdır. Silo doldurucusu hastalığı, NO

2
’e maruz kal-

ma sonucu ortaya çıkan bir meslek hastalığıdır. Taze organik ma-
teryalle (örneğin mısır, tahıllar) doldurulan silolarda bitkinin nit-
rat içeriğinin fermentasyonu sonucu NO

2
, karbonhidrat içeriği-

nin fermentasyonu sonucu CO
2
 oluşmaktadır. Her iki gaz da ha-

vadan ağır olmaları nedeniyle silo içindeki tahıl yüzeyinin hemen 
üstünde birikmektedir. En büyük risk silo doldurulduktan sonra-
ki ilk haftalardadır. Gaz oluşumu silonun doldurulmasından bir-
kaç saat sonra başlar, 2. günde pik yapar ve 1-2 haftada azalır. İlk 
hafta içinde siloya girilmesi halinde toksisite riski yüksektir. An-
cak 6 haftaya kadar uzayan zehirlenme vakaları bildirilmiştir (41). 

Azot oksitlerinin primer toksisite bölgesi alt solunum yoludur. 
Düşük konsantrasyonlarda (15 ila 25 ppm) bile tahriş edici olup, 
başlangıçta hafif nefes darlığı ve öksürüğe neden olabilir. Kimya-
sal pnömonitis, bronşiyolit, hava yolu obstrüksiyonu, RADS 25-
100 ppm seviyelerinde gelişebilir. 150 ppm’nin üzerindeki maruz 
kalmalar, genellikle BOOP, pulmoner ödem ve ARDS’ye neden ol-
ması sonucu ölümcüldür. 

Klinik olarak NO
2
 maruz kalımının sonuçları 3 evrede özet-

lenebilir. Bazı olgular başlangıç fazında iyileşirken bazı olgular 
BOOP’a doğru ilerler. Maruz kalımdan sonraki ilk evrede (3-24 
saat), akut dispne, öksürük, ateş, göğüs ağrısı, hırıltılı solunum, 
baş ağrısı, halsizlik, bulantı olur. Maruz kalım çok şiddetli ise akut 
akciğer hasarı, ARDS, laringeal spazm, bronkospazm, refleks so-
lunum durması veya asfiksi gelişebilir. İkinci evre maruz kalım-
dan sonraki 2-5 haftadır. Semptomlar azalmakla birlikte, öksürük, 
halsizlik ve nefes darlığı devam eder. Hastalar nispeten iyilik ev-
resindedir. Üçüncü evre, maruz kalımdan 3-6 hafta sonra olan ve 
başlangıçtan çok daha ağır klinik bulgular geliştiği evredir. BOOP 
gelişmiştir. Hastalar bu dönemi atlatsalar dahi kronik solunum 
yetmezliği kalabilir (4, 41).

NO
2 

maruz kalımı olan kişi 48 saat gözlem altında tutulma-
lıdır. Destek tedavi, oksijen tedavisi, gereken hastalarda mekanik 
ventilasyon uygulanabilir. Methemoglobinemi gelişenlerde meti-
len mavisi verilebilir. Pulmoner belirtilerin tedavisinde kullanım 
için yüksek doz kortikosteroidler önerilir. Bu yolla BOOP gelişi-
mi önlenebilir (4).
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AMONYAK (NH
3
)

Renksiz, keskin ve çürük yumurta kokulu, suda çözünürlüğü yük-
sek irritan bir gazdır. Kullanım alanları, temizlik malzemeleri 
üretimi, patlayıcı yapımı, soğutucu olarak, gübre yapımı, petrol, 
boya, plastik ve ilaç sanayidir. Düşük koku eşiği, varlığı hakkında 
erken uyarı verir. Yine de koku yorgunluğu veya adaptasyonu olu-
şabilir ve varlığını daha az saptanabilir hale getirir.

Amonyak, suda çözünürlüğü yüksek olması nedeniyle öncelik-
le ve ağırlıklı olarak üst solunum yolunu etkiler. Göz tutulumu da 
sıktır. Yoğun maruz kalımlarda korneal hasar gelişebilir. Mukozal 
yüzeyde suyla birleşen amonyak, amonyum hidroksit oluşturur. 
Bu sırada ısı da açığa çıkar. Alkali bir madde olan amonyum hid-
roksit dokuda likefaksiyon nekrozuna, açığa çıkan ısı termal hasa-
ra neden olur. Üst solunum yolu obstrüksiyonu ile sonuçlanan cid-
di klinik bulgular laringospazmı ve laringeal ödemdir. Klinik ola-
rak belirgin yanık belirtileri olmadan da laringeal ödem gelişebi-
lir. Cilt yanıkları oluştuysa pulmoner hasarlanma olasıdır. Akut 
solunum irritasyonu sonrasında genellikle RADS, bronşektazi ve 
interstisyel fibrozis gelişebilir. Tedavinin temeli destek tedavisidir. 
Maruz kalım halinde mukozalar bol su ile yıkanmalıdır. Bronko-
dilatörler ve oksijen tedavisi uygulanabilir. Hastalar 6 ile 12 saat 
boyunca larinks ödemi açısından takip edilmelidir. Hava yolu ko-
runmalıdır (42).

OZON (O
3
)

Üç oksijen atomundan oluşan ozon molekülü, ultraviyole ışığın ve 
aynı zamanda atmosferdeki elektriksel deşarjların etkisi ile diok-
sijenden oluşur. Atmosferde düşük konsantrasyonlarda bulunur. 
Ozon, oksijenden çok daha güçlü bir oksitleyicidir ve birçok en-
düstriyel ve tüketici uygulamasına sahiptir. Kaynakçılık faaliyetle-
ri sırasında oluşur. Gökyüzündeki ozon ultraviyole ışınlardan bizi 
korumasına rağmen endüstriyel faaliyetler esnasında oluşan ozon 
güçlü bir solunum kirleticisi olarak insan sağlığını olumsuz etki-
ler. Ozon solunduğunda pulmoner surfaktan ile reaksiyona girer. 
Doymamış yağlı açil grupları ve kolesterol ihtiva eden fosfolipidler 
özellikle etkilenir (43). Havadaki ozonun akciğerlerin epitel hücre-
lerinde toksisiteye neden olduğu ve ayrıca kalp gibi diğer organla-
ra da zarar verdiği bilinmektedir (44).

FOSGEN (COCl2)
Havadan ağır, renksiz, taze biçilmiş saman kokusunda, oldukça 
toksik bir gazdır. Aynı zamanda karbonil klorür, karbon oksik-
lorür, karbonil diklorür, kloroformil klorür olarak da bilinen fos-
gen, I. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah olarak kullanılmış-
tır. İzosiyanat sentezi, pestisid, plastik, boya ve ilaç üretimi sıra-
sında oluşmaktadır. İtfaiyeciler, kaynakçılar, boya çıkaranlar, klor-
lu hidrokarbon içeren maddelerin (çözücüler, boya ayırıcılar, kuru 
temizleme maddeleri,..) ısıtılması sırasında maruz kalabilirler (4). 
Fosgen suda çözünürlüğü düşük bir gazdır, daha çok distal hava 
yollarında etkisini gösterir. Düşük konsantrasyonlarda hafif ha-
vayolu ve göz irritasyonu yaparken, akciğerlerde yavaş bir şekil-
de hidrolize uğrayıp karbondioksit ve hidroklorik asit oluşturur. 
Bronşiyollerde epitel hasarına neden olur. Maruz kalımdan son-
raki birkaç saatlik latent dönem sonrasında, göğüste sıkışma, ök-
sürük ve nefes darlığı başlar. Bu süreç 24 saate kadar uzayabil-
mektedir. Sonuçta alveolar ödem ve ARDS gelişebilir. Tedavi ge-

nel olarak destek tedavidir. Hastaya oksijen, kortikosteroidler (in-
hale, sistemik), intravenöz hidrasyon ve profilaktik antibiyotikler 
verilir. Hipotansiyon, bradikardi ve böbrek yetmezliğinin tedavisi 
için vazopressör ajanlarının kullanılması gerekebilir (45).

TOKSİK METALLER ve SOLUNUM ATEŞİ
Çinko, bakır, demir, alüminyum, antimon, pirinç, kadmiyum, ko-
balt, krom, kurşun, manganez, nikel, gümüş ve kalay sanayide kul-
lanılabilen toksik metallerdir. Bunlar, metal parçalarını sert kay-
nak ile çok yüksek erime noktalarında birleştiren iş kollarında, ba-
kır ve kalayın alaşımı olan bronz yapımında, pirinç dökümünde, 
pasa karşı çinko ile kaplama olan galvanizasyon işleminde, lehim-
lemede ve maden külçesinin ergiletilerek yabancı maddelerden 
ayrıştırılmasında kullanılırlar.  

Kadmiyum ve civa, inhalasyon hasarına en yaygın olarak ne-
den olan metallerdir. Kadmiyum aşınmaya çok dirençli bir me-
taldir. Çelik karışımlarda, lehim, pil, akü yapımında kullanılmak-
tadır. Yetersiz havalandırma altında kaynak, lehimleme veya me-
tal kesme işlemleri kadmiyuma maruz kalmanın tipik koşulları-
dır. Metal dumanı ateşi yapabilir. Yoğun maruz kalımda ağır kim-
yasal pnömonitise neden olur. Amfizem gelişmesine neden olabi-
lir. Maruz kalanların kesici ve köpek dişlerde sarımtırak bant ge-
lişebilir. Uzun vadede karaciğer ve böbreklerde birikip, karaciğer 
hasarı ve tübüler proteinüri yapabilir. Isıtılmış metal ıslah işlem-
leri de potansiyel civaya maruz kalma yoludur. Antimon, manga-
nez, berilyum, vanadyum ve tribütilin gibi bileşikler nadiren so-
lunum hasarına neden olur. Bazı metallerin dumanlarının veya 
buharlarının solunmasıyla akut pnömonitis gelişebilir. Ağır me-
tal pnömonitisi enzimatik ve diğer kritik hücresel fonksiyonların 
inhibisyonu ile oluşur. Bu gibi durumlarda, şelasyon tedavisi dü-
şünülebilir (36). 

Solunum ateşi tipleri olan organik toz toksik sendromunda 
yüksek miktarlarda endotoksinlere; metal duman ateşinde ağır 
metal oksitlere ve polimer duman ateşinde de ısıtılmış floropoli-
merlere maruz kalım vardır (4). Her üç solunum ateşi tipi de ben-
zer klinik bulguları ve prognozu paylaşırlar. Organik toz toksik 
sendromu, duyarlanmış kişilerde çeşitli allerjenlerin tekrarlayan 
inhalasyonu sonucunda meydana gelen immünolojik bir hastalık-
tır. İnhale edilen antijene ve antijen miktarına, antijene maruz ka-
lımın süresine ve kişinin immünolojik yanıtına bağlı olarak çeşit-
li klinik bulgularla karşımıza çıkar (46).

Metal dumanı ateşi klasik olarak kaynak işlemi sırasında olu-
şan ağır metal oksitlerin inhalasyonundan kaynaklanır. Çinko, 
bakır ve magnezyum dumanına maruz kalmak metal dumanının 
ateşine neden olur. Pulmoner parankime direk toksik etkinin yanı 
sıra sitokin salınımına da neden olur. Maruz kalımdan 4-8 saat 
sonra ateş, üşüme, titreme, kas ağrıları, baş ağrısı, öksürük, bo-
ğaz ağrısı, göğüste tıkanıklık hissi gibi grip benzeri bulgularla baş-
lar. Aşırı terleme, susuzluk ve ağızda metalik tat olması ayırt edi-
ci semptomlardır. Semptomlar 48 saatte kendiliğinden geçer. Tanı 
öyküye dayanır. İlgili meslek kollarında kötü havalanan ortamda 
3-10 saat maruz kalım öyküsü olması, şikayetlerin hafta sonu geç-
mesi tanıya yardımcıdır. Bu tablo “Pazartesi ateşi” olarak da ad-
landırılmaktadır. Tedavide istirahat, antipiretikler ve analjezikler 
kullanılabilir. Uzun dönemde sekel bildirilmemiştir. Ancak tab-
loya akciğer grafisinde infiltratlar ve hipoksemi eşlik ediyorsa, bu 
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tablo inhalasyon hasarı olarak kabul edilmeli ve inhalasyon ateşi 
olarak görülmemelidir (4, 7, 47).

Teflon yapımında kullanılan flurokarbon polimerleri (poli-
tetrafloroetilen, PTFE), çok yüksek ısıda ısıtılınca metal dumanı 
ateşine benzer bir tabloya neden olmaktadır. Bu tabloya da poli-
mer duman ateşi adı verilir. Tek sefer maruz kalımda tam düzel-
me mümkün iken, tekrarlayan karşılaşmalar akciğer fibrozisi ile 
ilişkili bulunmuştur (4).

ÇİFTÇİ HİPERSENSİTİVİTESİ PNÖMONİSİ
Prevalansı %1-10 arasında değişen termofilik aktinomiçesler veya 
aspergillus türleriyle tetiklenen allerjik alveolit tipidir. Mandıra, 
kümes çalışanları, hayvanat bahçesi çalışanları ve üretim çiftli-
ği çalışanları riskli gruplardır. Hastalığın gelişmesinde küflü si-
laj, saman ve kamış balyası maruz kalımları önemlidir. Hastalığın 
gelişiminde tip 3 ve tip 4 immün yanıtlar rol oynar. Düşük kon-
santrasyonda uzun süre maruz kalım sonrasında restriktif akciğer 
hastalığı ve interstisyel fibrozis gelişebilmektedir (48). 

Sonuç olarak; akciğerler solunan havadaki her türlü madde-
ye doğrudan maruz kalan hedef organlardır. Solunumsal bir prob-
lemle başvuran her kişide mesleki veya çevresel maruz kalımla-
rın olabileceği düşünülmelidir. Mesleki bir maruz kalım var ise, 
hangi iş kolunda hangi toksik ajanla karşılaşılabileceği bilinmeli-
dir. Toksik ajanın tespiti sonrasında bu ajanın özellikleri, kısa ve 
uzun dönemde toksik etkileri, takip sürecinde dikkat edilmesi ge-
reken noktalar bilinmelidir. Öncelikle en iyi destek tedavi yapıl-
malı, toksik ajana spesifik tedaviler varsa uygulanmalıdır. Teda-
vi sonrasında tekrar maruz kalımın önüne geçmek için uygun ko-
runma yöntemleri kullanılmalıdır. 
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MESLEKİ KANSERLER

Uzm. Dr. Abdulsamet SANDAL, Prof. Dr. Saadettin KILIÇKAP, 
Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

Kanser, hücrelerin çeşitli nedenlerle kontrolsüz çoğalması ve kom-
şu ya da uzak organlara yayılması ile karakterize olan; belirti ve 
bulgular, klinik seyir, tedavi ve yaklaşım açısından farklılık gös-
teren hastalıkların genel adıdır. Kanser günümüzün önemli has-
talıklarından biridir ve kansere bağlı ölümler Amerika Birleşik 
Devletleri’nde olduğu gibi ülkemizde de dolaşım sistemi hastalık-
larından sonra ikinci en sık ölüm sebebidir (1, 2). Normal hücreler-
den kanser hücresi gelişimi, hücre döngüsünü kontrol eden bazı gen-
lerin ifadesinde meydana gelen birtakım değişikliklere bağlıdır. 
Bu değişikliklerin yalnızca %5-10’u kalıtsal mekanizmalarla açık-
lanmakta olup kalan büyük kısmı çevresel faktörlerle ilgilidir (3).

Çevresel etkenler içerisinde mesleki risk faktörleri önemli bir yer 
tutmaktadır. Kanser, bir çalışanın işyerindeki karsinojen faktörlere 
maruz kalmasının sonucu ise “mesleki” olarak tanımlanmaktadır 
(4). Farklı araştırma sonuçlarına göre mesleki kanserler, tüm kanser-
lerin %3-10’nu oluşturmaktadır (5). Bazı kanser tiplerinin gelişimin-
de mesleki risk faktörleri daha önemlidir. 2012 yılında İngiltere’de 
yapılan ve mesleki kanser yükünü belirlemeyi amaçlayan araştırma-
da erkeklerde akciğer kanserlerinin %21’inin, kadınlarda meme kan-
serinin yaklaşık %5’inin mesleki risk faktörleri ile ilişkili olduğu sap-
tanmıştır (6). Bu bölümde mesleki kanserlerin önemi, tipleri, mesle-
ki kanserlerden korunma yaklaşımları incelenecektir.

TARİHÇE
Mesleki risk faktörlerine bağlı kanser gelişiminin tanımlanma-
sı 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İngiliz cerrah Sir Percivall Pott, 
1775 yılında, çocukluk çağında baca temizleyicisi olarak çalışan 
kişilerde geç ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde skrotum cil-
dinde gelişen “kurum siğili” olarak adlandırdığı cilt tümörlerini 
tanımlamışsa da daha öncesinde 1713’te Ramazzini, bazı İtalyan 
manastırlarındaki rahibelerde meme kanserinin sık görüldüğünü 
saptamıştır (7, 8).

Asbest temasının akciğer kanseri ile ilişkisi 1935; mezotelyo-
ma ile ilişkisi 1940’ta gösterilmiştir (9). Benzen maruz kalımı ile 
lösemi arasındaki ilişki 1974 yılında Prof. Dr. Muzaffer Aksoy ta-
rafından benzen maruz kalımı olan ayakkabıcılarda lösemi geli-

şiminin ortaya konması ile ve bu doğrultuda diğer ülkelerden bi-
lim adamlarının araştırma sonuçlarının değerlendirmesiyle sap-
tanmıştır (10). Polivinil klorür üretiminde kullanılan vinil klorür 
maruz kalımı ile karaciğer anjiyosarkomu arasındaki ilişki 1975’te 
ortaya konmuştur (11).

KARSİNOGENEZ VE MESLEKİ 
KARSİNOJENLER
KARSİNOGENEZ
Kanser gelişiminde genetik ve çevresel faktörler beraber etkili ol-
makla birlikte çoğu kanser için çevresel etkiler baskın risk faktör-
leri olarak ortaya çıkmaktadır (12). İleri yaş, kanser için önemli bir 
risk faktörüdür; çoğu kanser yaşamın ileri döneminde (55 yaş son-
rası) ortaya çıkar. Kanserin ilerleyen yaşla birlikte artan insidansı, 
malign neoplazinin ortaya çıkması için gereken moleküler değişik-
liklerin zaman içerisinde birikmesi ile açıklanabilir. Kanserin çevre-
sel risk faktörlerinden en iyi tanımlanmış olanları arasında enfeksi-
yöz ajanlar, sigara içiciliği, alkol tüketimi, beslenme, obezite, üreme 
öyküsü ve çevresel karsinojenlere maruz kalım (çevresel ve mes-
leki maruz kalımlar gibi) bulunmaktadır. Nadir bazı ailesel mu-
tasyonlarla ilişkili ailesel kanser sendromları bulunmakla birlikte 
kanserlerin büyük çoğunluğu sporadik olarak ortaya çıkar. Ancak 
bu, kanserlerin tamamı sadece çevresel faktörlerle ilişkili anlamı-
na gelmez. Herediter kanserlerin ortaya çıkışı çevresel faktörler-
den etkilenebilir; çevresel faktörlerin karsinojenik etkileri genetik 
faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir (13).

Kanser gelişimi ve kanser dokularının özelliği değerlendirildi-
ğinde kanserlerin genel olarak 8 ana özelliği ile 2 destekleyici özel-
liği olduğu görülmüştür (Tablo 1) (14). Bu özelliklerin hepsi kan-
ser dokusunun kontrolsüz gelişimini destekleyen, vücudun kanser 
dokusu ile mücadelesini baskılayan ve kanserli dokunun çevre ve 
uzak dokulara yayılmasını sağlayan özelliklerdir. Kanser gelişimi-
ne neden olan moleküler mekanizmalar, bu özelliklerden biri veya 
birkaçının gerçekleşmesine hizmet etmektedir. Kanser gelişimin-
de bu özelliklerin kazanılması, birden fazla mutasyonun tam ma-
lign özelliklere sahip bir tümörün gelişmesi için adım adım birik-

63
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928 Uzm. Dr. Abdulsamet SANDAL, Prof. Dr. Saadettin KILIÇKAP, Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

mesi gerektiği hipotezini ortaya çıkarmıştır. Epidemiyolojik, de-
neysel ve moleküler araştırma sonuçlarının da bu hipotezi destek-
lediği gösterilmiştir. Örneğin kolon kanseri gelişiminde doku düze-
yinde patolojik incelemelerle kanser gelişim aşamaları gözlendi-
ğinde, malign özelliklerin giderek artmasıyla birlikte farklı özel-
liklerle ilişkili yeni mutasyonların geliştiği ve en sonunda kanserin 
tüm özelliklerine sahip olan tümör dokusunun gelişiminin ger-
çekleştiği gösterilmiştir (15).

Kanserin basamaklı gelişimini morfolojik ve genetik düzeyde 
inceleyen araştırmaların yanında, kimyasal ajanlara bağlı kanser 
gelişiminin de çeşitli adımlarla olduğu gösteren araştırma sonuç-
ları mevcuttur (13). Kimyasal karsinojenez araştırmaları, kan-
ser gelişimini başlama ve gelişme olarak iki evreye ayırmakta-
dır (12). Başlama evresi, hücrenin bir kimyasal karsinojene ye-
terli dozda maruz kalmasıyla olur; ancak başlama evresinde gö-
rülen hücresel değişiklikler kanser gelişimi için tek başına yeter-
li değildir. Gelişme evresinde ise başlama evresini geçmiş olan 
hücreler, tek başlarına tümör gelişimi için yeterli olmayan geliş-
tiricilere maruz kalır ve ortaya çıkan değişikliklerle tümör gelişi-
mi gerçekleşir. Ayrıca geliştiricilere, başlama evresinden daha önce 
maruz kalınması da tümör gelişimine neden olmaz. Geliştiriciler 
ise mutasyona sebep olmayan, ancak hücre çoğalmasını uyaran 
ajanlardır. Başlatıcı karsinojenlerin ortak özelliği ise elektron açı-
ğı nedeniyle hücrenin elektronca zengin bileşenleri ile reaksiyo-
na girmeleridir. Hücre düzeyindeki hedefleri DNA, RNA ve pro-
teinlerdir. Başlatıcı karsinojenler doğrudan ve dolaylı etkili kar-
sinojenler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Doğrudan etkili karsi-
nojenlerin karsinojen hale gelmesi için bir metabolik dönüşüm ge-
rekmez, bu gruba örnek olarak alkilleyici ajanlar verilebilir. Kan-
ser kemoterapisinde de kullanılan bu ajanların tedavi sonrasında 
genellikle akut myeloid lösemi gibi ikincil kanserlere neden oldu-
ğu bilinmektedir (16).

Dolaylı etkili karsinojenler ise aktif karsinojen hale geçmek 
için metabolik dönüşümün gerektiği ajanlardır. Polisiklik aro-
matik hidrokarbonlar, aromatik aminler, boyalar bu grubun baş-
lıca örnekleridir. Bilinen birçok karsinojenin metabolik dönüşü-
mü sitokrom P-450 bağımlı monooksijenazlar ile olmaktadır. Bu 
enzimlerin varyasyonları olarak adlandırılabilecek genetik po-
limorfizmler, karsinogeneze yatkınlığa sebep olabilmektedir. 
Örneğin polisiklik aromatik hidrokarbonlardan benzo(a)piren 
CYP1A1 geni tarafından kodlanan enzim tarafından metaboli-
ze edilmektedir. Bu genin ürünü olan enziminin daha aktif ola-
rak çalıştığı sigara içicilerinde, akciğer kanseri riskinin daha faz-
la olduğu gösterilmiştir.

KARSİNOJEN SAPTANMA METOTLARI
Karsinojenite ile ilgili 3 tip kanıt bulunmaktadır: epidemiyolojik 
araştırmalar, hayvan deneyleri ve mekanistik araştırmalar (17). 
Bunlardan, karsinojenlerle ilgili en güçlü düzeyde kanıtı, insan-
la ilgili verilere dayalı olması sebebiyle epidemiyolojik araştırma-
lar sunar. Bu araştırmaların sonucu değerlendirilirken, kanser geli-
şiminde birçok faktörün rol oynayabileceği göz önünde bulundu-
rulduğundan risk faktörlerinin kanser gelişimine etkisi araştırılır-
ken araştırmanın şekli, örneklemi, istatistiksel analiz yöntemleri 
uygun şekilde planlanmalıdır.

Tablo 1. Kanserin ana ve destekleyici özellikleri (14)

Ana Özellikler Destekleyici Özellikler

• Büyüme sinyallerinin devam 
ettirilmesi

• Büyümeyi durdurucu sinyallerin 
baskılanması

• Sınırsız çoğalma potansiyeli
• Hücre ölümünün (apoptozis) 

engellenmesi
• İnvazyon ve metastaz
• Yeni damar oluşumu (anjiyojenez)
• Konağın bağışıklık yanıtından 

kaçabilme yeteneği
• Hücre metabolizmasının 

değiştirilmesi

• Hücre genetiğinin instabil 
hale gelmesi

• Tümörü destekleyen 
immün yanıtın tetiklenmesi

Hayvan deneyleri, risk faktörüne bağlı olarak kanser gelişi-
mini doğrudan gösterebilmekle beraber bu araştırmalarda deney 
hayvanlarının maruz kalım şekli, dozu gibi faktörler insan maruz 
kalımından farklı olabileceğinden sonuçlar dikkatle değerlendiril-
melidir. Karsinojenite ile ilgili genetik araştırmalar, hücre kültürü 
vb. araştırmalar genel olarak mekanistik araştırmalar olarak ad-
landırılmaktadır. Bu araştırmaların karsinojenite değerlendirme-
sindeki rolü temel olarak epidemiyolojik araştırmalar ve hayvan 
deneyleri ile elde edilen verilerin desteklenmesi şeklindedir. Ayrı-
ca elde edilen veriler, insanda karsinojenlerin karsinogenez meka-
nizmalarının ortaya konması açısından önem taşımaktadır.

KARSİNOJEN SINIFLANDIRMASI
İnsanda kanser gelişimine yol açan karsinojenler, WHO World 
Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) içerisinde bağımsız 
bir bilimsel kuruluş olan IARC International Agency for Research 
on Cancer (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) tarafından 
sınıflandırılmaktadır. IARC, 1971 yılından başlayarak 2020 yılı-
nın Temmuz ayı itibariyle 127’ncisini yayınladığı monograf serisi 
ile karsinojenlerle ilgili bilimsel verileri değerlendirerek karsino-
jenleri gruplandırmıştır (Tablo 2) (18).

Tablo 2. IARC karsinojenik ajan gruplandırması ve 1-127. 

monograflarda incelenen ajanların dağılımı (18)

Grup Açıklama Ajan sayısı

Grup 1 İnsanlar için karsinojenik 120

Grup 2A İnsanlar için muhtemel karsinojenik 88

Grup 2B İnsanlar için şüpheli karsinojenik 313

Grup 3 İnsanlar için karsinojenite açısından 

sınıfılandırılamayan

499

Grup 4 İnsanlar için muhtemelen karsinojenik değil -

Bu sınıflandırmaya göre insanda kansere yol açtığı kesin ola-
rak belirlenen ajanlar Grup 1 içerisinde sınıflandırılmaktadır. İn-
celenen ajanla ilgili olarak zaman içerisinde yeni araştırma sonuç-
larına ulaşılması, ilerleyen monograf serilerinde gruplandırmada 
değişiklik yapılmasına yol açabilmektedir. Mevcut sınıflandırma-
ya göre her grup için örnekler şu şekildedir (18):
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mayan, Grup 1 karsinojen tanımlamasını mekanistik araştırma-
larla alan, mesleksel epidemiyoloji verisi bulunmayan ve meslek, 
endüstri veya endüstriyel süreç olan ajanlar dışlandığında 47 ajan 
mesleksel karsinojen olarak tanımlanmıştır (Tablo 3) (19). Bunun-
la birlikte IARC sınıflamasında Grup 1 dışındaki gruplarda bulu-
nan diğer bazı ajanların da mesleksel temasları ile ilişkili veriler 
bulunmaktadır. Bu başlıkta bazı kanser tipleri ile ilişkili mesleksel 
risk faktörlerine değinilecektir.

MEZOTELYOMA
Plevra, perikard ve periton gibi seröz zarların malign tümörü olan 
mezotelyoma nadir görülen ancak kötü seyirli bir kanserdir. Eti-
yolojisinde büyük oranda mesleki ve çevresel maruz kalımlar rol 

•	 Grup	1:	Bakınız Tablo 3.
•	 Grup	2A:	Akrilamid,	 stiren,	 tetrakloroetilen,	 gece	 vardiyalı	

çalışmalar vb.
•	 Grup	2B:	 İzopiren,	poliklorofenoller	 (pentaklorofenol	hariç),	

kobalt, kurşun vb.
•	 Grup	3:	Etilen,	fenol,	tolüen	vb.
•	 Grup	4:	Temmuz 2020 itibariyle sınıflandırmada bu grupta 

bir ajan bulunmamaktadır.

MESLEKİ KANSER TİPLERİ
2018 yılında yayınlanan bir derlemede, IARC 1-120. monograflar-
da Grup 1 karsinojen olarak tanımlanan 120 ajan ile ilgili litera-
tür verileri değerlendirilmiş; mesleksel maruz kalım verisi bulun-

Tablo 3. IARC 1-120. Monograflarında Grup 1 karsinojen olarak tanımlanan mesleki karsinojenler (19)

Kanser Ajanlar

Akciğer

Bis(klorometil)eter, Klorometil, Kömür-katranı zifti, Kükürtlü hardal, Arsenik ve inorganik arsenik bileşikleri, 

Berilyum ve berilyum bileşikleri, Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri, Krom (VI) bileşikleri, Nikel bileşikleri, Asbest 

(aktinolit, amozit, antofilit, krizotil, krosidolit, tremolit dâhil tüm formları), Dış ortam hava kirliliğindeki partikül 

cisimleri, Kristalin silika tozu (kuartz ya da kristobalit formunda), Kurum, Kaynak dumanları, Dizel motor egzozu, 

Dış ortam hava kirliliği, Tütün dumanı (pasif içicilik dâhil), X-ışınları ve gama-ışınları, Plütonyum, Radon-222 ve 

bozulma ürünleri

Deri
Kömür katranı zifti, İşlenmemiş ya da hafif işlenmiş mineral yağlar, Bitümlü şist, Arsenik ve inorganik arsenik 

bileşikleri, Kurum, X-ışınları ve gama-ışınları, Solar radyasyon, Ultraviyole radyasyon

Kemik, processus mastoideus dâhil X-ışınları ve gama-ışınları, Plütonyum, Radyum-224 ve bozulma ürünleri, Radyum-226 ve bozulma ürünleri

Hematolenfatik sistem, lösemiler ve 

Hodgkin dışı lenfomalar dâhil
1-3-Butadien, Benzen, Kömür katranı zifti, X-ışınları ve gama-ışınları, Formaldehit, Lindan, Pentaklorofenol

Lösemi Benzen, Kömür katranı zifti, X-ışınları ve gama-ışınları

Hodgkin dışı lenfoma Formaldehit, Lindan, Pentaklorofenol

Mesane
Orto-toluidin, Arsenik ve inorganik arsenik bileşikleri, X-ışınları ve gama-ışınları, 2-Naftilamin, 4-Aminobifenil, 

Benzidin

Nazal kavite ve paranazal sinüs
Asit buharları (güçlü inorganik), Krom (VI) bileşikleri, X-ışınları ve gama-ışınları, Deri tozu, Nikel bileşikleri, Sert 

odun tozu

Tiroid X-ışınları ve gama-ışınları, Radyoaktif iyot (I-131 dâhil)

Böbrek Trikloroetilen, X-ışınları ve gama-ışınları

Larinks Asbest (aktinolit, amozit, antofilit, krizotil, krokidolit, tremolit dahil tüm formları), Asit buharları (güçlü inorganik)

Karaciğer Plütonyum, Polivinil klorür

Nazofarinks Formaldehit, Sert odun tozu

Tüm kanserler 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioksin

Safra kesesi 1,2-Dikloropropan

Meme, beyin ve santral sinir sistemi, 

kolon, özefagus, tükrük bezi, mide
X-ışınları ve gama-ışınları

Göz Ultraviyole radyasyon

Malign melanom Poliklorine bifeniller

Mezotelyoma, over Asbest (aktinolit, amozit, antofilit, krizotil, krokidolit, tremolit dâhil tüm formları)
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oynamaktadır (20,21). Mezotelyomaya sebep olduğu gösterilen 
ajanlar asbestin tüm tipleri, eriyonit, floro-edenit ve boyacılıktır 
(22). Bu ajanlar arasında mesleki kanserler açısından asbest önem-
li yer tutmaktadır. Asbest, termal ve kimyasal dayanıklılık, esnek-
lik ve yüksek gerim gücü özellikleri gibi ortak özellikleri olan bir 
mineral lif grubunun ortak adıdır (23). Asbest lifleri, serpentin 
ve amfibol olmak üzere iki gruba ayrılır. Serpentin asbest gru-
bunda krizotil (beyaz asbest) bulunur; amfibol asbest grubun-
da ise tremolit, aktinolit, krokidolit, amozit gibi farklı türler 
vardır. Dünya genelinde ticari olarak kullanılmakta olan asbes-
tin %95’i krizotil asbesttir. Genel olarak amfibol grubunun karsi-
nojenik etkisi krizotil asbeste daha fazladır; ancak hiçbir asbest lifi 
tipi için güvenli sınır değer bulunmamaktadır. Ülkemizde kroki-
dolit grubu asbest ithalatı 1996’dan itibaren, amfibol grubu tüm 
asbest liflerinin çıkarılması ve kullanımı 2001 yılında ve krizotil 
asbest çıkarılması ve kullanımı 2010 yılında yasaklanmıştır. As-
best kullanımı 2011 yılında tümüyle yasaklanmıştır.

AKCİĞER KANSERİ
Akciğer kanseri, dünyada ve ülkemizde kanser ilişkili ölümlerin en 
sık sebebidir (1, 24). Akciğer kanseri için en yaygın risk faktörü sigara 
içiciliği olsa da mesleki maruz kalımların en fazla risk artışına ne-
den olduğu kanser akciğer kanseridir (25). Bu durum birçok mes-
leki risk faktörünün maruz kalımında maruz kalım şeklinin in-
halasyon olmasıyla ilişkilidir. Aynı zamanda kanser gelişiminde 
mesleki karsinojenlerin, sigara içiciliği ile sinerjistik etkisi de bu 
durumda rol oynamaktadır. Bununla birlikte akciğer kanseri için 
sigara içiciliğinin güçlü karsinojenik etkisi, mesleki ajanlarla akci-
ğer kanseri ilişkisinin belirlenmesini güçleştirebilmektedir. 

Mesleki akciğer kanseri olgularında en sık etiyolojik sebep 
olan asbest, aynı zamanda sigara içiciliği ile sinerjistik etkisi uzun 
yıllardır bilinen ajandır. 1979 yılında Hammond ve arkadaşları-
nın yürüttüğü araştırmada risk faktörü olmayan kişilerle karşılaş-
tırıldığında akciğer kanserine bağlı ölüm riski sadece sigara içici-
si olan kişilerde 5 kat, sadece asbest maruz kalımı olan kişilerde 11 
kat iken hem sigara içen hem de asbest maruz kalımı olan kişilerde 
53 kat fazla olarak saptanmıştır (26). Mesleki karsinojenlerin gene-
li için bir tehlikeli maruz kalım sınır değeri verilmemekle birlikte 
asbest maruz kalımı ile akciğer kanseri gelişiminde akciğer asbest 
lif yükünün önemli olabileceğine dair literatürde çeşitli hipotez-
ler bulunmaktadır (25). Henderson ve arkadaşlarının 2004 yılın-
da yayınladıkları derlemede, akciğer kanseri gelişimi için radyolojik 
olarak asbestozis görülmese bile akciğerlerde yeteri miktarda as-
best lif yükünün olması gerektiği belirtilmektedir (27).

Asbest dışında ön plana çıkan mesleki akciğer karsinojenle-
ri arasında, uranyum madenlerinde çalışanlar ve ışıma ürünleri-
ne maruz kalan çalışanlar için önemli bir karsinojen olan radon, 
solvent ve canlıkıran ilaç üretiminde kullanılan klorometil eter-
ler, kömür gazlanması, asfalt üretimi gibi işlerde çalışanlar için risk 
faktörü olan polisiklik aromatik hidrokarbonlar ile arsenik, kadmi-
yum, berilyum, krom, nikel, silika bulunmaktadır (3).

MESANE KANSERİ
Mesane kanserinin bilinen en önemli risk faktörü sigara içicili-
ği olsa da mesleksel risk faktörleri de etiyolojide önemli rol oyna-
maktadır. Mesane kanseri açısından aromatik amin maruz kalımı 

(4-aminobifenil, benzidin, naftilamin vb.), boya ve kauçuk endüst-
risinde çalışmak risk faktörüdür (32). 

MEME KANSERİ
Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserdir. Her sekiz ka-
dından birinde yaşamı boyunca meme kanseri gelişmesi beklen-
mektedir (28). Meme kanserinin genel risk faktörleri arasında er-
ken menarş, geç menopoz, gebelik/emzirme öyküsünün olmaması, 
ilk gebeliğin 30 yaşından sonra olması, ekzojen hormon kullanımı, 
yaşam tarzı, sigara içiciliği, alkol tüketilmesi, iyonizan radyasyona 
maruz kalımı, pozitif aile öyküsü yer almaktadır (28). Meme kanse-
ri ile ilişkisi gösterilmiş mesleki ajanlar etilen oksit maruz kalımı 
ve vardiyalı çalışmadır (29,30). IARC sınıflamasında 2A grubunda 
olan vardiyalı çalışma ile meme kanseri arasındaki ilişki için öne 
sürülen hipotez, sirkadyan ritmin bozulması ve hipotalamustaki 
suprakiazmatik nükleusun sirkadyan gen fonksiyonunun bozul-
ması ile melatoninin sentezinin bozulmasıyla melatonin kanser-
den koruyucu etkilerinin ortadan kalkması şeklindedir (31).

CİLT KANSERLERİ
Mesleki kanserler açısından tarihsel önemi de bulunmakla birlikte 
cilt kanserlerinin tüm tipleri için en önemli risk faktörü güneşten 
gelen ultraviyole (UV) ışınlardır (33). Cilt kanserine yol açan mesle-
ki risk faktörleri fiziksel ve kimyasal olarak 2 gruba ayrılabilir. UV 
ışık mesleki açıdan da önemli bir fiziksel risk faktörüdür. Kimya-
sal risk faktörleri arasında ise arsenik, metal yıkama sıvıları ve po-
lisiklik aromatik hidrokarbonlar sayılabilir (33). 1775’te Pott tara-
fından baca temizleyicilerinde skrotum cildinde cilt tümörü ta-
nımlanmış olmakla birlikte, 1918’de Japon araştırmacılar Yamagi-
wa ve Ichikawa’nın tavşan kulağına kömür katranı sürerek cilt tü-
mörü geliştirmesi, bu konudaki biyolojik kanıtı ortaya koymuştur 
(7, 34).

LENFOHEMOPOİETİK KANSERLER
Bu grup kanserler Hodgkin Lenfoma, Hodgkin dışı Lenfoma, kü-
çük lenfositik lenfoma – kronik lenfositik lösemi, multipl myelom, 
akut myeloid lösemi, akut lenfositik lösemi, kronik myeloid lösemi 
gibi çeşitli malginiteleri içerir. 1974’te Prof. Dr. Muzaffer Aksoy ve 
arkadaşlarının benzen maruz kalımı olan ayakkabıcılarda lösemi 
gelişimini yayınlamaları ile aynı yıl içerisinde literatürdeki benzer 
araştırma sonuçlarını da değerlendirilerek, benzen IARC tarafın-
dan Grup 1 Karsinojen olarak değerlendirilmiştir (10). Benzenin 
yanı sıra iyonizan radyasyon, 1,3-butadien, etilen oksit, formalde-
hit, kauçuk endüstrisinde çalışmanın da lenfohemopoietik kanser 
gelişimi ile ilişkisi gösterilmiştir (35).

ÜST SOLUNUM YOLU KANSERLERİ
Oral Kavite, Farinks, Nazofarinks Kanseri
Nadir görülen kanserlerdendir. Dünya genelinde oral kavite ve 
farinks kanserleri için en önemli risk faktörleri sigara içiciliği ve 
kronik alkolizm; nazofarinks kanseri için tuzlanmış balık tüketi-
mi ve Ebstein Barr Virus (EBV) enfeksiyonudur (36). Mesleki kar-
sinojenlerden nazofarinks kanseri ile ilişkisi gösterilen ajanlar, for-
maldehit, sert odun tozu (IARC Grup 1), klorofenoldür (IARC 
Grup 2B).
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Sinonazal Kanserler
Nadir görülmekle birlikte bilinen en önemli risk faktörü mesleki 
ajanlardır. Sert odun tozu ve deri tozu ile ilişkili adenokarsinom ge-
lişimi nedeniyle mobilya ve dericilik sektörü çalışanları risk altın-
dadır (37). Mesleki maruz kalım sonucu gelişen kanserde adenokar-
sinomlar, yassı hücreli karsinoma göre daha sık gelişmektedir.

Larinks Kanseri
Larinks kanseri, üst solunum yolu kanserleri içerisindeki kanser-
lerin en sık görülenidir. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Ge-
lişmiş ülkelerde larinks kanserlerinin büyük bir çoğunluğu sigara 
içiciliği, alkol tüketimi veya iki faktörün de birlikte bulunması ile 
ilişkilidir (38). Mesleki ajanlardan larinks kanseri ile ilişkisi göste-
rilenler, asbest ve inorganik asit buharı (sülfürik asit gibi) maruz 
kalımıdır (39).

ÜREME SİSTEMİ KANSERLERİ
İtfaiyecilik, prostat ve testis kanserleri için Grup 2B karsinojen 
olarak saptanmıştır (40). Kadınlarda asbest maruz kalımının over 
kanseri ile tetrakloretilen maruz kalımının serviks kanseri ile iliş-
kisi saptanmıştır (41). İnsanda serviks, vulva, vajina, penis, anüs 
kanserleri ile yeterli düzeyde kanıtla ilişkisi gösterilen Human Pa-
pilloma Virus (HPV) ile Kaposi sarkomu, serviks ve anüs kanser-
leri ile yeterli düzeyde kanıtla ilişkisi gösterilen Human Immuno-
deficiency Virus (HIV) (42), seks işçileri için mesleki kanser se-
bebi olarak sayılabilir. Bununla birlikte sağlık çalışanları için HIV 
infeksiyonu açısından mesleki risk bulunmaktadır; perkütan bu-
laş maruz kalımının %0,3’ünde; müköz membranlardan bulaşta 
ise maruz kalımların %0,1’inde HIV enfeksiyonu görüldüğü belir-
tilmektedir (43).

BÖBREK KANSERLERİ
Böbrek kanserlerinden en sık görülen tip renal hücreli karsinomdur. 
Böbrek tümörleri ile ilişkisi saptanan mesleki ajan trikloroetilendir 
(IARC Grup 1). Solvent, canlıkıran ve metal maruz kalımının oldu-
ğu kuru temizleme, tarım ve gıda endüstrisi, petrol endüstrisi, de-
mir/çelik endüstrisi, kâğıt/matbaa/ basım endüstrisi, otomotiv en-
düstrisi gibi alanlar riskli alanlar olarak değerlendirilmektedir (42).

KARACİĞER KANSERİ
Karaciğerin en sık tümörleri metastatik tümörler olmakla birlik-
te en sık primer karaciğer kanseri hepatoselüler karsinomdur. He-
patoselüler karsinom için en önemli risk faktörleri Kronik Hepa-
tit B ve Hepatit C enfeksiyonları, siroz, aflatoksin, alkol tüketimi-
dir. Son derece nadir görülen bir karaciğer malignitesi olan hepa-
tik anjiyosarkom, polivinil klorür (PVC) üretiminde kullanılan vi-
nil klorür maruz kalımına bağlı olarak gelişen önemli bir mesleki 
kanserdir (11).

DİĞER KANSERLER
X ışınları ve gama radyasyonla ilişkisi ile ilgili yeterli kanıt olan di-
ğer kanserler arasında santral sinir sistemi, tiroid, mide ve kolo-
rektal sistem kanserleri bulunmaktadır (22). Ayrıca kauçuk en-
düstrisinde çalışmanın mide kanseri ile ilişkisi hakkında yeter-
li kanıt bulunmaktadır (22).

YENİ MESLEKİ ETKİLENİMLER VE 
KANSER
Gelişen teknoloji, istenen özelliklere sahip olan; istenmeyen özel-
liklerin bulunmadığı malzemelerin üretimini ve kullanımını 
mümkün kılmıştır. Özellikle ısı yalıtımı, ses yalıtımı, filtrasyon 
gibi alanlarda önemli kullanımı olan mineral yünler (İng. man-
made vitreous fibre) ve yüksek sertlik ve kuvvet özellikleri ile na-
noteknoloji, elektronik, optik gibi alanlarda kullanımı giderek ar-
tan karbon nano tüpler önem kazanmıştır. Bu avantajlarına rağ-
men, bu ajanların meslek hastalığı gelişimi açısından incelenme-
si ve izlenmesi de gerekmektedir (21). Mesleki kanser gelişimi ile 
ilişkileri açısından karbon nano tüpler, karbon nano lifler ve man-
made mineral liflerle ilgili olarak mevcut literatür bulguları Tablo 
4’te verilmiştir (43-45). Bu gruplardaki birçok yeni ajan için araştır-
malar halen devam etmekte olup karsinojenik özellikleri açısın-
dan halen net bir değerlendirme yapılamamaktadır (21).

Tablo 4. Karbon nano tüpler, karbon nano lifler ve man-made 

mineral liflerin karsinojenite gruplandırması (Her bir malzeme ile 

ilgili referans parantez içinde verilmiştir.)

Malzeme türü Karsinojenite 
gruplandırması

Karbon nano tüpler (43)

Multi-walled Carbon Nano Tube (MWCNT)-7 Grup 2B

Diğer MWCNT ve Single-walled Carbon Nano 
Tube

Grup 3

Karbon nano lifler (43) Karsinojenite araştırması 

yok

Mineral yünler

Cam yünü (44) Grup 2B

Yalıtım cam yünü (45) Grup 3

“Özel amaçlı” cam yünü (45) Grup 2B

Sürekli cam flamanı (45) Grup 3

Taş (kaya) yünü (45) Grup 3

Cüruf yünü (45) Grup 3

Refrakter seramik lifleri (45) Grup 2B

MESLEKİ KANSERLERDEN 
KORUMA YAKLAŞIMLARI
BİRİNCİL KORUMA
Mesleki kanserlerden korumada en önemli koruma yaklaşımı birin-
cil koruma yaklaşımlarıdır. Birincil koruma risk değerlendirmesi-
ni ve değerlendirme sonrasında risklerin mümkünse ortadan kal-
dırılmasını; tam olarak ortadan kaldırılamıyor ise azaltılmasını 
(örn. eşik sınır değerler) içermektedir.

Kanser gelişimi çok basamaklı bir süreç olup maruz kalımdan 
sonraki on yıllar içerisinde hastalık gelişir. Bu süre içerisinde ortaya 
çıkan birçok moleküler olayın gözlenmesi ile olası kanser tehlikesi 
erken saptanabilir. Maruz kalımı, erken değişiklikleri veya artmış 
yatkınlığı gösteren belirteçler bu amaçla kullanılabilir. Herhangi bir 
etkenle ilgili kanser riskinin saptanmasında epidemiyolojik araştır-
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malar, hayvan deneyleri ve diğer araştırmaların sonucunda elde 
edilen veriler büyük rol oynamaktadır. Bununla birlikte özellikle 
potansiyel ajanlarla ilgili olarak pazara sürüm öncesi (premarket) 
taramalar yapılması günümüz için önemli bir gerekliliktir (46).

Kanser risk değerlendirilmesinde doz-yanıt ilişkisi ve kanser 
tehlikesinin olmadığı güvenli sınır değerlerin mevcut olup olma-
dığı önemli bir konudur. Genel olarak mutajenik maddelerle ilgi-
li bir eşik değerin olmadığı kabul edilmektedir; bu nedenle ancak 
sıfır maruz kalımla sıfır riske ulaşılır. Kanser gelişimi diğer meka-
nizmalarla (güçlü inorganik asit buharlarının yol açtığı hücre dü-
zeyindeki irritasyon gibi) gerçekleşen ajanlar için ise sınır değerle-
rin olabileceği düşünülmektedir (46).

İKİNCİL KORUMA 
(TARAMA VE ERKEN TANI)
İkincil koruma yaklaşımları, tarama ve erken tanı yaklaşımlarını 
içermektedir. Tıbbı tarama testleri pratik ve uygulanabilir olmalı-
dır. Ayrıca duyarlılık, özgünlük ve pozitif prediktif değer gibi özel-
likleri değerlendirilerek tarama için elverişli oldukları gösterilme-
lidir. Ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlü-
ğü tarafından yürütülen Ulusal Kanser Taramaları; meme, serviks 
ve kolon kanseri için taramaları içermektedir (Tablo 5) (47).

Tablo 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülen Ulusal Kanser Taramaları (47)

Kanser Tarama programı içeriği

Meme 
kanseri

20 yaşından itibaren kendisinin ve doktorun meme 
muayenesi ile 40-69 yaşlar arası kadınlara, 2 yılda bir 
mamografi

Serviks 
kanseri

30-65 yaşlar arası kadınlara, 5 yılda bir Pap-smear ve HPV 
testi

Kolon 
kanseri

50-70 yaşlar arası herkese, 2 yılda bir gaitada gizli kan ve 
10 yılda bir kolonoskopi

Mesleki kanserler için tarama yaklaşımlarında amaç, henüz 
asemptomatik olan kanserli hastaların erken tanı koyarak erken 
evrede tedavi edilmesi ve bu sayede hem mortalitenin azaltılma-
sı hem de hastalıkla ilgili olası maliyetin azaltılmasıdır. Tarama, 
önceden daha yüksek seviyede maruz kalım öyküsü bulunan ça-
lışanlar, halen işyerlerinde kabul edilebilir maruz kalım düzeyleri-
ne ulaşılamamış olan çalışanlar ve bilinen özgün bir maruz kalım 
olmaksızın kanserle ilişkili olan meslek ve endüstrilerde çalışanlar 
gibi özellikli gruplar için önem taşımaktadır. Günümüzde yaygın 
olarak kabul görmüş ve kullanımda olan bir mesleki kanser tara-
ma programı bulunmasa da belli mesleki kanser tipleri için tara-
ma stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır (48).

Akciğer kanserinin düşük doz toraks bilgisayarlı tomografisi 
(BT) ile taranmasını amaçlayan ve 2011 yılında sonuçları yayın-
lanan NLST National Lung Screening Trial (Ulusal Akciğer Ta-
rama Çalışması)’de 30 paket/yıl üzerinde sigara kullanan bireyler-
de akciğer kanseri ilişkili mortalitede %20’lik bir azalma sağlandığı 
gösterilmiştir (49). Bu sonuçlar, tarama stratejilerinin geliştirilme-
si konusundaki çalışmalara ivme kazandırmıştır (49). NLST araş-
tırmasındaki tarama kriterleri 55-74 yaş arasında olma, 30 paket-

yıl veya daha fazla sigara öyküsünün olması ve halen sigara içici-
si veya sigarayı 15 yıldan daha az bir süre önce bırakmış olmak 
iken, NLST verilerinin ışığında farklı kuruluşlarca hazırlanan kı-
lavuzlarda mesleki maruz kalımların da risk faktörü olarak değer-
lendirildiği görülmektedir. NCCN National Comprehensive Can-
cer Network (Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı) tarafından yayınlanan 
tarama önerilerine göre orijinal NLST tarama grubuna, 50 yaş 
üzerinde olma, 20 paket-yıl veya daha fazla sigara öyküsü olması 
ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, idiyopatik pulmoner 
fibrozis ya da asbest, arsenik, krom, silika, nikel, kadmiyum, beril-
yum ve dizel egzozu gibi mesleki maruz kalımların olması gibi ek 
risk faktörünün olması kriterlerini içeren ikinci bir grup daha ek-
lenmiştir (50). Diğer risk faktörleri ile birlikte mesleki maruz ka-
lımların de değerlendirilmesini amaçlayan benzer akciğer kanse-
ri tarama stratejilerinin etkinliği ile ilgili yürütülen araştırmalar 
halen devam etmektedir. Bu araştırmaların sonuçları değerlendi-
rilirken referans araştırmaların akciğer kanseri gelişimi açısından 
yüksek riskli bir grup üzerinde yürütülmüş olması, BT ile alınan 
yüksek dozda radyasyon (PA grafiden 15 kat fazla), BT’nin yüksek 
duyarlılığının yüksek oranda yalancı pozitifliğe neden olması gibi 
sorunlar göz önünde bulundurulmalıdır (48). Rampinelli ve arka-
daşları 2017 yılında yayınladıkları araştırmada, düşük doz BT ta-
raması ile alınan radyasyonun, tarama ile sağlanan akciğer kanse-
ri mortalitesindeki azalma göz önünde bulundurulduğunda kabul 
edilebileceği belirtilmiştir (51).

Riskli gruplarda tarama stratejileri ile ilgili araştırmaların 
yürütüldüğü mesleki kanserler arasında mesane kanseri ve cilt 
kanserleri bulunmaktadır. Mesane kanseri için hematürinin 
saptanması için tekrarlayan idrar tetkikleri, idrar sitolojisi gibi 
tetkiklerin yeterli duyarlılığa sahip olmadığı gösterilmiştir. UV 
radyasyon veya cilt karsinojenleri maruz kalımı olan çalışanlarda 
cilt muayenesi ile cilt kanseri taramasının etkinliği sınırlıdır. Len-
fohemopoietik sistem kanserleri için etkili bir tarama testi halen 
saptanamamıştır. Mezotelyoma için yürütülen araştırmalarda PA 
grafi ve BT ile radyolojik tarama çalışmalarının etkinliği gösteri-
lememiştir; mezotelyoma ile ilgili olarak biyobelirteç geliştirilme-
si ile ilgili araştırmalar devam etmekte olup henüz klinik uygula-
maya geçen bir biyobelirteç mevcut değildir (48).

Mesleki kanserlerin daha etkin saptanmasını sağlamak ama-
cıyla 9 Avrupa ülkesinde son yıllarda yürürlüğe koyulan uygula-
maların özetlendiği, bir derleme 2018 yılında yayınlanmıştır (4). 
Uygulamalar “karsinojenik ajanlara maruz kalan çalışanların ça-
lışma sonrası izlemi” ve “olguları saptamak için proaktif sistem-
ler” olarak iki başlık altında incelenmiştir. “Olguları saptamak için 
proaktif sistemler” yönteminde kanser tanısı alan olguların ma-
ruz kalım öykülerini değerlendirme amaçlanmaktadır. Esasen bir 
ikincil koruma yöntemi olan “karsinojenik ajanlara maruz kalan 
çalışanların çalışma sonrası izlemi” uygulamalarında ise geçmiş-
te karsinojenik ajana maruz kalınan işlerde çalışanların emekli-
lik döneminde bile devam edecek şekilde izlemlerini içermekte-
dir. Almanya örneğinde, çalışma dönemi sırasında işveren tara-
fından yaptırılması zorunlu olan izlem, çalışma dönemi sonrasın-
da ulusal sigorta kuruluşu tarafından yapılmaktadır. Bunun sağ-
lanması için işveren ya da yasal kaza sigorta kuruluşu tarafından 
ilgili belgelerin kuruluşa gönderilmesi ve çalışanın bu izlem için 
onamının alınması; çalışanın kendisinin izlem talebi ile başvu-
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rusu durumunda ise karsinojen maruz kalımının doğrulanması 
gerekmektedir. İzlem yapılan karsinojen ajanlar: asbest, aroma-
tik aminler, silika, yüksek sıcaklık izolasyon yünleri, madenlerde-
ki maruz kalımlar (toz, silika, uranyum madenlerindeki radyas-
yon), katran, zift, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, vinil klorit, 
benzen, meşe ve kayın ağacı tozları, heksavalent kromdur. İzlem 
sıklığı 1-3 yıl arasında değişmekte; asbest teması için 55 yaş üstü, 
30-paket yıl sigara öyküsü, 1985 yılından önce 10 yıl asbest ma-
ruz kalımı öyküsü olan olgularda akciğer kanseri açısından yıl-
lık düşük doz yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi görün-
tülemesi yapılmaktadır (4). İsviçre’de ise benzen, asbest, aromatik 
aminler, katran, zift, polisilkik aromatik hidrokarbonlar ve poli-
vinil klorür temas öyküsü bulunan çalışanlar için 1-5 yıl arasında 
değişen aralıklarla benzer bir izlem yapılmaktadır. Ayrıca asbest 
temaslı olgulardan NSLT kriterlerini karşılayanlar tarama prog-
ramına mektupla davet edilmektedir (4).

Sağlık gözetimi, mesleki kanserlerin gelişimi açısından kan-
ser tarama programlarının geliştirilerek uygulanmasını içerme-
nin yanı sıra iş sırasında maruz kalınan karsinojenlerin de dikka-
te alınmasını gerektirmektedir. OSHA Occupational Safety and 
Health Administration (Amerikan İş Sağlığı ve Güvenliği İdare-
si) tarafından sağlık gözetiminde özellikle dikkat edilmesi önerilen 
ajanlar aşağıda verilmiştir (3):

2-Asetilaminofloren
Akrilonitril
4-Aminodifenil
Arsenik (inorganik)
Asbest
Benzen
Benzidin (ve tuzları) 
Bis(klorometil) eter (BCME) 
1,3-Butadien
Kadmiyum
Kömür fırını emisyonları
1,2-Dibromo-3-kloropropan 
(DBCP) 
3,3’-Diklorobenzidin (ve tuz-
ları)
4-Dimetilaminoazobenzen 
Vinil klorit

Etilenimin
Etilen dibromide (EDB) 
Etilen oksit 
Formaldehit
Kurşun
4,4’-Metilelene-bis(2-
kloroanilline) (MOCA) 
Metilen klorit
Metil klorometil eter (klorome-
til metil eter, CMME) 
Metilen dianalin (MDA)
α-Naftilamin 
β-Naftilamin 
4-Nitrobifenil
N-Nitrosodimetilamin
β-Propiolakton 

Ülkemizde çalışanların kanserojen veya mutajen maddele-
re maruz kalımından kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risk-
lerinden korunması için bu maddelere maruz kalımın önlenme-
si ve sınır değerler de dâhil olmak üzere asgari gerekliliklerin be-
lirlenmesi amacıyla 2013 yılında Kanserojen veya Mutajen Mad-
delerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yö-
netmelik yayınlanmıştır (52). Bu yönetmelik ekinde çalışanların 
sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde  
sıralanmıştır:

1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların 
sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi ve diğer sağlık per-
soneli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruz kalım koşul-
larını bilmelidir.

2. Çalışanların sağlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci mad-
desi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki hu-
susları içermelidir:
a. Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtla-

rın tutulması,
b. Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması,
c. Çalışanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespiti-

nin yanı sıra mümkün olduğu hallerde biyolojik izlemenin 
yapılması,

d. Sağlık gözetimi kapsamında, çalışanlara iş sağlığı alanında 
en son geliştirilen testlerin uygulanması.

ÜÇÜNCÜL KORUMA (İŞE DÖNÜŞ, 
YENİDEN ÇALIŞMA HAYATINA KATILMA)
Kanserlerin birçoğunda, çalışanın tedavisi süresince çalışma ha-
yatından uzak kalması gerekebilmektedir. Tedavisi süresince 
mevzuat kapsamında gerekli istirahat izinlerini alması çalışanın 
hakkıdır. Bununla birlikte, tedavisi sona eren çalışanın çalışma 
hayatına yeniden katılmasının sağlanması da önemli bir husustur. 
Konu ile ilgili araştırmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu araş-
tırmaların sonuçlarının sunulduğu bir derlemede kanser tedavi-
si alan hastaların işe dönüşünü etkileyen faktörler; sosyodemog-
rafik faktörler, hastalık ve tedavi ilişkili faktörler, işle ilişkili fak-
törler ve kişisel faktörler şeklinde (53). Aynı makalede bu faktörle-
rin sağlık profesyonellerince dikkate alınarak çalışanın bu açıdan 
değerlendirilmesi, kişinin çalışma kapasitesinin detaylı bir şekilde 
değerlendirilmesi, işveren ve çalışanlarca haklar ve yükümlülük-
lerin doğru bilinmesi ve çalışma hayatında bu çalışanlara yönelik 
bir pozitif ayrımcılık yapılması; kanser tanılı çalışanların işe dö-
nüşünü kolaylaştırdığı gösterilen faktörler arasında sıralanmıştır.

Sonuç olarak; meslek hastalıkları bütünüyle önlenebilir has-
talıklar olduğundan, mesleki kanserlerin de önlenebilir kanserler 
olarak değerlendirilmesi önemlidir. Mesleki kanserler açısından 
gelecekte yeni mesleki risk faktörlerinin karsinojenik etkilerinin 
ortaya konması, bu doğrultuda kullanıma sunulmadan önce bel-
li tarama testlerinin uygulanması, mesleki kanserlere yönelik ta-
rama stratejilerinin geliştirilmesi ve etkinliklerinin değerlendiril-
mesi yaklaşımlarının daha da önem kazanacağı görülmektedir. 
Ülkemizde de mesleki kanserler ve mesleki kanser gelişimiyle 
ilişkili olan ajanlarla ilgili olarak mevcut durumun belirlenmesi-
ne yönelik yapılacak araştırmalar bu konuyla ilgili başlangıç nok-
tasını oluşturacaktır.
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İŞE BAĞLI KAS - İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
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İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastalıkları (İKİH) eski çağlardan beri 
bilinen bir konudur. İlk kez Hipokrat at binicilerdeki ‘siyatik has-
talığını’ tanımlamıştır. Bernardino Ramazzini (1633-1714) yaşadı-
ğı dönemde hastalarının yaptıkları işlerden kaynaklanan hastalık-
larını fark etmiş, hastalara “mesleğiniz nedir?” sorusunun sorul-
masını, hastalık ile işin ilişkisinin değerlendirilmesini önermiştir. 
Ramazzini 1700 yılında yayımladığı De Morbis Artificum Diat-
riba (Çalışanların Hastalıkları) adlı kitabında, işin vücuda etkileri 
üzerinde durmuş, çalışma sırasında dinlenme periyotları önermiş, 
egzersizin önemine değinmiş, uygunsuz hareket ve doğal olmayan 
duruşun hastalıklara neden olduğunu bildirmiştir (1).

Kas iskelet sistemi problemleri birinci basamağa başvuran 
hastaların yaklaşık %10-20’sini oluşturmaktadır. Ortopedik so-
runlar travmatik ve travmatik olmayan (dejeneratif ve aşırı kul-
lanım sendromları) olarak sınıflandırılabilir. Bir diğer sınıflama-
da problemin ortaya çıkış zamanına göre akut veya kronik olarak 
yapılabilir (2).

İş aktiviteleri sırasında fiziksel ve psikososyal risklere maruz 
kalmaya bağlı olarak gelişen ağrı, hareket kısıtlanması ve sakat-
lanmalarla seyredebilen kas iskelet hastalıkları çalışanların yay-
gın sağlık sorunudur. Genellikle kaslar, tendonlar, ligamanlar ve 
diskler gibi yumuşak dokuları etkiler. İşe bağlı olarak geliştiklerin-
de Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (MKİH) olarak kabul edilen bu 
hastalıkların oluşumlarında iş yerinde tekrarlamalı, zorlamalı ha-
reketler, vücudun kötü pozisyonlarda kullanımı ve ergonomik ye-
tersizlikler önemli rol oynar (3, 4).

Ağrı ve fiziksel işlev kaybı ile karakterize olan, bireylerde hareket 
kısıtlılığına neden olması yanında sosyal yaşamında da sınırlayıcı 
olan İKİH; genellikle işe bağlı risk faktörleri nedeniyle ortaya çı-
kan, çok sayıda, kronik özellikte enflamatuar ve dejeneratif hasta-
lığı içerir (5). Kümülatif travma bozuklukları, tekrarlayıcı gerilme 
yaralanmaları, tekrarlayıcı hareket bozuklukları olarak da isim-
lendirilmektedir.  İngiltere’de 2015-2018 yılları arasında İKİH’nın 
en sık görüldüğü sektörler; tarım, ormancılık, balıkçılık, inşa-

at, nakliye-depolama, savunma hizmetleri, insan sağlığı ve sosyal 
hizmet faaliyeleri olarak yayınlanmıştır (6).

Mesleki kas iskelet sistemi bozukluklarının gerektiği gibi de-
ğerlendirilebilmesi için mesleki nedenler dışında kas iskelet sistemi 
ağrısına neden olan patolojilerin de hekim tarafından iyi tanınma-
sı gerekir (7). İşe bağlı hastalıklar içinde en sık kas-iskelet sistemi 
hastalıkları görülmektedir. Tüm işe bağlı hastalık yeni olgularının 
%50’sini İKİH oluşturmaktadır (8). Kas ve iskelet sistemi hastalık-
ları, işle ilgili olarak Avrupa’da en sık karşılaşılan bozukluklardır. 
İşçiler tarafından en sık sırt ağrısı (%24,7) ve kas ağrısı (%22,8) ya-
kınmaları bildirilmektedir (3). Avrupa’da üye devletlerde işe bağ-
lı hastalıkların %60,9’unu kas iskelet sistemi hastalıkları oluştur-
maktadır (9). İngiltere’de 2016 yılında işle ilişkili kas iskelet sistemi 
hastalıkları tüm işle ilişkili hastalıkların %41’ini oluşturmaktadır 
(10). Tanaka ve arkadaşları, Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam 
istihdam edilen nüfusun kas iskelet sistemi şikâyetlerinin %40’nın 
mesleki etkilenmeye atfedilebilir olduğunu bildirmiştir. Tahmi-
nen yılda 500 bin çalışanın etkilendiğini belirtmişlerdir (11). Dün-
ya ölçeğinde saptanan tüm kas iskelet sistemi hastalıklarının yak-
laşık %30’unun işe bağlı olduğu belirtilmektedir. Kas iskelet siste-
mi hastalıkları, meslek hastalıkları ve iş kazalarının neden oldu-
ğu tüm iş günü kayıplarının yaklaşık %34’ünü oluşturmakta ve ne-
den olduğu tazminat maliyeti yıllık 15-20 milyar doları bulmakta-
dır (12). Sık ve gittikçe artan seviyede görülmesi ile çalışanların bu 
konudaki farkındalıkları, dikkatleri İKİH üzerine çekmektedir. Sık 
görülmesine karşın İKİH; etiyolojilerinin multifaktörel olması, ne-
den sonuç ilişkisinin kolay gösterilememesi ve işe bağlı etkilenimin 
gözden kaçabilmesi, iş dışı nedenlerle de oluşabilmesi (hobi, spor 
aktiviteleri, vb.) nedenleriyle kolayca saptanamaz (13).

MESLEKİ KAS-İSKELET SİSTEMİ 
HASTALIKLARI SINIFLANDIRMASI
Ülkemizde çalışma hayatı ile ilgili yasal düzenlemelerde meslek 
hastalıkları beş grup halinde ele alınmaktadır. Meslek hastalık-
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ları listesinde son grup olan fiziksel nedenli hastalıklar yedi baş-
lık olarak belirtilmekte ve bunlar arasında tekrarlanan hareketle-
re veya zorlanmaya bağlı olarak meydana gelen kas ve iskelet sis-
temi hastalıkları yer almaktadır.

E Grubu – Fizik Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları
•	E.1 – İyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar,
•	E.2 – Enfraruj ışınları ile katarakt,
•	E.3 – Gürültü sonucu işitme kaybı,
•	E.4 – Hava basıncındaki değişimlerle olan hastalıklar,
•	E.5 – Titreşim sonucu kemik-eklem arızaları,
•	E.6.a – Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursaların hasta-

lıkları,
•	E.6.b – Aşırı yüklenme sonucu tendon kılıfı ve periost hasta-

lıkları,
•	E.6.c – Maden ocağı ve benzeri yerlerde meniskus zararları,
•	E.6.d – Fazla zorlanma sonucu vertebra prosessuslarının kırıl-

ması,
•	E.6.e – Sürekli lokal baskı sonucu sinir felçleri,
•	E.6.f – Kas krampları,
•	E.7 – Madenci nistagmusu.

Listedeki hastalıklardan E-4, E-5 ve E-6 (6.a – 6.f) numaralarda bulu-
nan 8 hastalık mesleksel etkilenme ile ortaya çıkan kas-iskelet siste-
mi hastalıklarıdır (14).

İşle ilişkili kas iskelet sistemi hastalıkları yasalarda meslek has-
talığı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte işe bağlı kas iske-
let sistemi hastalıklarının prevalansı ve oluşmasında etkili olan risk 
etmenleri konusunda yapılan çalışmaların çok yetersiz olması ne-
deniyle bu hastalıkların diğer meslek hastalıkları gibi maluliyet al-
ması ve tazminat ödenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca ül-
kemizde, kas iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesi ile ilgili ola-
rak iş yerlerinde alınan korunma önlemleri ile çalışanların ve işve-
renlerin eğitimi ile iş günü kaybı, sigorta tazminatları konuların-
da da yeterli veri bulunmamaktadır (15). Ülkemizde Sosyal Güven-
lik Kurumu tarafından 2017 yılında meslek hastalığı tanısı istatisti-
ği 693 olarak yayınlamış olup bunların 71’ini (%10,2) kas iskelet sis-
temi hastalıkları ve sinir sistemi hastalıkları oluşturmaktadır (16).

Tablo 1. Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 yılı kas iskelet sistemi 

hastalıkları ve sinir sistemi hastalıklarının dağılımı (16)

Hastalık Sayı

Lateral epikondilit 19

Karpal tünel sendromu 17

El ve el bileğinnin kronik krepital sinoviti 11

Medial epikondilit 9

Ulnar sinir lezyonu 6

Tendon kılıfının absesi 5

Prepatellar bursit 2

Olekranon bursiti 1

Kore, diğer 1

Toplam 71

Uluslararası meslek hastalıkları listelerinde İşle ilişkili Kas İs-
kelet Sistemi Hastalıklarına yer verilmiştir. Bunlardan Uluslara-
rası Çalışma Örgütü (ILO) Listesinde:

2.3. Kas-iskelet sistemi hastalıkları
2.3.1. El bileğinin tekrarlayıcı hareketleri, aşırı zorlamaları ve 

anormal postürüne bağlı radial stiloid tenosinovit
2.3.2. El bileğinin tekrarlayıcı hareketleri, aşırı zorlamaları ve 

anormal postürlerine bağlı el ve el bileğinin kronik tenosinoviti
2.3.3. Dirsek bölgesine uzamış basınca bağlı olekranon bursiti
2.3.4. Uzamış diz çökme pozisyonuna bağlı prepatellar bursit
2.3.5. Tekrarlayıcı zorlu çalışmaya bağlı epikondilit
2.3.6. Diz çökme veya çömelme pozisyonunda uzamış çalışma 

periyodları sonrasında menisküs lezyonları
2.3.7. Tekrarlayıcı zorlu çalışma, titreşim içeren çalışma, el bi-

leğinin anormal postürleri veya bunların kombinasyonuna bağlı 
karpal tünel sendromu

2.3.8. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulamalara uy-
gun yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerinden dolayı risk faktörle-
rine temas ile çalışanın yakalandığı hastalıkla doğrudan bir bağ-
lantının olduğu, daha önce bahsedilmemiş diğer kas-iskelet siste-
mi hastalıkları (17).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Listesinde:
A.12 Kas-iskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları 

(M00-M99)
M65.- Sinovit ve tenosinovit
M65.4 Radial stiloid tenosinovit [de Quervain]
M70.- Kullanma, fazla kullanma ve baskıya bağlı yumuşak 

doku bozuklukları
M70.0 El ve el bileğinin kronik krepitan sinoviti
M70.2 Olekranon bursitis
M70.4 Prepatellar bursitis
M77.- Diğer entezopatiler
M77.0 Medial epikondilit
M77.1 Lateral epikondilit
başlıkları yer almaktadır (18).

İKİH öncelikle beli, boynu ve üst ekstremiteleri (elleri, dirsekleri ve 
omuzları) etkiler. En sık bel ve el bölgesi tutulur (19-21)

BEL AĞRISI
İşle ilgili bel ağrıları kavramı, bilinen bir neden olmaksızın en az 24 
saat süren ve alt kaburgalarla gluteal kıvrımlar arasındaki bölgenin 
ağrılarını kapsar. Altı haftadan kısa sürerse akut, 6-12 hafta ara-
sında subakut, 12 haftanın üzerinde kronik ağrı olarak adlandırılır. 
Kronik ağrı, hastaların %5’inde görülmekle birlikte, iş gücü kaybı 
ve tazminat olarak maliyetin %85’ini oluşturur. Çalışanlarda, özel-
likle fiziksel güce dayalı çalışanlarda, sık görülür. İşyerinden ve ça-
lışma koşullarından kaynaklanan pek çok nedeni vardır (22).

Bu risk faktörlerinin en önemlileri şunlardır;
•	Elle yük taşıma; günlük çalışma süresinin %10’undan daha 

uzun süre ve 15 kg’dan ağır taşıma,
•	Gövdeyi eğme bükme,
•	Tüm vücut vibrasyon etkilenimi,
•	Aşırı fiziksel yük,
•	Sabit çalışma pozisyonu,
•	Tekrarlanan hareketler.

İşle ilgili bel ağrısı ilgili bölümde daha detaylı olarak incelenmiştir.
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döndürülerek kontrol edilen araçlar (motosiklet), vidayı yatağına 
yerleştirme işi, elle burma işi DeQuervain tenosinovitine neden  
olabilmektedir (7, 23).

OMUZ EL VİBRASYON SENDROMU
Uzun süreli olarak ve titreşimin yoğunluğuna bağlı ortaya çıkan do-
laşım bozukluğu sonucu oluşan nöromuskuler semptomlarla ka-
rekterizedir. Kriko, zincir testeresi, yüksek basınçlı hortum, çim 
kesme makinesi ve titreşimli testere kullanan kişilerde sık gö-
rülür. Vibrasyon etkilenimini ortadan kaldıracak ya da azaltacak 
önlemler kullanmak veya tutamaçlı alet kullanımı önem taşımak-
tadır. Sigaranın bırakılması önem taşır, çünkü periferik damar-
lar üzerindeki vazokonstriktör etkisi, bu hastalarda semptomla-
rı artırabilmektedir (7, 23).

GANGLİON KİSTLERİ
Eklem kapsülü, ligaman veya tendon kaynaklı miks dejenerasyon-
lardır. En sık skafolunat ligamanın dorsali ve fleksörkarpi radia-
lis ile abdüktör pollisis longus tendonunun ventrali arasındadır. 
Gelişmeleri ya akut travmayla ya da el ve el bileğinin tekrarlayıcı 
zorlanmaları sonucudur. Cilalama, kum serpme, testere kullanma 
gibi işleri yapanlarda ganglion kisti gelişimi sıktır (7, 23, 24).

TETİK PARMAK
Elin fleksör tendonları metakarpal kemiklerden distal interfalan-
geal ekleme kadar sinovyal kılıf ile çevrilidir. Tetik parmak, tendo-
nun ya da puleyin kalınlaşması sonucu gelişen stenozan tenosino-
vittir. Tetik parmak, el aleti kullanırken elle yapılan işlerin sürek-
li işaret parmağı ile yapılması ile oluşur.  Tetik parmak, hamallarda, 
dikiş makinesi teknisyenlerinde, kaynakçı ve bitki yetiştirme işiy-
le ilgilenenlerde sık görülmektedir (7, 22, 23). Öncelikle tekrarlayı-
cı aşırı yüklenmenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu kul-
lanılan aletlerin ergonomik olarak modifikasyonu ya da iş ortamı 
değişikliğiyle mümkün olur (23).

KARPAL TÜNEL SENDROMU (KTS)
Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin karpal tünel içeri-
sinde lokalize kompresyonu sonucu ortaya çıkan, semptom ve 
bulgular topluluğudur. En sık görülen tuzak nöropatisidir (25). 
El bileğinin tekrarlayıcı travmalara maruz kalması, KTS riski-
ni artırır. El bileğinin tekrarlayan şekilde öne-arkaya bükülmesi, 
hızlı bilek çevirme, eli bilekten sağa-sola yatırma, parmakla baskı 
uygulama, tutma hareketi; tipik olarak parlatma, cilalama, bileme, 
törpüleme, çekiçle dövme, montaj, daktilo, bilgisayar, ev işleri, halı-
cılık, müzik aleti çalma, ameliyat sırasında yapılan işleri yapanlar-
da ortaya çıkar. KTS semptomları ağrı, uyuşukluk, hissizlik, pares-
tezi, kuvvetsizlik ve beceriksizlik şeklindedir. Duyu muayenesin-
de ilk üç parmak ve dördüncü parmak radiyal (lateral) yarısı vo-
lar yüzlerinde hipoestezi belirlenebilir. Kuvvet muayenesi sırasın-
da başparmak palmar abdüksiyonu büyük önem taşımaktadır. Te-
nar bölge kas atrofisinin KTS tanısında özgüllüğü oldukça yük-
sektir (25). Klinik olarak KTS tanısını koyarken aşağıdaki provo-
katif testlerden yararlanılır (26):

Phalen Testi: Karpal tünel sendromunda 30-60 saniye süre 
ile bileğin tam fleksiyonu (içe bükülmesi) ağrı ve duyu bozukluk-
larını artırır/ortaya çıkartır. Olguların %80’inde test pozitiftir.

BOYUN ve ÜST EKSTREMİTE İŞE BAĞLI 
KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
OMUZ SIKIŞMA SENDROMU 
(İMPİNGEMENT SENDROMU)
Rotator manşon tendon patolojilerini (tendinit, tendon parsiyel/
total yırtığı ve subakromiyal/subdeltoid bursiti) içine alan bir ta-
nımlamadır (23). Baş üstünde tekrarlayıcı üst ekstremite hareke-
ti yapan işçiler veya sporcularda, anatomik yapıların tekrarlayıcı 
mikrotravmaya maruz kalması sonucu oluşmaktadır. İşe bağlı kas 
iskelet hastalıkları arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Baş üs-
tünde kol aktivitesi gerektiren, omuzu iç rotasyona zorlayan, zor 
ve statik duruş gerektiren aktiviteler ve vibrasyon, omuz sıkışma 
sendromu sıklığını artırmaktadır (23). Omuz tendoniti ve rotator 
kılıf patolojileri için zımbalama, tavan montojı, tavan kaynağı, ta-
van boyama, oto tamiri, paketleme, depolama, inşaat işlerinde ça-
lışanlar riskli grupta değerlendirilebilir (22).

LATERAL EPİKONDİLİT
El bilek ekstansör kas tendonlarının tekrarlayan yüklenmele-
ri sonucu lateral epikondile yapıştıkları yerde dejenerasyonla bir-
likte oluşan inflamasyondur. El bilek ekstansörlerinin tekrarlayan 
konsantrik kontraksiyonları ya da eksantrik yüklenmeleri sonu-
cu meydana gelen tipik bir aşırı kullanım sendromudur. “Tenis-
çi dirseği” ismi ile de bilinmektedir. Lateral epikondilit el bileği-
nin tekrarlayan ekstansiyon/fleksiyon veya supinasyon/pronasyon 
hareketlerini gerektiren işlerde çalışanlarda sık görülür. Et ürünle-
ri fabrikalarında sosis yapan, et kesen işçilerde, küçük parça topla-
ma, vida çevirme veya çekiç kullanma gibi aktivitelerin yapıldığı iş-
lerde çalışanlarda lateral epikondilit sıktır (23). Dirsek bükülmüş-
ken el bileğinin dışa döndürülmesi, ya da arkaya bükülmesi, silk-
me tarzında atma ya da çarpma hareketi ile ortaya çıkar. Vidalama 
küçük parçaların montajı, çekiçle dövme, tenis ve bovling oynama, 
müzik aleti çalma gibi işleri yapanlar da sık görülür. Önlemek el bi-
leğinin aktiviteye bağlı olarak tekrarlayan zorlu fleksiyon/ekstan-
siyon ve ön kolun supinasyon/pronasyon hareketlerinin engellen-
mesi ile mümkündür.

MEDİAL EPİKONDİLİT
Ön kol fleksör kas tendonları medial epikondile yapışır. Bu kasla-
rın tendonlarının ve medial kollateral ligamanın aşırı strese ma-
ruz kalması sonucu medial epikondilit ya da diğer bir ismiyle “golf-
çü dirseği” oluşmaktadır (23).

DEQUERVAİN TENOSİNOVİTİ
Abdüktör pollisis longus ve ekstansör pollisis brevis kasları 
tendonlarının stenozan tenosinovitine DeQuervain tenosino-
viti denir. Tekrarlayıcı el bilek hareketleri gerektiren işlerde ça-
lışanlarda sıktır. Cilalama, havanda dövme, kum serpme, testere 
ile biçme/kesme ve tornavida kullanma gibi aktiviteler bu kasla-
rında aşırı zorlanmaya neden olmaktadır. Garsonlarda, terziler-
de, makine teknisyenlerinde, hemşirelerde ve ev temizlikçilerin-
de DeQuervain tenosinovitine sık rastlanmaktadır. El bileği ha-
reketleri, parmaklarla güç uygulayarak el bileğinin öne ya da ar-
kaya bükülmesi, el bileğinin hızlı döndürülmesi; parlatma, cila-
lama, törpüleme, bileme işleri; zımba pres operatörlüğü, cerrah-
lık, kasaplık; pense kullanımı, testere kullanımı, elle kavranıp 
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Tinnel Bulgusu: Karpal tünel üzerine hafifçe vurmak ile me-
dian sinir dağılımında parastezi ve ağrı; olguların %60’ında po-
zitiftir.

İskemik Test: Karpal tünel sendromunda tansiyon aleti-
nin manşonu ön kola yerleştirilir 30- 60 saniye süre ile şişiri-
lir bu esnada ağrı ve duyu kusurları oluşursa test pozitif olarak  
değerlendirilir.

KTS tedavisinde yaklaşım öncelikle konservatif olmalıdır. El 
bileğinde tekrarlayıcı hareketlere sebep olan aktiviteleri azalt-
mak gerekmektedir. Klavye yastıkları el bileğine olan basıncı azal-
tabilir ve el bilek eğim açısını değiştirebilir. Kuvvet kaybı ve tenar 
atrofi durumunda cerrahi düşünülebilir (25).

PRONATOR SENDROMU
Kolun tekrarlayan pronasyon ve supinasyon hareketi, ağır nesnele-
ri kaldırma, taşıma ve yerleştirmeyi gerektiren işlerde çalışanlarda 
ortaya çıkabilir. Ayrıca çekiçle dövme, parlatma, bileme ve balık te-
mizleme işiyle uğraşan çalışanlarda da bildirilmiştir (23). Neden ol-
duğu düşünülen tekrarlayıcı hareketlerden kaçınma ve bunu sağla-
yacak çalışma düzenlemesi önlemede en önemli faktörlerdir.

ULNAR NÖROPATİ 
(KÜBİTAL TÜNEL SENDORMU)
Karpal Tünel Sendromundan sonra üst ekstremitede karşılaşılan 
ikinci en sık tuzak nöropatidir. Dirsekte kronik tekrarlayıcı flek-
siyon ve ekstansiyon hareketleri, ulnar sinir üzerindeki stresi artı-
rarak ulnar sinirde irritasyona neden olur. Kübital tünel sendrom-
lu hastada, elde ulnar sinirle inerve olan dördüncü ve beşinci par-
maklarda uyuşukluk, hissizlik ve parestezi görülür.  El intrensek 
kaslarında kuvvet kaybı ve ilerlemiş olgularda atrofi ve “pençe el” 
deformitesi izlenir. Dirsekleri fleksiyonda ve/veya dirseklerini de-
vamlı olarak yaslayarak iş yapan, montaj hattı çalışanlarında, bil-
gisayar operatörleri, dikiş makinesi operatörleri ve kamyon şoför-
leri gibi meslek gruplarında, kübital tünel sendromu daha sık görü-
lür. Tedavi de ilk basamak aktivitenin kısıtlanmasıdır (7, 23). Kü-
bital tünel sendromu, dirsek desteklenerek dışarıdan kübital tü-
nel üzerine olan bası azaltılabilir. Fleksiyon ve ekstansiyon hareke-
tine bağlı olarak da gelişebilir (23).

TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU
Brakiyal pleksus, subklavian arter ve vene bası sonucu ağrı, kollar-
da çabuk yorulma, uyuşma ve parestezi gibi şikâyetler, kuvvet kaybı 
ve kaslarda atrofi gibi bulgular görülebilir. Montaj işinde çalışan ve 
devamlı baş üstüne kol kaldırarak iş yapanlarda, oto tamiri, mal-
zeme boşaltma ve posta tasnifi işlerinde sıktır. Yine sekreterler, ka-
siyerler, makine operatörleri, cerrahlar ve diş hekimleri de risk al-
tındadır (7, 23).

KAS İSKELET SİSTEMİ 
HASTALIKLARININ OLUŞUMUNDA ROL 
OYNAYAN RİSK FAKTÖRLERİ
Kronik hastalıklarda olduğu gibi kas-iskelet sistemi hastalıkları da 
çok sayıda risk faktörü içermektedir (27). Kas-iskelet sistemi hasta-
lıkları risk faktörleri üç ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar; 
ergonomik, psikososyal ve bireysel faktörlerdir. İşe bağlı kas iskelet 
hastalıkları ile ergonomik ve psikososyal faktörlerin ilişkisi göste-

rilmiştir (28, 29). Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özel-
liklerine uygun yaşama ve çalışma ortamları ve araçları oluştur-
mayı amaçlayan bilim dalıdır. İş yeri ergonomisinin bozuk olması, 
çalışanlarda mesleki kas iskeleti sistemi bozukluğu görülme sıklı-
ğını artıran en önemli faktörlerden biridir (30).

FİZİKSEL FAKTÖRLER
•	Kuvvet uygulamak, örneğin kaldırmak, taşımak, çekmek, it-

mek, araç kullanmak,
•	Yinelenen ya da sürekli yapılan iş, hareketlerin tekrarlanması,
•	Tekrarlayan ve sürekli zorlamalar,
•	Sürekli uygunsuz el-kol postürü,
•	Hızlı yinelenen hareketler,
•	Mekanik baskı uygulanması,
•	Soğuk ortamda çalışmak,
•	 İşin organizasyonu,
•	Lokalize mekanik temas baskıları,
•	Biçimsiz ve/veya statik duruşlar,
•	Araç ve yüzeylerin lokal kompresyonu,
•	Titreşim,
•	Soğuk ya da aşırı sıcak,
•	Kötü ışıklandırma, örneğin görüş için yanlış pozisyon alma, 

dikkat toplamaya çalışma,
•	Yüksek gürültü düzeyleri, örneğin vücudun gerilmesine sebep 

olabilir.

ORGANİZASYONLA İLGİLİ VE 
PSİKOSOSYAL FAKTÖRLER
•	 İş yükünün çok fazla olması, gerçekleştirilen görevler üzerinde 

bir kontrol mekanizmasının bulunmaması ve otonomi düzeyi-
nin düşük olması,

•	 İş memnuniyetinin düşük olması,
•	Yüksek hızda, tekrarlı, monoton çalışma,
•	Meslektaşlardan, gözetmenlerden ve yöneticilerden yeterince 

destek alınamaması,
•	Yeterli sıklıkta ve sürede dinlenme molalarının verilmemesi.

KİŞİSEL FAKTÖRLER
•	Yaş,
•	Cinsiyet,
•	Sağlık Öyküsü,
•	Tütün ürünleri kullanımı,
•	Fiziksel Kapasite,
•	Aşırı kilo.

Ergonomik risk faktörleri doğru yaklaşım ile kolayca yok edilebilir 
olmaları nedeniyle korunma açısından da ön plana çıkmaktadır. 
Ancak bu hastalıkların anlaşılmasında işe bağlı fizik ve psikosos-
yal faktörler ile birlikte bireysel özelliklerin de bilinmesinin öne-
mi vurgulanmaktadır (31).

KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ 
YÖNETİMİ
Yapılan iş ve hareketlerin doğasına uygun basit ergonomik önlem-
lerin alınması korunmada en önemlisidir. İş aktiviteleri, çoğu za-
man yarım dakikadan az aralıklı tekrarlamalardan oluşur. Çalışan, 
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iş sırasında kas gücünün %30’dan fazlasını kullanır. Vücudun uzun 
süre zorlayıcı pozisyonlarda kalması gerekebilir. Kullanılan alet ve 
makineler vücuda veya bir bölümüne titreşim iletebilir. Havalı alet 
kullanımlarında soğuk ve hava akımı etkilenmesi olur. Çoğu za-
man da bu risk faktörleri birlikte görülür. Bunların çoğu önlene-
bilir. Çalışma ortamının doğru kurgulanması, uygun pozisyonda 
çalışma, uygun el aletleri kullanma bunların başında gelir. Ergono-
mik önlem tablolarından yararlanılabilir. Eğitim ve fizyolojik dü-
zeltme egzersizleri önemlidir (22).

İŞ YERİ HEKİMİNİN YAPMASI GEREKENLER
İşe giriş muayenelerinde kas, eklem, kemik hastalıklarının varlığı 
araştırılmalı, uygun işe uygun insan kuralına göre işe yerleştirme 
yapılmalıdır. Aralıklı gözlem muayeneleri, erken etkilerin sapta-
nıp iş koşullarının ve semptomların erken düzeltilmesine yönelik 
olmalıdır. Hastalığa neden olan iş aktiviteleri ve koşulları ile dü-
zeltme önerileri, işçiye ve işverene bildirilmelidir (22).

ÇALIŞANIN YAPMASI GEREKENLER 
Çalışanlar çalışma sırasında ve sonrasında uygun düzeylerde fizik-
sel egzersizi sürdürerek ve uygun egzersizler ve idman prosedürle-
riyle fonksiyonel defisitleri telafi ederek aktif olarak ve zamanı ge-
lince fonksiyonel bozuklukları önleyebilirler (32).

İŞVERENLERİN YAPMASI GEREKENLER
Her işverenin mevzuatın kendilerine getirdiği yükümlülükleri bil-
mesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun-
la birlikte işveren çalışma ve verimliliğinin sürdürülmesinde ergo-
nomik ve organizasyonel çözümler şeklinde koruyucu önlemlerin 
genel yararlılığına inanmalı ve çözüm süreçleri özellikle aşağıda-
kileri kapsamalıdır.
•	 İşle ilişkili kas iskelet sistemini zorlamayı azaltma,
•	Spesifik aygıtların ve transport donanımlarının tedariki ve 

kullanımı,
•	Ergonomik faktörlere göre makinelerin ve araçların seçimi ve te-

min edilmesi,
•	 İşyerinin donatımı,
•	 İş organizasyonu, örneğin, zorlanma kaçınılmaz olduğunda 

hareket ve aktivite değişikliği için kısa molalar ve fırsatlar,
•	Düşük vibrasyon magnitüdlü cihazların ve makinaların kulla-

nımı,
•	Zaman baskısı gibi psikomental zorlanma kaynakların azaltıl-

ması olmalıdır (32).

İŞLE İLİŞKİLİ BEL AĞRISI
Bel ağrısı, sırtta kaburgaların bitiminden uyluk üst kısmına ka-
dar uzanan bölgede (bel omurları hizası, lumbosakral bölge) bir-
çok farklı hastalığın akut (ani) veya kronik (süreğen) ağrı ve rahat-
sızlık yakınması olarak tanımlanabilir (33, 34). Bel ağrısı bir hasta-
lık değil, bir belirtidir ve çok çeşitli nedenleri vardır. En sık nedeni 
omurganın duruş bozukluğu (kötü duruş-postür) ve doğru olma-
yan çalışma şekilleri nedeniyle zorlanmasıdır.

Ataklar şeklindeki bel ağrılarının %90’ına yakını istirahat ha-
linde bir ay içinde kendiliğinden geçmektedir. Ancak uzun süren 
ağrıları gidermek güçtür. Süreğen bel ağrıları günlük yaşamda ve 
iş ortamında hareketleri kısıtlar. Ağrı yerleşirse, hareketleri kısıt-

lamanın yanında, depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu gibi psi-
kolojik rahatsızlıklara neden olabilir. Böylece sadece kişinin ken-
disini değil, aile ve iş ilişkilerini de olumsuz etkileyebilmektedir 
(35). Bel ağrısı, kırk beş yaş altı kişiler için birinci basamağa başvu-
ruda en yaygın ikinci nedendir (2). Her beş kişiden dördü hayatla-
rı boyunca en az bir kez bel ağrısından yakınmaktadır. Türkiye’de 
yaş ortalaması 21 olan genç erişkin erkeklerde yapılan bir çalışma-
da bir yıl içinde bel ağrısı görülme sıklığı %37 olarak bulunmuştur. 
Bel ağrısı özellikle sanayileşmiş ülkelerde iş gücü kaybı ile tanısal 
yaklaşımların ve tedavi süreçlerinin maliyeti açısından önemli bir 
sağlık problemidir. Bel ağrısı, kırk beş yaş altı kişilerde bedensel 
aktivite kısıtlamasına neden olan en önemli semptomdur. Bel ağ-
rısı şikâyeti olan kişilerin %28’i günlük yaşam aktivitelerinde kısıt-
lılık yaşarken, %42’si ilaç tedavisi almakta, %23’ü izin almakta ve 
%8’i ise kısmi maluliyet almaktadır (36-38).  

İşle ilişkili bel ağrısı kavramı, bilinen bir nedeni olmaksızın en 
az 24 saat süren ve alt kaburgalarla glutea kıvrımlar arasındaki ağ-
rıları kapsar. Altı haftadan kısa sürerse akut, 6-12 hafta arasında su-
bakut, 12 haftanın üzerinde kronik ağrı olarak adlandırılır. Kronik 
ağrı, hastaların %5’inde görülmekle birlikte, iş gücü kaybı ve tazmi-
nat olarak maliyetin %85’ini oluşturmaktadır (22).  Sanayileşmiş 
ülkelerde iş ortamındaki etkenlere bağlı olarak gelişen bel ağrısı ça-
lışanların en önemli ve en pahalı sağlık sorunları arasında yer al-
maktadır. Bel ağrısı yalnız ağır işlerde çalışanların sorunu değildir. 
Daha az sıklıkta olmakla birlikte, uzun süreli oturarak çalışanlarda 
ve ofis çalışanlarında da görülür (35).  ABD ‘de Bel ağrısının yıllık 
prevalansı %15-45’tir (2). ABD’de 2010 yılında çalışanların bel ağ-
rısı prevalansının % 25.7 olduğu bildirilmektedir (39). ABD’de bel 
ağrısı için doğrudan sağlık harcamalarının yıllık 50 ila 90.7 milyar 
dolar arasında olduğu, doğrudan tıbbi harcamaların toplam mali-
yetinin ve bel ağrısı ile bağlantılı olarak iş üretkenliği kaybının yıl-
lık olarak 635 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (40-43).

BEL AĞRISI AÇISINDAN  
RİSKLİ MESLEK GRUPLARI
Bel ağrısı endüstrinin birçok alanında yaygın olarak görülmekle bir-
likte özellikle bazı işlerde çalışanlarda daha sık rastlanmaktadır. 
Tarım işçileri, yapı-inşaat işçileri, marangozlar, tır ve traktör ope-
ratörleri, sürücüler, hemşireler ve diğer sağlık personeli ve temizlik 
işçileri başlıca risk grubunu oluşturmaktadır. Bunun yanında, ofis 
çalışanları, bilgisayar operatörleri, diş hekimleri, müzisyenler gibi 
fazla fiziksel aktivite gerektirmeyen işlerde çalışanlar da risk al-
tındadır (19, 37).

Bel ağrısı açısından riskli iş kollarını şöyle sıralayabiliriz:
•	 Ağır sanayide çalışanlar (metal sanayi, otomobil üretim yeri 

gibi)
•	 İmalat sektöründe çalışanlar (fabrikalar, yiyecek ve içecek üre-

tim ve satış yerleri, depolar gibi)
•	 Hizmet ve temizlik sektöründe çalışanlar (oteller, restoranlar 

gibi)
•	 Sağlık sektöründe çalışanlar (hastaneler ve yaşlı bakım evleri 

gibi)

Tazminat ödenmesini gerektiren sakatlayıcı bel ağrısı en sıklıkla 
makine operatörleri, kamyon sürücüleri ve sağlık bakım persone-
linde görülür (44).
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İŞE BAĞLI BEL AĞRISI RİSK 
FAKTÖRLERİ
Fiziksel faktörler
•	Ağır fiziksel iş
•	Yük kaldırma ve elle taşıma
•	Uygunsuz duruş (örn. eğilme, dönme, sabit çalışma pozisyonu)
•	Tüm vücut vibrasyonu

Psiko-sosyal faktörler
•	Yetersiz sosyal destek
•	 İş memnuniyetsizliği
•	 İşin monotonluğu
•	Yoğun iş yükü
•	Kısıtlı zaman
•	 İş arkadaşları ve yöneticiler ile ilişkilerde sorun

Organizasyonel faktörler
•	Çalışma koşullarının düzenlenmesindeki sorunlar
•	 İşin içeriği

AĞIR FİZİKSEL İŞ
Ağır fiziksel iş, fazladan enerji ya da belli miktarda fiziksel güç ge-
rektiren işlere denilmektedir (45).

YÜK KALDIRMA VE ELLE TAŞIMA
Elle taşıma, bir yükü alçaktan yükseğe kaldırma, hareket ettirme, 
bir yerden başka bir yere taşıma ve elde tutmayı kapsamaktadır 
(45). Avrupa’da çalışanların %34’ü elle ağır yük taşıma işi yapmak-
tadır ve çoğunluğu tarım ve inşaat işlerinde çalışanlardan oluş-
maktadır (37). Taşımada ağır yük kavramı görecelidir. ILO Inter-
national Labour Organisation (Uluslararası Çalışma Örgütü) öl-
çülerine göre sağlıklı yetişkin erkekler için öngörülen taşıma yük 
ağırlığı maksimum 55 kg’dır. Kadın çalışanlarda bunun altında 
ve gençlerde kendi cinsiyetindeki erişkinden daha az olmalıdır 
(46, 47). Bel ağrısına yol açabilecek ağırlık limiti 12,5 kg olarak be-
lirlenmiştir bu değerden düşük ağırlıkların bel ağrısı için bir risk 
oluşturmadığı tespit edilmiştir. Taşınan ağırlık miktarı ve taşıma 
tekrarı arttıkça bel ağrısı olasılığı da artmaktadır.

Ağırlık kaldırma sırasındaki pozisyonlar da değişik dereceler-
de bel ağrısı riskini arttırmaktadır (36, 47). Ağırlık kaldırmada 
kaldırılan cismin ağırlığının yanında kaldırma işinin tekrar sa-
yısı da önemlidir. Örneğin 12,5 kg’lık bir cismin günde 25 kere 
dizler kırılmadan kaldırılması disk protrüzyonu riskini 7 kat art-
tırmaktadır. Benzer şekilde iki el yerine tek elle ve rotasyon ya-
pılarak 5 kg’lık ağırlık kaldırılması ile bel omurgalarına 40 kg 
kadar ek bir yük bindirilmektedir. Ağır kaldırma, dizleri bük-
meden kaldırma, kaldırma sırasında eğilme ile beraber rotasyon 
(dönme), simetrik bir duruş edinmeden kaldırma, bir hareketin 
sık tekrarı bel ağrısı riskini arttırmaktadır (36). Bel ağrısı şidde-
ti ve sıklığı ile ağrı sonucu gelişen sakatlığın iş ortamı fiziksel ko-
şulları ile ilişkili olduğu, kaldırma, itme, taşıma, tutma gerekti-
ren işler, sık eğilme, uzun süre eğilmiş durumda kalma, döne-
rek eğilme ve uzun süre aynı pozisyonda kalma gibi hareketle-
rin potansiyel risk faktörleri olduğu gösterilmiştir (36). Elle taşı-
ma sırasında kas iskelet sistemi üzerine binen yükün azaltılma-
sı amacıyla mekanik taşıma ve kaldırma araçlarının kullanılması 
iş çevrelerinde giderek önem kazanmaktadır. Bu araçlar kullanı-
larak hem omurgaya binen yük azaltılmış olur hemde aşırı dön-

me ve eğilme hareketlerinden kaçınılmış olur (37). T.C. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne 
göre; “İşveren, işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulma-
yacak şekilde, iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntem-
lerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağ-
lamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. İşveren, elle 
taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgi-
li genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yükle-
rin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri 
vermekle yükümlüdür” (48).

Yük taşırken bele binen yük;
• Yükün boyutları, şekli ve ağırlığı
• Kaldırma hareketinin yatay ve dikey yolları
• Omurganın bükülme ve dönme derecesi
• Kaldırma hareketinin sıklığı
• Çevresel faktörler düzenlenerek değiştirebilir (49).

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜK KALDIRMA 
ve TAŞIMANIN GENEL KURALLARI
• Yükü alırken dizler bükülerek eğilmelidir.
• Yük sabit bir şekilde sıkı tutulmalıdır.
• Omurganın doğal pozisyonu korunmalıdır.
• Yükün ağırlığı bacaklara verilmelidir.
• Yük vücuda yakın tutulmalıdır.
• Sırt bükülerek ya da bel eğilerek yük kaldırılmamalıdır.
• Yük kaldırılırken ya da taşınırken bel etrafında dönülmemelidir.
• Yükün ağırlığı iki kol arasında eşit dağıtılmalıdır.
• Yük taşınırken yürünecekse taşınan cisim görüşe engel olma-

malıdır. Görüşü engelleyen cisimleri taşımak hem çarpışmala-
ra hem de sırt yaralanmalarına yol açmaktadır.

• Taşıma sırasında yavaş ve küçük adımlarla ilerlenmelidir.
• Yükü koyarken yine dizler bükülerek eğilmelidir (50).

Bir yükü iki kişinin taşıması, kişi başına düşen yükü azaltmak-
tadır. Ancak iki kişi yük taşımanın risklerinden korunmak için 
yükü taşıyan kişilerin benzer boyda olması ve ne yapacaklarını 
önceden planlamış olmaları gerekir (51).

UYGUNSUZ DURUŞTA ÇALIŞMA (EĞİLME, 
DÖNME, SABİT ÇALIŞMA POZİSYONU)
Uygunsuz duruş gövdenin doğal olmayan duruşlarını kapsamak-
tadır (45). Uygunsuz çalışma pozisyonu, uzun süreli oturma ge-
rektiren işlerde bel ağrısı risk etkeni olarak belirlenmiştir. Bu risk 
artışı ayakta durma ve uzanmaya kıyasla oturma esnasında disk içi 
basıncın daha yüksek olmasından dolayıdır. Uzun süre aynı po-
zisyonda kalma ile bel ağrısı riskinin arttığı tespit edilmiş; uzun 
süren hareketsizliğin kan dolaşımını etkileyerek diskin beslenme-
sini bozduğu gösterilmiştir (36). Uzun süre ayakta durma veya 
oturma gerektiren işlerde omurga boyunca ilgili kaslarda artan 
gerilim ve kas yorgunluğu bel ağrısına yol açmaktadır (52). Diğer 
taraftan oturma, ayak ve alt ekstremite üzerine olan yüklenme-
nin (stresin) azalması, kas etkinliğinde azalmaya bağlı olarak vü-
cut enerji harcamasının azalması ve hassas el işleri için gövdenin 
sabitlenmesini sağlanması gibi nedenlerle birçok ergonomik avan-
taj sağlamaktadır. Temel dezavantajı ise omurga üzerindeki stresin 
artmasıdır (53, 54). Klinik ve epidemiyolojik çalışmalar uzun süre-
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li oturmanın bel ağrısı riskini artırdığını göstermektedir (55, 56).
Kişi oturduğunda kalça geriye doğru dönmekte (posterior tilt), 

omurganın alt bölümünün normal eğriliği (lordozu) düzleşmekte-
dir (57-59). Bu düzleşme sonucunda diskin ön bölümün sıkışma-
sı, diskin dış bölümü üzerinde gerilme, disk içi basıncın artma-
sı, eklem çevresi bağlarının ve sırt kaslarının gerilmesi gerçekleş-
mektedir (57, 60, 61). Bu etkiler omurgalar arasındaki diskin ve çev-
re dokuların beslenmesini olumsuz etkileyerek bel ağrısı gelişimi-
ni kolaylaştırmaktadır (59). Sandalye tasarımı bu sorunların bü-
yük oranda azalmasını sağlamaktadır. En önemli noktalardan biri 
sırt desteği ile oturma yüzeyi arasındaki açıdır. Bu açı arttıkça kal-
ça rotasyonu ve belin düzleşmesi azalır (59). Bu, oturma tablası-
nın hafifçe yataydan aşağı eğilmesiyle veya sırt desteğinin dikey-
den geriye doğru eğilmesiyle sağlanabilir (62). Otururken çalışa-
nın öne doğru eğilmesini gerektiren işlerde öne eğimli oturma tab-
laları kullanılmalıdır. Örneğin; bütün gün dikiş işi yapan işçiler-
de yatayla öne doğru 15 derecelik açı yapan oturma tablalarının en 
uygun olduğu sonucuna varılmıştır (62). Ayrıca laboratuvar çalı-
şanlarında oturma yüzeyi ile sırt desteği arasındaki açının 90-110 
derece arasında değiştirilmesinin diskler arası basıncı %50 ora-
nında azalttığı tespit edilmiştir. Sırt desteğine bel desteğinin ek-
lenmesi diskler arası basıncı da azaltmaktadır (57, 63).

Sandalye tasarımında oturma yüzeyinin yüksekliği ve biçimi 
de önemlidir. Eğer çok yüksek olursa çalışanın ayağı sallanır. Kal-
çanın altında basınca yol açar. Eğer çok alçak olursa kalçalar otur-
ma tablasına iyi temas edemez, kemik çıkıntılarına ve çevre doku-
lara aşırı yük biner. Bu nedenle sandalye yüksekliğinin 38-53 cm 
arasında ayarlanması önerilmektedir (57, 63). Çalışırken dönmek 
zorunda olanlar için döner sandalye, ince iş yapanlar için sabit san-
dalye gibi uygulamalar da akılda tutulmalıdır (64). Mümkün oldu-
ğunca sandalye ve çalışma ortamının uzun süreli durağan bir du-
ruşu engelleyecek biçimde tasarlanması gerekmektedir (65). San-
dalyenin hem oturarak hem de ayakta çalışacak biçimde tasarlan-
ması, işin diğer bölümünün yürüyerek gidilecek bir başka yerde ya-
pılması çözümler arasında sayılabilir (53). Çalışanlar durağan kas 
gruplarının zaman zaman hareket ettirilerek gevşetilmesi için bil-
gilendirilmeli ve özendirilmelidir. Duruş değişikliklerinin sağlana-
bilmesi için çalışanların her 20-60 dakikada bir ayağa kalkarak ha-
reket etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için, belirli aralarla yazılanla-
rın bir rafa konulması ya da bir yere teslim edilmesi gibi önceden 
planlanmış zorunlu hareket değişimleri yararlı olabilir (64).

TÜM VÜCUT VİBRASYONU (TİTREŞİMİ)
Titreşim etkisi, çalışanların ayak basma yüzeyi, oturma yüzeyi, el 
tutamakları gibi temas ettiği yüzeylerden ve donanımdan ileti-
len titreşimlerin yol açtığı mekanik sarsıntılardır (33). Çalışan bir 
motorun üzerinde bulunan kişiler bütün vücutları ile titreşim et-
kisindedirler. Vücudun tamamına iletilen bu mekanik titreşim-
ler özellikle bel bölgesinde ve omurgada sorunlara neden olurlar. 
Uçak, gemi personeli, şoförler bu açıdan risk altındadır. Titreşimin 
kas iskelet sistemi üzerine olan olumsuz etkisi, eklem yüzeylerin-
de meydana getirdiği dejenerasyona (bozulmaya) bağlıdır (66, 67). 
Yüksek vibrasyona maruz kalan (şoförlerde, tamircilerde, iş maki-
nesi kullananlarda vb.) kişilerde vibrasyonun kas aktivitesini art-
tırarak kas yorgunluğuna, disk beslenmesini bozarak disk bozul-
masına ve bel ağrısı görülme oranının artmasına yol açtığı çeşitli 

araştırmalar ile ispatlanmıştır. Vibrasyonla omurgaya taşınan re-
zonans ile muhtemelen bağların sertlik ve gücü azalmakta, disk-
lerde sıvı kaybı ve diskte sertleşmeler ortaya çıkmaktadır (36, 68). 
Titreşimin olumsuz sağlık etkileri sadece titreşimin kendisinden 
değil, makine ve kullanan kişi arasındaki uyumsuzluktan doğan 
bazı faktörlerden de kaynaklanabilir. Bu faktörler arasında;
• Oturma yerinin kullanıcı tarafından düzgün ayarlanamaması 

ve kişinin pozisyonun sürekli dönmeyi eğilmeyi ve uzanmayı 
gerektirmesi,

• Makinenin ya da aracın kontrol birimlerinin kullanımı zorlaş-
tıracak şekilde kötü dizaynı,

• Uzun süre pozisyonunu değiştirmeden oturma sayılabilir 
(67).

Otobüs şoförleri ve tamircilerde yapılan bir araştırmada bel ağrısı 
sıklığıyla yaşam boyu genel vücut vibrasyonuna maruz kalma sü-
resinin uzunluğu arasında ilişki bulunmuştur. Bel ağrısı ve bel fıtı-
ğında en yüksek görülme sıklığının en fazla vibrasyona maruz ka-
lan otobüs şoförlerinde olduğu tespit edilmiştir. Kamyon şoförle-
rinde; bel fıtığı görülme sıklığının 5 kat daha fazla olduğu saptan-
mıştır (69). Araçlarda titreşimin büyüklüğü aracın işlevine, üze-
rinde bulunulan arazinin özelliğine ve sürüşün tarzına bağlıdır. 
Maruz kalışın azaltılması sürücü koltuğunun süspansiyonu üze-
rinde yoğunlaşmıştır. Engebeli ve pürüzlü arazilerden kaynakla-
nan titreşim, araçlarda uygun lastik seçimi ve darbe emici dona-
nımlar kullanımıyla azaltılabilir (67). Çalışanların Titreşimle İlgi-
li Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğe göre:

‘İşveren, risk değerlendirmesi yapılmasını sağlayacak ve alın-
ması gerekli önlemleri belirleyecektir. Yapılan risk değerlendirme-
siyle ilgili uygun kayıt tutulacaktır. İşveren, mekanik titreşime ve 
yol açtığı risklere maruz kalımı en aza indirmek için özellikle aşa-
ğıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyon önlemleri 
ile ilgili program yapacak ve uygulayacaktır;
• Mekanik titreşime maruz kalımı azaltan başka çalışma yön-

temleri,
• Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en 

düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış 
uygun iş ekipmanını seçimi,

• Titreşime maruz kalımı azaltmak için bütün vücut titreşi-
mini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemi-
ne aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yar-
dımcı ekipman sağlanması,

• İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım 
programları,

• İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni,
• İşçilere, mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şe-

kilde iş ekipmanını doğru ve güvenli bir biçimde kullanmaları 
için uygun bilgi, eğitim ve talimat verilmesi,

• Maruz kalım süresi ve şiddetinin sınırlanması,
• Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı,
• Maruz kalan işçiyi soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağ-

lanması (70).

Titreşimin olumsuz sağlık etkilerinden korunmada, titreşim kay-
nağında azaltma ergonomide temel yaklaşımdır. Titreşimin azaltıl-
masına yönelik alınabilecek bazı önlemler şöyle sıralanabilir (33):
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• Oturma sistemlerinde titreşimi emecek süspansiyon sistemle-
rinin kullanılması,

• Makinelere ait ayakların amartisörlerle donatılması,
• Titreşimin iletildiği yerde sönümlendirilmesi,
• Sık molalar ve dinlenmeler.
• Kişisel olarak alınabilecek bazı önlemler (33):
• Her 20-30 dakikada bir koltuk 1 ya da 2 çentik öne veya arkaya 

eğilmelidir. Bu yolla titreşimin yönü değiştirilmiş olur.
• Bel desteği sağlanmalıdır.
• Her 1 saatte bir 5 dakika dinlenme molası verilmelidir.
• Uygun sınırlarda oturuş biçimi değiştirilmelidir.
• Şişmanlıktan kaçınılmalıdır.

İŞE BAĞLI PSIKOSOSYAL ETKENLER
İşin monotonluğu, yoğun iş yükü, kısıtlı zaman, iş arkadaşları ve 
yöneticiler ile ilişkiler, iş memnuniyeti gibi faktörlerdir (37). Ya-
pılan çalışmalarda özellikle iş memnuniyetsizliği ve düşük sosyal 
desteğin bel ağrısı oluşumunda önemli olduğu gösterilmiştir. Bu 
faktörler, iş ortamında algılanan stresi arttırmaktadır (36). Psiko-
sosyal gereksinimlere stres cevabı kas gerginliği şeklinde olabil-
mekte; kasların statik yüklenmesi ile ağrı ortaya çıkabilmektedir 
(71). İşinden memnun olmama, takdir edilmeme, bel ağrısında-
ki risk faktörleri olduğu kadar, işe geri dönmede de önemli etken-
ler olarak kabul edilmektedir. İşini sevmeyenlerin bel ağrısı nede-
niyle hekime başvurma oranı sevenlere göre 2,5 kat fazladır (72). 

İşyerinde Sosyal İlişkiler: İşyerinde birlikte çalışılan diğer 
insanlar ve yöneticiler ile olan ilişkilerin, bu ilişkilerde yaşanan 
problemlerin de bel ağrısı ile ilişkisi gösterilmiştir. Özellikle iş 
yerinde yetersiz sosyal desteğin bel ağrısı için risk faktörü olduğu 
düşünülmektedir (37).

İşin İçeriği: İşin içeriği, işte yeni şeyler öğrenme ve kendini ge-
liştirme imkânlarının yetersiz oluşu, işin monotonluğu gibi etken-
leri içerir. Bu etkenlerin bel ağrısı şikâyeti ile ilişkili olabileceği dü-
şünülmektedir (37).

Yoğun Iş Yükü: Yüksek tempolu ve kısıtlı zamanda yetiştiril-
mesi gereken işlerin çalışanlarda bel ağrısı şikâyeti ile ilişkili ola-
bileceğini gösteren çalışmalar vardır (37).

İş Memnuniyeti: Çalışanın işinden memnun olmaması da bel 
ağrısı için bir risk faktörüdür (37). Stres nedeniyle dikkati toplaya-
mama özellikle sanayide iş kazalarından oluşan bel ağrılarına yol 
açmakta ve stres risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Kişinin 
strese duyarlılığı da riskin büyüklüğünü artırmaktadır (73).
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HAREKET BOZUKLUKLARI
Bu bölümde hareket bozuklukları kısaca açıklandıktan sonra 
mesleksel risklere bağlı gelişebilen hareket bozuklukları ve hare-
ket bozukluklarının çalışma hayatına etkilerinden bahsedilmiş-
tir (Metal entoksikasyonlarının nörolojik etkileri için ilgili bölüm-
lere bakınız).

Hareket bozuklukları, ilk olarak 1912 yılında Wilson tarafın-
dan ekstrapiramidal bozukluklar olarak tanımlanmış, güncel ta-
nımlama ve isimlendirme ise Fahn tarafından 1968 yılında yapıl-
mıştır. Buna göre, bu bozukluklar kuvvet kaybı veya spastisite ol-
maksızın istemli ve otomatik hareketlerde hareket azlığı veya faz-
lalığı ile giden nörolojik tablolardır. Hareketin arrtığı durumlara 
hiperkinezi, azaldığı durumlara hipokinezi ve doğal halinin bo-
zulduğu durumlara ise diskinezi adı verilmektedir (1).   

Hareket bozukluklukları, beynin derinliklerinde yer alan ve 
bazal gangliyonlar adı verilen gri çekirdeklerin işleyişindeki so-
runlardan kaynaklanır. Bu çekirdekler, putamen, globus palli-
dus, kaudat çekirdek, subtalamik çekirdek ve substansiya nig-
ra olarak adlandırılır. Bu çekirdeklerin kendi arasındaki devre-
ler ve ayrıca korteks, talamus ve spinal kord ile olan bağlantıla-
rı sayesinde hareketler düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmek-
tedir. Subtalamik çekirdek dışındaki tüm çekirdeklerin ana nö-
ronal çıktısı inhibitör niteliktedir, yani nörotransmiter olarak 
γ-aminobütirik asidi (GABA) kullanırlar. İnhibisyonun ön plan-
da olduğu bu kontrol sistemi sayesinde, motor kortekste, isteni-
len hareketle ilişkili sınırlı bir alanda inhibisyonun ortadan kalk-
ması sonucunda hareket düzgün bir şekilde yapılır. Bu sistem-
deki bozukluklar, istem dışı hareketlere ya da hareketin hızın-
da, büyüklüğünde, yapılış şeklinde bazı değişikliklere neden ol-
maktadır (2).

Hareket bozukluklarının tanısı esas olarak fenomenolojik 
yaklaşım temelinde konur. Bunun için hastanın genel görüntüsü, 
istirahat halinde ve belli bazı hareketleri yaparken, yürürken, ko-
nuşurken, yazı yazarkenki görünümü değerlendirilir; istem dışı 
hareketlerin veya bozuk olan hareketin hızı, yönü, genliği, hangi 
vücut kısımlarını etkilediği ayrıntılı bir şekilde incelenir.

Bu bölümün devamında hareket bozukluklarından parkinso-
nizm ve distonilerin mesleksel risklerle ilişkisi incelenmiştir.

MESLEKİ RİSKLERLE İLİŞKİLİ HAREKET 
BOZUKLUKLARI
PARKİNSONİZM
Parkinsonizm tanısı için bradikineziye (hareketlerde yavaşlama) 
eşlik eden tremor (titreme) veya rijiditenin (eklem hareketlerin-
de katılık) bulunması gereklidir. Başlangıç döneminde beklenme-
mesine rağmen ilerleyen aşamalarda antefleksiyon postürü (göv-
denin öne doğru eğilmesi), motor donmalar (hareketin tamamen 
duraksaması ve başlatılamaması) ve postural instabilite (genellik-
le geriye doğru olan denge bozukluğu) kliniğe eklenebilmektedir. 
Bu klinik tablonun idiyopatik olarak gelişmesi ve erken dönem-
de demans, ağır otonom tutulum, serebellar belirtiler gibi atipik 
özelliklerin bulunmaması durumunda Parkinson hastalığı tanısı 
konur. Aksi takdirde, klinik tablo parkinsonizm olarak adlandırı-
lır, sekonder parksinsonizm veya atipik parkinsonizm sendromla-
rından biri söz konusu olabilir (3).

Parkinsonizm kliniğinde de bulunan tremor; ekstremite, bo-
yun, çene, dil ve vokal kordları etkileyebilmekte, farklı klinik du-
rumlarda tek başına veya diğer nörolojik bulgularla birlikte görü-
lebilmektedir. Tremorda osilatuvar karakter ve ritmisite önemli-
dir. Tremorlar tipine, şiddetine, hızına, amplitüdüne ve süreklili-
ğine göre sınıflandırılabilmektedir.

Parkinsonizm ile mesleksel riskler arasındaki ilişki literatürde 
incelenen bir konudur.  Goldman ve arkadaşları 2.249 ardışık par-
kinsonizm hastasında, doktor/diş hekimi, öğretmen ve çiftçiler-
de sıklığın beklendiğinden daha yüksek olduğu saptanmıştır (4). 
ABD’de yapılmış başka çok-merkezli bir çalışmada ise 519 parkin-
sonizm olgusu ile 511 kontrol karşılaştırılmış; tarım, eğitim, sağ-
lık sektöründe çalışmak veya kaynakçılık ile anlamlı ilişki göste-
rilmemekle birlikte pestisid kullanımı ve 2,4-diklorofenoksiase-
tik asit kullanımı ile risk artışı saptanmıştır (5). Aynı araştırmada 
herhangi bir iş sektöründe çalışmak ve genç yaşta hastalık başlan-
gıcı (<50 yaş) arasında da ilişki bulunmamış; iş-finans, hukuk, in-
şaat, taşımacılık ve madde taşıma alanlarında çalışmış olmak ile 
parkinsonizmin postural instabilite-yürüme güçlüğü hâkim for-
mu arasında ilişki saptanmıştır.

Literatürde farklı iş kollarının yanı sıra, özgül mesleki maruz 
kalımların da parkinsonizm ile olan ilişkisi farklı araştırmacılar 
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tarafından incelenmiştir. Parkinsonizm ile ilişkilendirilmiş ma-
ruz kalımlar Tablo 1’de verilmiştir (6). Bu ajanların tamamı için 
mesleksel maruz kalım ile parkinsonizm ilişkisi gösterilmiş; bu-
nunla birlikte az sayıda ajanın gıdalarla maruz kalım gibi çevresel 
maruz kalımla da ilişkisi gösterilmiştir.

FOKAL İŞE ÖZGÜ DİSTONİLER
Distoni, etkilediği vücut bölgelerinde istemli hareket sırasında be-
lirgin hale gelen, sürekli veya aralıklı, sıklıkla tekrarlayıcı, istem 
dışı, belli bir paterni ve yönü olan, bükücü kas kasılmalarıyla ka-
rakterize bir hareket bozukluğudur (34). Hiperkinetik hareket bo-
zuklukları içerisinde sınıflandırılmaktadır; ancak hareketin düz-
gün bir şekilde ortaya çıkmasındaki bozukluk ve hareketin içine 
istem dışı bükülmelerin katılması şeklinde kliniğe yansımaktadır. 
Beynin belli bir bölgesinin tek bir hastalığı olmaktan çok motor 
devrenin işleyişini bozan her tür patolojik değişiklikten kaynak-
lanabilen, heterojen bir bozukluk grubudur. Distoniler, başlangıç 
yaşı, etkilenen vücut bölgesi, zamansal paterni ve ilişkili nörolo-
jik veya sistemik özellikler gibi klinik özellikleri ve etiyolojileri-
ne göre sınıflandırılmaktadır (34). Bu sınıflamada yer alan bir alt 
grup da, izole bir vücut kısmını etkileyen ve en azından başlangıç 
döneminde özel bir eylemle tetiklenen bazı fokal distonileri içeren 

fokal işe özgü distonilerdir (35). Fokal uğraş distonileri olarak da 
adlandırılan bu grup, ilk defa Bernardino Ramazzini tarafından, 
1713’te mesleki hastalıklarla ilgili yazdığı kitabın ikinci bölümün-
de tarif edilmiştir. Katip ve noterlerin sağ elinde hep aynı yönde 
olan, neredeyse elin işlev kaybına neden olan, şiddetli ve sürekli 
kasılmalar şeklinde tanımlanmıştır (36).

Fokal işe özgü distoniler veya mesleki kramplar sadece spesi-
fik bir aktivite sırasında ortaya çıkan istem dışı kasılmalardır. Bu 
distoniler, uzun sürelerle devam eden tekrarlayıcı ve titizlikle ya-
pılan motor işler sırasında ortaya çıkabilmektedir. Fokal işe özgü 
distoniler erkeklerde daha sık görülmekte, yetişkin dönemde baş-
lamakta, genellikle kol, yüz ve larenks kaslarını etkilemektedir (37). 
Bu distonilerin gelişiminde sensorimotor sistemdeki (somatosen-
soryel alanlar, primer motor alan, premotor alan, serebellum, ba-
zal gangliyonlar) bazı maladaptif nöroplastik değişikliklerin rol oy-
nadığı düşünülmektedir (38). Genetik özellikler, anatomik ve bi-
yomekanik özellikler, bazı ruhsal özellikler (anksiyete, mükemme-
liyetçilik gibi) ve ilgili hareket/beceriyi geç yaşta öğrenmenin bu 
bozukluklarla ilişkili olabileceği öne sürülmektedir (35, 38). Tipik 
olarak özel ve sık tekrarlanan bir işle tetiklenen, becerideki ağrısız 
sinsi başlangıçlı kayıp olarak ortaya çıkmaktadır. Belirtiler zaman-
la anormal hareket veya postüre neden olacak şekilde kas grupla-

Tablo 1. Parkinsonizm ile ilişkilendirilmiş maruz kalımlar (Kaynak (6)’dan uyarlanmıştır.)

Kimyasal Özellik Maruz Kalım Yolu Etki mekanizması İlgili referans

Dieldrin Pestisit, organoklorin Mesleksel, Gıda ile

Dopaminin hücre içi işlenmesinde 

bozukluk-buna bağlı dopamin toksisitesi,

reaktif oksijen türü (ROS) oluşumu

Corrigan ve ark. (7, 8); Kitazawa ve ark. (9); 

Kamel ve ark. (10); Hatcher ve ark. (11)

Klorpirifos Pestisit, organofosfat Mesleksel Dopamin sinyalinde değişiklik
Dhillon ve ark. (12); Gatto ve ark. (13); 

Torres-Altoro ve ark. (14)

Rotenon Pestisit Mesleksel Mitokondriyal kompleks I’in inhibisyonu
Betarbet ve ark. (15); Dhillon ve ark. (12); 

Tanner ve ark. (16)

Parakuat Pestisit Mesleksel Reaktif oksijen türü (ROS) oluşumu

Thiruchelvam ve ark. (17); Manning-Bog ve 

ark. (18); McCormack ve ark. (19); Kamel 

ve ark.

(10); Tanner ve ark. (16)

Poliklorlu bifeniller 

(PCB’ler)
Endüstriyel kullanım Mesleksel, Gıda ile

Dopaminin hücre içi işlenmesinde 

bozukluk-buna bağlı dopamin toksisitesi

Seegal ve ark. (20); Corrigan ve ark. (8, 21);

Caudle ve ark. (22); Steenland ve ark. (23);

Hatcher-Martin ve ark. (24)

Demir Ağır metal Mesleksel, Gıda ile Reaktif oksijen türü (ROS) oluşumu

Gorell ve ark. (25); Gerlach ve ark. (26); 

Kaur ve ark.

(27)

Mangan Ağır metal Mesleksel

Reaktif oksijen türü (ROS) oluşumu, 

N-metil-D-aspartat (NMDA) aracılı 

eksitasyon toksisitesi, mitokondriyel 

inhibisyon

Gavin ve ark. (28); Guilarte ve ark. (29); 

Racette

ve ark. (30)

Trikloroetilen

(TCE)
Endüstriyel kullanım Mesleksel

Reaktif oksijen türü (ROS) oluşumu, 

mitokondriyal kompleks I’in inhibisyonu

Gash ve ark. (31); Liu ve ark. (32); Goldman 

ve ark.

(33)
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-İnce motor bozukluk
•	 Ergonomik iş istasyonu dizaynı uygulanması
•	 Alternatif bilgisayar erişimi sağlanması
•	 Alternatif telefon erişimi sağlanması
•	 Kol desteği sağlanması
•	 Yazma ve tutma yardımcıları sağlanması
•	 Sayfa çevirme ve kitap tutma sağlanması
•	 Not alma imkânı sağlanması

-Kaba motor bozukluk
Genel

•	 Daha kolay erişilebilir hale getirmek için iş alanının düzenlen-
mesi

•	 İş alanına yakın park imkânı sağlanması
•	 Ulaşılabilir bir giriş sağlanması
•	 Otomatik açılır kapı uygulanması
•	 Erişilebilir dinlenme / mola odası sağlanması
•	 Çalışan tarafından kullanılan diğer iş alanlarına kolay ulaşım 

yolu sağlanması
•	 Daha kolay erişilebilir hale getirmek için iş istasyonunun dü-

zenlenmesi
•	 Malzeme ve ekipmanın ulaşılabilecek mesafede (süpürme ala-

nı) olması
•	 İş istasyonunun diğer çalışma alanları ve mola odasına yakın 

olacak şekilde taşınması

Endüstriyel
•	 Kaldırma aygıtları için başüstü askı yapıları sağlanması
•	 İş alanının ayarlanabilir olacak şekilde düzenlenmesi
•	 Sık kullanılan aletlerin ve donanımın bel yüksekliği hizasında 

yerleştirilmesi 
•	 Bel yüksekliğine çıkarılamayan işler için alçak iş tabureleri 

sağlanması
•	 Ayakta çalışma için uygun tabure ve yorgunluğa karşı ayakaltı 

malzemesi sağlanması
•	 Uzun mesafeli yürüme gerektiği durumlar için tekerlekli san-

dalye, mobilet, endüstriyel üç tekerli bisiklet veya golf arabası 
gibi araçların sağlanması

•	 Alet ve donanımın depodan çekilmesi veya depoya itilmesi 
için uygun kaldırma cihazlarının sağlanması

Ofis ortamı
•	 Yüksekliği ayarlanabilir masa ve ergonomik sandalye sağlan-

ması
•	 İş istasyonunun sık kullanılan ofis ekipmanına yakın olacak 

şekilde taşınması
•	 Yüksek veya alçaktaki çekmece veya depolama alanı için alçak 

iş taburesi ve güvenli kaydırılabilir merdiven sağlanması
•	 Dosyaların, postaların ve malzemelerin taşınması için el ara-

bası sağlanması
•	 Sık kullanılan malzemelere erişimin sağlanması için masaüstü 

organizer benzeri araçların sağlanması

Hizmet sektörü
•	 Ayakta çalışma için uygun tabure ve yorgunluğa karşı ayakaltı 

malzemesi sağlanması

rının kontrolsüz aktivasyonuna ilerlemektedir. Başlangıçta özgün 
bir işin yapılması sırasında tetiklenen distoni zaman içerisinde di-
ğer işlerle de tetiklenebilmekte veya daha önce distoniden etkilen-
meyen vücut kısımlarına ilerleyebilmektedir. Diğer distoni tiple-
rine benzer şekilde duyusal hile (Fra. geste antagoniste) görülür; 
yani duyusal uyaranlarla distonik belirtiler azalabilmektedir (35).

Fokal işe özgü distoniler, ortaya çıktıkları meslek gruplarına 
göre yazıcı krampı, müzisyen distonisi, berber distonisi, ayakkabı-
cı distonisi, din görevlilerinde görülen oromandibular distoni gibi 
çeşitli isimler almaktadır. Yazıcı krampı yazmaya özgü olarak te-
tiklenen el, ön kol ve kol kaslarındaki istemsiz kasılmalarla karak-
terize, tipik olarak üst ekstremitenin distal kaslarının etkilendiği 
bir bozukluktur (39). Müzisyen distonisi ise kendi içerisinde mü-
zisyen eli distonisi ve üflemeli çalgılarla ilişkili distoni olarak ay-
rıca gruplandırılabilir. Müzisyen eli distonisi, tipik olarak müzik 
aletini çalmakla tetiklenmektedir ve aleti çalarken dominant olan 
elin daha çok etkilenmesi ile karakterizedir (40). Üflemeli çalgı-
larla ilişkili distoniler ise, dudaklar ve yüz kaslarının üflemeli çal-
gının ağız parçası ile istenen sesi oluşturmak için gereken hava 
akımını ortaya çıkaracak şekildeki kritik etkileşim hareketi ile te-
tiklenmekte ve hareket bozukluğu tremor, istemsiz dudak hare-
ketleri ve çene kapanması şeklinde ortaya çıkabilmektedir (41).

Fokal işe özgü distonilerin tedavisinde oral tedaviler, kimya-
sal denervasyon, cerrahi ve fizik tedavi seçenekleri bulunmakta-
dır. Bunlar arasında önde gelen seçenek Botulinum nörotoksin A 
ile kimyasal denervasyondur (35). Oral tedaviler olarak kullanı-
lan triheksifenidil, primidon, baklofen ve fenitoin gibi ajanlarla 
elde edilen sonuçlar değişkenlik göstermekte ve yan etkiler sık gö-
rülmektedir. Bununla birlikte sensorimotor retraining olarak ad-
landırılan ve distoniyle ilişkili olduğu düşünülen hareketle ilişki-
li bağlantılardaki bozukluğun düzeltilmesini amaçlayan tedaviler 
ve cerrahi seçenek olarak talamotomi ve derin beyin stimulasyo-
nu araştırılmaya devam eden tedavi seçenekleridir (35). 

ÇALIŞMA ORTAMINDA PARKİNSONİZM 
ve DİĞER HAREKET BOZUKLUKLARI 
OLGULARI İÇİN YAPILABİLECEK 
DÜZENLEMELER
Hareket bozuklukları genel olarak ileri yaşla ilişkili nörolojik tab-
lolar olsa da çalışan popülasyon içerisinde yaşlı çalışan sayısının 
artma eğiliminde olması nedeniyle çalışan nüfus içerisinde de ha-
reket bozukluklarının görülmesi beklenebilmektedir. İkinci en sık 
hareket bozukluğu olan esansiyel tremorun prevalansının %0,4 ile 
%3,9 arasında olduğu düşünülmekte (42, 43) ve başlangıç yaşının 
çalışan popülasyona denk gelecek şekilde yirmili yaşların başlan-
gıcında ve kırklı yaşların ikinci yarısında olmak üzere iki zirve 
yaptığı izlenmektedir (44). İkinci en sık nörodejeneratif hastalık 
olan Parkinson Hastalığı prevalansı ise yaşa bağımlı artmakta ise 
de hastaların %5-10’unda hastalığın 50 yaşın altında başladığı bil-
dirilmektedir (45). Hareket bozukluğu olgularının çalışma haya-
tında hiç de azımsanmayacak sıklıkta mevcut olduğunu gösteren 
bu veriler, bu çalışanlara yönelik çalışma ortamında birtakım dü-
zenlemelerin yapılması gerekliliğine işaret etmektedir.

Çalışma yaşamında Parkinsonizm ve diğer hareket bozukluğu 
olgularında görülebilecek çeşitli durumlar ile bunlara ilişkin bazı 
öneriler şu şekildedir (46):
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•	 Yüksekliği ayarlanabilir masa ve ergonomik sandalye sağlan-
ması

•	 İş istasyonunun sık kullanılan ofis ekipmanına yakın olacak 
şekilde taşınması

•	 Alet ve donanımın depodan çekilmesi veya depoya itilmesi 
için uygun kaldırma cihazlarının sağlanması

•	 Malzemelerin taşınması için el arabası sağlanması

Sağlık sektörü
•	 Alt kısmı yaylı çarşaf arabaları sağlanması
•	 Hasta kaldırma ve transferinde yardımcı cihazların sağlanması
•	 Uzun mesafeli yürüme gerektiği durumlar için tekerlekli san-

dalye, skuter, endüstriyel üç tekerli bisiklet veya golf arabası 
gibi araçların sağlanması

•	 Doğru kaldırma teknikleri ve hasta kaldırma ve transferinde 
yardımcı cihazların kullanımı konusunda çalışanların eğitil-
mesi

•	 Hasta nakli için elektronik sistemli yatakların sağlanması
•	 Ayarlanabilir muayene masalarının sağlanması
•	 Yüksekliği ayarlanabilir masa ve ergonomik sandalye sağlan-

ması
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MESLEKİ DERİ HASTALIKLARI

Uzm. Dr. Seval Müzeyyen ECİN, Doç. Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımıyla meslek hastalığı, iş 
yeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen has-
talıkların ortak adıdır (1). Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu’nun (5510 sayılı) 14. maddesinde “Meslek hastalığı, si-
gortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarla-
nan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı ge-
çici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir” 
şeklinde tanımlanmaktadır (2). Mesleki dermatozlar olarak da ad-
landırılan mesleksel deri hastalıkları, mesleksel etkilenim sonucu 
meydana gelen deride gelişen hastalık, bozukluk ve diğer patolojik 
durumları ifade etmektedir (3).

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 
İşlemleri Yönetmeliğinde meslek hastalıkları listesinde B grubu 

“Mesleki Deri Hastalıkları” başlığı altında B-1 Deri Kanserleri ve 
Prekanseröz Deri Hastalıkları ve B-2 Kanserleşmeyen Cilt hasta-
lıkları olarak gruplandırılmıştır (4). Mesleki deri hastalıkları tüm 
mesleki hastalıklar arasında ikinci en sık gözlenen mesleki hasta-
lık grubunu oluşturmaktadır. Mesleki deri hastalıkları tüm deri 
hastalıklarının ise yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır. Mesleki ola-
rak deri yolu ile maruz kalınabilen 90.000’den fazla kimyasal ta-
nımlanmıştır ve 2000’den fazla kimyasalın temas ile deride aller-
jik reaksiyona neden olabileceği gösterilmiştir (5,6). Buna rağmen 
mesleki hastalıklar açısından yapılan sorgulamalarda solunumsal 
maruz kalımların, ciltle teması ile meydana gelen maruz kalımla-
ra göre daha önemli bulunması nedeni ile bu önemli halk sağlığı 
sorununa yeterli önem verilememekte ve gerekli önlem ve ölçüm-
ler yapılamamaktadır. 

Mesleki deri hastalıkları;
•	 Mesleki kontakt dermatit

- İrritan kontakt dermatit,
- Allerjik kontakt dermatit,
- Fotoallerjik ve fototoksik kontakt dermatit,

•	 Mesleki deri kanserleri,
•	 Mesleki deri infeksiyonları,
•	 Mesleki akne,
•	 Fiziksel faktörlere bağlı mesleki dermatozlar,
•	 Pigmentasyon bozuklukları,
•	 Mesleki kontakt ürtiker olarak sınıflandırılabilir (6).

Mesleki deri hastalıklarının oluşumunda kolaylaştırıcı etyolo-
jik faktörler, maruz kalım süresi, mesleki ortamın ve işin fiziksel 

şartları ile ilgili faktörler ve mesleki iş ortamında kullanılan kim-
yasal maddeler olarak sıralanabilir. İşin fiziksel şartları ile ilgili 
faktörler; tekrarlayan travma, sürtünme, vibrasyon, basınç, tozlar, 
çevresel irritan ve allerjenler, sıcak, soğuk, nem gibi iklimsel de-
ğişkenleri içermektedir. İş ortamında kullanılan ve deriye temas 
ederek mesleki deri hastalığına sebep olabilecek maddeler asitler, 
bazlar, deterjanlar, çözücüler, metaller, reçineler, metal işleme sı-
vıları, boyalar, katran, lastik ve türevleri olarak sıralanabilir (7).

MESLEKİ KONTAKT DERMATİTLER
Kontakt dermatit; deriye dışardan temas eden maddelerin de-
ride meydana getirdiği inflamatuvar deri reaksiyonudur Deri 
hastalıklarının yaklaşık olarak %4-7’sini kontakt dermatit-
ler meydana getirir. Kontakt dermatitlerin %80’ini irritan kon-
takt dermatit (İKD); %20’sini allerjik kontakt dermatitler (AKD)  
oluşturmaktadır (8). 

İKD patogenezinde irritanların derinin bariyer fonksiyonunu 
hasarlaması ve keratinosit hasarına yol açması ile dermatit tab-
losunun geliştiği görülmektedir. Oluşan deri reaksiyonu non-
spesifiktir, deri bariyerinin bozulması, protein denatürasyonu ve 
doğal immün sistem mekanizmaları ile tetiklenen inflamatuvar 
yanıt sonucu meydana gelmektedir. İrritasyona maruz kalan her-
keste aynı reaksiyon meydana gelebilir (8). AKD ise gecikmiş tip 
(Tip IV) hipersensitivite reaksiyonu ile gelişen bir immün reak-
siyondur. Maruz kalınan allerjene duyarlanabilen kişilerde mad-
de ile temas sonucu meydana gelmektedir. Oluşan deri reaksiyo-
nundan bu alerjene spesifik olarak duyarlanmış T lenfositler so-
rumludur. Bu T lenfositler arasından gelişen hafıza hücreleri bir 
kez duyarlanılan allerjenin her zaman hatırlanmasına ve her kar-
şılaşmada oluşan reaksiyonun giderek şiddetinin artmasına neden  
olmaktadır (9).  

Mesleki kontakt dermatitin en sık nedenleri arasında lastik 
kimyasalları, sabun ve temizleyiciler, nikel, petrol ürünleri, kesme 
sıvıları, epoksi ve diğer reçineler, ıslak iş ortamı ve kişisel koruyu-
cu giysiler bulunmaktadır (10). 

İRRİTAN KONTAKT DERMATİT
İKD, deri bariyerini bozabilecek kapasitedeki irritan maddelerin 
deriye teması ile oluşan nonallerjik (allerjik olmayan) inflama-
tuvar bir reaksiyondur. Kontakt dermatitler içinde en sık rastla-
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nan tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesleki deri hastalıkları-
nın %70-80’ini oluşturmaktadır.

İKD’nin, akut ve kronik İKD olmak üzere iki ana tipden oluş-
maktadır. Akut İKD, ani gelişir ve kimyasalın temas ettiği deri 
bölgesi dışındaki alanlarda gözlenmez. Makül, papül, eritem, 
ödem, eritemli skuamlı plaklar ve bazen de büllöz lezyonlar ola-
rak gelişebilir, çok şiddetli bir irritan ile karşılaşma sonucunda ise 
kimyasal yanık şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kronik İKD ise 
daha az irritan etkili maddeler ile uzun süreli kısa aralıklarla kar-
şılaşma sonrası birikici (kümülatif) irritan etkilerin deride oluş-
turduğu değişiklikler şeklinde ortaya çıkar. Bunlar deri kurulu-
ğundan (kserozis), deskuamasyon, hiperkeratoz ve fissürasyon-
lara kadar değişik bir spektrumda görülebilmektedir (8). Mesleki 
kontakt dermatitlerin %80’ini elde, %10’unu yüzde ve kalan %10’u 
ise diğer vücut bölgelerinde görülmektedir (11). İKD temas edilen 
maddenin yoğunluğu, miktarı, temas süresi ve temasa uğrayan ki-
şinin deri bariyerinin durumuna göre değişen şiddet ve tablolar-
da olmak üzere irritan ile temas eden hemen her kişide gelişmek-
tedir. Allerjik veya immünolojik bir reaksiyon olmadığı için önce-
sinde duyarlanma gerekmez, tanıda allerjik deri reaksiyonlarının 
tanısı için yapılan yama testlerinin yeri bulunmamaktadır.

İKD açısından mobilya ve boya, kimya endüstrisi, kuru temiz-
leme, metal ve ambar işçileri, sağlık çalışanları, kuaförler ve çiçek-
çiler maruz kalımları bakımından yüksek risk içeren meslek grup-
ları olarak karşımıza çıkmaktadır. İKD etyolojisinde kuvvetli asit 
ve alkaliler kimyasal yanık oluşturarak akut irritan kontakt der-
matit tablosuna neden olabilir. Metal tuzları, çözücüler, alkol, de-
terjanlar, temizleyiciler, dezenfektanlar, plastikler, gıdalar ve bazı 
bitkilerin teması ile deride irritan kontakt dermatit gelişebilir. Sı-
cak, soğuk, terleme, nem, ultraviyole radyasyon (UVR), sürtünme, 
oklüzyon, basınç ve titreşim gibi mekanik etkenler İKD’ye neden 
olabilir.  Özellikle su ile temas İKD için önemli bir kolaylaştırıcı 
faktördür, uzun süreli su teması ile deri epidermal bariyeri bozu-
lur, deri pH’sı değişir ve normal deri florası önemli derecede ha-
rap olur. Günde 2 saatten fazla suya maruz kalmak, günde 2 saat-
ten fazla eldiven kullanmak veya sık el yıkamak İKD için önemli 
predispozan faktörler olarak gösterilmektedir. 

Tüm kontakt dermatit tablolarının ilk basamak tedavisinde ol-
duğu gibi İKD tedavisinde de ilk basamak irritanların deriye ma-
ruz kalımını önlemektir. İrritan maddelerin ortamdan kaldırıl-
ması, iş nedeni ile mutlak maruz kalınan maddelerin direkt deri 
ile temasını engelleyici koruyucu gözlük, maske, eldiven ve kıya-
fet kullanılması, deri bariyerinin korunması için  kişisel ve mesle-
ki koruyucu tedbirlerinin alınması ve kontrolünün yapılması, cid-
di iş kazalarının engellenmesi için iş yerinde koruyucu ve eğitici 
programların uygulanması ve tüm bunları destekleyecek uygun 
sağlık politikaların geliştirilmesi vurgulanmalıdır (8). İKD geliş-
tikten sonra tedavisi klinik duruma göre değişmekle birlikte bir 
dermatoloji uzman hekimi tarafından yürütülmelidir. 

ALLERJİK KONTAKT DERMATİT
AKD deriye temas eden küçük molekül ağırlıklı hapten yapısın-
daki bir maddenin dermise penetre olduktan sonra genetik ola-
rak predispozisyonu bulunan bireylerde antijen sunucu hücre-
lerce tanınıp bölgesel lenf nodunda T hücrelere sunulması ve ki-
şinin bu antijene karşı duyarlanması ile başlar. Duyarlanan kişi-

nin aynı madde ile teması sonrasındaki 48-72 saat içerisinde te-
mas gelişen bölgede allerjik inflamatuvar ekzematöz reaksiyon ile  
karakterizedir.

AKD genellikle kaşıntılı ve ekzematöz lezyonlar şeklinde karşı-
mıza çıkmaktadır. Bazen neden olan allerjenin niteliğine bağlı ola-
rak yamalı ve diffüz dağılım da görülebilmektedir. Akut AKD tab-
losunda ekzematöz lezyonlar eritemli, ödemli, sulantılı papül, bül 
ve kurutlu lezyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronikleşen 
lezyonlar ise derinin kabalaşması, deri çizgilerinin belirginleşme-
si ve kalınlaşmasını ifade eden likenifikasyon ve yarıklanma (fissü-
rasyon) ile meydana gelmektedir. Yama testi AKD tanısında tetik-
leyici allerjenin tespiti için yapılan immünolojik temellere dayanan 
bir deri testidir. AKD tanısı için en sık allerjik deri reaksiyonları-
na neden olan 25 adet allerjenin seçilerek oluşturulduğu standart 
seri kullanılabilir ancak farklı meslek grupları için farklı alerjen-
ler söz konusu olabileceğinden dental seri, kozmetik seri gibi baş-
ka allerjen serileri ile yama test uygulamak daha uygundur. Yama 
testlerinin uygulanışı ve yorumlanması için uzman dermatologlar-
dan görüş alınmalı, uygulanacak seri seçilmeli ve işlem dermatoloji 
kliniklerinde yapılarak yorumlanmalı, olası bir irritan reaksiyonun 
allerjik reaksiyon olarak yorumlanması engellenmelidir. 

AKD için aşılanma, imitasyon (nikel içerikli) takı kullanımı 
ve bazı ilaçların kullanımının duyarlanma potansiyelini arttırdı-
ğı düşünülmektedir. Duyarlanmayı arttırabilecek çevresel faktör-
ler arasında iklim, bitki florası ve maruz kalımı arttırabilecek ho-
biler de yer almaktadır (10). Mesleksel olarak AKD riskini arttı-
ran en önemli özelliklerin ise derinin bariyer fonksiyonunun bo-
zulmasına neden olan suyla fazla temas, çözücü/kostik maddelere 
ve/veya mikro travmalara yaygın maruz kalım olduğu göze çarp-
maktadır AKD’den en sık etkilenen mesleklerin tamircilik, temiz-
lik, inşaat, metal işçiliği, çiçekçilik, sağlık sektörü, boyacılık, kua-
förlük, matbaacılık, güzellik uzmanlığı, fırıncılık, aşçılık ve kasap-
lık olduğu görülmektedir. (7). 

FOTOALLERJİK VE FOTOTOKSİK KONTAKT 
DERMATİTLER
Fotosensivite reaksiyonları çeşitli kimyasallara ve ilaçlara, topi-
kal veya sistemik maruz kalım ile eş zamanlı olarak, ultraviyole 
radyasyon (UVR) veya görünür ışık maruz kalımı sonucu ortaya 
çıkan deri reaksiyonlarıdır. Sensitizasyon periyodu olmadan im-
munolojik olmayan mekanizmalar ile ortaya çıkan reaksiyonla-
ra fototoksik (fotoirritan) reaksiyonlar denmektedir. Reaksiyon 
allerjenin immün bir reaksiyon tetiklemesi neticesinde daha ön-
cesinde aynı maddeye karşı duyarlanmış kişilerde meydana geli-
yor ise fotoallerjik reaksiyon olarak ifade edilmelidir. Fototoksik 
veya fotoallerjik reaksiyonlar UVR ile meydana geldiğinden deri 
üzerindeki lezyonlar iyi sınırlı olan genellikle güneş gören yer-
lerde ve simetrik yerleşimli olarak karşımıza çıkmaktadır. Ge-
nellikle yüz, boyun V’si, el sırtı, kolların dış kısmı bazen de ba-
cakların ön kısmında güneş gören yüzeylerde sınırlı olan lezyon-
lar akla fotosensitif reaksiyonları getirmeli, göz kapağı, kulak ar-
kası, submental bölge gibi güneşten anatomik olarak korunmuş 
olan bölgelerde hiç lezyon olmayışı da fotosensitivite yönünde 
şüphe uyandırmalıdır (12). 

Fotosensitiviteye neden olabilecek topikal ve sistemik ajanla-
rın başında deodorant, saç spreyleri, sabunlar, yiyecekler, stero-
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MESLEKİ DERİ KANSERLERİ
Deri kanserleri en sık gözlenen kanserlerdir. Non-melanositik olan 
skuamöz hücreli karsinomlar (SHK) ve bazal hücreli karsinom-
lar (BHK) deri kanserlerinin büyük bir kısmını oluştururlar ve  bu 
kanserlerin kümülatif UVR maruz kalımı ile ilişkili olduğu kanıt-
lanmıştır. UVR maruz kalımının deri üzerine zararlı karsinojenik 
etkilerinin varlığı, açık tenli ve çocukluğunda güneş yanığı hika-
yesi geçirmiş olan bireylerde daha sık gelişen melanom tipinde-
ki deri kanserleri açısından da önemsenmelidir. Deri kanserleri-
nin ne kadarının mesleki olduğu tartışmalıdır; ancak mesleki ne-
denler ile UVR maruz kalımının deri kanseri gelişimi açısından 
önemli bir yer tuttuğu düşünülmektedir.  Alman Meslek Hastalık-
ları Yönetmeliği’nin revizyonu ile birlikte, UV ışınlarına bağlı cilt 
kanseri, Almanya’daki meslek hastalıkları listesine yeni bir meslek 
hastalığı olarak listelenmiştir. Buna göre SHK öncülü olan aktinik 
keratozların yılda 5 adetten fazla çıkıyor olması veya konfluen ola-
rak deride 4 cm2’den büyük bir alanda kanserleşme alanı olarak 
bulunması da doğal UVR nedeni ile gelişen multipl aktinik keratoz 
başlığı altında bir mesleki deri hastalığı olarak değerlendirilmekte-
dir. Almanya’da açık havada çalışmalarından dolayı 2,5 milyondan 
fazla çalışanın doğal UVR  ışınlarına maruz kaldığı ve dolayısıyla 
cilt kanseri riskinin arttığı tahmin edilmektedir (15). Çalışma or-
tamına bakıldığı zaman UVR dışında deri kanserine neden olabi-
lecek karsinojenik faktörler arasında polisiklik aromatik hidrokar-
bonlar, arsenik, iyonize radyasyon ve travma sayılabilir. 

UVR nedeni ile deri kanseri gelişimi için risk altında olan mes-
lek grupları inşaat çalışanları, çiftçiler, bahçıvanlar olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, kömür kat-
ranı ve petrol ürünlerine maruz kalınan iş kollarında da deri kan-
serleri daha sık karşımıza çıkmaktadır. Arsenik maruz kalımının 
da özellikle  deride SHK’ya neden olduğu bilinmektedir (5).

MESLEKİ DERİ İNFEKSİYONLARI
Deri oldukça iyi bir bariyerdir ve patojen mikroorganizmaların 
yerleşmesine engel olacak şekilde normal flora ile kolonizedir. 
Deri bariyerini bozabilecek faktörler ile deri yaralanmaya ve pato-
jenlerin invazyonuna açık hale gelir. Bariyeri bozan faktörler ara-
sında direkt fiziksel travma, ısı, nem, aşırı su teması ve dermatit 
oluşturan tüm faktörler sayılabilir. Mesleki ortam nedeni ile geli-
şen enfeksiyonlar bakteriyel, viral, fungal ve paraziter nedenler ile 
gelişebilmektedir. 

BAKTERİYEL İNFEKSİYONLAR
Mesleki ortamda yaralanmalara bağlı olarak meydana gelen deri 
infeksiyonlarında stafilokok ve streptokoklar rol oynamaktadır. 
Tarım işçileri, mezbaha çalışanları ve kasaplar bu infesiyonun sık 
görüldüğü meslek gruplarıdır.

Şarbon: Şarbon etkeni Bacillus anthracis’tir. Hastalık koyun, 
keçi, sığır gibi otçul hayvanlarda görülen zoonotik bir infeksiyon-
dur. İnsanlara, infekte hayvanların derisi, eti ve yünüyle doğrudan 
temas, infekte etlerin yenmesi veya sporların inhale edilmesi so-
nucu bulaşabilmektedir. Şarbon aynı zamanda bir meslek hasta-
lığıdır ve hayvancılıkla uğraşanlar, veterinerler, mezbaha çalışan-
ları ve kasaplar risk altındadırlar. Bakterinin vücuda giriş yerine 
göre deri, solunum ve gastrointestinal sistem şarbonu olmak üze-
re üç klinik formda görülür. 

id dışı antiinflamatuar ilaçlar, diüretikler, kardiyovasküler ilaçlar, 
antidiyabetik ilaçlar, tetrasiklin, sülfonamid ve kinolonlar sayıla-
bilmektedir (13). Bunlardan mesleki maruz kalıma sebep olabile-
cek ajanlar içerisinde hallojenli salisinilidler, diklorofen, hekzok-
lorofen ve klorheksidin sabun, şampuan ve el dezenfektanları yer 
alır ve endüstride sıklıkla kullanılan fotoallerjenlerdir. Tarımda 
kullanılan pestisitler içerisinde yer alan folpet, çaptan, kaptafol sık 
görülen	 fotoalerjenlerdendir.	 Hayvan	 yemlerinde	 bulunan	 quin-
doksin	ve	olaquindoz	hayvanları	besleyen	çiftçilerde	 fotoallerjik	
kontakt dermatite neden olabilmektedir (12). 

MESLEKİ KONTAKT DERMATİT TANISI  
Tanı büyük oranda şüphe ve anamneze dayanmaktadır. Kontakt 
dermatitin ilk kez çalışma sırasında ortaya çıkması önemlidir, bazı 
durumlarda kişi daha önceden başka bir ortamda duyarlanmış ol-
duğu maddeler ile iş ortamında maruz kalmaya başlar ve kontakt 
dermatit gelişme süreci hızlanabilir. İş ortamındaki maruz kalım 
ile dermatit lezyonlarında alevlenme öyküsünün oluşu, lezyonların 
iş ortamından uzaklaşıldığında iyileşme eğilimi göstermesi veya 
alevlenmemesi durumunda mesleki kontakt dermatit açısından 
şüphe duyulmalıdır.  İrritanlara / allerjenlere maruz kalım öyküsü 
varsa ve yapılan iş riskli bir meslekse, mesleki maruz kalım nedeni 
ile gelişen bir mesleki kontakt dermatit araştırılmalıdır. Bu araştır-
ma yapılırken Mathias kriterleri kullanılabilmektedir (14).

Mathias kriterleri
1. Klinik görünüm kontak dermatit ile uyumlu mu?
2. İş yerinde potansiyel irritanlara ve allerjenlere maruz kalım 

var mı?
3. Döküntünün anatomik dağılımı mesleki maruz kalımla uyum-

lu mu?
4. Maruz kalış ve başlangıç arasındaki zamansal bağlantı kon-

takt dermatit ile uyumlu mu?
5. Mesleki olmayan maruz kalımlar, etiyolojik olarak dışlandı 

mı?
6. Dermatit, iş ortamında maruz kalınan şüpheli irritan ya da al-

lerjenden uzaktayken düzeliyor mu?
7. Yama ya da provokasyon testleri olası bir allerjik nedeni belir-

leyebiliyor mu?

Mathias kriterlerine göre 7 sorudan 4’üne verilecek olan “evet” ya-
nıtı, olası mesleki bağlantıyı kurmak için yeterli görülmüştür (14).

Anamnez ve fizik muayenenin yanı sıra AKD ve İKD ayrımı 
için yama testi; fotoalerjen ve fototoksik dermatitlerin ayrımı için 
de fotoyama test yapılmaktadır. Yama testi pozitifliği AKD için; 
fotoyama test pozitiflği ise fotoallerjik kontakt dermatit için pozi-
tif bulgu olarak kabul edilmektedir.

MESLEKİ KONTAKT DERMATİTLERDE 
AYIRICI TANI
Kontakt dermaitler birçok ekzematöz deri hastalığı ile karışabi-
lir. Yerleşim yerlerine göre karışabileceği dermatit tabloları psori-
azis, atopik dermatit, diskoit ekzema, dishidrotik ekzema, numu-
ler dermatit, kserotik ekzema, seboreik dermatit ve yüzeyel man-
tar enfeksiyonlarıdır (8).
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Deri şarbonu olguların %95’ini oluşturmaktadır ve mortal sey-
redebilen diğer tiplere göre daha iyi seyirlidir. Şarbon sporlarının 
küçük kesiklerden deriye inokülasyonundan genellikle 2-3 gün 
sonra deride yanma ve kaşınmanın eşlik ettiği küçük bir papül 
oluşur. İnkübasyon süresi 1-7 gün arasında değişmektedir. 1-2 gün 
içinde lezyon genişler, üzerinde vezikül oluşur. Vezikülün ortası 
çökük, içi sıvıyla doludur. Bu lezyonun çevresi ödemli ve eritemli 
olup ağrısızdır. Birkaç gün içinde vezikülün içindeki sıvı bulanık-
laşır, mavi-siyah renge dönüşür. Vezikül patlar, ortası çökük siyah 
bir ülser oluşur. Bu lezyona şarbon püstülü adı verilir. Tipik eskar 
7-10 gün içinde gelişir. Nekroz tamamlandıktan sonra siyah bir 
kabuk oluşur, çevresindeki ödemin azalmasıyla kabuk ayrılmaya 
başlar ve 2-3 hafta içinde de altında nedbe dokusu bırakarak dü-
şer.  Lezyonlar genellikle baş, yüz, boyun ve ön kol gibi temas böl-
gelerinde görülür. Deri şarbonu, eritemli ve ödemli bir alanla çev-
rili tipik ağrısız şarbon lezyonlarının görülmesiyle kolayca tanınır. 
Kesin tanı lezyondan yapılan preparatta gram-pozitif kapsüllü ba-
sillerin görülmesi ve kültürde B. anthracis’in üretilmesiyle koyu-
lur; ancak septisemi oluşturulmaması için bu örneklemenin dene-
yimli bir merkezde yapılması önerilmektedir (16).

Şarbon basiline karşı antibiyotikler oldukça etkilidir. Şarbon 
basili 1- 6 gün içerisinde aktive olmaktadır. Temas sonrası basil 
aktive olmadan doksisiklin veya siprofloksasin gibi antibiotikle-
rin 60 gün boyunda kullanılması koruyuculuk sağlayacaktır. FDA 
Food and Drug Administration (Amerika Birleşik Devletleri Gıda 
ve İlaç Dairesi) tarafından onaylı bazı meslek gruplarında koruma 
amaçlı yapılmak üzere aşısı mevcuttur. 18 ay boyunca 5 doz şek-
linde bulunmaktadır. Şarbon basili ile çalışan laboratuvar çalışan-
ları, veterinerler gibi hayvanları veya hayvan ürünlerini işleyen ça-
lışanlar ve bazı ordu üyeleri riskli meslek gruplarına aşılama öne-
rilmektedir (17). Riskli ortamlarda çalışanların bulaş riskini azalt-
mak için iş yeri güvenlik uygulamalarına uyması gerekmektedir. 
İyi havalanmış çalışma ortamında çalışılmalı; göz koruması, koru-
yucu eldiven, yüz maskesi (N95) gibi kişisel koruyucu donanımlar 
kullanılmalı, eller düzenli olarak sabun ve ılık su ile yıkanmalı; el-
ler ağza, göze ve burna sokulmamalı, iş yerinde ayrı bir iş yeri ayak-
kabısı giyilmeli, açıkta kalan vücut yüzeyleri koruyucu giysiler ile 
kapatılmalı, giysiler düzenli olarak yıkanmalıdır (18).

Kutanöz Mikobakteriyel İnfeksiyonlar: Deri yolu ile direkt 
inokülasyon sonrasında deriye tüberküloz basilinin girişi ile kuta-
nöz tüberküloz gelişebilmektedir. Eğer kişi daha önce tüberküloz 
basili ile karşılaşmamışsa ve ilk defa kutanöz hasar ile vücuda ba-
sil giriyor ise burada oluşan deri lezyonu tüberküloz şankırı şek-
linde bir ülser olarak karşımıza çıkabilir. Eğer kişi aşı yolu ile ba-
ğışıklık kazanmışsa veya daha önceden vücuduna tüberküloz ba-
sili başka bir yol ile girmişsse bu durumda deride oluşacak lezyon 
inflamatuvar reaksiyona bağlı olarak deride biriken lenfohistiyo-
sitik infiltrat ve granülomların oluşumu ile karakterize lupus vul-
garis tablosu olacaktır. Lupus vulgariste deriden kabarık kırmı-
zı, mor renkli, diaskopi ile bastırıldığında elma jölesi kıvamı veren 
papül, nodül ve plaklar gelişmektedir. Patologlar, morg görevlileri, 
cerrahlar ve tarım işçileri kutanöz tüberküloz gelişimi için en faz-
la riskli meslek grupları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Atipik Mikobakteriyel İnfeksiyonlar: En sık etken Myco-
bacterium marinum’dur. Atipik mikobakterilerin daha çok yer-
leştikleri alanlar itibari ile  bu kutanöz inokülasyon daha çok ak-

varyum ve balık tankı temizleyicileri ve bazen de yüzme havuzu 
temizleyicilerinde meydana gelmektedir.  

VİRAL İNFEKSİYONLAR
Orf: Etken  parapoxvirüs ailesinden orfa neden olan virüslerdir.  
Orf, koyun ve keçilerin viral hastalığıdır, insanlara bulaş enfekte 
hayvanlar ya da enfekte et ürünleriyle direkt temas sonucu oluşur. 
Çiftçiler, kasaplar, veterinerler ve et dağıtımı yapan kimseler risk-
li grubu oluştururlar. İnsanda gözlenen orf tipik olarak 2-3 cm ça-
pındaki soliter bir nodüldür. Lezyon en sık el, bilek ve önkolda na-
diren de yüzde lokalize olur. Hastalık her biri yaklaşık bir hafta 
süren 6 klinik evrede seyreder. Klinik olarak ilk lezyon teması ta-
kip eden hafta içinde ortaya çıkan kırmızı makülopapüler bir lez-
yondur. Bu lezyon bir hafta içinde üzerinde bül bulunan bir nodü-
le dönüşür. Bu lezyonun merkezi kırmızıdır, çevreleyen beyaz bir 
halka ve en dış kısımda eritem vardır, dermatolojik olarak hedef 
benzeri (targetoid) bir görünümle karakterizedir. Bu evrede lez-
yon ödemli ve hassasdır, kolay kanar. Bir hafta içinde bu nodülün 
üzerinde ince bir kurut oluşur. Zamanla üst kısımda küçük papil-
lomlar belirir ve tüm yüzeyi kaplayan kalın bir kurut oluşur; ye-
rinde yüzeyel bir skar bırakarak 6-8 hafta içinde spontan olarak 
iyileşir, benign bir hastalıktır (19). 

Milker’s (sağmaç) nodülü: Etken pox virüs ailesine mensup 
paravaksinya virüsüdür. Sağmaç nodülü, genellikle enfekte inek-
lerin memelerine veya vücutlarının başka yerlerine temas sonucu 
oluşan, çoğunlukla ellerde ve ön kollarda, bazen de vücudun di-
ğer yerlerinde ortaya çıkan benign seyirli viral bir deri enfeksiyo-
nudur. Dünya çapında yaygın görülen bu hastalık, özellikle inek-
lerle yakın temas kuran çiftçilik ve veterinerlik gibi mesleklerde 
görülür. Genellikle el parmaklarında eritemli makülleri takiben 
bir hafta içinde ortasında küçük kurut gözlenebilen kırmızı-ma-
vi renkli hassas vezikül, papül ve nodüller görülür. Nodülün çev-
resinde genellikle eritemli bir alan bulunur. Lezyonlar çoğunluk-
la el parmaklarında ve ön kolda, nadiren de yüzde yerleşirler. Ağ-
rılı olabilen lezyonların sayısı genelde dörtten az olup lenfanjit ge-
lişebilmektedir. Genellikle 4-6 hafta içerisinde skar bırakmadan 
iyileşir (20).

Herpes İnfeksiyonları: Herpes simpleks virüsü (HSV) etken-
dir. HSV dünyada en sık enfeksiyon yapan viruslardan birisidir. 
HSV’lerin tip 1 (HSV-1) ve tip 2 (HSV-2) olmak üzere iki ayrı tipi 
vardır. Diş hekimleri, diş teknikerleri, doktorlar, hemşireler, solu-
num teknikerleri riskli meslek grupları olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Transmisyon kontamine tükürük veya farengeal veya larin-
gotrakeal salgılar ile olmaktadır. İnokülasyon yerinde vezikül ge-
lişir ve bölgesel lenfadenopati vardır. Aynı zamanda lezyonlardan 
3-4 gün sonra ateş, baş ağrısı, halsizlik gibi semptomlar da olur. 
Genellikle 2-4 haftada iyileşme görülür (5,21).

Viral Siğiller: Human papilloma virüs etkendir. Kasap ve 
mezbaha çalışanları riskli meslek grupları olarak karşımıza çık-
maktadır. Ayrıca boksörler ve güreşçilerde de görülebilmekte-
dir. En çok el ve parmaklarda görülmektedir. Deri renginde, üzeri 
karnabahar görünümünde keratotik vejetasyonla karakterize yu-
varlak papüllerle seyir gösterir. Verrü, hastaların yarısında bir yıl 
içinde, 2/3’ünde ise 2 yıl içinde kendiliğinden iyileşirler. Verrü-
ler epidermise lokalize olduklarından iyileştiklerinde skar bırak-
mazlar (5, 21). 
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FUNGAL İNFEKSİYONLAR
Kandida: Kutanöz kandida infeksiyonlaru yüzeyel mantar infek-
siyonlarına, nadiren de follikülit tablosuna sebep olabilirler. Deri 
bariyerinin bozulduğu, derinin nemli veya ıslak kaldığı, uygun 
deri temizliğinin yapılamadığı durumlarda kutanöz kandidiya-
zis meydana gelebilmektedir. En sık etken Candida albicans’tır. 
Uzun süre eldiven takan dişçiler, sağlık çalışanları ve temizlik ça-
lışanları bu enfeksiyon açısından risk altındadır.

Yüzeyel mantar infeksiyonları: Dermatofitler “tinea” olarak 
adlandırılan yüzeyel kutanöz mantar infeksiyonlarına neden olur-
lar. Epidermofiton, trikofiton ve mikrosporum tipleri ile deri, tır-
nak ve saçlarda mantar enfeksiyonları gelişebilmektedir. Derma-
tofit enfeksiyonlarının sık görüldüğü meslek grupları çiftçiler, ço-
banlar, veterinerler ve tabakhane çalışanlarıdır. 

PARAZİTİK HASTALIKLAR
Scabies (uyuz): Etkeni sarcoptes scabie hominis’tir. İnsana zo-
runlu insan derisi dışında ancak 2-3 gün yaşayabilen bir parazittir. 
Uzun süreli yakın fiziksel temas ile insandan insana bulaşır.  En 
sık el bilekleri, meme çevresi, göbek çevresi ve parmak aralarında 
izlenen parazitin stratum korneum içerisinde kazdığı tüneller (sil-
lion) ve tünelin sonunda erişkin parazitin bulunduğu vezikül perle 
denilen lezyonlar uyuzun spesifik deri lezyonlarıdır. Oldukça ka-
şıntılı bir hastalıktır, şiddetli gece kaşıntısı tipiktir. Bakım evleri 
çalışanları, hastane çalışanları, hapishane çalışanları riskli meslek 
grupları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok çabuk yayılan bir has-
talık olduğu için yakın temasta bulunan herkesin eş zamanlı ola-
rak tedavi edilmesi gerekmektedir.

Kutanöz leishmaniazis: Ülkemizde endemik olarak Şanlıur-
fa ve çevresinde görülen kutanöz leishmaniazis göç dalgası nede-
ni ile diğer coğrafik bölgelerimizde de gözlenmeye başlanmıştır.  
Leishmania tropica ve Leishmania major Türkiye’de tanımlanan 
vakalarda en sık etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kum si-
nekleri (tatarcık) ile insana bulaş olmaktadır. Lezyonlar kuru ti-
pinde tek, sert kurutlu, soliter veya yaş tipinde gözlendiği gibi çok 
sayıda inflame böcek ısırığına benzer nodüller şeklinde gözlene-
bilir, nadiren ülsere formları da gelişebilir. Mesleki olarak özellik-
le endemik bölgelere seyahat eden işçilerde, şöförlerde gözlenebil-
mektedir. Leishmaniasis bildirimi zorunlu bir hastalıktır. 

Lyme hastalığı: Borrelia burgdorferi etkendir.  Ixodes cinsi 
kenelerin ısırması sonucunda insanlara bulaş meydana gelir. Bu-
laştan haftalar veya aylar sonra eritema kronikum migrans deni-
len lezyonlar gözlenir. Lezyon eritemli bir makül olarak başlar ve 
daha sonra yavaş yavaş büyür, büyük çaplara ulaşan lezyonlar gö-
rülebilir. Lezyon büyüdükçe merkezi soluklaşır. Beraberinde art-
rit, kardiyovaskuler veya nörolojik düzensizliklere neden olabil-
mektedir. Dış mekânda çalışan işçiler, ağaç kesicileri, yabani or-
tamlarda çalışanlar, çiftlik sahipleri ve rehberler risk altındaki 
meslek gruplarıdır (5).

MESLEKİ AKNE
Akne toplumda her yaşta görülebilen, oldukça sık, pilosebase üni-
tenin inflamatuvar bir hastalığıdır. Etyolojisinde folliküler hiper-
keratoz, sebum artışı, inflamasyon ve Propionibacterium acnes’in 
kolonizasyonu gibi faktörler suçlanmaktadır. Mesleki aknenin ge-
lişim sebebi ise daha çok derinin folliküler açıklıklarının okluz-

yon, endüstriyel materyal veya aşırı ısı gibi fiziksel etkilere bağlı 
olarak oklude olmasıdır. Mesleksel nedenlerle gelişen aknede de-
riye endüstriyel yağ bulaşı, yağa bulanmış giysilerin uzun süreyle 
giyilmesi veya ortamın aşırı sıcak olması gibi faktörler önemlidir. 
Özellikle friksiyona uğrayan deri bölgeleri, kol ve kalçalarda lez-
yonlar gelişmektedir. Mesleki akne komedonal akneden inflama-
tuvar akneye kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. Bu 
tür akneye postinflamatuvar hiperpigmentasyon ve fotosensivi-
te de eşlik edebilir. Mesleki akne açısından riskli meslek grupları-
nın katran damıtma işi çalışanları, kömür-katran çıkartıcıları, çatı 
onarıcıları, petrol kuyusu açıcıları, fırın çalışanları, petrol rafine 
çalışanları, yol asfalt çalışanları, makineciler ve oto tamirciler ol-
duğu görülmektedir (5). 

MESLEKİ KLOR AKNE
Mesleki klor akne nadir ve çok ciddi bir mesleki akne türüdür. 
Çevresel kontaminasyon ya da endüstriyel klorlu hidrokarbonla-
rın deriye temasına bağlı olarak gelişir. Kıl folikülü açıklıklarında 
obstrüksiyon gelişir, kliniğe irritasyon ve sekonder enfeksiyon eşlik 
edebilir. Akneden farklı olarak daha çok yanak ve kulak arkası böl-
gelerde, kapalı komedonlar, sarı-soluk renkte kistler ile karakterize 
ağır nodülokistik akne benzeri bir tablo ile ortaya çıkar. Bu madde-
lerin deri yolu ile emilimine bağlı olarak sistemik etkiler meydana 
gelebilir, periferal nörit ve hepatotoksisite gözlenebilir (5,7).

FİZİKSEL ETKENLERE BAĞLI  
MESLEKİ DERMATOZLAR
Fiziksel etkenler mekanik ve fiziksel olarak daha detaylı incelene-
bilir. Mesleki mekanik etkenlere bağlı olarak deride özgül deği-
şiklikler meydana gelebilmektedir.  Örneğin deride devamlı frik-
siyon veya yırtılma etkisi yaratan travmanın tekrarı ile deri ken-
dini korumak için üst tabakalarının yapımını arttırır, klinikte li-
kenifikasyon yani derinin kabalaşması, deri çizgilerinin belirgin-
leşmesi tablosu gelişir veya nasırlaşma oluşur. Deriye uygulanan 
kuvvet çok daha kuvvetli ve uzun süreli ise deride friksiyon bülle-
ri ve abrazyon gelişebilir. Deriye uygulanan basınç nedeni ile bül, 
atrofi ve kutanöz nekroz; devam eden vibrasyon etkisi ile vibras-
yon kaynaklı Raynaud fenomeni (beyaz parmak) ve diğer kutanöz 
defektler ortaya çıkabilmektedir. Mesleki ortam ile ilişkili fiziksel 
nedenlere bakıldığı zaman; sıcak ve  nemli ortamın akne ve ter ka-
nallarının kapanmasına yani  miliarya lezyonlarına, aşırı sıcağın  
hiperhidrozis, deride eritem, ve kalıcı telenjiektazilere, yanıklara, 
soğuk temasının el ve ayaklarda şişlik, kızarıklık, donma, Rayna-
ud fenomeni, irritan ve kserotik dermatitlere, kuru hava ve düşük 
nem oranının  çatlak ve fissürlere; UVR’nin  güneş yanığı, foto-
sensitizasyon, cilt yaşlanması gibi prekanseröz ve kanser dışı etki-
lere neden olduğu görülmektedir (3).

Bütün bu nedenler göz ününe alındığında abrazyon, sürtün-
me, yanıklar, basınç yaralanmaları, laserasyonlar için inşaat, ke-
reste, çelik ve duvarcılık çalışanları risk altındadır. Güneş ışığı açı-
sından açık havada çalışanlar, telefon hattı işçileri, denizciler, pos-
ta çalışanları, bahçıvanlar ve inşaat işçileri (Örn. çatı yapımcıla-
rı) riskli meslek grupları olup aktinik keratoz, deri karsinomları 
(BHK, SHK), melanom, güneş yanığı, fotosensitivite, pigmentas-
yon değişiklikleri, rozasea açısından risk altındadırlar.  Isı maruz 
kalımı ile dökümcülük çalışanları (Örn. metal dökümcülük), açık 
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havada çalışan meslek grupları miliaria, folikülit, tinea pedis gibi 
cilt lezyonlarının gelişimi açısından risk altında bulunmaktadır-
lar.  Soğuk teması ile denizciler, balıkçılar ve diğer dışarıda çalı-
şan meslek gruplarında Raynaud hastalığı, ürtiker, kserozis, don-
ma gelişebilmektedir. Nem; yemek işi ile uğraşanlar, şefler, bar-
menler, bulaşık yıkayıcılar, kuaförler gibi meslek gruplarında risk 
oluşturup irritan kontakt dermatit, paronişi gibi cilt lezyonları-
na neden olabilir. İyonizan radyasyon; tıp çalışanları, kaynakçı-
lar, nükleer enerji çalışanları için risk oluşturan önemli kansero-
jenik bir fiziksel faktördür, deri kanseri, akut veya kronik radyas-
yon dermatiti, alopesi, tırnak hasarı gibi deri lezyonlarına neden 
olmaktadır (7). Kimyasallar ise bütün çalışanlar açısından mesle-
ki dermatoz riski yaratmaktadır, İKD ve AKD’lere hatta sistemik 
toksisiteye neden olabilmektedir. 

PİGMENTASYON DEĞİŞİKLİKLERİ
HİPERPİGMENTASYON
Çeşitli iş kollarında kullanılan ağır metaller deriden absorbe ol-
maktadırlar. Özellikle gümüş, civa ve arseniğin kronik intoksikas-
yonu deride yaygın mavi-gri pigmentasyona yol açar. Pigmentas-
yon artışı tırnak yatağını da etkileyebilir. Klorlu hidrokarbonlar, 
katran türevleri, ağır metaller ve petrol yağları melanini stimüle 
ederek pigment yapımını artırır. Bazı endüstriyel maddeler deriyi 
boyayabilir. Nitrik asit, trinitro toluen, dinitrofenol gibi maddeler 
deride sarı-turuncu renk değişikliğine neden olmaktadır (22,23). 

DEPİGMENTASYON 
Antiseptik dezenfektanların içinde bulunan veya antioksidan ola-
rak kullanılan, fenolik  derivelerin deriye teması depigmentasyona 
yol açabilir. Bu maddeler düşük dozlarda melanin sentezini inhibe 
ederken daha yüksek dozlarda melanositler üzerinde sitotoksik etki 
göstererek geri dönüşümsüz pigment kaybına yol açarlar (21,24).

MESLEKİ ÜRTİKER/ KONTAKT ÜRTİKER
Ürtiker pek çok nedeni olabilen, vücutta algılanan bir  stimulus 
sonrası mast hücresinin uyarılması ile tetiklenen bir hastalık-
tır. Salınan histamin ve diğer vazoaktif aminlerin etkilerine bağ-
lı olarak vasküler dilatasyon ve damar duvarından plazma sızma-
sı ile deride lezyonlar gelişir. Klinikte lezyonlar 24 saatten kısa sü-
ren ödemli, bazen pembe renkli kaşıntılı kabarıklıklar şeklinde-
dir. Ürtiker çoğunlukla non-immunolojik mekanizmalarla ve na-
diren IgE aracılı olarak (tip 1 hipersensitivite) gelişmektedir. Mes-
leki olarak ortaya çıkan kontakt ürtiker oldukça nadir bir antite-
dir. Mesleki olarak ortaya çıkan kontakt ürtikerlerin en sık karşı-
laşılan nedeni lateks alerjisidir. Lateks teması daha sık olarak sağ-
lık çalışanları, dişçiler, temizlik işçileri, mutfak işçileri ve eczacı-
larda görülmektedir. Lateks tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonuna ne-
den olur, kişide sensitize olduğu dönemde oluşturduğu IgE tipin-
deki antikorların varlığı sebebi ile tekrarlayan lateks teması sonra-
sında IgE aracılı ürtiker ve ölümcül seyredebilecek anaflaksi tab-
loları gelişebilmektedir (5).

İmmün mekanizmalarla gelişen ürtiker etyolojisinde suçlanan 
mesleki temasa sebep olabilecek diğer maddeler arasında mısır 
unu, hayvan kıl ve tüyleri, antibiyotikler, akrilatlar, epoksi reçine-
leri, formaldehit, et, süt, yumurta, deniz ürünleri, çeşitli sebze ve 
meyveler yer almaktadır. İmmünolojik olmayan mekanizmalarla 

sorbik asit, benzoik asit, kükürt dioksit, gün ışığı, su, peru balzamı, 
kelebek, güve larvası, deniz anası ve açıklanamayan muhtemelen 
daha karmaşık mekanizmalar ile amonyak, sinamik asit, patates, 
elma, marul, amonyum persülfat gibi maddelerin de kontakt ürti-
kere neden olduğu bilinmektedir. Kontakt ürtiker algılanan aller-
jen veya stimulusun deri yolu ile vücuda girdiği oldukça nadir bir 
durumdur. Lateksin deriye teması ile tetiklenen tip 1 hipersensi-
tivite reaksiyonu sonrasında yaygın ürtiker ve hatta anaflaksi ge-
lişen olgular bildirilmiştir. İmmün aracılı kontakt ürtikerde deri 
prick testi ve RAST (radyoallergosorbent test) ile tanı ve etyolojik 
ajanın tanımlanmasına yönelik diğer testler kullanılabilir. Ancak 
provokatif testler sırasında lezyonların aşırı şekilde indüksiyonu 
ile anaflaksi riski bulunduğundan bu testlerin sadece deneyimli 
merkezlerde ve hastaya müdahale edilebilecek ortamlarda yapıl-
ması gerekmektedir (7).

MESLEKİ DERİ HASTALIKLARI İÇİN 
TANISAL YAKLAŞIM
Sağlıklı popülasyonda da oldukça sık görülen deri hastalıkları 
mesleki hastalıklar içerisinde de önemli bir yer tutmaktadır.  Her 
ne kadar dermatoloji muayeneleri sırasında kişinin mesleği ve 
hobileri sorgulanması rutin olarak uygulansa da günlük pratik-
te dermatolojik rahatsızlıkların ne kadarının iş yaşamı nedeni ile 
geliştiğine dair sorgulamanın yeterli özen içerisinde yapılamadığı 
tahmin edilmektedir. Çoğu deri hastalığı kişinin günlük ve iş ya-
şamını önemli derecede etkilese ve oldukça büyük bir iş ve zaman 
kaybına neden olsa da deri hastalıkları nedeni ile akut yaşamsal 
tehlike gelişebilecek tablolar nadir olduğundan bu şikayetler kimi 
zaman hastanın kendisince kimi zaman da klinisyenlerce yeterin-
ce önemsenmediği veya göz ardı edildiği öngörülmektedir. Mes-
leki nedenle gelişmiş olabilecek bir deri hastalığı açısından anam-
nez alırken şu noktalara özellikle dikkat etmek gerekmektedir.

Yakınma öyküsü: Çalışanın, deri ile ilgili kızarıklık, kaşıntı, 
kuruluk, yara hali varlığı gibi şikayetlerinin olup olmadığı öğrenil-
meli, bunların ne zaman ve vücudun hangi bölgesinden başladığı 
sorgulanmalı, sistemik belirtilerin varlığı ve özgeçmişinde allerjik 
bir özelliği olup olmadığı sorgulanmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Çalışma yaşamı ile ilgili bilgiler: Çalışanın iş yaşamı ayrın-
tılı bir şekilde sorgulanmalıdır. Şu anki işinin ne olduğu ve tam 
olarak hangi işi yaptığı, daha önceden hangi işleri ne kadar süre-
dir yaptığı, çalışma sırasında hangi maddelere maruz kaldığı ve 
kişisel koruyucu donanım kullanıp kullanmadığı sorgulanmalıdır. 

Yakınmanın çalışma ile ilişkisi: Çalışma temposu, çalışma sa-
atleri ve günleri sorgulanmalıdır. Çalışma ile şikâyetlerin artıp art-
madığı, izin dönemlerinde azalma olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

İş yerinde benzer yakınmaları olanların varlığı: Di-
ğer çalışanlar arasında benzer yakınmaların olup olmadığı  
sorgulanmalıdır. 

İş dışı etkilenim kaynakları: Başka bir işte çalışıp çalışma-
dığı, hobi (iş dışı özel uğraşı) olup olmadığı sorgulanmalıdır (22). 

MESLEKİ DERİ HASTALIKLARINDAN 
KORUNMA ve TEDAVİ
Mesleki deri hastalıklarının hem tedavisi hem de bu hastalıklar-
dan korunmanın sağlanması için iş ortamı fiziksel şartlarında 
deri sağlığını ve intakt deri bariyerini bozabilecek tüm faktörler 
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gözden geçirilerek iyileştirilmelidir. Fizikel etmenler, irritan ve al-
lerjenlerden kaçınılması veya gerekirse bu faktörlerin iş ortamın-
dan tamamen eliminasyonu, bu amaçla iş ortamının değişikliği 
veya iş ortamında kullanılan maddelerde değişikliğe gidilmesi ge-
rekebilmektedir. Kişisel ve mesleki hijyen tedbirlerinin alınması 
ve kişisel koruyucuların kullanılması, gerekli durumlarda medi-
kal tedavilere başvurulması diğer destekleyici yöntemlerdir. Son 
dönemde yapılan bir meta-analizde mesleki irritan el dermatiti-
nin engellenmesi ile ilgili çalışmalar gözden geçirilmiş ve nemlen-
diriciler ile birlikte bariyer kremlerin uygulanmasının el derma-
titlerini engellemede etkili olabileceği, tek başına bariyer kremle-
rin etkisinin ise net olarak değerlendirilemediği vurgulanmıştır 
(25). İrritan el dermatitleri konusunda çalışanların eğitilmesi ile 
ilgili yeterli çalışma bulunmadığından bu eğitimlerin önleyici et-
kileri konusunda ise yeterli yorumda bulunulamamıştır. 

Belirli deri hastalıkları veya özgeçmişlerinde allerjileri veya 
hassasiyetleri olan kimselerin işe giriş muayenesi sırasında belir-
lenmesi ve hastalıkları bakımından uygun işe yerleştirilmesi ge-
rekmektedir. Allerjik etkileri olduğu bilinen maddeler için; bu et-
kiyi yapmayan maddeler ile yer değişikliği yapılması (substitüs-
yon), bu malzemelerin kullanıldığı işlemlerin kontaminasyona 
veya maruz kalıma izin vermeyecek kapalı sistemler içinde yürü-
tülmesi, uygun ve etkili havalandırma sistemleri kullanılması, iş 
yerinde koruyucu ve eğitici programların uygulanması alınacak 
önlemler arasındadır (5, 22).

Mesleki deri hastalığından şüphelenildiğinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna rapor hazırlanması için çalışanların yetkilendirilmiş 
sağlık hizmet sunucularına (Devlet üniversitesi hastaneleri, Sağlık 
Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Meslek Hastalıkları 
Hastaneleri) sevk edilmesi, bildirimlerin artırılması ve iş yerinde 
maruz kalan diğer çalışanların belirlenmesi, etkenin ortadan kal-
dırılması için önemlidir (4). 
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MESLEKSEL İNFEKSİYON HASTALIKLARI
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Mesleksel infeksiyonlar iş nedeniyle mikroplara maruz kalınması-
na bağlı gelişen bakteri, virüs, mantar veya parazit nedenli hasta-
lıklardır. İşin herhangi bir aşamasında biyolojik olarak aktif bir or-
ganizma ile temas varlığında gelişen infeksiyon “mesleksel” olarak 
tanımlanır (1). Mesleksel infeksiyon etkenlerine maruz kalınması, 
infeksiyonu olan kişi ile infeksiyon etkeninin bulaştığı yüzeylerle 
(sağlık çalışanları), infekte olmuş insan veya hayvan dokuları, sal-
gıları veya dışkıları ile (laboratuvar çalışanları), henüz bulaşıcı bir 
hastalık belirtileri olmayan veya tanı konulmamış kişilerle (iş se-
yahati sırasında), infekte olmuş hayvanlarla (tarım, hayvancılık) 
temas şeklinde ortaya çıkabilir (1, 2). 

SINIFLAMA
ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Ör-
gütü) meslek hastalıkları sınıflamasında yer alan mesleksel biyolo-
jik etkenler, infeksiyon hastalıkları ve Çalışma Gücü ve Meslekte 
Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde 
yer alan mesleksel bulaşıcı hastalıklar sınıflaması Tablo 1 ve 2’de 
verilmiştir (1). 

Ülkemizdeki uygulamalara göre meslekî bulaşıcı hastalıklar 
Listesinin “D Grubu”nda yer alan bulaşıcı hastalıkların, görülen 
işin gereği olarak veya iş yerinin özel koşullarının etkisiyle oluş-

ması ve infeksiyonun laboratuar bulguları ile de kanıtlanması ge-
reklidir. Bu listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği 
olarak bulaştığı kesin olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da 
meslek hastalığı sayılır. Bu husustaki teşhisin laboratuar deneyle-
riyle kanıtlanması gereklidir. Hastalığın en uzun kuluçka süresi 
yükümlülük süresi olarak alınır.

Tablo 2. Türkiye’de meslek hastalıkları sınıflaması (2)

D grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar 

D-1. Helmintiasis: ankilostomiasis, nekatoriasis

D-2. Tropik Hastalıklar: Malarya, amibiazis, sarı humma, veba, rekürren 

ateş, dank, leişmanyaz, frambosie, lepra, lekeli humma, riketsiyöz

D3. Hayvanlardan insana bulaşan (Zoonotik) hastalıklar: bruselloz, 

tetanoz, şarbon, salmonella, Weil hastalığı, kuduz, ornitoz, psittakoz, 

rekürren ateş, şap hastalığı, çiçek, Q ateşi, lekeli humma, ekinokok 

humması, ruam, bovin tipi tüberküloz

D-4. Meslek gereği enfeksiyon hastalıklarına özellikle maruz kalan 

kişilerdeki enfeksiyon hastalıkları (sağlık çalışanları): Viral hepatit, 

tüberküloz 

Çalışma hayatında temas etme ve hastalık gelişme riski artan 
infeksiyon etkenlerinin meslek veya yapılan iş kollarına göre dağı-
lımları Tablo 3’te özetlenmiştir. 

İnfeksiyon hastalıklarının, kaynağı ne olursa olsun (mesleksel, 
meslek dışı veya biyoterör kaynaklı), etiyolojik etkeni, patogenezi, 
klinik tablo, tanı ve tedavisi aynıdır. Farklılık, temas edilen kayna-
ğın tespit edilmesi, epidemiyolojik kontrol ve önleme aşamaların-
da ortaya çıkabilmektedir. Bu bölümde mesleksel bulaşıcı ve in-
feksiyon hastalıklarından örneklere yer verilecek, hastalık bazın-
da ve genel olarak alınacak önlemler ele alınacaktır.

Çalışma hayatında infeksiyon nedeni biyolojik etkenler hasta 
veya infekte olmuş kişilerden, su ve gıdalardan ve özellikle biyolo-
jik atıklar olmak üzere atıklardan kaynaklanmaktadır (4). Etken-
lerin vücuda giriş yolları farklılık gösterebilir. En sık cilt, solunum 
ve sindirim yoluyla bulaşma olur (3). Ciltten bulaşma, insan veya 
hayvanların infekte materyaline temasla olan bulaşlardır. Bazıla-
rı sağlam ciltten geçebilirler. Şarbon, brusella, leptospira, şistozo-
ma, tularemi bunlara örnektir. Bazılarının cilt yoluyla etkili ola-
bilmesi için cildin hasarlı olması gerekir; erisipeloid, kuduz, teta-
noz, sepsis, B hepatiti bunlara örnektir. Fungal infeksiyonlar, ma-
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Tablo 1. ILO meslek hastalıkları listesi (2010 revizyonu)

1.3. Biyolojik ajanlar ve bulaşıcı veya paraziter hastalıklar

1.3.1. Bruselloz

1.3.2. Hepatit virüsleri

1.3.3. Human Immunodeficiency Virüs (HIV)

1.3.4. Tetanos

1.3.5. Tüberküloz

1.3.6. Bakteriyel veya fungal kontamine edicilere bağlı toksik veya 

enflamatuvar sendromlar

1.3.7. Şarbon

1.3.8. Leptospirozis

1.3.9. Bilimsel olarak veya ulusal koşullar ve uygulamalara uygun 

yöntemlerle belirlenen iş aktivitelerinden dolayı biyolojik ajana 

temas ile çalışanın yakalandığı hastalıkla doğrudan bir bağlantının 

olduğu, daha önce bahsedilmemiş diğer biyolojik etkenlere bağlı 

hastalıklar
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Tablo 3. İş kollarında temas ve hastalık riski artan infeksiyon etkeni mikroorganizmalar (3)

Meslek Etken mikroorganizma 

Mezbaha çalışanları Staphylococcus aureus (Metisilin dirençli), influenza virüsü (domuz), Brusella türleri, Campylobacter spp., 
Coxiella burnetti, Escherichia coli, hepatit B virüsü, hepatit E virüsü, Leptospira hardjo, Leptospira pomona, 
Streptococcus pyogenes, Toxocara canis 

Havayolu personeli Hepatit E virüsü

Hayvan bakıcıları Bartonella hensalea, Borrelia burgdorferi, Capillaria hepatica, Chlamydophilia psittaci, hantavirüs, influenza 
virüs, Leptospira spp, simian foamy virüs, simian parvovirüs, simian type Dretrovirus, Toxocara canis, 
Toxoplasma gondii

Arkeologlar Coccidioides immites

Askerler Leishmania spp

Çocuk bakıcıları Cryptosporidium parvum, sitomegalovirüs, Giardia lamblia, hepatit A virüs, parvovirüs, varisella zoster virüsü

Temizlik işçileri Hepatit A virüsü, hepatit B virüsü, Mycobacterium tuberculosis

Diş hekimleri, teknisyenleri Hepatit B virüs, hepatit C virüs, HIV, vs

Dalgıçlar Campylobacter jejuni, enterovirüsler, Pseudomonas aeruginosa

Çiftlik işçisi (hayvan eğiticisi) Staphylococcus aureus (Metisilin dirençli), influenza (domuz ve inek) virüsü, Borrelia burgdorferi, Brusella 
türleri, Campylobacter spp., Chlamydophila psittaci, Clostridium tetani,  Coxiella burnetti, Helicobacter pylori, 

hepatit E virüsü, Leptospira icterohaemorrhagiae, Mycobacterium bovis, Streptococcus suis, Strongyloides 

stercoralis, Toxocara canis, Toxoplasma gondii, Batı Nil virüsü

Çiftlik çalışanı, hayvan Staphylococcus aureus (Metisilin dirençli), influenza (domuz ve inek) virüsü, Borrelia burgdorferi, Brusella 
türleri, Campylobacter spp., Chlamydophila psittaci, Clostridium tetani,  Coxiella burnetti, Helicobacter pylori, 
hepatit E virüsü, Leptospira icterohaemorrhagiae, Mycobacterium bovis, Streptococcus suis, Strongyloides 

stercoralis, Toxocara canis, Toxoplasma gondii, Batı Nil virüsü

Çiftlik çalışanı, tarım Borrelia burgdorferi, Clostridium tetani, Coxiella burnetti, Escherichia coli, Leishmania türleri, Strongyloides 

stercoralis, Toxocara canis

Balıkçı Anisakis simplex

Balık satıcısı Anisakis simplex

Orman işçisi Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, Coxiella burnetti, hantavirüs, Rickettsia conorii, Ricketsia 

helvetica, kene kaynaklı ensefali virüsü, Toxoplasma gondii

Cenaze işleri çalışanları Mycobacterium tuberculosis

Bahçıvan Francisella tularensis

Sağlık bakımı yardımcıları Helicobacter pylori 

Sağlık çalışanları Staphylococcus aureus (Metisilin dirençli), Bordetella pertusis, sitomegalovirüs, Helicobacter pylori, 

hepatit A virüsü, hepatiti B virüsü, hepatit C virüsü, hepatit E virüsü, insan herpes virüsü, HIV, insan 
parvovirüsü, influenza virüsü, kızamık virüsü, maymun çiçek virüsü, kabakulak virüsü, Mycobacterium bovis, 
Mycobacterium tuberculosis, rubella virüsü, Salmonella türleri, SARS coronavius, Streptococcus pyogenes, 
vankomisin-dirençli enterokoklar, varisella zoster virüsü

Hastane beslenme çalışanları Coxiella burneti, hepatit A virüsü 

Avcı, tuzakçı Borrelia burgdorferi, Brucella türleri, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Ehrlichia 

chaffeensis, Francisella tularensis, hantavirüs, Leptospira icterohaemorrhagia, Leptospira interrogans, 

Toxocara canis

Laboratuvar çalışanları Staphylococcus aureus (Metisilin dirençli), Bartonella henselae, Brucella türleri, Clostridium difficile, Coxiella 

burnetti, Giardia lamblia, HIV, influenza virüsü, Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitidis, Pasteurella 

multocida, rinovirüs, Salmonella türleri, Shigella türleri, simian foamy virüs
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latıldığı için bu bölümde değinilmeyecektir. Bu infeksiyon has-
talıkları veya şüphesi varlığında konusunda deneyimli İnfeksi-
yon Hastalıkları uzmanları ile birlikte tetkik, tanı ve tedavi süreci  
yürütülmelidir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SIK 
GÖRÜLEN İNFEKSİYONLAR
İNFLUENZA
İnfluenza veya grip, influenza virüsleri nedeniyle gelişen bir so-
lunum yolu infeksiyonudur. Mevsimsel influenza her yıl görülen 
grip salgınlarıdır. Pandemik influenza ise dünya çapında çok hız-
la yayılım gösteren ve insandan insana bulaşabilen bir salgındır. 
1919 yılında İspanyol gribi, 1957 yılında Asya gribi ve 1968 yılın-
da Hong-Kong gribi ile milyonlarca kişi yaşamını kaybetmiştir (5). 
2009 yılında Meksikadan başlayan yeni bir H1N1 virüsü tüm dün-
yada 100bin-400bin arası kişinin ölümünden sorumlu tutulmuş-
tur (6). Grip virüsünün A ve B tipleri, insanda hastalık yapma ka-
biliyetine sahiptir.  İnfluenza A virüsü, yüzeyindeki hemagluti-
nin (H) ve nöraminidaz (N) proteinlerinin yapısına göre farklı alt 
tiplere ayrılır (H1N1, H5N2 vb). Yaban kuşları influenza A virüs 
için doğal rezervuarlardır, sağlıklı olan bu rezervuar kuşlar virü-
sü etrafa yayarlar. Tavuk, ördek, hindi gibi evcil kuşlar virüsle in-
fekte olursa hızla diğer hayvanlar arasında yayılır ve bir kuş gribi 
salgını ortaya çıkar. Patojenitesi yüksek bir virüs ölümcül salgın-
lara yol açabilir. Virüsler kontamine araç gereçler yoluyla çiftlik-
ler arasında yayılabilir. Böyle bir durumu önlemek için grip salgı-
nı varlığında hayvanların karantina altında tutulmalı, hayvanla-
rın itlafı ve etkilenen kümeslerin çevresinde sürveyans yapılmalı-
dır. Kuşlardan insana virüsün geçişi oldukça zordur ancak infek-
te kuşlar, virüsle kontamine olmuş yüzeylerle temas ederken, kü-
mes hayvanlarını temizlerken veya pişirirken dikkatli olunmalıdır 
(5). Dünyada ve ülkemizde nadir de olsa insanlarda tepit edilen ve 
ölümcül seyreden kuş gribi vakaları bildirilmiştir.  

sere olmuş deride etkilidirler. Bazı protozoonlar böcek ısırıklarıy-
la vücuda girer: Leişmanya, sıtma, kene ısırığı riketsiyozları, tri-
panozomiazis. Bazı infeksiyonlar hasarlı cilt veya delici-kesici alet 
yaralanması sonucu kan yolu ile bulaşırlar: Hepatit B, Hepatit C 
ve HIV, sağlık çalışanlarına iğne ve diğer sivri uçlu cisim batma-
larıyla bulaşabilir. Solunum yolu ile infeksiyonlar damlacık, spor 
veya kontamine tozların solunmasıyla alınırlar. Koksidiomiko-
zis, histoplazmozis, ornitozis, Q humması, tüberküloz, influenza 
gibi infeksiyonlar solunum yoluyla bulaşır. Sindirim yoluyla bu-
laşanlar viral hepatit, gastroenterit etkenleri, poliomyelit etkeni 
gibi enterovirüslerdir, ise kontamine su ve gıdaların ağızdan alın-
ması ile bulaşırlar.

Mesleksel infeksiyon hastalıklarını önlemek için, diğer mes-
lek hastalığı gruplarında olduğu gibi, risk değerlendirmesinin ya-
pılmasının ardından uygun yönetimsel önlemler, mühendislik ön-
lemleri ele alınmalı ve sağlık gözetimi yapılmalıdır. İnfeksiyon has-
talıklarından korunmak için infeksiyon zinciri iyi tanımlanmalı ve 
bu zincirin aşamalarında gerekli önlemler alınmalıdır (4). İnfeksi-
yon kaynağından mikroorganizmalar hava, su, gıda, doğrudan te-
mas veya vektörler yoluyla bulaşırlar ve duyarlı kişilerde hastalık 
meydana getirirler. Bu infeksiyon zinciridir ve bu zinciri kırmak 
için kaynakta kontrolün sağlanması önemlidir. İnfekte kişilerin 
veya canlıların saptanıp tedavi edilmesi en önemli uygulamadır. 
Bulaşma yolunun bilinmesi bulaşın önlenmesi için oldukça önem-
lidir. Bulaşmanın önlenmesi için de uygun hijyen ve temizlik sağ-
lanmalı ve gerekli teknik önlemler alınmalıdır. Hastalık gelişme-
sini önlemek için duyarlı kişilerin belirlenip varsa bağışıklamanın 
yapılması, kişilerin infeksiyon etkenleri, riskler, belirtiler, korunma, 
tedavi konularında eğitilmeleri bir diğer önemli adımdır (4). 

Bu bölümde çalışanlarda risk oluşturabilen infeksiyon etken-
leri, genel özellikleri, klinik değerlendirmeleri ve koruyucu ön-
lemleri özetlenecektir. Hepatitler ve insan immün yetmezlik virü-
sü (Human immunodeficiency virüs, HIV) ayrı bir bölümde an-

Meslek Etken mikroorganizma 

Tıp doktoru Hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, HIV, Mycobacterium tuberculosis, SARS koronavirüsü

Mikrobiyolog Neisseria meningitidis

Tesis ve makine operatörleri ve montajcı Histoplasma capsulatum, Legionella pneumphila, Mycobacterium chelonea

Gardiyan Mycobacterium tuberculosis

Seks işçileri (erişkin sinema sanatçıları dahil) Chlamydia trachomatis, hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, herpes virüsü, HIV, insan papilloma virüsü, insan 
T-lemfotropik virüsü, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis

Öğretmenler, ilkokul Sitomegalovirüs, Neisseria 

Veteriner yardımcıları Staphylococcus aureus (Metisilin dirençli), influenza virüsü (domuz), Brucella türleri, Bartonella henselae, 

Brucella türleri, Campylobacter türleri, Chlamydophila psittaci, Clostridium tetani, Coxiella burnetti, Pasteurella 

multocida, Salmonella türleri, Toxoplasma gondii

Veterinerler Staphylococcus aureus (Metisilin dirençli), influenza virüsü (domuz), Brucella türleri, Bartonella henselae, 
Brucella türleri, Campylobacter türleri, Chlamydophila psittaci, Clostridium tetani, Coxiella burnetii, hepatit E 

virüsü, maymun çiçek virüsü, Pasteurella multocida, Salmonella türleri, Toxocara canis, Toxoplasma gondii

Çöp toplayıcılar Brucella türleri, Helicobacter pylori, hepatit A virüsü, hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, Toxoplasma gondii
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İnfluenza virüsü yapısında oluşturduğu küçük  (antijenik kay-
ma/drift) ve büyük (antijenik değişiklik/şift) antijenik değişiklik-
ler yoluyla konak savunmasından kaçabilme özelliğine sahiptir (5). 
Özellikle bir konakta iki farklı virüsün (insan ve hayvan virüsleri)  
aynı anda bulunması antijenik şiftler için zemin hazırlar. Bu yol-
la, insana bulaşma veya hastalık oluşturma kabiliyeti olmayan bir 
influenza virüsü yüksek patojeniteli ve virülansı yüksek bir virüs 
haline gelebilmektedir. Örneğin 2013 yılında Çin’de görülen yeni 
bir avian influenza A virüsü (H7N9) salgınının kümes hayvanla-
rında olduğu ve bu infekte kümes hayvanları veya kontamine or-
tamlarla temas ile insanlara geçtiği ve insanlarda şiddetli bir solu-
num yolu infeksiyonu tablosunun geliştiği ve o salgında H7N9 vi-
rüsünün insandan insana bulaşmadığı görülmüştür (6). 

İnfluenza tip A ve tip B virüslerine ait her yıl mevsimsel grip 
salgınları da görülmektedir ancak C tipi virüs ile ağır infeksiyon 
kliniği veya salgın görülmemektedir (5).

İşyerinde İnfluenza
İşyerlerinde influenzaya maruz kalma çalışma ortamı ve yapılan 
işe göre belirgin farklılık göstermektedir. CDC Centers for Dise-
ase Control and Prevention (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezi) iş yerlerinde çalışanların gribe karşı aşılanması, uygun 
el ve solunum hijyen önlemlerine uyulmasını ve çalışanların inf-
luenza belirti ve bulguları konusunda eğitilmelerini önermektedir. 
Sağlık çalışanları ve acil müdahale ekipleri pandemi durumunda 
infeksiyon riskinin en yüksek olduğu gruplardır ve bu merkezler-
de meslek sağlığı yönünün de güçlü olduğu pandemi hazırlık stra-
tejileri oluşturulmalıdır. İnfluenzaya karşı bağışıklama önerilen 
gruplar ilgili bölümde anlatılmıştır. İnfluenzaya yönelik tarama, 
koruma ve tedavi yöntemleri düzenli olarak güncellenmektedir ve 
güncel durum takip edilmelidir. Mevsimsel influenza ile mücade-
lenin ötesinde ne zaman ve nerede gelişeceği kestirilemeyen inf-
luenza pandemilerine karşı da ulusal pandemi planlarının oluş-
turulması önerilmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı da Ulusal Pande-
mi Hazırlık Planı oluşturmuştur ve sağlık kuruluşlarının yanın-
da iş yerlerinde de pandemi öncesinde ve sırasında yapılması gere-
kenler detaylı şekilde özetlenmiştir (6). Pandemi durumunda orta-
ya çıkabilecek olumsuzluklardan iş yerlerinin en az düzeyde etki-
lenmeleri için 50 kişi ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde “Afet Du-
rumlarında Acil Eylem Planı” benzeri “Pandemik İnfluenza Faali-
yet Planı” hazırlamaları gerekmektedir.

Klinik Tablo
İnfluenza infeksiyonunun kuluçka süresi ortalama 2 gündür (1-4 
gün). Genellikle ani başlangıçlı ateş, kas ağrısı, genel vücut ağrı-
sı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kuru öksürük, aşırı yorgunluk ile kendi-
ni gösterir(6). Bazen primer viral pnömoniye yol açabilir ve nefes 
darlığı, solunum yetmezliği gelişebilir. Özellikle gebelerde, altta 
yatan kronik medikal hastalığı olan kişilerde ve yaşlılarda komp-
like seyredebilir ve ölümle sonuçlanabilir. İnfeksiyondan yaklaşık 
1 hafta sonra yeniden başlayan ateş, öksürük ve balgam sekonder 
bakteriyel pnömoniye işaret etmektedir. Sekonder bakteriyel pnö-
moniye bağlı solunum yetmezliği ve kalp yetmezliğinin kötüleş-
mesi ile hastaneye yatış, morbidite ve mortaliteye neden olmak-
tadır. Daha nadir olarak myokardit, rabdomyoliz, ensefalit gibi 
komplikasyonlar da görülebilir. 

Tedavi ve Korunma
İstirahat ve aneljezik, antipiretiklerle semptomatik tedavi önem-
lidir. Antiviral tedavi, oseltamivir tablet 2x75 mg, 5-10 gün ola-
cak şekilde, özellikle komplikasyon riski fazla olan kişilerde öne-
rilir. Hastalığın erken döneminde başlandığında hastalık süresini 
kızaltabilir ve komplikasyonları azaltır (6). 

Korunmada solunum hijyeninin sağlanması önemlidir. Solu-
num yoluyla ve damlacıkla bulaşan bir infeksiyon olduğundan el-
lerin sık yıkanması veya dezenfekte edilmesi, hasta kişilerden 1 
mden daha uzak mesafede bulunulması, öksürme, hapşırma sı-
rasında ağzın kâğıt mendil ile kapatılıp, mendilin uygun şekilde 
çöpe atılması, kapalı, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve ortam 
havalandırmasının iyi olması önemlidir (6). Hasta kişilerin evde 
istirahat etmesi iş ortamında veya çevreye bulaşmasını önlemek 
açısından da oldukçe önemlidir. Koruyuculukta önemli bir konu 
influenza aşısının gerekli kişilere yapılmasıdır. İnfluenza aşısı, 
hastalığın gelişmesini, ağır seyretmesini ve komplikasyon gelişme 
riskini azaltır. Her yıl bir sonraki yılın dolaşımda olması öngörü-
len ve DSÖ tarafından ilan edilen 3 veya 4 influenza suşunu içeren 
aşı sonbahar başında kullanıma sunulmaktadır ve özellikle influ-
enza sezonu başlamadan önce uygulanmalıdır. DSÖ 6 aydan bü-
yük isteyen herkesin her yıl influenza aşısı olabileceğini önermiş-
tir. Ancak özellikle aşılanması şiddetle tavsiye edilen gruplar kita-
bın aşı ile ilgili bölümünde daha detaylı verilmiştir.    

TÜBERKÜLOZ
Tüberküloz Mycobacterium tuberculosis basilinin etken olduğu 
bir infeksiyondur. Tüm dünyada ölümlerin ilk 10 nedeni içerisin-
deki yerini korumaktadır (7). Basil hava yolu ile bulaşır. Bulaştığı 
konak faktörlerine bağlı olarak latent infeksiyon (LTBİ) veya tü-
berküloz infeksiyonuna yol açar. Sıklıkla akciğer infeksiyonu gö-
rülür ancak akciğer dışı veya yaygın infeksiyon tabloları da görü-
lür. TB infeksiyonu olan kişiler bulaştırıcıdır, LTBİ olanlar bulaş-
tırıcı değildir (3). 

Tüberküloz tüm dünyada görülmekle birlikte Güney-Doğu 
Asya, Afrika ve Batı Pasifik ülkelerinde oldukça yaygın görülmek-
tedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2019 Tüberküloz Raporu’na 
göre 2018 yılında tüm dünyada 10 milyon TB hastasının oldu-
ğu ve 1.5 milyon kişinin TB nedeniyle öldüğünü tahmin etmek-
tedir. Buna rağmen TB’a yönelik etkin tanı ve tedavi yöntemleri 
ile 2000-2018 yılları arasında 58 milyon hayatın kurtarıldığı dü-
şünülmektedir (7). Günümüzde TB infeksiyonunun yaygın olma-
sının yanında çoklu ilaç dirençli TB varlığı da önemli bir sorun-
dur ve 2018 yılında tüm dünyada 484 000 kişinin çoklu ilaç di-
rençli TB nedeniyle hasta olduğu tespit edilmiştir (7). Türkiye’de 
2018 yılı itibariyle 11.000-15.000 TB vakası olduğu düşünülmek-
tedir. TB her iki cinsiyeti de etkiler ancak 2018 yılında dünyada-
ki vakaların %57’sinin erkeklerde, %32’sinin kadınlarda olduğu  
bildirilmiştir (7). 

Tüberküloz basili aktif infeksiyonun olduğu yere göre balgam, 
mide sıvısı, serebrospinal sıvı, idrar ve doku örneklerinde bulun-
maktadır. İnfekte olmuş kişiler öksürme, hapşırma, tükrük saça-
rak konuşma sırasında infeksiyöz damlacıkları etrafa saçar ve bu 
damlacıkla havada saatlerce asılı durur, duyarlı kişiler tarafından 
solunumla alınır. Kuluçka süresi 4-12 haftadır (8). Genellikle basil 
vücüda girdikten sonra aktif hastalık gelişmeden infeksiyon subk-
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linik seyreder. Bu dönemde tüberkülin deri testi (TDT; Mantoux, 
PPD) pozitiftir. Organizma herhangi bir zamanda aktif hale gel-
diğinde akciğer tüberkülozu veya diğer sistemik tüberküloz has-
talıkları ortaya çıkar. Genellikle bebeklik, 6-12 yaş, malnütrisyon, 
veya eşlik eden hastalık varlığında (HIV/AİDS,  genetik yatkınlığı 
olan bireyler, silikozis, son dönem böbrek yetmezliği, lösemi, len-
foma, diyabet hastaları, kanser, organ/doku nakli alıcıları, TNF-
alfa antagonist veya immunsupresif ilaç kullananlarda) aktif in-
feksiyon tablosu gelişmektedir. 

Tüberküloz hastalığı en çok akciğerleri tutar, ancak lenfadenit, 
ürogenital, gastrointestinal sistem tüberkülozu, osteomiyelit, tü-
berküloz artriti veya miliyer tüberküloz başta olmak üzere birçok 
organ sistemini etkileyebilir. Vertebra tutulumu olduğunda Pott 
absesi lşeklinde özel bir isim alır. Klinik belirtler ve bulgular tutu-
lan organa göre değişmekle birlikte ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo 
kaybı, gece terlemesi, düşkünlük sıklıkla görülür. Pulmoner tüber-
külozda öksürük, balgam, hemoptzi, nefes darlığı olur. Lenf nodu 
büyümesi, akıntılı lenf nodları, bel, sırt ağrısı, karın ağrısı, art-
rit, ishal, hematüri gibi tutulan organlara göre değişen semptom-
lar da görülebilir.    

Tüberküloz toplumda en çok aynı evi paylaşan bireyler ara-
sında bulaşır. Hastane, uzun süreli bakım evlerinde, diyaliz mer-
kezlerinde yer alan sağlık çalışanları, laboratuvar çalışanları ve 
nekropsi odalarında çalışanların maruz kalımları ve TB gelişme 
riskleri normal popülasyondan kat kat fazladır (3). Ayrıca göçmen 
merkezleri, evsizlerin kaldığı merkezler, madde bağımlılığı tedavi 
merkezleri ve islah evleri/ hapishane çalışanları, madenlerde ça-
lışanlar, petrol/doğal gaz endüstrisi çalışanlarında TB temas ris-
ki fazladır (3).

Tüberkülin der testi, TDT, tüberküloz basilinin bir fraksiyo-
nunun intradermal uygulanması ile yapılan bir testtir. TB ile kar-
şılaşmış veya klinik TB olan bireylerde enjeksiyondan 48-72 saat 
sonra enjeksiyon bölgesinde endürasyon ortaya çıkar (9). Bu en-
dürasyonun çapı kişinin TB basili ile karşılaşmış olması hakkın-
da bilgi verir: Özellikle TB ile infekte bireylerle yakın temas öykü-
sü olan kişiler, immunsupresif bireyler, organ nakli alıcıları, HIV 
ile infekte bireylerde 5 mm ve üzerindeki endürasyon varlığın-
da TDT testi pozitif kabul edilir. Hastalığın yüksek sıklıkta (>%5) 
olduğu coğrafik bölgelerde yaşayanlarda, yüksek riskli meslek sa-
hibi olanlarda, yüksek prevalansın olduğu bölgelerden gelen göç-
menlerde/sığınmacılarda, alkoliklere, damar içi ilaç kullanıcıla-
rında ve yukarıda belirtilen hastalık tabloları (HIV/AİDS,  gene-
tik yatkınlığı olan bireyler, silikozis, son dönem böbrek yetmezliği, 
lösemi, lenfoma, diyabet hastaları, kanser, organ/doku nakli alıcı-
ları, TNF-alfa antagonist veya immunsupresif ilaç kullananlarda) 
olanlarda 10 mm ve üzerinde endürasyon varlığında TDT pozi-
tif kabul edilir. Herhangi bir risk faktörü olmayan ve düşük preva-
lansın olduğu bölgelerde yaşayan kişilerde 15 mm ve üzerindeki 
endürasyon varlığında TDT pozitif kabul edilir. Miliyer tüberkü-
loz, kızamık, Hodgkin lenfoma, sarkoidoz veya immün supressif 
durumlarda TDT negatif görülebilir. 

TDT testi yüksek riskli bireylerin taranması için önerilen yön-
temdir. Bazen basil ile karşılaşmanın üzerinden uzun zaman geç-
mesi nedeniyle ilk TDT negatif olabilir. Tekrarlayan test ile TDT 
reaksiyonu belirginleşebilir (booster fenomeni). Bu da yanlış ola-
rak TDT serokonversiyonu olarak değerlendirilebilir. Bu hatayı 

azaltmak için sağlık çalışanları gibi periyodik test edilmesi öne-
rilen bireylere iki aşamalı test yöntemi önerilmektedir.  İlk test 
pozitifse birey gerekli tedavilere yönlendirilir. İlk TDT negatif ise, 
1-3 hafta sonra TDT testi tekrarlanır. İkinci test pozitif ise kişi in-
fekte kabul edilir ve kişi uygun şekilde tedaviye yönlendirilir. Eğer 
iki test de negatifse kişinin infekte olmadığı anlaşılır ve bazal tes-
ti negatif kabul edilir (10). İmmün baskılanması olan ve meslek-
sel veya diğer riskler nedeniyle yıllık tarama gereken bireylerde 
TDT negatifse belli aralıklarla tekrarlanmalıdır (9, 10). TDT tes-
tinde konversiyon olması yakın zamanda infekte olmuş bireyle-
ri gösterir.      

LTBİ tespit etmek için geliştirilen bir diğer yöntem de interfe-
ron-gamma release assay (IGRA) testidir. Bu testlerde, daha ön-
ceden duyarlı hale gelmiş hafıza T hücreleri bu antijenlerle tekrar 
uyarıldığında, antijeni anımsayan hücrelerden salınan IFN-γ ya-
nıtı ölçülür. Tek test yeterlidir, test sonucu 24 saat içinde alınabilir, 
booster fenomeni görülmez, önceki BCG aşısı yanlış-pozitif IGRA 
testine neden olmaz. Ancak maliyetinin fazla olması, kan örnek-
lerinin fazla bekletilmemesi, örneklerin alınması, transferi, anali-
zi ve yorumlaması sırasında oluşabilecek problemler testin deza-
vantajlı yönleridir. 5 yaş altı çocuklarda, M. tuberculosis ile yakın 
zamanda temas eden kişilerde, immunkompromize bireylerde ve 
seri testlerin yorumlanması ile ilgili bilgiler sınırlıdır.   

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası ve ulu-
sal kurumlar, TB ile mücadelede için TB bakım ve uygulama stan-
dartları, TB ile mücadele politikaları geliştirmiştir. OSHA’da ça-
lışma hayatında TB ile mücadele için solunum yolu korunma stan-
dartlarına uyulmasını önermektedir.  

Latent Tüberküloz İnfeksiyonu (TDT veya IGRA pozitif) olan 
kişilerde aktif TB hastalığı gelişmesini önlemek için koruyucu/
profilaktik ilaç tedavisi verilir. TDT testi pozitif olan tüm birey-
lerden akciğer grafisi istenmelidir, bir anormallik halinde aktif tü-
berküloz hastalığı açısından incelemeler yapılmalıdır. TDT pozitif 
olan bireylerin hangilerinde ne kadar süre hangi ilaçlar ile koru-
yucu ilaç verileceğine dair öneriler ilgili kılavuzlarda önerilmek-
tedir (9, 10). Bu bireyler Göğüs Hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkla-
rı uzmanları veya Verem savaş dispanserlerine yönlendirilmelidir.

Çoklu ilaç dirençli tüberküloz tüm dünyada artan bir tehlike-
dir. Bir tüberküloz basili izoniazid ve rifampine dirençli ise çok-
lu ilaç direnci varlığından bahsedilir. Bu dirençlerin gelişmesin-
deki en önemli mekanizmanın ilaç uyumsuzluğu olduğu bilin-
mektedir. TB tedavisinde kombinasyon ve uzun süreli antitüber-
küloz ilaçlar kullanılır (6 -12 ay), yan etkiler ve uzun süre kulla-
nım gerekliliği ilaç uyumsuzluğunu artıran nedenlerdir. Uluslara-
rası ve ulusal otoriteler tarafından, tedavi başarısını artırmak ve 
TB ile mücadelede başarılı olmak için doğrudan gözetimli teda-
vi (DGT) önerilmektedir (9,10). Doğrudan gözetimli tedavide, de-
netlenen bir sağlık çalışanı veya eğitimli bir gönüllü tarafından ki-
şinin tüm tedavi süresi boyunca doğru dozdaki anti-TB ilaçlarını 
uygun şekilde yuttuğunu doğrudan gözlemlemesi ve bu durumu 
kaydetmesi şeklinde uygulanır.

BCG aşısı- zayıflaştırılmış tüberküloz basilini içermektedir ve 
ülkemiz dahil bir çok ülkede rutin olarak kullanılmaktadır. BCG 
aşısının erişkinde TB infeksiyonunu önlemedeki etkinliği çok de-
ğişkendir, bu nedenle erişkin korunmada önerilmemektedir. Ço-
cukluk çağında BCG ile aşılanmanın TDT testini değiştirdiği 
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unutulmamalıdır ve latent TB infeksiyonu için TDT yorumlanır-
ken bu durum göz önünde tutulmalıdır. 

Korunma
Özellikle sağlık kuruluşlarında TB ile temas riski yüksek oldu-
ğundan, TB bulaşmasının önlenmesinde CDC ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün rehberleri kapsamlı bilgi içeren kılavuzları takip edil-
melidir. 2019 yılında yenilenen Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehbe-
rinde TB için alınması gereken yönetimsel, mühendislik önlemleri 
ve kişisel korunma yöntemleri şu şekilde özetlenmiştir (10):

“Yönetimsel önlemler:  Tüm sağlık kurumlarında TB bulaş-
ması ve önlenmesine yönelik yazılı planlar olmalı, yıllık güncel-
lenmeli, uygun triaj yapılarak TB şüphesi olan veya henüz tanı ko-
nulamamış insanlar diğer hastalardan ayrı bir alanda değerlendi-
rilebilmeli, TB hastalığı ayırıcı tanıda mutlaka yer almalı ve uygun 
tetkiklere erken dönemde (ARB aranması 24 saat içinde verilme-
lidir) sonuçlandırılmalı, tanı konulunca gecikmeden tedaviye baş-
lanmalı, bulaştırıcı TB hastaları (balgam yayması pozitif olanlar) 
hastanede mutlaka izole odalarda yatırılmalıdır. TB şüphesi olan 
hastaların mümkünse tek kişilik, negatif basınçlı odalarda izolas-
yonu sağlanmalıdır. Odadan çıkarken hastalara cerrahi maske ta-
kılmalı, öksürük-hapşırmada kağıt mendille ağızlarını kapatma-
ları öğretilmelidir. Personel TB basil bulaşması ve buna karşı ön-
lemler konusunda eğitilmelidir.  Personelin işe giriş ve periyodik 
taramaslı uygun şekilde yapılmalı ve kaydedilmelidir. 

Mühendislik önlemleri: Bulaştırıcı TB hastaları için yeterli 
sayıda negatif basınçlı oda hazırlanmalıdır. Uygun ve yeterli hava-
landırma şartları sağlanmalı ve düzenli kontrol edilmelidir. Oda-
lara, TB hastalarının bulunduğu koridor ve bölümlere ultraviyo-
le (UV) lamba takılması daha ucuz bir uygulamadır. Her 20 m2 
alana 2 adet 15 Watt’lık ampul, gece ve gündüz açık kalmalıdır, 
açma kapama düğmesi kilit altında olmalıdır. UV-C lambalarının 
göze ve cilde yan etkileri olduğundan, lambanın altını ve yanları-
nı kapatan plakalar ışığın görülmesini engellemelidir. Yerden yük-
sekliğinin 2 metre olması yeterlidir. Farklı UV uygulamaları da  
mevcuttur.

Kişisel koruyucu maske kullanımı: Hastanın yanına giren 
personel TB basillerini filtre edebilecek yetenekte ve yüze iyi otu-
ran bir maske kullanmalıdır. Özellikle bronkoskopi, balgam in-
düksiyonu, öksürük yaratan diğer işlemler, nebülizatör ile tedavi-
ler sırasında çok yoğun basil çıkabildiğinden personelin uygun ko-
ruyucu madde kullanması önemlidir.”

Sağlık çalışanlarının işe giriş ve periyodik muayeneleri sıra-
sıdna TB açısından taramalarının yapılması ve sonuçların kaydını 
önerilmektedir. Taramada TDT, akciğer grafisi ve semptom sor-
gulaması yapılır. Bunun yanında, çalışma hayatında şüpheli veya 
tanı konmuş TB hastası ile teması olan, potansiyel olarak infekte 
primatlar veya büyükbaş hayvanlarla çalışanlar (veteriner, hayvan 
bakıcısı, hayvan eğiticisi gibi) ve yukarıda belirtilen yüksek risk-
li ortamlarda çalışan kişiler periyodik TDT testi için adaydırlar.  
TDT testini etkileyen hastaya ve altta yatan hastalıklara, kullanı-
lan tüberküline ait, uygulama yöntemine ve okuma ve kayıta bağ-
lı yanlış negatif sonuçlar olabilmektedir (10). Bu nedenle testlerin 
deneyimli merkezler ve kişilerce yapılması önemlidir.  

Zoonotik TB için öneriler (10) : Hayvan kaynaklı Tb Myco-
bacterium bovis basili tarafından oluşan, olduğundan az bildiril-

diği düşünülen, DSÖ verilerine göre her yıl dünyada 12.000 ki-
şiyi infekte eden bir infeksiyondur. Bu etken önemli bir antitü-
berküloz ilaç olan pirazinamide doğal olarak dirençlidir. İnfekte 
hayvanlarla, hayvan atıkları ile direkt temas veya kontamine ol-
muş ürünlerinin tüketimi ile insanalara bulaşıp hastalık yapabil-
mektedir (11).  Zoonotik TB infeksiyonunu kontrol altına almak 
ve temas ile insanlara bulaşmasını önelmek de mesleksel maruz 
kalımları azaltmak açısından oldukça önemlidir. Bulaşmayı ön-
lemek için ise hayvanlarda bulaşmayı önlemek, besinlerin güven-
liğini artırmak (Sütün pastörizasyonu, etle ilgili önlemler), zoo-
notik TB bulaşmasında önemli mesleklerdeki kişilerin (çiftçiler, 
kasaplar, veterinerler ve hayvanat bahçesi çalışanları) kendileri-
ni zoonotik TB bulaşmasından korumaları sağlanmalıdır.  Zoo-
notik TB konusunda farkındalığı artırmak, zoonotik TB’nin ön-
lenmesi, sürveyansı, tanısı ve tedavisi konusunda politika ve reh-
berler geliştirmek ve uygulamak için insan ve hayvan sağlığı-
nı birlikte ele alacak şekilde kurumlar ve sektörler arası işbirliği  
yapılmalıdır (10). 

Ülkemizde, hayvan TB’si tespit edildiğinde, ilgili kurumlara 
bildirilir, temaslıların takibi il TB koordinatörüğü tarafından sağ-
lanır. Hayvanda TB tespit edilen işletmede çalışanlara, hayvanlar-
la teması olanlara (bakıcı, kesim yapan, veteriner vb), TB’li hayva-
nın sütünü içenlere ve etini yiyenlere Verem Savaş Dispanseri ta-
rafından temaslı taraması yapılır. Tarama sonucunda gerekenle-
re tedavi veya koruyucu tedavi başlanır. Temaslı taraması 3. ve 6. 
ayda tekrarlanır. 

Bir kişi semptomatik ve bulaştırıcı TB infeksiyonu olan bir kişi 
ile temas ettiğinde, eğer TDT durumu bilinmiyorsa temaslı kişi-
ye hemen TDT testi yapılmalı ve temastan 8-12 hafta sonra tek-
rarlanmalıdır (10). 

Temaslı Muayenesi: Bulaştırıcı TB hastası ile aynı havayı 
paylaşan ve TB basiline maruz kalan kişi temaslı olarak tanımla-
nır. Temaslı muayenesini verem savaşı dispanseri yapar. Temas-
lı muayene dönemini belirlemek için semptomların süresi, yayma 
sonucu ve kavite olup olmadığı bilgileri kullanılırarak bulaştırıcı-
lık süresi tespit edilmeye çalışılır. Akciğer ve larinks TB’de semp-
tom yok, yayma negatif ve kavite yok ise 1 aydır bulaştırıcı; TB ile 
uyumlu semptom ya da pozitif yayma  ya da kavite  varsa, sapta-
nan ilk bulgu tarihinden 3 ay öncesinden beri bulaştırıcı kabul 
edilir. Bulaştırıcı hasta ile toplam 8 saat ve üzerinde kapalı or-
tamda hasta ile birlikte bulunmuş kişiler (Ev içi, İşyeri, Okul, öğ-
renci yurdu, kışla, tutukevi ve cezaevi gibi toplu yaşanan yerlerde 
aynı odayı paylaşan insanlar, bulaştırıcı TB hastası ile sekiz saatlik 
uçak yolculuğu yapanlar) temaslı kabul edilir. Temaslıların mua-
yenesi, bir hafta içinde yapılır. Temaslı muayenesinde, semptom-
lar sorgulanır, akciğer arka-ön film çekilir, TDT ya da İGST yapı-
lır, bu incelemelerde TB hastalık şüphesi oluşmuşsa, mikrobiyolo-
jik tetkik için en az 3 balgam örneği alınarak incelenir. Temaslıla-
ra hastalık, bulaşma, tedavi ve koruyucu tedavi konusunda bilgi-
lendirme yapılır. Temaslıların sonraki muayeneleri; 3., 6., 12., 18. 
ve 24. aylarda yapılması önerilir (10).

TB, bildirimi zorunlu A grubu bir hastalıktır. Tüberkülozda 
bildirimin amacı, bütün TB hastalarının VSD’ye kaydı, TB teda-
visinin başlanması, sürdürülmesi, tamamlanması, hasta temaslı-
larının muayenesi, temaslılarda hasta olanların ve koruyucu te-
davi gerekenlerin belirlenmesi, sürveyans açısından gerekli olan 
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TB hastalarının demografik ve tıbbi bilgileri ile tedavi sonuçları-
nın Sağlık Bakanlığına raporlanması için gereklidir. Bütün hasta-
lar ücretsiz ve en yüksek standartta TB kontrolü hizmetlerinden 
yararlanmasını sağlanmalıdır (10).

METİSİLİN DİRENÇLİ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) normal po-
pülasyonun %1’i civarında bulunurken sağlık çalışanlarının %1-
5’inde kolonize olan dirençli bir bakteridir (12). Hapishane çalı-
şanları da MRSA kolonizasyonu için artmış risk altındadır. Okul-
lar, yurtlar, askeri koğuşlar, barınaklar, ıslahevleri, gündüz ba-
kım merkezleri de MRSA temas riskinin fazla olduğu yerlerdir (3). 
MRSA kolonizasyonunu artıran faktörler arasında sık cilt tema-
sı, kalabalık alanlar, bütünlüğü bozulmuş deri, kontamine olmuş 
materyaller (havlu, bandaj vs kullanımı) ve yeterli temizliğin ol-
maması sayılabilir (12). MRSA doğrudan deri-deri teması veya in-
fekte bireyin temas ettiği yüzeyler veya materyallerle temasa bağ-
lı gelişebilmektedir. Basit deri infeksiyonlarından ağır yaşamı teh-
dit eden sistemik infeksiyonlara kadar değişen klinik tablolara yol 
açabilir. 

Bulaşın önlenmesi için alınacak önlemlerin temelini, yüksek 
riskli alanlarda hijyen uygulamalarının uygun bir şekilde yürütül-
mesi oluşturmaktadır. El hijyeni gerek sağlık merkezlerinde ge-
rekse diğer yüksek temas riski olan yerlerde koruyuculuğu kanıt-
lanmış en önemli ve ucuz yöntemdir (12). MRSA ile kolonize veya 
infekte olan deri, yara veya yüzey ile teması olması durumunda el-
ler sabun ve su veya alkol içeren el dezenfektenları ile temizlenme-
lidir. Akıntılı cilt lezyonları varlığında bu lezyonlar temzi yara ör-
tüleri ile kapalı tutulmalı, açık yarası olan bireyler cilt teması ge-
rektirecek aktivitelerden kaçınmalı, kişisel eşyalar (havlu, kıyafet, 
yatak örtüsü, kalıp sabun, jilet/tıraş bıçağı, spor aletleri gibi) ortak 
kullanılmamalıdır. İnfekte veya kolonize olmuş yüzeylerel tema-
sı olan kıyafetler veya örtüler hemen yıkanmalı ve kurutlmalıdır. 
Sağlık merkezlerinde infekte olan veya infeksiyon şüphesi olan ki-
şiler ayrı odalarda tutulmalı ve kişisel koruyucu ekipmanlar (eldi-
ven, önlük, aerosolle bulaşma ihtimali olan girişim varsa maske 
vb) kullanılmalıdır. Çevresel kontrol için, ticari temizlik malze-
meleri veya deterjanlar ile sık dokunulan yüzeylerde (kapı kolları, 
yatak başı masalar, yatak kenarları, yatak başları, tuvalet oturak-
ları vb) günlük temizlik yapılmalıdır (12, 13). 

Basit abse veya büller, insizyon ve drenaj ile tedavi edilebilir. 
Daha ileri hastalık tablosu varlığında, hızla ilerleyen selülit eşlik 
ediyorsa, veya sistemik infeksiyon belirti ve bulguları varsa veya 
altta yatan immunsupresyonu varsa 5-10 gün süreli antibiyotik te-
davisi gereklidir. Deri ve yumuşak doku infeksiyonları için oral 
klindamisin, trimetoprim/sulfametoksazol, tetrasiklin ve linezo-
lid verilebilir (3). 

Eğer kolonize olmuş bir kişide veya ev halkında kişisel hijyen 
ve yara bakım önerilerine iyi uyulmasına rağmen tekrarlayan in-
feksiyonlar gelişiyorsa o zaman dekolonizasyon önerilir.   Deko-
lonizasyon için mupirosin günde iki defa 5-10 gün nasal dekolo-
nizasyon veya bu tedaviye ek olarak 5-14 gün bir cilt antiseptik 
solüsyonu ile (klorheksidin gibi) topikal vücut dekolonizasyonu  
uygulanır (3).

KENE KAYNAKLI HASTALIKLAR
Özellikle kenelerle temas riskinin yüksek olduğu dış ortam çalı-
şanları bu infeksiyonlar açısından risk altındadırlar. Odun, çalı-
lık alan, yüksek otların, yaprakların olduğu ortamlarda kene olma 
olasılığı yüksektir. İnşaat işçileri, boyacı, çatı işçisi, taş işçisi, ame-
le, ırgat, bahçıvan, orman işçisi, petrol sahası çalışanları, çiftçi, 
arazi çalışanı, tren yolu işçisi, park veya yaban hayatı çalışanla-
rı, entomolog, yaban hayatı biyoloğu gibi işlerde çalışanlar kene 
ile bulaşan hastalıklara daha çok maruz kalırlar (3). Ayrıca infek-
siyon riski taşıyan hayvanlar ile temas olasılığı olan laboratuvar ve 
saha çalışanları da risk altındadırlar. Batı Nil Ateşi, Lyme hastalı-
ğı, Babesiyoz, Erlişyoz, Kayalık Dağlar Benekli ateşi, kene kaynak-
lı tekrarlayan ateş, Kırım-Kongo Kanamalı ateşi, tularemi veya Q 
ateşi kene kaynaklı ateş olabilir (3). Keneler son derece küçük ve 
ısırıkları sıklıkla ağrısız olduğu için hastalar genellikle kene ısırı-
ğından habersizdirler ve yaklaşık yarısı hekime kene ısırığı bildi-
riminde bulunmazlar.  

Kenelerin aktivite mevsimi iklim ve coğrafik bölgeye göre 
değişir. Ülkemiz gibi Kuzey yarıküre ülkelerinde daha çok Ni-
san-Ekim arası aktiftirler ve en çok infeksiyon dönemi Temmuz- 
Ağustos gibi yaz aylarında görülmektedir (3,14). Ancak ılıman ik-
limlerde yılın her döneminde aktivite görülebilir. Bu dönemlerde 
dış ortamda çalışanların kene kaynaklı infeksiyonlara karşı dik-
katli olması önerilir. 

Klinik tabloda vücut ve kas ağrıları, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, 
eklem ağrısı veya döküntü sık görülür. Tanı, belirtiler ve çalışanın 
infekte kenelerle temas riski varlığı ile konulur. Tedavi tespit edi-
len etkene göre hızlıca başlanmalıdır (Tablo 4).

Kene kaynaklı hastalıkların önlenmesi için yapılacaklar şu şe-
kilde özetlenebilir: açık renkli kıyafetler, uzun kollu tişörtler ve 
uzun pantolonlar tercih edilmeli, pantolon paçaları çizme veya 
çorapların içerisine sokulacak şekilde giyilmelidir. Kene ısırıkları-
nı önlemek için maruz kalan cilde ve kıyafetlere %20-30 DEET içe-
ren kene kovucuların sıkılması ve pantolonlar, çoraplar ve ayakka-
bılara permetrin uygulaması birçok yıkama sonrasında da etkisi-
ni devam ettiren önlemlerdir (3, 14).

Çalışanların her gün kene açısından vücutlarını ve kıyafetle-
rini kontrol etmeleri anlatılmalıdır. Küçük immatür formlar zor 
görülebileceği için dikkat edilmelidir. Dışarıda çalışıldıktan son-
ra mümkün olduğunca erken duş alınması ve bu sırada koltukal-
tı, saçlar ve kasık bölgelerinde kene kontrolü yapılması önemlidir. 
Tespit edilen kene varlığında hemen ince uçlu cımbız ile çıkarıl-
malı ve bölge sabun ve su ile temizlenmelidir. 2 saat içerisinde ke-
nenin çıkarılması infeksiyon gelişme riskini azaltmaktadır. Kıya-
fetler sıcakta yıkanmalı ve sıcakta kurutularak kalan kenelerin öl-
dürülmesi sağlanmalıdır (14).

LYME HASTALIĞI
Kenelerle en sık bulaşan hastalıktır. Borrelia burgdorferi bakteri-
si ile infekte olan kenelerin sokması ile insana bulaşır (15). Bakteri 
normalde fare, sincap ve diğer küçük memelilerde bulunur. İnfek-
te olmuş kenelerin olduğu alanlarda dışarda çalışanlar büyük risk 
altındadır. Hastalık riski taşıyan işler inşaat işleri, peyzaj işleri, or-
mancılık, çöpçülük, tarım işleri, demiryolu işleri, boru hattı çalış-
maları, doğalpark çalışmaları, dışarda yapılan diğer işlerdir. Ke-
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nelerin barsaklarında bulunana bakteriler kene ısırığından 36-48 
saat sonra insana bulaşırlar. 

Hastaların çoğunda “boğa gözü” şeklinde döküntü görülür, gi-
derek genişler (eritema migrans). En sık kafa derisi, kasık ve koltuk 
altında görülür. Diğer semptom ve bulgular nonspesifik, grip ben-
zeri semptomlardır; ateş, lenfadenopati, ense sertliği, genel yorgun-
luk, baş ağrısı, gezici eklem ağrıları, kas ağrıları görülür. Semptom-
lar 3-32 gün sonra ortaya çıkabilir. Kene ısırığından 6-9 ay sonrasın-
da yüz kaslarında güçsüzlük, ense sertliği, aritmi, uyuşukluk, iştah-
sızlık, baş dönmesi, inatçı yorgunluk, çift görme ortaya çıkabilir (15). 

Tanı bilinen temas öyküsü, semptom ve bulguların varlığı ve 
kan testi ile konur. Kanda ELISA veya IFA ile antikor varlığı araştı-
rılır. Hastalığın erken döneminde negatif olabilir. Geç evrede tanı-
saldır. Western blot veya çubuk blot çabuk testler de kullanılabilir.

Olguların çoğu birkaç haftalık antibiyotik tedavisiyle düze-
lir. Özellikle erken tedaviyle bu daha kolaydır. Artrit, kas ve ke-
mik ağrıları ve yorgunluk uzun süre sebat edebilir. Tedavi edilme-
yen olgularda kas, eklem, kalp, beyin, sinir hasarları kronikleşir ve 
maluliyet bırakabilir. Gebelerde plasenta infeksiyonu ve ölü doğu-
ma neden olabilir. Korunmalı ve erken tedavi edilmelidir. Yeter-
li tedavi edilen annenin bebeğinde olumsuz etki bildirilmemiştir. 
Anne sütüne geçmez. 

Mesleksel infeksiyonları önlemek için kene il mücadelede 
uyulması gereken önlemler alınmalı ve hastalık varlığında erken 
tedavi başlanmalıdır. 

Q ATEŞİ
Coxiella burnetii adlı hücre içi bir bakteri tarafından oluşan bir in-
feksiyondur (16). İnsana infekte olmuş hayvan atıkları ile kontami-
ne olmuş havanın solunmasıyla bulaşır. Kesimhane çalışanları, ve-
terinerler, çiftçiler gibi infekte hayvanlarla teması olan mesleklerde 
görülen bir meslek hastalığıdır ancak bu gruplarla sınırlı değildir 
(16). Hayvan araştırma merkezleri, silahlı kuvvetler, nadiren has-
tane ve tanı laboratuvar çalışanlarında salgınlar bildirilmiştir (17).

Akut Q ateşi tipik olarak spesifik olmayan ateşli hastalık, he-
patit veya pnömoni ile karakterizedir. Semptomlar temastan 2-3 
hafta sonra ortaya çıkmaktadır, semptomlar tedavi edilmezse 

haftalar/aylar sürebilir. Akut infeksiyondan aylar veya yıllar son-
ra kronik Q ateşi ortaya çıkabilmektedir. Genellikle nadir görü-
len kronik hastalık altta yatan kalp kapak bozukluğu olan kişi-
lerde endokardit olarak kendini gösterir. Rutin kan kültürlerinde 
üreme olmayan kronik endokardit vakaları tedavi edilmezse yük-
sek ölüm riskine sahiptir. Tanı için klinik ve laboratuvar önemli-
dir. Akut vakalarda 10 gün üzerinde ateş varlığında normal löko-
sit sayısı, trombositopeni, artmış karaciğer enzimleri akut Q ateşi-
ni düşündürür (17). Gebe kadınlarda infeksiyon düşük ve preterm 
eylemlere neden olabilir. Kronik Q ateşi riski, altta yatan kapak 
hastalığı, kapak greftleri, arter anevrizmaları varlığında artmak-
tadır. Gebelik sırasında veya immunsupresif dönemde infeksiyo-
nun olması kronik hastalık gelişme riskini artırmaktadır. Akut 
hastalıkta semptomlar başladıktan sonraki ilk 2 haftada polime-
raz zincir reaksiyonu (PZR) hızlı sonuç veren ve tanı koyduran bir 
testtir. Akut Q ateşi tanısını koymak için akut dönemde ve iyileş-
me döneminde alınan kan örneğinde faz II IgG türü antikor titre-
sinin 4 kat ve daha fazla artışı yeterlidir. Kronik Q ateşi tanısı için 
artmış faz I IgG titresi (≥1:1024) ve endokardit gibi persistan bir 
infeksiyonun gösterilmesi gerekir. Kesin tanı, kültürde veya etki-
lenen dokuda PZR, immünhistokimyasal yöntemler veya kültür 
ile C. burnetti’nin gösterilmesi ile konulur (16).

Tedavi seçeneği erişkinde 2 hafta süreli doksisiklin tedavisi-
dir. Gebelerde trimetoprim/suldametoksazol önerilir. Akut has-
talıkta tanının kesinleşmesi zaman alacağından, tedavi laboratu-
var sonuçlarını beklerken başlanır. Kronik hastalıkta ise kesin tanı 
konulunca tedavi başlanır. Tedavi klinik olarak uyumlu kişilere 
verilmelidir, sadece serolojik titrelere dayandırılmamalıdır. Akut 
tedavinin ardından kronik infeksiyona ilerleyişi değerlendirmek 
için serolojik takip yapılmalıdır.

Önleme için çalışanlardan kronik infeksiyon riskine sahip bi-
reyler eğitilmelidir. Özellikle kalp kapak hastalığı olan, protez kalp 
kapağı olan, vasküler protezi olan, anevrizması olan, gebe veya ge-
belik riski olan, immunsuprese çalışanlar infeksiyonun kötü sey-
ri ve ölüm riski taşıdıkları için özellikle eğitilmelidirler. Q ateşin-
den korunmak için sadece bazı ülkelerde kullanımda olan ve risk 
altındaki bireylere yapılması önerilen Q-ateşi aşılaması vardır (18). 

Tablo 4. Kene kaynaklı hastalıklar, etkenleri ve tedavileri (14)

Etkenler Tedavi

Batı nil ateşi Batı Nil virüsü Destek tedavisi

Lyme hastalığı Borrelia burgdorfrei Doksisiklin; ampisilin, sefuroksim (alternatif)

Babesiyoz Babesia spp. Azitromisin+ atovaquon;

Doksisiklin+ kinin

Erlişyoz Ehrlichia chaffeensis; 
Ehrlichia ewingii

Doksisiklin 

Kayalık dağlar benekli ateşi Rickettsia rickettsii Doksisiklin 

Kene kaynaklı tekrarlayan ateş Borrelia hermsii
Borrelia turicatae

Penisilin veya Seftriakson

Tularemi Francisella tularensis Streptomisin; gentamisin; doksisiklin; siprofloksasin

Kırım Kongo kanamalı ateşi Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü Destek tedavisi 

Q ateşi Coxiella burnetii Doksisiklin; trimetoprim-sulfametoksazol
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Mühendislik önlemleri, yönetsel önlemler ve kişisel koruyu-
cu ekipman kullanımları uygun alanlarda iş yeri maruz kalımla-
rını önlemek için uygulanmalıdır. C. burnetti ile çalışan laboratu-
varları veya hayvan araştırma merkezleri gibi yüksek temas riski 
taşıyan yerlerde çalışanlarda Q ateşi medikal sürveyansı ve sağlık 
eğitim programları yürütülmelidir. Sağlık kuruluşlarında, Q ateşi 
bulaşını önlemek için standart önlemlerin kullanılması yeterli gö-
rülmektedir. Ancak aerosol üreten işlemler sırasında ek önlemler 
gerekebilir. İş yerinde temas sonrası profilaksi önerilmemektedir. 
Temastan sonraki 6 hafta içerisinde akut ateşli hastalık gelişme-
si durumunda acil değerlendirme ve tedavi önerilmektedir (16,17).

TULAREMİA
Risk etmeni Francisella tularensis’dir. Kene aracılığıyla olabileceği 
gibi infekte olmuş hayvanlarla temas ile de bulaşabilir. Kuluçka sü-
resi 3-5 gündür. Klinik olarak farklı manifestasyonları mevcuttur. 
Ani başlangıçlı ateş, tireme, başağrısı, yorgunluk, takiben ciltte tek 
bir paüler lezyon ve bölgesel lenfadenopati görülebilir (19). Etkenin 
vücuda giriş yolu ve miktarına göre değişen şekilde bölgesel lenfa-
denopatiler, göz ve farenks tutulumu, pnömoni ya da sistemik ateş-
li hastalık seyri de gösterebilmektedir. Tanı klinik şüphe varlığın-
da, başka bir neden saptanamazsa düşünülmelidir. Tanıda serolo-
jik testlerle antikorların 2-4 hafta sonra en az 2-4 kat artması ile ko-
nulur.  Akıntı veya doku kültüründe mikroorganizma tespit edile-
bilir (19). Avcılar, çiftçiler, orman çalışanları, veterinerde sık görü-
lür (17). Tedavide streptomisin, gentamisin, tetrasiklinler ve floro-
kinolonlar kullanılabilir. Koruyucu önlemler olarak; vahşi hayvan-
lara çıplak elle dokunulmaması, hasta veya ölü hayvanlarla temas 
edilememsi, tüm vücudu kapayan kıyafetler giyilmesi, böcek kovu-
cular kullanılması, kenelerin hemen vücuttan uzaklaştırılması, bö-
cek denetimi, iyi pişmiş et tüketilmesi ve temiz su içilmesi, kişisel 
hijyen, bağışıklama, böcek denetimi önerilir. Hastanede yatan has-
talar için standart bulaş önlemleri yeterlidir. Tularemi ile yüksek 
riskli teması olan bireylere (laboratuvar çalışanı, otopsi personeli, 
kontamine mukozal yüzeyler veya yaralara temas eden bireylere), 
siprofloksasin veya doksisiklin ile 14 gün süreli profilaksi verilebi-
lir. Günümüzde tularemi için koruyucu ve etkili bir aşı yoktur (19).

ZOONOTİK İNFEKSİYONLAR
Zoonotik infeksiyonlar vertebralı hayvanlardan insanlara bulaşa-
bilen infeksiyonlar olarak tanımlanır. İnfekte olmuş hayvanlar ve/
veya hayvanların sekresyonları ile veya taşıyıcı artropodlarla te-
mas halindeki işlerde çalışan kişiler zoonotik hastalıkların geliş-
mesi açısıdan risk altındadırlar (3). Zoonotik infeksiyonlar bakte-
ri, virüs, parazit kaynaklı olabilmektedir. Bilinen eski zoonozların 
yanında avian influenza, bovine spongioform ensefalopati (BSE), 
Nipah virüsü DSÖ tarafından “yeni ortaya çıkan “ zoonotik hasta-
lıklar olarak tanımlanmaktadır (3).

BRUSELLOZ
Brucella cinsi bakteriler tarafında oluşan bir hastalıktır ve dünay-
da en sık görülen zoonoz olarak bilinir. Hayvanlarda infeksiyona 
yol açan dört farklı türü vardır: B.abortus büyük baş hayvanlar; B 
melitensis koyun ve keçiler; B. suis domuzlarda; B. canis, köpek-
lerde bulunur. Mesleksel temasın yanı sıra evde üretilen pastörize 
olamamış süt ürünlerinden bulaşır (20). 

Mesleksel olarak infekte hayvan dokularının mukozal yüzey-
ler veya cilt ile temas etmesi sonucu bulaşır. Hayvanların plasen-
taları veya fötal zarlar en çok temas edilen dokulardır. inkübasyon 
dönemi 2-4 haftadır. Başlangıcı sinsidir, ateş, terleme, yorgunluk, 
ağrı, güçsüzlük görülür. Ondülan ateş seyri tipiktir, öğleden sonra 
artmaya başlayan ve gece düşen bir ateş seyridir (20). Gastrointes-
tinal, nörolojik ve hepatik tutulum görülebilir, sistemik bir infek-
siyondur. Başlangıçtaki septisemik evrenin ardından daha kronik 
bir süreç başlar ve düşük dereceli ateş, yorgunluk, ağrı, bazen de 
psikonörotik semptomlarla seyredebilir. Tanı için kanda Brucella-
ya karşı oluşmuş antikorları tespit etmek, kan veya kemik iliği kül-
türlerinde Brucella bakterisini üretmek gerekir (20). Tedavi ge-
nellikle doksisiklin ve rifampin veya TMP-SMX ve rifampin gibi 
kombinasyon tedavisi ile ve uzun süreli olacak şekilde yapılır. Eğer 
spondilit, endokardit, nörobruselloz mevcutsa tedaviye rifampisin 
eklenmelidir. Korunma için hayvanların aşılanması, enfekte hay-
vanların erken tespit edilerek tedavi edilmesi veya ayrılmış alan-
larda itlaf edilmesi, koruyuc giysi, dezenfektanlar kullanılması ve 
hava sirkülasyonunun kontrol edilmesi önemlidir (17,20). Potan-
siyel olarak infekte olabilecek hayvan dokuları veya sekresyonla-
rı ile, özellikle düşük sırasındaki hayvan materyalleri, temas sıra-
sında kişisel hijyen ve koruyucu önlemlerin uygulanması gerekli-
dir. Brucella kültürleri güvenlik seviyesi 3 olacak şartlarda çalışıl-
malıdır. İnsanda koruyucu aşı uygulaması yoktur.

LEPTOSPİROZİS (WEİL HASTALIĞI, 
HEMORAJİK SARILIK)
Tüm dünyada yaygın olan ancak tropik bölgelerde daha çok gö-
rülen bir zoonozdur (21). Etmeni bir spiroket olan Leptospira 
interrogans’tır. Yabani ve evcil hayvanlarda bulunur; kemirgen-
ler, kedi, köpek ve domuz başlıca konakçılarıdır. Hayvanlarla di-
rekt temas ya da idrarlarıyla kontamine gıda, su ve toprakla temas, 
maruz kalım kaynaklarıdır. 5-14 günlük inkubasyon süresini ta-
kiben tipik ateş, grip benzeri semptomlar, başağrısı, kas ağrısı, fo-
tofobi ve konjonktivit görülür (21). Semptomlar serotipe özgü de-
ğildir. Ciddi olgularda (genellikle L. icterohaemorrhagia’ya bağ-
lı) cilt ve müköz membranlarda kanama, bulantı, sarılık ve hepa-
to-renal yetmezlik görülür. Klinik şüphe ve temas şüphesi varlı-
ğında serolojik testler ile tanı konulur. Hafif infeksiyon kendili-
ğinden iyileşir. Tedavide doksisiklin, azitromisin veya ampisilin, 
ağır olgularda intravenöz penisilin veya seftriakson önerilmek-
tedir (21). 

İnsan için koruyucu aşısı yoktur, hayvanlarda kullanılan aşı 
mevcuttur. Çiftçiler, pirinç tarımı yapanlar, balıkçılar, mezbaha 
çalışanları, veterinerler, madenciler, kanalizasyon çalışanları, as-
kerler, sıçan avcıları yüksek riskli gruptur. Korunma önlemleri 
arasında genel hijyen kuralları, kontamine su ve toprakla temasın 
önlenmesi, kişisel koruyucu giysiler, kemirgenlerle etkin mücade-
le ve çiftlik hayvanlarının aşılanması önerilmektedir (16, 21). Ke-
moproflakside doksisiklin 200 mg haftada bir verilmesi yeterlidir.

ŞARBON
Bacillus anthracis’in sporlarının oluşturduğu bir zoonozdur. Spor-
ları son derece dayanıklıdır, toprakta uzun süre kalır. Biyolojik si-
lah olarak kullaılabilecek bir infeksiyondur.   Rezervuarı koyun, 
keçi ve sığır gibi hayvanlardır (22). İnsan infeksiyonlarının %95’ten 
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fazlası yaralı ve hasarlı cildden alınır. Ağızdan ve solunumla alın-
ması nadirdir. İnkubasyondan 1-7 gün sonra lokal küçük bir pa-
pül gelişir, 1-2 gün içinde büyüyerek karekteristik siyah ülser olu-
şur. Tedavi edilmezse bakteriyemi, menenjit ve ölüme kadar ilerler. 
Çiftçiler, veterinerler, deri ve yün çalışanları risk altındadır. Yün 
eğirici hastalığı, kontamine yünle uğraşan ve sporlarını solunum 
yoluyla alanlarda gelişen pulmoner şarbon olarak bilinir (16). 

Pulmoner şarbon nonspesifik üst solunum yolları semptomla-
rıyla başlar ve tedavi edilmezse solunum yetmezliğine kadar iler-
leyip ölümle sonlanabilir (22). Gastrointestinal şarbonda şiddetli 
karın ağrısı, kanlı ve sulu ishal ve kusma vardır. İki üç günde bak-
teriyemi olur. Şarbonun bu iki formunda ölüm oranları yüksektir. 
Hastalığın seyri çok hızlıdır ve önemli bir halk sağlığı tehdididir, 
o nednele şüphe halinde hızla tanısal testler yapılı, tedavi başlan-
malı ve bildirimi yapılmalıdır (22). Tanı klinik olarak konulur. Kli-
nik tabloya göre penisilin, doksisiklin ve siprofloksasin oral veya 
intravenöz kullanılabilir. Maruz kalan asemptomatik bireylerde 
profilaktik antibiyotik önerilir. Laboratuvar çalışanları gibi aero-
solize B. antracis sporları ile mesleksel teması olacak kişilere aşıla-
ma önerilmektedir (22). Hayvanlarda şarbon aşılamasının uygun 
yapılması ve hayvanlardaki infeksiyonun kontrolünün sağlanma-
sı oldukça önemlidir. Bildirim yapılması, sürveyans yapılması, in-
feksiyon etkeninin kaynakta kontrolü oldukça önemlidir. Hayvan-
sal ürünlere çıplak elle temas edilmemesi, çiğ et tüketilmemesi, 
kontamine olan yüzeylerin etkili ürünlerle temzilenmesi öneril-
mektedir (22). 

HANTAVİRÜS 
Hantavirüs özellikle laboratuvar çalışanlarını ve kemirgenlerin 
yerleştiği binalarda çalışanların risk altında olduğu infeksiyon et-
keni bir virüstür. Bulaş Hantavirüs taşıyan fare ve sıçanların ku-
rumuş idrar, dışkı veya tükürüğü ile temas edilmesiyle bulaşabilir 
(3). Hantavirüs pulmoner sendroma yol açar. Grip benzeri bir tab-
lo ile başlar ve akciğerin sıvı ile dolduğu solunum yetmezliği tablo-
suna ilerleyip ölümcül bir tablo oluşturur. Destek tedavisi dışında 
bir tedavi seçeneği yoktur. Aneljezik, antipiretikler ve yoğun ba-
kım izlemi gerekir. 

Hantavirüs ile çalışan laboratuvarların Biyogüvenlik Seviye-
si 2 olmalı ve bu güvenlik seviyesi uygulamaları yapılmalıdır (3). 

Önleme için kemirgenlerin ortamda bulunması ve yaşaması 
engellenmelidir; deliklerin kapatılması, tuzaklarla kemirgenlerin 
azaltılması, yiyeceklerin kapalı kutularda tutulması gibi. Eğer ke-
mirgenlerin çıkartıları varsa aerosolize tozlar oluşturmadan önce 
ortam ıslatılmalı ve dezenfektanlarla temizlenmelidir (3). 

LEJYONELLOZ
Gram negatif bir basil olan lejyonella türlerine bağlı gelişen in-
feksiyon tablosudur (23). Olguların çoğu L. pneumophila’ya bağ-
lıdır. Suda (göllerde, akarsularda, çamur birikintilerinde, havuz-
larda) bulunur. Ancak doğal kaynaklardaki miktarı insanda has-
talık oluşturacak kadar yüksek değildir. Havalandırma sistemle-
ri ve tesisatlarda yüksek yoğunluklara ulaşır (16). Kontamine ae-
rosol, sprey ve buharların inhalasyonuyla alınır. Kuluçka süresi 
2-10 gündür. Grip benzeri semptomlarla başlar. Pnömoninin gö-
rüldüğü Lejyoner hastalığında ateş, halsilik, atipik pnömoni, ishal, 
bulantı, bilinç değişikliği, kas ağrıları, böbrek yetmezliği de eşlik 

eder. Pontiac ateşi 4-66 saatlik bir kuluçka döneminden sonra or-
taya çıkan, kendini sınırlayan, pnömoninin görülmediği tablodur 
(23). Yaşlılar, sigara içenler ve altta yatan akciğer hastalığı olanlar, 
kapalı binalarda çalışanlar daha çok etkilenir, hasta bina sendro-
mu nedenlerinden biridir. Kontamine aerosollere maruz kalınan 
iş ortamlarında salgınlar bildirilmiştir. Bunlar otomobil fabrika-
sı, ısıtılan plastiklerin suyla soğutulduğu fabrikalar ve atık su arıt-
ma tesisleridir (16). 

Tedavide eritromisin, bazen rifampisin kullanılır. Korunma-
nın temeli sistemlerin olabildiğince temiz tutulması ve düzen-
li dezenfeksiyonudur. 20-50°C arasında suda yaşar ve çoğalır. Bu 
nedenle suların ısısı 20°C’nin altında veya 50°C’nin üzerinde tu-
tulmalıdır bakteri üremesini engellemek için suya biyosidler ekle-
nebilir. Koruyucu bir aşısı bulunmamaktadır (23).

TİFO
Tifo ya da enterik ateş etkeni mikroorganizma Salmonella typhi, 
fekal-oral yolla bulaşır. İnkübasyon süresi 8-14 gündür. 40°C’ye 
kadar yükselen ateş, başağrısı, karın ağrısı, terleme, ishal veya ka-
bızlık, karın şişliği gibi nonspesifik semptomlarla seyreder (24). 
Ancak tedavi edilmezse komplike olabilir ve ölümle sonuçlanabi-
lir. Tanı kan, idrar veya dışkı kültüründe S.typhi üremesi ile konu-
lur. Tedavide florokinolonlar, seftriakson, ampisilin, TMP-SMX 
kullanılabilir. Kanalizasyon çalışanları yüksek riskli gruptur. En-
demik alanlara seyahatle alınabilir. İnsanlarda safra kesesi, dışkı 
veya mesanede taşıyıcılık olabilir. Taşıyıcılar gıda sektöründe ça-
lıştırılmamalıdır (16)  Koruyucu aşı mevcuttur ama rutin öneril-
mez. Özellikle endemik bölgelere seyahat öncesinde önerilir, ay-
rıca S.typhi ile temas riski olan laboratuvar çalışanlarına önerilir. 
Korunma için kişisel hijyen önlemleri, iyi sanitasyon uygulamala-
rı ve gıda hijyeni önlemleri alınmalıdır.  

TETANOZ
Etkeni Clostridium tetani, sporları nedeniyle toprakta uzun süre 
canlı kalır. Bakteri ve sporlarının bütünlüğü bozulmuş deri ve 
mukozalara teması ile infeksiyon alınır (4,16). Kirli ve sivri cisim 
batmaları en çok neden olmakla birlikte, bazen temas yeri tespit 
edilemeyebilir. Hafif yaralanmalardan sonra da gelişebilir. Tah-
ta batması ve doku destrüktsiyonu gibi anaerobik koşullar, teta-
noz riskini artırır.

İnkübasyon süresi birkaç günle birkaç ay arasında değişir. Bak-
teri toksinine bağlı hastalık tablosu gelişir. Erken bulgular başağ-
rısı, huzursuzluk, aşırı duyarlılıktır. Ateş, taşikardi, sırasıyla çene 
kaslarında kasılmalar (trismus), yutma güçlüğü, ense ve sırt kas-
larında kasılmalar (opistotonus), yüz kaslarının kasılmasına bağlı 
olarak “risus sardonicus” gözlenebilir. Tablo ilerledikçe bilinç bu-
lanıklığı ve kaybı gelişir. Ölüm genellikle serebral kanama ve ak-
ciğer komplikasyonlarına bağlıdır (4). Tanıda en önemlisi klinik 
bulgulardır. Erken antibiyotik tedavisi (penisilin), antiserum ve 
antikonvülzanlar yanında destek tedavisine yanıt alınır. Bildiri-
mi zorunlu ve aşıyla korunulabilen bir hastalıktır. Tetanoz şüphe-
sinde uzmana yönlendirilmeli, iyi donanımlı bir hastanede acil te-
davi edilmelidir. Bildirimi yapılmalıdır. Tetanoz için temas sonra-
sı profilaksi veya riskli yaralanmalarda izlenece yol aşı bölümün-
de özetlenmiştir.  
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YENİ VEYA YENİDEN ÖNEM KAZANAN 
İNFEKSİYONLAR
MİDDLE EAST RESPİRATORY SYNDROME 
(MERS)
Etkeni bir koronavirüs olan Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) ilk defa 2012 yılında Suudi Arabistan’da bildirildi. Seve-
re Acute Respiratory Syndrome (SARS) gibi viral bir solunum yolu 
infeksiyonudur. SARS, 2003 yılında epidemi şeklinde görülmüş ve 
epidemideki vakalarının %21’ini sağlık çalışanları oluşturmuştu. 
Bu durum, sağlık çalışanlarında meslek hastalığı riskinin boyutu-
nu gösteren önemli bir veridir (3).

MERS-Cov infeksiyonunda ateş, öksürük, nefes darlığı ile sey-
reden, ölüm hızı yüksek ağır akut solunum yolu hastalığı ortaya 
çıkar. Genelde Arap Yarımadasını etkileyen salgında vakaların 
neredeyse yarısı kaybedildi (3). 

SARS salgını sırasında küresel bir acil durum yanıtı başlatıl-
dı, fakat bu kontrol önlemlerinden önce hastalık çok hızlı bir şe-
kilde yayılım gösterdi. Özellikle sağlık çalışanları SARS infeksiyo-
nu için büyük risk altındaydı. Sadece hasta olmanın yanında has-
talığın hastane içinde ve toplumda yayılımında da rol oynadılar. 
Sağlık çalışanlarının yanında yabani hayvan ticareti ile uğraşan-
lar, yemekhane personeli, laboratuvar çalışanları, toplu taşıma ça-
lışanları ve uçuş görevlileri de riskli çalışma grupları olarak ta-
nımlanmıştır (3). 

MERS ve SARS koronavirüsleri başlıca öksürük ve hapşırma 
ile solunum yolundan saçılan damlacıklar yolu ile bulaşır. Dam-
lacıklar 6 ft kadar uzağa saçılabilir ve ağız, göz ve gözlerde depo-
lanabilir. Ayrıca damlacıklar yüzeyleri de virüsle kontamine eder 
(3). Başka bir bulaş yolu hava yolu ile olur.  Damlacık çekirdeği 
veya solunabilir boyuttaki küçük parçacıkların içinde infektivitesi 
zaman veya mesafeye rağmen devam eden virüslerin havadan bu-
laşması ile olabilir. Bu yolla mikroorganzimalar hava akımı uzak 
mesafelere taşınabilir ve infekte kişilerle yakın teması olmayan bi-
reylere de inhalasyon yoluyla bulaşabilir.

Sağlık Merkezlerindeki Acil Durum Cevabı 
CDC, MERS infeksiyonu şüphesiyle yatan hasta varlığında hava 
yolu temas önlemlerinin alınmasını önermektedir. Bu önlemler 
solunum hijyeni/ öksürük işareti, kişisel koruyucu ekipmanların 
kullanılması, özellikle N95 maske, hava yolu izolasyon odalarının 
kullanılması ve ventilatör, nebulizör, endotrakeal entübasyon ve 
diğer damlacık veya aerosol ile kontamine olacak aletlere ilişkin 
prosedürlerin ve protokollerin eklendiği temel hijyen önlemleri 
şeklinde olmalıdır (3).

Çalışan sağlığı açısından, bazı sağlık çalışanları “çalışma karan-
tinasına (sadece ev ile sağlık merkezi arasında seyahatine izin ve-
rilir)” alınabilir. Ayrıca iş yerlerinin kapanması ve halkın bir ara-
ya toplandığı etkinliklerin ertelenmesi gibi önlemler gerekebilir. 
Uluslararası çalışma örgütü (ILO), SARS varlığında iş yerlerinde 
pratik ve idari uygulamaları içeren bir doküman oluşturmuştur (3).

2019 KORONAVIRÜS SALGINI: COVID-19 
Aralık 2019’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletinin Wu-
han kentinde kümelenen pnömoni vakaları dikkat çekmiştir (25). 
Özellikle Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile ilişkilendirilen ve ak-
ciğerde hızlı harabiyet ve ölümlere yola açan bu salgına yeni bir 

koronavirüsün yol açtığı anlaşılmıştır (25). İnsanlara yeni bulaş-
ma özelliği kazanan bu virüsün, tam kaynağı bilinmemekle bir-
likte, yarasa kökenli olduğu düşünülen virüsün genetik yapısının 
SARS-CoV Severe Acute Respiratory coronavirus ile benzerlik 
göstermesi nedeniyle SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır. İlk va-
kaların hayvan pazarı ile direkt ilişkisi varken, zamanla doğrulan-
mış vakalarda bu temas öyküsün oldukça azaldığı farkedilmiştir. 
Bu durum virüsün insandan insana bulaşma özelliği sergileme-
ye başladığına işaret etmiştir. Salgının Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
hızla yayılım göstermesi üzerine hastalığın yoğun görüldüğü böl-
gelerde karantina uygulamasına başlanmıştır (25, 26). 

Virüs influenza gibi damlacık yoluyla ve yakın temasla bulaş-
maktaydı, infekte kişilerin öksürük ve solunum yolu sekresyon-
ları ile temas önemli bir risk oluşturuyordu. Hastaların çoğun-
da hafif semptomlar sonrası kendiliğinden düzelme görülüyor-
du. Kuluçka süresi 14 gün olarak kabul edildi (25). Hastalığın ke-
sin tanısı, olası vakaların solunum yolundan alınan sürüntü ör-
neklerinde polimeraz zincir reaksiyonu ile SARS-CoV-2 virüsü-
nün tespit edilmesiyle konulmaktadır. Pnömonisi olan vakalarda 
akciğer tomografisinde tipik infiltrasyonlar görülmektedir. Has-
talarda ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı görüldüğü bildirilmiş, 
infekte bireylerin %80’i hafif hastalık tablosunda iken, %14’ü ağır 
hastalık ve %5’i kritik hastalık tablosunda idi. İnfeksiyonun ge-
nellikle erişkin yaştaki bireyleri etkilediği ve özellikle 60 yaş ve 
üzeri ve ko-morbid hastalığı olan bireylerde akut solunum yolu 
yetmezliğinin ön planda olduğu ağır klinik ile seyrettiği infeksi-
yonun mortalite hızı %3 olarak bildirilmektedir (26). Henüz spe-
sifik bir tedavi veya koruyucu bir aşısı olmayan COVID-19 in-
feksiyonunda, hastalığın şiddetine göre destek tedavileri, solu-
num yetmezliği olan hastalarda yoğun bakım izlemi önerilmek-
tedir. Virüs bulaşmasını önleyici tedbirler şu şekilde özetlenebi-
lir (26, 27): El hijyeni, maske kullanımı, bireyler arasında en az 
1.5 metre olacak şekilde sosyal mesafenin korunması, kapalı ve 
kalabalık ortamlardan kaçınma, hasta bireylerden uzak durma, 
solunum hijyeninin sağlanması, doğrulanmış vakaların ve ya-
kın temaslı bireylerin izole edilmesi gelmektedir. Olası/şüpheli 
vaka varlığında standart ve damlacık izolasyon önlemleri alın-
ması önerilmektedir. Özellikle sağlık çalışanları COVID-19 için 
en riskli çalışan grubunu oluşturmaktadır ve salgın süresince 
hem ülkemizde hem de dünyada önemli sayıda sağlık persone-
li hastalıktan etkilendi.  DSÖ ve ILO iş yerlerinde alınması gere-
ken tedbirleri yayınlamıştır (28):
•	 İş yerlerinin temizliği ve hijyeninin sağlanması: nesneler, yü-

zeylerin dezenfektanlarla düzenli temizlenmesi;
•	 İş yerindeki herkesin el yıkamasının düzenli ve doğru bir şekil-

de yapılmasının sağlanması,
•	 İş yeri ortamında solunum yolu hijyeninin sağlanması,
•	 Seyahat öncesi ulusal otoritelerden önerilerin alınması, 
•	 Hafif hastalık belirtileri gösteren kişilerin evde dinlenmesi, işe 

gelmemesi, 
•	 İş yerinde bir COVID-19 vakası saptanması durumunda uygu-

lamaya konulacak bir plan geliştirilmesi başlıkları altında ay-
rıntılar bulunmaktadır.

Bu kitap bölümü hazırlandığı sırada COVID-19 salgını tüm dün-
yayı tehdit etmeye devam etmektedir. Ülkemizde ilk konfirme 
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vaka 11 Mart 2020’de tanımlanmıştır, salgının beşinci ayında 
vaka sayısı 200 bini aşmıştır ve 5 bini aşkın kişi hayatını kaybet-
miştir (27). Pandemi ile mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı 
seyahatlere, örgün eğitim-öğretim faaliyetlerine, 20 yaş altı ve 65 
yaş üzeri bireylerin sokağa çıkmalarına ve pek çok işyeri faaliyet-
lerine kısıtlamalar getirildi. Haziran 2020 itibariyle “yeni normal 
hayat” dönemi başladı, kısıtlamalar kalktı ancak gerek sosyal ya-
şam gerek iş hayatında sosyal mesafe, maske kullanımı, el dezen-
feksiyonu ve solunum hijyenine uyulması ile virüs bulaşı önlen-
meye çalışılmaktadır (27). COVID-19 salgınına ilişkin DSÖ sayfa-
sından (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-corona-
virus-2019) ve T.C. Sağlık Bakanlığı internet sitelerinde (https://
hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov.html) gün-
cel bilgiler ve iş yeri ortamlarında alınması gereken önlemler pay-
laşılmaktadır (26,27). 

MESLEKSEL İMMÜNİZASYON, 
PROFİLAKSİ VE BİYOLOJİK SÜRVEYANS
Canlı organizmalarla temas riski olan işlerde çalışanlar veya 
endemik bölgelere seyahat eden kişilere varsa uygun bağışıkla-
ma, profilaksi veya sürveyans uygulamaları yapılmalıdır. Difte-
ri, tetanoz, boğmaca, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, su çiçe-
ği, sarı humma, polimyelit, hepatit A, hepatit B, influenza, ku-
duz, kolera, pnömokoksik pnömoni, meningokok hastalıkları, 
plak, tifo, tüberküloz, Q ateşi, adenovirüs infeksiyonları, şarbon 
ve Heamophilus influenza infeksiyonlarına karşı önleyici tedbir-
ler mevcuttur. Bunun yanında özellikle artropod-kaynaklı has-
talıklara karşı deneysel veya henüz ruhsatlanmamış bazı aşılar 
da mevcuttur (3).  

Sürveyans da kullanılmak üzere deri testleri tüberküloz ve bazı 
mikozlar (blastomikoz, koksidioidomikoz, hisoplazmoz gibi) için 
kullanılmaktadır. Subklinik infeksiyonu olan ve temas için yüksek 
riskli kişilerde bazı hastalıklar için serolojik testler de kullanılabil-
mektedir: bruselloz, klamidyal hastalıklar, leptospiroz, plak, tula-
remi, salmonelloz, toksoplazmoz, bazı paraziter hastalıklar (ami-
biazis, trişinoz), mesleksel viral hastalıklar (hepatit A, B, herpes 
simpleks, influenza, kuduz, infeksiyöz monnükleoz), Mycoplasma 
pneumoniae ve bazı riketsiyözler (3).

Surveyansata bir testin kullanılması veya immünolojik bir ajan 
kullanmadan önce hastalık prevalansı, mesleksel maruz kalma ris-
ki, kontraendikasyonları, profilaktik ajanın yan etkileri göz önünde 
bulundurulmalı ve ona göre uygulamalar oluşturulmalıdır. 

MARUZ KALIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İnfeksiyon etkeninin kaynağı olan insan veya hayvanlarda se-
rolojik veya diğer klinik mikrobiyolojik teknikler kullanılabi-
lir. Kontamine havalandırma sistemi veya sentrifüjler gibi can-
sız kaynaklardan olan çevresel maruz kalımları değerlendirmek 
çok daha zordur. Hava kaynaklı bakteri ve virüslerin toplanma-
sı ve ölçülmesi için teknolojiler mevcuttur. Konusunda uzman 
bir endüstriyel hijyenist temas riski olan organizmanın biyolojik 
özellikleri, hava akım hızı, örnekleyicinin etkinliği, konsantras-
yon, partikül boyutu, örnekleyicinin fiziksel gereksinimleri ve 
çalışma amacına göre en uygun aracı ve örnekleme yöntemini 
belirleyebilir (3).

SEYAHAT
Küreselleşme ve pazarın genişlemesi nedeniyle uluslararası iş se-
yahatleri giderek artmaktadır. Yetersiz toplum sağlığı sistemleri 
olan veya tropik hastalıkların sık görüldüğü bölgelere seyahat et-
mek özel önlemler gerektirmektedir. Sağlıklı bireylerde aşı veya 
ilaç ile önlenebilir hastalıklar iş gücü kaybı ve seyahatin gerek-
tirdiği aktivitelerin yürütülememesi yanında önemli mortalite ve 
morbiditeye yol açabilmektedir. Ancak çoğunlukla iş yeri ve he-
kim uygun aşılama ve seyahat öncesi hazırlıkları uygun şekilde 
yürütememektedir (3).

Bazı ülkelere girmek için az sayıda aşılama gereklidir. Hepa-
tit A gibi aşılanmanın gerekli tutulmadığı bir çok aşı ile önlenebi-
lir hastalığın olduğu gözden kaçmaktadır. Ayrıca yabancı bir mer-
kezden sık sık başka yerlere tekrarlayan seyahatler de gözden kaç-
maktadır. Bu durumlarda genellikle daha uzun seyahatler için dü-
şünülen Hepatit B, Japon ensefaliti veya temas öncesi kuduz aşı-
lamaları gündeme gelmelidir. Seyahat planı olan çalışanlar için 
tüm bunlar göz önünde tutulmalı ve aşı planı uzun dönemli ya-
pılmalıdır (3).

Seyahat yapılacak yere göre gerekli aşılama ve önlemler 
CDC’nin (CDC’s Travelers Health) websitesinden ve T.C. Sağlık 
Bakanlığı’nın (www.seyahatsagligi.gov.tr) internet sitesinden gün-
cel olarak kontrol edilmelidir (29,30). Burada verilen aşılama ve 
ilaç önerileri içinden seyahatin süresi, kırsal veya şehir içinde kal-
ma gibi durumlara göre gerekliliklere karar verilmelidir.

SEYAHAT AŞILARI
Sarı Humma: Afrika, Güney Amerika, Panama kıyıları gibi tro-
pik bölgelerde sivrisinekler yoluyla bulaşan viral kanamalı bir has-
talıktır. Endemik bölgeler olduğu bilinen yerlere seyahat öncesin-
de gerekir. Bazı ülkelerde transit geçişlerde bile aşılanma öneril-
mektedir. Aşılama yetkili bir merkez tarafından yapılmış olmalı-
dır ve uluslararaı aşı sertifikası düzenlenmelidir. Uluslararası aşı 
sertifikası gümrükte gösterilir ve aşıdan 10 gün sonra ve sonra-
ki 10 gün geçerlidir (aşının koruyuculuk süresi). Sarı humma aşı-
sı canlı viral aşıdır, kontraendike bireylere uygulanmamalıdır (im-
munsupresif bireyler, yumurta allerjisi veya daha önceki dozlar-
da ciddi allerji varlığında), gebelikte kısmi kontraendikedir. Aşı ile 
ilişkili oldukça nadir nörotropik ensefalit, Guillain-Barre sendro-
mu, viserotropik hastalık görüldüğü bildirilmiştir. Canlı aşıların 
bir arada veya en az 4 hafta ara ile yapılması gerektiği unutulma-
malıdır (30).  

SEYAHAT PROFİLAKSİSİ
MALARYA (SITMA)
Malarya ya da sıtma dişi anofel sivrisinekleri yoluyla insana bu-
laşan bir protozoal hastalıktır. Genellikle akşam satlerinde ısırır. 
Her yıl yılda 300 milyon kişi sıtma ile infekte olmaktadır (30). En-
demik olmayan ülkelerden gelenlerde çok daha ağır hastalık gö-
rülebilmektedir ve hastalık aylar sonra ortaya çıkabildiği için tanı 
geç konulabilmektedir. İnsanları infekte eden 4 farklı tipi vardır: 
Plasmodium falciparum, P vivax, P. ovale, and P. malariae. P. fal-
ciparum en ağır hastalık tablosuna yol açmaktadır ve dünyanın 
pek çok yerinde ilaç direnci gelişmiştir. Dirençli olmayan yerler-
de klorokin veya hidroksiklorokin profilakside kullanılabilir. En-
demik bölgeye gitmeden 1 hafta önce haftada bir alınmalı, seyahat 
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süresince haftalık olarak alınmalı ve bölgeden ayrıldıktan sonra 
4 hafta daha devam edilmelidir. Klorokin direnci olan bölgelerde 
(Asya, Güneydoğu Asya, Hindistan, Afrika, Güney Amerika) di-
ğer malarya profilaksileri önerilir. Meflokin, doksisiklin, ve atova-
quon-proguanil	içerir.	Meflokin	haftalık	olarak	alınır,	yan	etkileri	
kötü rüyalar, anksiyete, depresyon, psikoz, nöbet eşiğinde düşme 
ve kardiyak ileti bozukluklarıdır. Doksisiklin günde bir kez alınır, 
bölgeye girmeden 1-2 gün önce başlanır ve bölgeden ayrıldıktan 
sonra 4 hafta daha devam edilir. Fotosensitivite, gastrointestinal 
bozukluklar,	döküntü	ve	ishale	yol	açabilir.	Atovaquon-proguanil	
en yeni antimalaryal ilaçlardandır, yan etkileri daha azdır. Ende-
mik bölgeye girmeden 1 gün önce başlanır, günde bir kere alınır 
ve bölgeden ayrıldıktan sonra 7 gün daha devam edilir. Karın ağ-
rısı, kusma, bulantı, baş ağrısı, kaşıntı, karaciğer transaminazla-
rında bozulma görülebilmektedir (26).    

Antimalaryal ilaçlar tam olarak koruyucu olmadıkları için 
sıtmanın bulaşmasını önlemek için ek önlemler de alınmalıdır. 
DEET (N, N –dietil-m-toluamid) içeren kovucuların açıkta kalan 
cilt üzerine uygulanması (göz ve ağıza temas ettirilmez), korunak-
sız bölgelerde uyurken sivrisinekleri engelleyen sinekliklerin kul-
lanılması, kıyafetlerin ve sinekliklerin permetrin ile temizlenme-
si, gece saalerinde dışarda yapılan aktivitlerden kaçınmak alınma-
sı gereken önlemlerdir (30). 
  
TURİST DİYARESİ 
Turist diyaresi turistlerin %30-70’ini ilk 2 hafta içinde etkileyen, 
kötü gıda ve sanitasyon şartlarının olduğu bölgelere seyahat sıra-
sında görülen bir problemdir (30). Jet lag, beslenme değişikliği gibi 
infeksiyon dışı nedenlerden de kayaklanabilir ancak enterotoksije-
nik E.coli (ETEC), Campylobacter, Salmonella, Shigella, entero-
agregatif E.coli, norovirüs veya rotavirüs gibi bir çok etkene bağ-
lı görülmektedir (30). Protozoal infeksiyonlar daha kronik hasta-
lıklara yol açabilir. 

Pişmiş gıdaların tüketilmesi, tam pişmemiş ve elle hazırlanan 
gıdaların tüketilmemesi, kontamine su ve buz tüketilmemesi zor 
olsa da alınması gereken önlemlerdir. Kinolon (hafif hastalıkta 
750-1000 mg tek doz, daha ağır vakalarda 3 gün) veya rifaksimin 
(günde 3 defa 200 mg, 3 gün) kullanılır. Ateş veya kanlı ishal yok-
sa tedaviye loperamid eklenebilir. Bölgede kinolon direnci varlığı-
na göre azitromisin de önerilen tedavi olabilir (29,30). 

Bu bölümde çalışma hayatında karşılaşılacak bir takım infek-
siyon etkenlerine örnekler verilmiş, çalışma şartlarında yapılması 
gereken koruyucu önlemler özetlenmiştir. Biyolojik riskler bunlar-
la sınırlı değildir. Çalışma hayatında karşılaşılabilecek infeksiyon/
biyolojik risklerin analiz edilmesi, etkenlere göre koruyucu önlem-
lerin belirlenmesi, sürveyans, çalışanların eğitilmesi ve verilerin iz-
lenmesi halinde verimli ve sağlıklı çalışma hayatına ulaşılabilir.

ÜLKEMİZDE MEVZUAT
Çalışanların çalışma hayatındaki biyolojik etkenlere temasından 
kaynaklanabilecek sağlık risklerinin önlenmesine ilişkin uygula-
malar mevzuatta “Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Ön-
lenmesi Hakkinda Yönetmelik” ile düzenlenmiştir (31). Bu yönet-
melikte biyolojik etkenler infeksiyon risk düzeyine göre 4 risk gru-
buna ayrılmıştır (Tablo 5). Yönetmeliğin ekinde çalışma hayatın-
da karşılaşılabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırması, koruyu-
cu aşısının olup olmadığı bilgileri bulunmaktadır. Biyolojik etken-
lerin toksin üretimi olan ve allerjik etkileri olanları da bu tablolar-
da bulunabilir. 

Bu yönetmelik çerçevesinde biyolojik etkenlere maruz kalma 
riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık ve güven-
liğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması ge-
reken önlemleri belirlemek için, çalışanın maruz kalımının türü, 
düzeyi ve süresi belirlemelidir. Mümkünse zararlı biyolojik etken-
lerin kullanılmasından kaçınılmalı, eğer kaçınılamıyorsa riskleri 
azaltılacak önlemler işveren tarafından alınmalıdır: maruz kalan 

Tablo 5. Biyolojik etkenlerin infeksiyon risk düzeyine göre sınıflaması (31) 

Biyolojik etken sınıfı Özelliği Örnek 

Grup 1 İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler

Grup 2 İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma 

olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler

İnfluenza virüsü

Ebstein Barr virüsü

Sitomegalovirüs 

Aspergillus fumigatus

Shigella flexneri  

Grup 3 İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma 

yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan 

biyolojik etkenler

Hantavirüsleri 

Batı Nil ateşi virüsü

Leishmanial donovani 

Rickettsia türleri

Salmonella typhii

Brucella türleri 

Mycobacterium tuberculosis 

Grup 4 İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma 

yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik 

etkenler

Ebola virüsü

Marburg virüsü

Kırım kongo kanamalı ateşi virüsü
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çalışan sayısı mümkün olduğunca az sayıda tutulur, süreçler ve 
teknik önlemler biyolojik etkenin en az düzeyde bulunmasını sağ-
layacak şekilde düzenlenmeli, toplu koruma ve gerekli şartlarda 
kişisel koruma önlemleri alınmalı, genel hijyen önlemleri alınma-
lı, biyolojik risk işareti (Şekil 1) ve gerekli diğer işartelemeler uy-
gun şekilde yapılmalı, kaza önlem planları hazırlanmalı, ortamda 
biyolojik etkenin varlığını belirleyecek gerekli uygun ölçümler ya-
pılmalı, atıkların uygun şekilde toplanması, depolanması ve iş ye-
rinden uzaklaştırılması, güvenli ve uygun özellikteki kaplar kul-
lanılmalıdır. 

Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda iş yerinin biyolojik et-
kenlere yönelik risk değerlendirmesi sonuçları, biyolojik etkenlere 
maruz kalan çalışan sayısı, koruyucu, önleyici tedbirler, olası ka-
zalar için acil eylem planları bildirilmelidir. İşyerinde biyolojik et-
kenin ortama yayılmasını ve insanda ciddi infeksiyona neden ola-
bilecek bir kaza veya olay derhal Bakanlığa bildirilmelidir. 

Biyolojik etkenlerle çalışma ortamında alınacak hijyen ve ki-
şisel koruma önlemleri şu şekilde özetlenmiştir: biyolojik etkenin 
bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yeme içmenin ön-
lenmesi, çalışanların uygun koruyucu giysileri kullanması, temiz-
lenmesi,  gerekli durumlarda kullanılacak göz yıkama sıvıları ve 
cilt antiseptikleri dahil uygun ve yeterli temizlik malzemelerinin 
ve yıkanma/tuvalet alanlarının bulunması, gerekli koruyucu do-
nanımların uygun şekilde saklanması, temizlenmesi, düzgün ça-
lışır olması ve gerekli numunelerin alınıp, incelenme yöntemle-
rinin belirlenmesi işveren tarafından sağlanmalıdır. Çalışanlara 
olası sağlık riskleri, teması önlemek için alınacak önlemler, hij-
yen gerekleri, koruyucu donanım kullanımı, giyilmesi, kaza anın-
da yapılması gerekenler konusunda eğitim verilmesi, bu eğitimle-
rin çalışmaya başlamadan önce, periyodik olarak ve değişen risk-
ler durumnda tekrarlanması gereklidir. Biyolojik etkenlere oluşan 
herhangi bir kaza veya olay durumunda ve grup 4 biyolojik etken-
lerle yapılan çalışmalarda iş yerinde takip edilecek prosedürler ko-
nusunda bilgilendirilmelidir. 

Grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların ka-
yıtları maruz kalım sona erdikten sonra en az 15 yıl saklanır; an-
cak uzun dönemde ortaya çıkabilecek hastalık etkenlerine maruz 
kalım varsa kayıtlar 40 yıl saklanmalıdır. Örneğin Hepatit B, C ve 

D virüsleri ile çalışanların kayıtları 15 yıldan daha uzun süre sak-
lanmalıdır.  

Grup 2,3 ve 4 etkenlerle il kez kullanımından en az 30 gün 
önce çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne iş yerinin, iş güvenliği 
uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli, risk değerlendirme 
sonucu, biyolojik etken türleri ve korunma ve önleme tedbirlerini 
içeren bilgilendirme yapılmalıdır.

Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanlara 
uygun sağlık gözetiminin yapılmasını sağlamalıdır: özel koruma 
gereken çalışanlar risk değerlendirmesi ile tanımlanır, risk altın-
da olabilecek ve bağışıklığı olmayan çalışanların uygun bağışık-
lamalarının yapılması, gelişen bir infeksiyon varlığında diğer te-
maslı çalışanların da infeksiyon açısından sağlık gözetimine tabi 
tutulması, kayıtların uygun şekilde saklanması, çalışanların has-
talık, gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler açısından bilgilendi-
rilmesi, biyolojik etkenlere bağlı gelişen hastalık veya ölümün Ba-
kanlığa bildirilmesi gereklidir. Yönetmelikte çalışanların sağlık 
gözetimnde özellikle ele alınması gereken hususlar Tablo 6’da ve-
rilmiştir. Biyolojik etkene maruz kalan çalışanların varsa koruyu-
cu aşılarının ücreti çalışanlara yüklenmeksizin yapılmalı, aşı ya-
pılmamasının riskleri anlatılmalı, aşılama belgesinin düzenlene-
rek gerekli durumlarda gösterilmelidir.  

Tablo 6. Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken 

hususlar (31) 

1. Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden so-

rumlu olan iş yeri hekimi, çalışanların sağlık durumlarını ve maruz 

kalım koşullarını bilmelidir.

2. Çalışanların sağlık gözetimi, iş yeri hekimliğinin uygulama ve pren-

siplerine uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki önlemleri içermelidir: 

- Çalışanların mesleki ve tıbbi özgeçmişleri ile ilgili kayıtlarının 

tutulması,

- Çalışanların kişisel sağlık durumunun değerlendirilmesi,

- Uygun ise, erken ve geri dönüşü olan etkilerin saptanmasının yanı 

sıra biyolojik ölçümleme. 

3. Sağlık gözetimi yapılırken, her çalışan için, iş yeri hekimliğinde ulaşı-

labilen son bilgiler ışığında, konu ile ilgili daha ileri testler yapılmasına 

karar verilebilir.

Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınaklarında 
biyolojik etkenlere maruz kalınması durumunda risk değerlen-
dirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre fiziksel 
koruma düzeyi tespit edilir. Grup 2 biyolojik etkenler için koru-
ma düzeyi en az 2 olan, grup 3 biyolojik etkenler için koruma dü-
zeyi en az 3 olan, grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en 
az 4 olan fiziksel koruma önlemleri alınması önerilir. Ilgili yönet-
melikte koruma düzeylerine göre alınması gereken asgari tedbir-
ler özetlenmiştir. 

Şekil 1: Biyolojik Tehlike İşareti (Sarı zemin üzerine siyah sembol)
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VİRAL HEPATİTLER ve ÇALIŞMA HAYATI

Uzm. Dr. Seval Müzeyyen ECİN, Doç. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA

Hepatit, tüm hepatositleri etkileyen, hepatoselüler zedelenme ile 
karakterize karaciğerin iltihabi hastalığıdır (1). Profilaksi, tanı ve 
tedavideki güncel gelişmelere rağmen, viral hepatitler tüm dünya-
da mortalite ve morbiditeye sebep olan önemli sağlık sorunlarıdır 
(2). Hepatit B virüs (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu-
na bağlı olarak akut veya kronik hepatitler gelişebilmekte ve so-
nuçta karaciğerde fibrozis, siroz, hepatosellüler kanser gibi önem-
li klinik komplikasyonlar gözlenebilmektedir (3, 4).

AKUT HEPATİT
Karaciğerin yaygın “diffuse” bir iltihabi hastalığıdır. Altı aydan 
kısa süreli olması ve sıklıkla tam iyileşme ile sonuçlanması önem-
li klinik özelliklerindendir. Akut enfeksiyöz hepatitlerin öncelik-
li sebebi, başlıca karaciğerde hastalık yapan hepatotrop virüsler-
dir (akut viral hepatit). Akut viral hepatitler, hepatotrop virüsler 
(hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D [delta], hepatit E, hepatit 
G, TTV Transfusion Transmitted Virus [Transfüzyonla Bulaşan 
Virüs] ve bilinmeyen virüsler) ve diğer virüsler (Sitomegalo virüs, 
Epstein-Barr virüs, Herpes simpleks virüs gibi pek çok virüs tara-
fından oluşturulur (5).

KRONİK HEPATİT
Karaciğerin 6 aydan uzun süreli diffüz iltihabi (inflamatuvar) has-
talığıdır. Siroza ilerleyebilir veya sirotik evrede olabilir. Kronik he-
patitler; kronik viral hepatit, otoimmün hepatit, ilaca bağlı kronik 
hepatit ve kriptojenik (sebebi bilinmeyen) kronik hepatit olmak 
üzere 4 ana grupta incelenir (5).

Hepatit virüslerinin genel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir (6).

EPİDEMİYOLOJİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI
Enfeksiyöz viral hepatitler dünyada morbidite ve mortaliteye yola 
açan sağlık sorunlarından biridir. Hepatit A ve E pek çok geliş-
mekte olan ülkede endemik seyreder.  Akut Hepatit A ve E enfek-
siyonu genellikle hafif bir klinik tabloya neden olmaktadır. Na-
dir şartlar altında akut hepatit E enfeksiyonunun seyri değişebi-
lir, özellikle belirgin immunsupresyon durumunda kronik hepatit 

E enfeksiyonu gelişebilir. Hepatit B virüsü (HBV), Hepatit C Vi-
rüsü (HCV) ve Hepatit D Virüsü (HDV) akut dönemde daha ha-
fif seyirli ama kronik döneme uzayan ve kronik dönemde isten-
meyen durumlara yol açan hastalık tablolarına neden olur.  20 yıl-
dan uzun süredir HAV ve HBV için etkin aşı vardır ve gelişmiş ül-
kelerde yaygın olarak uygulanmaktadır. HEV aşısı Çin’de ruhsat 
almış olup, diğer ülkelerde henüz kullanılmaya başlanmamıştır. 
Kronik hepatit C (KHC) tedavisinde son yıllarda önemli yol alın-
mış ve yeni nesil ilaçlarla KHC artık tamamen tedavi edilebilir bir 
hastalık haline gelmiştir. Kronik hepatit B (KHB) ve KHC hasta-
ları için günümüzde en önemli sorun riskli grupların tanı almala-
rı, etkin tedaviye ulaşmaları, tedaviyi devam ettirmeleri ve hasta-
lık kökenli damgalanmanın neden olduğu sonuçlardır.

Küresel hastalık yükü çalışmasına göre 2013 yılında tüm dün-
yada ölüme neden olan sebepler arasında viral hepatitler kompli-
kasyonlarıyla birlikte 7. sıradadır. Bir DALY Disability-Adjusted 
Life Year (Yeti yitimine ayarlamış yaşam yılı), yaşamdan kaybedil-
miş sağlıklı bir yıla karşılık gelmektedir. Akut viral hepatitler ise 
DALY sınıflandırmasında 18. sırada yer almaktadır. HBV ve HCV 
enfeksiyonları birlikte, iş gücü kaybı, ölüm, mortalite ve morbidi-
te gibi hepatit kökenli tüm kötü sonuçların %90’ından fazlasına 
neden olmaktadır. Son 30 yılda, sıtma, tüberküloz ve ishal gibi di-
ğer enfeksiyöz kökenli hastalıklara bağlı mortalite ve DALY etki-
si azalmasına rağmen, viral hepatitlere bağlı mortalite ve morbi-
dite riski sabit kalmıştır. 2013 yılında viral hepatit sonucu gelişti-
ği tahmin edilen ölümler 1,4 milyona ulaşmış olup bu rakam sıt-
ma kaynaklı ölümlerin iki katıdır. 2015 yılında kanser, ölüm ne-
denleri arasında 2. sıraya çıkmıştır. Tüm dünyada kanser nedenli 
ölümlerin 1/3’ü karaciğer kanseri sebeplidir ve karaciğer kanser-
lerinin de en az yarısı viral hepatitin komplikasyonu olarak gelişir.

Viral hepatitlere bağlı morbidite ve mortalitenin en önemli 
kısmı enfeksiyondan yıllar sonra gelişir. Ilk enfeksiyonun akabin-
de, morbidite gelişinceye kadar geçen sürede enfekte kişileri teş-
his etmek için çeşitli fırsatlar mevcuttur. Kişinin hekime geldiği, 
başka bir sebeple tıbbi hizmet talep ettiği durumlar kronik hepa-
tit tanısı için bir fırsat olarak kullanılabilir. Erken tanı, uygun ta-
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kip ve etkili tedavi ile morbiditeler gelişmeden engellenebilir. Pek 
çok ölümün önüne geçilebilir. Bu amaçla hekimlere önemli ödev-
ler düşmektedir.

Akut viral hepatitlerin iş gücü kaybına neden olabileceği bilin-
mektedir. Günlük aktiviteleri kısıtlayıp istirahat önermenin kara-
ciğer hasarını azaltacağına dair bilgiler sınırlıdır. Hâlbuki akut he-
patitli kişilere, hastalık belirtileri düzelinceye kadar istirahat öne-
rilmesi genel geçer bir kural gibidir. Akut viral hepatit A geçiren 
askerlerin erken dönemde birliklerine geri döndüğünde tıbben za-
rar görmedikleri gözlenmiştir. Akut infeksiyöz hepatit (hepatit A 
ve E) geçiren çalışanlar dışkılarıyla bol miktarda virüs çıkartacak-
ları için fekal oral bulaş riski taşırlar. Dolayısıyla, hastalığın bulaş 
riski olduğu dönem boyunca çalışanları izinli saymak uygun ola-
bilir (yaklaşık 10-14 gün). Bunun haricinde akut hepatit B ve akut 

hepatit C geçiren çalışanlar klinik durumları el verdiğince düşük 
tempolu işlerde çalışabilirler. Akut viral hepatit geçiren ve inva-
ziv girişim uygulayan sağlık çalışanları kan virüs düzeyleri yük-
sek oldu müddetçe invaziv girişimlerden uzak durmalıdır (7-10). 

VİRAL HEPATİTLİ HASTANIN TAKİBİ 
Akut viral hepatitili bir hasta ile karşılaşan hekimin temel olarak 
dikkat etmesi gereken şey karaciğerin işlev kapasitesidir. Karaci-
ğer işlevlerini test etmek için total bilirubin, direkt bilirubin, prot-
rombin zamanı (INR), albümin ve glukoz kullanılabilir. Ayrıca 
uyku uyanıklık düzeni, idrar çıkarma düzeni ve dışkılama düzeni 
sorgulanmalıdır. Total bilirubin değerinin 15 g/dL düzeyinin üze-
rinde olması, INR’nin 2’nin üstüne çıkması, serum albümini ve 
açlık glukozunun düşmesi karaciğer işlevlerinin bozulmakta oldu-

Tablo 1. Hepatit virüslerinin genel özellikleri (6).

Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatit D Hepatit E

Sınıf Picornavirüs Hepadnavirüs Flavivirüs Viroid Calicivirüs

Genom RNA DNA RNA RNA RNA

Bulaş Yolu Fekal/Oral 

Parenteral?

Parenteral Seksüel 

Vertikal Horizontal

Parenteral Seksüel 

Vertikal Horizonal

Parenteral Fekal/Oral 

Parenteral?

İnkübasyon Süresi 10-50 gün 15-160 gün 30-180 gün 15-80 gün 15-60 gün

Başlangıç Ani Sinsi Sinsi Ani Ani

Klinik Hafif-Şiddetli Genelde subklinik, 

bazen ağır

Genelde subklinik Koenfeksiyonda bazen, 

süperenfeksiyonda sıklıkla ağır

Hafif, Hamilelikte 

ağır

Sarılık Çocukta%5 

Yetişkin%30

%5-20 %5-10 Bilinmiyor Sık

Kronik Hastalık Yok Bebek>%90 

Yetişkin<%5

%80-90 Koenfeksiyon=%80,Süperenfeks

iyon <%5

Yok

Mortalite %0,1-2,7 %1-3 %1-2 Koenfeksiyon <%1

Süperenfeksiyon >%5

%0,5-4

Gebede%15-21

Koruyucu Antikor Anti-HAV IgG Anti-HBs — — Anti-HEV IgG

Akut Enfeksiyon Anti-HAV IgM HBsAg + AntiHBc 

IgM + HBeAg +/-

HCV RNA: POZİTİF

Anti HCV +/-

HBsAg: +, HDVAg: pozitif, 

AntiHDV IgM

HDV RNA: +

Anti-HEV Ig M

Kronik enfeksiyon Yok HBsAg +, AntiHBc 

IgG HBeAg +/-, HBV 

DNA: +/-

antiHCV +,

HCV RNA: + > 3 ay

HBsAg: +, HDVAg: +/-, AntiHDV 

IgG: + HDV RNA: +

Sadece özel hasta 

gruplarında Serum 

HEV RNA: +

İyileşen enfeksiyon 

doğal bağışıklık

Anti HAV IgG Anti-HBs: +

AntiHBc IgG:  + 

İyileşen enfeksiyonda 

HCV RNA:-,  Anti HCV: 

pozitif

Bağışıklık yok 

tanımlanmamış antiHEV: + HEV 

RNA: -

Aşı Var Var Yok HBV aşısı Var



Viral Hepatitler ve Çalışma Hayatı 979

ğunu düşündürür ve kişinin hastane yatışı açısından hatta organ 
nakli açısından izlenmesi gerekebilir.

Kronik hepatit nedeniyle başvuran kişilerde dikkate alınması 
gereken parametreler şunlardır: trombosit sayımı, albümin düze-
yi, protrombin zamanı, alfa-fetoprotein (AFP) ve virüs yükü. Kro-
nik hepatitli hastalarda diğer viral hepatit etkenleri ve HIV taran-
malı; bağışıklığı olmayanlarda HAV ve HBV aşısı uygulanarak ko-
enfeksiyonlar engellenmeye çalışılmalıdır. Kronik hepatitili has-
talar her yıl veya en geç 2 yılda bir karaciğer ultrasonu ile siroz 
ve kanser gelişimi açısından taranmalıdır. Kan trombosit sayımı 
150.000/mm3 altında saptanırsa kişide önemli bir karaciğer hasa-
rı bulunma olasılığı düşünülmeli ve bu kişi siroz/kanser açısından 
daha yakın izlenmeli ve antivirallerle tedavi edilmelidir. INR uza-
ması ve düşük kan albümini ciddi karaciğer hasarını gösterirken; 
AFP’nin yükselmesi karaciğer kanserini düşündürür. AFP değeri 
500ng/ml’nin üzerine tespit edilirse, kişide karaciğer kanseri olma 
olasılığı yüksektir. Unutulmamalıdır ki, AFP düzeyi normal olsa 
bile hastalarda karaciğer kanseri olabilir. Dolayısıyla riskli grup-
larda kanser taramasını hem görüntüleme hem de AFP ile yapmak 
gerekir. Alanin amino transferaz (ALT) değeri yükselmiş, trombo-
siti düşmüş, INR’si uzamış kişilerin hızlıca enfeksiyon hastalıkları 
veya gastroenteroloji uzmanına yönlendirilmeleri uygun olacaktır.

Kronik hepatit B, kronik hepatit C ve kronik hepatit D üç fark-
lı virüs tarafından oluşturulan farklı hastalıklardır. Bu üç hasta-
lık birbirine dönüşmez. Her üçünün de bulaşma yolları benzer ol-
duğu için, riskli davranış sergileyen bireylerde (enjektör paylaşı-
mı, seks çalışanı, kesici delici alet kullananlar) koenfeksiyonlar 
görülebilir. Her üç hastalık için tamamen belirtisiz olan bir dö-
nem vardır. Toplumda belirti vermeyen kişilerin hastalığı bulaş-
tıramayacağına dair yanlış bir algı mevcuttur. Hâlbuki asempto-
matik bireylerin de kanlarında ve vücut sıvılarında düşük de olsa 
virüs vardır, bur bireyler riskli davranışlarla hastalığı başkaları-
na bulaştırabilirler. Asemptomatik bireylerin cinsel eşleri ve aile 
halkı viral hepatit açısından taranmalıdır. Asemptomatik kronik 
HBV enfeksiyonlu bireylerin eşlerine ve aile bireylerine HBV aşı-
sı uygulanmalıdır.

Kronik viral hepatit hastalığı olan kişiler çalışma hayatlarına 
devam edebilirler. Sağlıkları açısından uygun takiplerine devam 
etmeleri kaydıyla her türlü sektörde çalışabilirler. Kronik hepatit-
li bireyler çalışma arkadaşları için enfeksiyöz risk oluşturmazlar. 
Düzenli fiziksel aktivite yapmaları, alkol kullanmamaları, kara-
ciğer yağlanmasına sebep olabilecek riskli tutumlardan geri dur-
maları ve tercihen sigara içmemeleri önerilir. Günümüzde kronik 
hepatit’in tedavisinde faydalı olduğu gösterilmiş hiçbir bitkisel 
ürün mevcut değildir. Bu kişilerin doğru bilgilendirilmeleri, hayal 
tacirlerinin elinden kurtulmaları için önemlidir (11,12).

VİRAL HEPATİT TİPLERİ, TANISI ve 
KORUNMA YÖNTEMLERİ
HEPATİT A VİRÜSÜ (HAV)
Hepatit A virüsü, bir RNA virüsü olup Picornaviridae ailesinden-
dir. Kronikleşme görülmemektedir. Hepatit A vakalarının %1’in 
den daha azında fulminant hepatite gidiş vardır (13). 

Bulaşma yolu, bağışıklık, epidemiyoloji: Hastalık fekal-oral 
yolla bulaşır. Hastalığın inkübasyon peryodu 28 gündür (15-50 
gün) (13).

Ülkemizde Akut HAV enfeksiyonu, genelde, genç erişkinlik 
döneminde geçirilir. Türkiye’de 25 yaşından büyüklerin %90’ın-
dan fazlası HAV enfeksiyonu geçirmiştir. Halbuki son yıllarda, sa-
nitasyon koşullarındaki iyileşmeler, erken erişkin çağdaki, kişile-
rin HAV ile karşılaşmadan erişkin yaşa gelebileceğini telkin et-
mektedir (14). 

Belirtiler: Yetişkinlerin %70’inde hastalık belirti verir. Klinik 
tablo, karın ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, ateş ile başlar. Bir-
kaç gün sonra idrarda koyulaşma, dışkıda beyazlaşma, sarılık ve 
kaşıntı meydana gelir (16). Bulaştırıcılık inkübasyon periyodu ve 
sarılığın ortaya çıkmasından sonraki bir hafta süresincedir. Re-
enfeksiyon olmaz (17-19).

Laboratuvar: ELISA testi kullanılır. Anti-HAV IgM pozitif ol-
ması akut enfeksiyonu, anti-HAV IgG pozitif olması geçirilmiş en-
feksiyonu veya bağışıklığı gösterir (20).

Korunma
Riskli işlerde çalışanlarda bireysel korunma (aşılama): Eğer 
risk durumu gerektiriyorsa inaktif aşı ile aşılama önerilir. Entel-
lektüel yetenekleri bozulmuş, özel bakım gerektiren kurumlarda 
çalışanlar, yuva ve kreşlerde çalışanlar, kanalizasyon işçileri, te-
mizlik işçileri aşılanmalıdır. Seks işçileri, özellikle erkekle ilişkiye 
giren erkek seks işçileri de HAV aşısı olmalıdırlar. Öncesinde anti-
HAV antikor testi yapılması uygundur. Ancak seroloji yapılama-
yanlar da 40 yaş üstü Hepatit A geçirmiş kabul edilebilir (15). He-
patit A aşıları 2 doz olarak 0 ve 6. ayda uygulanır. Eğer ikinci doz 6. 
ayda uygulanamazsa 18.aya kadar uygulanabilir. Eğer hepatit A ve 
hepatit B kombine aşı uygulanacaksa, 0, 1, 6. aylarda olmak üzere 
3 doz şeklinde yapılabilir. Aşı intramusküler olarak uygulanır. Tek 
doz aşı bile yeterli koruma oluşturabilir ancak güçlendirici ikin-
ci doz ile aşı etkinliği %100’e çıkar. Aşılama öncesinde erişkin yaş 
grubunda test yapılması ülkemiz koşullarında maliyet etkili oldu-
ğu için önerilmektedir (20). 

Kişisel koruyucu donanım: Eğer gerekliyse, su geçirmez giy-
siler giyilmeli, genel hijyenik önlemler ve dezenfeksiyon önlem-
leri alınmalıdır. Cinsel uygulamalar sırasında sanitasyona dikkat 
edilmesi uygun olacaktır. Anal ve oral ilişkiden kaçınmak öneri-
lir. Literatürde gıda kökenli salgınlar bildirilmiştir.  Özellikle don-
durulmuş ürünlerle salgın gelişebilir. Dolayısıyla, gıda işçileri bu-
laştırıcı oldukları müddetçe (30-45 gün) çalışmamaları, eliyle gıda 
hazırlayan kişilerin el hijyeni kurallarına azami uyum göstermele-
ri, ellerini sık sık su ve sabunla yıkamaları önemlidir (14).

Maruz kalım sonrası: Aşı profilaksisi (aşılama) uygulanabi-
lir; Hepatit A salgınları sırasında veya maruz kalım durumunda 
korunma olarak standart immünglobulin uygulanması yapılabi-
lir; eğer gerekli ise, immünglobulin preparatları ilk aşı dozu ile 
aynı zamanda uygulanabilir (aktif-pasif immünizasyon) (21).

HEPATİT B VİRÜSÜ (HBV)
HBV, Hepadnaviridae ailesinin orthohepadnavirüs cinsin-
de yer alan hepatotropik, zarflı ve kısmen çift sarmallı bir DNA  
virüsüdür (22).

Epidemiyoloji: Ülkemizde HBV enfeksiyonu epidemiyolojisi-
ne yönelik geniş çaplı ve toplum kökenli bilgi yetersizdir. Ülke-
mizde HBV aşısının 1998 yılından itibaren yaygılaşmasıyla akut 
hepatit B olgularında belirgin azalma olmuştur. Buna rağmen en 
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fazla akut olgu bildirimi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yapıl-
maktadır. Kan bağışçılarında HBsAg prevalansı 1985 yılında %6,7 
iken 2017 yılında %0,3’e gerilemiştir. Ülke genelini daha iyi yan-
sıtması muhtemel olan TUR-HEP çalışmasında HBsAg pozitifliği 
%4, antiHBctotal pozitifliği %30,6 antiHBs pozitifliği ise %32 ola-
rak tespit edilmiştir. Nüfusumuzun 1/3’ünün HBV ile karşılaştı-
ğı ve her 25 kişiden birinin HBV ile kronik olarak enfekte olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Ülkemiz sağlık çalışanlarında yıllar içerisinde HBsAg pozitif-
liğinde azalma ve antiHBs pozitifliğinde artış saptanmıştır. Sağ-
lık çalışanlarında kronik HBV enfeksiyon prevalansı 2000 yılın-
da %5,9  iken 2017 yılında ortalama %2,5’e gerilemiştir. HBV ba-
ğışıklığı ise %11,8’ den %97,5’e çıkmıştır. Temizlik işçilerinde kro-
nik HBV enfeksiyonu %4,9, antiHBs pozitifliği %29,6 olarak sap-
tanmıştır. Laboratuvar çalışanlarında aşılama oranı %82’dir. Ül-
kemizde seks işçileri bellirli aralıklarla kontrol edilmiş ve aşılama 
programı uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak kayıtlı seks işçileri-
nin az olması; çoğunluğunun kayıtsız olması nedeniyle aşılama-
nın başarısı sınırlı kalmıştır. Kadın seks işçilerinde, kronik hepatit 
B enfeksiyon prevalansı normal populasyona benzemektedir. Da-
mardan enjeksiyon yapan kişilerde kronik HBV enfeksiyon oranı 
%5,6 olarak saptanmıştır (23-25).

Bulaşma yolu, bağışıklık: Bu virüsün dört ana bulaşma yolu 
vardır: Enfekte kan veya vücut salgıları ile parenteral temas (per-
kütan), cinsel temas, enfekte anneden yeni doğana bulaşma (pe-
rinatal/vertikal), enfekte kişilerle cinsellik içermeyen yakın temas 
(horizontal) (26). Tek kaynağı insan olan HBV’nin yayılmasında 
taşıyıcılık kavramı oldukça önemlidir.  Toplum geneline yayılan 
yanlış bir anlama sebebiyle, taşıyıcı olan kişilerin, virüsü bulaş-
tırmadıklarına inanılmaktadır. Bu inanış yanlıştır. HBV’li bir ki-
şiden diğerine virüsün bulaşaması HBV virus miktarı, maruz ka-
lım şekli ve süresi gibi değişkenlere bağlıdır. HBV ile enfekte kişiy-
le cinsel temas, HBV enfekte kişiden doku veya organ nakli, kan 
transfüzyonu, kişiye kullanılan tıbbi malzemlerin sterilize edilme-
den başkalarına kullanılması, HBV ile enfekte iğnenin batması vi-
rüsün bulaşmasına sebep olabilir. Hatta HBV ile enfekte traş jilet-
lerinin de HBV bulaşında etkili olabileceği gösterilmiştir (27, 28).

HBV aşısı, bulaş riskini ortadan kaldırır. HBV ile aşılama son-
rası koruyucu antikor yanıtları olguların %97,5’inde gelişir. HBV 
aşısının etkinliğini için kanda anti-HBs bakılır. Anti-HBs değe-
rinin hayat boyu bir kere bile pozitif olarak saptanması, kişilerin 
HBV enfeksiyonundan ömür boyu korunabileceğini gösterir (29).  

Belirtiler: HBV enfeksiyonu akut veya kronik hepatit olarak iki 
ana formda klinik bulgulara sebep olur. Akut enfeksiyon için inkü-
basyon dönemi 60-180 gündür. Akut HBV enfeksiyonun seyri in-
kübasyon dönemi, preikterik dönem, ikterik dönem ve konvelesan 
dönem olmak üzere başlıca dört kategoride sınıflandırılır. Bulantı-
kusma, grip benzeri şikâyetler, yorgunluk ve halsizlik, sağ üst kad-
randa hafif künt bir ağrı en belirgin semptomlar arasındadır (30).

Akut HBV enfeksiyonu sonrası erişkinlerin yaklaşık %5’inde 
kronik hepatit gelişmektedir (30). Kronik HBV enfeksiyonlu has-
taların büyük çoğunluğu asemptomatiktir ve hastalar genellikle 
enfekte olduklarının farkında değildirler. Bir kısım hastada hal-
sizlik, yorgunluk, bulantı, üst abdominal ağrı, kas ve eklem ağ-
rıları gibi özgül olmayan belirtilere rastlanılabilir. Ayrıca hasta-
larda anksiyete başta olmak üzere bir takım psikiyatrik belirtiler, 

endişe hali, düşüncelerini yoğunlaştırmada güçlük, kas gerginliği, 
uyku bozuklukları, depresyon görülebilir (31).

Kronik HBV, olguların %10-20’sinde siroz veya hepatoselüller 
kansere ilerleyebilir (31).

Laboratuvar: Tarama amacı ile öncelikle HBsAg bakılması 
gerekmektedir. Bakılan tetkikler de pozitiflik tespit edilirse akut 
hepatit tanısı için anti-HBc IgM, viral replikasyon gösterilebilme-
si için HBV DNA ve HBeAg testleri istenebilir (31,32).

Korunma
-Maruz kalım öncesi: Kan ve vücut sıvılarıyla temas riski bulu-
nan durumlarda kesici ve delici aletler dikkatle kullanılmalıdır. 
Hijyen ve dezenfeksiyon önlemleri uygulanmalıdır. Kontamine 
enjeksiyon iğnelerini, bistürileri vb. atmak için delinmeyen em-
niyetli kutular bulundurulmalıdır (33). Çöp toplayan kişilerin, ke-
sici delici alet yaralanmalarına karşı güvenli eldiven ve koruyu-
cu giysi kullanmaları önerilir. Berberlerin kullandıkları jiletleri 
her müşteri sonrası değiştirmeleri; ustura ve kesici delici aletle-
ri her kullanım sonrası, usulüne uygun olarak dezenfekte etme-
leri; ağda ve epilasyon için kullanılan malzemelerin sanitasyonu-
na dikkat etmeleri gerekir. Seks çalışanlarının ilişki sırasında pre-
zervatif kullanmaları, eğer hasta iseler tedavi olarak kanlarındaki 
virus miktarının düştüğünden emin olmaları gerekir. Benzer bir 
öneri, HBV ile enfekte sağlık çalışanları için de yapılabilir. Genel 
olarak, HBV ile enfekte kişilerin gıda sektöründe, ağır hizmetler 
yapılan sektörler dahil pek çok iş sahasında çalışmalarına engel 
bir durum söz konusu değildir. HBV ile enfekte çalışanın temel 
ödevi, sağlık kontrollerine 3-6 ayda bir düzenli olarak gitmesi; ge-
rektiğinde uygun ilaçlar kullanarak tedavilerini devam etmeleri-
dir. Bu konuda, işverene düşen en önemli sorumluluk; enfekte ça-
lışanının damgalanma yaşamadan çalışma hayatına devamı ve ru-
tin takiplerini sürdürmek için gereken düzenlemeleri yapmasıdır. 

-Riskli durumlarda bireysel korunma (aşılama): Aşılama 
öncesi tarama endemik olmayan bölgelerde gerekli değildir. An-
cak endemik olan bölgelerde aşılama öncesi tarama tavsiye edil-
mektedir (34). Ülkemiz HBV enfeksiyonu açısından orta endemik 
bölgededir. Nüfusumuzun 1/3’ü HBV ile karşılaşmış olup özellik-
le Güneydoğu bölgesinde HBV ile karşılaşmış olma sıklığı yüksek-
tir. Dolayısıyla ülkemizde HBV aşılaması öncesi seroloji kontrolü 
için olgu bazlı karar vermek uygun olabilir.

HBV aşısı im olarak deltoid kasa 0, 1, ve 6. aylarda olmak üzere 3 
doz şeklinde uygulanır. Birinci ve ikinci dozu arasında en az 4 hafta, 
ikinci ve üçüncü dozu arasında en az 8 hafta olmalı, ayrıca üçüncü 
doz ilk dozdan en az 16 hafta sonra uygulanmalıdır. HBV aşısı diğer 
aşılarla birlikte aynı gün veya birkaç gün ara ile uygulanabilir. Hız-
lı yanıt elde edilmesi istendiğinde; 0, 1, 2 ve 12. aylar şeklinde de uy-
gulanabilmektedir. Ayrıca 0, 10 ve 21. günde ve 0, 7 ve 28. günlerde 
birer aşının yapıldığı ve 12. ayda bir doz daha rapel aşının uygulan-
dığı hızlandırılmış aşı şemaları da bulunmaktadır (20).

HBV aşılanması aynı zamanda delta hepatitine karşı da ko-
ruyucudur. Aşılama önerisinin reddi yazı ile kaydedilmelidir, 
aşının reddedilmesi tababet mesleğinin icrası açısından sorun  
oluşturmaz (33).

Aşılama sonrası 4. Haftada Anti-HBs düzeyi kontrol edilir ve 
10 IU/ml’nin üzerinde ise yeterli yanıt olduğu kabul edilir. Anti-
HBs değeri 10 IU/ml den düşükse 3 doz daha aşı yapılır.
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Altı doza rağmen Anti-HBs pozitifleşmezse, kişi aşıya cevapsız 
olarak kabul edilir. Aşıya cevapsız kişilerin riskli işlerde (kan ve 
kan ürünleri ile ilişkili olan işlerde) çalışmaması tercih edilir (34).

-Maruz kalım sonrası: Maruz kalım sonrası HBV immünpro-
filaksisi Tablo 2’de verilmiştir.

HEPATİT C VİRÜSÜ (HCV)
Hepatit C virüsü (HCV), tek zincirli RNA virüsüdür. Flaviviridae 
familyasındandır (20).

Bulaşma yolu: Enfekte kan veya vücut salgıları ile parenteral 
temas (perkütan), cinsel temas (özellikle erkekle ilişkiye giren er-
kekler), damar içi enjeksiyon ile bulaş olmaktadır. Ayrıca enfekte 
anneden yeni doğana (perinatal/vertikal) bulaş riski çok düşük-
tür (35, 36).

Epidemiyoloji: Ülkemizde Kızılay kan dönörlerinde yapılan 
taramalarda prevelans %0,02-0,04; toplum taramalarında %0,4-
0,7 arasında olup en fazla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu böl-
gesi en az Ege bölgesinde saptanmıştır. Sağlık çalışanlarında ise 
%0,22 olup toplum ile benzer özellikler göstermektedir. Damar-
dan enjeksiyon yapanlar, enjeksiyon için gereken malzemeleri 
paylaşanların %50’sinden fazlasında anti-HCV pozitifliği tespit  
edilmiştir (37, 38). 

Belirtiler: İnkübasyon dönemi yaklaşık 6-8 haftadır. Ol-
guların %80’inde klinik belirti vermez. Hepatit C hastalarının 
%80’inde kronik hepatit gelişmektedir (5). Hepatoselüler kan-
serin önemli nedenleri arasında yer almaktadır. HCV ilişki-
li karaciğer kanserlerinin tamamına yakını sirozlu hastalarda  
gelişmektedir (35).

Laboratuvar: Anti-HCV antikorları ve HCV RNA bakılmak-
tadır. Anti-HCV antikorları bulaştan 12 hafta ile 6 ay sonrası 
saptanabilir hale gelir. Ancak antikorların koruyuculuğu yoktur. 
HCV RNA maruz kalımdan 1-2 hafta sonra saptanabilir; daha du-
yarlı ve özgül bir yöntemdir (36).

Korunma
- Maruz kalım öncesi: Kesici ve delici aletler güvenli şekilde kul-
lanılmalıdır. Hijyen ve dezenfeksiyon tedbirleri alınmalıdır. Kon-
tamine enjeksiyon iğneleri, bistürileri vb. atmak için delinmeyen 
emniyetli kutular tercih edilmelidir. Enjektör paylaşımından ka-
çınılmalıdır. Enjektör ve intravenöz enjeksiyon için kullanılan 
malzemelerin kişiye özgü olması sağlanmalıdır. Enjektör değişim 
programları ve güvenli enjeksiyon alanları oluşturulmalıdır. Has-
taların erken dönemde tedavisi, enjektör paylaşımının durudurul-
ması, güvenli-temiz enjeksiyon uygulamaları sayesinde risk grup-
larında HCV insidansı azaltılabilmiştir (39). Aşılama ya da pasif 
immünizasyon yöntemleri mevcut değildir (33,36).

- Maruz kalım sonrası
Enjeksiyon iğneleri ya da kesicileri ile maruz kalınan ya-

ralanma ve kesilerde: Su ve sabun ile yaralanan bölge temizlen-
meli; daha sonra virüslere karşı etkili bir cilt dezenfektanı ile (al-
kol, batikon, vb) bu bölge dezenfekte edilmelidir. Kontamine olan 
bölge ya da müköz membran su ile veya %20-30 alkol içeren so-
lüsyonla iyice temizlenmelidir (33). Maruz kalım sonrası etkili bir 
korunma bulunmamaktadır. Maruz kalım sonrası HCV enfeksi-
yonu kontrolü için 6 aylık dönemde yakın takip gerekir. Maruz ka-
lım sonrası 3 ay süreyle aylık olarak ALT, anti-HCV ve HCV RNA 
bakılır. Akut HCV enfeksiyonu tespit edildiğinde güncel rehber-
ler ve Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygun olarak tedavi planlanır. 
Bu aşamada bir enfeksiyon hastalıkları veya gastroenteroloji uz-
manından konsültasyon istenmelidir. Akut enfeksiyonun tedavi-
si başarılıdır (33).

HEPATİT D VİRÜSÜ (HDV)
Hepatit D virüsü ya da delta virüsü (HDV), Deltaviridae ailesin-
den defektif RNA virüsüdür. Replikasyonu için HBsAg’ye ihtiyaç 
duyar (33). Dolayısıyla hastalık daha önceden HBV ile enfekte ol-
muş kişilerde görülür. HBV ve HDV enfeksiyonunun bulaşma za-

Tablo 2. HBV maruz kalımı sonrası immünprofilaksisi (35).

Maruz Kalma Sonrası Testler Maruz Kalma Sonrası profilaksi

Maruz kalan

(anti-HBs)

Kaynak olgu

(HBsAg)
HBIG Aşılama

3 doz aşı sonrası anti-HBs Pozitif Test ve/veya profilaksiye gerek yok

6 doz aşı sonrası anti-HBs

Pozitif Test ve/veya profilaksiye gerek yok

Negatif Pozitif 1 ay arayla 2 doz Gereksiz

3 doz aşı sonrası cevap bilinmiyor

Negatif Pozitif veya bilinmiyor 1 doz yapılır
Aşıla

Negatif Negatif Yapılmaz Aşıla

Pozitif Herhangi bir sonuç Müdahaleye gerek yok

Aşısız veya eksik aşılama

Negatif Pozitif 1 ay arayla 2 doz Aşıla

Pozitif Negatif Aşılamayı tamamla Aşıla

AntiHBs negatif: AntiHBs <10 IU/ml, AntiHBs pozitif: AntiHBs ≥10 IU/ml
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manına göre klinik farklılık gösterir. Tüm HDV enfekte olgularda 
HBsAg pozitiftir. Kişininn HBV ve HDV ile aynı anda enfekte oldu-
ğu akut HBV&HDV enfeksiyonunda fulminan seyir sıktır. Bu kişi-
lerde akut hepatit B (anti-HBcIgM) ve akut hepatit D (HDVAg, anti-
HDVIgM) serolojileri aynı anda pozitif saptanır. HDV süperenfek-
siyonunda ise, önceden HBV taşıyıcısı olduğu bilinen bir kişide akut 
hepatit tablosu gelişmiştir; HDVAg pozitif, anti-HDV IgM pozitif 
ve anti-HBc IgM negatiftir. Kronik HDV enfeksiyonunda ise, anti-
HDV IgG pozitif, anti-HBc IgM negatif, serum HDV RNA pozitif 
olarak tespit edilir. Kronik HDV enfeksiyonu karaciğeri hızla de-
kompansasyona götürebilmesi nedeniyle önemlidir. Kronik HBV 
enfekte kişilerin, HDV enfeksiyonu hakkında bilgilendirilmeleri, bu 
kişilere güvenli cinsellik, güvenli enjeksiyon uygulamaları hakkında 
bilgi verilmesi önemlidir. Ayrıca, kronik HBV enfeksiyonlu kişilere 
uygulanacak cerrahi girişimlerde asepsi ve antisepsi şartlarına aza-
mi uyum gösterilmelidir. Kronik HBV ile enfekte çalışan, kaynağı 
bilinmeyen kesici delici alet yaralanamasına maruz kalırsa; 6 ay sü-
reyle akut HDV enfeksiyonu açısından yakın takip edilmelidir (39).

Süperenfeksiyon olguları dışında, HBV aşısı ile HDV’nin ne-
den olacağı hepatit tablosundan korunulur.

Epidemiyoloji: Ülkemizde anti-delta IgG pozitifliği %2,7 olup, 
en fazla Güneydoğu Anadolu bölgesinde tespit edilmiş ve yıllara 
göre azalma eğiliminde olduğu görülmüştür (40). 

ÇALIŞMA HAYATINDA  
VİRAL HEPATİT RİSKİ
Dünya genelinde hepatit A ile 16.000, hepatit B virüsü ile 66.000 
ve hepatit C virüsü ile 1.000 sağlık çalışanı mesleksel maruz ka-
lım sonucu enfekte olmuştur (41). Aşılama programlarının yapıl-
ması veya zorunlu hale getirilmesi, enfeksiyon koruyucu önlemle-
rin alınması hem mesleğe bağlı bulaşları hem de enfekte sağlık ça-
lışanlarından sağlıklı insanlara bulaşı önleyecektir (42).

TARAMA ARALIĞI SÜRESI ve  
TEHLİKE SINIFLARI
Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteli-
ği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak taramalar yapılır. 
Taramaların sıklığına, uluslararası standartlar ile iş yerinde yapı-
lan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda karar verilir. Az 
tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki iş-
lerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda 
bir periyodik muayene yapılır. Özel politika gerektiren grupta yer 
alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir 
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri he-
kiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır (43).

Az Tehlikeli İşler
Suların toplanması, tasfiye, dağıtım ve su şebekelerinin işletilmesi, 
özel okullar, çocuk yuva ve bahçelerinde yapılan işler, yemek üre-
timi yapan yerler, lokantalar, gazinolar, kahveler, pastane, çayhane, 
barlar gibi yemek yenen ve içki içilen yerlerde yapılan işler, otel-
ler, pansiyonlar, hanlar, talebe yurtları, kamp sahaları ve bunlarla 
ilgili işler, erkek ve kadın berberleri, manikür, pedikür ve benzeri 
hizmetler, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumları, temizlik şirketle-
rince yapılan diğer tehlike sınıflarında belirtilmemiş işler, çiğ deri 
kurutma ve bağırsak temizleme ve işleme işleri.

Tehlikeli İşler
Araştırma laboratuvarları hariç her türlü test, deneme ve kont-
rol laboratuvarları işleri (gıda, çevre, kimya, biyoloji, inşaat, zira-
at, maden vb.), tamamen veya kısmen tarımsal üretim için yapı-
lan açıkta veya cam muhafaza içindeki (seralar) işler, kabuklu veya 
kabuksuz meyvecilik, tohum, sebze ve çiçek yetiştirme, çay, kah-
ve ve kauçuk tarlalarındaki işler, mısır tanelerini koçandan ayır-
ma, ot balyalama, harman dövme ve bunlarla ilgili işler, kontrat 
esası üzerine yapılan her türlü ilaç serpme (uçakla ilaçlama dâhil), 
mahsul toplama, meyve ve ambalajlama, ağaç budama, sulama 
sistemlerinin işletilmesi işleri.

Çok Tehlikeli İşler
Kamu kurumları ve özel sağlık kurumları tarafından verilen in-
san sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (44).

Hepatit A Enfeksiyonu İçin  
Riskli Meslek Grupları
Özürlü ve çocuk bakım evleri, gaita laboratuvarları, danışma la-
boratuvarları, lağım işleri, kanalizasyonlar, araştırma enstitüle-
ri, sağlık hizmeti (özellikle pediatri, enfeksiyon tedavisi, diğer uz-
manlık personeli ve hemşireler, mutfak personeli, temizlikçiler), 
hapishaneler, organizmanın endemik olduğu yerlerde çalışma (33).

Hepatit B ve C Enfeksiyonları  
İçin Riskli Meslek Grupları
Sağlık hizmetleri (hemşire, doktor, ambulans şoförü), destek ve hiz-
met alanları dahil özürlü bakımı, acil yardım ve arama/kurtarma 
hizmetleri, patoloji, araştırma enstitüleri, danışma laboratuvarla-
rı, tutukevleri, yaşlı bireyler için evler ve günlük bakım merkezle-
ri, özellikle vücut sıvılarına dokunma ve yaralanmalara neden ola-
bilen araçlarla çalışma, saldırgan hastalarla uğraşmayı içeren ayak-
ta hasta bakım servisleri; enjeksiyon iğnelerinden (madde kullanım 
donanımı) yaralanma tehlikesi bulunan atık işlerinde çalışma; tıbbi 
ürünlerin üretimi, seks işçileri, madde bağımlıları (33). Aslında ül-
kemiz gibi HBV enfeksiyonu için orta düzeyde endemik olan bölge-
lerde, yaşayan her kişi, hastalığın bulaş yolları da göz önünde bulun-
durulduğunda HBV enfeksiyonu açısından risk altındadır.

Tarama Tetkikleri
ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (enzim bağlı im-
mün assay) (HBsAg, Anti-HCV) (33, 45).

Hepatit Taşıyıcısı Olan Çalışanlarda 
İstenecekler Tetkikler ve Takip Aralıkları
Kronik viral hepatitli bireylerde, 6-12 ay ara ile hemogram, tran-
saminazlar (aspartat amino transferaz (AST) ve ALT), bilirubin, 
AFP istenir. Ayrıca, hepatit B hastaları için HBV DNA, hepatit C 
hastaları için HCV RNA bakılmalıdır (46). Kronik hepatitli birey-
ler, yılda bir kere karaciğer kanseri veya sirozu gelişimini daha iyi 
değerlendirmek için ultrasonla değerlendirilmelidir. Ayrıca, kara-
ciğer kanseri takibi, antiviral tedavi alan kişilerde de yapılmalıdır. 
Son yıllarda başarılı tedavi ile tam şifa elde edilen hasta grubun-
da da sonradan karaciğer kanseri geliştiği görülmektedir. Dolayı-
sıyla, tedavi edilmiş kronik hepatit olguları da düzenli aralıklarla 
(1 yıl) izlenmelidir (47).
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ÜLKEMİZDE YASAL DURUM
Biyolojik risklere maruz kalımın önlenmesine yönelik olarak 15 
Haziran 2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 

“Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine göre (48);

Biyolojik risk etkenlerinin söz konusu olduğu tüm iş yerlerin-
de kurulum aşamasında, mimari yapı işlevine uygun tasarlanma-
lıdır. Çalışırken uyulacak hareket tarzları liste halinde yazılma-
lı ve tüm çalışanlar (örneğin bir hastane için başhekimden temiz-
lik elemanına kadar) başta bu hareket tarzları konusunda olmak 
üzere, el yıkama davranışı geliştirme, kişisel hijyen, biyolojik et-
kenler ve neden oldukları hastalıklar vb. konularda eğitim alma-
lıdırlar. Periyodik taramalarla duyarlı kişilerin saptanmasına çalı-
şılmalıdır. Yalıtım ve dezenfeksiyon işlemlerinin etkene uygun ol-
ması sağlanmalıdır. Enfeksiyon taraması için bir epidemiyolojik 
sistem geliştirilmeli ve eğer o etkene yönelik bir aşı geliştirilmişse 
tüm çalışanların aktif bağışıklaması sağlanmalıdır.

Biyolojik etkenler enfeksiyon risk düzeylerine göre 4 gruba ay-
rılmışlardır.

Grup 1: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan bi-
yolojik etkenler.

Grup 2: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar 
verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle 
etkili korunma veya tedavi olanağı bulunan biyolojik etkenler

Grup 3: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için 
ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak 
genellikle etkili korunma veya tedavi olanağı olan biyolojik etkenler.

Grup 4: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için 
ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ve etki-
li korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

İşveren her çalışanın;
•	 Çalışmalara	başlamadan	önce	ve	düzenli	aralıklarla,	sağlık	gö-

zetiminden geçmesini sağlamalıdır.
•	 Çalışma	ortamında	yapılan	risk	değerlendirilmesi	 ile	özel	ko-

ruma önlemleri alınması gereken kişileri tanımlamalıdır.
•	 Gerektiğinde,	maruz	 kaldıkları	 veya	 kalmış	 olabilecekleri	 bi-

yolojik etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan çalışanlar için 
etkili aşılar hazır bulundurulmalıdır.

İşverenler, aşı bulundurduklarında Koruyucu Aşı Uygulama 
Kılavuzu’ndan yararlanmalıdır. Buna göre;
•	 Biyolojik	etkenlere	maruz	kalanlar,	 etkene	karşı	 etkili	bir	 aşı	

varsa aşılanmalıdır.
•	 Aşılama,	ilgili	mevzuat	ve	uygulamalara	uygun	yürütülmelidir.	

Tüm çalışanlar, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve 
yararları hakkında bilgilendirilmelidir.

•	 Aşılama	bedeli	çalışana	yüklenmemelidir.
•	 İstendiğinde	 yetkililere	 gösterilmek	 üzere,	 çalışanla	 ilgili	 bir	

aşılama belgesi düzenlenmelidir.

Bir çalışanın iş yeri maruz kalımına bağlı olduğundan kuşkulanı-
lan bir enfeksiyona ve/veya hastalığa yakalandığı saptandığında, 
iş yeri hekimi veya çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu kişi, 
benzer biçimde maruz kalmış diğer çalışanların da aynı şekilde 
sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlamalıdır. Bu durumda ma-
ruz kalım riski yeniden değerlendirilmelidir.

İşyeri hekimi veya çalışanların sağlık gözetiminden sorum-
lu kişi, her bir çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici 
tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunmalıdır. Maruz kalımın 
sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile 
ilgili olarak çalışanlara gerekli bilgiler ve öneriler verilmelidir.

Sağlık gözetiminin yapıldığı durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, et-
kilenmenin son bulmasından sonra en az 15 yıl süre ile saklanmalıdır.

Ayrıca;
•	 Kalıcı	veya	gizli	enfeksiyona	neden	olduğu	bilinen,
•	 Eldeki	bilgi	ve	verilere	göre,	yıllar	sonra	hastalığın	ortaya	çık-

masına kadar saptanamayan enfeksiyonlara neden olan,
•	 Hastalığın	gelişmesinden	önce	uzun	kuluçka	dönemi	olan	en-

feksiyonlara neden olan,
•	 Tedaviye	rağmen	uzun	süreler	sonra	nükseden	hastalıklara	yol	

açan enfeksiyonlara neden olan,
•	 Uzun	süreli	ciddi	arıza	bırakabilen	enfeksiyonlara	sebep	olan	

biyolojik etkenlere maruz kalımda, bu liste, bilinen son maruz 
kalımdan sonra en az 40 yıl boyunca saklanır (49).

VİRAL HEPATİTLİ HASTALARIN  
ÇALIŞMA HAYATI
Viral hepatit hastalığına sahip sağlık çalışanlarının, hastaları için 
nadiren bulaş riski teşkil ettiği saptanmıştır. SHEA Society for 
Healthcare Epidemiology of America (Amerika Halk Sağlığı Epi-
demiyoloji Cemiyeti), HBV ile enfekte sağlık çalışanları ve öğren-
ciler için kılavuzunu 2010 yılında yayınlamıştır. Bu kılavuz hasta 
kanlarına bağlı bulaşta, invaziv işlemleri risk gruplarına göre ayır-
mıştır. Kişinin HBV DNA seviyelerine göre riskli işlerde çalışma-
ları kısıtlanmıştır. HBV DNA seviyelerinin 10.000 kopya/ml veya 
2.000 IU/ml altında olması istenmektedir. Bu değerlerin altında 
olan çalışanlar; gerekli önlemlerin alındığı, aşılama programının 
yapıldığı ve medikal tedavinin uygulandığı durumlarda kısıtlama 
gerektirmeden çalışabilirler. Eğer bu değerlerin üstünde ise yuka-
rıda belirtilen riskli meslek gruplarında kan ve kan ürünleri ile bu-
laş riski olan işlerde kısıtlama uygulanabilir (50).

Sınıf 1 (Bulaş riski yüksek olan işlemler): Major kardiyoto-
rasik, abdominal, ortopedik, büyük travmatik yaralanma onarım-
ları, abdominal-vajinal histerektomiler, sezaryen, vajinal işlemler, 
büyük oral ve maksiofasial işlemler. Bu grupta yer alan işlemlerde 
kısıtlama getirilebileceğini önermiştir (51).

Riski Yüksek İşlemler: Sağlık çalışanlarının eldivenli eller-
le keskin delici aletler kullanımı, hastanın açık vücut boşluğunda 
iğne uçları ve keskin dokular ile (örneğin, kemik veya diş spakül-
leri) temas edeceği işlemler, ellerin veya parmak uçlarının tama-
men görülemeyeceği yara veya anatomik alanlarla temas halinde 
olabileceği prosedürler (52). 

Koruma ve önleme 
•	 Yönetim tarafından sağlık birimleri ile koordineli bir şekil-

de koruma, maruz kalım durumlarında neler yapılacağı ile 
ilgili politikalar belirlenmeli ve ilgili birimler ile koordineli  
çalışılmalı,

•	 El yıkama, hastalığın bulaş yollarının neler olduğu ve geçişle-
rin nasıl önlenebileceği, maruz kalım durumlarında neler ya-
pılması gerektiği, bildirim yapılmasının önemi gibi başlıklarla 
çalışanlara eğitim verilmeli,
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•	 Çalışanların anlayabileceği şekilde el kitapları, posterler, bro-
şürler aracılığı ile çalışanlar bilgilendirilmeli, 

•	 İşe giriş muayenesi veya periyodik muayene de aşılama ve ba-
ğışıklık durumu veya hangi hastalıklara sahip olup olmadığı 
sorgulanmalı ve gerekli ise laboratuvar tetkikleri ile doğrulan-
malı, 

•	 Çalışanlar risk gruplarına göre immünizasyon ile aşılama 
mevcut ise aşılanmalı, 

•	 Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) (eldiven, önlük, maske 
vb.) yönetim tarafından temin edilmesi,

•	 KKD’lerin nasıl kullanılacağı, ne zaman kullanılacağı, konta-
mine olmuş donanımların nasıl çıkarılacağı ile ilgili eğitim ve-
rilmesi, çalışanlar tarafından kullanılması için teşvik edilmesi,

•	 Hastaların son bilimsel gelişmelere uygun şekilde takiplerini 
ve takiplerini sürdürmeleri konusunda damgalayıcı yaklaşım-
dan uzak, tedavilerini ve uygun altyapının hazırlanması

•	 Hastane vizitleri için çalışana yeterli hakların tanınması
•	 Kronik hepatitli hastaların iş arkadaşlarınca dışlanmasına ma-

hal verilmemesi
•	 Kurum içerisinde meydana gelebilecek kazalarda, kişilerin ilk 

yardım sürecinde kullanması için yeterli eldiven ve bariyer ön-
leminin temin edilmesi, kan veya vücut sıvılarıyla hiçbir çalı-
şanın direk temas etmemesi sağlanmalıdır

•	 Çalışanlara düzenli ilk yardım eğitimi ve bu eğitimler içinde 
kendini kan yoluyla bulaşan hastalıklardan nasıl koruyabilece-
ği anlatılmalıdır

•	 Kesici delici aletlerin atılacağı kutuların önceden hazır edil-
mesi ve uygun bölgelerde bulunmasının sağlanması

•	 Solunum yolu ile bulaş riski olan hastalıklar için havalandırma 
sistemleri kurulması, 

•	 Kayıt sisteminin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması 
önerilmektedir (53, 54). 
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HIV/AIDS ve ÇALIŞMA HAYATI

Dr. Öğr. Üyesi Nursel ÇALIK BAŞARAN, Prof. Dr. Serhat ÜNAL

HIV, insan immün yetmezlik virüsünün neden olduğu kronik 
bir infeksiyondur. HIV-1 ve HIV-2 virüsleri ile hastalık gelişebil-
mektedir, ancak ülkemizde ve dünyada HIV-1 virüsü ile infek-
siyon daha yaygındır. HIV/AİDS ilk tanımlandığı günden buya-
na tüm dünyayı salgın şeklinde etkileyen ve milyonlarca ölüme 
yol açmış küresel bir sorundur. Dünya sağlık Örgütü 2018 yılı 
verilerine göre dünyada 37,9 milyon HIV ile enfekte birey yaşa-
makta, bunların 23,3 milyonu antiretroviral tedavi almaktadır 
(1). Tüm dünyada 15-49 yaş araı bireylerin %0,8’inin HIV infek-
siyonu olduğu tahmin edilmektedir. 2018 yılı itibariyle tüm dün-
yada 770.000 ölümün HIV ile ilişkili olduğu tahmin edilmekte-
dir. Ülkemizde ilk vaka 1985 yılında bildirilmiş ve o günden 2017 
yılı sonuna kadar toplam 17.884 HIV ile infekte birey bildirimi 
yapılmıştır (2). Ülkemizde toplam sayı az gibi görülse de ürkü-
tücü olan son yıllarda yeni HIV tanısı konulma hızının çok yük-
sek olması ve henüz tanı almamış infekte bireylerin buz dağı-
nın altı olmasıdır. Önemli morbidite ve mortalite yanında, has-
talık ve komplikasyonlarının tedavisine yönelik sağlık harcama-
ları ve iş gücü kaybının yol açtığı ekonomik kayıplar oldukça bü-
yük boyuttadır.

HIV infeksiyonu özellikle üretken işgücü kesimini ve çalış-
ma hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle verimli-
likte ve kazançta azalma, iş gücü maliyetlerinin artması ve dene-
yimli bireylerin kaybına bağlı tüm iş sektörlerindeki işletmelerde 
ağır maliyetlerle sonuçlanmaktadır. Sağlık problemlerinin yanın-
da, HIV/AIDS tanısı ile izlenen bireyler veya ailelerinde HIV/AİDS 
olan kişiler tüm sosyal yaşamda olduğu gibi çalışma hayatında da 
damgalanma ve ayırımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu da çalışma 
yaşamındaki temel hakları etkilemektedir. 

Tıp alanındaki gelişmeler sonucu, HIV infeksiyonu uygun ele 
alındığında, ölümcül bir infeksiyon olmaktan çıkmış, kronik bir 
hastalık halini almıştır. HIV ile infekte olmuş bireyler, infekte ol-
mayan bireyler gibi bir yaşam süresi ve kalitesine sahip olabilmek-
tedirler. Bütün bu gelişmeler, tedavi altında izlenen ve kontrol al-
tında tutulan HIV ile infekte bireylerin çalışma hayatında da aktif 
olarak rol almalarına da imkân sağlamaktadır. Bu durum hem ki-

şilerin sosyal ve psikolojik durumlarına hem de küresel ekonomi-
ye olumlu yansımaktadır.     

HIV/AIDS salgınının çalışma hayatı üzerine etkilerini düzen-
lemek üzere ILO International Labor Organization (Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü), ve Dünya Sağlık Örgütü çalışma hayatında 
uyulması gerekli kurallar önermektedir ve 2001 yılında yayımlan-
mıştır (3). Bu bölümde HIV/AIDS konusunda genel bilgiler verile-
cek ve ILO kuralları ve öneriler özetlenecektir. 

HIV/AIDS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
HIV virüsü kan, kan ürünleri, vücut sıvıları ve plasenta yoluy-
la (anneden bebeğe geçiş) bulaşır. Bu nedenle en sık bulaşma ko-
runmasız cinsel ilişki, kan ve kan ürünleri ile tedaviler, damar içi 
madde kullanımı yoluyla veya kesici-delici alet yaralanmalarıy-
la olmaktadır (4). Virüsün vücuda girişinden virüs replikasyonu 
başlar. İnkübasyon süresi ortalama 3-6 aydır. Genelde HIV virü-
sü bulaştıktan sonra asemptomatik seyreder.  Nadir olarak grip 
benzeri bir tablo şeklinde belirti veren hastalarda akut retroviral 
sendrom tespit edilebilir. Kronik aseptomatik infeksiyon döne-
minde olgular başka nedenlerle yapılan testlerde tespit edilmekte-
dir. Akkiz immün yetmezlik sendromu (AİDS) tablosu geliştiğin-
de ise olgular çeşitli fırsatçı infeksiyonlar veya maligniteler ile baş-
vurabilirler ve bu esnada şüphe üzerine tanı konulur. 

TANI
HIV/AIDS ile mücadele etmenin en önemli yolu HIV testinin uy-
gulanıp infekte olmuş bireylerin belirlenmesi ve tedaviye başlan-
masıdır. 

HIV virüsü vücuda girdikten 10. gününden sonra HIV RNA 
kanda tespit edilebilir, HIV RNA tespitinden 4-10 gün sonra HIV-
1 p24 antijeni tespit edilebilir hale gelir. HIV RNA tespit edilebi-
lir hale geldikten 18-38 gün sonra IgG tipi HIV antikorları pozitif 
hale gelir (5). Tanı için ELISA yöntemi ile kanda HIV-1/ HIV-2 vi-
rüsüne karşı gelişen antikorlar ve HIV-1 p24 antijeni kombinasyon 
testleri ile aranır. p24 antijeni temastan sonraki 14. günden itiba-
ren tespit edilebilir ve 45 günden sonra kanda antikorlarla komp-
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leks oluşturur ve tespit edilemez hale gelir. Kombinasyon testi po-
zitif ise HIV-1 ile HIV-2 antikor ayırımı yapılır. Önceki kılavuzlar-
da HIV antikoru saptanan kişilerde Western Blot yöntemi ile doğ-
rulama testi yapılması önerilirdi. Ama günümüzde başlangıç testi 
pozitif çıkan ve HIV1/HIV-2 ayrımı yapılamayan veya antikor ne-
gatif p24 pozitif çıkan veya akut HIV infeksiyon şüphesi olan kişi-
lere HIV nükleik asit (HIV NAT) testi yapılması önerilir (6).   HIV 
NAT testi pozitif gelen hastalar mutlaka HIV/AIDS konusunda 
deneyimli İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanları tarafından değer-
lendirilmelidir. Kişilerin kendi kendine uygulayabilecekleri hızlı 
tanı test kitleri geliştirilmektedir ancak duyarlılık ve özgüllükleri 
farklı olan bu testler henüz standart kullanıma girmemiştir. 

TAKİP ve TEDAVİ PRENSİPLERİ 
HIV infeksiyonu kesinleşen kişiler, serum HIV RNA düzeyi ve 
CD4+ T lenfosit sayıları başta olmak üzere immünolojik ve kli-
nik olarak değerlendirilir. Günümüzde HIV infeksiyonu kesinleş-
miş olan tüm bireylere antiretroviral tedavi başlanması önerilmek-
tedir (4). Antiretroviral tedavi 2 ya da 3 farklı grup antiretroviral 
ilacın kombine edilmesiyle başlanır ve tedavi yanıtı CD4 sayıları ve 
HIV viral yükü (RNA düzeyi) ile hastanın klinik değerlendirme-
si ile yapılır. Tedavi alsın almasın hastaların periyodik kontrolleri 
gerekmektedir. Bu kontroller ilaç başlandığında veya tedavi rejimi 
değiştiğinde ayda bir, sonrasında 3-6 ayda bir yapılmalıdır. HIV vi-
rüsü, hızla direnç geliştirme kabiliyetine sahip bir virüstür. Bu ne-

denle ART ilaçlarının kombinasyon halinde ve düzenli olarak kul-
lanılması gereklidir. İlaçların düzenli ve uygun şekilde kullanılma-
sı, düzenli kontrollere gelinmesi, koruyucu antibiyotik/antifungal/
antiviral ilaçların gerektiği zaman kullanılması ve koruyucu aşı-
lamaların yapılması hekim ve hasta iş birliği ve hastanın mutlak 
uyumunu gerektirir. ART ilaçlarının gelişim sürecine bakıldığın-
da yan etkisi fazla, gün içinde çok sayıda büyük tabletlerin alındığı, 
gıda alımına göre emilimin bozulduğu ilk nesil ilaçların yerini gü-
nümüzde daha iyi tolere edilen, daha az yan etkiye sahip, gıda ve 
ilaç etkileşimi daha az ve günde tek tabletle tedavi imkânı sağlayan 
yeni nesil ilaçlar almıştır. Tüm bunların yanında tedaviye uyum-
suz hastalarda hızla ilaç direnci gelişebilmekte ve AIDS tablosu or-
taya çıkabilmektedir. ART ile hedeflenen virüsün vücutta replikas-
yonunu baskılamak ve serum HIV RNA seviyesini tespit edilebilir 
seviyelerin altında tutmak ve immünolojik düzelmeyi sağlamaktır 
(4). Ne yazık ki günümüzde halen virüsü eradike edecek veya HIV 
virüsünün bulaşıcılığını önleyen bir aşı bulunmamaktadır. 

BULAŞIN ÖNLENMESİ
Bulaşmayı önlemek için genel korunma önlemleri gereklidir ve ye-
terlidir. Kan ve kan ürünlerinin HIV virüsü açısından taranması, 
riskli davranış olan bireylerden kan/kan ürünü/organ bağışı alın-
maması, kan ve vücut sıvıları ile kontamine olmuş yüzey ve ma-
teryallerle temas edilmemesi, böyle bir risk varsa eldiven kullanıl-
ması, korunmasız cinsel temastan kaçınılması önemlidir. HIV ile 

Tablo 1. HIV bulaş ve korunma yolları için standart önlemler (1,4)

HIV Bulaşma Yolları Korunma Yolları Sağlık personelinin korunması Standart önlemler

Cinsel yolla bulaşma Tek eşlilik

Kondom kullanımı

Diğer cinsel yolla bulaşan 

hastalıkların tespiti ve tedavisi

Tüm hastaların kan ve vücut sıvılarını 

infekte kabul ederek standart koruma 

önlemlerine uyulmalıdır 

Uygun el temizliği (yıkama, el 

dezenfektanı)

Kan veya kanlı sıvılarla temas riski 

varsa eldiven kullanılmalı

Eldivenler tek kez kullanılmalı, 

eldiven çıkardıktan sonra eller 

yıkanmalı 

Kullanılan iğneler kullanılmamalı, 

kırılmamalı, kullandıktan sonra 

kapatılmamalı, uygun şekilde 

atılmalıdır

Kan içeren sıvıların sıçrama riski 

varsa önlük, koruyucu gözlük veya 

maske kullanımı önerilir

Tekrar kullanılan araçlar uygun 

şekilde saklanmalı ve temizlenmeli

Soyulmuş cildi, açık yarası, aktif 

dermatit olan personel direkt hasta, 

kontamine alet ve materyal ile 

temas etmemeli

Kan ve kan ürünleriyle 

bulaşma

Kan ve kan ürünlerinin HIV 

açısından uygun şekilde taranması

Damar içi madde kullanımından 

kaçınılması, tedavisi

Enjektör paylaşılmaması

Anneden bebeğe bulaş İnfekte bireylerin gebelikten 

kaçınması

Gebeliğin ilk döneminde HIV için 

tarama

İnfekte anneye ART tedavisi 

uygulanması

Doğum sırası ve sonrasında bebeğe 

profilaktik tedavi başlanması



HIV/AIDS ve Çalışma Hayatı 989

infekte bireylerin kan, kan ürünü ve organ bağışı yapmaması ko-
nusunda uyarılması önemlidir. HIV bulaşma yolları ve korunma 
önerileri Tablo 1’de özetlenmiştir (1,4).

TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ
HIV virüsü ile temas varlığında temas sonrası profilaksi öne-
rilmektedir. HIV ile temas mesleksel ve mesleksel olmayan temas 
olarak karşımıza çıkmaktadır ve her iki durumda da profilaktik 
yaklaşım önerilmektedir (7). 

Mesleksel riskli temas varlığında mümkünse bulaş kaynağı 
olan kişinin HIV durumu, bulaşma yolu ve kontamine materya-
lin miktarı belirlenmelidir. Tedavi altında olmayan ve yüksek vi-
rüs yüküne sahip bireylerden bulaşma olasılığı yüksektir.   Mes-
leksel temas sonrası HIV virüsünün bulaşma riski temas tipine 
göre farklılık göstermektedir. HIV pozitif olduğu bilinen bir kişi-
nin kan veya vücut sıvıları ile kontamine olmuş bir aletle penet-
ran (delici) yaralanma durumunda bulaşma riski 23/10.000 temas 
iken, müköz membranlara sıçrama sonrası bu risk 9/10.000 temas, 
kan trasnfüzyonu ile 9.250/10.000 temas olduğu bilinmektedir.

Perkütan yaralanmalar da hafif yaralanma ve ciddi yaralan-
ma olarak ikiye ayrılmaktadır. Lümensiz iğne ile veya yüzeysel pe-
netran yaralanmalar hafif yaralanma, büyük lümenli iğne, derin 
dokuya batma, kesici/delici aletin yüzeyinde görünen kan varlı-
ğı, iğnenin hastanın arter veya venine giriş yapılmak için kullanıl-
mış olması durumlarında ciddi yaralanmadan bahsedilir. Yukarı-
da tanımlanmış bütün durumlarda temas sonrası profilaksi kul-
lanılması önerilmektedir. Bulaş riskini belirlemek için ve uygula-
ma kararı için risk değerlendirme ölçeklerinin kullanılması öne-
rilmektedir (7) (https://www.mdcalc.com/HIV-needle-stick-risk-
assessment-stratification-prtpcpl-rasp).

Mesleksel temas en sık sağlık personelinde görülmektedir. 
Sağlık personeli, sağlık kurumlarında maaşlı veya maaşsız çalışan, 
vücut materyalleri (kan, doku, spesifik vücut sıvıları gibi), kon-
tamine olmuş tıbbi destek ve ekipmanlar veya kontamine olmuş 
çevre yüzeyleri ile temas etme riski olan kişiler olarak tanımlanır. 
Acil servis sağlık personeli, diş personeli, laboratuvar persone-
li, otopsi personeli, hemşirelere, hemşire aistanları, hekimler, tek-
nisyenler, terapistler, eczacılar, öğrenci ve eğitimciler, sözleşmeli 
personel, hasta bakımında yer almayan ama kan ve kan ürünleri 
ile potansiyel teması olabilecek kişiler (ofis, diyetisyen, ev idaresi, 
güvenlik, idame ve gönüllü personeller gibi) sağlık personeli ola-
rak sayılmaktadır (7). 

Perkütan yaralanma varlığında ilk olarak bölgenin temiz su ve 
sabunla, mukozal temas varlığında bölgenin bol su ile, göz içine 
temas var ise gözün su veya serum fizyolojik ile yıkanması çok 
önemlidir. Küçük noktasal yaralanmalarda alkol bazlı el dezen-
fektanları ile temizlenebilir. 

HIV virüsü ile mesleksel temas sonrasında 72 saat içinde, 
mümkünse en kısa zamanda, 3 ilaç içeren kombinasyon ART te-
davisi başlanmalıdır ve 28 gün süre ile kullanılmalıdır. Temaslı bi-
rey için konuda uzman birine konsültasyon yapılması, kişinin ya-
kın takibi danışmanlık, bazal ve takip HIV testlerinin yapılma-
sı ve ilaç uyumu ve toksisite açısından izlenmesi için önerilir. Te-
mas olan kişilerin gebe veya emzirme döneminde olması profilak-
si verilmesine engel değildir. Altta yatan başka hastalıkları olan 
veya başka ilaç kullanan kişilerde kullanılan ART ilaçlarının yan 

etki veya ilaç-ilaç etkileşimleri göz önünde bulundurulmalıdır 
(4,7). Mesleksel temastan sonraki 6-8 haftalık süre içerisinde bi-
reyin kan veya organ bağışında bulunmaması, hamile kalmaması, 
korunmasız cinsel temasta bulunmaması, emziriyorsa emzirmeyi 
kesmesi önerilmelidir. Bu süre içerisinde olası sekonder bulaşma-
lar bu şekilde önlenmelidir. 

Kullanılacak HIV antikor ve p24 testlerinin çeşidine göre te-
mastan hemen sonra ve sonraki 4-6. ayda testler tekrarlanır. Te-
mastan hemen sonra, 6. hafta, 12. hafta ve 6 ay sonra anti-HIV 
testi yapılmalıdır. Eğer p24 antijenini de içeren 4. nesil kombine 
testler kullanılabiliyorsa, temastan hemen sonra, 6. hafta ve 4 ay 
sonra test tekrarı yapılmalıdır. ART başlanacağı için temas sonra-
sı hemen ve ART başladıktan 2 hafta sonra kan sayımı, karaciğer 
ve böbrek fonksiyon testleri yapılmalıdır (4).  

ÇALIŞMA HAYATI ve HIV/AIDS İLE İLGİLİ 
ÖNERİLER
ILO, HIV/AIDS’in önlenmesi, tedavisi ve çalışma yaşamındaki et-
kilerinin hafifletilmesi, HIV/AIDS ile etkilenmiş çalışanların ba-
kımı ve desteklenmesi ve damgalanma ve ayrımcılığın önlenme-
si amacıyla bu kuralları geliştirmiştir. Bu kurallara kamu ve özel 
sektörlerde tüm çalışanlar ve çalışmak için başvuranlar için ge-
çerlidir. ILO 1988 yılından itibaren HIV/AIDS salgınına küre-
sel cevabın bir parçası olarak dahil olmuştur. 2001 yılından beri 
UNAIDS Joint United Nations Programmee on HIV and AIDS 
(Birleşmiş Milletler HIV ve AIDS Ortak Programı) ile iş birliği 
içerisinde ILOAIDS olarak hareket etmiş ve 2010 yılında “ILO 
Recommendation concerning HIV and AIDS and the World of 
Work, 2010 (No. 200)” yayınlanmıştır (3, 8). 

TEMEL İLKELER (3, 8) 
ILO, HIV/AIDS’i iş yeri ile ilgili bir sorun olarak kabul etmektedir 
ve işle ilgili herhangi bir ciddi hastalıkta veya durumda nasıl yak-
laşılıyorsa öyle yaklaşılmasını önermektedir. Toplumların, salgı-
nın yayınlanmasını önleme ve etkilerini azaltma açısından önem-
li rolü olduğundan yola çıkarak iş yerinin de bir topluluk olduğu 
ve önemli rolü olduğuna işaret eder.

HIV/AIDS’li bireylerin insan haklarına ve saygınlıklarına ge-
rekli özeni gösterilmesi genel bir ilkedir ve çalışma yaşamında da 
bir kişinin kanıtlanmış veya şüphelenilen HIV infeksiyonu varlı-
ğında herhangi bir ayırımcılık yapılmaması önemli bir kuraldır. 
Ayırımcılık ve damgalanma HIV/AIDS salgınının önlenme çaba-
larını olumsuz etkilemektedir. 

ILO toplumsal cinsiyet eşitliğini de önemsemekte ve özellikle 
HIV/AIDS konusunda üzerinde durulmaktadır. 

HIV bulaşmasının önlenmesi için çalışma ortamlarının bütün 
taraflar için mümkün olduğunca sağlıklı ve güvenli hale getiril-
mesi önerilmektedir. Sağlıklı çalışma ortamı, yapılan işle ilgili en 
uygun fiziksel ve zihinsel sağlık koşullarının oluşturulmasını ve 
yapılan işin fiziksel ve zihinsel sağlık durumlarına göre çalışanla-
rın yapabilirliklerine göre uyarlanmasını kolaylaştırır. 

ILO Toplumsal diyaloğun iş yerinde sağlanmasına önem ver-
mektedir ve bu konuda HIV/AIDS politika ve programının başa-
rılı biçimde uygulanması, işverenler, çalışanlar, bunların temsilci-
leri ve hükümetler arasında işbirliği ve karşılıklı güven ortamını 
gerektirdiğini dile getirmektedir. Ayrıca, gerekli ve uygun olduğu 
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durumlarda infeksiyonlu ve HIV/AIDS’den etkilenen işçilerin de 
çalışmalara aktif katılımı sağlanmalıdır.

ILO çalışma için başvuran veya halen çalışmakta olan birey-
lerden, iş yerinde dışlamaya yönelik hareketleri önlemek için, HIV/
AIDS muayenesi istenmemesini önermektedir. Ayrıca kişilerin 
HIV ile ilişkili bilgi verme veya arkadaşlar ile paylaşma gibi bir 
yükümlülüğü yoktur. Çalışanın sağlık durumlarına ilişkin veri-
lerine erişim gizlilik kurallarıyla sınırlanmalıdır ve ILO’nun 1997 
tarihli “çalışanlara ilişkin özel bilgilerin gizli tutulmasıyla ilgili 
kuralları”na uygun hareket edilmelidir.    

Kişilerin HIV infeksiyonu nedeniyle işten çıkarılmaları söz ko-
nusu olamaz. Diğer hastalıklarda olduğu gibi, tıbbi olarak yeterli 
oldukları sürece mevcut uygun işlerine devam etmeleri sağlanma-
lıdır yani istihdamın önünde bir engel olmamalıdır.

HIV infeksiyonu önlenebilir bir infeksiyondur. Virüsün bütün 
bulaşma yolları, ülkenin koşullarına uygun ve kültürel açıdan du-
yarlı yöntemler kullanılarak, önlenmelidir. Davranış değişiklikle-
ri yaratarak, çalışanların bilgi düzeyini artırarak, tedavi seçenek-
lerini geliştirerek ayırım gözetmeyen ortamlarla önleyici girişim-
ler uygulanabilir. Bu önleyici girişimlerde sosyal taraflar özellikle 
eğitim ve bilgi sağlayarak önemli role sahip olmalıdır. 

Çalışma yaşamında HIV/AIDS konusunda dayanışma, bakım 
ve destek önemli ilkelerdir. HIV ile infekte bireyler dahil bütün iş-
çiler sağlık hizmetlerine kendi imkanları ile ulaşabilmelidir. Bu 
konumdakilere karşı herhangi bir ayırım uygulanmamalı, onla-
ra bağımlı kişiler de sosyal güvenlik kapsamında hizmetlerden ve 
mesleki programlardan yararlanabilmelidir.  

GENEL HAK ve SORUMLULUKLAR (3, 8)
Hükümetler ve Yetkili Kurumlar
ILO hükümetlerin ve yetkili kurumların HIV/AIDS ile mücadele 
ile ilgili programlar arasında tutarlılık sağlaması ve çalışma dün-
yasının mümkün olan en geniş biçimde temsil edilmesinin sağ-
lanmasını önermektedir. Yetkililer, başta iş yerlerinde olmak üze-
re bilinç, duyarlılık geliştirme ve koruma programlarını yaygın-
laştırmak için sosyal tarafları harekete geçirmeli, onlarla birlikte 
çalışmalı, HIV/AIDS bakımı ve klinik yönetimi için yardımcı reh-
berler hazırlatılmalıdır. 

Hükümetler, ulusal yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sağla-
nan yardım ve hizmetlerin en az diğer ciddi hastalıklardan zarar 
görenler kadar HIV/AIDS’lileri de kapsaması sağlanmalı, sosyal 
güvenlik programları geliştirilirken hastalığın kronik seyri dikka-
te alınarak geliştirilmelidir.   

Yetkililer, ulusal AIDS planlarını yürütebilmek için veri topla-
mak ve yeni politikalar geliştirebilmek için araştırmaları destek-
lemeli, özendirmeli ve elde edilen bulguları yayınlamalıdır. HIV/
AIDS ile mücadele konusunda kaynak sağlanması ve gerekli ya-
sal düzenlemelerin yapılması, hükümetin destek olacağı koşulları 
net bir şekilde belirleyerek bu şartlara uyumun sağlanması özen-
dirilmelidir.

İşverenler ve Kuruluşlar
İşverenler, infeksiyonun yaygınlaşması ve ayırımcılığı önleyici uy-
gun politikaları geliştirmek için çalışanlar ve onların temsilcile-
riyle dayanışma içinde olmalıdır. Ulusal, sektörel ve iş yeri veya 
işletme bazındaki toplu sözleşmelerde HIV/AIDS ile mücadele ve 

koruma hükümlerine de yer vermelidir. İşverenler, işçiler ve kuru-
luşları, HIV/AIDS’in özel olarak kendi iş yerlerinde ve sektörlerin-
de yol açtığı ekonomik sonuçları değerlendirmek ve bunlara kar-
şı yanıtlar geliştirmek üzere bir araya gelerek uygun stratejiler be-
lirlemelidirler. 

HIV/AIDS taraması ve muayenesi belli başlı durumlar dışında 
iş yerlerinde öngörülmemelidir. İş yerlerinde ayrımcılık ve dam-
galanma olmamalı, HIV infeksiyonu olan ve AIDS ile ilgili hasta-
lığı olan kişilerin, yaptıkları iş için fiziksel olarak uygun durum-
da kaldıkları sürece çalışmaya özendirilmelier. AIDS ile ilgili bir 
durumu olan kişinin çalışamayacak kadar hasta olması, bu arada 
uzatılmış hastalık izni gibi alternatiflerin de tükendiği durumlar-
da, iş ilişkilerinin ayrımcılık gözetmemeyi öngören ve çalışma ya-
şamını düzenleyen yasalar çerçevesinde sona erdirilmesi ve bu sı-
rada genel usullerle diğer sosyal hakların tam olarak gözetilmesi 
beklenmektedir. 

İşverenler, çalışma yaşamıyla ilgili anlaşmazlıklarda işçiler 
ve temsilcileri tarafından başvurulabilecek usuller geliştirilmeli-
dir, iş yerinin HIV/AIDS politikalarını ihlal eden herhangi bir ça-
lışan hakkında hangi koşullarda disiplin işlemlerine başvurabile-
ceği belirlenmelidir. 

Çalışanların HIV/AIDS durumları ile ilgili bilgiler kesinlikle 
gizli tutulmalı ve tıbbi dosyalarda korunmalıdır. Bu tür bilgilere 
erişim yanlızca tıp personeli ile sınırlı tutulmalı, yasal olarak zo-
runlu sayıldığı hallerde ve ilgili kişinin onayı üzerine açıklanabil-
melidir. 

İşverenler, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları 
sağlamalıdırlar. Evrensel önlemlerin uygulanması, çalışanlara ko-
ruyucu donanım verilmesi ve ilk yardımın sürekli hazır bulundu-
rulması gibi önlemler bu kapsamdadır. İşverenler, kişilerdeki dav-
ranış değişikliklerini desteklemek amacıyla ve uygun olduğu hal-
lerde erkek ve kadınlar için kondom, danışmanlık, bakım, destek 
ve sevk hizmetleri sağlamalıdır. İşyerinin büyüklüğü ve maliyet 
öğeleri bu hizmetleri güçleştirirse, işverenler ve/veya kuruluşları 
devletten ve diğer ilgili kurumlardan destek istemelidir.    

Çalışanların görevleri gereği insan kanı ve vücut salgıları ile 
temasta oldukları iş yerlerinde, bütün çalışanların evrensel ön-
lemler konusunda eğitim görmeleri için ek önlemler almaları, 
mesleki kazalarda izlenmesi gereken kuralların herkesçe bilinme-
sini ve evrensel kuralların her zaman gözetilmesini sağlamaları 
gerekmektedir. Bu önlemler için gerekli tesis ve imkanlar da ha-
zır olmalıdır.

İşverenler, AIDS’le ilgili hastalığı olan çalışanlara kolaylık sağ-
layacak önlemleri işçiler ve temsilcileri ile istişare halinde almalı-
dır. Bu tür önlemler arasında, çalışma saatlerinin yeniden düzen-
lenmesi, özel donanım, dinlenme araları, doktor-hastane rande-
vuları için izin, esnek uygulanan hastalık izinleri, yarım zamanlı 
çalışma ve işe yeniden dönme gibi uygulamalar yer alabilir. 

İşverenler ve kuruluşları, iş yerlerinde HIV/AIDS’in önlenmesi 
ve yönetimi çalışmalarına katkıda bulunmak üzere diğer işveren-
leri özendirmeli, HIV/AIDS’in yaygınlaşmasını durduracak ve so-
nuçlarını hafifletecek gerekli eylemleri gündeme getirmelidir. 

İşçiler ve temsilcileri, nitelikli sağlık hizmeti görevlileri tara-
fından sağlanan gönüllü ve gizli danışmanlık ve test işlemlerine 
imkan sağlamalı ve bu hizmetlerden yararlanmaya özendirilme-
lidir. 
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Enforel sektörde çalışanların işverenleri, çalışanlara yönelik 
önlem ve bakım programlarının neler olabileceğini araştırmalı ve 
gerektiğinde bu tür hizmetleri geliştirmelidirler. 

İşverenler ve kuruluşları gerektiği durumlarda HIV/AIDS ile 
mücadeleyi öngören uluslararası ortaklıklara katkıda bulunmalı-
dırlar. 

İşçiler ve Kuruluşları
İşçiler ve temsilcileri, infeksiyonun yayılmasını ve HIV/AIDS ile 
ilgili olarak çalışanlara ayırımcılık yapılmasını önlemek üzere iş 
yerinde ne tür politikalar uygulanacağı konusunu iş verenleriyle 
görüşmelidir. İş yerinde yapılabilecek planlama ve uygulamalarla 
ilgili ek kılavuz mevcuttur (ek III). Işçiler ve kuruluşları, toplu söz-
leşmelerde HIV/AIDS’den korunma ve hastalığı önleme konuları-
nı gündeme getirmelidirler. Mevcut sendika yapılanmaları ve di-
ğer yapılanmaları iş yerinde HIV/AIDS’e ilişkin bilgi vermek ama-
cıyla kullanmalı, çalışanların hakları konusunda güncelleştirilen 
bilgiler dahil olmak üzere işçi ve aileleri için yararlı eğitici mater-
yaller ve etkinlikler geliştirilmelidir. İşverenlerle birlikte hareket 
ederek, HIV/AIDS’in özel olarak kendi iş yerlerinde ve sektörlerin-
de yol açtığı ekonomik sonuçlar karşısında gerekli önlem ve uygu-
lamaları geliştirmelidir. 

HIV/AIDS önleme ve tedavi konularında bilinç ve duyarlılık 
düzeyini yükseltmek için işveren ve kuruluşları ve hükümetle bir-
likte hareket etmelidirler.

HIV/AIDS’li işçilere ayırımcılık gözetmeyen personel politika-
larının geliştirilmesi ve uygulanması için işverenlere destek olma-
lıdır. 

HIV/AIDS gerekçeli her tür uygulamayı yasal mercilere ilet-
melidirler. 

Salgının iş yeri bazında getirdiği konular, uygun tepkiler, HIV/
AIDS’li kişilerle bunların bakım vericilerinin genel ihtiyaçları ko-
nusunda eğitici programlar geliştirilmeli ve bu programlar uygu-
lanmalıdır. 

Çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak için 
işverenlere görüşlerini sunarak iş birliği yapmalı, risklerin azaltıl-
ması ve risk yönetiminde etkin adımlar atmalıdırlar. Kişisel koru-
yucu donanım ve ilk yardım hizmetlerinin hazır bulundurulma-
sı örnek adım olmalıdır. 

İşçilerin kendi tıbbi dosyalarına erişme hakkı vardır ancak işçi 
kuruluşları HIV/AIDS durumuna ilişkin kişisel verilere gireme-
melidir. Gizlilik kuralları ve ilgili şahsın rızasının alınması ilkele-
ri her durumda gözetilmelidir. 

Kayıt dışı sektörde çalışanlar, kendi kuruluşlarına üye olan iş-
çiler, ilgili diğer taraflarla iş birliği halinde kendi etkilerini bu sek-
törde çalışanları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırmalı ve gerek 
HIV/AIDS yaygınlaşmasını önleyecek gerekse etkilerini azaltacak 
yeni girişimleri desteklemelidir.

İşçiler ve kuruluşları, belirli işçi grupları için infeksiyon riskini 
artıran etmenleri işverenlerle görüşmelerde ele almalıdır. 

İşçi ve kuruluşlar gönüllülük temelinde ve gizli tutulan HIV 
danışmanlık ve test işlemlerine erişimi işverenle iş birliği halin-
de özendirmelidirler. 

İşçi kuruluşları HIV/AIDS çalışma yaşamına ışık tutacak sek-
törel bölgesel ve uluslararası gruplar oluşturulması yoluyla ülke sı-
nırlarının ötesine çıkan dayanışma sağlamalıdır.

BİLGİLENDİRME ve EĞİTİM YOLUYLA 
ÖNLEME (3, 8)
İşyerinde bilgilendirme ve eğitim programları, salgının yayılması-
nın önlenmesi ve HIV/AIDS’li çalışanlara karşı hoşgörünün sağ-
lanması açısıdan oldukça önemlidir. Etkili bir eğitim, çalışanla-
rın kendilerini HIV infeksiyonundan korunmalarını artırabilir. 
Eğitimle, HIV infeksiyonuna ilişkin endişe, damgalanma korku-
su azaltılabilir ve iş yerindeki çatışmalar minimum seviyede tutu-
labilir. Bu eğitimler için tüm paydaşlar, hükümet, işveren, işçi ve 
kuruluşlar en üst düzeyde iş birliği içinde olmalıdır. Bilgilendir-
me işlemleri yazılı materyallerin yanında uzaktan eğitim yöntem-
leri ile de yapılabilmelidir. Programlar yaş, cinsiyet, cinsel tercih, 
sektörel özellikler, iş yerindeki davranışsal risk etmenleri ve bun-
ların kültürel durumları gözetilerek geliştirilmeli ve saygı duyu-
lan, güvenilir kişiler tarafından uygulanmalıdır. Bu durumda ak-
ran eğitiminin oldukça etkili olduğu, HIV/AIDS’li insanların da 
programların geliştirilmesi ve uygulamasına daha yararlı olduğu 
gösterilmiştir. 

Eğitim içeriği, kapsamı, yöntemler çeşitlilik arz eder.  Eğitim 
çalışma hayatındaki tüm kesimlere yönelik olmalıdır: yönetici, de-
netçi ve personel dairelerinde çalışanların, eş eğiticilerin, işçi tem-
silcilerinin, sağlık ve güvenlik görevlilerinin, iş yeri ve iş müfettiş-
lerinin, görevleri gereği insan kanı ve diğer salgılarla temasta olan 
kişilerin eğitimleri hedeflenmelidir. 

Özellikle bulaş riski taşıyan işlerde çalışanlar iş yeri kazaları 
ve ilk yardım konusunda, bulaş riskini azaltacak evrensel önlem-
ler, koruyucu donanım kullanımı, temas halinde izlenmesi gere-
ken kural ve yöntemler, mesleki kaza durumunda tazminat alma 
hakkı konularında eğitim almalıdır.  

TEST UYGULANMASI (3, 8)
Rutin olarak çalışanlarda HIV testlerinin uygulanması gereksiz-
dir ve yapılmamalıdır, işe alma veya işin devamı için bir şart ola-
rak tutulmamalıdır.  Sigorta amaçlarına yönelik kullanılmama-
lı ve sigorta sistemleri tarafından ön koşul olarak aranmamalıdır. 

Epidemiyolojik amaçlı HIV taramaları sadece kişisel haklara 
ve gizlilik kurallarına gerekli özenin gösterilmesi koşuluyla, ano-
nim olacak şekilde iş yerlerinde epidemiyolojik tarama testleri ya-
pılabilir ama test yapılacak kişilerin bilgisi ve onayı olmalıdır.

Kişilerin kendi istekleri doğrultusunda test edilmeleri duru-
munda, gizlilik kurallarına kesin uyulacak şekilde ve iş yeri dı-
şında uygulanmalıdır. Gizlilik kurallarına kesin uyum gösteren 
nitelikli bir sağlık personeli tarafından test öncesi danışmanlık  
verilmelidir.  

İnsan kanı, vücut salgıları ya da dokuları ile mesleki faaliyetler 
nedeniyle bir temas olduysa hemen işçiye olayla ve tıbbi sonuçları 
ile ilgili gerekli bilgiler verilmelidir. HIV testinin yararlı olabilece-
ği, temas sonrası profilaksi imkânı anlatılmalı ve kişi uygun sağ-
lık kuruluşuna yönlendirilmelidir. İşçiye yasal hakları ve tazminat 
için başvuru yolları hakkında bilgi verilmelidir. 

İşyerinde HIV /AIDS’li vakalar varsa, diğer ciddi hastalıklar ya 
da durumlarda sağlanan yardım ölçüsünde yardım ve destek sağ-
lanmalıdır. Sosyal yardım, tazminat ve bakım açısından benzer 
imkân ve kolaylıklar sağlanmalıdır. İşçiler tıbbi açıdan çalışabile-
cek durumda oldukları sürece normal iş güvencesiyle diğer hak ve 
terfi imkanlarından yararlanabilmelidirler. 
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Danışmanlık desteği gereken durumlarda çalışanlar ülkede 
yürürlükte bulunan asgari standartlar çerçevesinde danışmanlık 
ve tedavi hizmetlerinden yararlanabilmeli, gerekli izin süresi ve-
rilmeli, herhangi bir ücret alınmamalı, cinsiyet farklılıkları göze-
tilerek farklı gereksinimler ve koşullara özen gösterilmelidir.

HIV/AIDS’in önlenmesi, ortaya çıkan vakaların tedavisi ve 
bu hastalıkla yaşama yollarının öğretilmesi iş yerinde sağlık hiz-
meti verilen iş yerlerinde ele alınması gereken konular olmalı-
dır. Bu hizmetler kapsamında antiretroviral ilaçlar temin edilebi-
lir, semptomlarda gerekli müdahaleler yapılabilir, beslenme konu-
sunda danışmanlık ve besin desteği sağlanabilir, bunun yanında 
cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar ve yaygın infeksiyonlar söz ko-
nusu olduğunda ilk tedavileri başlanabilir.

Hükümet, işverenler, işveren ve işçi kuruluşları HIV/AIDS’li 
işçilerin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yardım sağlayabilmeli-
dir.

Hükümetler, işverenler ve işçi kuruluşları, HIV/AIDS’li işçi-
lerin ve ailelerinin sosyal güvenlik ve mesleki programların sağ-
ladığı koruma ve yardımlardan eksiksiz şekilde yararlanabilmesi-
ni sağlamalıdır.

Hükümetler, özel sigorta şirketleri ve işverenler, danışmanlık, 
bakım, tedavi ve sosyal yardımlardan yararlanma ile ilgili bilgi-
lerin, işçilerin sağlık dosyaları ile birlikte gizli tutulmasına özen 
göstermelidir. Bu konuda ILO 1985 tarih ve 171 sayılı Mesleki Sağ-
lık Hizmetleri ile ilgili Tavsiyeler” de yer alan kurallar geçerlidir.    

Destek programları, HIV/AIDS’li bireylere ailelerini de kap-
sayacak yardım programları şeklinde geliştirilmelidir. Bu des-
tek programlarının yanı sıra aile bağlarını güçlendirmeye yöne-
lik izinler, bilgilendirme ve eğitim toplantılarına çağrı, özel oluş-
turulmuş destek programlarına katılma, işçi ailelerinin diğer üye-
lerine iş bulma konusunda yardımcı olma, anne-baba birisi veya 
her ikisini HIV/AIDS’den kaybetmiş kişilere örgün eğitim, mesle-
ki eğitim ve çıraklık eğitimi gibi alanlarda destek sağlanması, doğ-
rudan veya dolaylı maddi yardım, mevcut mali sorunların hafif-
letilmesi, hukuki danışmanlık sağlanması, işçilere avans verilme-
si, ailelere sosyal güvenlik ve mesleki programlarla ilgili yardım-
larda bulunulması gibi çeşitli yardım ve kolaylıklar uygulanabilir.  

Çalışma hayatındaki uluslararası bu düzenlemelerin ve öneri-
lerin ışığında 2014 yılında Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlü-
ğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığının resmi yazısı ile has-
ta mahremiyetinin önemi, ayrımcılığın yapılmaması vurgulan-
mış, rutin iş başvurularında HIV testinin, bulaş açısından risk 
oluşturabilecek nadir durumlar dışında yapılmasına gerek olma-
dığı, infekte bireylerin gıda sektöründe çalışmasında sakınca bu-
lunmadığı, ağır ve tehlikeli işlerde çalışıp çalışmama kararını he-
kimi tarafından değerlendirilmesi sonucunda verilmesi şeklinde  
düzenlemiştir.

Küresel bir salgın sayılan HIV/AIDS ile mücadele ve çalışma 
hayatındaki düzenlemelere ilişkin daha ayrıntılı bilgiler, hedef-
ler ve düzenlemeler Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün web siteleri ve kılavuzları takip edilmelidir. 
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İş ve Meslek hastalıkları ile romatolojik hastalıkların ilişkisi 
genellikle iki yönlüdür. Yani inflamatuvar romatolojik hasta-
lıkların çalışma hayatına etkileri olmasının yanı sıra çalışma 
hayatı da romatolojik hastalıkları çeşitli şekillerde etkilemektedir. 
Bu bölümde romatizmal hastalık tanımı ve çeşitleri, inflamatuvar 
romatolojik hastalıkların çalışma hayatına etkilerine ve çalışma 
hayatının romatolojik hastalıklara etkisine yer verilmiştir. 

ROMATİZMAL HASTALIK  
TANIMI ve ÇEŞİTLERİ
Romatizma tanımı, eklemleri ve çevresindeki dokuları (kemik, 
kas, eklem, bağlar) etkileyebilen birçok ağrılı durumu kapsamak-
tadır. ‘’Romatizma’’ denen tek bir hastalık yoktur. ‘’Romatizma’’ 
çok sayıda hastalığı kapsayan bir tanımdır ve 200’ün üzerinde 
türü vardır.

Romatizmal hastalıklar, diğer adıyla kas-iskelet sistemi hasta-
lıkları etkilenen bölgelerde ağrı ve hareket kısıtlılığına, bazen de 
şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan hastalıklardır. Romatiz-
mal hastalıkları inflamatuvar olan ve olmayanlar olarak iki büyük 
gruba ayırabiliriz (Tablo 1). İnflamatuvar olan romatolojik hasta-
lıklar ise ağırlıklı sekel bölgesine göre iki gruba ayrılabilir. 
•	 Sekel Kas-iskelet Sisteminde: Romatoid Artrit, Spondiloart-

ropatiler, Kollajen Doku Hastalıkları
•	 Sekel Kas-İskelet Sistemi Dışında: Kollajen Doku Hastalıkla-

rı, Vaskülitler, Diğer (Ailesel Akdeniz Ateşi, Behçet Hastalığı)

Artritler, eklem inflamasyonunu tanımlar ve romatizmal hasta-
lıkların sadece bir kısmını oluştururlar. Romatizmal hastalıklar iç 
organları da etkileyebilir (Tablo 2).

Tüm yaş gruplarındaki insanların 3’te biri hayatlarının bir dö-
neminde romatizmal hastalıklardan etkilenir. Romatizmal has-
talık gelişim riskini arttıran bazı faktörler arasında sigara iç-
mek, kilolu olmak, genetik faktörler, eklemlerin fazla kullanılma-
sı, eklem hasarına neden olan bazı meslekler ve artan yaş olarak  
sıralanabilir.

Romatizmal hastalıkların tanısı medikal öykü, fizik muayene, 
spesifik laboratuvar testleri ve görüntüleme incelemeleriyle konu-
labilir. Tüm hastalar için uygun tek tedavi veya ilaç yoktur. İnfla-
matuvar artritlerde hastalık progresyonunu kontrol etmeye yara-
yan geleneksel hastalık modifiye edici ilaçlara (DMARD, disease 

modifying antirheumatic drugs) ek olarak biyolojik ajan tedavile-
ri gibi daha yeni tedavi seçenekleri mevcuttur. 

Tablo 1. İnflamasyon durumuna göre romatizmal hastalık örnekleri

İnflamatuvar olmayan 

romatizmal hastalıklar

İnflamatuvar romatizmal 

hastalıklar

Eklemlerde kireçlenme (Osteoartrit)

İltihaplı eklem romatizması 

(Romatoid artrit, Sedef 

romatizması)

Kemik erimesi (Osteoporoz)
İltihaplı bel romatizması (Ankilozan 

spondilit)

Bel ve boyun fıtığı (Disk hernileri)
İltihaplı bağ dokusu hastalıkları 

(Lupus, Skleroderma)

Tenisçi dirseği (Lateral epikondilit)
İltihaplı kas romatizması 

(Polimiyozit, Dermatomyozit)

Avrupa’da romatizmal hastalıkların yıllık maliyeti 200 milyar 
eurodan fazladır. Yeterli tedavi edilmediklerinde yürümek, mer-
diven çıkmak, yemek pişirmek ve kişisel hijyen gibi günlük aktivi-
teler etkilenebilir. Romatizmal hastalıkların aynı zamanda iş ka-
pasitesi üzerine de etkisi vardır. Çalışan yaş grubundaki insanlar-
da fiziksel engelliliğe neden olarak erken emeklilik ve hastalık iz-
ninin en büyük nedenini oluştururlar (1).
 
ROMATOLOJİK HASTALIKLARIN 
ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ
İNFLAMATUVAR ARTRİTLER 
Romatoid Artrit (RA)
Romatoid artrit (RA) sık görülen kronik ve sistemik bir inflamatu-
var eklem hastalığıdır. RA patogenezi karmaşıktır ve genetik ola-
rak duyarlı bireylerde hastalığı tetikleyen çevresel faktörleri içerir 
(2). Yeterli derecede tedavi edilmediğinde RA, eklem hasarı ve geri 
dönüşümsüz sakatlığa yol açabilir. 

RA’da epidemiyolojik çalışmaların çoğu batı ülkelerinde yapıl-
mış olup beyaz ırkta prevalansının %0.5-1 arasında olduğu tahmin 
edilmektedir (3, 4). RA’nın gelişiminde genetik, cinsiyet ve çevre-
sel etkenler gibi birçok risk faktörü rol oynar. Öngörülen çevresel 
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riskler arasında sigara içmek, silika maruziyeti, çeşitli mikroorga-
nizmalar, obezite ve mikrobiyatada değişiklikler yer alır (5).

Sinovyal inflamasyona bağlı olarak el ve ayakların küçük ek-
lemlerinde görülen ağrılı şişlik RA’nın temel klinik özelliğidir. 
Hastalar tipik olarak sabah sertliği tarif eder ve muayenede ek-
lemlerde hassasiyet saptanır. RA’da etkilenen eklemler oldukça 
spesifiktir; el ve ayakların metakarpofalangeal ve metotarsofalan-
geal eklemleri ile proksimal interfalangeal eklemler, el bileği, ayak 
bileği, dirsek, omuz, diz ve kalça eklemleri başlıca tutulan eklem 
bölgeleridir (6). 

 Tüm periferik eklemler tutulabilmesine rağmen, distal inter-
falangeal eklemler ve aksiyel eklemler nadiren RA’dan etkilenir. 
Bunun en önemli istisnası, servikal omurgada C1-C2 ekleminin 
tutulumudur. Sistemik bir hastalık olan RA, akut faz cevabının 
artmasıyla karakterizedir ve gözlerde, akciğerlerde, kalpte ve di-
ğer organlarda bir dizi eklem dışı bulgulara neden olabilir. Tedavi-
sinde asıl olarak hastalık modifiye edici ilaçlar kullanılır. Bu ilaç-
lar genel olarak sentetik ve biyolojik modifiye edici ilaçlar olarak 
iki ana gruba ayrılırlar (7).

RA sağlık ilişkili hayat kalitesini etkilemektedir (8). Amerikan 
ve İngiliz toplumunda yapılan çalışmalarda fiziksel performansın 
yanında mental sağlıkta da gerileme yaptığı gösterilmiş olan RA 
sağlık ilişkili hayat kalitesini düşürmektedir (9). Hastalığın doğ-
rudan (ilaçlar ve bunları kullanırken yapılan izlem gibi) ve dolaylı 
maddi maliyetleri (verimlilik kaybı, kontrolsüz hastalık nedeniy-
le işsizlik gibi) yanında ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkileri gibi 
maddi olmayan maliyetleri de vardır. Üretkenlik kaybı gibi dolay-
lı maliyetler, romatoid artritte toplam maliyetin önemli bir bölü-
münü oluşturur. Bu noktada absentizim ve presentizm tanımla-
rını açıklamak gerekir. Absentizm; sağlık sorunu nedenli işe de-
vamsızlık, bir kişinin sağlık sorunları nedeniyle işine gidememe-
sidir. Çok nedenli ve kompleks bir fenomen olarak ele alınmakta-
dır. Presentizm ise hastalık varlığına rağmen işe gidilmesi, hasta 
iken çalışılması ile ortaya çıkan verimlilik kaybı fenomenidir. Ro-
matoid artritte sadece absentizm değil, aynı zamanda presentizm 

de dahil olmak üzere, verimliliğin çeşitli yönleri hastalıktan etki-
lenebilir. (10). 

Romatoid artritin ekonomik yükü literatürde kapsamlı bir şe-
kilde incelenmiştir. 2009 yılında yapılan 26 maliyet veya maliyet 
etkinliği çalışmasının sistematik bir gözden geçirmesi, toplam or-
talama RA maliyetinin hasta başına yılda yaklaşık 14,906 € oldu-
ğunu göstermiştir. Dolaylı verimlilik maliyetleri toplam maliye-
tin en büyük bölümünü oluşturmaktadır (11). 2008 yılında rapor-
lanan bir analizde, RA’nın topluma toplam maliyetinin Avrupa’da 
45,3 milyar € ve ABD’de 41,6 milyar € olarak tahmin edilmiş-
tir (12). Türkiye’de 3. basamak romatoloji kliniklerinde yapılan 
ve RA ve ankilozan spondilit (AS) hastalarında bakım ve teda-
vi maliyetlerini araştıran bir çalışmaya farklı şehirlerden toplam 
22 romatolog katılmıştır. İndirekt maliyetler, hastalık nedeniyle 
işe gidilmeyen gün sayısı, özür oranı, erken emeklilik, erken ölüm 
gibi parametreler incelenmiştir. Prodüktivite kaybının yıllık 
maliyeti RA için 2917 Euro, AS için 3565 Euro olarak saptanmıştır. 
İndirekt maliyetlerin ise RA için 7058 Euro ve AS için 6989 Euro 
olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda kaybedilen 
üretkenlik maliyetinin tıbbi masraftan daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Diğer bir önemli sonuç ise, RA ve AS’li hastalarda 
dolaylı maliyetlerin toplam maliyetlerin sırası ile %70’ini ve 
%66’sını oluşturmasıdır (13). 

Ankilozan Spondilit (AS)
AS, spondiloartopati (SpA) grubu romatizmal hastalıkların pro-
totipidir (14). Sakroiliit AS’nin en erken bulgusudur, ancak hasta-
lık seyrinde periferik eklemler ve eklem dışı yapılar da etkilenebi-
lir. Etkilenen eklemlerde erozyonlar ve skleroz, entezis bölgelerin-
de inflamasyona bağlı dejenerasyon ve ossifikasyonlar görülebilir. 
Doku yavaş yavaş fibrokartilaj ile değiştirilir ve daha sonra ossifi-
ye olur. Bu lezyonlar omurgada meydana geldiğinde, disk kıkırda-
ğının anulus fibrozusu ve vertebral kemiğin kenarı geri dönüşüm-
süz hasara uğrar. Dış anulus lifler kemik ile yer değiştirir ve ver-
tebral kemikler birbiri ile kaynaşır. Hastalığın ilerleyen aşamala-

Tablo 2. Romatolojik Hastalıklarda Tutulabilen Organ ve Doku Sistemleri

Göz

Dev hücreli arterit, Behçet hastalığı, Sistemik Lupus Erimatozus (SLE)

Poliarteritis Nodosa (PAN), Sarkoidoz, Granülomatöz Polianjitis (GPA,Wegener)

Antifosfolipid Sendromu (APS)

Üst Solunum Yolu GPA, Yineleyici Polikondrit

Akciğer
SLE, Behçet, Skleroderma, Sarkoidoz, GPA, Eozinofilik GPA (EGPA-Churg Strauss), Sjögren Sendromu, APS, Romatoid 

Artrit (RA), Mikroskopik polianjitis (MPA), Mikst Konnektif Doku Hastalığı (MKDH)

Periferik Sinir Sistemi SLE, PAN, GPA, RA, EGPA, Sjögren Sendromu, Kriyogloblunemik vaskülit

Gastrointestinal Sistem
SLE, PAN, Behçet, Henoch Schönlein Vasküliti (HSP)

GPA, Skleroderma, Amiloidozis 

Santral Sinir Sistemi SLE, PAN, Primer Santral Sinir Sistemi Vasküliti (PSSV), Behçet, Sarkoidoz, GPA, CSS, Sjögren Sendromu, APS

Kardiyovasküler Sistem

SLE, PAN, Polimyozit, Behçet,

Sarkoidoz, GPA, CSS, Skleroderma, Takayasu arteriti,

Temporal arterit, APS

Hepatobilier Sistem
SLE, PAN, Behçet, Sjögren Sendromu,

Sarkoidoz, Still hastalığı, Felty Sendromu

Üriner Sistem SLE, PAN, CSS, Skleroderma, APS, GPA, Mikroskopik polianjitis, Kriyogloblunemik vaskülit, HSP, Amiloidozis

Kemik iliği SLE, Still hastalığı, APS
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rında “bambu kamışı omurga” olarak adlandırılan uzun bir kemik 
kolon oluşturur (15). 

AS genellikle hayatın ikinci veya üçüncü dekatında başlar (16). 
Almanya’da yapılan ve 3000 hastanın katıldığı bir anket çalışma-
sında AS hastalarında ilk semptomların başladığı yaşlar incelen-
miştir; hastaların % 4’ünde 15 yaşından önce, % 90’ında 15-40 
yaş arasında, kalan % 6’sında ise 40 yaşından sonra semptomla-
rın başladığı tespit edilmiştir (17). Erkekler kadınlardan 2-3 kat 
fazla oranda AS’den etkilenmektedir (18). Spondiloartropatile-
rin popülasyondaki genel prevalansının %1,9 kadar yüksek olduğu  
bildirilmiştir (14). 

Bir kişiyi AS’ye yatkınlaştıran risk faktörleri şunlardır: (a) 
HLA-B27 seropozitifliği; (b) AS için aile öyküsü; (c) erkek cinsi-
yet; ve (d) sık gastrointestinal enfeksiyonlar (19). İlk semptom ti-
pik olarak sinsi başlangıçlı bel ağrısıdır. Ağrı genellikle kalçada ve 
/ veya alt lomber bölgelerde derinden hissedilir ve birkaç saat sü-
ren, aktivite ile düzelen ve hareketsizlik ile artış gösteren karak-
terdedir. Ağrı genellikle geceleri daha kötüdür. Kronik inflamatu-
ar bel ağrısı ile başvuran hastaların yaklaşık % 5’i AS veya başka 
bir SpA grubu hastalığa sahiptir (20). Akut anterior üveit başta ol-
mak üzere AS’nin eklem dışı belirtileri olabilir.

AS’nin erken yaşlarda başlaması nedeniyle, hastalığın yaşam 
boyu sosyoekonomik etkisi hem hasta hem de toplum için önem-
li olabilir. Yakın dönemde yayınlanan güncel bir sistematik lite-
ratür derlemesi AS’de çalışma durumunu bildirmiştir. AS’li has-
talar arasında istihdam oranlarının %55 ile %89 arasında olduğu 
bulunmuştur. Ücretli bir işte çalışanlar için yıllık izin günleri ra-
por edilmiş ve her hasta için 6 ila 46 gün arasında değiştiği göz-
lenmiştir. İş engeli %3 ile %41 arasında değişmiştir ve çalışmala-
rın yarısında %20’den yüksek bulunmuştur. Birçok çalışma ile-
ri yaş, uzun hastalık süresi, düşük eğitim düzeyi, fiziksel işlevsel-
lik, ağrı ve fiziksel olarak daha zorlu işlerin yapılmasının hasta-
lığa bağlı özür için önemli risk faktörleri olduğunu belirlemiştir 
(21). 52.444 RA ve 8776 AS hastasını içeren ve Alman romatolo-
jik veri tabanından elde edilen veriler kullanılarak yapılan bir ça-
lışmada, Zink ve arkadaşları AS hastalarında (%71,3; kadınlarda 
%62,5 ve erkeklerde %75,3) RA hastalarından (%49,5; kadınlarda 
%45,1 ve erkeklerde %64,3) daha yüksek bir istihdam oranı oldu-
ğunu saptamışlardır (18). ABD’de yapılan prospektif bir kohort 
çalışmasında 241 hastada AS ile ilişkili verimlilik maliyetleri he-
saplanmıştır. Bu çalışmada, ücretli ve ücretsiz işlerin verimlilik 
maliyetlerini hesaplamak için emekliler ve ev çalışanlarında AS 
semptomları nedeniyle sınırlı aktivite yapılan gün sayısı da ana-
lize dahil edilmiştir. Hasta başına yıllık ortalama verimlilik ma-
liyeti 4945 dolar olarak saptanmıştır. Bu maliyet 1998 yılı satın 
alma paritelerini kullanarak dönüştürülmüş ve hasta başına 4227 
Euro olarak bulunmuştur. Karşılaştırma yapıldığında RA’nın kişi 
başı maliyetinin yılda 924 eurodan 15.745 euroya ulaştığı bildi-
rilmiştir (22). 

Ankilozan spondilit veya aksiyel spondiloartropatiye sahip 
hastalarda iş verimi üzerine yapılan bir çalışmada hastaların 
%39’u tam zamanlı bir işte çalıştığını, %14’ü yarı zamanlı bir işte 
çalıştığını, %15’i ise sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını be-
lirtmiştir. Yine aynı çalışmada AS’nin iş hayatına etkisi soruldu-
ğunda hastaların %77’si az veya çok negatif etkisi olduğunu belirt-
miştir (23). 

BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI 
Bağ dokusu hastalıkları tanımı içerisinde Sistemik Lupus Erite-
matozus, Sjogren Sendromu, Skleroderma, Polimiyozit, Dermato-
miyozit, Mikst Konnektif Doku Hastalığı gibi birçok hastalık gir-
mektedir. Bu yazıda bağ dokusu (kollajen doku) hastalıklarının 
prototipi olan ver görece daha sık görülen Sistemik Lupus Erima-
tozus (SLE) ile ilgili bilgi verilecektir. 

SLE, heterojen ve geniş bir klinik spektruma sahiptir. Dökün-
tü, artrit, anemi, trombositopeni, serozit, nefrit, nöbet ve psikoza 
kadar değişen klinik bulgular saptanabilir (Tablo 3). Sistemik lu-
pus eritematozus insidansı ve prevalansı, yeni sınıflama kriterleri-
nin kullanılmasına bağlı olarak muhtemelen daha hafif vakaların 
tanımlanması ve sağkalımın artması nedeniyle artmaktadır. ABD 
nüfusunda, tüm ırklar arasında yıllık insidansı 100.000’de 5,1 ve 
prevalans 100 000’de 52,2 olarak saptanmıştır (24). 

Çevresel faktörler (UV ışına maruz kalım ve Ebstein Barr 
virüsü enfeksiyonu), hormonal faktörler ve genetik etkileşimler, 
Epstein-Barr virüs enfeksiyonu ve hormonal faktörler ile genetik 
etkileşimler hastalık patogenezinde rol oynayan başlıca faktörler-
dir. Tanı öncelikle kliniktir ve bulguların heterojenliğinden dola-
yı zorlayıcıdır (25). 

SLE tedavisinde steroidler, non steroid anti inflamatuar 
(NSAİ) ilaçlar, hidroksiklorokin, siklofosfamid, azatiopürin, me-
totreksat, siklosporin, mikofenolat mofetil, takrolimus, biyolojik 
ajanlar veya intravenöz immunglobulinler kullanılır. Her hasta-
nın tedavisi tutulan organ ve doku sistemlerine göre genellikle  
bireyselleştirilir (24). 

Finlandiya’da erken SLE hastalığının hastalığa bağlı özür etki-
lerini araştıran retrospektif bir çalışmada 2000-2007 yılları ara-
sında 18-64 yaş aralığındaki 446 hastanın verisi (yaş ortalaması 
42, %89 kadın) incelenmiştir. Ortanca 5,3 yıllık takipte 27 hasta-
nın SLE kaynaklı nedenlerden dolayı malulen emekli olduğu sap-
tanmıştır. Yaş-cinsiyet eşleştirilmiş popülasyona göre 5,4 kat art-
mış malulen emeklilik risk artışı olduğu ve yıllık işe gidememe 
oranının ise ortalama 32 gün olduğu tespit edilmiştir (26). 

Tablo 3. SLE hastalarında ilk başvuruda ve takip süresince belirti ve bul-
guların sıklığı (n=1.000) (26)

Belirti ve Bulgular
İlk Başvuru, 

%

Takip

%

Konstitusyonel semptomlar 36 52

Artralji/Artrit 69 84

Deri bulguları 40 58

Mukoza bulguları 11 24

Plevral tutulum 17 36

Akciğer tutulumu 3 7

Raynaud Fenomeni 18 34

Tromboflebit 4 14

Renal tutulum 16 39

Santral sinir sistemi tutulumu 12 27

Lenfadenopati 7 12

Miyozit/miyopati 4 9
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Literatürde SLE hastalarının iş görememe ya da işten ayrıl-
ma sıklığının %15-51 olduğu (tanıdan 3-15 yıl sonra) ve hastala-
rın %20-32’sinin engelli yardımı aldığı saptanmıştır. Düşük eği-
tim düzeyi, yüksek hastalık aktivitesi, yüksek hastalık hasarı, ile-
ri yaş ve yüksek fiziksel iş yükü, iş sakatlığının veya iş bırakmanın 
bağımsız belirleyicileridir (27). 

PRİMER VASKÜLİTLER
Vaskülit, kan damarlarındaki inflamatuvar değişiklikler ve sonu-
cunda gelişen hasar ile tanımlanan klinikopatolojik bir süreçtir. 
Damar doku tabakalarının bazılarında veya hepsinde inflamatu-
var hücre infiltrasyonu, ödem ve nekroz sonucunda doku iskemi-
sine, nekroz ve kanamaya neden olmaktadır. Vaskülit, sistemik ve 
çoklu organ tutulumu yapabilen bir hastalıktır. Tek veya sınırlı sa-
yıda organ belirtisi kliniğe hakim olabilir. Primer vaskülitler tanı-
mı içerisinde birçok hastalık yer alması sebebiyle sınıflandırmada 
kullanılan damar çaplarına göre gruplandırılarak bilgi verilecektir. 

Küçük Çaplı Damar Vaskülitleri
İmmün Kompleks Küçük Damar Vaskülitleri

İmmün kompleks küçük damar vaskülitleri, ağırlıklı olarak 
küçük damarları  etkileyen, immünglobulin  ve/veya tamamlayıcı 
olarak  işaretlenmiş  damar  duvarı birikintileri  ile karakterize 
vaskülitlerdir. İmmün kompleks küçük damar vaskülitlerine 
örnek olarak;
- Kriyoglobunemik vaskülit
- IgA vasküliti (Henoch-Schönlein)
-	 Hipokomplementemik	ürtikeryal	vaskülit	(Anti-C1q	vasküliti)
- Anti glomerüler bazal membran (GBM) hastalığı verilebilir.

Anti-nötrofil sitoplazmik antikor  

(ANCA)-ilişkili küçük damar vaskülitleri

- Mikroskopik polianjitis: MPA, en çok nekrotizan glomerü-
lonefrit ve / veya pulmoner kapillerit şeklinde seyreden ve kıl-
cal damarları, venülleri veya arteriyolleri etkileyen, nekrotizan 
bir vaskülittir. Orta ve küçük boyutlu arterlerin tutulumu da 
mevcut olabilir.

- Polianjitisle seyreden granülomatozis (Wegener,GPA): Ço-
ğunlukla küçük ila orta boy damarları içeren nekrotizan bir 
vaskülittir. Tipik olarak, üst ve alt solunum yollarının granü-
lomatöz inflamasyon yanı sıra nekrotizan ve immün biriki-
min az olduğu veya hiç olmadığı glomerülonefrite neden olur. 
ANCA, GPA’lı hastaların >%80’inde pozitif olarak bulunur.

- Polianjitisle seyreden eozinofilik granülomatozis (Churg-
Strauss): Baskın olarak küçük ila orta ölçekli damarları etki-
leyen eozinofillerden  zengin bir nekrotizan vaskülittir. Has-
talarda sıklıkla kronik rinosinüzit, astım ve belirgin periferik 
kan eozinofilisi vardır. ANCA pozitif olan hastalarda glome-
rülonefrit  daha sık görülür.

Orta çaplı damar vaskülitleri

- Poliarteritis nodosa: Poliarteritis nodosa, tipik olarak orta 
ve küçük boyutlu arterleri etkileyen sistemik bir nekrotizan  
vaskülittir.

- Kawasaki hastalığı: Kawasaki hastalığı, ağırlıklı olarak orta 
ve küçük arterleri etkileyen bir arterittir, ancak aort ve büyük 

arterler de tutulabilir. Hastalık genellikle çocuklarda görü-
lür ve sıklıkla mukokutanöz lenf nodu sendromu ile ilişkilidir. 
Koroner arterler de etkilenebilir. Yetişkinlerde az sayıda vaka  
bildirilmiştir.

Büyük çaplı damar vaskülitleri

- Takayasu arteriti: Takayasu arteriti öncelikle aortu ve ana 
dallarını etkiler. Hastalığın başlangıcı genellikle 30 yaşından 
öncedir.

- Dev hücreli arterit: Temporal arterit olarak da bilinen dev 
hücreli arterit (Giant cell arteritis, GCA), ağırlıklı olarak aort 
ve / veya ana dallarını etkiler, yüzeyel temporal arter de dahil 
olmak üzere karotisin dallarını tutar (28).

ABD veya Kanada’da yaşayan, Vaskülit Klinik Araştırma Konsor-
siyumu Hasta İletişim Kayıt Sistemi’nde kayıtlı ve tanı sonrası en 
az 1 yıl takip edilen hastalar çevrimiçi ankete dayalı bir çalışmaya 
katılmıştır. Farklı sistemik vaskülit tanılarına sahip 421 hasta Ha-
ziran ve Aralık 2015 arasındaki anketi tamamlamıştır. Hastaların 
çoğunluğu kadın (%70) ve beyaz ırktandır (%90). GPA en sık görü-
len vaskülit tipidir (%49) ve tanı sırasındaki ortalama yaş 53 ola-
rak saptanmıştır. Vaskülit tanısı konulduğunda hastaların %70’i 
ücretli bir işte çalışırken %6’sının emekli, %2’sinin ise engelli oldu-
ğu gözlenmiştir. Hastalıklarının seyri boyunca ve ortalama 8±6,4 
yıl takibin ardından, katılımcıların %26’sı kalıcı olarak çalışmaz 
hale gelmiş veya vaskülit nedeniyle erken emekli olmak zorunda 
kalmıştır. Kalıcı iş sakatlığı ile bağımsız olarak ilişkisi saptanan 
değişkenler arasında işin fiziksel yükü, daha az destekleyici çalış-
ma ortamı, solunum yolu hastalığı, ağrı ve kognitif bozukluk gibi 
semptomların varlığı sayılabilir. Genel olarak, hastalar ortalama 
verimliliğin %6,9 ve gelir düzeyinin ise %45 oranında azaldığını 
beyan etmişlerdir. Sonuç olarak vaskülite bağlı olarak hastalar 
sıklıkla iş, üretkenlik ve kişisel gelirlerinde kayıp yaşamıştır (29). 

ÇALIŞMA HAYATININ ROMATOLOJİK 
HASTALIKLARA ETKİSİ
Tekrarlayıcı travma, dejeneratif artritlerin incelendiği epidemiyo-
lojik çalışmalarda aktivite ve eklem rahatsızlığı arasındaki ilişki-
yi açıklamaktadır. Diz çökmenin yoğun kullanıldığı tersane, ma-
den çalışanlarında, çiftçiler, inşaat işçileri, otel temizlik personeli 
gibi meslek gruplarında diz osteoartinin toplumdan daha sık göz-
lendiği saptanmıştır. Osteoartritler dışında mesleki maruz kalım-
lardan kaynaklanabilecek diğer romatolojik bozukluklar ve risk-
li çalışanlar: 

•	 Raynaud fenomeni: vibrasyona veya kimyasal etkenlere 
maruz kalanlarda (polivinil klorid), 

•	 Otoimmün hastalıklar: okulda öğretmenlik yapanlarda, 
tarım ile uğraşanlarda, hayvan ve pestisit maruziyeti olan 
çalışanlarda, madencilerde, tekstil makinesi kullananlarda 
ve dekorasyon yapanlarda, 

•	 Skleroderma: silika ve solvent maruziyetinda, vibrasyonlu 
alet kullananlarda, 

•	 Skleroderma benzeri sendrom: Kolza tohumu (Brassica 
napus) yağı ve L-triptofan maruz kalımında, 

•	 SLE: güneş, silika, civa, pestisit, oje, boya, hidrazin, solvent 
maruz kalımı olanlarda, vardiyalı çalışanlarda 
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•	 Granülomatöz vaskülit: civa ve kurşun maruz kalımı olan-
larda, 

•	 Primer sistemik vaskülit: Tarımla uğraşanlarda, silika ve 
solvent maruziyeti olanlarda

•	 Anti-sentetaz sendromu: Toz, gaz ve dumana maruz ka-
lanlarda,

•	 Psöriatik artrit: Ağır yük kaldıranlarda
•	 Gut ve hiperürisemi: Kurşun maruz kalımı olanlarda
•	 RA (Kaplan sendromu): Silika maruz kalımı, insektisit ma-

ruz kalımı olanlarda, olarak sıralanabilir (30). 

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ
Ailesel Akdeniz Ateşi (İng. familial mediteranean fever, FMF) en 
sık görülen monogenik periyodik ateş sendromudur ve tekrarla-
yan ateş, serozit, artrit, dermal manifestasyon atakları ile karakte-
rizedir. MEFV geni 1997 yılında FMF’den sorumlu gen olarak ta-
nımlanmış ve otozomal resesif bir şekilde kalıtıldığı gösterilmiş-
tir. Bu gen kontrolsüz interlökin-1 (IL-1) salınımına ve artmış inf-
lamasyona yol açan mutant pirin proteinini kodlar. Tanı esas ola-
rak kliniktir ve bunu desteklemek için genetik testler genetik test-
ler kullanılabilir. Kolşisin FMF tedavisinin temel ilacıdır. Atakları 
azaltır, yaşam kalitesini artırır ve hastalığın en önemli komplikas-
yonu olan amiloidozu önler. Genetik test ve moleküler çalışmalar-
daki son gelişmeler, IL-1 inhibitörleri gibi yeni tedavilerinin geliş-
tirilmesine yardımcı olmuştur (31). 

FMF’li hastalarda atakların potansiyel tetikleyicilerinin ince-
lendiği bir çalışmada soğuk algınlığı, duygusal stres, yorgunluk, 
uzun süre ayakta kalma, uzun süreli seyahat, açlık, artmış gıda 
alımı, travma ve enfeksiyon gibi faktörlerin tetikleyici olabilece-
ği kaydedilmiştir. Bu çalışmada toplamda 275 FMF hastası in-
celenmiştir (erkek/kadın: 177/98). Bunların serozit ataklarını te-
tikleyen faktörlerin %59,3’ünde soğuk, %49,8’inde duygusal stres, 
%40,0’ında yorgunluk, %33,7’ünde menstürasyon olduğu, kas is-
kelet sistemi ataklarını tetikleyen faktörlerin ise %78,8’inde uzun 
süre ayakta kalma, %64,1’inde uzun süren seyahat, %47,8’inde ise 
yorgunluk olduğu saptanmıştır (32). 

Ermenistan’da yapılan bir vaka-kontrol çalışmasında da FMF 
tanılı hastalarda çoklu stres nedeniyle iki gün içerisinde atak gö-
rülebildiği ve yüksek yağlı diyet veya fiziksel hareket artışının atak 
gelişimi üzerine etkisi olmadığı saptanmıştır (33). 

RAYNAUD FENOMENİ
Kişinin soğuk veya emosyonel strese maruziyeti sonucu bir veya 
birden fazla parmağında oluşan renk değişimi ile karakterize va-
zospastik duruma Raynaud fenomeni denir. Primer Raynaud fe-
nomeni altta herhangi bir hastalık olmayanlarda gözlenen durum 
iken sekonder Raynaud fenomeninde altta yatan bir hastalık söz 
konusudur. 

Sekonder Raynaud fenomenine yol açabilen hastalıklar:
•	 Romatizmal hastalıklar: Skleroderma, SLE, Dermatomyozit, 

Sjögren sendromu, Bağ doku romatizmaları
•	 Hematolojik hastalıklar: Kriyoglobunemi, paraneoplastik 

paraneoplastik durumlar, soğuk aglütinasyonu
•	 Endokrin bozukluk: Hipotiroidi
•	 Vasküler bozukluklar: Obstruktif bozukluklar
•	 Nörolojik	bozukluklar:	Karpal	tünel	sendromu

•	 Çevresel etkenler: Vibrasyon maruziyeti ve soğuk ısırığı
•	 İlaç veya toksin kaynaklı bozukluklar: Sempatomimetik ilaç-

lar, interferon alfa 2b, ergotamin, kemoterapötik ajanlar (34).

Raynaud Fenomeni benzeri tabloya yol açan 
mesleki durumlar (35)
•	 Vibrasyon kaynaklı beyaz parmak hastalığı
 Etyolojisinde kronik sempatomimetik hiperaktivite ve vazore-

gülasyondan sorumlu yapılarda hasar vardır. Kliniğinde atak-
larla giden parmak beyazlaşması, parestezi, ağrı, kontralate-
ral eklemde tutulma, kalp fonksiyonlarında değişme ve işit-
me kaybı mevcuttur. Tanısı mesleki anamnez, fizik muayene 
ve soğuk provokasyon testi ile konulur. Ayırıcı tanısında pri-
mer ve sekonder Raynaud fenomeni, torasik çıkış sendromu ve 
karpal tünel sendromu vardır. Tedavisinde vazodilatatör ilaç-
lar, soğuktan korunma ve sigaranın bırakılması önerilir.

•	 Hipotenar çekiç sendromu
 Hipotenar travmaya bağlı ulnar arter lezyonlarını tanım-

lar. Etiyolojisinde ulnar arterin anevrizmal değişiklikleri veya 
trombozu, parmak arterlerinde embolik tıkanıklık vardır. Kli-
niğinde soğuğa maruz kalımla oluşan ağrı, baş parmak dışın-
daki parmaklarda renk değişikliği, makroskopik arteriyal yet-
mezlik gözlenebilir. Tanısında meslek anamnezi, fizik muaye-
ne, dupleks ultrasonografi, anjiyografi kullanılır. Ayırıcı ta-
nısında primer ve sekonder Raynaud fenomeni, torasik çıkış 
sendromu, kardiyak emboli, vaskülit düşünülebilir. Tedavisin-
de fibrinoliz, trombektomi, ve etkilenen ulnar arter kısmının 
rezeksiyonu uygulanabilir (36). 

•	 Vinil	klorid	maruziyeti	(37)	olarak	sıralanabilir.	

KARPAL TÜNEL SENDROMU (KTS)
Parmaklarda ağrı ve hissizlik tipik bulgularıdır. Bulgular radyal ta-
raftaki 3 parmak ve dördüncü parmağın yarısında parmakta belir-
gindir ancak ele veya el bileğinin proksimaline yayılabilir. Semp-
tomlar gece veya sabah erken saatte en şiddetlidir. İleri vakalar-
da elin tenar kısmında atrofi ve/veya baş parmak abduksiyonunda 
güçsüzlük oluşur. Klinik tanı doğrulama testi olarak Tinel (fleksör 
retinaküluma vurma) ve Phalen (bileğin 1 dakika pasif fleksiyonu) 
provokasyon testleri yapılır. KTS’nin ayırıcı tanısında nöropatiler 
vardır. C6-C7 radikülopatilerin semptomları benzerlik gösterebi-
lir. KTS’nin insidansı yıllık 100.000’de 99 olarak saptanmış olup, 
en sık görülen mononöropatidir (38). Genel popülasyondaki pre-
valansının %7-19 olduğu düşünülmektedir (39). 

Hagberg ve arkadaşları, meslek örgütleri hakkında bilgiler içe-
ren 21 çalışmanın analizinde, tekrarlayan ve güçlü bir kavrayış ge-
rektiren işlerde KTS riskinin artmış olduğunu bildirmiştir (40). 
Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (The National Institute 
for Occupational Safety and Health, NIOSH)’nün kas iskelet siste-
mi ve iş yeri faktörleri üzerine hazırladığı geniş sistemik derleme 
sonucunda ellerin çok tekrarlı hareketlerini içeren meslekler ve el-
lerin kuvvetli hareketlerini içeren meslekler ile KTS gelişimi ara-
sındaki pozitif ilişki olduğu raporlanmıştır (41). 

Orman işçileri, taş işçileri, kesimhane işçileri, tekstil işçile-
ri, diş hijyenistleri ve süpermarket çalışanlarında KTS ile meslek 
ilişkisini araştıran bir çalışmada el bileğinin uzun süreli ve art-
mış tekrarlayan fleksiyon veya ekstansiyonunun özellikle kuvvetli 



998 Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE, Uzm. Dr. Alper SARI, Prof. Dr. Ömer KARADAĞ

bir kavrama ile beraber karpal tünel sendromu riskini arttırdığını 
gösteren kanıtlara ulaşılmıştır (42). 

Benzer şekilde bilgisayarla çalışanlarda (klavye ve fare kulla-
nanlarda) KTS gelişimiyle pozitif ilişki olduğu saptanmıştır (43). 

Başka bir çalışmada en yüksek KTS riskine sahip işlerin, et ve 
balık işleme endüstrisinde çalışanlar, orman testereleri ile çalı-
şanlar ve elektronik montaj çalışanları olduğu saptanmıştır. Bu 
çalışmada el kol titreşimine maruz kalım, fleksiyonda veya eks-
tansiyonda duran el bileğiyle uzun süre çalışma pozisyonu ve elde 
tekrarlayıcı ağır kaldırmanın KTS gelişimi ile ilgili olduğu bulun-
muştur (44). 

Sonuç olarak, romatolojik hastalıklar ile İş-Meslek hastalıkları 
ilişkisi iki yönlüdür. İnflamatuvar romatolojik hastalıkların özel-
likle üretken yaşlarda da görülebilmesi maliyet açısından ekstra 
değerlendirmeler gerektirmektedir. Bu değerlendirmelerde absen-
tizm ve presentizm de göz önünde bulundurulmalıdır. Günümüz-
de biyolojik ilaçlar dahil etkin tedavilerin gündeme gelmesi, bu 
hastaların iş hayatına kazandırılmalarında yardımcı olabilir. 

K AY N A K L A R

1. EULAR. (t.y.). 10 Things You Should Know About Rheumatic Diseases. 
Erişim: 10 Nisan 2019, https://www.eular.org/myUploadData/files/10%20
things%20on%20RD.pdf

2. Malmstrom V., Catrina A. I., Klareskog L. (2017). The Immunopathogen-
esis of Seropositive Rheumatoid Arthritis: From Triggering to Targeting. 
Nat Rev Immunol, 17(1), 60-75.

3. Myasoedova E., Crowson C. S., Kremers H. M., Therneau T. M., Gabriel S. 
E. (2010). Is the Incidence of Rheumatoid Arthritis Rising? Results from 
Olmsted County, Minnesota, 1955-2007. Arthritis Rheum-Us, 62(6), 1576-
82.

4. Tobon G. J., Youinou P., Saraux A. (2010). The Environment, Geo-Epide-
miology, and Autoimmune Disease: Rheumatoid Arthritis. J Autoimmun, 

35(1), 10-4.

5. Smolen J. S., Aletaha D., Barton A., Burmester G. R., Emery P., Fireste-
in G. S., ve diğerleri. (2018). Rheumatoid Arthritis. Nat Rev Dis Primers, 

4:18001.

6. Smolen J. S., Breedveld F. C., Eberl G., Jones I., Leeming M., Wylie G. 
L., ve diğerleri. (1995). Validity and Reliability of the Twenty-Eight-Joint 
Count for the Assessment of Rheumatoid Arthritis Activity. Arthritis 

Rheum, 38(1), 38-43.

7. Smolen J. S., van der Heijde D., Machold K. P., Aletaha D., Landewe R. 
(2014). Proposal for a New Nomenclature of Disease-Modifying Anti-
rheumatic Drugs. Ann Rheum Dis, 73(1), 3-5.

8. Strand V., Crawford B., Singh J., Choy E., Smolen J.S., Khanna D. (2009). 
Use of “Spydergrams” to Present and Interpret Sf-36 Health-Related Qual-
ity of Life Data across Rheumatic Diseases. Ann Rheum Dis, 68(12)1800–
4 .

9. Hewlett S., Cockshott Z., Byron M., Kitchen K., Tipler S., Pope D., ve 
diğerleri. (2005). Patients’ Perceptions of Fatigue in Rheumatoid Arthri-
tis: Overwhelming, Uncontrollable, Ignored. Arthritis Rheum, 53(5), 697-
702.

10. Her M., Kavanaugh A. (2012). Critical Analysis of Economic Tools and 
Economic Measurement Applied to Rheumatoid Arthritis. Clin Exp 

Rheumatol, 30(4 Suppl 73), S107-11.

11. Franke L. C., Ament A. J., van de Laar M. A., Boonen A., Severens J. L. 
(2009). Cost-of-Illness of Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondy-
litis. Clin Exp Rheumatol, 27(4 Suppl 55), S118-23.

12. Lundkvist J., Kastang F., Kobelt G. (2008). The Burden of Rheumatoid Ar-
thritis and Access to Treatment: Health Burden and Costs. Eur J Health 

Econ, 8 Suppl 2(S49-60.

13. Malhan S., Pay S., Ataman S., Dalkilic E., Dinc A., Erken E., ve diğerleri. 
(2012). The Cost of Care of Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spon-
dylitis Patients in Tertiary Care Rheumatology Units in Turkey. Clin Exp 

Rheumatol, 30(2), 202-7.

14. Braun J., Bollow M., Remlinger G., Eggens U., Rudwaleit M., Distler A., ve 
diğerleri. (1998). Prevalence of Spondylarthropathies in Hla-B27 Positive 
and Negative Blood Donors. Arthritis Rheum, 41(1), 58-67.

15. Sieper J., Braun J., Rudwaleit M., Boonen A., Zink A. (2002). Ankylosing 
Spondylitis: An Overview. Ann Rheum Dis, 61 Suppl 3:iii8-18.

16. Braun J., Sieper J. (2000). [Inception Cohorts for Spondyloarthropathies]. 
Z Rheumatol, 59(2), 117-21.

17. Feldtkeller E. (1999). Age at Disease Onset and Delayed Diagnosis of 
Spondyloarthropathies. Z Rheumatol 58(1)21–30.

18. Zink A., Braun J., Listing J., Wollenhaupt J. (2000). Disability and Hand-
icap in Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondylitis--Results from 
the German Rheumatological Database. German Collaborative Arthritis 
Centers. J Rheumatol, 27(3), 613-22.

19. Chou C. T. (2001). Factors Affecting the Pathogenesis of Ankylosing 
Spondylitis. Chin Med J (Engl), 114(2), 211-2.

20. Underwood M. R., Dawes P. (1995). Inflammatory Back Pain in Primary 
Care. Br J Rheumatol, 34(11), 1074-7.

21. Boonen A., de Vet H., van der Heijde D., van der Linden S. J. E. F. (2001). 
Work Status and Its Determinants among Patients with Ankylosing Spon-
dylitis. A Systematic Literature Review. Journal of Rheumatology, 28(5), 
1056-62.

22. Ward M. M. (2002). Functional Disability Predicts Total Costs in Patients 
with Ankylosing Spondylitis. Arthritis Rheum, 46(1), 223-31.

23. Martindale J., Shukla R., Goodacre J. (2015). The Impact of Ankylosing 
Spondylitis/Axial Spondyloarthritis on Work Productivity. Best Pract Res 

Clin Rheumatol, 29(3), 512-23.

24. Murphy G., Lisnevskaia L., Isenberg D. (2013). Systemic Lupus Erythema-
tosus and Other Autoimmune Rheumatic Diseases: Challenges to Treat-
ment. Lancet, 382(9894), 809-18.

25. Kaul A., Gordon C., Crow M. K., Touma Z., Urowitz M. B., van Vollen-
hoven R., ve diğerleri. (2016). Systemic Lupus Erythematosus. Nat Rev Dis 

Primers, 2:16039.

26. Elfving P., Puolakka K., Rantalaiho V., Kautiainen H., Virta L. J., Kaipiain-
en-Seppanen O. (2018). Impact of Early Systemic Lupus Erythematosus 
on Work Disability-Results from the Finnish Nationwide Register 2000-
2007. Clin Rheumatol, 37(5), 1413-6.

27. Scofield L., Reinlib L., Alarcon G. S., Cooper G. S. (2008). Employment 
and Disability Issues in Systemic Lupus Erythematosus: A Review. Arthri-

tis Rheum, 59(10), 1475-9.

28. Merkel P. A. (2019). Overview of and Approach to the Vasculitides in 
Adults. Erişim: 10 Nisan 2019, https://www.uptodate.com/contents/over-
view-of-and-approach-to-the-vasculitides-in-adults

29. Barra L., Borchin R. L., Burroughs C., Casey G. C., McAlear C. A., Sreih A. 
G., ve diğerleri. (2018). Impact of Vasculitis on Employment and Income. 
Clin Exp Rheumatol, 36 Suppl 111(2), 58-64.

30. Firestein G. S., Budd, R., Gabriel, S. E., McInnes, I. B., O’Dell, J. R. (2016). 
Kelley and Firestein’s Textbook of Rheumatology E-Book. Elsevier Health 
Sciences.

31. Alghamdi M. (2017). Familial Mediterranean Fever, Review of the Litera-
ture. Clin Rheumatol, 36(8), 1707-13.

32. Karadag O., Tufan A., Yazisiz V., Ureten K., Yilmaz S., Cinar M., ve 
diğerleri. (2013). The Factors Considered as Trigger for the Attacks in 
Patients with Familial Mediterranean Fever. Rheumatology International, 

33(4), 893-7.



Romatolojik Hastalıklar ve Çalışma Hayatı 999

33. Yenokyan G., Armenian H. K. (2012). Triggers for Attacks in Familial 
Mediterranean Fever: Application of the Case-Crossover Design. Am J 

Epidemiol, 175(10), 1054-61.

34. Wigley F. M., Flavahan N. A. (2016). Raynaud’s Phenomenon. New Engl J 

Med, 375(6), 556-65.

35. Greenstein D., Kent, P. J., Wilkinson, D., & Kester, R. C. (1991). Raynaud’s 
Phenomenon of Occupational Origin. Journal of Hand Surgery, 16(4), 370-
7.

36. Aleksic M., Heckenkamp J., Gawenda M., Brunkwall J. (2006). Occupa-
tion-Related Vascular Disorders of the Upper Extremity--Two Case Re-
ports. Angiology, 57(1), 107-14.

37. Fontana L., Marion M. J., Catilina P. (2004). Persistent Raynaud’s Phe-
nomenon after Exposure to Vinyl Chloride Monomer: Assessment of En-
dothelial Damage. Clin Exp Rheumatol, 22(1), 132-3.

38. von Schroeder H. P., Botte M. J. (1996). Carpal Tunnel Syndrome. Hand 

Clin, 12(4), 643-55.

39. Ferry S., Pritchard T., Keenan J., Croft P., Silman A. J. (1998). Estimating 
the Prevalence of Delayed Median Nerve Conduction in the General Pop-
ulation. Br J Rheumatol, 37(6), 630-5.

40. Hagberg M., Morgenstern H., Kelsh M. (1992). Impact of Occupations 
and Job Tasks on the Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome. Scand J 

Work Environ Health, 18(6), 337-45.

41. CDC NIOSH. (1997). Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors A 

Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskele-

tal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back (s. 97-141). Cin-
cinnati, OH: CDC NIOSH.

42. Palmer K. T., Harris E. C., Coggon D. (2007). Carpal Tunnel Syndrome 
and Its Relation to Occupation: A Systematic Literature Review. Occup 

Med (Lond), 57(1), 57-66.

43. Thomsen J. F., Gerr F., Atroshi I. (2008). Carpal Tunnel Syndrome and the 
Use of Computer Mouse and Keyboard: A Systematic Review. Bmc Mus-

culoskeletal Disorders, 9:134.

44. van Rijn R. M., Huisstede B. M. A., Koes B. W., Burdorf A. (2009). Associ-
ations between Work-Related Factors and the Carpal Tunnel Syndrome-a 
Systematic Review. Scand J Work Env Hea, 35(1), 19-36.





DİYABETES MELLİTUS ve ÇALIŞMA HAYATI

Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE, Prof. Dr. Şerife Gül ÖZ

71

Klinik şeker hastalığı (diyabetes mellitus, DM), insülin salgısının 
eksikliği ya da insülinin biyolojik etkinliğinin azalmasına (veya 
her ikisine de) bağlı oluşan uygunsuz hipergliseminin neden ol-
duğu bir metabolik bozukluk tablosudur. DM etiyolojik olarak tip 
1 diyabetes mellitus, tip 2 diyabetes mellitus, gestasyonel diya-
betes mellitus ve diğer özel tipler olmak üzere dörde ayrılır. Tip 1 
DM’de beta hücre harabiyetinin %95’inden çoğu otoimmün bir 
süreçle oluşurken, olguların %5’inden azında beta hücre harabi-
yeti idiyopatiktir. Tip 1 diyabetik hastalar mutlak insülin eksikli-
ği nedeniyle keto-asidoza eğilimlidir ve insülin replasman tedavi-
sine gereksinim duyarlar. Tip 2 DM olgularında ise olguların bü-
yük çoğunluğunda insülinin kompansatuvar sekresyon yetersizli-
ğine eşlik eden periferik insülin direnci mevcuttur (1). Gestasyo-
nel DM gebelikte hormon değişimlerinden ve ailesel yatkınlıktan 
kaynaklanan bir tip 2 DM varyasyonudur. Özel tipler ise hücresel 
düzeyde genetik varyasyonlardan kaynaklanır.

Dünya genelinde DM’nin prevalansı 1985’te 30 milyon iken 
2010 yılında 285 milyon kişiye ulaşmıştır. Uluslararası Diyabet Fe-
derasyonu tahminlerine göre 2030 yılında 438 milyon kişi diya-
bet olacaktır (2). Tip 1 ve tip 2 DM insidansında coğrafi bir çeşitli-
lik olduğu açıktır. İskandinav ülkelerinde tip 1 DM daha yaygındır. 
Tip 2 DM ise pasifik adaları ve orta doğuda yüksekken, Hindistan 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde orta seviyededir (3). Ülkemizde 
yapılan Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolo-
jik Hastalıklar Prevalans (TURDEP) çalışmasına göre 1998 yılın-
da 2,5 milyon olan diyabetli hasta sayısı 2013 yılında 7 milyona 
ulaşmıştır. Diyabet genellikle aktif çalışma yaşında olan kişilerde 
görülmektedir. TURDEP 2 çalışması sonuçlarına göre Türkiye’de 
diyabet teşhisi konan kişilerin %45,3’ü (3,4 milyon kişi) 40 ile 59 
yaşları arasındadır (4, 5).

DİYABET GELİŞİMİNDE  
RİSK FAKTÖRLERİ
Tip 1 DM genetik olarak hassas kişilerde, hücrenin çeşitli yapı-
larına (örneğin insülin, glutamik asid dekarboksilaz, fosfotirozin, 

fosfataz) karşı oluşan antikorların varlığı ile belirlenen bir otoim-
mün olayın, insülin yapımında aşamalı bozulmasıyla sonuçlanır. 
Sıklıkla kilo artışı (özellikle santral obezite), fiziksel inaktivite ve 
yüksek yağlı beslenme insülin direncini ve tip 2 DM gelişme ris-
kini arttırır. Ebeveynlerinde (anne ve babasında) tip 2 DM olan-
larda tip 2 DM gelişme riski %50’ye yükselir, eğer ailenin sadece bir 
üyesinde (anne veya baba) tip 2 DM varsa risk %20’ye iner. Tek yu-
murta ikizlerinden birisinde tip 2 DM olması, diğer ikizde riski 
%90’dan daha fazlasına yükseltir (6).

DİYABET TANISI NASIL KONULUR?
Diyabet tanısı koymak için öncelikle 8 saatlik açlık sonrası has-
tanın plazmasından glukoz çalışılmalıdır. DM tanısı için en az iki 
ölçüm yapılır. Dört şekilde aşikâr DM tanısı konulur:

1) Açlık plazma glukozu >126 mg/dl (iki ölçüm)
2) Oral glukoz tolerans testi (OGTT) 2. saat plazma glukozu 

>200 mg/dl
3) Rastgele plazma glukozu >200 mg/dl & Diyabet semptomları
4) HbA1c>%6,5 (standardize metodla ölçülmüş olmalı) (7)

DİYABET SEMPTOMLARI ve 
KOMPLİKASYONLARI
DİYABET SEMPTOMLARI
•	 Poliüri, polidipsi (glukozüriye bağlı)
•	 Ortostatik hipotansiyon, dehidratasyon
•	 Halsizlik, mental durum değişikliği
•	 Polifaji
•	 Kilo kaybı, bulantı, kusma
•	 Görmede azalma ve bulanık görme

DİYABET KOMPLİKASYONLARI
•	 Diyabetik retinopati: Mikrovasküler komplikasyondur. Reti-

nal kapiller mikroanevrizmalar, makuler ödem ve neovasküla-
rizasyon görülebilir. Retina bakısı ile tanı konur. Görme kaybı-
nı engellemek açısından erken tanı önemlidir.

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Çetintepe S. P., Öz Ş. G. (2018). Çalışma Hayatı ve Diyabetes Mellitus. A. N. Yıldız, A. 
Sandal. (Ed.). Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını,. ISBN: 978-975-
491-460-3.) güncelleyerek, genişletmişlerdir.
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•	 Diyabetik nefropati: Mikrovasküler komplikasyondur. Glo-
meruler bazal membran kalınlaşır, glomeruler skleroz oluşur. 
Hızlı ilerleyen hipertansiyon ve böbrek yetmezliği gelişir. 24 
saatlik idrarda mikroalbuminüri taraması yapılmalıdır.

•	 Diyabetik nöropati: Mikrovasküler hastalığa bağlı gelişen si-
nir harabiyeti nedeniyle oluşur. Simetrik polinöropati ve oto-
nom nöropati en sık görülen tipleridir. Simetrik polinöropati 

“eldiven-çorap” olarak tabir edilen kol ve bacak distalini tutar. 
Hastalarda parestezi, distezi, dokunma hissi kaybı, vibrasyon, 
propriosepsiyon ve ısı hissinde kayıp oluşur. Ayaklarda ise yan-
lış ayakkabı seçimi, ağrı ve dokunma hissi ve sıcaklık hissi azal-
ması sonucunda “diyabetik ayak” gelişme riski artmıştır. Diğer 
sık görülen tip olan otonom nöropatide ise ortostatik hipotan-
siyon, istirahat taşikardisi, disfaji, bulantı ve kusma (gastropa-
reziye bağlı), konstipasyon veya diyare, idrar inkontinansı ve 
erektil disfonksiyon gelişebilmektedir. Diyabetikler ayrıca kar-
pal tünel sendromuna da yatkındırlar.

•	 Makrovasküler Hastalıklar: Anjina pektoris, myokard infark-
tüsü, serebrovasküler hastalık, periferik arter hastalığı riski 
artmıştır.

•	 Enfeksiyon: Diyabetik hastaların bakteriyal ve fungal enfeksi-
yonlara yatkınlığı mevcuttur. Genellikle mukokutanöz fungal 
enfeksiyonlar (oral veya vajinal kandidiyazis) ve bakteriyel ayak 
enfeksiyonlarına (osteomiyelite ilerleyebilir) neden olurlar.

•	 Diğer Komplikasyonlar: Yukarıda saydığımız komplikasyon-
lar dışında diyabetik hastalarda katarakt, optik nöropati, ade-
ziv kapsülit, sklerodaktili, nonalkolik karaciğer yağlanması, ti-
nea pedis, diyabetik dermatopati, diyabetik skleroderma, viti-
ligo, akantozis nigrigans, depresyon ve demans da sıklıkla gö-
rülmektedir (8).

PREDİYABET
Prediyabet bozulmuş açlık glukozu ve/veya bozulmuş glukoz tole-
ransı olarak da ifade edilen ve gelecekte göreceli artmış diyabet ris-
kini gösteren bir tanımdır. Prediyabetin kardiyovasküler riski de 
artıran bir faktör olduğu gösterilmiştir. ADA American Diabe-
tes Association (Amerikan Diyabet Cemiyeti)’ya göre üç kriteri  
vardır:
•	 Açlık plazma glukozu 100-125 mg/dl veya,
•	 75 g OGTT sonrası 2. saat plazma glukozu 140-199 mg/dl veya,
•	 HbA1c %5,7- 6,4 arasında ise prediyabet tanısı konulabilir (9).

ÇALIŞMA ORTAM FAKTÖRLERİ ve 
ÇALIŞMA KOŞULLARININ  
DİYABETE ETKİSİ
FİZİKSEL ETKENLER
Gürültü: Gürültü stresi tetikler. Akut oluşan gürültü ise psikolo-
jik, metabolik ve immünolojik fonksiyonları etkileyen bir faktör-
dür. Gürültü ilişkili stres hormon salınımı, otonom sinir sistemi-
nin dalı olan sempatik sisteminin aktivitesinin artışı ve hipotala-
mo-pitutier-adrenal aksın hiperaktivasyonu sonucunda meydana 
gelmektedir. Kronikleşmiş stres hormon yüksekliği (özellikle korti-
zol) hipertonik ve diyabetojenik etkileri arttırır ve adipöz doku 
metabolizmasında bozulmalara yol açar. Hormonal etkiler dışın-
da gürültü uyku bozukluklarına da yol açmakta, uyku bozukluk-
ları ise yine diyabete sebep olmaktadır (10). Uzun süreli gürül-

tü etkilenimi ve diyabet arasında ilişkiyi ele alan bir meta-analiz-
de toplam 9 araştırma incelenmiş, sonuç olarak çevresel gürültü 
maruz kalımının tip 2 DM gelişimde anlamlı riskli olduğu (%19-
22) mesleki gürültü maruz kalımının yüksek riskle ilintili olmadı-
ğı bulunmuştur (11).

Aşırı sıcak ve soğuk: İnsanlar derin sıcaklık olarak 35°C altı 
veya 41°C üstünü çok kısa süre tolere edebilirler. Komplike olma-
yan, insülin kullanılan diyabet soğuk havada yapılan ev dışı işleri 
hastalar için zor hale getiririr. Erken gelişen periferik arterioskle-
roz bu hastaları soğuğa karşı hassaslaştırır ve lokal frostbite (soğuk 
ısırığı) riskini arttırır.

Isı krampı, sıcak çarpması da özellikle yaşlı ve diyabet, obezi-
te, malnutrisyon, demans gibi ek hastalığı olanlarda daha sık  
görülür (12).

Vibrasyon: Burke ve arkadaşlarının yaptığı 97.537 madencinin 
dâhil edildiği dupuytren kontraktürü prevalansı ve etkenlerle iliş-
kisi konulu çalışmada, yaş, el dominansı, dupuytren kontraktürü, 
vibrasyon maruz kalımı, diyabet öyküsü, sigara alışkanlığı ve haf-
talık alkol kullanımı hakkında bilgiler toplanmış; vibrasyon etkile-
nim yıllarıyla dupuytren kontraktürü gelişimi arasında ilişki bu-
lunamamıştır. Fakat madencilerde eğer diyabet mevcutsa bu risk 
anlamlı olarak artmıştır (13).

KİMYASAL ETKENLER
Ağır metallerin insan sağlığını olumsuz etkilediği bilinmektedir, 
özellikle az gelişmiş ülkelerde bu tehlike günümüzde de devam 
etmektedir. Kontrolsüz endüstrileşme nedeniyle ağır metallerin 
organlarda birikimi ve kronik toksisitesi indüklenir.

Çinko: Hücre bölünmesi ve apoptoziste esansiyel bir element-
tir. Çinko eksikliği deneysel ve klinik çalışmalarda diyabet gelişi-
miyle ilişkili bulunmuştur.

Arsenik: Çevrede organik ve inorganik formu bulunur. Birçok 
epidemiyolojik çalışmada içme suyundan alınan arseniğin kanser, 
sinir sistemi hastalıkları, periferik vasküler hastalık (blackfoot di-
sease) ve endokrin bozukluklara neden olduğu saptanmıştır. Arse-
niğin glukoz metabolizmasını bozduğunu memelilerde beta hücre-
lerinden insülin salınımının bozulduğunu gösteren kısıtlı sayıdaki 
çalışma ortaya çıkarmıştır. Arsenik oksidatif stresi arttırmakta-
dır. Arsenik oksidatif stres üzerinden Akt-bağlantılı sinyal yolları-
nı etkiler ve beta hücre disfonksiyonuna sonrasında glukoz meta-
bolizması bozukluklarına yol açar.

Kadmiyum: Kadmiyuma uzun süre maruz kalım olursa böb-
reklerde birikir, proksimal tübül hasarı oluşur ve kalsiyum geri 
emilimi azalır. Sonuç olarakuzun süreli kadmiyum etkilenimi ke-
mik kaybına yol açar, osteomalazi ve osteoporoz kombinasyonuy-
la seyreden İtai-İtai hastalığına neden olur.

Epidemiyolojik bir çalışmada tasfiyehanelerde kadmiyuma ma-
ruz işçilerde kan glukoz seviyesinin yüksek ve insülin seviyesinin 
düşük olduğu gösterilmiştir. İnsülin salgılanma sürecine kadmi-
yumun etki mekanizması net olarak ortaya konulamamıştır. An-
cak, kadmiyum ilişkili hücresel toksisite metalloenzim etkileşimi, 
thiol protein ayrışması, enerji metabolizması inhibisyonu, DNA 
ve membran yapı/fonksiyon ayrışması ve fazla oksidatif stres gibi 
birçok odak tanımlanmıştır. Dahası, birçok çalışmada kadmiyum-
la indüklenen hiperglisemi artmış lipid peroksidasyonuyla, azal-
mış insülin salınımıyla, glukojenik enzim aktivasyonu artışıyla ve 
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bozulmuş insülin reseptörüyle bağlantılı bulunmuştur. Kadmiyu-
mun fare adipositlerinde doz bağımlı GLUT-4 Glucose transpor-
ter protein-4 (Glukoz taşıyıcısı protein-4) protein azalmasını ve 
mRNA ekspresyonunu indüklediği gösterilmiştir. Aynı zamanda, 
farelerde glukoz toleransını da bozduğu saptanmıştır.

Cıva: Organik ve inorganik cıva bileşikleri renal hücreler, ast-
rositler, lenfositler, insan jinjiva fibroblast hücreleri, alveolar epitel-
yal hücreler ve pankreatik beta hücreler gibi birçok hücrede hüc-
resel hasarı tetiklemektedir. Yapılan çalışmalarda cıvanın adacık 
beta hücre fonksiyon ve sağ kalımını oksidatif stres yoluyla in vivo 
ve in vitro olarak etkileyebildiği gösterilmiştir.

Nikel: Nikel toksisitesi kutanöz veya oral maruz kalıma göre de-
ğişir. Önceki çalışmalarda oral yoldan alınan nikelin en çok böbrek-
lere zarar verdiği, böbreği zarar sıklığına göre akciğer, karaciğer ve 
kalbin takip ettiği bulunmuştur. Nikel toksisitesi pnömonit, rinit, 
sinüzit, dermatit, nazal kavite ve akciğer kanseri gibi birçok has-
talığa neden olur.

Nikel hepatik glukoliz, glukoneogenez ve pankreatik glukagon 
salınımı arttırırken periferik glukoz utilizasyonunu azaltır, sonuç 
olarak da hiperglisemiyi indükler (14).

Bisfenol A: Bisfenol A (BPA), plastiklerin ve epoksi reçinele-
ri üretiminde kullanılan organik bir sentetik bileşiktir. Klinik ve 
preklinik in vivo, vitro, ex vivo çalışmalar BPA’nın düşük dozlarda 
pankreatik hücreleri etkileyerek insulin ve glukagon salınımı, 
hücre büyümesini baskılama ve aptozisi tetikleyerek insulin rezis-
tansı geliştirdiği saptanmıştır (15).

PSİKOSOSYAL ETKENLER
Stres: Psikososyal stres ve iş ilişkili stresin hipotalamo-pitüiter-
adrenal aks aktivasyonu üzerinden diyabet riskini arttırdığı bi-
linmektedir. Cosgrove ve arkadaşlarının yaptıkları meta-analiz-
de iş ilişkili psikososyal stres ve tip 2 DM arasındaki ilişkiye bakıl-
mış, anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (16).

Kalp hızı artışı ve kan basıncı artışı kardiyovasküler hastalık ris-
kini arttırırken, işle birlikte gelen fiziksel inaktivite ve sigara içimi 
gibi olumsuz yaşam stili özellikle kadınlarda kronik hastalıkları te-
tiklemektedir (17). Diyabet gelişimi üzerine etkisi ise fiziksel inakti-
vite, obezite üzerinden endirekt olarak gerçekleşmektedir.

Anket yöntemiyle yapılmış bir vaka-kontrol çalışmasında, 201 
Tip 2 DM ve 201 kontrol hastasının genel durumları ve mesleki stres-
leri sorgulanmıştır. Tip2 DM hastalarında mesleki stres skoru kont-
rol grubundan yüksek çıkmıştır (p<0.01). Bu çalışmada tip 2 DM 
risk faktörleri arasında alkol kullanmak, ailede diyabet öyküsü, bel 
çevresi, trigliserid yüksekliği ve total mesleki stres skoru varken, 
koruyucu faktörler eğitim seviyesi ve HDL High density lipoprotein 
(yüksek dansiteli liporotein) düzeyi olarak saptanmıştır (18).

DİĞER BAZI ETKENLER
Vardiyalı çalışma: Vardiyalı çalışma iş yerinde üretimin 24 saat 
boyunca ve toplamda 7 gün boyunca aralıksız devam etmesinin 
işveren tarafından sağlandığı sistemdir. İşçiler sırasıyla çalışır (19).

Vardiyalı çalışanlarda yeni diyabet gelişiminin vardiyalı çalış-
mayanlara göre daha fazla olduğu gösterilmiştir. Devamlı vardi-
yalı çalışma tip 2 DM, insülin direnci, kilo alımı, uyku bozukluğu, 
yeme alışkanlıkları ve stres düzeyini etkilemektedir (20).

14.595 tip 2 DM hastasıyla yapılan 12 çalışmanın meta anali-
zinde vardiyalı çalışma ve diyabet ilişkisi erkeklerde kadınlardan 
daha yüksek bulunmuştur. Vardiyalı çalışma ve gündüz çalışma 
karşılaştırıldığındaysa vardiyalı çalışma diyabet açısından anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur (21).

Uzun süreli çalışma: Japon çalışanlarla yapılan uzun sü-
reli çalışma ve diyabet ilişkisi arasında anlamlı ilişki buluna-
mamıştır (22).

Hava kirliliği: Danimarkalı hemşirelerde yapılan çalışma-
da uzun dönem PM

2.5 
etkilenimi ve tip 2 DM gelişim arasında-

ki ilişki incelenmiştir. Hemşirelerin % 4.7’sinde DM gelişmiştir. 
Çalışmanın sonucunda PM

2.5 
düzeyleri ve DM insidansı ara-

sında pozitif bir ilişki saptanmıştır (23). Amerika’da siyahi ka-
dınlarda yapılan başka bir kohort çalışmasında ise PM 2.5 düzeyi 
ile hipertansiyon arasında ilişki tespit edilmesine rağmen DM 
ile herhangi bir ilişki saptanamamıştır (24).  Literatürde yer alan 
hava kirliliği ve DM arasındaki ilişkiyi ele alan sistematik derle-
mede de altı çizildiği üzere PM ile DM arasında ilişki olduğu dü-
şünülmektedir (25).

ÇALIŞMA HAYATINDA DİYABETİK  
HASTA İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
ADA’ya göre işverenin sağlaması gereken diyabetli çalışanın iş uyu-
mu açısından alınacak önlemler;
•	 Kan şekerini ölçmek ve ara öğün almak için yeterli zaman ve 

uygun bir dinlenme odası olması,
•	 Hipoglisemik dönem sırasında kan şekeri düzelene kadar 

dinlenebileceği güvenli yer,
•	 Yemek ve diyabetik malzemeleri yakınında tutabilmesi,
•	 Diyabet tedavisi yapabilmesi için yeterli mola ve diyabet yöne-

timi için eğitim verilmesi,
•	 Dönüşümlü vardiyalar yerine düzenli çalışma takvimi düzen-

lenmesi,
•	 Diyabetik nöropati nedeniyle yürümekte ve ayakta durmakta 

sıkıntı çekiyorsa sandalye veya tabureye oturarak çalışılması,
•	 Diyabete bağlı görmede değişiklik varsa geniş ekran bilgisayar 

ekranında çalışmanın sağlanması olarak öngörülmüştür (26).

SAĞLIK GÖZETİMİ
İşe Giriş Muayenesi
Tıbbi Öykü: Hastanın diyabet tanısı ile ilgili semptomları sorgu-
lanır, daha önceki laboratuvar bulguları varsa incelenir. Yeme alış-
kanlıkları ve beslenme durumu, önceki tedavi programlarının de-
tayları, kullandığı ilaçlar, egzersiz detayları, akut komplikasyon 
gelişme sıklığı, daha önceki ve şimdiki infeksiyonlar (diyabetik 
ayak gibi), kronik komplikasyon varlığı, ateroskleroz risk faktör-
leri (sigara, hipertansiyon, obezite, dislipidemi, aile öyküsü), en-
dokrin diğer hastalıklar, sigara ve alkol alışkanlığı, madde bağımlığı, 
reprodüktif yaşam ve aile öyküsü sorgulanmalıdır.

Fizik Muayene: Boy ve kilo ölçümü, bel çevresi ölçümü, kan 
basıncı, göz dibi muayenesi, ağız içi muayenesi, tiroid palpasyo-
nu, kardiyak muayene, abdominal muayene, nabız muayenesi (pal-
pasyon ve oskültasyon), el/parmak muayenesi (sklerodaktili ve Du-
puytren kontraktürü yönünden), ayak muayenesi (diyabetik ayak 
yönünden), cilt muayenesi, nörolojik muayene özellikle dikkatli ve 
eksiksiz yapılmalıdır.
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Laboratuvar: HbA1c (3-6 ayda bir), açlık lipid profili, mikro-
albuminüri, serum kreatinin, tiroidi stimülan hormon (TSH), yıllık 
EKG takibi yapılmalıdır.

Periyodik İzlem (Aralıklı Kontrol Muayenesi)
HbA1c kontrolü 3 ayda bir, açlık lipid profili, mikroalbuminüri, se-
rum kreatinin, TSH, yıllık EKG takibi, kan şekeri düzeyi takibi ya-
pılmalıdır (7). Muayene sıklığı hastanın klinik durumuna göre 
yapılmalıdır. Komplikasyon gelişmeyen çalışanlar yıllık kontrol 
edilmelidir. Muayenelerde diyabetik ayak gelişip gelişmediği göz-
lenmelidir ve diyet önerilerinde bulunulmalıdır.

Diyabetik Hastalarının Çalışmamasının  
Önerileceği İşler
Diyabeti olup insülin tedavisi alan çalışanlarda iş seçimi konusun-
da bazı kısıtlılıklar vardır. Özellikle yüksek riskli işlerde sık ve cid-
di hipoglisemiye girmek kişiyi ve toplumu riske sokmaktadır (27).

Çalışılmaması gereken işler:
•	 Silahlı	kuvvetler,
•	 Hava	pilotu,
•	 7,5	tonun	üzerinde	yük	taşıyan	vasıta		kullanmak,
•	 16	kişi	üzerinde	yolcu	taşıyan	otobüs	kullanmak,
•	 Gemide	çalışmak,
•	 Tren	kullanmak	veya	tren	yolu	kenarında	çalışmak	olarak	sa-

yılabilir.

GENEL ÖNERİLER
Diyabet kontrolü hayat stili ve diyet modifikasyonu yapılarak sağ-
lanabilir. Çalışmalarda vücut kitle indeksi 25 kg/m2 olan, yüksek 
lifli ve doymamış yağlı (doymuş yağı ve glisemik indeksi düşük) 
gıdalarla beslenenlerde, düzenli egzersiz yapanlarda, alkol ve si-
gara kullanımından sakınanlarda tip 2 diyabet gelişim insidan-
sı düşüktür (28).

Tip 2 DM’de orta ve ağır aerobik egzersizin uzun dönem mor-
talitesinin düşük egzersiz yapanlara göre %50-60 daha düşük 
olduğu gösterilmiştir.

Jenkins ve arkadaşları tarafından geliştirilen glisemik indeks 
tanımı dikkate alınmalıdır. Karbonhidrat sindirimi ve emiliminin 
hızına dayanan bir tanımdır. Tip 2 DM hastaları glisemik indeksi 
düşük gıdalar yemelidir.

Sakarin, aspartam, siklamat gibi tatlandırıcılar diyabetiklerin 
kullanımına uygundur. Erken diyabetik nefropatiyi tetiklediğin-
den yüksek proteinli diyet uygun değildir (29).

Özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için yüklü enerjinin 
tek bir öğünde verilmemesine dikkat edilmeli; iş yerinde işçilere 
verilmesi gereken beslenme hizmeti en az bir ara öğüne de paylaş-
tırılmalıdır. Böylece hem öğle yemeğindeki aşırı yüklenme önlen-
miş olur, hem de sabah çoğunlukla kahvaltı yapmadan iş yerine 
gelen veya kalitesiz bir kahvaltı yaparak iş yerine gelen işçilerde 
bu yönden oluşabilecek olumsuzluklar önlenmiş olur. Sabah iş ye-
rine gelince veya kuşluk vakti, çay molasında kaliteli bir ara öğün 
örüntüsü doğrultusunda planlanan kumanya menüleri ile işçile-
rin performansı ve verimliliği olumlu yönde etkilenmiş ve iş kaza-
sı riski de azaltılmış olur.

Özellikle ağır işte çalışan işçilere günlük enerji ve besin öğeleri 
gereksinmelerinin yarısını karşılayacak nitelikte; ana ve ara öğünlü 
menüler planlanmalıdır. Set seçimsiz menüler uygulanıyorsa; bu 
menüler mümkünse 4 kap olarak planlanmalıdır (30).

Hastalara diyabet hemşireleri tarafından insülin yapılacak yer-
ler gösterilmelidir. İlaçların düzgün kullanılması ve kan şeker ta-
kiplerinin düzenli yapılması gerekmektedir. Ayrıca hastaların kul-
landığı ilaçların yan etkileri ve hastalık komplikasyonları anlatıl-
malıdır. Hepatit B aşısı yapılmalıdır. Grip aşısı yıllık yapılmalıdır. 
65 yaşından sonra pnömokok aşısı yapılmalıdır. Nefrotik sendrom 
ve kronik böbrek yetmezliğinde aşı tekrarlanabilir.
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Karaciğer, vücudumuzda ilaçların ve çoğu kimyasal maddenin 
metabolizasyonundan sorumlu temel organdır. Haliyle, çoğu 
kimyasal madde için hedef organdır. İlaçların ve kimyasalların 
alanin aminotransferaz (ALT), alkalin fosfataz (ALP) veya biliru-
bin düzeylerinde normalin üst sınırının iki katından fazla artışa 
neden olması toksik hepatit olarak tanımlanmaktadır (1).

Günlük hayatımıza her geçen gün endüstrileşmeyle birlikte, 
yeni kimyasallar ve yeni ilaçlar girmektedir. Bu nedenle ilaçlara 
ve diğer kimyasallara bağlı gelişen hepatotoksisiteyi anlamak, ta-
nısını koymak ve bu durumu uygun şekilde yönetebilmek daha 
önemli hale gelmiştir. Toksik hepatitler, karaciğerde hafif test 
yükseklikleri ve minimal değişikliklere neden olabileceği gibi akut 
karaciğer yetmezliği gibi çok ağır klinik tablolara da neden olabilir 
(2). Bazı hasar tipleri ise karaciğerde kronikleşme eğilimi göstere-
bilmektedir. Bu bölümde ilaca, alkole, herbal ajanlar ve destekleyi-
ci ve/veya tamamlayıcı tedaviler olarak adlandırılan çeşitli kimya-
sallara karşı gelişen toksik hepatitlerden ziyade mesleki nedenler-
le maruz kalınan kimyasallara karşı gelişen toksik hasar hakkında 
yapılan çalışmalar ve mevcut durumdan bahsedilecektir.  

Mesleksel maruz kalıma bağlı karaciğer hasarı çoğu zaman dik-
katlerden kaçmaktadır. Esasında hepatologların bu konudaki farkın-
dalığı ve çoğu zaman bilgisi yetersiz kalmaktadır. Her ne kadar geliş-
miş ülkelerde çalışan sağlığına yönelik bazı ciddi tedbirler alınsa da, 
endüstrileşme ve teknolojideki gelişmeler bazı yeni toksik maddele-
ri hayatımıza sokabilmektedir. Çoğu zaman hekimin aklına gelme-
yen bu hastalık grubunda diğer önemli bir sorun da tanı sorunudur. 
Tanı için, tanısal olabilecek patognomonik bulgular ve duyarlı biyo-
belirleyiciler bulunmamaktadır. Her ne kadar sağlık çalışanlarında 
gelişen viral hepatit bulaşı da mesleksel maruz kalım kabul edilse de 
bu bölümde temel olarak kimyasal materyallere maruz kalan birey-
lerde gelişen toksik karaciğer hasarından bahsedilecektir. 

MESLEKSEL KARACİĞER HASARI İLE 
İLİŞKİLENDİRİLEN BAZI MOLEKÜLLER 
ve EPİDEMİYOLOJİK BİLGİLER
Bu konuda yapılmış epidemiyolojik çalışmalar çok sınırlıdır. Her 
ne kadar, deri endüstrisi, kuru temizleme, hastaneler ve polimer 
üretimi yapan meslek gruplarında çalışanlarda karaciğer hasarı 
olabileceği gösterilmişse de mesleksel karaciğer hastalığı preve-
lansı bilinmemektedir. 

VİNİL KLORİD MONOMERLERİ
Amerika Birleşik Devletlerinde 1967-1974 yılları arasında polivi-
nil klorid (PVC) fabrikalarında çalışılan 3 işçide normalde çok 
nadir görülen karaciğer anjiyosarkomunun saptanması üzerine, 
PVC yapımında kullanılan vinil klorid monomerlerinin (VCM) 
bu hastalığın gelişimde rol alabileceği raporlanmış ve bu konu-
da risk grubundaki bireyler üzerinde epidemiyolojik araştırma-
lar yapılmıştır (3). ABD’de yapılan bir çalışmada PVC fabrikala-
rında ya da VCM ile maruz kalımın olduğu fabrikalarda çalışan, 
1972 yılından önce çalışmaya başlayan, ortalama çalışma süresi 
40 yıl olan, sağ kalım verisine ulaşılabilmiş 9951 işçinin verileri 
incelenmiş. 9951 işçiden 131’inin karaciğer kanseri ilişkili neden-
lerle öldüğü tespit edilmiş. Bunlardan 32’sinin hepatoselüler kan-
ser (HCC), 63’ünün karaciğer anjiyosarkomu olduğu saptanmış, 
36 karaciğer kanseri hastasında ise tümör spesifikasyonunun ya-
pılamadığı tespit edilmiştir. İleri analizlerde ise popülasyonda 
beklenen ve çalışma popülasyonundaki ölüm oranları değerlen-
dirilmiş ve standartlaştırılmış mortalite oranı 3.68 (%95 güven 
aralığında 3.04-4.1) saptanmıştır. Ayrıca kümülatif maruz ka-
lım miktarı dikkate alındığında düşük VCM maruz kalımı olan 
(865 ppm-yıl) vakalarda karaciğer kanseri riskinde bir artış ol-
madığı görülmüştür. Maruz kalım düzeyi arttıkça tüm karaciğer 
kanserlerinin gelişimi de artmaktadır.(4) Benzer şekilde 4 Av-
rupa ülkesinde vinil klorid maruz kalımı olan fabrikalarda çalı-
şan 12700 olgudan oluşan bir çalışmada ise ortalama 29 yıllık ta-
kipte karaciğer kanserlerine bağlı 53 ölüm vakası saptanmış ve 
standartlaştırılmış mortalite oranı ise 2.40 (%95 güven aralığın-
da 1.80-3.14) saptanmıştır (5). Sonuç olarak, özellikle yüksek doz-
da VCM maruz kalımı ve karaciğer anjiyokarsinomu gelişim iliş-
kisi artık net bir şekilde kabul edilmekte ve risk grubunda han-
gi sıklıkta geliştiği kabaca bilinmektedir. VCM maruz kalımı ile 
HCC gelişim riski daha tartışmalı bir alandır. Daha önce bahse-
dilen ABD’de yapılan çalışma, yüksek doz VCM maruz kalımı-
nın HCC gelişimi ile ilişkili olduğu göstermiştir. VCM maruz ka-
lımına bağlı karaciğer kanserlerinin gözlenmesini takiben, alınan 
önlemler ve bu önlemlerle mesleki maruz kalımın kontrolü ile 
son yıllarda VCM ilişkili karaciğer kanserleri birkaç vaka dışında 
neredeyse görülmemiştir. Yine de geçmişte yüksek VCM maruz 
kalımı öyküsü olanlarda ultrasonografi ile malignite sürveyansı  
önerilmektedir (6).
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Vinil klorid maruz kalımı ve siroz ilişkisi biraz tartışmalıdır. 
Bu konuda yapılan bir metaanalizde VCM ile maruz kalımı olan 
40000’den fazla işçiden 203’ünün siroz nedeniyle öldüğü saptan-
mıştır. Risk oranı 0.70 (%95 güven aralığında 0.61-0.87) saptan-
mıştır. Bu oran genel popülasyona göre VCM maruz kalımı olan-
larda daha az siroz geliştiğine işaret etmektedir. Fakat bu sonuç 
yazarlar tarafından çalışan popülasyonda alkol tüketiminin daha 
az olduğu ve çalışan grupta alkol ilişkili siroz sıklığının daha az 
olmasıyla ilişkilendirilmiştir (7). Yapılan başka bir çalışmada ise 
VC maruz kalımı olan işçilerde eğer bilinen siroz risk faktörle-
ri varsa riskin ciddi ölçüde artttığına işaret etmektedir. Örneğin 
yılda >2500 ppm VC maruz kalımı olan ve alkol kullanımı >60 
gr/gün olan bir fabrika işçisinde siroz gelişim riski 752 (%95 gü-
ven aralığında 55.3-10248) kat artmaktadır. Benzer bulgulara VC 
maruz kalımı olan viral hepatitli (HBV ve HCV) işçilerde de sap-
tanmıştır (8). Mevcut bulgularla Uluslararası Kanser Araştırma-
ları Ajansı (IARC) çalışma grubu, VC’in siroza neden olduğunu 
özellikle de hepatit virüsü ve/veya yoğun alkol kullanımı olan iş-
çilerde siroz ve HCC’ye neden olduğuna dair bulgular olduğunu  
belirtmiştir (9). 

Başka bir ilginç çalışma ise VC – steatohepatit ilişkisine işa-
ret etmektedir. Çok yüksek kümülatif dozlarda VC maruz kalımı 
olan 25 işçinin 1970’li yıllarda alınan biyopsi örnekleri tekrar de-
ğerlendirilmiş ve bu grupta steatohepatit oranı %80 saptanmış-
tır. Çalışılan grupta ortalama beden kitle indeksi ise 25.7’dir. Al-
kol dışı yağlı karaciğer hastalığı, obez popülasyonun hastalığı ola-
rak bilinmektedir. Obez olmayan hasta grubunda bu denli yüksek 
oranda steatohepatit saptanması üzerine, bu durum toksik ilişki-
li steatohepatit (TASH) olarak adlandırılmıştır. Yazarlar obez ol-
mayan bireylerde steatohepatit saptanması durumunda ayırıcı ta-
nıda mutlaka mesleksel maruz kalımların da yer alması gerektiği-
ne vurgu yapmıştır (10).

TRİKLORETİLEN (TCE)
Yıllarca solvent, metal yağ giderici ve kuru temizlemede kullanı-
lan bir organik kimyasaldır. İçme suları dahil çevreye bol miktar-
da kontamine olmuş bir moleküldür. TCE’nin insan sağlığı ve çev-
re üzerine zararlı etkileri anlaşıldıktan sonra son yıllarda üreti-
mi ve kullanımı giderek azalmıştır. Kuru temizleme sektöründe 
TCE’nin yerini artık perkloretilen almıştır. Günümüzde üretilen 
TCE’nin %85-90’ı metal yıkamada kullanılmaktadır. TCE’ye ma-
ruz kalan işçi sayısı gelişmiş ülkelerde azalmış olsa da gelişmek-
te olan ülkelerde bu konuda yeterli bilgi yoktur (11). Hayvan çalış-
malarında yüksek dozlarda, uzun süre bu moleküle maruz kalan 
sıçanlarda karaciğer kanseri dahil birçok kanserin gelişebileceği 
gösterilmiştir (12). TCE’nin insanlar üzerine etkisi çeşitli çalış-
malarda değerlendirilmiştir. Sonuçları değişken ve tartışmalı olsa 
da 9 bağımsız çalışmanın metaanalizinde TCE maruz kalımında 
karaciğer ve safra yolları kanseri gelişiminde hafif bir risk artışı 
olduğu saptanmıştır. (risk oranı 1.29 (%95 güven aralığında 1.07-
1.56)) saptanmıştır (13). Kuru temizleme işinde çalışan 5369 işçi 
arasında yapılan bir mortalite analizinde bu işçilerde bazı kanser 
türlerinde artış olduğu gözlense de karaciğer kanser riskinde artış 
olmadığı gözlenmiştir (14).

KARACİĞER HASARIYLA 
İLİŞKİLENDİRİLEN DİĞER MOLEKÜLLER 
VE MESLEKİ MARUZ KALIMLAR
Perkloretilen özellikle kuru temizlemede kullanılan çözücü bir 
kimyasaldır. Zamanla TCE’nin yerini almıştır. İskandinav ülkele-
rinde yapılan çalışmada perkloretilene maruz kalan işçilerde ka-
raciğer kanser riskinde hafif de olsa artış olduğu gösterilmiştir 
(15). Daha sonra ABD’de yapılan bir derlemede ise perkloretile-
ne maruz kalan kuru temizlemeci, çamaşırcı ve ütücülerde kanser 
gelişim riskinde artış olmadığı görülmüştür.

PCB polychlorinated biphenyl (poliklorlu bifenil) maruz 
kalımı ile karaciğer kanseri ilişkisi çeşitli çalışmalara konu olmuş-
tur. IARC tarafından özellikle de melanoma riskinde artışa neden 
olması sebebiyle birinci dereceden karsinojen olarak kabul edil-
mektedir. ABD başta olmak üzere çoğu ülkede üretimi yasaklan-
mıştır. PCB maruz kalımı olan 24865 işçide karaciğer kanserine 
bağlı ölüm riskinde bir artış olmadığı gösterilmiştir (16).

Literatürde sık kullanılan pestisitlerden olan metolaklora 
maruz kalan işçilerde karaciğer kanseri riskinde artış olduğunu 
gösteren yayınlar olsa da, çoğu herbisit ve pestisit karaciğer testle-
rinde çok minimal değişikliklere neden olmakta ve karaciğer kan-
seri riskinde artışa neden olmamaktadır (6).

Matbaacılar ve litografistlerin çalıştığı küçük bir fabrikada 
11 işçide kolanjiyoselülerkarsinoma (CCC) gelişmesi üzerine, İs-
kandinav ülkelerinde yapılan çalışmada bu sektörde çalışanlarda 
CCC riskinde artış olduğu gösterilmiştir (17).

Bunların dışında bazı meslek gruplarında örneğin aşçılarda, 
garsonlarda, bar işletmecileri ve barda çalışanlarda, hazır yemek 
sektöründe çalışanlarda, gemicilerde karaciğer kanseri riskinin 
arttığı görülmüştür. Bu durum, bu sektörlerde çalışanlarda alkol 
ve sigara tüketiminin fazla olmasıyla ilişkilendirilmiştir (6).

Yapılan geniş çaplı epidemiyolojik çalışmalarda düşük sos-
yoekonomik sınıftan bireylerin yoğun olarak çalıştığı meslek-
lerde, karaciğer hastalıklarının yüksek sosyoekonomik grupta-
ki kişilerin çalıştığı mesleklere daha fazla geliştiği görülmüş-
tür.  Benzer şekilde Kaliforniya mesleksel mortalite çalışmasın-
da, düşük sosyoekonomik sınıftaki işçilerde siroz ilişkili ölüm ora-
nı daha yüksek saptanmıştır. İngiliz verisine göre de bar çalışan-
ları, gemiciler, aşçılar ve hazır yemek sektörlerinde çalışanlarda 
siroz ilişkili mortalite daha yüksek orandadır. Bu durum, düşük 
sosyoekonomik durumla alakalı kötü hayat tarzı faktörlerinin 
(alkol ve sigara kullanımıyla da ilişkili olarak) bu meslek grupla-
rında daha sık görülmesiyle ilişkilendirilmektedir (6).

MESLEKİ KARACİĞER 
HASTALIKLARININ GELİŞİMİNDE  
RİSK FAKTÖRLERİ
Mesleksel karaciğer hastalıkları gelişimde risk faktörleri konusun-
da bilinenler çok sınırlıdır. Fakat genel olarak kişiye özgü yapısal 
ve genetik faktörler ile toksik maddeye özgü bazı özellikler (kara-
ciğer kan akımı, protein bağlanması, molekülün hücre içinde bağ-
landığı nokta vb.), yaş, nütrisyonel durum, alkol kullanımı ve bazı 
ilaçlar mesleksel toksisite gelişimindeki risk faktörleri olarak orta-
ya konmuştur (18).

Yaşla birlikte vücut kompozisyonu ve vücudun ilaca verdiği ya-
nıt değişebilmektedir. İlerleyen yaşla birlikte toksik karaciğer has-
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talıklarına yatkınlığın arttığı düşünülmektedir. Kanıtlar yeter-
li olmasa da, kadın cinsiyetin kimyasallara bağlı karaciğer hasarı 
için daha yüksek riskli olduğu düşünülmektedir (6).

Alkol kullanımı mesleki kimyasalların karaciğere verdiği hasa-
rı artırabilmektedir. Alkol kullanımı, özellikle sitokrom p 450 in-
düksiyonu yapmakta, özellikle CCl4 ilişkili mesleki hasarda etki-
yi belirgin şekilde artırmakta ve toksik metabolitlerin birikimine 
neden olmaktadır (19, 20). Altta yatan yağlı karaciğer hastalığı ve 
viral hepatitler de mesleki maruz kalımdaki hasarı potansiyalize 
edebilmektedir.

KARACİĞER HASARININ BİYOKİMYASAL 
BELİRLEYİCİLERİ ve SINIFLAMASI
Karaciğer hasarı tespitinde genel olarak hücre yıkımı sırasında 
açığa çıkan ve dolaşıma salınan çeşitli enzimlerin serum düzeyle-
rine bakılmaktadır. Bu testler, tüm karaciğer hastalıklarında yük-
selebilmektedir. Toksik karaciğer hasarına spesifik bir biyobelirle-
yici yoktur. Alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotrans-
feraz (AST), alkalin fosfataz (ALP) ve bilirubin karaciğer hasarını 
tespitte sıklıkla kullandığımız testlerdir. Mesleki nedenlerle ma-
ruz kalınan kimyasallar karaciğerde ilaca bağlı karaciğer hasarı-
na benzer klinik tablolara neden olmaktadır. Bu nedenle karaciğer 
hasarını tespit ve değerlendirmede ilaç ilişkili karaciğer hasarın-
da kullanılan kriterleri kullanmak uygun olacaktır. ALT değerin-
de normalin üst sınırına göre en az 5 katlık artış, ALP değerinde 
ise en az iki kat artış olması ya da ALT değeri en az 3 kat artmış-
ken total bilirubin düzeyinin de en az 2 kat artış göstermesi akut 
karaciğer hasarı olarak değerlendirilmektedir. ALP artışının oldu-
ğu durumlarda GGT düzeyi de görülmelidir. İzole ALP yüksekli-
ğinde başta kemik patolojileri olmak üzere karaciğer dışı nedenler 
ön planda düşünülmelidir. 

Karaciğerde hasarının tipini belirlemede ALT/ALP oranı kul-
lanılmaktadır. ALT/ALP oranı ≥5 ise hepatoselüler, ≤2 ise koles-
tatik,  2-5 arasında ise miks tip hasar olarak nitelendirilmektedir. 

Mesleksel hepatotoksisitede akut karaciğer hasarı biyopsi bul-
gularına göre de sınıflandırılabilmektedir. Biyokimyasal ve his-
topatolojik sınıflama arasında her zaman bir uyum olmayabilir. 
İlaçlara ya da kimyasallara bağlı toksik hasarın patolojik bulgu-
ları, diğer karaciğer hastalıklarının bulgularına benzeyebilmekte-
dir. Tipik patolojik bulgulardan bahsetmek mümkün değildir.  Fa-
kat yukarıda bahsedilen enzim düzeylerindeki yükselmeler hepa-
totoksik bir ajana karşı akut hepatik reaksiyonu ifade etmektedir. 
Kronik maruz kalım ve karaciğerdeki toksik ajana karşı gelişen 
kronik değişiklileri göstermede bu enzim düzeylerindeki yüksek-
likler duyarlı değildir. Düşük düzeyde uzun süre toksik bir kim-
yasala maruz kalımda hasarı tespit etmede histopatolojik bulgu-
ları ve görüntüleme yöntemlerini kullanmak daha sağlıklı sonuç-
lar verecektir. Toksik ajanlara karşı gelişen karaciğer hasarının na-
sıl derecelendirildiği Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1’de gösteri-
len sınıflama idiyosenkrazik ilaç ilişkili karaciğer hasarında kulla-
nılan bir sınıflamadır. Bu sınıflamayı mesleki karaciğer hasarında 
kullanmanın bazı sınırlılıkları vardır. Örneğin mesleksel karaci-
ğer hasarında diğer organlarda eş zamanlı etkilenmiş olabilir, ha-
liyle diğer organ yetmezlikleri karaciğer kaynaklı hasara bağlı ge-
lişmiş bir çoklu yetmezliğini ifade etmiyor olabilir. (21). 

Tablo 1. Toksik karaciğer hasarında evreleme (21)

Hafif derecede 

hasar

Alanin aminotransferaz (ALT) ve/veya alkalin fosfataz 

(ALP) düzeylerinde artış olması fakat bilirubin 

düzeyinin normalin üst sınırının 2 katından fazla 

olmaması

Orta derecede 

hasar

ALT/ALP düzeylerinin artması ve bilirubin değerinin 

normalin iki katından fazla yükselmesi ve hastanın 

semptomatik olması

Ağır hasar

ALT/ALP düzeylerinin artması ve bilirubinin>2 kat 

yükselmesi ve aşağıdaki durumlardan en az birinin 

olması

• INR (international normalized ratio)≥1.5

• Altta yatan bir siroz hastalığı yokken asit ve/veya 

ensefalopati gelişmesi

• Mesleksel veya toksik maruz kalıma bağlı diğer 

organlarda da yetmezlik gelişmesi

Ölümcül veya 

karaciğer nakliyle 

sonuçlanan 

hasar

Ölüm ya da mesleksel hasara bağlı karaciğer nakli 

ihtiyacı gelişmesi

MESLEKSEL KARACİĞER 
HASTALIĞINDA KLİNİK ve PATOLOJİK 
BULGULAR
Mesleksel karaciğer hastalıklarında toksik hasarı gösterecek tanı-
sal bir patolojik bulgu yoktur. Toksik hasarın tipine, yoğunluğu-
na, maruz kalınan süreye ve hasara maruz kalan kişinin klinik ve 
yapısal özelliklerine bağlı olarak bu hasta grubunda hepatoselüler 
hasar, kolestatik hasar, miks tipte hasar, toksik ilişkili steatohepa-
tit (TASH), fibrozis ve malignite görülebilir. 

Bir kaza sonucu yüksek dozlarda maruz kalınan toksik aja-
na bağlı bulgular genelde klinik olarak kolayca tanınabilir. Fakat 
çoğu vakada olduğu gibi, uzun sürede ve düşük dozda maruz ka-
lınmışsa, bu klinik durum uzun süre sessiz seyretmekte, doktorlar 
tarafından da kolaylıkla atlanabilmektedir. Biyokimyasal ve pato-
lojik bulgular da mesleki toksik hasarı belirlemede duyarlı ve öz-
gül olmadığı için mesleki hasar doktorun aklına gelmediği takdir-
de bu hastaların tanı alması gecikmekte ve bazen mümkün olma-
maktadır. Altta kronik karaciğer hastalığı olan bireylerde ise mes-
leki toksik hasar durumunda hem hastalık daha ağır seyredebil-
mekte hem de tanısal süreçler daha kompleks olmaktadır. 

TOKSİK ETKENLERE MESLEKİ MARUZ 
KALIMA BAĞLI AKUT HEPATİT
Toksik ajana kısa sürede yoğun maruz kalımlar genelde inhalas-
yon, perkutan abzorbsiyon ve toksik maddeyi yanlışlıkla oral yol-
la alınca gelişmektedir. Bu durumlarda sıklıkla hepatoselüler tip-
te hasar olmaktadır. Diğer organlar örneğin akciğerler, cilt ve böb-
rekler de etkilenebilmektedir. Hatta diğer organlardaki etkilenme 
çok daha ciddi olabilmekte ve gelişen karaciğer hasarı daha önem-
siz kalmaktadır. Örneğin 19. Yüzyılın sonlarında üzüm bağlarını 
küf gelişiminden korumada için Bordo karışımı olarak adlandırı-
lan içinde bakır sülfat ve birçok organik-inorganik kimyasallar içe-
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ren bir solüsyonun faydalı etkileri görülmüştür. Bu solüsyon püs-
kürtme yöntemiyle kullanılmış ve bu toksik ajana inhalasyonla 
maruz kalan işçilerde “vineyard sprayers’ lung” adı verilen bir ak-
ciğer hastalığı geliştiği raporlanmıştır (22). Ciddi solunum sıkın-
tıları gelişen bu hastaların bir kısmında bakır birikimine bağlı ka-
raciğer toksisitesi de geliştiği görülmüştür. Bu hastaların karaciğer 
histolojilerinde ise Kuppfer hücrelerinin yoğun birikimi, granu-
lomlar ve atipik sinüzoidal hücre proliferasyonu görülmüştür (23). 
Polimer endüstrisinde kullanılan 4,4’-Metilen dianilin (4,4’-dia-
minodifenilmetan, DAPM) safra akımını ve sekresyonunu azalttı-
ğı ve biliyer epitel hücrelere oldukça etki gösterdiği gösterilmiştir. 
Bu tip toksisitede, hepatoselüler hasara ek olarak ciddi kolestatik 
hasar geliştiği gösterilmiştir (24). Bu konuya ilişkin diğer toksik 
kolestatik hasar örneği ise toksik herbisit parakuvat maruz kalı-
mıdır. Bu toksik ajana maruz kalan 13 vaka hayatını kaybetmiş ve 
yapılan otopside küçük ve orta çaplı safra kanallarında ciddi ha-
sar olduğu görülmüştür. Fakat bu toksik hasarın iki fazlı olduğu 
öncelikle hepatoselüler, takip eden süreçte de kolestatik hasarın 
baskın olduğu raporlanmıştır (25). Akut hepatoselüler hasara ne-
den olduğu bildirilen bir diğer toksik ajan ise kimyasal solvent ola-
rak kullanılan dimetilformamiddir. Bu kimyasal, ciddi transami-
naz (ALT) yüksekliğine neden olmaktadır, maruz kalan hastalar-
da yapılan biyopsilerde ise makroveziküler steatozun baskın oldu-
ğu görülmüştür (26).

TOKSİK MESLEKİ MARUZ KALIMA  
BAĞLI KRONİK HASAR
Organik solventlere (çözücülere) bağlı en sık gelişen patolojik 
değişikliklerden birisi steatozdur (yağlı karaciğer) (27, 28). Bu du-
rum toksik ilişkili steatohepatit (TASH) olarak adlandırılmakta-
dır. Özellikle kilolu olmayan ve nonalkolik steatohepatit açısından 
risk faktörleri olmayan bireylerde yağlanma, inflamatuvar infilt-
ratlar ve balonlaşma bulgularıyla karakterli şiddetli yağlı karaci-
ğer saptanması halinde TASH düşünülmelidir. VCM maruz kalı-
mı olan bireylerde de TASH gelişimi gösterilmiştir (10). Petrokim-
ya fabrikalarında çalışan işçilerde yapılan bir çalışmada ise yağlı 
karaciğer gelişmiş işçilerin büyük kısmında insülin direnci olma-
dığı saptanmış ve bu durum, yazarlar tarafından, bu hasta gru-
bunda yağlı karaciğer gelişiminde toksik ajanlara bağlı başka me-
kanizmaların da devrede olabileceği şeklinde yorumlanmıştır (29). 
Başka bir çalışmada ise benzen, ksilen, VCM gibi volatil kimyasal-
lara maruz kalan bireylerde, yağlı karaciğer gelişiminin ve karaci-

ğer testlerindeki bozuklukların daha sık görüldüğü ve daha erken 
yaşta geliştiği gösterilmiştir (30).

Toksik kimyasallara uzun süreli maruz kalımda, kronik hepa-
tit, nekrozlar ve steatohepatit aracılı mekanizmalarla fibrozis geli-
şebilmektedir. Fibrozis progresyonuyla, bir grup hastada siroz kli-
niği gelişmektedir. Kronik maruz kalımda karaciğer kanseri de 
görülebilmektedir. Bu konuda VCM ve karaciğer anjiyokarsinoma 
ilişkisi net bir şekilde gösterilmiştir (4). Yine hepatoselüler karsi-
noma da sirotik karaciğer zemininde gelişebilmektedir.

Kronik mesleki toksik maruz kalımda sinüzoidal obstrüksiyon 
sendromu, peliozis ve hepatoportal sklerozis gibi vasküler bozuk-
luklar da görülebilmektedir (6).

MESLEKİ KARACİĞER 
HASTALIKLARINDA TANI
Mesleki maruz kalıma bağlı karaciğer hastalığında tanı için ön-
celikle şüphelenmek gereklidir. Bu durum hekim tarafından çoğu 
zaman atlanmakta ve sorgulanmamaktadır. Karaciğer testlerinde 
bozukluk ya da karaciğer hastalığının klinik bulgularıyla başvu-
ran bir hastada öncelikle sık görülen karaciğer hastalıkları ekar-
te edilmelidir. Toksik hepatitin bir ekartasyon tanısı olduğu yani 
olası tüm nedenler ekarte edildikten sonra tanının konulabilece-
ği unutulmamalıdır. Ekarte edilmesi gereken belli başlı hastalık-
lar ve ilk aşamada istenmesi gereken tetkikler Tablo 2’de özetlen-
miştir. İlk aşamada viral seroloji (hepatit A-C), otoimmün kara-
ciğer hastalıklarına özgü otoantikorların titreleri, total IgG-IgM 
düzeyleri, ferritin, transferrin saturasyonu ve 40 yaşın altındaki-
lerde seruloplazmin düzeyine bakılmalıdır.

Mesleki toksik karaciğer hastalıklarında tanısal olabilecek ti-
pik semptom, laboratuvar ya da patolojik bulgular yoktur. Bu ne-
denle sık görülen karaciğer hastalıklarına yönelik incelemeler 
tamamlanmış ve neden saptanamamışsa, hasta mesleksel maruz 
kalım açısından dikkatle sorgulanmalıdır. Mesleki maruz kalım-
ların çoğu inhalasyon ve ciltten olmaktadır. Hastanın tüm iş ak-
tivitelerinin kronolojisi ve süresi ve çalışılan ortam detaylı olarak 
sorgulanmalıdır. Çalışılan yerdeki tüm kimyasalların envanteri ve 
nasıl kullanıldıkları bilgisine ulaşılmalıdır. Kimyasal maruz kalımı 
azaltacak önlemlerin nasıl alındığı detaylıca öğrenilmelidir. Örne-
ğin iş yerinin nasıl havalandırıldığı, özel giysiler, eldivenler, gözlük-
lerin vb. nasıl ve ne ölçüde kullanıldığı detaylandırılmalıdır. 

Ayrıca iş hijyeni, medikal ve biyolojik monitorizasyon hakkın-
da da bilgi alınmalıdır. Alınan önlemlerin, bazı durumlarda has-

Tablo 2. Mesleksel karaciğer hastalıkları tanısında ekarte edilmesi gereken hastalıklar ve ilk değerlendirme (6)

Hastalık Ayırıcı tanı için yapılması gereken tetkikler

Akut-kronik viral hepatitler (Hepatit A,B,C) Anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HCV

Otoimmün karaciğer hastalıkları ANA, ASMA, AMA titreleri, total IgG, IgM, IgA düzeyleri

Alkolik hepatit Dikkatli alkol öyküsü, GGT düzeyi, MCV

Alkol dışı yağlı karaciğer USG

Hipoksik iskemik hepatopati Kalp hastalıkları, hipotansiyon, hipoksi, hepatik venöz oklüzyon açısından medikal öykü

Safra yolları hastalıkları USG

Wilson hastalığı Seruloplazmin

Hemokromatozis Ferritin, transferrin satürasyonu

Alfa-1 antitripsin eksikliği Alfa-1 antitripsin düzeyi
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talık gelişimini önleyemeyeceği bilinmelidir. Aynı iş yerindeki di-
ğer çalışanlar incelenmeli, gerekirse muayene edilmelidir. Bu in-
celeme maruz kalım-hastalık ilişkisini göstermeye yardımcı ola-
bilir. Bu kişiler iş yeri dışındaki olası maruz kalımlar açısından da 
(hava kirliliği, hobiler vb.) sorgulanmalıdır. Bu süreçte iş ve mes-
lek hastalıkları uzmanından destek alınmalıdır. Avrupa Birliğin-
de, mesleksel karaciğer hastalıklarında, tanısal süreçlerde iş ve 
meslek hastalıkları uzmanının yer alması gerektiği önerilmekte-
dir. Vaka temelli olarak, hastanın yönetiminde, meslek hastalıkla-
rı uzmanı, hepatolog, patolog, toksikolog ve epidemiyologdan olu-
şan multidisipliner bir ekip görev almalıdır (6).

Toksik maruz kalımın değerlendirilmesinde, iş yerindeki öl-
çüm sistemleri faydalı olabilmektedir. Bununla ilgili çeşitli Av-
rupa ülkelerinde veri tabanları geliştirilmiştir. Fakat, maruz ka-
lımı değerlendirmede en önemli incelemelerden birisi biyomo-
nitorizasyondur. Biyomonitorizasyonda en sık kullanılanlar id-
rar ve kan örnekleridir. Özellikle de maruz kalım yakın dönem-
de olmuşsa bu ölçümler oldukça faydalıdır. Fakat bu ölçümlerin 
günler içindeki maruz kalımı göstermektedir. Segmentel saç ana-
lizleri daha geniş zaman aralığındaki maruz kalımı göstermekte, 
eğer kan ölçümleriyle birleştirilirse oldukça faydalı olmaktadır. 
Çoğu toksik ajan karaciğerde metabolize olmakta ve ara mole-
küller oluşmaktadır. Bu ara moleküller çeşitli makromoleküller-
le (hemoglobin, albümin vb.) kovalent bağlar oluşturmaktadır. Bu 
ara moleküllerin hemoglobinle oluşturdukları yapı, hemoglobinin 
yaşam ömrü kadar yani yaklaşık 4 ay tespit edilebilmektedir. Bu 
yöntemle yapılan ölçümler, sigara içimi gibi (sigaradaki toksinler 
de makromoleküllere bağlanabilmektedir) ölçümün güvenilirliği-
ni azaltan faktörler olsa da, maruz kalımın şiddeti hakkında da 
bilgi verebilmektedir.

Mesleksel karaciğer hastalıkları tanısında ilk aşamada kulla-
nılması gereken görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Gerek-
li vakalarda ileri yöntemler (bilgisayarlı tomografi ve manyetik re-
zonans görüntüleme gibi) kullanılabilir. Görüntüleme yöntemleri, 
karaciğer parankim yapısı, kontürleri, köşe açısı, karaciğer vaskü-
ler yapıları hakkında bilgi vermekte ve böylece hasarın derecesini 
anlamada faydalı olabilmektedir. Son dönemde karaciğerdeki fib-
rozisin evresini belirlemede transient elastografi gibi tetkikler de 
kullanılabilmektedir. Ayrıca karaciğer hasarının tespitinde hasta-
ların çeşitli klinik özellikleri ve laboratuvar tetkikleri kullanıla-
rak hazırlanan invaziv olmayan yöntemler de kullanılabilmekte-
dir. Bu invaziv olmayan yöntemlerin toksik karaciğer hasarında 
kullanımı konusundaki bilgi birikimi ise yetersizdir. 

Karaciğer biyopsisi, tüm etiyolojilerde en güvenilir tanısal yön-
temdir. Hem tanı hem de evrelemede önemi çok büyüktür. Mas-
raflı olması ve işleme bağlı komplikasyon riskleri, kullanımını  
sınırlamaktadır. 

TAKİP VE TEDAVİ
Bu hasta grubunda akut hasara bağlı test yükseklikleri normal se-
viyeye gelene kadar hasta takip edilmelidir. Kronik hasar bulgu-
ları ve fibrozis gelişen hastalar ise olası hastalık progresyonu ve 
bunlara bağlı komplikasyonlar açısından takip edilmelidir. 

Akut hasar gelişen vakalarda hasta, çalışma ortamından uzak-
laşmalı ve karaciğer testleri normale gelene kadar olası toksik ma-
ruz kalımı önlemek için aynı yerde çalışmamalıdır. Kronik hasar 

ve fibrozis gelişen vakalarda ise eğer ileri fibrozis veya portal hi-
pertansiyon bulguları gelişmişse rehberlere uygun standart takip 
ve tedavi yaklaşımlarıyla hastalar izlenmeli, gerekli durumlarda 
karaciğer nakli de düşünülmelidir (31, 32). 
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Kronik böbrek hastalığı (KBH) ve tedavisi çalışma hayatı üzerin-
de olumsuz etkiler göstermektedir. Bu yazıda KBH’nın ve KBH te-
davisinin çalışma hayatında sebep olduğu sorunlar ve çözüm öne-
rilerinden bahsedilecektir. 

Böbreklerimiz metabolik artık ürünlerin ve suyun atılımı, vü-
cudun elektrolit (sodyum, potasyum, fosfor, magnezyum vb.) ve 
asit baz dengesinin sağlanması, bazı hormonların sentezi (vita-
min D, eritropoetin vb.), kan basıncı kontrolü, ilaçların vücuttan 
uzaklaştırılması gibi çok sayıda işlevi yerine getirirler. KBH böb-
rek fonksiyonlarının değişik nedenlere bağlı olarak kronik süreçte 
ilerleyici ve geri dönüşümsüz olarak kaybı ile karakterizedir. 

Günümüzde kabul gören KBH tanımı altta yatan neden ne 
olursa olsun üç ay veya daha fazla süre ile glomerüler filtrasyon 
hızı (GFH)’nın 60 ml/dak/1,73 m²’nin altında olması veya üç ay 
veya daha fazla süre ile GFH’den bağımsız olarak böbrekte objek-
tif bir hasar belirteci olması durumudur. Bu hasar belirteçleri ara-
sında proteinüri, idrar sediment anormallikleri, tübüler bozuk-
luklara bağlı anormallikler, histolojik olarak saptanmış anormal-
likler, görüntüleme ile saptanmış yapısal anormallikler ve böbrek 
nakli öyküsü yer alır. KBH’nın evrelenmesi, GFH değeri ve albü-
minüri miktarına göre yapılmaktadır (Tablo 1) (1).

Tablo 1. Kronik Böbrek Hastalığının Evrelendirilmesi (1)

GFH evreleri GFH (ml/dak/1,73 m2) Açıklama

G1 ≥ 90 Normal veya yüksek GFH

G2 60 – 89 Hafif düşük GFH

G3a 45 – 59 Hafif ila orta düşük GFH

G3b 30 – 44 Orta ila ciddi düşük GFH

G4 15 – 29 Ciddi düşük GFH

G5 < 15 Böbrek yetersizliği

Albüminüri Evreleri AAH (mg / 24 saat) Açıklama

A1 < 30 Normal / Yüksek normal

A2 30 – 300 Yüksek

A3 > 300 Çok yüksek

AAH: Albümin atılım hızı, GFH: Glomerüler filtrasyon hızı

Tablo 2. Kronik Böbrek Hastalığının Nedenleri

Diyabetes mellitus (tip1, tip2, vb.)

Hipertansiyon

Glomerülonefritler (FSGS, MPGN, IgA nefropatisi, membranöz glomerülonefrit vb.)

Kistik böbrek hastalıkları (polikistik böbrek hastalığı, medüller kistik hastalık vb.)

Ürolojik anormallikler (vezikoüreteral reflü, obstruktif hastalıklar, taş hastalığı vb.)

Amiloidoz (FMF, kronik inflamatuar ve enfeksiyöz hastalıklar, myelom vb.)

Tübülointerstisyel nefritler (ağır metaller, analjezik nefropatisi vb.)

Kronik pyelonefrit

Genetik hastalıklar (Alport sendromu vb.)

Renal arter stenozu

 FMF: Ailesel akdeniz ateşi, FSGS: Fokal segmental glomerüloskleroz, MPGN: Membranoproliferatif glomerülonefrit
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KBH, sıklığının fazla olması, kardiyovasküler olaylara bağlı 
olarak ciddi oranda artmış mortalite riski ile ilişkili olması hem 
de ileri evrelerinde ihtiyaç duyulan diyaliz ve böbrek nakli gibi re-
nal replasman tedavilerinin (RRT) toplum ekonomisi üzerine ge-
tirdiği maliyet nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

2011 yılında yapılmış olan CREDIT (Chronic REnal Disease 
In Turkey) çalışmasında Türkiye’de KBH sıklığı %15,7 bulunmuş-
tur. GFH’ı <60 ml/dak olan hasta oranı ise %5,1 saptanmıştır. Yani 
her 20 erişkinden birinde kritik düzeyde KBH vardır (2). 2018 yılı 
Türk Nefroloji Derneği (TND) kayıt sistemi verilerine göre ülke-
mizde 81.000 civarında hasta son dönem böbrek hastalığı nedeni 
ile RRT almaktadır (3).

KBH’nın etiyolojisine bakıldığı zaman tüm dünya genelinde 
diyabetin en sık neden olduğu görülmektedir. Diyabetin ardından 
hipertansiyon ve glomerülonefritler diğer sık görülen nedenlerdir. 
KBH’ya sebep olan etiyolojik faktörler Tablo 2’de listelenmiştir. 

TND kayıt sistemi verilerine göre 2018 yılında ülkemizde he-
modiyalize başlayan hastaların KBH sebepleri Tablo 3’te görül-
mektedir (3). Buna göre ülkemizde de son dönem böbrek hasta-
lığına yol açan en sık sebebin %37 ile diyabetes mellitus olduğu, 
ikinci sırada ise %31 ile hipertansiyon olduğu görülmektedir.

Bazı glomerülonefrit ve kronik tübülointerstisyel nefritlerin 
mesleki maruz kalımlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği bilinmek-
tedir. Öte yandan kronik böbrek hastalarının önemli bir kısmında 
altta yatan etiyolojik neden tam olarak bilinememektedir ve nede-
ni bilinmeyen KBH’ların bir bölümünün meslek hastalığı olma ih-
timali vardır. Fakat bu kişilerde KBH’ya yol açabilecek eşlik eden 
diğer durumların sık olması, maruz kalım ile ile hastalığın orta-
ya çıkışı arasındaki periyodun uzun olması çoğu vakada kesin ta-
nıyı imkansız hale getirir. Amerika Birleşik Devletleri’nden yapı-
lan bir çalışmada kronik böbrek hastalarının %50’sinde mesleksel 
veya çevresel maruz kalım olduğu öne sürülmüştür (4). Değişik 
böbrek hastalıklarına yol açtıkları bilinen mesleksel maruz kalım-
lar ve sebep oldukları böbrek hastalıkları Tablo 4’de belirtilmiştir.

Tablo 4’te bahsedilenlerin yanı sıra iş ortamındaki aşırı stre-
sin sempatik sinir sistemi aktivasyonu ve hipertansiyona yol aça-
rak KBH açısından bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Sı-
cak koşullarda çalışan ve su alımı kısıtlı olan kişilerde de (örneğin 
cerrahlar) üriner sistem taşlarının gelişim riski artmıştır.

KBH’lı hastalarda tüm organları ilgilendiren çok sayıda semp-
tom olabilir. Hastalarda görülen en sık semptomlar anemiye bağ-
lı halsizlik ve yorgunluk hissi, bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo kay-
bı ve kaşıntıdır. 

KBH tedavisi çok yönlü yaklaşım gerektirmektedir. Öncelikle 
mümkünse altta yatan hastalığın özgül tedavisi ve komorbid du-
rumların tedavisi yapılmalıdır. Bunun yanı sıra; KBH’nın ilerle-
mesini yavaşlatmaya yönelik tedaviler, eşlik eden yüksek kardi-
yovasküler riskin azaltılmasına yönelik tedaviler, azalmış böb-
rek fonksiyonuna bağlı komplikasyonların tedavileri, ilaç dozları-
nın GFH’ye göre azaltılması veya bazı ilaçların hiç kullanılmama-
sı, hastayı RRT’ye hazırlamak ve zamanı gelince başlamak bu çok 
yönlü yaklaşımın diğer bileşenleridir. Buna göre hastaların yeteri 
kadar sıvı almaları, protein, potasyum, fosfordan ve tuzdan kısıtlı 
diyetle beslenmeleri, sigarayı bırakmaları, etkin kan basıncı kont-
rolünün sağlanması, kan basıncı kontrolü için mutlaka renin an-
jiyotensin aldosteron sistemini bloke eden ilaçların verilerek aynı 
zamanda proteinürinin azaltılması, diyabetik hastalar için kan şe-
keri kontrolünün sağlanması (hedef HbA1c <%7), ürik asit, me-
tabolik asidoz ve dislipidemi gibi diğer metabolik parametrelerin 
kontrolünün yapılması, anemi için demir ve eritropoetin tedavi-
si, kemik mineral metabolizma bozukluğu için de fosfor bağlayı-
cı, aktif vitamin D ve gerektiğinde sinekalset tedavisinin verilmesi, 
hiperkalemi için potasyum bağlayıcı ilaçlar, hipervolemi için diü-
retik verilmesi gerekir.

İleri derecede fonksiyonlarını kaybetmiş böbreklerin (son 
dönem böbrek hastalığı) bu fonksiyonlarını yapay yollarla yerine 
koyma şeklindeki tedavilere RRT adı verilir. GFH’nin 15 ml/
dak/1,73 m²’nin altına inmesi ile yani evre 5 aşamasında böbrek-
ler hastanın yaşamını sürdürmesi için yetersiz kalabilir ve hemo-
diyaliz, periton diyaliz ve böbrek naklinden oluşan RRT yakla-
şımlardan birisine ihtiyaç duyulabilir. Başlıca RRT endikasyon-
ları böbrek yetmezliğine atfedilen bulantı, kusma, malnütrisyon, 
perikardit, nörolojik bozukluklar, medikal tedaviyle kontrol altına 
alınamayan elektrolit, asidoz ve hipervolemidir. Preemptif böbrek 
nakli hemodiyaliz ya da periton diyalizi uygulanmadan ilk RRT 
olarak böbrek nakli yapılmasıdır. Uzun süreli diyalizde hastala-
rın sağ kalımı, böbrek nakil alıcıları ile karşılaştırıldığında önem-
li ölçüde daha düşüktür (5). GFH<20 ml/dak/1,73 m2 olan ve böb-

Tablo 4. Böbrek Hastalığına Yol Açabilen Mesleki Maruz Kalımlar

Kadmiyum

Proksimal tübül hasarı

Glomerüler hasar

Böbrek taşı

Arsenik
Tübüler hasar

Glomerüler hasar

Civa

Membranöz glomerülonefrit

Anti GBM hastalığı

Tübüler hasar

Kurşun
Fankoni sendromu

İnterstisyel fibrozis

Bakır İntravasküler hemolize bağlı tübül hasarı

Berilyum

İnterstisyel fibrozis

Hiperkalsiüri

Böbrek taşı

Organik çözücüler
Tübüler hasar

Anti GBM hastalığı

Silika Hızlı ilerleyen glomerülonefrit

Tablo 3. Ülkemizde 2018 Yılında Hemodiyalize Başlayan Hastalarda Kro-
nik Böbrek Hastalığı Etiyolojilerinin Dağılımı (3)

Diyabetes mellitus %36,8

Hipertansiyon %30,5

Glomerülonefrit %5,3

Polikistik böbrek hastalığı %3,2

Obstruktif nefropati %1,2

Tübülointerstisyel nefrit %1,1

Diğer %6,7

Nedeni bilinmeyen %15,2
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rek fonksiyonlarında ilerleyici bozulma olan hastalarda canlı veri-
ciden preemptif böbrek nakli gündeme gelmelidir (6). Bu nedenle 
böbrek nakline kontraendikayon olmayan ve uygun canlı vericisi 
olan hastalara preemptif nakil yapılması uygun olacaktır.

Böbrek nakli için uygun canlı vericisi olmayan hastalar he-
modiyaliz ve periton diyalizinin kontraendikasyonları açısından 
değerlendirilirler. Eğer iki yöntem için de kontraendikasyon mev-
cut değilse hastaya her ikisinin de avantaj ve dezavantajları anlatı-
larak hastanın tercih ettiği yöntem uygulanır. Böbrek nakli kont-
raendike değilse bu hastalar aynı zamanda kadavra bekleme liste-
sine alınırlar.

KRONİK BÖBREK HASTALARININ 
ÇALIŞMA ORTAMINDA 
YAŞAYABİLECEKLERİ SORUNLAR
KBH’da anemi çok sık olup hastaların fiziksel performanslarında 
belirgin azalmaya yol açabilir. Bu durum özellikle yüksek efor ge-
rektiren işlerde çalışanların iş hayatında ciddi zorluklar yaşaması-
na yol açmakta bir yandan da işveren ya da üstleri ile sorun yaşa-
malarına sebep olmaktadır. KBH’da sadece fiziksel performansta 
değil bilişsel fonksiyonlarda da bozulma olabilmekte ve bu durum 
da işteki performansta düşmeye yol açabilmektedir.

Kronik böbrek hastalarının hastalığın ilerlemesini yavaşlat-
mak ve hastalık seyrinde ortaya çıkabilecek komplikasyonları ha-
fifletebilmek için uygun bir diyet uygulamaları gerekmektedir. 
Çalışma ortamında hasta için uygun diyet sağlanamayabilir. Bir 
diğer sorun sıvı alımı ile ilgili olabilir. Özellikle sıcak havalarda 
yoğun fiziksel efor gerektiren işlerde çalışan ve çalışma koşulla-
rı nedeniyle suya ulaşımı kısıtlı olan kronik böbrek hastalarında 
böbrek fonksiyonlarında daha hızlı bozulma gözlenebilir. 

Kronik böbrek hastalarının böbrek fonksiyon bozukluğunun 
derecesine göre 1-3 ayda bir doktor muayenesine gitmeleri gerek-
mektedir. Muayene günlerinde genellikle tüm gün işe gidememe-
leri nedeniyle işveren ya da üstlerinin bu konuda anlayışlı olmala-
rı gerekmektedir.

Son dönem böbrek hastalığının gelişmesinden sonra iş haya-
tı daha da zor bir hal almaktadır. Hemodiyaliz hastaları haftanın 
üç günü her biri dört saat süren hemodiyaliz işlemi için hastane-
ye ya da hemodiyaliz merkezlerine gitmek zorundadırlar. Hemo-
diyaliz öncesi hazırlık, hemodiyaliz sonrası prosedürler, gidiş ve 
dönüş için yolda harcanan süre de göz önünde bulundurulduğun-
da hastanın hemodiyalize girdiği haftanın üç günü işe gitmesi sık-
lıkla mümkün olmamaktadır. Hemodiyaliz seansı sonrasında işe 
gitse bile işlem sonrası sıklıkla görülen hipotansiyon ve yorgunluk 
nedeniyle randımanlı bir şekilde çalışma mümkün olmamaktadır. 

Hemodiyaliz hastalarında damar giriş yolu olarak arteriyovenöz 
fistül kullanılıyorsa bu durum da çalışma hayatında bazı değişik-
likler getirmektedir çünkü arteriyovenöz fistülden hemodiyalize 
giren hastaların fistül olan kollarıyla ağır yük kaldırmaları fistü-
lün zarar görme riski nedeniyle sakıncalıdır.

Hastanın evde kendi kendine yaptığı periton diyalizi her ne ka-
dar hemodiyalize göre çalışan hastalar için daha iyi bir RRT mo-
dalitesi olsa da bu hastaların da çalışma ortamlarında bazı düzen-
lemeler yapmaları gerekmektedir. Periton diyaliz değişimlerinin 
aksamaması için ya iş yeri eve yakın olmalı böylece hastalar öğlen 
tatilinde evlerine giderek değişimi gerçekleştirmeli ya da iş yerin-
de periton diyaliz işlemi için hijyenik uygun bir ortam ayarlama-
lıdırlar. En ideal RRT tipi olan böbrek naklinin hazırlığı ve sonra-
sındaki istirahat süreci nedeniyle hastalar 3-4 ay süreyle işlerine 
gidemeyeceklerdir. Böbrek nakli sonrası da hastalar sık sık has-
taneye gitmeye devam edeceklerdir. Ayrıca böbrek nakli sonrası 
hastaların enfeksiyon riskinin fazla olduğu hijyenik olmayan or-
tamlarda ve yoğun kalabalıkta çalışmaları sakıncalıdır.

Sonuç olarak KBH’nın kendisi ve tedavisi çalışma hayatı üze-
rinde çok olumsuz ektilere yol açmaktadır. Diyaliz hastaları-
na %90 engelli oranı verilmesi de bu durumun bir sonucudur. 
Çalışma ortamında yapılacak düzenlemeler ile hastaların yaşa-
dıkları sıkıntıların en azından bir kısmı düzeltilebilir.
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Mesleki hematolojik hastalıklar, çalışanların ticari amaçlı kullanı-
lan kimyasal maddelerle genellikle eğitim eksikliği sonucu, kont-
rolsüz biçimde temas etmesi nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Tüm 
çalışanlar için maruz kalımı en aza indirecek çalışma alanı sağla-
mak en güvenilir çalışma stratejisidir. Birçok organ toksisitesin-
de olduğu gibi hematolojik toksisitenin de indüksiyon için bir eşik 
değeri gösterdiği ve maddelerin maruz kalım düzeylerinin düşü-
rülmesinin bu hastalıkların sıklığında azalmaya neden olduğu bi-
linmektedir. Ticari alanda kullanılan kurşun, benzen, arsenik, ar-
sin gazı, formaldehit başta olmak üzere birçok kimyasal madde-
nin hematotoksik etkileri vardır ve tüm toksik ajanlara duyarlı-
lıkta bireysel varyasyonlar gözlenmektedir. Normal popülasyon-
da hematotoksik etki göstermeyen kimyasal madde düzeyleri, du-
yarlı kişilerde hayatı tehdit eden bir etki yaratabilir. Bu nedenle 
çalışılan kimyasal maddeye duyarlılığı yüksek olan çalışanları tes-
pit etmek ve bu spesifik toksik maddelerle daha az temas etme ris-
ki olan alanlarda çalışmasını sağlamak önemlidir.

Mesleki hematoloji hastalıkların genel olarak önlenmesi ama-
cıyla her iş alanında risk analizi yapılmalı, kimyasal maddelerin 
işlenmesi, taşınması ve depolanması sırasında dikkatli olunmalı-
dır. Tehlikeli bir madde tespit edildiğinde kaynağında yok edilme-
li veya izole edilmelidir. Çalışma ortamlarının düzenli kontrolleri-
nin ve kimyasal madde oranları ölçümlerinin belirli periyodlarda 
yapılması sağlanmalıdır. Tüm çalışanlara eğitim verilmeli ve kişi-
sel koruyucu önlemler almaları sağlanmalıdır. İşyerinde, çalışılan 
her kimyasal madde için güvenlik bilgi formu bulundurulmalı ve 
izin verilen maksimum maruz kalım dozlarına dikkat edilmelidir. 

Hematotoksinlere maruz kalmak kan hücrelerinin yaşam 
süresini kısaltabilir, porfirin sentezi ve metabolizmasını bozarak 
kan hücresinin oluşumunu engelleyebilir, sitogenetik bozukluk-
lara neden olarak hematolojik neoplazi gelişimini indükleyebilir 
veya trombosit düzeylerini düşürerek kanama riskini artırabilir. 
Bu nedenle iş yerlerinde düzenli kontrollerin yapılması, oluşabile-
cek bu hastalıklara karşı belirli aralıklarla taramalar yapılarak ön-
lem alınması önemlidir.

METHEMOGLOBİNEMİ
Hemoglobin içerisinde bulunan ve oksijen taşıma kapasitesi olan 
demir, Fe+2 (ferröz) formdadır. Ferröz demirin Fe+3 (ferrik) forma 
okside olmasıyla methemoglobin oluşur ve methemoglobinin ok-

sijen taşıma kapasitesi yoktur. Kanda methemoglobin düzeyinin 
artması ile oluşan kan tablosu methemoglobinemi olarak adlan-
dırılmaktadır. Methemoglobinemi, eritrositleri oksidatif stres ha-
sarından koruyan enzimlerin konjenital eksikliği veya edinsel ola-
rak fonksiyon kaybı dolayısı ile gelişebilmektedir (1). 

Methemoglobin oluşumunda fonksiyonları bozulan oksida-
tif sistem enzimleri; nikotinamid adenin dinukleotid (NADH)-
Sitokrom b5 redüktaz ve nikotinamid adenin dinükleotid fos-
fat (NADPH) methemoglobin redüktaz’dır (2). Bu enzimlerin iş-
lev bozukluğunda kandaki methemoglobin düzeyi %1 in üzerine 
çıkar ve oksijen disosiyasyon eğrisi sola kayar. Methemoglobin 
düzeyi %10 üzerine çıktığında kişilerde hipoksi ve buna bağlı siya-
noz görülmeye başlanır, %30’un üzerinde taşikardi, halsizlik, bu-
lantı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıkar. %50’nin üzerinde sen-
kop ve komaya kadar uzanabilen ağır bir klinik tabloya neden 
olurken, %70 üzerinde fatal seyretmektedir (Tablo 1) (3). 

Tablo 1. Kandaki methemoglobin düzeyine göre semptom ve bulgular (3)

Methemoglobin Düzeyi Semptom ve Bulgular

<%3 Genellikle semptom olmaz

%3-15 Mavi-Gri cilt rengi

%15-30 Siyanoz- koyu kahve kan rengi

%30-50 Başağrısı, baş dönmesi, senkop

%50-70 Takipne, laktik asidoz, aritmi, koma

>%70 Ölüm

Bildirilen mesleki methemoglobinemi vakalarının çoğu ami-
no ve nitro temelli benzenlere maruz kalma sonucu oluşmakta-
dır. Bu aromatik bileşenler inhalasyon veya dermal yolla geçebi-
lecek boyutta, yüksek lipofilik ve uçucu maddelerdir. Literatürde 
1979-2013 yılları arasında toplam 1240 hastanın değerlendirildi-
ği 110 vaka serisi yayınlanmıştır. Yaşları 9-75 yaş arasında deği-
şen bu vakaların 1146’sı methemoglobinemi kliniği ile tanı almış 
ve 939’u mesleki maruz kalım olarak değerlendirilmiştir. Hasta-
ların topikal ve oral maruz kalım sonucu geldiği, methemoglobi-
nemi inkübasyon süresi ortancasının 3 saat olduğu belirtilmiştir. 
Oral maruz kalımların daha hızlı ve daha ağır methemoglobine-
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miye neden olduğu gösterilmiştir. Vakaların %98’i kür ile sonuç-
lanmış, methemoglobinemiye bağlı ölüm sadece 14 hastada gös-
terilmiştir (4).

Özellikle herbisit üretiminde kullanılan klorat tuzları da mes-
leki maruz kalım sonucu methemoglobinemi tablosuna neden 
olabilir.  Klorat tuzları hekzos monofosfat yolunu inhibe ederek 
veya direkt hemoglobin denatürasyonu sonucu methemoglobine-
mi tablosu oluşturur ve genellikle ağır bir hemolitik anemi klini-
ğine neden olur. 

Bu maddelere maruz kalım, genellikle anilin boya üretimin-
de, ilaç sanayide, pestisit ve kauçuk üretiminde ve elektronik en-
düstrisinde gerçekleşir. Lipofilik maddeler olmasından dolayı cilt-
ten topikal olarak veya inhalasyon yoluyla kolayca emilebilmekte-
dirler. Nadir olmakla beraber oral alımları da bildirilmiştir. Ma-
ruz kalınan madde konsantrasyonu ile methemoglobinemi düzeyi 
paralel olmayabilir. Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PDH) akti-
vitesi düşük olan ve daha düşük N-asetilasyon kapasitesi olan ki-
şilerde, daha küçük dozlarda daha yüksek toksisiteye neden ola-
bilmektedir. 

Hastalar genellikle oksijen tedavisine yanıtsız bir siyanoz tab-
losu geliştirirler. İntravasküler hemoliz, karaciğer ve böbrek de-
ğerlerinde bozulma diğer görülebilecek klinik tablolardır.

Oksijen yanıtı hızlı olmasa bile yüksek akımlı oksijen tedavisi 
fonksiyonel hemoglobinlerin işlevini sürdürebilmesi açısından 
verilmelidir. Kandaki methemoglobin düzeyi %30 ve üzeri olan 
hastalarda metilen mavisi önemli bir tedavi seçeneğidir (5). Meti-
len mavisi, NADPH’yi oksitleyerek indirgenmiş lökometilen mavi-
sini oluşturur. Lökometilen mavisi de methemoglobini tekrar he-
moglobine dönüştüren ve böylece oksijen taşıma kapasitesini geri 
kazandıran bir indirgeyici madde olarak işlev görür. Ciddi disp-
ne semptomları olan ve ileri komorbiditesi olan hastalarda daha 
düşük methemoglobinemi seviyelerinde de verilmesi önerilmek-
tedir. Metilen mavisi intravenöz olarak 1-2 mg / kg (0.1 ila 0.2 ml 
/ kg) dozunda verilmektedir. Lokal ağrı etkisi olduğu için enjeksi-
yonu takiben 15ml-30ml bir fizyolojik serum takviyesi yapılma-
lıdır. 30 dakika içinde maksimum etki sevitesine ulaşır.  Siyanoz 
devam ederse veya tekrarlanılan testlerde methemoglobin seviye-
si yükselirse, doz 30-60 dakika içinde tekrar edilebilir. Verilebile-
cek toplam doz 7mg / kg doz olaeak önerilmektedir. Metilen ma-
visinin etki edebilmesi için kişilerin NADPH düzeylerinin normal 
aralıkta olması gerekmektedir. NADPH aktivitesi düşük olan has-
talarda, metilen mavisi direkt olarak işlevsel hemoglobini okside 
ederek methemoglobineminin kötüleşmesine neden olabileceği 
akılda tutulmalıdır (6). Ciddi intoksikasyon seviyesinde olan has-
talarda exchange transfüzyonun da faydalı olabileceği gösterilmiş-
tir (7). 

Klorat tuzları maruz kalımı sonucu oluşan methemoglobine-
mi genellikle metilen mavisine dirençlidir. Spesifik bir antidotu 
olmadığı için genellikle destek tedavisi verilir ve ağır tablolarda 
exchange transfüzyon denenebilir. 

Bu tablodan korunmak için iş yerinde potansiyel oksidizan 
ajanların topikal ve inhaler maruz kalımı minimize edecek ön-
lemler alınmalıdır. G6DPDH eksikliği gibi yüksek risk oluşturabi-
lecek klinik tabloya sahip duyarlı kişilerin belirlenmesi ve çalışma 
koşullarının düzenlenmesi yüksek toksisitenin önlenmesi açısın-
dan önemlidir. Retikülosit gibi genç eritrositlerde normal G6PDH 

aktivitesi görülebilir. Akut hemoliz sırasında ve hemolizden son-
ra 2 ay içinde periferde genç eritrositler yüksek olacağı için nor-
mal G6PDH aktivitesi yanıltıcı olabilir. Bu nedenle G6PDH ak-
tivitesi hemolitik atak geçiren kişilerde, ataktan 1-2 ay sonra ba-
kılmalıdır. Methemoglobinemiye maruz kalım riski olan çalışma 
alanlarında kişilerin methemoglobin ve retikülosit düzeylerinin 
düzenli takibi, ciddi toksisite gelişmeden önlem alınması açısın-
dan önemlidir. 

HEMOLİTİK ANEMİ
Mesleki hematolojik hastalıklarının en sık görülenlerinden birisi 
hemolitik anemidir. Methemoglobinemi ve oksidatif hemolize bağlı 
gelişebilmekle beraber, ağır metal etkilenmesi sonucu da gerçekle-
şebilir. Mesleki ağır metal etkilenmesine bağlı hemoliz mekanizma-
sı net bilinmemekle birlikte, eritrosit yüzeyindeki sülfidril bileşen-
lerine afinitelerinin olduğu ve bu şekilde eritrosit membranların-
da permeabiliteyi artırarak intravaskuler hemolize neden oldukları 
düşünülmektedir. Invitro bir sülfahidril inhibitörü N-etilmaleimit 
ile ön işlemden geçirilmiş arsine maruz kalan insan kanının, daha 
az hemolize uğradığı gösterilmiştir. Bu sonuç, toksik metal bileşen-
lerinin, iyon zarı değişikliklerine yol açan zar sülfahidril grupları ile 
olumsuz etkileşime girebileceğini göstermektedir (8).

En sık neden olan metal bileşeni arsindir. Arsin genellikle ar-
senik kaplı metal levhalara asit ile müdahale edilmesi sırasında 
ortaya çıkan ve arsenikten daha toksik olan bir arsenik bileşeni-
dir. Muhtemel mesleki mesleki maruz kalım kaynakları; mikroçip 
üretimi, lehim ve kurşun kaplama endüstrisi ve elektronik endüst-
risinde yarı iletici madde imalatıdır (9). Oda ısısında renksiz, ko-
kusuz ve non-irritan gaz halinde bulunur. Havadan 2,5 kat daha 
yoğundur (10). İnhalasyon yolu ile vücuda alındıktan sonra 60 da-
kika içinde en yüksek serum düzeyine ulaşır. Vücuttan atılımı re-
nal yolla, gastrointestinal sistemden safra şeklinde ve terle olmak-
tadır (11). Hemoliz mekanizması net olarak bilinmemekle beraber, 
hücre içi glutatyonu azaltarak oksidatif strese neden olduğu ve bu 
şekilde eritrositlerde lizis yaptığı düşünülmektedir. Bunun dışın-
da arsinin, katalaz inhibisyonu yaparak, hücre içinde hidrojen pe-
roksit gibi reaktif oksidatif türleri oluşturduğu ve oluşan serbest 
radikallerin, hemoglobinlerin denatüre olmasına neden olduğu 
şeklinde bir teori de vardır (8). 

Arsin intoksikasyonunda semptomların şiddeti maruz kalınan 
gaz yoğunluğuna ek olarak maruz kalma süresi ile de ilişkilidir. 
25-50 ppm (mg çözünen / kg veya litre çözelti) arsin gazına 30 da-
kika maruz kalım ani intravasküler hemolize neden olarak hız-
lı bir şekilde mortaliteye neden olabilir. Aynı şekilde 100 ppm ar-
sin gazı 30 dakikadan daha kısa sürede aynı etkiye neden olabil-
mektedir (9). Hastalık kontrol ve önleme merkezi verilerine göre 
semptomlar maruz kalımdan 2-24 saat sonra başlayabilir. Hasta-
lar intravasküler hemolize bağlı olarak bulantı, karın ağrısı, sarılık 
ve çay rengi idrar ile presente olabilirler. En erken bulgu hemoglo-
binüridir. Yine hemolize bağlı retikülosit arışı, haptoglobulin se-
viyesinde düşüş, indirek bilirubin düzeylerinde artış izlenir. Peri-
ferik yaymada fragmente eritrositler, polikromazi, bazofilik stipp-
ling ve poikilositozis izlenebilir. Hastalarda maruz kalımdan son-
ra intravasküler hemolize bağlı renal tübüler obstrüksiyonun da 
etkisi ile 1-3 gün içinde renal yetmezliğe bağlı oligüri veya anü-
ri gelişebilmektedir. Yüksek düzeyde maruz kalım ve hızlı gelişen 



Hematolojik Hastalıklar ve Çalışma Hayatı 1019

hemoliz vakaları dissemine intravaskuler koagulopati ile sonuçla-
nabilir ve buna bağlı kanda fibrinojen düzeylerinde azalma, prot-
rombin zamanında uzama ve trombositopeni görülebilir (12).

Tedavi olarak ilk yapılması gereken, akut böbrek yetmezliğini 
engellemek için yoğun hidrasyon tedavisi vererek, renal perfüzyo-
nu sağlamaktır. Hidrasyon tedavisine ek olarak mannitol tedavisi 
ve sodyum bikarbonat ile idrar alkalinizasyonu yapılması da diü-
reze faydalı olabilmektedir. Ağır hemoliz vakalarında hemoglobin 
değerleri stabil olana kadar exchange transfüzyon denenebilir (12). 

Ülkelerin çoğunda mevcut mesleki maruz kalım sınırları be-
lirlenmiştir. Ülkemizde bu sınır 0,05 ppm’dir. Kronik arsin ma-
ruz kalımının olası mutajenite, kanserojenik ve teratojenik etkile-
ri henüz belirlenememiştir. Arsin maruz kalımı açısından yüksek 
riskli endüstrilerdeki iş yeri havasında düzenli arsin gazı takibi ya-
pılması ve çalışanların toksik arsin maruz kalımından kaçınmala-
rı için eğitilmeleri gerekmektedir. 

Hemolitik anemi gelişimine neden olan bir diğer metal kur-
şundur. Kurşun, akü imalatı, kaynak ve lehim işleri, boya imala-
tı, emaye yapımı, akaryakıt tanklarının temizlenmesi, seramik eş-
yaların sırlanması başta olmak üzere 150 den fazla mesleki alan-
da kullanılmaktadır (13). Solunum, ağız ve cilt yolu ile vücuda alı-
nır ve %90’ı eritrositler aracılığı ile tüm doku ve organlara ulaşabi-
lir. Vücuttan idrar, gastrointestinal sistem ve ter yoluyla atılır (14).

Kronik kurşun maruz kalımı hemoglobin sentezi inhibisyo-
nuna neden olur ve eritrosit ömrünü kısaltır. Bu etkisini hemog-
lobin sentezinde kullanılan önemli bir enzim olan δ- Aminole-
vülinik Asit (ALA) Dehidrataz (diğer adı ALA dehidrojenaz) ve 
hem sentaz (diğer adı ferroşelataz) enzim inhibisyonu yoluyla  
gerçekleştirmektedir. 

Kurşun ve bileşikleri ile ilgili yapılan çalışmalarda havadaki 
kurşun düzeyinin maksimum miktarının 0,15 mg/m3 olması ge-
rektiği gösterilmiştir. Kandaki eşik sınır değeri 40 mikrogram/100 
ml kandır. İşçilerin 3 ayda bir sağlık kontrollerinin yapılması ve 
kurşunun sınır değerlerinin üzerinde olmadığının tespit edilme-
si gerekmektedir.

PORFİRİ
Hem biyosentezinde rol alan enzimlerin konjenital eksiklikleri 
veya kazanılmış defektleri sonucu ortaya çıkan klinik tablolardır. 
Farklı alt tipleri olmakla birlikte mesleki toksik maruz kalımlar-
da en sık porfiria kutanea tarda tablosu izlenir. Porfiriaya neden 
olan toksik maddelerden en bilineni hekzaklorobenzendir. Hek-
zaklorobenzen ALA sentetaz disregulasyonu ile porfirinlerin aşırı 
salınmasına neden olur. Biriken porfirin ciltte lezyonlara neden 
olur ve nörolojik toksisite yapar. Klinik olarak hastalarda nörotok-
sisiteye bağlı olarak karın ağrısı, konstipasyon, otonomik disfonk-
siyon izlenebilir. Bu madde ile ilgili dünyada en büyük vaka seri-
si 1955-1958 yıllarında, hekzaklorobenzen ile ilaçlanmış tohum-
luk buğday ile beslenmesi nedeniyle porfiria kutanea tarda tablo-
su gelişen 4000 kişi ile Türkiye’de gösterilmiştir (15). Bu hastalar 
yüksek kalorili, protein yönünden zengin gıdalar ile beslenmiş ve 
B1, B2, B12 vitaminleri ve bütün B kompleksi preparatları ile teda-
vi edilmiştir. Bu vaka serisi endüstriyel kimyasallar ile indüklenen 
porfirianın dünyada ilk defa gösterilmesini sağlamıştır. 

Mesleki porfiria nedenlerinden birisi de kurşun intoksikas-
yonudur. Kurşun intoksikasyonunda, metal doğrudan ALA de-

hidrataz üretimini inhibe eder ve delta-ALA’nın porfobilinojene 
dönüşümünün bozulması ile aminolevulinik asit aşırı üretilir. Bi-
riken aminolevulinik asit de nörotoksisteye neden olur. Labora-
tuar değerlendirmesinde, periferik yaymada eritrositlerde bazofi-
lik stippling, mikrositer anemi izlenir ve kemik iliği incelemesin-
de artan sideroblastlarla karakterizedir. Hastalar en sık karın ağ-
rısı kliniği ile gelirler. Klinik tablo literatüre bakıldığında genel-
likle demir seviyelerinin 46 ile >200 µg/dL olduğu düzeylerde gö-
rünmektedir(16). Şelasyon tedavisi genellikle kandaki demir sevi-
yesi >80 µg/dL olduğu durumlarda veya semptomatik hastalarda 
>50 µg/dL düzeylerinde önerilmektedir. Şelasyon ajanı olarak oral 
olarak suksimer (diğer adı dimerkaptosüksinik asit, DMSA); int-
ravenöz olarak Sodyum Dikalsiyum EDTA ve intramüsküler ola-
rak da dimerkaprol (diğer adı British anti-Lewisite, BAL) kullanı-
labilir (17). 

Porfiri mekanizmasında bir diğer etken de herbisitlerdir. Her-
bisitler zararlı bitkileri yok etmek amacı ile kullanılan kimyasal 
maddelerdir. Tarım alanında kullanılan bu kimyasalların azalma-
sı ile bildirilen vaka sayıları azalmıştır. 

Yine alüminyum metalinin hem sentezinde görevli birçok 
enzim inhibisyonuna neden olarak porfiria tablosuna neden ol-
duğu bilinmektedir. Özellikle diyalize giren kronik böbrek yet-
mezliği hastalarında alüminyum birikimine bağlı üroporfirin 
dekarboksilaz aktivitesinde azalma nedeniyle porfiri tablosu  
gösterilmiştir (18). 

Plastik sanayide kullanılan vinil klorit maddesi de 2-21 yıl ara-
sında maruz kalım sonucu üroporfirin dekarboksilaz aktivitesin-
de azalma nedeniyle porfiria kliniği geliştirebilmektedir. Bu has-
talarda ayrıca trombositopeni ve splenomegali de izlenebilmek-
tedir (19). Ülkemizde 6 Ağustos 2013 tarihli 28730 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalış-
malarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre kabul edilebilir maruz kalım üst sınırı 3 ppm ola-
rak belirlenmiştir .

APLASTİK ANEMİ
Aplastik anemi kemik iliğinde hematopoetik hücrelerin azalması 
ve buna bağlı periferik kanda pansitopeni tablosu ile karakterize 
bir hastalıktır. Vakaların büyük çoğunluğu ilaç, kimyasal madde-
ler, radyasyon maruz kalımı, enfeksiyon ve immünolojik bozukluk 
gibi edinsel nedenlere bağlıdır. 

Aplastik anemiye neden olduğu gösterilmiş birçok kimyasal 
madde olmakla birlikte bunların ilk gösterilmiş olanı ve en önem-
lisi benzendir (Tablo 2). Benzen, petrokimya sanayide sık kullanıl-
maktadır. Plastik imalatında, stiren ve fenolun sentezinde başlan-
gıç maddesi olarak, naylon bileşenlerinde, sentetik deterjan imalin-
de, uçak benzinlerinde, boya yapmaya yarayan anilinin başlangıç 
maddesi ve insektisitlerin imalatında sık olarak kullanılmaktadır. 

Vücuda deriden topikal olarak, solunum yolu ve oral yoldan 
alınabilmektedir. Deri yolu ile alınan benzen önemli toksik etki-
ler göstermezken, solunum yolu ile alınan benzen ciddi zehirlen-
melere neden olabilmektedir. 100 ppm üzerindeki maruz kalım-
larda fatal aplastik anemi tablolarına neden olmakla beraber daha 
düşük doz maruz kalımlarda,  maruz kalım kesildikten sonra sito-
penilerin düzelebildiği gösterilmiştir. Ülkemizde 6 Ağustos 2013 
tarihli 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya 
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Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemle-
ri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kabul edilebilir maruz 
kalım üst sınırı 1 ppm olarak belirlenmiştir. Aplastik anemi bu se-
viyenin çok üstünde izlenir ve prognozu idiopatik aplastik anemi 
tablosuna göre daha iyidir. Geri dönüşüm sağlanana kadar destek 
tedavileri verilebilir. Geri dönüşüm sağlanamayan hastalarda uy-
gun donör bulunması durumunda allojenik kök hücre nakli küra-
tif bir seçenektir. 

Aplastik anemi tablosuna neden olan diğer bir etmen de doz 
bağımlı olmakla beraber iyonize radyasyon maruz kalımıdır. 
İyonizan radyasyon biyolojik dokularda atom veya molekülleri ek-
site veya iyonize ederek hasara neden olmaktadır. Maruz kalınan 
radyasyon dozuna ve değişen biyokimyasal süreçlere bağlı ola-
rak meydana gelen hasar dakikalar veya aylar, yıllar içinde ortaya 
çıkabilmektedir. Genellikle yüksek dozlarda nükleer kazalar veya 
terapötik radyasyon maruz kalımı nedeni ile veya radyoloji ala-
nında çalışanlarda düşük dozlarda uzun süreli maruz kalımlar so-
nucu gelişmektedir.

Tablo 2. Aplastik anemi yaptığı bilinen kimyasal ajanlar

Kimyasal Kullanım Alanı

Benzen
Pestisit, yapıştırıcı, vernik, mürekkep, 

boya, petrokimya sanayi

Trinitrotoluen Patlayıcı üretimi

Pentaklorofenol Pestisit

Klorofenotan Pestisit

Arsenik
Cam sanayi,boya, emaye, bitki ilaçları, 

pestisit

Etilen glikolmonometil Boya ve temizlik ürünleri

MYELODİSPLASTİK SENDROM 
Miyelodisplastik sendrom (MDS), yaşlanan popülasyonda yaygın 
olarak bulunan heterojen klonal hematopoetik bir hastalık grubu-
nu ifade eder. Genellikle periferik kanda sitopeni ile izlenir. Yük-
sek doz radyasyona maruz kalma (örneğin bir atom bombası pat-
lamasından veya nükleer reaktör kazasından kurtulma gibi) MDS 
geliştirme riskini artırır. Uzun süre iş yerinde benzene, petrol ve 
kauçuk endüstrisinde kullanılan bazı kimyasal maddelere maruz 
kalma, MDS gelişme riskini de artırabilir. 

MULTİPLE MYELOM 
Multiple myelom (MM) monoklonal immunoglobulin salgılayan 
bir plazma hücresi klonunun neoplastik proliferasyonu ile karak-
terize bir hastalıktır. Tarım alanında çalışan işçilerde ve kuaför-
lerde multiple myelom gelişme riski artıyor olmakla beraber, spe-
sifik bir etmen gösterilememiştir. Lastik işçileri, inşaat işçileri, 
metal işçileri ve boyacılarda, ahşap ve kâğıt işçilerinde, petrol üre-
ticilerinde, asbest ve benzen maruz kalımında gelişimi gösteril-
miştir. Ancak çalışmalar genellikle vaka düzeyindedir (20). 

MM gelişimine neden olduğu gösterilen ve kanıt düzeyi en 
yüksek olan durum radyasyon maruz kalımıdır. Maruz kalınan 
dozun 100cGy ve daha fazla olduğu kişilerde 20 yıl içinde MM ge-
lişme riski 4 kat fazla bulunmuştur (21). 

AKUT LÖSEMİ
Lösemi, yeni analiz yöntemleri ve laboratuvar teknikleri gelişti-
rilmesinin ardından son on yılda daha iyi anlaşılan karmaşık bir 
hastalıktır. Löseminin fizyolojisi hakkında birçok teori olmakla 
beraber, nedenleri hakkında henüz net bilgi yoktur. Şimdiye ka-
dar kişisel alışkanlıklar, yaşam tarzı ve çok çeşitli mesleki veya 
çevresel riskler dahil olmak üzere çeşitli potansiyel risk faktörleri 
bildirilmiştir. Mesleki maruz kalıma bağlı lösemi ile en güvenilir 
nedensel ilişki; iyonlaştırıcı radyasyon, benzen ve sitotoksik ilaç-
lar maruz kalımına bağlı olarak gösterilmiştir. Ancak löseminin 
mesleki diğer bazı maruz kalımlarla olası ilişkisi hakkında bilim-
sel tartışmalar devam etmektedir (Tablo 3).

Tablo 3. Akut lösemi nedeni olduğu düşünülen olası maruz kalımlar

İyonize radyasyon Radyoloji alanında çalışanlar

Non-iyonize radyasyon
Yüksek gerilim hatlarına yakın 

yaşayanlar, demiryolu işçileri

Benzen Petrokimya sanayi, boyacılar

Butadien-karbamat Kauçuk endüstrisi, mobilyacılar

Formaldehit
Sağlık çalışanları, mumyalama 

işçileri

Pestisitler

Fenoksi-herbisitler,

Triazin herbisitler, 

Arsenik içeren pestisitler, 

Atrazin, 

Lindan, 

Dikloro Difenil Trikloroetan (DDT)

Tarım işçileri

Enfeksiyon ajanları
Hayvanlarla temas (mezbaha 

işçileri,aşçılar, kasaplar)

Organik Solventler

Toluen,

Hekzan,

Aseton, 

Metil etil keton

Ayakkabı imalatı, kauçuk sanayi, 

boyacılar

Lösemiye neden olduğu gösterilen ve kanıt düzeyi en yüksek 
maruz kalım iyonize radyasyondur. Mesleki ortamlarda maruz 
kalınan düşük doz iyonize radyasyonun, lösemi insidansında pik 
artışını 10 yıllık izlemde yaptığı ve kuantal doz yanıt etkisi ile löse-
mi riskinin yıllarca devam ettiği gösterilmiştir (22). Ülkemizde 24 
Mart 2000 tarihli 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Rad-
yasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine göre radyasyon gö-
revlileri için etkin doz ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv’i, her-
hangi bir yılda ise 50 mSv’i geçemez.

Düşük EMF Electromagnetic Field (elektromanyetik alan) ile 
ilişkili non iyonize radyasyonun özellikle çocukluk çağı lösemi-
leri olmak üzere genel lösemi insidansını artırdığı yapılan birçok 
çalışmada gösterilmiştir. Non-iyonize radyasyon özellikle yüksek 
gerilim hatlarına yakın yaşayan insanlarda ciddi maruz kalıma 
neden olmaktadır. İngiltere ve Galler’de yapılmış çalışmada, 0-14 
yaş grubundaki 9.700’ü lösemi olmak üzere 29.081 kanserli olgu 
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ve aynı sayıda kontrol grubunda yürütülmüştür. Bu olgu-kontrol 
çalışmasında, lösemi açısından, doğumlarındaki ev adresleri yük-
sek gerilim hattına 200 metreden daha yakın olanların, 600 met-
reden uzak olanlara göre 1,69 kat (95% güven aralığı 1.13 - 2.53); 
200-600 metre arasındaki uzaklıkta olanların ise 1.23 (%95 güven 
aralığı 1.02 -1.49) kat risk altında olduğu bildirilmiştir (23). Yine 
İsviçreli 20.141 demiryolu işçisinde yapılan bir çalışmada yüksek 
EMF maruz kalımın beyin tümörü ve lösemi insidansını anlam-
lı olarak artırdığı gösterilmiştir (24). ICNIRP International Com-
mission on Non-Ionizing Radiation Protection (Uluslararası İyon-
laştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu) araştırma 
grubu, EMF’ye maruz kalma konusundaki mevcut literatürün lö-
semi riskinde küçük fakat istatistiksel olarak anlamlı bir artışın 
varlığına yaklaştığı sonucuna varmıştır (25).

Benzen maruz kalımı akut lösemi insidansında artışa neden 
olan bir diğer faktördür. 1974’te Prof. Dr. Muzaffer Aksoy ve arka-
daşlarının benzen maruz kalımı olan ayakkabıcılarda lösemi ge-
lişimini yayınlamaları ile birlikte aynı yıl içerisinde literatürdeki 
benzer araştırma sonuçları da değerlendirilerek, benzen IARC In-
ternational Agency for Research on Cancer (Uluslararası Kanser 
Araştırmaları Ajansı)  tarafından insanlar için karsinojen olarak 
sınıflandırılmıştır (26). Yakın zamanlı çalışmalardan Zhang ve 
arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada benzen nedeniyle ge-
lişen genetik anomalilerin, kemoterapiye sekonder akut lösemiler-
den daha fazla olduğu gösterilmiştir (27). Benzenin lösemiye ne-
den olduğunun gösterildiği ilk çalışmalardan birisi Çin’de benzen 
maruz kalımı olan 74.497 işçi ile 35.805 kontrol grubunun kar-
şılaştırıldığı bir vaka kontrol çalışmasıdır. Bu çalışmada benzen 
maruz kalımının akut myeloid lösemi, lenfoma, myelodisplastik 
sendrom ve aplastik anemi insidansında istatistiksel anlamlı bir 
artışa neden olduğu gösterilmiştir (28). 

KEMOTERAPÖTİK İLAÇLARA MESLEKİ 
MARUZ KALIM
Kemoterapötik ajanları hazırlayan ve uygulayan onkoloji hemşi-
releri ve eczacılar, bu mutajenik ajanlara maruz kalma konusunda 
yüksek riske sahiptirler. Bu ilaçların hazırlanması, taşınması, uy-
gulanması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında görev-
li olan kişiler inhalasyon, sindirim veya cilde doğrudan temas ile 
bu ilaçlara maruz kalabilmektedirler. Özellikle hemşireler sadece 
ilaçların uygulanması sırasında değil, kemoterapi sonrası hastala-
rın takip ve bakımları sırasında da maruz kalabilmektedir.  Çünkü 
bilinmektedir ki sitotoksik ilaçların bazıları 48 saat ile 5 gün ara-
sında hastaların ter, idrar ve gaytalarında bulunabilmektedir. Ya-
pılan çalışmalarda bu şekildeki en önemli maruz kalım yolunun 
cilt teması olduğu gösterilmiştir (29). 

Kemoterapötik ajanların teratojenik ve fetotoksik etkileri ol-
duğu bilinmektedir. Bunun dışında kromozomlarda genetik deği-
şikliklerin meydana gelmesine neden olan mutajenik ve karsinoje-
nik etkileri de bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda antineoplastik 
ilaçlara maruz kalan hemşirelerde lösemi için rölatif riskin arttığı 
gösterilmiştir (30).

Dünyada antineoplastik ilaçların yönetimine yönelik 
geliştirilmiş ve uygulanan birçok standart bulunmaktadır. 
Ülkemizde de Onkoloji Hemşireleri Derneği tarafından 2003 yı-
lında geliştirilmiş ve 2014 yılında güncellenmiş “Antineoplastik 

Ajanların Güvenli Kullanım Rehberi” bulunmaktadır. Bu stan-
dartlarda, ilaç hazırlamada kullanılan tüm eldiven, önlük ve tek 
kullanımlık materyallerin, hastanenin toksik atık prosedürüne ve 

“kemoterapötik ajanların atılması” bölümünde belirtilen esaslara 
göre uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Kemoterapi uygulayan, hazırlayan ve taşıyan sağlık çalışanla-
rının maruz kalım riskini en aza indirmek için ilaçların saklan-
ması, hazırlanması, uygulanması, atılmasına ilişkin önlemleri ve 
saçılma durumunda uygulanacak işlemleri bilmeleri önemlidir. 

SONUÇ
Hematotoksik maddelere mesleki maruz kalım, anemilerden he-
matolojik kanserlere kadar birçok hastalığa neden olabilmektedir. 
Mesleki hematotoksisiteyi engellemek için belirli kimyasal mad-
delere duyarlılığı artmış çalışanları tanımlamak ve bu kişileri du-
yarlı toksik maddelerle en az temas edecekleri şekilde konumlan-
dırmak önemlidir. Bununla birlikte tüm çalışanların uygun ko-
runması için gerekli olan ekipmanların temini ve zararlı olabile-
cek toksik madde düzeylerinin belirli aralıklarla, yönetmeliklere 
uygun ölçümünün sağlanması gerekmektedir. Aynı şekilde 
çalışan ve işverenin doğru eğitimi ile mesleki toksisitelerin çok 
önemli bir kısmının engellenebileceği akılda tutulmalıdır. 
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Kardiyovasküler hastalıklar hem tüm dünyada hem de ülkemizde 
bir numaralı mortalite ve morbidite nedenidir. Türkiye Halk Sağ-
lığı Kurumu 2015 yılı Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme 
ve Kontrol Programı raporuna göre 2014 yılında Türkiye’de ölüm 
nedenleri arasında dolaşım sistemi hastalıkları %40,4 ile ilk sırada 
yer almaktadır (1). Böylesi büyük bir halk sağlığı sorunu için risk 
faktörlerinin ve riskli bireylerin belirlenmesi, hem önleyici hem de 
tedavi edici tıbbi yaklaşım açısından büyük önem arz etmektedir. 

Kardiyovasküler hastalıklar; koroner arter hastalığı, kalp yet-
mezliği, kardiyak aritmiler, kalp kapak hastalıkları, hipertansiyon, 
inme ve periferik arter hastalıkları şeklinde ana başlıklar halin-
de incelenmektedir. Kardiyovasküler hastalıklardan korunmanın 
amacı akut koroner sendromlar, inme ve periferik arter hastalı-
ğı gibi aterosklerotik olayların sıklığını azaltmak, yaşam kalitesi-
ni artırmak ve yaşam süresini uzatmaktır. Önleyici / koruyucu 
tıp uygulamaları bireyi hastalığa yakalanmadan önce saptayarak 
hem birey ve toplum sağlığı hem de sağlık sistemi açısından kardi-
yovasküler hastalıklarla daha etkin bir mücadele ortaya koymak-
tadır. Bunun için tüm risk faktörlerinin belirlenmesi ve bir arada 
ele alınması gerekmektedir.

Çoğu kardiyovasküler hastalık ortak risk faktörlerini paylaş-
maktadır. Hipertansiyon, diyabetes mellitus, tütün kullanımı, aile 
öyküsü, obezite ve fiziksel inaktivite gibi geleneksel risk faktörle-
rinin yanı sıra özellikle son yıllarda bireylerin işi ve iş yeri ortamı 
mesleki risk faktörlerinin kardiyovasküler hastalıklar üzerindeki 
etkileri dikkat çekici şekilde hız kazanmıştır. Özellikle artan en-
düstriyel üretim ve kullanım sonucu son 50 yılda ağır metal ma-
ruz kalımı dramatik bir artış göstermiştir. Bu ağır metaller kardi-
yovasküler dokular üzerinde direk toksisiteye yol açabileceği gibi 
geleneksel risk faktörleri aracılığı ile de olumsuz etkileri sergile-
mektedirler. Bu bölümde ağır metaller başta olmak üzere çeşitli iş 
yeri maruz kalımlarının kardiyovasküler sistem sağlığı üzerine et-
kilerinden bahsedilmiştir.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR ve 
AĞIR METALLER
Antimon
Antimon yeryüzü kabuğunda doğal olarak var olan ve mesleki ola-
rak metal madenciliğinde eritme ve saflaştırma aşamasında kulla-
nılan bir ağır metaldir. İnsanlar antimona gıdalar, içme suyu, hava 

yolu ve antimon içeren ilaçlar aracılığı ile maruz kalırlar. Anti-
mon esas olarak idrar ve feçesle atılmaktadır. Antimonun en sık 
bilinen kardiyovasküler etkileri ileti sistemi ve kan basıncı profi-
li üzerindedir. Kardiyovasküler etkilerine aracılık eden mekaniz-
malar arasında oksidatif streste artma ve hücre içi kalsiyum ho-
meostazında bozulma yer almaktadır.

Kalsiyum, hem miyosit hem de kardiyak ileti sistemi eleman-
larının aksiyon potansiyelinde önemli rol oynayan bir elektrolit-
tir. Antimonun kalsiyum dengesini bozarak QT süresini uzattığı 
ve ölümcül ritim bozukluklarına yatkınlık meydana getirdiği bi-
linmektedir (2, 3). Diğer yandan antimon kan basıncı yüksekliği-
ne yol açmaktadır. İdrarda ölçülen yüksek antimon düzeyi ile an-
lamlı bir ilişkiye sahip olduğu gösterilmiştir (4).

Arsenik
Arsenik; bakır işleme, cevher ayrıştırma, kaynak işlemleri, yüksek 
ısıda çalışma ve ahşap sanayinde kullanılan ve bu sektör çalışanları 
için önemli bir risk faktörü olan ağır bir metaldir. Kardiyovasküler 
sistem üzerindeki etkileri vasküler dokuda proliferasyon, vazokons-
truksiyonda artış, vazodilatasyonda azalma, anjiyotensin II üreti-
minde artış aracılığı ile olmaktadır. Klinik olarak; kardiyovaskü-
ler mortalitede artış, periferik damarlarda aterogenezde hızlanma, 
blackfoot disease, Raynould fenomeni, sistolik ve diyastolik kan ba-
sıncında artış ve QT uzaması ve atipik ventriküler taşikardi gibi 
elektrokardiyografik değişiklikler görülebilmektedir (5-7). 

Arsenik maruz kalımı öyküsü olan meslek gruplarında maruz 
kalımın akut bulguları kan ve idrar tetkiklerinde incelenebilir. Bu 
örneklerde yükseklik saptanması halinde özellikle elektrofizyolojik 
etkilere yönelik yüzeyel 12 derivasyonlu elektrokardiyografi ince-
lenmelidir. Arsenik içerdiği sülfidril grupları ile keratinden zengin 
saç ve tırnak gibi dokularda birikir ve kronik dönem maruz kalım 
için saç ve tırnak örnekleri son derece değerli bilgiler sağlamaktadır. 
Kronik maruz kalımın etkileri açısından özellikle periferik arterler-
de hızlanmış ateroskleroz açısından semptom ve belirtiler sorgula-
narak daha ileri tanısal testler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Cıva
Cıva doğada sıvı halde bulunan nadir metallerden biridir. Toplum-
da balık başta olmak üzere deniz ürünleri yoluyla toksisite olguları 
görülmekle birlikte akü ve batarya imalatında, termostat, termo-
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metre ve amalgam üretim sürecinde de sıklıkla kullanılmaktadır. 
Kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri oksidatif stres ve inf-
lamasyonda artış, tromboz, vasküler düz kas hücre proliferasyo-
nu, endotelyal disfonksiyon ve dislipidemi aracılığı ile olmaktadır. 
Klinik olarak; hipertansiyon, koroner arter hastalığı, inme ve ka-
rotid arter hastalıkları ile kardiyak otonomik sinir sistemi tutulu-
mu ile seyredebilmektedir (8, 9). Mesleki olarak cıvaya maruz kal-
mış 28 kişide yapılan bir çalışmada efor testinde kalp hızı topar-
lanma indeksi ile belirlenen kardiyak otonomik işlevlerin sağlıklı 
bireylere göre bozulduğu gösterilmiştir (10). 

Cıva maruz kalımı olan bireylerde merkezi sinir sistemi bulgu-
ları ön planda olmakla birlikte eşlik edebilecek akut kardiyovaskü-
ler etkilere karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle atriyal fibrilasyon 
ve ventriküler ekstrasistol gibi aritmik yan etkiler erken dönemde 
görülebilir. Bu aşamada hem aritmik komplikasyonlar hem de bo-
zulmuş kardiyak otonomik işlevlere yönelik 24 saatlik Holter mo-
nitorizasyonu değerli bilgiler sağlamaktadır. Kronik maruz kalım-
da aterosklerotik kalp hastalığına karşı tarama testlerine daha er-
ken dönemde gereksinim duyulabilir.     

Krom
Krom ve tuzları metalürjik süreçlerde kimyasal endüstride kulla-
nılan bir metaldir. Paslanmaz çelik endüstrisinde çalışan işçiler 
genellikle solunum yoluyla kobalta maruz kalmaktadırlar. Yüksek 
dozlarda akut olarak etki ederken uzun süreli maruz kalımda 
daha yavaş bir süreç içinde oksidatif stres mekanizmaları ve pro-
inflamatuvar karakteri ile sitotoksik etkilere neden olmaktadır. Ek 
olarak DNA hasarı ve DNA tamirinde yavaşlamaya neden olarak 
genotoksik etkiler de sergilemektedir (6, 11). Kardiyovasküler sis-
tem üzerine etkileri esas olarak oksidatif stresi alevlendirerek sis-
tolik ve diyastolik kan basıncında bozulma ve elektrokardiyog-
rafik değişiklikler şeklindedir. Artan krom dozu ile birlikte hem 
sistolik hem de diyastolik kan basıncı artmaktadır (12). Bunun-
la birlikte kromun aterosklerotik süreci hızlandırmakla birlikte 
koroner arter hastalığı ve revaskülarizasyon gereksinimini ile iliş-
kisi halen netlik kazanmamıştır (13, 14).

Kurşun
Kurşun pek çok endüstriyel alanda sıkça kullanılan bir ağır metal-
dir. Kaynak ve döküm işçiliğinin yanı sıra akü imalatı, baca tozu 
geri dönüşümü, askeri sanayi ve altın cevherinin ayrıştırılmasında 
kullanılmaktadır. Kurşun, kardiyovasküler hastalılar için bir risk 
faktörü olarak kabul edilmektedir. Kronik kurşun maruz kalımı-
nın kardiyovasküler sağlık üzerinde en bilinen etkileri kan basın-
cının yükselmesine ve aterosklerotik sürecin hızlanmasına neden 
olmasıdır. Bu etkilere aracılık eden mekanizmalar; inflamasyon 
ve oksidatif stres artışı, nitrik oksit üretiminde azalma, ekstrasel-
lüler matriks birikimi ve vasküler düz kas hücre proliferasyonu 
sonucu meydana gelen “endotel disfonksiyonu” ve nöron işlev bo-
zukluğu, otonom sinir sistemi tutulumu ve kan basıncı regülasyo-
nunda bozulmaya neden olan “kalsiyum iyonuna benzerliği” yer 
almaktadır. Bu patolojik mekanizmalar kliniğe sistolik ve diyasto-
lik kan basıncında yükselme, iskemik kalp hastalığı, sol ventrikül-
de hipertrofi, sol ventriküler diyastolik disfonksiyon ve elektro-
kardiyografik değişiklikler ve aritmi olarak yansımaktadır. 837 er-
kek hastanın alındığı bir kohort çalışmasında kurşun maruz kalı-

mının iskemik kalp hastalığı riskini 1,27 kat artırdığı ve kurşunun 
tıpkı geleneksel risk faktörleri gibi kardiyovasküler hastalıklar açı-
sından bir risk faktörü olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulan-
mıştır (15). Kalsiyum iyon benzerliği nedeniyle kardiyak ileti sis-
teminde ritim bozukluklarına neden olabilmektedir. Atriyal ve 
ventriküler aritmiler için gösterge olarak kabul edilen P dalga ve 
QT dispersiyonu ile Tp-e/QTc oranı ile kurşun maruz kalımı ara-
sında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (16, 17). 

Klinik araştırmalarda kurşun maruz kalımı tanımı kan kur-
şun düzeyinin 10 mcg/dL’nin ve 24 saatlik idrarda kurşun düze-
yinin 10 mcg/L’nin üzerinde olması genel kabul gören yaklaşım-
dır. Ancak altın standart ölçüm yöntemi X-ray floresan ile mid-
tibial şaft veya patellar bölgeden ölçülen kurşun düzeyleridir. Kan 
ve idrar düzeyleri yakın dönem maruz kalımı göstermekteyken 
kemik ve saç örneklerinden bakılan kurşun düzeyi kronik maruz 
kalım hakkında bilgi vermektedir.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA 
DİĞER MESLEKİ RİSK FAKTÖRLERİ
Çalışma Süresi ve Kardiyovasküler Sağlık
Uzun çalışma süresi toplum sağlığı açısından iş ilişkili bir risk fak-
törü olarak kabul edilmektedir. Uzun çalışma süresi beraberinde 
yüksek iş yoğunluğu, yüksek stres ve bireyin sosyal hayatına, ken-
dine ve ailesine daha az zaman ayırması anlamına gelmektedir. 
Tüm etkenler psikososyal streste artışa, hipotalamik – hipofiz – 
adrenal ve sempato – adrenomedullar sistemde aşırı aktivasyo-
na neden olurlar (18). Endokrin, metabolik, otoimmün sistem ve 
ruh sağlığı açısından olumsuz değişiklikle gözlenir. Uzun çalışma 
süreleri ile ayrıca kortizol ve katekolamin hipersekresyonu, yük-
sek kan basıncı, karotid intima media kalınlığında artış, anksiyete 
ve depresyon, kilo alımı ve tütün kullanımında artış ile ilişkili ol-
duğu gözlenmiştir (19-21). Vücutta uzun çalışma sürelerine bağ-
lı gerçekleşen bu olumsuz değişimler koroner arter hastalığına ze-
min hazırlamaktadır. Uzun çalışma süresi aynı zamanda daha az 
dinlenim zamanı, daha az sosyal aktivite ve stresten uzaklaşma ve 
daha fazla uyku yoksunluğu anlamına da gelmekte ve bu etkenler 
de koroner arter hastalığına katkıda bulunmaktadır (22). Çalışma 
süreleri sadece uzun haftalık çalışma süreleri üzerinden değil var-
diya ya da nöbet usulü çalışma şartları üzerinden de değerlendi-
rilmiştir. Uyku, melatonin, katekolamin ve kan basıncı gibi sirkad-
yen ritim ile çalışan aktivitelerde bozulma, koroner arter hastalık-
ları için risk oluşturmaktadır (23, 24). 

Bir meta-analizde uzun çalışma süresinin koroner arter hasta-
lığı riskini 1,8 kat artırdığı belirtilmektedir. Bu meta-analizde ka-
tılımcıların çoğunu erkekler oluşturmakta ve uzun çalışma süre-
si haftada 50 saat ve üzeri süre çalışma olarak tanımlanmıştır (25). 
Bir başka çalışmada da 10 yıl süre sonunda haftalık çalışma süre-
sinde her 1 saatlik artışın kardiyovasküler hastalık riskini %1 ar-
tırdığı saptanmıştır. Dahası haftada 45 saat çalışanlara kıyasla 55 
saat ve 60 saat çalışanlarda kardiyovasküler hastalık riskini sıra-
sıyla %16 ve %35 arttığı da belirtilmiştir (26). 

İş Yeri Hava Kirliliği ve Kardiyovasküler 
Sağlık
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yıllık ölüm-
lerin yaklaşık %4 kadarı hava kirliliğine yaşanmaktadır (27). Da-
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hası hava kirliliğinin kardiyovasküler hastalıkların insidansını ve 
mortalitesini artırmaktadır (28). Karbon monoksit, nitrojen diok-
sit, sülfür dioksit, ozon ve kurşun gibi havada bulunan kirletici 
materyaller endotel disfonksiyonuna, arteryal vazokonstruksiyo-
na, hipertansiyona ve ileti sistemi hastalıklarına yol açabilmekte-
dir (29).

Çelik endüstrisinde çalışan işçilere yönelik yapılan 
araştırmada hava kirliliğinin kardiyak etkileri incelenmiş ve hem 
sol hem de sağ ventrikülde sistolik işlevlerde azalmaya neden 
olduğu bildirilmiştir (30). Kalp yetmezliği semptom ve bulguları 
olan ve iş yeri maruz kalım riski yüksek meslek gruplarında mes-
leki kardiyak etkilenim açısından iş yeri hava kirliliği mutlaka 
göz önünde bulundurulmalı ve hem elektrokardiyografik hem de 
ekokardiyografik testler ile aritmik ve mekanik komplikasyonlar  
araştırılmalıdır. 

Radyasyon ve Kardiyovasküler Sağlık
Radyasyon pek çok organ ve sistemi etkilemekle birlikte kardiyo-
vasküler sistem üzerine etkileri genellikle malignensilere yönelik 
radyoterapi alan hastalarda incelenmiştir. Bununla birlikte rad-
yolojik işlemler nedeniyle sağlık çalışanları ve kozmik radyasyo-
na maruz kalan havacılık ve uzay personelleri üzerinde, radyas-
yonun kardiyovasküler sistem üzerine etkileri de araştırılmıştır. 
Özellikle sivil havacılık çalışanlarında iş yeri ortamına bağlı ola-
rak kısıtlı fiziksel alan, sirkadyen ritim bozukluğu, havalandırma 
yetersizliği, düşük basınç ve nem ile gürültü ve vibrasyon gibi et-
kenler, radyasyonunu kardiyovasküler sistem etkilerini artırmak-
tadır (31, 32).

Radyasyon epikardiyal koroner arterlerde obstrüksiyona, kalp 
kapaklarında ve ön duvar miyokard dokusunda fibrozise ve pe-
rikardiyal tutuluma neden olabilmektedir (33). Kalbin arka böl-
gesindeki yapılar görece korunmaktadır. Kalbin fibröz iskeletin-
de özellikle mitral ön yaprakçık ile aort kapak arasında kalan “aor-
ta-mitral curtain” olarak bilenen fibröz yapıda kalınlaşma, radyas-
yonun kardiyak tutulumu için oldukça özgül bir belirtidir. Erken 
yaşta hem koroner hem de karotid arter tıkanıklığında radyasyon 
maruzyeti mutlaka sorgulanmalıdır (34). Kalp yetmezliği belirti 
ve bulguları olan ancak miyokardiyal dokunun ve ejeksiyon frak-
siyonunun normal olduğu bireylerde radyasyona bağlı perikardi-
yal kalınlaşmanın meydana getirebileceği konstrüktif perikardit 
mutlaka akılda tutulmalıdır.    
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Hipertansiyon ve hipertansiyonun getirdiği sorunlar tüm dünya-
da yaklaşık bir milyardan fazla kişiyi ilgilendirmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) erişkin hastaların polikliniklere re-
çeteli ilaç almak için en sık başvuru nedenleri hipertansiyon teda-
visidir. NHANES The National Health and Nutrition Examina-
tion Survey (Amerikan Ulusal Hastalık ve Beslenme Araştırması) 
isimli çalışmaya göre ABD’de erişkinlerin yaklaşık %29 ila 31’inde 
hipertansiyon mevcuttur, bu toplam nüfusta 58 ila 65 milyon hi-
pertansiyon hastasına karşılık gelmektedir (1).

Hipertansiyon ölümcül hastalıklar arasında birinci sıradadır (2). 
Kardiyovasküler hastalıklar, kalp yetmezliği, sol ventrikül hipertro-
fisi ve aritmilere neden olabilir. İskemik inmenin ve beyin kana-
masının en sık ve en önemli nedenidir. Kronik böbrek yetmezliği 
ve son dönem böbrek yetmezliğine gidişin de en önemli nedenle-
rindendir. Aynı zamanda arteriyel kan basıncının aşırı değerlere 
yükselmesi de hayatı tehdit eden durumlara neden olabilir (3-10).

Türkiye’de yapılan çalışmalarda erişkin yaş grubunda hiper-
tansiyon prevalansı %33 (Türk Kardiyoloji Derneği çalışması) ile 
%35,9 (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği çalışması) 
arasında değişmektedir. Yaş ilerledikçe hipertansiyon görülme sık-
lığı artar, genelde 30 yaş üzerinde her 6 kişiden, 40 yaş üzerinde 
ise her 5 kişiden biri hipertansiftir, 65 yaş üzerinde hipertansiyon 
prevalansı yaklaşık %65’tir. Hipertansiyon 50 yaşından önce erkek-
lerde, daha sonra kadınlarda sıktır (11). Bu bilgiler neredeyse her 3 
erişkinden birinde hipertansiyon olduğunu göstermektedir.

Tüm bunlara rağmen hipertansiyon günümüzde yeterince 
kontrol altına alınamayan bir hastalıktır. NHANES çalışması 
verilerine göre hipertansif hastaların sadece %46 ila 51’inin kan 
basıncı değerleri kontrol altındadır (12).

NEDENLERİ
Hipertansiyon klasik olarak primer ve sekonder hipertansi-
yon olarak ikiye ayrılır. Bu kavramlardan primer ya da esansi-
yel hipertansiyon olarak adlandırılan grup hipertansif hastala-
rın yaklaşık %95’ini ifade eder. Bu, büyük çoğunluğun kan basıncı 

yüksekliğinin sebebinin bilinmediği anlamına gelir. Bu grupta 
genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık ilişkisinin hipertansiyona 
yol açtığı düşünülmektedir. Ancak ikincil sebepler daha dikkat-
li araştırıldıkça ve patofizyolojiye yönelik bilgiler arttıkça esansi-
yel yani nedeni bilinmeyen hipertansiyon oranı azalacaktır (13).

Primer hipertansiyona yol açan faktörler arasında; genetik yat-
kınlık, aşırı tuz tüketimi, obezite, sempatik sinir sisteminin faz-
la çalışması, tuz atılım bozuklukları, aceleci, sabırsız, stresli kişili 
yapısı, aşırı alkol alımı, sedanter hayat, sigara içimi sayılabilir (14).

Sekonder (ikincil) hipertansiyon ise adından anlaşılacağı gibi 
tespit edilen, belirli bir sebebe bağlı yüksek tansiyon olması duru-
mudur. Buna en sık böbrek hastalıkları neden olmakla beraber en-
dokrin ve diğer pek çok sistem hastalıkları da hipertansiyona sebep 
olabilmektedir. Böbrek ve endokrin sisteme bağlı hastalıklar dı-
şında; uyku apne sendromu, aort koarktasyonu, sürekli nonstero-
id antiinflamatuvar ilaç kullanımı, bazı antidepresanlar ve oral 
kontraseptiflerin kullanımı sekonder hipertansiyona neden olabi-
len faktörlerden bazılarıdır (14).

HİPERTANSİYON TANIMI
Hipertansiyon kan basıncının yüksek olması durumudur. 2019 yı-
lında yayınlanan Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu’na göre hi-
pertansiyon; hekim tarafından yapılan, tekrarlanan klinik ölçüm-
ler ile sistolik kan basıncının ≥140 mmHg ve/veya diyastolik kan 
basıncının ≥90 mmHg olması olarak tanımlanır. Sistolik kan ba-
sıncı özellikle önemlidir ve çoğu hastada tanıda esastır (12):

Bu rapora göre hipertansiyon klinik sınıflandırması aşağıda-
ki şekildedir:

•	 Sistolik	<120	mmHg	ve	diyastolik	<80	mmHg	ise	“normal”
•	 Sistolik	120-139	mmHg	ve/veya	diyastolik	80-89	mmHg	ise	

“artmış”
•	 Sistolik	140	ila	159	mmHg	ve/veya	diyastolik	90	ila	99	mmHg	

arasında ise “evre 1 hipertansiyon”
•	 Sistolik	160	mmHg	ve	üzeri	ve/veya	diyastolik	100	mmHg	ve	

üzeri ise “evre 2 hipertansiyon”

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Alagüney M.E. Öz Ş.G. (2018). Çalışma Hayatı ve Hipertansiyon. A.N. Yıldız,  
A. Sandal. (Ed.). Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını,.  
ISBN: 978-975-491-460-3.) güncelleyerek, genişletmişlerdir.
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HİPERTANSİYON TANISI
Hastanın tansiyonu uygun bir şekilde ölçülmelidir. Uygun ölçüm 
için şunlar gerekir. Hasta ölçümden önce 5 dakika, sessiz bir or-
tamda oturmalıdır. Ölçüm bir sandalyede oturur ve ayaklar yere 
değer şekilde yapılmalıdır. Kol kalp seviyesinde alttan desteklenir 
şekilde tutulurken, kola uygun bir manşon ile en az iki dakika ara 
ile iki ölçüm yapılmalıdır. Ölçüm her iki koldan tekrarlanmalıdır 
(11).

Bu şekilde yapılan ölçümlerde klinik olarak tespit edilen organ 
hasarı yoksa ve tansiyon çok yüksek değerlerde değilse aralarında 
birkaç hafta olan en az üç ila altı muayenede yüksek tansiyon de-
ğerleri görülmesi halinde hipertansiyon tanısı konulmalıdır (15-
16).

ÇALIŞANLARDA HİPERTANSİYON 
SIKLIĞI
Hipertansiyon gelişmiş ülkelerde %15 ila 20 oranı ile çalışan kişi-
lerde en sık rastlanılan kardiyovasküler hastalıktır. Yıllık %1 yeni vaka 
oranı ile de 35 ila 64 yaş arası çalışan nüfusta insidansı en yüksek 
kardiyovasküler hastalıktır (17).

ÇALIŞMANIN HİPERTANSİYONA ETKİSİ
Çalışma hayatının kan basıncı üzerine etkileri vardır. Bu etki 
bazen olumlu olabileceği gibi (örn. düzenli fiziksel egzersiz 
yapılan işler, çalışanın huzurlu olduğu işler) olumsuz da olabilir. 
Kan basıncında yükselmeye neden olan olumsuz etkiler, tansiyonu 
olmayan bir kişide hipertansiyon hastalığına neden olabileceği 
gibi, hâlihazırda hipertansiyon hastalığı olan bir çalışanda kan 
basıncının kontrolünün zorlaşmasına ve kötüleşmesine neden  
olabilir.

İş yerinde yüksek kan basıncına neden olan fiziksel, kimyasal 
ve psikososyal etkenler bulunabilir. Bunların dışında iş yerindeki 
uygun olmayan diyet ve hastanın tedavi uyumunu bozacak yoğun 
çalışma şartları da hipertansif hastanın kan basıncının bozulma-
sına neden olabilir.

KİMYASAL ETKENLER
Kurşun: Toplum çalışmalarında kurşuna maruz kalma ile HT ve 
kardiyovasküler hastalık gelişimi açısından ilişki gösterilmiştir. İn 
vivo ve in vitro çalışmalarda kurşunun bu etkisinin oksidatif stresi 
tetikleme, nitrik oksit oluşumunu sınırlama ve sinyal yolağını boz-
ma, adrenerjik aktiviteyi arttırma, endotelin üretimini arttırma, 
renin-anjiotensin sistemini değiştirme, vazokonstriktör prostog-
landinleri arttırma, vazodilatör prostoglandinleri azaltma, infla-
masyonu tetikleme, vasküler düz kas Ca+2 sinyalini bozma, endo-
tel bağımlı vazorelaksasyonu ortadan kaldırma ve vazoaktif ago-
nistlere vasküler yanıtı modifiye etme yoluyla ortaya çıktığı göste-
rilmiştir. Ayrıca kurşunun, endotel hasarı yaptığı, endotel tamir 
mekanizmalarını bozduğu, anjiogenezi inhibe ettiği, endotel hüc-
re büyümesini azalttığı, proteoglikan üretimini baskıladığı, da-
mar düz kas hücrelerinin çoğalmasını ve fenotipik transformasyo-
nu uyardığı, doku plazminojen aktivatörünü azalttığı ve doku plaz-
minojeni aktivatörü inhibitörü-1’i azalttığı gösterilmiştir. Bu ve di-
ğer etkileri ile kurşun, hipertansiyona neden olur ve arterioskle-
roz, ateroskleroz, tromboz ve kardiyovasküler hastalıkları kolay-
laştırır (17).

Ayrıca deneysel hayvan çalışmaları ve izole dokular ve hücre 
kültürlerinde yapılan çalışmalar düşük doz kurşuna kronik ma-
ruz kalmanın da hipertansiyon, endotel hasarı ve disfonksiyonu, 
arterioskleroz ve kardiyovasküler hastalık yaptığını göstermiştir. 
Bu çalışmaların önemi, kurşunun kardiyovasküler sistem ve böb-
rek sistemi üzerine yaptığı etkilerin klinik ve epidemiyolojik çalış-
malarla gösterilemeyecek mekanizmalarını deneylerle göstererek 
ortaya koymalarıdır.

Ayrıca talyum (18), kadmiyum (19), arsenik (20) insanlarda hi-
pertansiyonu tetikleyebilir. Sahada çalışanlar için akrep ve kara-
dul cinsi örümceğin zehirleri de dolaşıma masif katekolamin çı-
kışı ile hipertansiyona neden olur (21). Organofosfatlar, nikoti-
nik reseptörler üzerindeki etkileriyle akut olarak kan basıncında 
yükselme yapar (22). Pek çok çalışma kronik etanol alımının da 
hipertansiyon gelişimi ile ilişkili olduğunu göstermektedir (23).

FİZİKSEL ETKENLER
Gürültü: Gürültü günümüzde çoğunluk tarafından psikososyal bir 
stres kaynağı olarak kabul edilmiştir. Bir tarafta hormonal stres et-
kileri ve periferal vazokonstriksiyona yol açması konusundaki de-
neysel bilgiler, diğer tarafta da çalışma ortamında yüksek gürültü 
seviyesinin (>85 dBA) hipertansiyona yol açtığının gözlenmesi, kalp 
damar hastalıklarının multifaktöriyel risk modellemesinde gürül-
tüyü nonspesifik bir stres uyaranı olarak kabul etmemize olanak 
tanır. Çalışma ortamında gürültünün kan basıncında artışa neden 
olduğu bilinse de esasen kan basıncı genetik ve çevresel pek çok 
faktörün birleşmesinden etkilenir. Kişilik yapısı ve çevresel faktörler 
çalışma ortamında toplam stres yükünün en önemli bileşenleridir.

Gürültü uyaranına akut periferik yanıtlar görece benzerdir. 
Belirgin olarak periferik vazokonstriksiyona, parmak ucu nabız 
ölçümünde ölçülebilir düşmeye, cilt ısısında düşmeye ve hem sis-
tolik hem diyastolik kan basıncında artışa neden olur. Bu reaksi-
yonların derecesi gürültünün oluşum şekli, yaş, cinsiyet, sağlık du-
rumu, sinirlilik durumu ve kişilik yapısından etkilenir. 

2019 yılında çelik sektöründe yapılan bir çalışmada uzun sü-
reli gürültüye maruz kalan çalışanların daha az gürültülü ortam-
larda çalışanlara göre sistolik ve diyastolik kan basınçlarının yük-
sek olduğu gösterilmiştir (29). 2017 yılında yapılan bir retrospek-
tif kohort çalışmasında ise gürültüyle yüksek kan basıncı arasında 
bir ilişki bulunmamıştır (30). 

Aşırı sıcak ve soğuk: Aşırı sıcak ve soğuğa maruz kalma-
nın kardiyovasküler morbiditeye neden olacağı düşünülmüştür. 
Brezilya’da metal işçilerinde ve Kanada’da bir cam fabrikasında 
yapılmış iki kesitsel çalışmada yüksek sıcaklık değerine maruz ka-
lan çalışanlarda hipertansiyon prevalansının belirgin olarak art-
tığı gösterilmiştir. Metalürji kolunda çalışan işçilerde yapılan bir 
çalışmada yasal limitlerin üzerinde sıcaklıkta çalışanlarda mor-
talite riskinin arttığı gösterilmiştir. Kan hastalıkları, yüksek kan ba-
sıncı, iskemik kalp hastalığı ve solunum yolu hastalıklarında ista-
tistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (17). 

Vibrasyon: Tüm vücut vibrasyonuna kardiyovasküler siste-
min yanıt mekanizmaları henüz açıklığa kavuşmamıştır. Bu ne-
denle tüm vücut vibrasyonun kardiyovasküler risk faktörleri ara-
sında sayılması uygun değildir. Ancak dikkat edilmesi gereken 
vibrasyon faktörünün gürültüye maruz kalım, inaktivite, ağır iş 
yükü ve vardiyalı çalışma ile bir arada olabileceğidir (17).
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Ağır fiziksel aktivite gerektiren işler: Düzenli, günlük fiziksel 
aktivitenin çeşitli fizyolojik ve metabolik mekanizmalarla koro-
ner kalp hastalığı riskini azalttığı gösterilmiştir. Fakat günümüz-
de iş hayatında ağır fiziksel aktiviteden kastedilen sıklıkla ağır kal-
dırma, taşıma ve yüksek oranda statik kas gücü gerektiren işler-
dir. Burada koroner koruyucu etkinin ortaya çıkmasını engelle-
yen bazı faktörler vardır. İşin yoğunluğu fazla ve büyük kas grupla-
rına düşen fiziksel yük optimal sınırların dışındadır. Yapılan işin 
kardiyovasküler sistemi çalıştırıcı etkisi ise daha azdır. Bununla 
birlikte ağır fiziksel iş ile yüksek kan basıncı arasında ilişkiyi gös-
teren çalışmalar arasında fikir birliği yoktur. Ancak fizisel güç iş-
teyen işlerin kan basıncında değişiklik yaptığı bilinmektedir. Büyük 
kas gruplarının çalıştığı işlerde kan akımı ve ihtiyaç dengededir. 
Küçük orta boyda kas gruplarını gerektiren işlerde ise toplam fizik-
sel işin ihtiyacından fazla kan kalp tarafından pompalanabilir ve bu 
sistolik ve diyastolik kan basıncında artışla sonlanabilir (17). Yakın 
zamanda yapılan başka bir çalışmada ağır kaldırma ile hipertansi-
yon arasında nedensel ilişki gösterilmemiştir (31).

PSİKOSOSYAL ETKENLER
Stres: Sürekli stresin yüksek kan basıncına neden olduğu konusun-
da çok fazla kanıt vardır. Kronik psikolojik stres sempatik adre-
nomedüller aksın artmış aktivasyonu ve dolaşımda adrenalin ve 
noradrenalin miktarlarında artışa neden olur. Adrenalin seviyele-
rinde devamlı olarak yükseklik olması hipertansiyon gelişimi ve 
ilerlemesine neden olur. Ayrıca stresi azaltan davranışsal terapile-
rin kan basıncı üzerine olumlu etkileri olduğu da gösterilmiş-
tir (24). Bu konuda yapılan bir derlemede arteriyel hipertan-
siyon gelişiminin iş yeri stresi ile ilişkili olabileceği vurgulan-
mıştır (32).  

DİĞER ETKENLER
Vardiyalı çalışma: Sadece gece çalışması değil standart saatle-
rin dışında yapılan her türlü çalışma vardiyalı çalışma olarak kabul 
edilmektedir. Japonya’da yapılan ve 3963 gündüz saatinde çalışan 
ile 2748 vardiyalı çalışanın karşılaştırıldığı 14 yıllık bir kohortta, 
vardiyalı çalışmanın kan basıncı artışı için önemli ve bağımsız bir 
risk faktörü olduğu ortaya koyulmuştur (25). 2019 yılında yapılan 
bir meta analizde ise rotasyonlu vardiya değişiminin hipertansi-
yona yol açabileceği gösterilmiştir, ancak gece vardiyası ile hiper-
tansiyon arasında ilişki gösterilememiştir (33).

ÇALIŞMA HAYATINDA  
HİPERTANSİF HASTA
İŞE GİRİŞ
İşe giriş muayenesinde; rutin her muayenedeki gibi varsa aktif 
şikâyetler, özgeçmiş, bu kapsamda varsa kronik hastalıkları, kul-
landığı ilaçlar, geçirdiği operasyonlar, kazalar, zararlı madde alış-
kanlıkları gibi sorular, soy geçmişinde de ailesel hastalıklar soru-
lur. Daha sonra sistem sorgusunda, tüm organ sistemleri, gerek-
li sorular sorularak gözden geçirilir. Bu aşamadan sonra muayene 
başlar ve ilk önce vital bulgular yani ateş, nabız, tansiyon de-
ğerleri alınır. Sonrasında ise tüm organlar sistematik olarak 
muayene edilerek varsa bir patoloji tespit edilmeye çalışılır.

Hipertansif hastanın muayenesinde tansiyon değerinin ölçül-
mesinden sonra özellikle aranması gereken iki durum vardır. Bi-

rincisi hipertansiyona başka bir hastalık mı neden olmuştur, ikin-
cisi hipertansiyona bağlı organ hasarı gelişmiş midir?

Bu açıdan hastanın genel yağ dağılımı, cilt lezyonları, kas gücü 
incelenir. Göz muayenesinde hipertansiyona bağlı bulgular ara-
nır. Boyunda karotis arterlerde üfürüm varlığı ve tiroid patoloji-
leri araştırılır. Kalp muayenesinde kalbin boyutları, ritmi ve ses-
ler dinlenir. Akciğer muayenesi yapılır. Batın muayenesinde böb-
rek kitleleri, aort ve renal arterler üzerinde üfürüm araştırılır ve fe-
moral nabızlar değerlendirilir. Periferik nabızlar ile ödem muaye-
nesi yapılır. Nörolojik değerlendirmede görme bozuklukları ve fo-
kal güçsüzlük değerlendirilerek fizik muayene tamamlanır.

Fizik muayenenin ardından laboratuvar incelemeleri gelir. Hi-
pertansif hasta için rutin olarak yapılması gerekenler, tam kan sa-
yımı, idrar tahlili, böbrek fonksiyon testleri (üre, kreatinin), kan 
şekeri ve elektrolit ölçümü, lipit profili ve EKG tetkikidir (26).

Bu muayenenin sonucunda hastanın yapacağı işe göre klinis-
yenin önerileri şekillenir.

HİPERTANSİF HASTANIN 
ÇALIŞAMAYACAĞI İŞLER
Tansiyon değerleri kontrol altında olan bir hastaya genel olarak 
herhangi bir kısıtlama getirilmez. Ancak bu hastalarda baş dön-
mesi, yorgunluk, dikkat kaybı gibi etkiler özellikle de tansiyon de-
ğerlerinde dalgalanmalar olduğunda     görülebilir. Bu olumsuz 
durumlar ışığında kan basıncı yüksek seyreden, sık dalgalanma 
gösteren ve ileri organ hasarı gelişen kimselerin kendileri ve çalışma 
arkadaşlarını tehlikeye atacakları işlerde çalışmaları sakıncalıdır.

Yüksekte çalışma, yer altında çalışma, su üstü veya su altında 
çalışma, makine operatörlüğü veya araç sürülmesi gereken işler bu 
açıdan hipertansif hastaların risk taşıdığı işlerdir (27).

PERİYODİK İZLEM
İş yerinde hipertansif hastanın periyodik izlemi toplumdaki 
izlemle benzerdir. Bu açıdan yeni ilaç başlanan hasta 1 ay sonra 
kontrole çağrılır. Bu kontrolde kan basıncı değerleri ve kan elekt-
rolitleri kontrol edilir. Kan basıncı bir kez kontrol altına alındık-
tan sonra 6 ayda bir kan basıncı ve elektrolit kontrolü için çağrılır. 
Ayrıca yılda bir böbrek fonksiyonları ve kan elektrolitleri ile birlik-
te lipit profili, göz dibi muayenesi, idrar tahlili ve EKG istenir (28).

GENEL ÖNERİLER
Hipertansif hastaya yapılacak genel öneriler toplumdaki ile ben-
zerlik göstermekle birlikte çalışma hayatındaki hipertansif hasta-
nın işverenine de düşen sorumluluklar vardır. Bu nedenle gelecek 
önerilerin hasta tarafından uygulanması yanında işverenin de bu 
gereklilikleri sağlayacak ortamı hazırlaması gerekmektedir (26).

Diyetteki tuzun azaltılması: Bu konuda hastanın bir diyetisye-
nin de yardımı ile yemeklerindeki tuzu azaltması gerekir. Önerilen 
günde 6 gramın altında tuz tüketmektir (2,3 g sodyuma karşılık 
gelir). Bunu sağlayabilmek adına çalışma ortamında hipertansif 
hastalara uygun tuzsuz diyetin sağlanması gerekir.

Ayrıca diyetin sebze meyve ağırlıklı olmasının da kan basıncı 
düşürücü etkisi gösterilmiştir.

Kilo verme: Diyetteki sodyumun azaltılmasından bağım-
sız olarak kan basıncı değerlerinde düşüş sağlar. Her bir kilogram 
ağırlık kaybı için 0,5 ila 2 mmHg kan basıncı düşüşü beklenir.
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Egzersiz: Aerobik egzersizin kan basıncı üzerinde olumlu et-
kileri vardır.

Diğer: Alkol ve sigarayı bırakma, ağrı kesici kullanımını azalt-
ma, hipertansiyon konusunda hasta eğitimleri önerilen diğer hu-
suslardır.

İlaç tedavisi: Hasta ilaç kullanıyorsa ilaçlarını düzenli kullan-
ması ve kontrollerine gidebilmesi hususunda işverenin gerekli dü-
zenlemeleri yapması gereklidir.

İş yeri ortamında kan basıncı kontrolünü bozan tüm etmenlerin 
kontrol altına alınması, eğer bu sağlanamıyorsa hipertansif 
hastanın bu ortamlarda çalışmasının önlenmesi gereklidir.
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Çalışma yaşantısı ile ilişkili göz sağlığı sorunları, sıklıkla kimyasal 
ya da termal yanıklar veya künt ya da penetran travmalar gibi 
iş kazalarıyla ortaya çıkmaktadır (1). Oküler travma, özellikle 
de gelişmekte olan ülkelerde önlenebilir tek taraflı körlüğün 
en önemli nedenidir. Erkekleri kadınlara göre 3-5 kat daha faz-
la etkilemektedir. Prevalansı %20 civarındadır. Kişisel kayıpların 
yanı sıra ekonomik sonuçları da önemli boyuttadır. Bu kazaların 
önemli bir kısmı iş ortamında meydana gelmektedir (2-4).

İşle ilişkili göz sağlığı sorunları, yalnızca iş kazaları ile akut 
olarak oluşmaz. Radyoloji teknisyenleri, kaynakçılar, cam üfleyi-
ciler gibi grupların, iyonlaştırıcı, ultraviyole (UV) veya kızılötesi 
radyasyon gibi fiziksel etkenlere uzun süreli ve/veya yüksek 
dozlarda maruz kalmaları, farklı klinik tabloları ortaya çıkarabi-
lir (1, 5).

Kişisel ve ekonomik kayıpları önlemek için, risk altındaki ça-
lışma alanları ve çalışanlar belirlenmeli, iş yeri ortamındaki risk 
faktörleri kontrol edilmeli, iş için uygun teçhizat seçilmeli ve ko-
ruyucu gözlükler, yüz siperleri gibi kişisel koruyucu donanımlar 
(KKD) etkin kullanılmalıdır. İş yerinde, olası kaza durumlarında 
yüzün ve gözlerin yıkanması için, uygun terminaller hazır bulun-
durulmalıdır. İlk ve acil müdahale, bir başka çalışan tarafından 
derhal yapılmalı, bunun mümkün olması için çalışan eğitim 
programlarına önem verilmelidir (1, 6).

Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık sorunları arasında 
göz hastalıklarına, uluslararası meslek hastalıkları listelerinde ve 
ilgili ulusal mevzuatta da yer verilmiştir.

MESLEK HASTALIKLARI LİSTELERİNDE 
MESLEKİ GÖZ HASTALIKLARI
Bu bölümde, ILO International Labour Organization (Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ulusal meslek 
hastalıkları listeleri incelenmiştir. Algoritma ve kapsamları farklı 
olmakla birlikte her üç listede de bazı göz sağlığı sorunları ve ilgi-
li etkenlere yer verildiği görülmektedir.

ILO MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ
İlk olarak ILO’nun 194 sayılı tavsiye kararının ekinde kabul edilen 
liste, 2005 ve 2009 yıllarında güncellenerek Mart 2010’da “List of 
Occupational Diseases (Revised 2010)” adı ile mevcut halini al-
mıştır. Liste dört ana gruptan oluşmaktadır (7, 8).

Birinci grup, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin ayrı 
ayrı sıralandığı iş yeri ortam faktörlerine bağlı hastalıkları  
içermektedir.
1. Çalışma Faaliyetlerinden Kaynaklanan Etkene Maruz Kalıma 

Bağlı Meslek Hastalıkları
1. 1. Kimyasal etkenlere bağlı hastalıklar

1. 1. 33. Benzokinon gibi korneal irritanlara bağlı hastalıklar
1. 2. Fiziksel etkenlere bağlı hastalıklar

1. 2. 4. İyonlaştırıcı radyasyona bağlı hastalıklar: Katarakt
1. 2. 5. Lazer dahil optik radyasyonlara (ultraviyole, görünür 

ışık, kızılötesi) bağlı hastalıklar: Katarakt, konjonktivit
1. 2. 6. Aşırı sıcağa bağlı hastalıklar

İkinci grup, hedef organ sistemlerine (solunum sistemi, deri, kas-
iskelet sistemi, ruhsal-davranışsal) göre oluşturulmuştur ve göz 
hastalıkları yer almamaktadır.

Üçüncü grupta mesleki kanserler sıralanmıştır.
Dördüncü ve son grup, aydınlatma eksikliğine bağlı gelişen 

“madenci nistagmusu” gibi diğer hastalıkları içermektedir (7, 8).
4. Diğer Hastalıklar

4. 1. Madenci Nistagmusu

DSÖ ULUSLARARASI HASTALIK 
SINIFLAMASI VERSİYON 10 (ICD-10)’DA 
MESLEK HASTALIKLARI
DSÖ ve NIOSH National Institute for Occupational Safety and 
Health (Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) iş bir-
liği ile ICD-10 kodları temel alınarak hazırlanan liste 1999 yılın-
da yayınlanmıştır. Temel amacı, iyi işler bir bildirim sistemi ol-
mayan ülkeler için meslek hastalıklarının bildiriminde bir rehber 
oluşturmaktır. Liste, ayrıntılı kodlama imkanı sunmasının yanı 
sıra, ICD-10 kodlarının birçok ülke tarafından kullanılması nede-
ni ile meslek hastalıklarının uluslararası istatistiksel karşılaştır-
ması için de fırsat oluşturmaktadır (9).

DSÖ tarafından ICD-10’da yer alan tanı kodlarından mes-
lek ve işle ilişkili olanların seçilmesiyle oluşturulan listede göz 
hastalığı tanıları aynı başlık altında gruplanmıştır. Liste, 17 ana 
gruptan oluşmaktadır. Bu gruplardan biri de göz hastalıklarına  
ayrılmıştır (9).
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A.6 Göz ve Eklerinin Hastalıkları (H00-H59)
H10.- Konjonktivit

 H10.8 Diğer konjonktivit
H16.- Keratit

 H16.1 Konjonktivit olmadan diğer yüzeyel keratit (fotokeratit)
H26.- Diğer katarakt

 H26.8 Diğer tanımlanmış katarakt
 H55 Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri

Listede yer alan ana gruplardan ikisi, çok sayıda kimyasal etke-
ne bağlı toksik etkilenim ve iyonlaştırıcı radyasyon, UV ve diğer 
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, ısı ve görünür ışığın da araların-
da bulunduğu bazı fiziksel etkenlere maruz kalımları içermekte-
dir. Bu iki grupta mesleki bir sağlık sorununun nedeni/etkeni veya 
risk faktörü olabileceğini belirtmek için kullanılabilecek bazı kod-
lar yer almaktadır. Bunlardan mesleki göz hastalıkları tanılarıy-
la birlikte kullanılabilecek olanların bazıları aşağıda sıralanmıştır.

A.15 Yaralanma, zehirlenme ve dış sebeplere bağlı diğer belirli 
sonuçlar (S00-T98)
T66 Radyasyonun tanımlanmamış etkileri
T67 Isı ve ışığın etkileri
T75 Diğer dış kaynaklı nedenlerin etkileri

T75.4 Elektrik akımının etkileri

A.16 Morbidite ve Mortalitenin Dış Nedenleri (V01-Y98)
W88 İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma
W89 İnsan yapımı ultraviyole ve görünür ışığa maruz kalma
W90 Diğer iyonlaştırıcı olmayan radyasyona maruz kalma
W91 Tanımlanmamış radyasyona maruz kalma
X49 Tanımlanmamış kimyasallar ve zararlı maddelere maruz 

kalma ve zehirlenme
Y96 İş ile ilgili durum

Listenin son bölümünde ise sağlık hizmetine başvuru nedenleri 
sıralanmıştır. Bunlar arasında işe giriş ve muayenesi ve iş kazası 
sonrası muayene ve gözlem de yer almaktadır.

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA 
GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ 
YÖNETMELİĞİ EKİNDE YER ALAN MESLEK 
HASTALIKLARI LİSTESİ
Yönetmelik 11.10.2008 tarihinde 27021 Sayılı Resmî Gazete’de ya-
yınlanmış, 22.01.2011 tarihinde ise değişiklik yapılmıştır. Listede 
meslek hastalıkları, belirtileri ve bu hastalıklar açısından tehlikeli 
olan başlıca işler ayrıntılı olarak sıralanmıştır (10).

Liste beş ana gruptan oluşmaktadır. Bunlardan üçü kimyasal, 
biyolojik ve fiziksel etkenlerin neden olduğu hastalıkları içermek-
tedir. Diğer ikisinde ise mesleki deri hastalıkları, pnömokonyozlar 
ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları sıralanmıştır. Mes-
leki göz sağlığı sorunlarına ise kimyasal ve fiziksel etkenlerle olan 
meslek hastalıkları grupları içinde yer verilmiştir (10).

(A) Grubu - Kimyasal Maddelerle Olan Meslek Hastalıkları
Kimyasal etkenlere bağlı birçok meslek hastalığının genellik-

le nonspesifik göz bulguları olsa da, kükürtlü hidrojen, talyum, 

alkoller ve benzokinon gibi bazı etkenlere bağlı daha karakteristik 
tablolar da olabilir.

A - 1, a Arsenik ve bileşikleri (arsenikli hidrojen dışında); Kro-
nik: Konjonktivit, blefarit

A - 3, c Hidrosiyanik asit, siyanidler ve siyan bileşikleri; Kro-
nik: Konjonktivit

A - 5 Krom ve bileşikleri; Konjonktivalarda irritasyon
A - 8, a Nitrik asit; Göz mukozasında irritasyon, gözde yanık, 

görme kaybı
A - 8, b Nitroz gazları; Akut: Gözde irritasyonu, Kronik: Kon-

jonktivit, keratit
A - 8, c Amonyak; Akut: Keratokonjonktivit, iris atrofisi, kor-

nea ve lens bulanıklığı
A - 10, a Fosfor ve argonik fosfor bileşikleri (Beyaz fosfor), 

Akut: Retina kanamaları
A - 10, a Fosfor ve argonik fosfor bileşikleri (Klorlu fosfor bile-

şikleri); Gözlerde irritasyon
A - 10, b Organik fosfor bileşikleri; Görme bozukluğu, 

salivasyon, miyosis
A - 12, a Karbon sülfür; Subakut: Keratokonjonktivit, Kronik: 

Retrobulber optik nevrit, skotom, pupilla bozuklukları
A - 12, b Kükürtlü hidrojen; Akut: Göz mukoza irritasyonu, 

Subakut: Keratokonjonktivit, fotofobi, görme bozuklukla-
rı, göz kapağı krampları

A - 12, c Sülfürik asit; Akut: Konjonktivit, gözde yanık, Kronik: 
Kornea ülseri, keratit, görme zararları

A - 12, d Kükürt dioksit; Akut: Konjonktiva irritasyonu
A - 13 Talyum ve bileşikleri; Akut: Konjonktiva hiperemisi, 

Kronik: Nervüs optikus nevriti, görme bozuklukları
A - 15, a Klor; Akut: Göz mukozası irritasyonu, Kronik: Göz 

mukozası irritasyonu
A - 15, c İyot; Göz mukozası irritasyonu, gözlerde yanık
A - 17 I. a. Metil klorür, metil bromür; Akut: Konjonktiva irri-

tasyonu, nistagmus, midriasis
A - 17 I. b. Tetraklor etan ve karbon tetraklorür; Akut: Kon-

jonktiva irritasyonu
A - 17 II. a. Trikloretilen, tetrakloretilen; Akut: Konjonktiva ir-

ritasyonu
A - 17 III. DDT, Aldrin, Dieldrin vb.; Kronik: Blefarokonjonk-

tivit
A - 18, a Alkoller; Akut: Konjonktiva irritasyonu, görme bo-

zukluğu, Kronik: Konjonktiva irritasyonu, fotofobi, midri-
asis, papilödem

A - 18, a Glikoller; Kronik: Kronik konjonktivit, nistagmus
A - 18, c Eter ve türevleri; Gözde irritasyon
A - 18, d Ketonlar; Hiperakut: Şiddetli irritasyon (salivasyon, 

gözyaşı akması), Akut: Göz mukozası irritasyonu, Kronik: 
Gözde irritasyon

A - 18, e Organik esterler; Akut: Konjonktiva irritasyonu, Kro-
nik: Konjonktiva hiperemisi, korneada kuruma, kornea ül-
seri, fotofobi

A - 18, e Organik esterler - I. Dimetil sülfat; Akut: Konjonkti-
va irritasyonu, gözde yanık, görme bozuklukları, Kronik: 
Konjonktivit, keratit

A - 18, e Organik esterler - II. Metil silikat; Korneada dejenera-
tif bozukluklar, görme azlığı veya kaybı
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A - 19, a Organik asitler; Akut: Konjonktiva yanıkları
A - 19, b Aldehitler; Akut: Gözlerde irritasyon, konjonktivit
A - 21, b Naftalin ve homologları (naftalin, metil naftalin, ase-

til naftalin vb.); Akut: Keratitis punktiforme, mercekte ve 
göz sinirlerinde zararlar

A - 19 Aromatik hidrokarbonların halojen türevleri; Akut: Göz 
mukozası irritasyonu

A - 23, a I B. Difenol; Keratit
A - 23, a II Naftol, homologları ve halojen türevleri; Konjonk-

tiva irritasyonu
A - 23, b Akril, aril, alkilariloksitlerle alkilarilsülfitlerin halo-

jenli türevleri; Konjonktiva ve kornea zararları, körlük
A - 23, c Hidrokinonun oksidasyon ürünleri ve Benzokinon;
a. Konjonktiva ve kornea irritasyonu, korneada lekeler, göz ka-

paklarında pigmentasyon
b. Kornea erozyonları, düzensiz gözlükle düzeltilemeyen astig-

matizm
c. Birkaç yıl sonra (kronik dönem): Kornea ülserleri (ulkus ser-

pens), keratektazi, renk körlüğü, görme azlığı ve kaybı
A - 24 Aromatik amin ve hidrazinler, halojenli, fenollüve nit-

ro veya sülfo türevleri; Kronik: Göz irritasyonu, konjonkti-
vit, keratit

(E) Grubu - Fiziksel Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları
Listenin fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalıklarının sıralandı-
ğı bölümüne ise iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyona 
maruz kalım nedenli göz hastalıkları ile madenci nistagmusu da-
hil edilmiştir. Kızılötesi radyasyona maruz kalım nedeniyle geli-
şen karakteristik tablo (eksfolyatif katarakt) tarif edilmiş ve iyon-
laştırıcı radyasyona uzun süre maruz kalımın ardından lens deği-
şiklikleri olabileceği belirtilmiştir.

E - 1 İyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar; Göze etki: 500 rad ile 
bir haftada göz kapağı iltihabı ve konjonktivit, daha sonra 
kornea iltihabı, nekroz, telenjiektazi, bulbusta ülserasyon, 
retraksiyon, maruz kalma uzarsa lenste bulanıklık

E - 2 Enfraruj ışınları ile katarakt; Lensin arka kutbundan baş-
layan bulanıklık, ön kapsüldeki yüzeyel lamellerin ayrılma-
sı, bulanıklığın bütün lense yayılması, görme bozukluğu

E - 7 Maden işçileri nistagmusu; Çok defa rotasyon nistagmu-
su, bazen vertikal, ender olarak horizontal veya eğri nis-
tagmustur. Yukarı bakma ile artar, aşağı bakma ile azalır; 
frekansı dakikada 100-400 arasındadır. Görme bozukluğu, 
akomodasyon bozukluğu

İŞ KAZASI İLE İLİŞKİLİ GÖZ SAĞLIĞINI 
ETKİLEYEN AKUT DURUMLAR
Göz kazaları, gözün kaybı ile sonuçlanabilen, özellikle çocukluk 
ve çalışma çağındakileri etkileyen, önemli ekonomik kayıplara ne-
den olabilen, önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Oküler trav-
malar, tüm oftalmik hastalıkların %10-15’ini oluşturur (11).

DSÖ’nün ilgili küresel raporuna göre, her yıl günlük aktivitele-
ri kısıtlayan 55 milyondan fazla göz yaralanması meydana gelmek-
tedir. Bu yaralanmaların önemli bir kısmı iş yerinde olmaktadır. 
750 binden fazlası hastaneye yatış gerektirmektedir, 200 binden 
fazlası perfore göz yaralanmasıdır. Dünyada göz yaralanmalarına 
bağlı yaklaşık 19 milyon kişi tek taraflı, 1,6 milyon kişi çift taraflı 

kördür, 2,3 milyon kişi ise çift taraflı kalıcı kısmi görme kaybı ya-
şamaktadır (12).

Avustralya’da, her bin yetişkinin 2,4 ila 7,9’unda göz yaralan-
ması nedeniyle tek taraflı görme kaybı gelişmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) perfore göz yaralanması insidansı-
nın yıllık yüz bin kişide 3,5 olduğu bildirilmiştir (13, 14). 

Türkiye’de yapılan iki araştırmada, üçüncü basamak sağlık 
kuruluşlarının acil servislerine yapılan iş kazası başvurularının 
%3,9’u ve %5,2’sinin oküler travma nedeniyle olduğu bildirilmiş-
tir (15, 16).

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan bir araştırmada göz ya-
ralanması olan vakaların %52,4’ünün iş kazası sonucu meyda-
na geldiği bildirilmiştir (17). Singapur’da yapılan bir araştırma-
da, acile başvuran göz yaralanması vakalarının %71,4’ü işle ilişki-
lidir. Aynı araştırmada, işle ilişkili vakaların %21,7’sinin göz için 
KKD kullandığı, 43,7’sinin kendilerine sağlanmış olan koruyucu-
ları kullanmadığı, %34,6’sına ise KKD sağlanmadığı bildirilmiştir 
(18). ABD’de yapılan bir araştırmada ise perfore göz yaralanması 
geçiren vakaların yalnızca %6’sının kaza sırasında KKD kullandı-
ğı saptanmıştır (19).

Endüstrileşmiş ülkelerde meydana gelen göz yaralanmalarının 
%14’ü iş yerinde meydana gelmektedir ve bu yaralanmaların ma-
liyetinin 500 milyon Dolar’ın üzerinde olduğu tahmin edilmekte-
dir (20). Hastanede yatan göz yaralanması hastalarının yıllık ma-
liyetinin ABD’de 200 milyon Dolar, Avustralya’da 155 milyon Do-
lar olduğu tahmin edilmektedir (21). Çok daha düşük maliyetlerle 
iş yeri ortamındaki riskleri kontrol ederek ve gerekli tertip-düze-
ni sağlayarak iş kazaları önlenebilir. Böylece kişisel kayıpların yanı 
sıra küresel boyutta çok önemli miktarda maddi kaybın da önüne 
geçilmesi mümkündür.

KİMYASAL YARALANMALAR ve YANIKLAR
Göz veya göz kapaklarının kimyasal maddelere maruz kalımı so-
nucu kimyasal göz yanıkları ortaya çıkmaktadır. Göz yaralanma-
larının yaklaşık %7-10’unu kimyasal göz yanıkları oluşturmaktadır 
(22). Bir başka araştırmada bu oran %11,5-22,1 olarak belirtilmiş-
tir. Bu yaralanmaların üçte ikisini genç erkekler oluşturmaktadır 
(23). Yaralanmaların büyük çoğunluğu çalışma ortamında iş ka-
zası sonucu meydana gelse de bu durum yalnızca işle sınırlı bir so-
run olmayıp genel popülasyonu etkilemektedir.

Kimyasal maddelere maruz kalım, kimyasalın doğrudan göze 
teması ya da kontamine ellerle gözlerin ovuşturulması yoluy-
la gerçekleşebilmektedir. Yaralanmalar hafif düzeyde olabileceği 
gibi kalıcı görme kaybı hatta göz kaybı meydana gelebilmektedir. 
Prognoz, maruz kalınan kimyasal maddenin yapısı ve dozu, ma-
ruz kalım süresi, etkilenen doku ve uygulanan tedaviye göre de-
ğişmektedir (22).

Güçlü alkali ve asidik maddeler, gözde ve göz kapaklarında 
ciddi yaralanmalara neden olabilir. Çalışma yaşantısında, temiz-
lik maddesi olarak kullanılan sodyum ve potasyum hidroksit, harç 
ve sıvalarda kullanılan kalsiyum hidroksit ve gübrelerde kullanı-
lan susuz amonyak ciddi yanıklara neden olabilen alkali madde-
lerdendir. Pil ve akü endüstrisinde metali temizlemek için kullanı-
lan güçlü asitler de ciddi göz yaralanmalarının yaygın nedenlerin-
dendir. Alkalilerin kullanım alanının daha çok olması sebebi ile 
alkali ile yaralanmalara daha sık (%60) rastlanmaktadır (1, 23-25).
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Çalışma yaşantısında sık kullanılan ve göz kazası vakaların-
da sıkça karşılaşılan bazı kimyasal maddeler Tablo 1’de verilmiştir.

Alkali ajanlar lipofiliktir, bu nedenle dokulara asitlerden daha 
hızlı nüfuz eder. Hücre zarı yapısındaki yağ asitlerinin yapısın-
da değişikliklere neden olur. Kornea yapısındaki proteoglikan ve 
kollajen demetlerini yıkıma uğratarak stromaya nüfuz eder. Ha-
sarlı dokular proteolitik enzimler salgılayarak hasarın temastan 
daha sonra da devam etmesine sebep olur (26, 27). Bu nedenle 
göze alkali teması halinde saniyeler içerisinde irrigasyon uygulan-
malı, etken seyreltilmeli ya da ortadan kaldırılmalıdır. Aksi hal-
de alkali maddelerin dokuda hızlı nötralize edilememesi ve salgı-
lanan proteolitik enzimler nedeniyle, yıkıcı etki saatlerce devam 
edebilmektedir (1).

Asitler ise genellikle alkali maddelere göre daha az zararlıdır. 
Doku proteinlerini denatüre edip yoğunlaştırma eğilimindedir. 
Hem alkalilere göre daha çabuk nötralize olmaları hem de yoğun-
laşan proteinlerin bir bariyer olarak görev alması ile dokuya pe-
netrasyonları alkalilere göre daha azdır. Bunun tek istisnası, flo-
rür iyonunun korneaya hızla nüfuz ettiği ve önemli ön segment yı-
kımına neden olduğu hidroflorik asittir (28).

Kimyasal yaralanmalar sonucu yüz ve göz kapağı cildinde 
ödem ve eritem görülebilir. Konjonktivada hafif hiperemi ve kü-
çük hemorajiler olabileceği gibi iskemi bulgusu olan beyaz mer-
mer görünümü de olabilir. Kornea, epitelyal ve stromal ödem ne-
deniyle gri veya bulanık görünebilir. Görme keskinliği kornea ha-
sarının ciddiyeti ile orantılı olarak azalır. İyi görüş için gerekli 
olan korneal saydamlıktan sorumlu olan kornea endoteli de bu 
tür yaralanmalarda etkilenebilmektedir. Güçlü alkaliler 15 sani-
ye gibi kısa bir sürede ön kamaraya geçer ve trabeküler ağ, siliyer 
cisim ve lens gibi daha derin dokulara ulaşır. Aköz hümörün akış 
yollarında ciddi hasar meydana getirerek glokoma neden olabilir. 
Lense ulaşan kimyasallar, değişen derecede opaklaşmaya yani ka-
tarakta neden olabilmektedir. Kimyasal maddeler, konjonktival ve 
skleral damarların obliterasyonu ile kornea çevresi, siliyer cisim 
ve iriste ciddi iskemilere neden olabilmektedir. İskemi, kimyasal 
yanıkları olan hastalarda kötü prognozun göstergelerinden biridir 
(1). Gözün kimyasal bir maddeye maruz kalımı sonucu meydana 
gelen bulgular Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Kimyasal maruz kalımı gözde meydana gelen bulgular (1)

Yaralanma 

derecesi
Bulgular

Hafif

Kornea epitelinde erozyon

Korneada hafif bulanıklık

Konjonktiva veya sklerada iskemik nekroz yok

Orta

Korneadaki opaklaşma nedeniyle iris ayrıntılarında 

bulanıklaşma

Konjonktiva ve sklerada minimal iskemik nekroz

Ciddi
Pupil çizgisini bulanıklaştıran korneal opasite

Konjonktiva ve sklerada ciddi iskemik nekroz

Kimyasal bir maddeye maruz kalım durumunda göz, hemen 
bol miktarda suyla yıkanmalıdır. Herhangi bir su kaynağı kullanı-
labilir. Hasta acil servise götürülene kadar tedaviye iş yerinde baş-
lanması en önemli müdahaledir. Konjonktivanın iyice temizlen-
mesi için kapaklar açık tutulmalı, partikül maddeler çıkarılmalı-
dır. Konjonktiva yüzeyi pH değeri ölçülmeli ve pH nötr olana ka-
dar irrigasyona devam edilmelidir. İrrigasyon için herhangi bir sı-
nır yoktur, etkinliği konusunda şüphe varsa devam edilebilir. Kor-
nea ve konjonktivadaki gevşek ya da hasar görmüş epitel çıkarıl-
dıktan sonra topikal antibiyotik uygulanıp göz kapatılmalı ve has-
ta bir göz doktoruna yönlendirilmelidir. İris ve lens arasında yapı-
şıklık gelişmemesi için sikloplejik damlalar uygulanabilir. Sürecin 
takibinde, antibiyotiklere ek olarak, yaralanmadan kısa bir süre 
sonra ortaya çıkan ciddi enflamatuar yanıtı azaltmak için topi-
kal kortikosteroid kullanımı gerekebilir. Kortikosteroidler, sekon-
der enfeksiyon olasılığını arttırdığı ve iskemik bölgelerde yeni da-
mar oluşumunu engellediği için dikkatli kullanılmalıdır (1).

Göz ve göz kapağının kimyasal bir maddeye maruz kalı-
mı sonrası takiplerde konjonktival skarlaşma, fornikslerde kısal-
ma, semblefaron oluşumu ve sikatrisyel ektropiyon veya entropi-
yon görülebilmektedir. Oküloplastik cerrahi müdahale gerekebi-
lir. Konjonktival goblet hücre kaybı göz kuruluğuna ve oküler irri-
tasyona sebep olabilir. Limbal bölgenin ciddi etkilenmesi sonucu 
kök hücre yetmezliği ve sonrasında korneal opasifikasyon ve ne-
ovaskülarizasyon gelişebilmekte; korneada oluşan bu hasarın bo-

Tablo 1. Gözün etkilendiği iş kazalarında sık karşılaşılan bazı kimyasal maddeler (24, 25)

Madde adı Kimyasal yapı Bulunduğu yer

Alkaliler

Amonyak NH
3

Temizlik malzemeleri, soğutucular, gübre

Potasyum hidroksit KOH Kostik

Sodyum hidroksit NaOH Tahliye temizleyici, hava yastığı

Magnezyum hidroksit Mg(OH)
2

Havai fişek, işaret fişeği

Kalsiyum hidroksit Ca(OH)
3

Kireç, alçı, harç, çimento

Asitler

Sülfirik asit H
2
SO

4
Akü

Sülfüröz asit H
2
SO

3
Çamaşır suyu ve soğutucu

Hidroflorik asit HF Cam parlatma ve mineral arıtma

Asetik asit CH
3
COOH Sirke

Hidroklorik asit HCl Yüzme havuzu
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yutuna göre kornea nakli gerekebilmektedir. Trabeküler ağ hasa-
rı sonucu glokom gelişebilir ve medikal tedavi ile kontrol edilebi-
lir. Medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan yüksek göz içi ba-
sıncı durumunda cerrahi uygulanabilir. Lenste meydana gelen bir 
opaklaşma, yani katarakt durumunda cerrahi gerekebilir. Kimya-
sal yaralanma tablosu hafif skarlarla atlatılabileceği gibi süreç göz 
kaybı ile de sonlanabilmektedir (29).

İş gereği kullanılan kimyasal maddelerin toksik etkilerinin 
bilinmesi, kırılmaz kapalı kaplarda tutulması, bu kimyasallarla 
uğraşacak çalışanlar için olası sıçramalara karşı koruma kalkanı 
ve gözlük gibi KKD’lerin sağlanması hayati öneme sahiptir. Kim-
yasal bir madde ile gerçekleşen göz yaralanmalarında spesifik 
tıbbi tedaviyi beklemek için zaman yoktur. İş yerinde yüzün ve 
gözlerin yıkanabilmesi için istasyonların hazır bulunması son 
derece önemlidir. Kimyasal yanıkların acil müdahalesi için risk 
altındaki çalışanlara eğitim programları gereklidir (1).

TERMAL YARALANMALAR ve YANIKLAR
Yüzün ve periorbital yapıların termal yanıkları sık görülmesine 
rağmen direkt gözün termal yanıkları oldukça nadir görülmek-
tedir. Hızlı göz kırpma refleksi sayesinde göz küresi korunmakla 
beraber göz kapakları, kirpikler, kaşlar ve göz etrafındaki cilt do-
kusu termal yanıklardan en fazla etkilenen yapılardır. Erimiş hal-
deki metal veya camla doğrudan temas durumunda ise, göz ka-
paklarında ve açık halde ise gözlerde ciddi yaralanmalar oluşabilir  
(1, 30). Termal yanıklarda en yaygın nedenler kaynar sıvı, erimiş 
metal, alevler, benzin patlamaları, buhar ve sıcak katrandır (31). 
Yanıklarda oluşan hasar ve görme üzerindeki etkisi, maddenin sı-
caklık düzeyine, temas alanına ve süresine ve iletkenliğine bağlı-
dır (32). Termal yaralanmalar sıklıkla temas anında hızla meyda-
na gelir; bazı kimyasal yanıklarda olduğu gibi doku yıkımı prog-
resif değildir (1).

Erimiş haldeki metal veya cama ait partiküllerin sıçraması veya 
alevden uçuşan kıvılcımların göze doğrudan ulaşması, korneada 
hasar oluşturabilmektedir. Göz kırpma refleksi sayesinde maruz 
kalım süresi kısa olur ve genellikle sadece yüzeyel kornea etkilenir. 
Ancak herhangi bir termal yaralanmada daha derin dokularda bir 
hasar oluşabileceği ya da sıçrayan yabancı cisimlerin göz küresine 
penetre olabileceği düşünülerek mutlaka ayrıntılı göz muayene-
si yapılmalıdır (25). Özellikle patlamalardan kaynaklanan yara-
lanmalarda, partikül maddelerin giderilmesi için irrigasyon gere-
kir (1, 30). Yüzeyel kornea yaralanmalarında topikal antibiyotera-
pi, suni gözyaşı desteği, epitelizasyon için kapama tedavisi ve bazı 
durumlarda da sikloplejik ajanların kullanımı gerekebilir (32).

Göz kapaklarının termal yanıklarında vücudun herhangi bir 
bölgesindeki cilt dokusunun yanıklarında olduğu gibi bulgular 
görülür ancak subkutan dokunun gevşek yapısı nedeni ile ödem 
oldukça belirgin olmaktadır. Birinci derece yanıklarda yalnızca 
epidermis etkilenir ve orta düzeyde ödem, eritem ve ağrı oluştu-
rur. İkinci derece yanıklarda ise epidermis ve dermis etkilenmiş 
olup eritem ve ağrıya ciltteki büller eşlik eder. Üçüncü derece ya-
nıklarda ise epidermis, dermis ve subkutanöz doku etkilenir ve si-
yah veya beyaz kabuk görünümü oluşur. Bu yanıklarda subkuta-
nöz alandaki sinir uçları da etkilendiğinden belirgin ağrı oluşmaz. 
Birinci ve ikinci derece yanıklarda görülen belirgin ödem iyi prog-
noz belirtisidir, çünkü subkutan dokunun sağlam olduğunu ve te-

daviye hızlı cevap vereceğini gösterir. Subkutan dokunun etkilen-
diği üçüncü derece yanıklarda ödem daha az görülmektedir (30).

Termal yanık tedavisinde ilk yapılması gereken hastayı ısı kay-
nağından uzaklaştırıp hasarlanan dokuyu bir an önce soğutmak-
tır. En iyi yöntem ise buzlu suya batırılmış temiz bir havlu ile soğuk 
kompres uygulamaktır. Soğuk uygulama hem ısıya bağlı doku ha-
sarını hem de hastanın rahatsızlık hissini azaltacaktır. Ağrıyı azalt-
mak için ağrı kesici tedavi uygulamak gereklidir. Birinci derece ya-
nıklarda antibiyotikli pomadla takip yeterlidir. İkinci derece yanık-
larda antibiyotikli pomad ve yanık bölgesinden sıvı kaybını önlemek 
için cilt üzerine kapama tedavisi yapılmalıdır. Üçüncü derece yanık-
larda ise erken dönemde greftleme ve rekonstrüksiyon gerekir (1, 30).

Göz kapağı yanıklarında bakteriyel kolonizasyon görülebil-
mektedir. Bazı enfeksiyon durumlarında sistemik antibiyotik te-
davisi eklemek gerekebilir. Ayrıca hastanın son tetanoz aşısının 
sorgulanması da önem arz etmektedir. Son aşının üzerinden 5 yıl 
geçmişse mutlaka tetanoz profilaksisi yapmak gereklidir (30).

Termal yanıkların en sık komplikasyonları kapak cildinin iyi-
leşme sürecinde oluşan skar, kontraksiyon ve distorsiyona bağ-
lı trikiazis, entropion ve ektropiondur (32). Kapak fonksiyonun-
da bozulma varlığında oküloplastik cerrahi girişim gerekebilir (1).

ELEKTRİK YARALANMALARI
Doğrudan gözün etkilendiği elektrik yaralanmaları oldukça nadir-
dir, ancak baş veya yüz bölgesine iletilen elektrikle oluşan göz ya-
ralanmaları görülebilir. Bu tür göz yaralanmalarının en sık komp-
likasyonu katarakt oluşumudur. Baş bölgesini içeren ciddi elektrik 
yaralanmalarının yaklaşık %9’unda katarakt gelişmektedir. Elekt-
rik yaralanmalarına sekonder oluşan katarakt sıklıkla 6-12 ay içe-
risinde ve her iki gözde oluşmaktadır. Elektrik şokundan 2 hafta 
sonra yapılacak dikkatli bir göz muayenesinde lenste oluşan vaku-
olleşme görülebilir. Katarakt görme keskinliğini düşürecek kadar 
ilerlediğinde cerrahi gerekir (30).

Elektrik çarpmalarının ardından retinada da bazı bozukluklar 
meydana gelebilmektedir. Bunlar arasında maküler ödem, maku-
la deliği, retina pigment epitel değişiklikleri, retinal vasküler ok-
lüzyon, retina dekolmanı, elektrofizyolojik testlerde bozulmalar, 
koroidal ve retinal nekroz bulunur (33, 34). Özellikle yüksek vol-
tajla olan elektrik yaralanmalarında retinal patolojilerin gelişebi-
leceği unutulmamalı ve hastalar bu açıdan takip edilmelidir.

MEKANİK YARALANMALAR
Mekanik yaralanmalar, göz ve göz kapaklarında basit yüzeyel ab-
razyonlar oluşturabileceği gibi göz küresinin tamamen parçalan-
masıyla da sonuçlanabilir. Hızlı hareket eden küçük ve keskin ci-
simler, göz küresinde penetrasyona, perforasyona ve laserasyona; 
daha büyük cisimler ise künt bir travma oluşturarak kontüzyon 
yaralanmasına ya da göz küresinde rüptüre neden olabilir (1).

Özellikle sağlık çalışanları arasında karışıklık ve belirsizliği 
önlemek için, göz travmalarında kullanılan standart bir termino-
loji ve sınıflamanın tanımlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. BETT 
Birmingham Eye Trau ma Terminology (Birmingham Göz Trav-
ma Terminolojisi) belirsizliği ortadan kaldıran, basit ancak kap-
samlı bir sınıflama şemasıdır. Tablo 3’te verilen sınıflama pek çok 
kuruluş tarafından kabul edilmiştir ve pek çok bilimsel dergide 
yer alan yayınlarda kullanımı zorunludur (35).
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Gözkapağı Yaralanmaları
Periorbital ekimoz, göz kapaklarında subkutan dokuda kan birik-
mesi sonucu oluşur. Yer çekiminin de etkisi ile alt göz kapağında 
daha belirgindir. Tedavisinde ilk 48 saat soğuk kompres devamın-
da sıcak kompres uygulanabilir. Ayrıca üst kapak ödemleri ağır-
lık etkisi ile geçici pitoza neden olabilir. Nadiren levator aponev-
rozunda disinsersiyon oluşması sonucu kalıcı pitoz gelişebilir (11).

Göz kapağı laserasyonlarının oluşumunda yaygın görülen iki 
mekanizma vardır. Bunlardan ilki metal ya da cam parçaları gibi 
keskin, hızlı hareket eden bir cismin teması sonucu, cilt ve cilt altı 
dokuları (kısmi yırtık) veya alt tabakaları, tarsusu ve konjonktiva-
yı (tam kat yırtık) da içerecek şekilde oluşan kesidir. Diğer meka-
nizma ise künt travma nedeniyle meydana gelen ve kapağın ani-
den çekilmesi sonucu medial kantal ligamentin koptuğu avülsiyon 
yaralanmalarıdır. Tedavi yöntemi yaralanmanın türü ve derecesi-
ne göre belirlenir. Tetanoz profilaksisi her tür kapak yaralanma-
sında mutlaka yapılmalıdır (1).

Kısmi yırtılmalar, sıklıkla primer sütür ile kapatılabilir ve iyi 
sonuçlanır. İyileşme sürecinde kapak kenarında çentik oluşursa, 
kornea gözyaşı ile yeterince nemlendirilemez, aşınmalar ve diğer 
travmalara karşı daha korunmasız hale gelebilir. Üst kapaktaki 
derin kesilerde, levator kas da kesilebilir. Yeterli onarım yapıla-
mazsa kronik pitoza neden olabilir. Üst kapakta ve göz kırpma 
mekanizmasında oluşabilecek ciddi bir hasar, yüzeyel korneal ya-
ralanma riski oluşturur (1).

Avülsiyon yaralanmalarında, göz küresinden uzaklaşan kapak 
yapıları, mümkün olduğunca anatomik konumlarına yakın yer-
leştirilecek şekilde onarılmalıdır. Onarım sıklıkla zengin kan do-
laşımı sayesinde başarılıdır. Cilt grefti kullanılarak yapılan ona-
rımlarda normal kapak fonksiyonunun sağlanması zordur. Medi-
al kantal ligamanın avülsiyonu sonucu bazı hastalarda lakrimal 
drenaj sistemi bozulabilir ve yeterli onarım sağlanamazsa epifo-
ra ile sonuçlanır (1).

Konjonktiva ve Sklera Yaralanmaları
Subkonjonktival hemoraji, konjonktiva ve sklera arasında hemo-
raji oluşmasıdır. Künt göz travmaları sonrası görülen sık bir bul-
gudur. Konjonktival bir damarın duvar bütünlüğünün bozulması 
ile kanın konjonktiva altına sızmasıyla oluşur (30). Fokal veya yay-
gın olabilir. Konjonktiva genellikle düzdür ve kemozis eşlik etmez. 
Büllöz ve eleve bir görünüm olduğunda mutlaka glob perforasyo-
nu dışlanmalıdır. Travma dışında hipertansiyon, Valsalva manev-
rası, kanama diyatezi sonrası da görülebilir. Tedavi gerektirmez 
(37). İlk birkaç gün yer çekimi etkisiyle kanama alanının büyüye-
bileceği ve ortalama 10-14 gün içerisinde kendiliğinden kaybola-
cağı hastaya mutlaka anlatılmalıdır (30).

Konjonktival ödem (kemozis), genellikle minör travmalarda 
görülür. Ancak varlığı durumunda skleral rüptür ve yabancı cisim 
açısından dikkatli olmak gerekir. Konjonktiva altında hava olması 
(amfizem) durumunda ise etmoid veya maksiller sinüs duvarında 
fraktür olabileceği unutulmamalıdır. Amfizem, kistik görünüme 
sahiptir ve palpasyonunda krepitasyon alınır (30).

Konjonktival laserasyon, travma sonrası konjonktivada tam kat 
defekt oluşması olarak tanımlanır (37). Tırnak, cam veya metal gibi 
keskin cisimlerin göze çarpması veya sıçraması ile meydana gelir. 
Konjonktival laserasyon varlığında eşlik eden skleral rüptür ve ya-
bancı cisim açısından muayene edilmesi gerekir. Eşlik eden kon-
jonktival hemoraji ve kemozis sebebi ile skleranın izlenememesi du-
rumunda künt diseksiyon yapılarak eksplorasyon yapılmalı ve skle-
ranın intakt olduğundan emin olunmalıdır. Dilate fundus muaye-
nesi ve ultrasonografik inceleme ile intraoküler yabancı cisim var-
lığı araştırılmalıdır. Küçük konjonktival laserasyonların (<10 mm) 
sütüre edilmesine gerek yoktur, topikal antibiyotik ile takip edilebi-
lir; ancak büyük lezyonları (>10 mm) sütüre etmek gerekir (30, 35).

Konjonktival yabancı cisimler, çok sık görülen bir konjonktiva 
yaralanması türüdür. Yabancı cisimler genellikle palpebral kon-
jonktivaya yerleşirler, yabancı cisim hissi ve batmaya neden olur-

Tablo 3. BETT Birmingham Eye Trauma Terminology (Birmingham Göz Trav ma Terminolojisi) Oküler travma sınıflaması (36)

Terim Tanım/Yorum Açıklama

Göz duvarı Sklera ve kornea

Limbusun gerisinde üç tabaka olmasına rağmen klinik ve 

pratik amaçla sadece en dıştaki yapıların bozulması göz 

önüne alınır

Kapalı glob yaralanması Göz duvarında tam kat kesi yok -

Açık glob yaralanması Göz duvarında tam kat kesi var -

Kontüzyon Yara (tam kat) yok
Yaralanma, nesnenin direkt enerji iletimi veya globun 

şeklindeki değişikliklerin sonucudur

Lameller laserasyon Göz duvarında tam kat olmayan kesi mevcut -

Rüptür
Künt nesnenin neden olduğu göz duvarında 

tam kat kesi mevcut

Göz sıkıştırılamayan bir sıvı ile dolu olduğu için darbe göz 

içi basıncında ani yükselmeyle sonlanır. Göz duvarı en 

zayıf noktasından açılır.

Laserasyon
Keskin nesnenin neden olduğu göz 

duvarındaki tam kat kesi mevcut
-

Penetran yaralanma Giriş ve çıkış yeri aynı -

Göz içi yabancı cisim Göz içinde kalan yabancı nesne(ler) -

Perforan yaralanma Giriş ve çıkış yeri farklı -
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lar. Kapak altına gizlenmiş konjonktival yabancı cisimlerde, kapak 
açma kapama hareketi sırasında korneada oluşan vertikal çizgiler 
şeklinde epitel defekti tipiktir. Muayenede kapaklar mutlaka dışa 
çevrilmeli ve penetran/perforan travma dışlanmalıdır. Yabancı 
cisim bulunduktan sonra topikal anestezi ile pamuk uçlu aplika-
tör veya 30G iğne ucu ile biyomikroskop altında çıkarılır. Taki-
ben topikal antibiyotik tedavisi başlanarak hasta izlenmelidir (37).

Okült skleral rüptür, künt travma sırasında oluşabilen büllöz 
subkonjonktival hemoraji, kemozis, hifema ve pupilde sivrileşme 
gibi bulguların eşlik ettiği bir durumdur. Başvuru sırasında görme 
keskinliği, genellikle ışık hissi veya el hareketi düzeyindedir. 
Şüphelenildiği durumlarda mutlaka 360 derece konjonktival 
peritomi yapılarak rüptür bölgesi izlenmelidir (30). Rüptür en sık 
limbusta ve skleranın en ince olduğu ekstraoküler kasların yapış-
ma yerinin altında gelişir (37).

Kornea Yaralanmaları
Korneal abrazyon, sıklıkla kağıt, tırnak, ağaç dalı gibi cisimlerin 
korneaya çarpması sonucunda veya ultraviyole radyasyon, çeşitli 
kimyasallar ya da aerosoller, toz, duman ve diğer tahriş edici mad-
delere maruz kalma sonucu ortaya çıkabilir. Çalışma anamnezi 
alınması önemlidir. Epitelin stromadan ayrılması ile oluşur ve 
yüzeyeldir. Korneal ovalama veya sürtünme hikayesi olabilir. Göz 
acilleri içinde yaklaşık %10-15’lik bir yer tutar. Hastalar şiddet-
li ağrı, batma, fotofobi, kızarıklık ve sulanma yakınması ile baş-
vururlar. Biyomikroskopik muayenede floresein ile boyanırlar, se-
idel negatiftir. Floresein boya, epitelin hasarlı olduğu alana yayılır, 
parlak yeşil renkle boyanır ve mavi ışıkla kolayca gözlenebilir. Ab-
razyon alanının kenarında gevşek epitel varsa iyileşmeyi gecikti-
receğinden gevşek bölge soyulmalıdır (1, 11, 37).

Korneal yabancı cisim, hafif veya şiddetli yaralanmalar sonu-
cu görülebilir. Sık görülen bir korneal yaralanma türüdür. Yüzeyel 
yerleşimli olanlar derin yerleşimli olanlara göre ağrı, batma, foto-
fobi ve sulanma gibi belirgin yakınmalar oluşturur. Demir içeren 
yabancı cisimlerde korneada yabancı cisim etrafında pas halka-
sı gözlenir. Korneal yabancı cisim biyomikroskop altında topikal 
anestetik damlatılarak enjektör iğnesinin ucu ile kazınarak çıka-
rılır. Eğer pas halkası varsa o da tamamen kazınmalıdır. Derin ya-
bancı cisimlerde seidel testi ile perforasyon olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. Yabancı cismin çıkarılmasının ardından abrazyonlar-
la benzer tıbbi bakım uygulanır (11, 37).

Abrazyonların takibinde ve yabancı cisimler çıkarıldıktan 
sonra hem gram pozitif hem de gram negatif organizmalara karşı 
etkili bir merhem uygulanarak, göz kapağı kapalı kalacak şekilde 
göz kapatılmalıdır. Göz kırpma engellenirse kornea epiteli daha 
hızlı iyileşir. İyileşme ve enfeksiyon gelişip gelişmediğinin kontro-
lü için 12-24 saatte bir kontrol edilmelidir. İyileşme tamamlanana 
kadar antibiyotik içerikli merhem uygulanır ve kapamaya devam 
edilmelidir. Genellikle skar bırakmadan iyileşir ve görme normale 
döner. İyileşmeyi geciktireceği, enfeksiyon ve skar bırakma riskini 
artıracağı için hastaya lokal anestetik damla ve merhemler veril-
memelidir. Tedavide, bakteriyel enfeksiyonlara karşı yetersiz ko-
ruma sağladığı ve viral ve fungal enfeksiyon riskini artırdığı için 
kortikosteroid kullanılmamalıdır (1).

Göze yağda çözünen bir petrol ürününün sıçraması sonucu 
oluşan abrazyon durumunda, kalıntıları gidermek için göz bol su 

veya serum fizyolojik ile yıkanır. Korneadaki epitel kaybının mik-
tarı floresein boya ile gösterilebilir. Hasarlı alan büyükse, korne-
al stroma bir miktar ödem nedeniyle hafif gri görünebilir; ödem, 
epitelin iyileşmesi ile hızla ortadan kalkar (1).

Sprey boya gibi aerosollere, deterjanlara, yüzey aktif maddelere, 
toz, duman ve buhara maruz kalmak, akut ya da kronik abrazyon 
bulgularına neden olabilir. Akut semptomlar genellikle gözlerde 
yaşarma ve blefarospazmdır. Tedavisi diğer abrazyonlarda oldu-
ğu gibidir. İrritan maddelere düşük dozlarda kronik maruz kal-
mak, gözlerde kuruluk ve yanma hissine neden olur. Gözlerde kı-
zarıklık görülmesi sıktır. Suni gözyaşı kullanımı, bu kronik semp-
tomların çoğunu önler. İş yerlerinin yeterince havalandırılması ve 
irritan maddelere maruz kalımın önlenmesi en iyi tedbirlerdir (1).

Bazı kimyasal maddelere maruz kalmak, geç dönemde orta-
ya çıkan kornea epitel kaybına neden olabilir. Örneğin, formalde-
hit dumanı, normal göz kırpma ile hızlanan yaygın epitel hasa-
rına neden olur. Bütilamin, dietilamin, hidrojen sülfit, metil sili-
kat, hardal gazı, osmiyum tetroksit, podofilyum reçinesi ve sülfür 
benzer etkiye neden olabilir. Maruz kalımdan kaçınıldığında skar 
bırakmadan iyileşir (1).

Korneadaki yabancı cisimler, çeşitli aerosoller ve diğer kimya-
sal maddeler ile meydana gelen yaralanmalar özellikle iş yerinde 
yaşanan kazalar sonucu olduğu için, yüksek riskli işler sırasında 
koruyucu gözlüklerin kullanılması, uygun gözlük seçimi ve doğru 
kullanımı hakkında danışmanlık önemlidir (35).

Korneal laserasyon, yani korneanın kesilmesi veya yırtılması 
lameller veya tam kat olabilir. Düşmeye bağlı korneal rüptür eriş-
kinlerde sıktır. Daha önce geçirilmiş korneal cerrahi veya korneal 
stromal incelme laserasyona yatkınlığı arttırır. Hafif bir bası uy-
gulayarak seidel kontrolü yapılmalıdır. Hafif laserasyonlar, abraz-
yonlar gibi sütürasyon gerekmeksizin terapötik kontakt lens takı-
larak ya da sadece bandaj yapılarak takip edilebilir. Orta veya de-
rin açık yaralarda ise sütürasyon yapılabilir veya doku yapıştırıcı-
larından da yararlanılabilir. Tam kat laserasyonlarda, iris prolap-
susu varsa delici göz yaralanması gibi tedavi edilir (11). Laserasyo-
nun boyutu, nihai görme keskinliğini tahmin etmek için önemli 
bir prognostik faktördür (38).

Travmatik Hifema
Ön kamarada kan bulunması hifema olarak adlandırılmaktadır. 
Travmatik hifemaların yaklaşık üçte ikisi kapalı glob 
yaralanmaları, üçte biri ise açık glob yaralanmalarında görülür. 
Yaralanma sırasında globun ekvatoryel genişlemesiyle siliyer 
cisim, iris stroması ve büyük vasküler yapılarda bozulmalar 
ortaya çıkar. Uygulanan güç ve damar hasarının yaygınlığına göre 
ön kamaraya kanama olur. Trabeküler ağın kan hücreleri, pıhtı 
ve/veya enflamatuar debrisle tıkanması sonucunda göz içi basınç 
yükselir. Artan göz içi basınç, vasküler spazm ve fibrin trombosit 
pıhtısı ile tampon oluşturarak kanamayı durdurur. Ancak oluşan 
pıhtının lizisi ve kontraksiyonu sonucu ilk yaralanmadan 3-4 gün 
sonra hastaların yaklaşık %20’sinde tekrar kanama görülebilir (35, 
39, 40). Hifemalı hastaların yaklaşık %75’inde açı resesyonu ve 
%5’inde glokom gelişebilir (11).

Hifema varlığında sıkı yatak istirahati ve hastaneye yatış mec-
bur gibi düşünülse de son yıllarda hastalar ayaktan takip edilmek-
tedir (35). Hasta yetişkinse, hifema ön kamaranın yarısından azı-
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nı dolduruyorsa ve göz içi basıncı 35 mmHg’nın altındaysa hasta 
ayaktan tedavi edilebilir. Yine de ağır ve inatçı göz içi basınç yük-
sekliği olan ve takibe geleceğinden emin olunmayan hastalar yatış 
verilerek takip edilmelidir. Hasta istirahat ettiği sürece yatak başı 
en az 30 derece eğimli olmalıdır (11).

Hifema tedavisinin temelinde kortikosteroid kullanımı esas-
tır. Kortikosteroidlerle fibrinolizisin inhibisyonunun yeniden ka-
nama sıklığını azalttığı bildirilmiştir. Bunun yanında arka sineşi 
oluşumunu önlemek, uyum spazmı ve ağrıyı azaltmak için siklop-
lejik ilaçların kullanımı da gereklidir. Artan göz içi basınç için me-
dikal tedavi başlamak gerekir (35, 39, 40).

Bazı hastalarda görmeyi tehdit eden önemli komplikasyonlar 
gelişebilir. Bunlar göz içi basınç artışı, korneal boyanma (disk he-
matik) ve sekonder hemorajilerdir. Disk hematik oluşma riski göz 
içi basınç yüksekliği, hifemanın miktarı ve temizlenme süresinin 
uzunluğu ile artmaktadır. Medikal tedavi ile kontrol edilemeyen 
göz içi basınç yüksekliği ve disk hematik oluşma riski olan hasta-
larda hifemanın cerrahi ola rak boşaltılması gerekir. Cerrahi teda-
vide parasentez ile ön kamara lavajı yapılır (35, 39, 40).

Açı Resesyonu-Glokom
Açı resesyonu şiddetli travma tablolarında, özellikle de hifemaya 
neden olmuş travmalarda mutlaka akla gelmelidir. Göz travma-
larından sonra sıkça görülebilse de yalnızca küçük bir kısmında 
glokom gelişir (35). Açı resesyonu olan olguların %2-10’unda 10 yıl 
içinde glokom gelişebilmektedir (11). Künt travma sonrası olgula-
rın %56-100’ünde açı resesyonu gelişebildiği bildirilmiştir (41). Bu 
hastalar en az yılda bir kez glokom açısından takip edilmelidir (11).

Açı resesyonunun oluşum mekanizmasında göze isabet eden 
künt travma sonucu ön-arka uzunluk kısalır ve ekvatorda genişle-
me olur. Ön kamara periferinde sıkışan aközün oluşturduğu güç, 
siliyer cisimde bir yarık oluşturabilir. Göz içi basınç aniden ar-
tar ve iris geriye doğru yer değiştirir. Ön kamarada derinleşme ve 
açıda genişleme meydana gelir. Trabeküler ağın nedbeleşmesi, in-
tertrabeküler aralıkların kaybı ve Schlemm kanalının nedbeleş-
mesi gibi mekanizmalar, aközün dışa akımında azalmaya ve göz 
içi basıncın artmasına neden olur. Açının etkilenen miktarı art-
tıkça glokom riski de artar (35). Erken glokom birkaç hafta ile bir-
kaç yıl arasında, geç glokomlar ise 10 yıldan sonra ortaya çıkmak-
tadır. Glokom gelişen olgularda genellikle 270 dereceden daha bü-
yük bir açı resesyonu vardır. Tedavisinde aköz üretimini azaltan 
ajanlar kullanılır, tedavi primer açık açılı glokom tablosu ile aynı-
dır. Pilokarpin, uveaskleral dışa akımı azalttığı için tercih edilmez. 
Dirençli olgularda cerrahi uygulanabilir ancak başarı şansı primer 
açık açılı glokom tablosundaki cerrahiye göre daha düşüktür (11).

İris Yaralanmaları
İris Yaralanmaları, kontüzyon sonrası dolaylı veya penetran ya 
da perforan bir yaralanma sonucu doğrudan meydana gelebilir. 
Kontüzyon nedenli yaralanmalarda kuvvet aköz hümör aracılı-
ğıyla irise iletilir, travmanın şiddetine göre hasarın boyutu büyük  
olabilir (1).

Pupil sfinkter kas hasarı sonucu önce pupiller konstriksi-
yon yani travmatik miyozis, sonrasında dilatasyon yani trav-
matik midriyazis gelişebilir. Ağrı, fotofobi, görme bulanıklığı ve 
anizokori gelişir. Işığa verilen miyozis yanıtı kısmen ya da tama-

men kaybolabilir (1). Travmatik midriyazis, sıklıkla geçici olsa da 
küçük bir oranda kalıcı olabilir; uyum felcine bağlı görme de etki-
lenebilir. Semptomlar pupilla çapıyla orantılıdır (35).

Kontüzyon yaralanmalarından sonra en sık rastlanılan iris 
bulgularından biri de travmatik iritistir. Ağrı, fotofobi ve hafif 
görme azalmasına ön kamarada bulanıklık ve hücre eşlik eder. 
Sıklıkla travmatik midriyazis ve uyum spazmıyla birlikte görü-
lür. Tedavide steroid ve sikloplejik etkili topikal damlalar kulla-
nılmaktadır (35).

Travma iris kökünün siliyer cisme bağlandığı yerden yırtılma-
sına sebep olursa iridodiyaliz meydana gelebilir. Küçük iridodi-
yalizler iris köküne yakın alanda siyah hilal şeklinde bir alan ola-
rak görülür. Geniş iridodiyalizlerde ise pupilla “D” şeklinde izle-
nebilir (1).

Penetran ya da perforan veya yabancı cisimle meydana gelen 
yaralanmalar, kornea laserasyonu ve göz küresinde perforasyonla 
birlikte iriste de yırtılma ya da parçalanmaya neden olabilir. İris 
dokusu sıklıkla korneal veya skleral hasarlardan herniye olur (1). 
Bu olgularda iris dokusu eski yerine yerleştirilmeye çalışılmalı, 
kanama riski nedeni ile eksizyondan kaçınılmalıdır. Ancak 24 sa-
atten uzun süre prolabe kalmış iris dokusu enfeksiyon riski nede-
ni ile eksize edilebilir (11).

İris yaralanmaları genellikle ilişkili majör yaralanmaların 
onarımı dışında bir tedavi gerektirmez. İris dokusu olmadan 
veya çok delikli bir iris ile de oldukça etkin bir görme sağlanabilir. 
Birden fazla pupili olan bir göz de tek bir görüntü sağlayabilir. 
Ancak fotofobi belirginse irise yönelik cerrahi işlem gerekebilir (1).

Lens Yaralanmaları
Oküler lens dislokasyonlarının en sık sebebi travmadır. Alınan 
travmaya bağlı lensin ekvatoryal genişlemesi sonucu iletilen güç-
le zonüllerde hasar meydana gelebilir. Zonüllerin tamamının kop-
ması halinde lenste oluşan durum luksasyon, bir kısmının kopma-
sı halinde oluşan durum ise subluksasyon olarak adlandırılmakta-
dır. Dislokasyonlarda monoküler diplopi, görüntüde dalgalanma, 
azalma ve parlama gibi semptomlar görülür (30).

Parsiyel dislokasyonların tanısı biraz daha zordur, pupil dila-
tasyonu yapılmalı ve lens yarık lambada retroillüminasyon ile mu-
ayene edilmelidir. Kopan zonül alanında vitreusun görülmesi ta-
nıyı destekler. Destekleyici diğer bulgular ise ön kamarada derin-
leşme, iridodonezis ve fakodonezistir. Katarakt gelişmemiş dislo-
ke lensler yıllar boyunca asemptomatik ve stabil kalabilir. Zonül 
hasarı olan hastalarda ikinci bir travmaya karşı gözü korumak çok 
önemlidir (30).

Hem künt hem perforan yaralanmalar sonrasında lenste opa-
sifikasyon yani katarakt gelişebilir. Kapalı glob yaralanması olan 
gözlerin yaklaşık %11’inde travmatik katarakt geliştiği bildirilmiş-
tir. Penetran yaralanmalar lens kapsülünde yırtılmaya ve kortikal 
materyalin lens dışına çıkmasına yol açarlar. Bu materyal aköz hü-
mör ile şişerek pamuk görünümü alır. Lens normal görünümde 
olsa bile, sınırlandırılmış lens kesafetlerini atlamamak için retro-
illüminasyon ile muayene yapılmalıdır. Künt travmalardaki pato-
genez biraz daha karmaşıktır. Lens ekvatorunun darbe ile geniş-
lemesine bağlı zonüllerin rüptürü sonucu kapsülde mikroskobik 
düzeyde bozulma meydana gelir. Kapsül defekti 2 mm’nin altında 
ise epitel hızla bütünlüğünü yeniden kazanır. 3 mm’den daha bü-
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yük defektlerde ise hümör aköz buradan geçerek lensi opaklaştırır. 
Kontüzyon kataraktları ise genellikle lokalize sınırlı opaklık, 
punktat saçılmış subepitelyal opasiteler, dantel veya rozet biçimli 
opasiteler şeklinde olabilir. Eğer künt travma sonrası lenste hızlı 
bir opaklaşma gelişmişse, bu kapsülde bir yırtılma olduğunun gös-
tergesidir (11, 35).

Travmatik kataraktlarda cerrahi endikasyonlar, ciddi görme 
azlığı, lense bağlı glokom, kapsül yırtılması ve arka segmentin gö-
rülmesini engelleyen opasitelerdir. Katarakt anlamlı olarak yoğun 
değilse veya görme eksenini etkilemiyorsa cerrahi gerekmeyebi-
lir. Ön kamarada aşırı fibrinoid reaksiyon, pupiller siklitik memb-
ran oluşumu, hifema ve kornea ödemi gibi komplikasyonların sık 
görülmesi erken cerrahinin dezavantajlarıdır (42, 43).

Vitreus Hemorajisi
Travmayla ilişkili vitreus hemorajisinin en sık nedeni arka vit-
reus dekolmanı, retina yırtığı, retina dekolmanı ve önceden var 
olan proliferatif diyabetik retinopatidir. Ani, noktasal veya örüm-
cek ağı benzeri uçuşmalar ve görme keskinliğinde azalma en sık 
semptomlarıdır. Kanamanın yoğunluğu ve yeri görme keskinliği-
ni primer olarak belirlemektedir (35). Travmatik vitreus hemora-
jisinde eşlik eden retinal yırtık ve retina dekolmanı varlığı açısın-
dan oküler ultrasonografi ile takip edilmelidir (11). Vitreus kana-
ması olan ama retina dekolmanı veya retina yırtığı olmayan bir 
kapalı glob yaralanmasında, kanamanın spontan açılmasına ola-
nak sağlamak için hastalar gözlenir. Yer çekimi etkisiyle yatışması 
için genellikle baş yüksekte yatış önerilir (35). Vitreusun kollajen 
yapısının etkisi ile hızlı bir şekilde pıhtılaşma gerçekleşir. Daha 
sonra da meydana gelen fibrinoliz ve hemoliz sonucu 5-10. gün-
lerde eritrositler pıhtıdan ayrılarak yerçekimi etkisi ile alt kadran-
da birikir. En sonunda ise makrofajlar devreye girerek vitreusta-
ki koagulumu temizlemeye başlar (11). Kanamanın çekilmesi veya 
retina dekolmanı açısından ilk değerlendirmeden sonraki 2 hafta 
içinde yeniden muayene yapılmalıdır. Kanama miktarına göre 
mevcut hemoraji 1-6 ay içerisinde temizlenir. Bazen daha uzun 
sürebilir veya tam çekilmeyebilir. Kanaması açılmayan veya reti-
na dekolmanı gelişen hastalarda vitrektomi yapılmalıdır (35).

Retina Yaralanmaları
Kommosyo Retina

Gözdeki kontüzyon yaralanmalarının en sık rastlanan retinal bul-
gusu kommosyo retinadır. Beyazlaşmış retina alanları en sık ola-
rak midperiferde ve daha az olarak da makulada görülür. Makulayı 
tutan kommosyo retina Berlin ödemi olarak da bilinir (35). Ma-
kulayı tuttuğunda yalancı kiraz kırmızısı bulgusu (pseudo-cherry 
red spot) görülebilir ve bu hastalarda akut görme kaybı olabi-
lir. Retinal vasküler yapılarda normal kan akımının gösterilmesi 
ile santral retinal arter oklüzyonundan kolaylıkla ayrılabilir (30). 
Kommosyo retina sadece retina periferini tutuyorsa görsel olarak 
asemptomatik olabilir. Makulada retinal beyazlık geçtikçe görme 
tipik olarak düzelir. Ancak fovea hasar gördüyse görme kaybı ka-
lıcı olabilir. Bilinen bir tedavisi olmasa da, birlikte olabilen göz ya-
ralanmaları yakın takip ve tam muayeneyi gerektirir (35). Hafif ol-
gularda 6 hafta içinde gelişen spontan rezolüsyon ile prognoz iyi-
dir. Daha şiddetli olgularda ise progresif pigmenter dejenerasyon 
ve maküler delik gelişebilir (44).

Retinal Yırtıklar ve Retina Dekolmanı
Kontüzyon yaralanmalarında göze gelen kuvvet, vitreusun yer de-
ğiştirmesine ve vitreusun bu hareketi de retina yüzeyinde bir çe-
kinti oluşturarak periferik retinada yırtık ya da delik oluşumuna 
neden olabilir. Bu süreçte hemoraji oluşması halinde vitreus bula-
nık görünebilir. Retinal yırtıklar acil cerrahi gerektiren retina de-
kolmanlarına yol açabilir. Penetran yaralanmalar retinada perfo-
rasyon ve yırtıklara neden olursa kanama ve dekolman gelişebi-
lir (1). Travma, tüm retina dekolmanlarının yaklaşık %10’unun ve 
yırtıklı retina dekolmanlarının %35’inin oluşum nedenidir. Trav-
matik retina dekolmanlarının %74-86’sı künt travmalara bağlıdır. 
Retina dekolmanı öncüsü lezyonlar, travma sırasında oluşmuş ya 
da daha sonra gelişebilen retina diyalizi, dev retina yırtıkları, at 
nalı yırtıklardır (11, 44). Pars plana yırtıkları ve retina diyalizleri 
gibi ön travmatik patolojiler ise yavaş ilerleyen, asemptomatik re-
tina dekolmanına yol açabilir (35). Retinal yırtık ve diyalizler de-
kolman gelişmeden saptanmalı ve profilaktik retinopeksi için la-
zer fotokoagülasyon veya transskleral kryopeksi uygulanmalıdır. 
Dekolman varlığında ise cerrahinin temel hedefi tüm retina yır-
tıklarının kapatılması ve tüm vitreoretinal traksiyonların gideril-
mesidir. Retinanın yatışması için pnömotik retinopeksi, skleral 
çökertme ve/veya pars plana vitrektomi uygulanabilir (11, 35).

Travmatik Makula Deliği

Travma sırasında globun ekvatoryel genişlemesi ile vitreoretinal 
ara yüzeyde oluşan yüzey traksiyonu ve arka kutbun düzleşme-
si sonucu travmatik makula deliği oluşabilmektedir. Oluşan arka 
vitreus dekolmanı ve vitreomaküler traksiyon, travmayı takiben 
günler veya haftalar sonra makula deliğine sebep olabilmekte-
dir (35, 44). Maküler deliğin en sık sebepleri arasında gözde kon-
tüzyon yaralanması, elektrik yaralanması, termal ve Nd:YAG la-
zer yaralanmaları bulunmaktadır. Tüm tam kat makula delikleri-
nin yaklaşık %10’unun travma sonucu oluştuğu bildirilmiştir (35).

Travmatik makula delikleri, idiopatik olanlar gibi sıklıkla kes-
kin ve iyi sınırlıdır, parsiyel veya tam kat olabilir. Travmatik ma-
küler deliklerin doğal seyri değişkendir. Boyut olarak küçük olan 
(0,1-0,2 disk çapı), arka vitreus dekolmanının olmadığı ve subreti-
nal sıvının bulunmadığı olgular spontan kapanabilir. Spontan ka-
panmayan olgularda vitreoretinal cerrahi gereklidir (35).

Koroid Rüptürü

Retina pigment epiteli, Bruch membranı ve koroidin travmatik 
olarak yırtılması ile oluşan tablodur, direkt veya indirekt oluşabi-
lir. Direkt rüptürler etki bölgesinde ve ora serrataya paralel seyre-
derler. İndirekt rüptürler ise etki bölgesinin karşısında oluşurlar. 
Yeni oluşmuş koroidal rüptür, subretinal hemoraji nedeniyle giz-
lenebilir. Haftalar ya da aylar sonra hemorajinin çekilmesi ile alt-
taki sklera görünür hale gelir. Optik diskle konsantrik, beyaz kre-
sentik dikey bir çizgi şeklinde görülür (44). % 50-66’sında makula 
tutulumu izlenmektedir (35).

Foveanın tutulduğu olgularda prognoz kötüdür. Koroidal neo-
vaskülarizasyon gelişebilir ve hemoraji, skarlaşma ve görmede bo-
zulmaya neden olabilir (44). Koroidal neovaskülarizasyonlar trav-
matik koroidal rüptürlerin %15-30’unda yaralanmadan sonra er-
ken dönemde gelişebilir ve sıklıkla spontan geriler. Asemptoma-
tik ekstrafoveal ve peripapiller membranı olan hastalar, yakınma-
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ları olmaması nedeni ile başvurmadığı için, koroidal neovasküla-
rizasyonların gerçek sıklığının tespit edilenden fazla olduğu düşü-
nülmektedir (35).

Göz İçi Yabancı Cisim
Penetran göz yaralanmalarının %20-40’ında göz içi yabancı cis-
me rastlandığı ve bu yaralanmaların en sık metal cisimlerle mey-
dana geldiği bildirilmiştir. Metaller dışında cam, plastik gibi çeşit-
li yabancı cisimler görülebilmektedir (35). Toprak veya bitkilerle, 
kontamine taş ve organik yabancı cisimlerle de yaralanmalar ola-
bilmektedir ve bu tür yaralanmalar daha yüksek enfeksiyon ris-
ki taşırlar (44). Metal zemin üzerinde metal dövülen, kaynak ya-
pılan ve metal bileyici makine ile çalışılan işlerde bu tür yaralan-
malara sık rastlanmaktadır. Göz koruyucu ekipmanın olmaması 
ya da çalışan tarafından kullanılmaması riski daha da artırmakta-
dır. Bir cismin göz içine ulaşmasında, özellikle küçük çapta ve kes-
kin kenarlı olması ve yüksek hızda hareket etmesi etkilidir. Yük-
sek hızdaki küçük keskin cisimlerin göz ve çevre dokularda oluş-
turduğu küçük korneal veya korneaskleral girişler kendi kendine 
kapanabilir (35).

Alınan klinik öykü, yaralanmanın ne zaman, nerede ve nasıl 
olduğunun sorgulanması tanıda oldukça önemlidir. Öyküde te-
tanoz profilaksisi mutlaka sorgulanmalıdır. Yapılan muayenede 
subkonjonktival hemoraji, iris transiluminasyon defekti, hifema, 
fokal lens kesifliği, korneal/skleral laserasyon ve vitreus hemora-
jisi gibi bulguların varlığı göz içi yabancı cisim konusunda daha 
dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Muayenede yabancı cisim 
doğrudan görülebildiği gibi, hemoraji ve ödem sebebi ile gizlen-
miş de olabilir. Yaralanma mekanizması şüpheliyse ve muayene-
de yabancı cisim izlenmediyse mutlaka görüntüleme yapılmalı-
dır. En sık kullanılan görüntüleme tetkikleri ince kesit bilgisayarlı 
tomografi ve ultrasonografidir. Manyetik rezonans görüntüleme, 
göz içi yabancı cisim varlığı ve lokalizasyonunun belirlenmesinde 
uygun bir tetkik değildir, özellikle metalik yabancı cisim varlığı 
veya şüphesinde kontrendikedir (35).

Göz içi yabancı cisim tedavisi daha tanı doğrulanmadan baş-
lamalıdır. Yaralanan gözün gereksiz ve aşırı manüplasyonun-
dan kaçınılmalıdır (35). 24 saatten fazla süre geçtiğinde olgula-
rın %48’inde endoftalmi gelişme riski olduğu için antibiyotik pro-
filaksisi başlanmalıdır (45).

Yabancı cisim, lokalizasyonu ve materyalin tipine göre belirle-
necek cerrahi yöntemlerle çıkarılabilir. Demir içerikli yabancı ci-
simlerin manyetik yöntemle çıkarılması, manyetik olmayan ya-
bancı cisimlerin ise pars plana vitrektomi ile veya boyutuna göre 
pars planadan veya limbustan forseps ile çıkarılması mümkün-
dür (35).

Metalik cisimler, özellikle demir ve bakır içerikli olanlar, tok-
sik retinal metallozise neden olabilir (11). Demir içerikli yabancı 
cisimler göz içinde çözünmeye başlar, lens epiteli, iris ve siliyer ci-
sim epiteli ve sensöriyel retinada depozitler oluşturur. Demir içe-
rikli cisimler hücresel enzim sistemleri üzerinde toksik etki oluş-
turur ve hücre ölümüne neden olur. Lens ön kapsülünde radyal 
olarak biriken demir depozitleri ön kapsüler katarakta neden ola-
bilir. İriste biriken depozitler ise irisin kırmızımsı kahverengi renk 
değişikliğine neden olarak heterokromi görünümüne neden ola-
bilir. Bunun dışında trabeküler hasara bağlı glokom ve retina pig-

ment epitelinde atrofiye bağlı pigmenter retinopati gelişebilir. Göz 
içi demire bağlı oluşan bu tabloya siderozis adı verilmektedir. Göz 
içi yabancı cisim yüksek bakır içerikli ise endoftalmiyi taklit ede-
bilen, akut şalkozis adı verilen steril bir reaksiyon oluşabilir. Daha 
düşük yoğunlukta bakır içeren pirinç ve bronz gibi yabancı cisim-
ler de şalkozis tablosuna neden olabilir. Elektrolitik olarak ayrışan 
bakır, Wilson hastalığına benzer şekilde Kayser-Fleischer halkası 
ve ayçiçeği katarakt oluşturabilir (44).

Obita ve Optik Sinir Yaralanmaları
Orbita tabanının blow-out yani patlama kırığı, orbital açıklık ça-
pından (yaklaşık 5 cm) daha büyük bir cismin çarpması sonu-
cu maruz kalınan ani orbital basınç artışı sonucu meydana gelir 
(44). Blow-out kırığı kavramı, orbitanın ince duvarlarının kırılma-
sı yani oluşan basınçla patlaması sonucu, orbita hacminin komşu 
paranazal sinüslerin içine doğru genişlemesidir. Orbita yapısında-
ki bu ince kemikler, koruyucu mekanizma olarak değerlendirile-
bilir; bu kemiklerin kırılması ile göz küresi üzerindeki basınç aza-
lır ve bu mekanizma glob rüptürünü önlemeye yardımcıdır. Orbi-
ta yapısındaki en ince kemikler orbita tabanı ve medial duvarın et-
moid kemiğe ait olan lamina papriseadır (35). Medial duvar kırık-
ları sıklıkla orbita taban kırıklarına eşlik eder, izole medial duvar 
kırıkları daha nadir görülür. Orbita lateral duvarı ve tavanı bu tür 
travmalara karşı dayanıklıdır (44).

Perioküler bölgede değişen derecelerde ekimoz, ödem ve sub-
kutan amfizem izlenebilir. Kırık sıklıkla infraorbital kanalı da 
içerdiği için alt kapak, yanak, burun kenarı, üst dudak, üst diş-
ler ve diş etlerini tutan infraorbital sinir anestezisi yaygın görülen 
bir bulgudur. Alt rektus ve alt oblik kasların ya da komşuluğun-
da bulunan bağ ve yağ dokusunun kırık hattına sıkışması nedeni 
ile çift görme izlenebilir. Kırık hattında sıkışan ekstraoküler kas-
ların veya bağ ve yağ dokularının cerrahi olarak serbestleştirilme-
si gerekir. Ağır kırıklarda başlangıçtaki ödemin gerilemesi sonra-
sı enoftalmus görülebilir (44).

Travmatik optik nöropati oküler, orbital veya kafa travmaları-
nı takiben, diğer oküler patolojilerle açıklanamayan ani görme kay-
bı olarak ortaya çıkar. Optik sinirin, künt travma ya da mermi gibi 
delici-kesici yabancı cisimler nedeni ile doğrudan yaralanması di-
rekt yaralanma; orbita veya diğer kraniyal yapıların göz üzerine et-
kilerine sekonder gelişen yaralanmaları ise indirekt yaralanma ola-
rak sınıflandırılmaktadır. Kontüzyon, kompresyon ya da sinir ke-
sisi, intranöral hemoraji, sekonder spazm, ödem ve orbita boyunca 
şok dalgasının iletimi ile optik sinir hasarı oluşabilir (44). Optik si-
nirde kompresyon ve vasküler yapılarda spazma bağlı olarak iske-
mi ve enfarkt meydana gelebilmektedir. Optik sinir hasarında gör-
me keskinliği başlangıçtan itibaren belirgin olarak bozulur, genel-
likle 1/10’un altındadır. Bir diğer önemli bulgu ise rölatif afferent 
pupil defektinin varlığıdır ve renkli görme bozulmuştur. Erken dö-
nemde papilödem olabilir, geç dönemde optik atrofi gelişir (11).

Penetran yaralanmalarda ise doğrudan ya da optik kanalda 
meydana gelen sıkışma sonucu optik sinir hasarı oluşabilir. Optik 
sinir kontüzyonu şiddetli görme bozukluğuna neden olur ve omu-
rilik yaralanmalarında olduğu gibi yüksek doz sistemik kortikos-
teroidlerle tedavi edilir (1).

Optik sinir avülsiyonu, optik sinirin lamina kribrosa seviye-
sinden parsiyel olarak veya tamamen ayrıldığı, nadir görülen bir 
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tablodur ve tipik olarak göz küresinin ani ve aşırı rotasyonu veya 
öne yer değiştirmesi ile oluşur. İzole ya da diğer oküler veya orbi-
tal yaralanmalar ile ilişkili olabilir. Tedavisi yoktur, görsel prog-
noz avülsiyonun kısmi ya da tam olup olmamasına bağlıdır (44).

Travmatik Retrobulber Hemoraji
Akut retrobulber hemoraji, orbitanın künt travma sonrası görülen 
nadir bir komplikasyondur. Erken tanı alıp erken müdahale yapıl-
mazsa kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabilir (46).

Orbita kemik yapısı sadece ön kısımda açıktır. Orbita içine he-
moraji olduğunda intraorbital basınç artar, artan basınç etkisi ile 
göz küresi dışarı doğru itilir ve egzoftalmus meydana gelir, göz 
içi basınç artar. İntraorbital bölgede basıncın artması ile göz kü-
resinin perfüzyon basıncı azalır, perfüzyonu bozulan gözde sant-
ral retinal arter veya venin tıkanıklığı izlenebilir. Vasa nervorum-
ların perfüzyonunun etkilenmesi ve orbita basıncının oluşturdu-
ğu kompresyonla optik sinir de etkilenebilir. Görme kaybının en 
önemli nedenleri santral retinal arterin tıkanması ve optik sini-
ri besleyen vasküler yapılarda perfüzyon basıncının azalmasına 
bağlı iskemidir (47).

Göz kapakları kapalıyken göz küresine nazikçe masaj uygula-
narak basınç azaltılabilir. İntraorbital hemorajinin acil olarak bo-
şaltılması için lateral kantatomi ve kantolizis gerekebilir (1).

RADYASYONA MARUZ KALIM NEDENLİ 
GÖZ SAĞLIĞI SORUNLARI
İYONLAŞTIRICI RADYASYON
X-ışınları, beta ışınları ve diğer iyonlaştırıcı radyasyon kaynakla-
rına maruz kalım, çeşitli oküler yaralanma tablolarına neden ola-
bilir. Göz kapağı, cilt dokusunun ince olması nedeni ile X-ışını ha-
sarına açıktır. Kapakta oluşan skarlaşma sonucu entropiyon ya da 
ektropiyon gelişebilir ve/veya göz kapağı yeterli düzeyde kapana-
mayabilir. Kirpik kaybı görülebilir. Konjonktivada skar oluşması 
sonucu lakrimal bez kanallarının işlevi bozulabilir, bu da göz ku-
ruluğuna neden olabilir. Bu yaralanmaların tedavisi, kapak defor-
mitelerinin uygun oküloplastik onarımıdır. Kuru göz için yapay 
gözyaşları kullanılmalıdır (1).

İyonlaştırıcı radyasyona uzun süreler ya da yüksek dozlarda 
maruz kalım katarakta neden olmaktadır (1, 48, 49). Bunun ya-
nında iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalımın arka subkapsüler tip 
katarakt ile ilişkili olduğunu gösteren çok sayıda araştırma vardır. 
İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalım ve katarakt oluşumu arasın-
daki süre, aylar ile on yıllar arasında değişebilmektedir ve bu süre 
maruz kalınan dozla ters orantılıdır (50, 51). Genel literatür bilgi-
si kataraktın maruz kalınan kümülatif dozla ilişkisi olduğu yönün-
dedir. Fransa’da yapılan bir araştırmanın sonuçları ise kataraktın 
bir eşik doz olmadan, düşük dozlarda maruz kalım sonucu ve po-
tansiyel olarak tek bir hücrenin hasarına cevap olarak da gelişebi-
leceğine dair kanıtlar sunmaktadır (52). Fransa’da yapılan bir baş-
ka araştırmada ise maruz kalımın olduğu işte çalışılan süre ile ka-
tarakt riski arasında korelasyon olduğu gösterilmiştir (53). ABD’de 
yapılan bir araştırmada, maruz kalınan doz arttıkça katarakt ris-
kinin de artış trendi izlediği ve radyasyon kaynağına daha yakın 
mesafede çalışanlarda riskin daha fazla olduğu belirlenmiştir (43).

İyonlaştırıcı radyasyon kullanılan uygulamaların tıp alanında 
tanı ve tedavi amaçlı giderek daha yaygın kullanımı sonucu, top-

lam prosedür sayısı ve maruz kalınan toplam dozun artması baş-
ta girişimsel radyoloji ve kardiyoloji olmak üzere sağlık personeli 
için önemli bir risk oluşturmaktadır (49, 54). Radyologlar, radyo-
loji ünitesi çalışanları, kardiyologlar, kardiyak kateterizasyon la-
boratuvarı çalışanları gibi ürologlar, ortopedistler ve kalp ve da-
mar cerrahları da risk altındaki gruplardandır (1, 55, 56). Buna pa-
ralel olarak özellikle sağlık personellerinin iyonlaştırıcı radyasyon 
maruz kalımı ile katarakt ilişkisini araştıran bilimsel araştırma 
sayısı da giderek artmaktadır.

Tayland’da yapılan bir çalışma girişimsel kardiyologlarda lens 
opasitesi gelişimi için rölatif riskinin 10,6, tüm kardiyak katete-
rizasyon laboratuvarı çalışanlarında ise 7,7 olduğunu göstermiş-
tir (57). Malezya’da yapılan benzer bir araştırmanın sonuçlarına 
göre ise; arka subkapsüler opasite sıklığı girişimsel kardiyologlar-
da %52, hemşirelerde %45 ve kontrol grubunda %9; rölatif risk ise 
girişimsel kardiyologlar için 5,7, hemşireler için 5,0’tir (58).

Güney Amerika’da yapılan bir araştırmada, girişimsel kardi-
yologlarda arka subkapsüler katarakt için rölatif riskin 3,2 kat ol-
duğu saptanmıştır (59). Fransa’da ve İtalya’da yapılan araştırma-
lar da girişimsel kardiyologlarda katarakt hastası olma düzeyinin 
kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek oldu-
ğunu göstermiştir (53, 60). Girişimsel kardiyologlar ve diğer ka-
teterizasyon laboratuvarı çalışanlarının katarakt ile ilişkisini de-
ğerlendiren araştırmaların derlendiği bir meta-analiz çalışması-
nın sonuçlarına göre, arka subkapsüler katarakt için rölatif risk 
girişimsel kardiyologlarda 3,2, hemşireler ve teknisyenlerde ise 
2,8’dir (49).

Çin’de yapılan bir araştırma, röntgen kullanılan sanayi 
işlerinde çalışanlarda nükleer ve arka subkapsüler katarakt 
sıklığının önemli ölçüde fazla olduğunu göstermiştir. Rölatif 
riskin arka subkapsüler katarakt gelişimi için 3,6, kortikal katarakt 
gelişimi için 2,6, herhangi bir tipte katarakt gelişimi için ise 3,6 
olduğu gösterilmiştir (61).

Nükleer santrallerde, havacılık alanında çalışanların ve astro-
notların lineer enerji transferi nedeniyle iyonlaştırıcı radyasyona 
maruz kalımı söz konusudur (62). Rusya’da bir nükleer santralde 
çalışanların uzun süreli izlemlerinin değerlendirildiği bir araştır-
mada, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalım sonucu arka subkap-
süler, kortikal ve nükleer olmak üzere üç katarakt tipinin de artış 
gösterdiği ve maruz kalınan radyasyon dozu yükseldikçe katarakt 
gelişimi için rölatif riskin arttığı saptanmıştır (63).

Çalışma ortamında iyonlaştırıcı radyasyonun neden olduğu 
sağlık risklerinin kontrolü için gerekli teknik önlemler alınmalı; 
çalışanların maruz kaldığı dozlar dozimetrelerin düzenli 
kullanımı sağlanarak takip edilmeli ve Radyasyon Güvenliği 
Yönetmeliği ve Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kay-
nakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalış-
ma Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen eşik dozları aş-
mamalıdır (64, 65). Ayrıca Yönetmelik uyarınca, çalışanların peri-
yodik muayeneleri kapsamında, katarakt riski açısından yıllık göz 
muayeneleri yapılmalıdır. İşverenin çalışan sağlığını korumakla 
ve bu amaçla KKD’leri bulundurmakla yükümlü olduğu da açık-
ça vurgulanmıştır (65).

Mesleki etkenlere maruz kalımın önlenmesinde ilk tercih ol-
masa da kontrolün tam olarak mümkün olmadığı iyonlaştırıcı ya 
da UV radyasyon gibi etkenlere maruz kalımların söz konusu ol-
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duğu işlerde KKD’lerin kullanımı gereklidir (6). Kişisel Koruyucu 
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te 
göz için KKD kullanımının gerekli olabileceği işler arasında kay-
nak yapma, sıcak demir işleme, radyant ısı veya lazerle çalışma gibi 
örneklerin yanı sıra iş kazası riskinin yüksek olduğu çeşitli işler sa-
yılmıştır. Göz için kullanılabilecek KKD listesinde ise lazer ışını, 
iyonlaştırıcı, UV, kızılötesi ve görünür radyasyon gözlükleri, ark 
kaynağı maskesi ve yüz siperlerine yer verilmiştir (66). Türkiye’de 
KKD’lerin taşıması gereken özellikler ve bunların üretimi, ticareti 
ve uygunluğuna ilişkin esaslar, Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği ve ilgili ekleri ile belirlenmiştir (67).

KKD’lerin beklenen etkiyi göstermesi için amacına ve çalışa-
na uygun seçilmesi, doğru şekilde ve düzenli kullanılması gere-
kir. Ancak, birçok çalışma ortamında KKD’lerin yanlış ve/veya 
düzensiz kullanımı söz konusudur (6). Örneğin, Fransa’da yapı-
lan bir araştırmada kardiyak kateterizasyon laboratuvarı çalışan-
larından, çalıştıkları toplam sürenin %75’inden azında KKD kul-
lananlarda katarakt görülme düzeyinin kontrollere göre anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu (OR=3,9) saptanmıştır (53).

ULTRAVİYOLE RADYASYON
UV radyasyon temel olarak güneş ışınlarının bir bileşeni olsa da 
yapay olarak elektrik arkları gibi kaynaklarca da üretilebilir. Gü-
neş kaynaklı UV radyasyon önemli ölçüde ozon tabakasınca emi-
lir (5, 48). Endüstriyel UV radyasyon kaynaklarından bazıları kay-
nak cihazları, plazma kesiciler, elektrik ark ocakları, germisid ve 
siyah ışıklı lambalar ve bazı lazer tipleridir (1).

Fotokeratokonjonktivit, 300 nm’den daha kısa dalga boyların-
da UV radyasyona korunmasız akut maruz kalmanın neden oldu-
ğu spesifik bir yaralanmadır. Bu tablo, daha kısa dalga boylarının 
kar, su ve kum gibi parlak yüzeylerden kolayca yansıyan güneş ışı-
ğına maruz kalmanın sonucu olabilir. Bir elektrik arkı tarafından 
üretilen UV radyasyon nedeni ile olduğunda ise kaynakçı flaş ya-
nığı (welder’s flash burn-arc eye) olarak adlandırılmaktadır. Etki-
lenen kornea ve konjonktiva epitelinde hasar oluşur. Yaralanmalar 
hem arka doğrudan bakan hem de doğrudan bakılmasa da kayna-
ğın yakınındayken koruyucu donanım kullanmayan kişilerde ola-
bilir (1, 5). Hindistan’da yapılan bir araştırmada kaynak işçileri-
nin %82,8’inin daha önce en az bir kez bu tür yaralanma yaşadı-
ğı, Nijerya’da yapılan bir araştırmada ise bu sıklığın %75,7 olduğu 
saptanmıştır (68, 69).

Kornea ve konjonktivada akut inflamasyon gelişen klinik tab-
loda, maruz kalımın ardından ilk birkaç saat yalnızca hafif bir ra-
hatsızlık hissi ve konjonktivada hafif kızarıklık olabilir. Birkaç sa-
atlik latent periyottan sonra hasarlı epitel hücreleri dökülür ve şid-
detli ağrıya neden olur. Hastalar yakınmalarını sıklıkla “gözlerime 
sıcak kum atılmış gibi” şeklinde tarifler. Fotofobi ve blefarospazm 
görülebilir. Tedavide antibiyotikli bir pomadla gözün kapatılarak 
kapak hareketleri ve göz kırpmanın önlenmesi gerekir. Epitelin iyi-
leşmesi 12-24 saat, bazı durumlarda birkaç gün sürebilir. Epitel iyi-
leşene kadar antibiyotikli pomad ile kapamaya devam edilmeli ve 
günlük takip edilmelidir. Tedavide kortikosteroid içeren pomadlar 
da kullanılabilir; ancak hiperemi ve ödemin iyileşmesini hızlan-
dırsa da sekonder enfeksiyon riskini artırır. Bu bakımdan eğer kul-
lanılacaksa olası enfeksiyonun erken tanısı için sıkı takip gerekti-
rir (1, 5). Hastaya evde kullanması için lokal anestezik verilmeme-

lidir. Anestezikler epitelin iyileşmesini yavaşlatır, hatta iyileşmeyi 
önleyebilir. Yanlış kullanımlarda korneada ciddi skar ve hatta göz 
kaybına neden olabilir. Kornea epiteli skar bırakmadan iyileşir (1).

Güneş ışığı kaynaklı UV-B’ye kronik maruz kalım, gözde pter-
jium gelişimi ve konjonktivada skuamöz hücreli karsinom gelişi-
mi için risk faktörüdür. Gözün ön segment yapıları ve vitreus, UV-
B’nin çoğunu filtreler. Ancak, güneş tutulmasını izlerken de oldu-
ğu gibi doğrudan güneşe bakıldığında retinada fototoksik retino-
pati (solar retinopati) oluşabilir. Akut görme kaybı genellikle haf-
talar veya aylar içinde düzelir, ancak bazen kalıcı görme bozuklu-
ğuna ilerleyebilir (5, 48).

Dalga boyu 300-400 nm aralığındaki ışığın yaklaşık %80’i lens 
tarafından emilir ve katarakta neden olabilir (1). Güneş ışığına 
uzun süreli maruz kalım ile katarakt arasındaki nedensel ilişki 
çok sayıda çalışma ile ortaya konmuştur. Bu süreç iklim ve sıcak-
lıktan bağımsızdır. Yoğun UV radyasyona maruz kalım nedenli 
katarakt daha erken yaşlarda, daha şiddetli yakınmalarla ve lens 
üzerinde farklı bir yerleşimde ortaya çıkabilmekte; yaşlanma veya 
diyabet nedeniyle gelişebilmesi nedeniyle etiyolojik neden gözden 
kaçabilmekte ya da göz ardı edilebilmektedir (48). Mesleki UV 
maruz kalımının neden olduğu katarakt, sıklıkla kortikal tipte-
dir (5, 48, 70, 71).

Açık alanda çalışılan ve parlak güneş ışığına maruz kalı-
nan tarım işçiliği, inşaat işçiliği, uzun yol şoförlüğü gibi işlerde 
çalışanlarda, kapalı alanda çalışanlara göre katarakt riski yük-
sektir (5, 72). Balıkçılık gibi mesleklerde de, suyun ışığı yansıtı-
cı özelliğinin de etkisiyle, yoğun UV maruz kalımı söz konusu-
dur (48). Avustralya’da açık alanda çalışanlarda kortikal katarakt 
için rölatif risk 2,2 kattır (73). Yunanistan’da yapılan bir araştır-
mada, katarakt hastaları arasında güneş ışığına maruz kalınan iş-
lerde çalışanlar 2,0 kat fazladır (74). Nijerya’da iki farklı bölgede 
yapılan bir araştırmada, her iki grupta da katarakt hastaları ara-
sında açık alanda çalışanların yüzdesi kontrollere göre (OR=1,8, ve 
OR=5,9) daha fazladır (75). Avustralya, Çin ve Hindistan’da yapı-
lan diğer çalışmalar da güneş ışığına maruz kalınan işlerde çalış-
manın katarakt hastalığı için risk faktörü olduğuna dair kanıtlar 
sunmaktadır (72, 76, 77).

Endüstriyel UV radyasyon kaynaklarının kullanıldığı işler de 
katarakt oluşumu açısından risk oluşturur. Bunlar arasında elekt-
rik arkları (kaynak ve arkla kesme makinaları, elektrik ark ocak-
ları) ve bazı lazer tipleri sayılabilir (5, 48). Nijerya’da yapılan bir 
araştırmada kaynakçılarda katarakt sıklığı kontrol grubundakile-
re göre anlamlı derecede yüksektir. İşin yürütümü sırasında gözü 
etkileyen bir kaza geçirmeninse riski 11,0 kat artırdığı belirlen-
miştir (78). İran’da yapılan bir araştırma, kaynakçılarda görme-
de azalma ve bulanık görme gibi katarakt belirtileri görülenlerin 
yüzdesinin kontrol grubundakilere göre anlamlı düzeyde yüksek 
olduğunu göstermiştir (79). Çin’de yapılan bir araştırmada değer-
lendirilen 828 kaynak işçisinin %50,2’sinin bulanık görme yakın-
ması olduğu saptanmıştır; bu yakınma katarakt bulguları arasın-
da da yer almaktadır (80). Danimarka ve Nijerya’da yapılan araş-
tırmalarda ise kataraktı olanların yüzdesi kaynakçılarda kontrol-
lere göre daha fazla olsa da farkın istatistiksel olarak anlamlı dü-
zeyde olmadığı saptanmıştır (78, 81).

Diş dolgularının sertleşmesini hızlandırmak için kullanılan 
UV ışık kaynağı çalışırken yeterli korunma önlemi almayan diş 
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hekimleri ve personellerinde lens opasiteleri görülebilmektedir (1).
Mesleki UV radyasyon maruz kalımının önlenmesi için 

elektrik arkı, lazer gibi UV kaynaklarının kullanıldığı iş yerlerin-
de, duvar ve diğer yüzeylerde yansıtıcı olmayan boya ve kaplama-
lar, iş yeri bölümleri arasında UV geçirmeyen plastik perdeler kul-
lanılabilir. Ayrıca kaynak işlerinde çalışanlar mutlaka uygun yüz 
siperleri ya da kasklar kullanmalıdır (48). Açık alanda güneş ışığı 
altında çalışılan işlerde çalışanların UV filtreli gözlükler ve lens-
ler kullanması, güneş ışığı altında geçirdikleri sürenin mümkün 
olduğunca azaltılması sağlanabilir (5, 82, 83).

Lazer (Laser-Light amplification by the stimulated emission 
of radiation) endüstride geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. 
Cam endüstrisi, lehimleme, kaynak, kesme, delme, kaplama, işle-
me gibi farklı işlemler, fotolitografi ve hastalıkların tedavisi kul-
lanım alanlarından bazılarıdır. Lazer kaynaklarının zarar verme 
potansiyelleri, lazer türüne ve dalga boyuna göre değişmektedir. 
Bir lazer ışını, amacı dışında kullanıldığında, retinada, kısmi kör-
lüğe neden olabilen ciddi yaralanmalara veya kalıcı hasara neden 
olabilir (5, 48). Uygun KKD seçilmez ve düzenli kullanılmazsa, 
her türlü göz ve cilt yaralanmalarına neden olabilir. Lazerlerin ne-
den olabileceği iş kazalarının önlenmesi için tüm lazerlerde koru-
yucu sistemler bulunmalıdır. Koruyucular yansıtıcı olmayan, yan-
maz malzemelerden yapılmalı; çevrede de yansıtıcı yüzeyler bu-
lunmamalıdır. Lazerlerin güvenli kullanımı konusunda kullanıcı-
ların eğitimi çok önemlidir. Riskin kontrolü için sistem yalıtımı da 
etkin bir yöntem olabilir (5, 48).

GÖRÜNÜR IŞIK
Aydınlatma hemen her çalışma ortamının temel fiziksel faktörle-
rinden biri ve temel gereksinimidir. Yetersiz aydınlatma, güvenlik 
açısından risk oluşturan bir faktördür; ayrıca yapılan işe odaklan-
mak için sarf edilen çaba sonucu baş ağrısı ve yorgunluk ile iliş-
kilidir. İlerleyen yaşla birlikte, göz uyumu zorlaşır ve küçük veya 
uzak mesafedeki cisimleri görmek veya ayırt etmek için daha yük-
sek ışık seviyeleri gerekir. Aydınlatmadaki değişikliklere uyum da 
zorlaşır. Yaşlı çalışanlar için daha fazla zorluk oluştursa da, yeter-
siz aydınlatma durumunda genç işçilerin verimliliği ve konforu 
da azalır. İş yeri ortam aydınlatması, işin ihtiyaçlarını karşılamak 
için yeterli düzeyde olmalıdır. Yapılan işin en küçük detayı gör-
sel olarak kolayca ayırt edilebilmeli, üzerinde çalışılan cisimler ile 
arka plan arasında net bir kontrast olmalı ve parlama yapan alan-
lar belirlenip ortadan kaldırılmalıdır (48).

Açık havada çalışma nedeni ile, her gün uzun süreler parlak 
güneş ışığına maruz kalmak, karanlık adaptasyon yanıtının uza-
ması, dolayısıyla gece görüşte azalmaya neden olabilir (1).

Görünür ışık retinaya nüfuz ettiğinde termal, mekanik veya 
fotik yaralanmalara neden olabilir. Termal yaralanmalar, retina-
daki sıcaklığı 10-20°C artırabilecek yoğunluktaki ışıkla oluşabilir. 
Retina pigment epiteli tarafından absorbe edilen ısı, retina doku-
sunda fotokoagülasyonuna neden olur (1).

Fiziksel yaralanmalarda, doku ısısında belirgin bir artış olma-
dan, yoğun ışığa uzun süre maruz kalım sonucu makulada hücre-
sel hasar meydana gelir. Güneşe doğrudan bakmak, bu tür yara-
lanmaların en yaygın sebebidir. Retinada başlangıçta oluşan ödem 
gerilediğinde, genellikle görme keskinliğinde kalıcı azalmaya yol 
açan bir skar meydana gelir. Işığın yoğunluğu, maruz kalma sü-

resi ve maruz kalan kişinin yaşı oluşacak hasarla ilgili önemli fak-
törlerdir. Etkilenen kişinin yaşı ne kadar fazla ise, retina o kadar 
duyarlıdır ve fiziki yaralanma tablosu o kadar ciddidir. Katarakt 
ameliyatı geçirmiş kişiler, lens tarafından ışığın filtrelenmesi azal-
dığı için bu tür yaralanmalara daha duyarlıdır. Tedavide sistemik 
kortikosteroidler kullanılabilir. Yüksek doz kortikosteroid, 10-14 
günlük bir süre sonunda akut ödem veya inflamatuar yanıtı azal-
tabilir, ancak her zaman etkili değildir (1).

Açık havada çalışma nedeni ile, her gün uzun süreler parlak 
güneş ışığına maruz kalmak, karanlık adaptasyon yanıtının uza-
ması, dolayısıyla gece görüşte azalmaya neden olabilir (1).

KIZILÖTESİ
Tüm cisimler sıcaklıklarıyla orantılı kızılötesi radyasyon üretir ve 
bu ışıma cismin ısısını düşürür. Kızılötesi radyasyonun insan vü-
cudu üzerindeki temel etkisi termaldir ve dokularda ısınmaya yol 
açar. Derin dokulara nüfuz etme gücü zayıftır, sıklıkla yüzeyel do-
kuları etkiler. İnsan vücudunda, ısıya en duyarlı yapılar cilt ve göz-
dür. Isıyı dağıtma mekanizması zayıf olan lens kızılötesi radyasyo-
na karşı özellikle hassastır. Ciltte yanığa neden olabilecek düzey-
lerin çok altındaki düzeylerde bile kronik maruz kalım sonucu ka-
tarakt meydana gelebilir (5, 48).

Kızılötesi radyasyon etkisiyle meydana gelen katarakt tablo-
sunun “cam üfleyicisi kataraktı” olarak adlandırılan en tipik 
örneği, yüksek ısı etkisiyle lens ön kapsülünde soyulma sonucu 
meydana gelen gerçek eksfoliyasyon tablosudur (1, 44). Cam üf-
leyicilerinde olduğu gibi uzun süreler kor haldeki cam ve metal 
gibi materyallere ve şiddetli ateşe bakarak çalışılan işlerde (ör-
neğin demir, demir döküm, çelik endüstrisi), sıklıkla pişirme ve 
kurutma amaçlı kullanılan ısı lambaları ve buhar kazanlarının 
kullanıldığı işlerde çalışanlarda kızıl ötesi radyasyona maruz 
kalım ve katarakt riski söz konusudur (1, 5, 9, 10, 48, 55). Sıcak 
ortamda çalışılan işler de benzer etki ile katarakt açısından risk 
oluşturmaktadır (48, 84).

Kızılötesi radyasyona maruz kalım sonucu yanık gibi cilt de-
ğişikliklerinin yanı sıra, tüm vücudun ısındığı durumlarda dehid-
ratasyon, ısı krampları, ısı stresi gibi ciddi tabloların da meydana 
gelebileceği akılda tutulmalıdır. İş yeri ortamında kızılötesi rad-
yasyon kaynaklı riskin kontrolü için, kaynak kapalı sistemler için-
de kullanılmalı, çalışanların kaynak ile mesafesi mümkün oldu-
ğunca artırılmalı, yüksek doz kızılötesi radyasyona maruz kalınan 
alanlarda geçirilen zaman azaltılmalı ve uygun filtreler kullanıla-
rak gözler korunmalıdır (5, 6, 48).

MİKRODALGA
Mikrodalga radyasyon, radar cihazlarında, haberleşme fenerle-
rinde, ısıtma, pişirme, diyatermi (ısının tedavide kullanılması) ve 
kontrplak yapıştırma gibi işlemler için kullanılmaktadır (9, 48). İn-
san sağlığı üzerindeki olası etkileri halen net olmasa da mikrodal-
ga radyasyon lenste katarakt oluşumuna neden olabilir (9, 48, 85). 
Enerjisini doğrudan su molekülleri ve diğer küçük moleküllere ak-
tarma, böylece moleküler hareketi arttırarak doğrudan ısıya neden 
olma özelliğine sahiptir ve bu termal etki nedeniyle mikrodalganın 
katarakta neden olduğu düşünülmektedir (48, 86). Ayrıca literatür-
de mikrodalga radyasyon etkisiyle deney hayvanlarında katarakt 
oluşumunun gösterildiği çalışmalar da mevcuttur (87-89).
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EKRANLI ARAÇLARIN KULLANIMININ 
GÖZ SAĞLIĞINA ETKİLERİ ve 
“COMPUTER VISION SYNDROME (CVS)”
Son yıllarda, uzun süre ekranlı araçlar karşısında çalışanlarda, 
göz kuruluğu, baş ağrısı ve genel yorgunluk gibi yakınmalar dik-
kat çekmektedir. Bu tür araçların yaydığı ışığın gözde herhangi bir 
yaralanma oluşturacak düzeyde olmadığı bildirilmiştir (1).

CVS, bilgisayar kullanımı ve bununla ilişkili olarak yakın 
çalışma sonucu karşılaşılan görme ve diğer göz sağlığı sorunla-
rı kompleksi olarak tanımlanmaktadır (90). 20 inç veya daha ya-
kın mesafeden ve günde 3 saatten fazla bilgisayar karşısında ça-
lışmak göz semptomlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Çeşitli yayınlarda uzun süre bilgisayar başında çalışanların %23’ü 
ile %90’ı arasında çeşitli oranlarda CVS semptomlarının izlendi-
ği belirtilmiştir (91). CVS semptomları 3 grupta değerlendirilebi-
lir: gözle ilgili semptomlar; gözlerde kuruluk, sulanma, yanma ve 
irritasyon; görme ile ilgili semptomlar; bulanık görme, çift gör-
me, gözlerde yorgunluk ve baş ağrısı; postür ile ilgili semptomlar; 
omuz ağrısı, sırt ağrısı (92). Bilgisayar ekranları farklı arka plan 
ve ön plan kombinasyonlarından oluşmakta, bunun sonucu ek-
randa çeşitli kontrastlar oluşturmaktadır. Yüksek kontrast, ekra-
nı çok daha parlak hale getirmektedir, bu da görmede zorlanma 
ile ilişkilidir (93).

CVS semptomlarını önleyici çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 
Bunlardan ilki, bilgisayar ekranı ile çalışılırken mesafenin en az 
50 cm olmasıdır. Birçok çalışma, bilgisayar ekranına yaklaşık bir 
metre mesafeden çalışmanın görme ile ilgili yakınmaları azalta-
cağından bahsetmektedir. İkincisi, bilgisayar monitörlerinin göz-
lerin yatay düzleminden yaklaşık 15 derece daha düşük bir görüş 
açısına ayarlanmasıdır. Bu görüş açısı, hem görme rahatsızlıkla-
rını (göz kuruluğu gibi) hem de kas-iskelet sistemi rahatsızlıkla-
rını (boyun ağrısı ve sırt ağrısı gibi) azaltacaktır. Üçüncüsü, bil-
gisayar karşısında çalışanların klinik göz doktorlarınca önerilen 
20/20/20 kuralına uymalarıdır; yani 20 dakikalık bilgisayar kulla-
nımından sonra, en az 20 saniye boyunca 20 ft (yaklaşık 6 metre) 
uzakta bir hedefe bakılmalıdır. Düzenli küçük molaların akomo-
datif sistemi gevşettiği ve iş verimliliğini artırdığı çeşitli çalışma-
larda gösterilmiştir (91). Dördüncü olarak, ekranın aydınlatması, 
kontrastı ve parlaklığına ek olarak ortam aydınlatmasının da dik-
katle yapılmasıdır. Bilgisayar kullanıcısının görüş alanındaki her-
hangi bir ışık kaynağının parlaklığı, ortalama ekran parlaklığının 
üç katını geçmemelidir (94). Bilgisayar kullanıcılarının boyun ağ-
rısı, sırt ağrısı ve baş ağrısından kaçınması için iyi bir oturma po-
zisyonu önemlidir. Evde veya ofiste nemlendirici kullanmak, ter-
mostatı kapatmak ve dumandan kaçınmak gibi basit değişiklikler 
kuru göz yakınmalarını azaltabilir veya ortadan kaldırabilir.

MADENCİ NİSTAGMUSU
Meslek hastalıkları listelerinde yer alan birçok hastalıktan fark-
lı olarak madenci nistagmusunun nedeni, çalışma koşulları nede-
niyle iş yerinde olan bir etkene maruz kalım değil, ortam aydın-
latmasının yetersiz olmasıdır (8). Tabloda nistagmusa baş dönme-
si, fotofobi, gece ya da karanlıkta görme güçlüğü/kaybı, göz kapak-
larında spazm, baş ağrısı, uykusuzluk ve depresyon eşlik edebile-
ceği gibi bunlardan herhangi biri olmadan da hastalara madenci 
nistagmusu tanısı konabilir (95). Hastalık, madenlerde aydınlat-

ma sorunun çözülmesi ile neredeyse ortadan kaldırılmış gibi dur-
sa da, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki küçük madenlerde ha-
len az sayıda hasta görülebilmektedir (8).
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Yapılan çalışmalar ve düzenlemelerle kazanılan haklar so-
nucunda, çalışma yaşamı içine giren kadın sayısı gün geçtik-
çe artmıştır. ILO International Labour Organization (Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü)’nun değerlendirmelerine göre son 25 
yılda dünyada ekonomik faaliyet içinde bulunan kadın sayısı 
yaklaşık iki katına ulaşmıştır. OECD Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü) 2014 yılı verilerine göre dünya çapında 15-64 
yaş arasındaki kadınların iş hayatında istihdam oranının %67 
olduğu belirtilmektedir (1). Amerika İş Gücü İstatistik Bürosu 
2013 yılı verilerine göre; Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
iş gücündeki 16 yaş ve üstü kadınların yüzdesinin %57,2’e yük-
seldiği, 18 yaşın altındaki çocukları olan kadınların %70’inin 
iş gücünde aktif yer aldığı görülmektedir (2). Dolayısıyla, işgü-
cündeki kadınların sayısı arttıkça, çalışan gebe kadınların sa-
yısı da artmıştır. Örnek olarak, 1960’lı yılların başında kadın-
ların %44’ü ilk çocuklarına hamileyken çalıştıklarını belirtir-
ken, 2008’de annelerin %66’sı hamileyken çalışmıştır. Aynı ve-
rilere göre, 1960’lı yılların başında, gebe kadınların %65’inin 
doğumdan bir aydan daha fazla bir süre önce çalışmayı bırak-
tığı, %35’inin son gebelik döneminde çalışmaya devam ettiği; 
2000’li yılların sonunda ise gebe kadınların %82’sinin doğum-
dan bir ay öncesine kadar çalıştığı ve %18’inin daha önce çalış-
mayı bıraktığı ve daha fazla kadının, ilk doğumundan sonraki 
altı ay içinde önceki oranlardan daha fazla (1960’da %21 iken, 
2007’de %73) işe döndüğü (1960’da %21 iken, 2007’de %73)  
görülmektedir (1). 

Türkiye’de ise, 2019 yılı TÜİK verilerine bakıldığında; kadın-
ların iş gücüne katılma oranı erkeklerde %71 iken kadınlarda 
%34 olmaktadır. İstihdam oranlarına bakıldığında ise erkeklerde 
%62,1; kadınlarda %28 olduğu görülmektedir (3).

Kadınlar için önde gelen mesleklerin bazılarında (Örn. ke-
moterapik ajanlara, anestezik gazlara, radyasyona ve biyolojik 
ajanlara maruz kalma riski yüksek olan hemşirelik ya da sağ-
lık çalışanları gibi) üreme sağlığına toksik etkili potansiyel za-
rarlı maruz kalımların olduğu bilinmektedir. Ayrıca, son yıllar-

da dünya genelinde geleneksel olarak erkekler tarafından yürü-
tülen mesleklerde kadınların istihdamının giderek arttığı gö-
rülmektedir. Örneğin montaj, bakım ya da onarım işçilerinin 
%4.4’ünü, inşaat işçilerinin %2’isini, ulaşım ve malzeme taşıma-
da çalışanların %12.7’sini, tarım ve balıkçılık ya da orman işçile-
rinin %18,5’ini kadınlar oluşturmaktadır. Ancak, cinsiyete özgü 
kişisel koruyucu önlemlerin alınmasında, cinsiyete özgü sağlık 
ve güvenlik bilgilerine ulaşımda engeller görülebilmektedir (4). 
Değişik iş alanlarında farklı çalışma koşullarında karşılaşılan 
birçok faktör, kadınların üreme sağlığı üzerine olumsuz etkiler  
oluşturabilmektedir.

Çalışan kadınların daha önceki bölümde ele alındığı gibi (Bkz. 
Çalışma Yaşamı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın); toplumsal cinsi-
yet rollerinden dolayı yaşadıkları sorunların yanı sıra, erkekler-
den farklı olarak fizyolojik özellikleri, hormonal yapıları nedeniy-
le hem gebelikte hem de gebelik dışında bazı riskler altında oldu-
ğu bilinen bir gerçektir.

Çalışma yaşamında gebelik döneminde, doğum sonrası ve 
emziren kadın çalışanlar, diğer çalışanlara göre daha özellikli 
risklere sahip olup iş yerlerinde daha farklı fiziksel, kimyasal ve bi-
yolojik risklerle karşı karşıyadırlar. Her ne kadar gebelik, çalışma 
yaşamına engel değilse de yoğun çalışmanın getirdiği stres, yor-
gunluk, ayakta ya da oturarak çalışma, vardiyalı çalışma, erken 
ya da ileri yaş gebelik, kimyasallara maruz kalma, sosyoekonomik 
düzey gibi durumlar çalışan gebeye ek bir yük oluşturmaktadır 
(5). Böylece gebelik ve sonrası dönemde çalışma yaşamında ortaya 
çıkan sorunlarla giderek daha çok karşılaşılmaktadır. 

Bu bölümde, iş hayatındaki gebe, yeni doğum yapmış ya da 
emziren kadın çalışanların ortak problemleri, karşılaştığı riskler 
ve çözüm önerileri ele alınacaktır.

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN ve  
ÇALIŞMA HAYATINI ETKİLEYEN 
FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Gebeliğin vücutta yarattığı çeşitli fizyolojik, fonksiyonel ve psiko-
lojik değişikliklerden dolayı; bulantı, kusma, sık idrara çıkma, yor-

Bu bölümde, yazarlar önceki kitap bölümlerini (Öztürk Z., Bahar Özvarış Ş. (2018). Gebelik ve Çalışma Hayatı. A.N. Yıldız,  
A. Sandal. (Ed.). Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını,.  
ISBN: 978-975-491-460-3.) güncelleyerek, genişletmişlerdir.
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gunluk, şişkinlik, kramplar gibi farklı semptomlar nedeni ile çalış-
ma yaşamı olumsuz etkilenebilmektedir.

Erken gebelikte sık görülen, iş performansını etkileyebilecek 
başlıca sorunlar; bulantı, kusma ve yorgunluktur. Genelde sabah-
ları gözlenen bu şikâyetler günün herhangi bir saatinde de gelişebi-
lir. Bulantı, kusma özellikle iş yeri kokuları ya da yemek vakti kısıt-
lamaları nedeni ile artıyor olabilir. Bu problemler ilaç tedavisi ile en-
gellenebileceği gibi, uygun çalışma molaları, ihtiyaç halinde atıştır-
ma, yapılacak zor işlerin bulantının en az hissedildiği zamana ayar-
lanması, bol sıvı tüketimi, uyku ihtiyacının yeterli giderilmesi, iş 
yerinde yeterli havalandırma gibi basit önlemlerle çözümlenebilir. 
Ancak bazen kısa süreli izin ile o işten uzaklaştırma gerekebilir (6).  

Gebeliğin özellikle ilk aylarında uykuya yatkınlık ve yorgun-
luk artabilir. Gebelik boyunca ve erken lohusalıkta dikkat topla-
ma, gebelik boyunca aktif olan progesterona bağlı olarak konsant-
rasyon ve hafıza ile ilgili zayıflama sorunları yaşanabilir. Çalışan 
gebeler yoğun iş stresinden uzak tutulmalı, gerekli psikolojik ve 
zihinsel dinlenme imkânı sağlanmalıdır. Uzun süreli ve uygun-
suz çalışma saatlerinden kaçınılmalı, çalışma saatleri ve ara din-
lenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenmeli, söz konusu çalışan-
ların çalışma saatlerinin gece süresine ve günün erken saatlerine 
rastlamaması için gereken önlemler alınmalıdır (7).

İlerleyen gebelik dönemlerinde mide yanması, hemoroid, 
varisler, sırt ağrısı, bel ağrısı, sık idrara çıkma, nefes darlığı gibi 
fiziksel ve psikolojik değişiklikler görülebilir. Bu normal fizyolojik 
değişiklikler nedeniyle, kadınlar uzun çalışma saatleri (haftada 40 
saatten fazla), blok iş, uzun süre ayakta kalma (günde 4 saatten 
fazla), ağır fiziksel çalışma ve ağırlık kaldırma gibi aşırı iş talepleri 
ile başa çıkmada zorluk çekebilir (8). 

Sık görülen bu problemler için olabilecek en uygun çözüm, iş 
yerlerinde kadınların ve işverenin bu rahatsızlıklar ile başa çıka-
bilmek için uygun ayarlamaları yapabilmesinin mümkün olması-
dır. Vardiya sürelerini kısaltmak ya da görevi değiştirmek gereke-
bilir. Doğru kaldırma tekniklerini kullanmak, ağır kaldırma, uzun 
süre ayakta kalma, çömelerek yapılan işleri ya da eğilir pozisyon-
da çalışmayı en aza indirmek, birkaç saatte bir düzenli, kısa ve sık 
molalar vermek, bol sıvı içmek gibi basit önlemler aşırı yorgunlu-
ğu azaltmaya yardımcı olabilir ve potansiyel gebelik komplikas-
yon risklerini en aza indirilebilir (9-12).

Uterusun büyümesi ile vücudun ağırlık merkezi değişir ve 
gebe postürü bundan olumsuz etkilenir. Gebelik süresince yak-
laşık 10 kg ve üzerindeki kilo artışı da birçok konuda iş yerinde 
kadın için olumsuzluk yaratan bir durumdur. Bu dönemde uzun 
süre ayakta durma ve yük taşıma gerektiren işlerde bel ve sırt ağ-
rıları alevlenebilir. Abdominal kaslar büyüyen uterusa uyum sağ-
lamak için gerilir ve benzer çalışma şartlarında gebelerde abdo-
minal fıtıklar oluşabilir. Gebelikte salgılanan östrojen ve relaksin 
hormonu ligamentleri gevşetip hipermobiliteye sebep olarak ya-
ralanmalara açık hale getirir. Özellikle gebeliğin son dönemlerin-
de bu laksisite el ve ayak bileği hareketliliğini azaltır. El ve ayak bi-
leği eklemlerinde oluşan ödem nedeni ile Karpal Tünel sendromu 
ve parestezi sık görülür (13). El becerisi ya da kavrama gereken iş-
lerde çalışan gebelerde geçici iş değişikliği düşünülebilir. Ayrıca 
yüksekte çalışmalarda, gebe çalışanın çalışma yerlerinin platform, 
merdiven gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması 
için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır (7).

Gebelerde büyüyen uterusun, diyafragmaya basısı nedeni ile 
total akciğer kapasitesinde %5 civarında bir azalma olur. Soluk 
alıp vermede güçlük, egzersiz toleransında azalma gibi belirtiler 
ortaya çıkabilir. Karın ve vücudun büyümesi de hareket güçlüğü-
ne yol açar. Gebelik anemisi de eşlik edebilen gebelerde, ağır efor 
ve hızlı hareket gerektiren işlerden kaçınılması gerekmektedir.

Gebelerde görülen artmış metabolik hız spesifik bileşenle-
rin metabolizmasında değişikliğe yol açarak farklı dozlarda, fark-
lı yan etkilere sebep olabilir. Ayrıca gebelikte artmış solunum hızı 
ya da tidal volüm inhalasyonla geçen kimyasalların absorbsiyon 
dozunu artırabilir. Kalp hızının da artması sonucu, vücuda alı-
nan maddelerin vücutta dağılımı hızlanır. Bu yüzden toksik et-
kisi bilinen maddelerle teması olan iş yerlerinde toksik madde ya-
sal sınırı gebelere göre yeniden düzenlenmeli, gereğinde iş yeri de-
ğişikliği yapılarak gebeler maruz kalımdan olabildiğince uzak tu-
tulmalıdır (14).

Gebelerde büyüyen uterus basısına bağlı mesane irritasyonu 
ve sık idrara çıkma, artan progesteron hormonu nedeni ile ince ve 
kalın bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına bağlı kabızlık ve şiş-
kinlik şikâyetleri özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde daha faz-
la olmak üzere sık karşılaşılan bir durumdur (13). Bol sıvı almak, 
fiziksel aktiviteyi arttırmak, lifli gıdalarla beslenmek, sık ve kısa 
aralıklarla mola vermek, yakın ve uygun tuvalet olanağı sağlamak 
gebe çalışanlarda fayda sağlayabilir.

Prokoagülan zemin yaratan gebelikte zaten sık görülen varis 
ve diğer dolaşım problemleri nedeni ile uzun süreli ayakta durma 
ya da oturmadan kaçınılmalı, kısa süreli ve sık verilecek molalar-
da yeterli egzersiz imkânı sağlanarak mobilizasyon artırılmalıdır. 
Kişisel koruyucu donanımlar gebe veya emziren çalışanı tam ko-
ruyacak şekilde vücuduna uygun olmalı, bu kişilerin hareketlerine 
engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiştikçe yenileri temin edilme-
lidir. Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda çalışan bu işler-
de çalıştırılmamalıdır (7).

Ek olarak, gebelik komplikasyonları açısından gebe çalışanın 
yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak zorunluluk halinde gebe 
veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması gerekti-
ğinde iş yerinde bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağla-
yabilmeleri için gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca çalışanın uy-
gun tıbbi ve diğer destekleri alabilmesi için gerekli düzenlemeler 
yapılmalı, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alın-
malıdır (7).

Aşağıda Tablo 1’de gebelerde sık görülen problemler ve etkile-
yen çalışma şartları görülmektedir.

ÇALIŞMA YAŞAMININ  
GEBELİK ÜZERİNE ETKİLERİ
Çalışma yaşamında gebelerin istihdamının ve çocuklarının geli-
şimi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi; yapılan araştırmala-
rın büyük ölçüde retrospektif olması, ulaşılabilir verilerin genel-
likle çelişkili ve etkilenmenin birden fazla kaynağa bağlı olması, 
araştırmaların gönüllü (seçici) katılımla yapılması, iş yeri kaynaklı 
maruz kalımların öznel olarak değerlendirilmesi, ulaşılabilir veri-
lerin genellikle çelişkili ve birden fazla kaynağa bağlı etkilenmeler-
le ilişkili olması ve eksik veriler (Örn. çocuk bakımı kalitesi, ev or-
tamı, çocuğun ihtiyaçlarına yönelik maternal duyarlılık, baba fak-
törü vb.) gibi sebepler nedeniyle oldukça zordur. Literatür çelişki-
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liyken, kanıtlar genel olarak, gebe annelerin istihdamın çocuk ge-
lişimi üzerindeki olumsuz etkileri varsa, bu etkilerin küçük olabi-
leceğini bildirmektedir (10,11).

Buna rağmen yapılan araştırmalar, genel olarak standart çalış-
ma koşullarının normal sağlıklı anne ve çocuk sağlığı üzerine kü-
çük düzeyde tehlike sunduğu, günlük yaşamda karşılaşılan tehli-
kelerden daha büyük potansiyel tehlike barındırmayan iş yerin-
de çalışan komplikasyonsuz gebe kadınların doğuma kadar kesin-
tisiz çalışmaya devam edebileceği sonucuna varmışlardır (15-16). 
Özellikle preterm doğum ya da plasental perfüzyon bozukluğu ile 
ilişkili olan fetal büyüme geriliği, preeklampsi gibi tıbbi ve obstet-
rik patolojilere sahip riskli gebelerde olabilecek yan etkiler ve iş 
yeri riskleri açısından gebelikte iş yerinde ihtiyaç duyulan düzen-
lemeler, vaka bazında değerlendirilmelidir (17-19).

Çalışan kadınlarda doğurganlık hızları azalırken, riskli 
gebelerde erken doğum, düşük, prematüre doğum gibi gebelikle 
ilgili sorunlar daha fazla görülmektedir. İş yerinde bulunan kim-
yasal, fiziksel ve biyolojik etmenlerin çeşitli gebelik risklerine yol 
açtığı bilinmektedir. Özellikle endüstriyel üretimde çalışan ka-
dınların çeşitli kimyasal maddelere ve fiziksel etmenlere maruz 
kalması söz konusudur. Yapılan çalışmalarda özellikle tekstil sa-
nayinde çalışanlarda, tezgâhtarlarda, yarı iletken maddeyle çalı-

şan temizlik personelinde ve sağlık personelinde düşük doğum 
ağırlıklı bebek doğumu, erken doğum, ölü doğum gibi gebelik 
komplikasyonlarına sık rastlanmıştır (20).

2014 yılında Fransa’da Mesleki Sağlık Hizmetlerince, gebe ça-
lışanlarda yoksunluk, mesleki tehlikelere maruz kalma ve olum-
suz perinatal sonuçlar arasındaki ilişkiyi araştıran kesitsel bir ça-
lışmada; ayakta durma, ağır kaldırma, zor postürler (üst ve alt eks-
tremite), eğilme, tekrarlayan aktiviteler, merdiven çıkma, kimya-
sal tehlikeler, gece çalışmaları, sıcaklık ve endüstriyel makinelerde 
çalışma gibi fiziksel tehlikelerde olumsuz perinatal sonuçların gö-
rülmesi arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bununla birlikte, 
biyolojik tehlikeler, iyonize radyasyon veya elektromanyetik alan-
lara maruz kalma ile herhangi bir ilişki gözlenmemiştir. Aynı ça-
lışmada gebelik süresince iş yerinde üç veya daha fazla mesleki ris-
ke maruz kalmış olan çalışanlarda, preterm doğum görülme riski-
nin anlamlı bir şekilde dört kat yüksek olduğunu ortaya koymak-
tadır. Bu ilişki, düşük doğum ağırlıklı bebek doğumunda anlam-
lı bulunmamıştır (21).

Benzer şekilde, İsveç’te yapılan bir çalışmada, el emeği ile ça-
lışmayanlara kıyasla, el emeği ile çalışan işçilerde, düşük iş kont-
rol düzeyi ve yüksek fiziksel ihtiyaçlar ve iş tehlikeleri daha yay-
gın bulunmuştur. Çok değişkenli analizlerde, çalışan annele-
rin çalışma koşullarındaki bu tür farklılıkları düşük doğum ağır-
lıklı doğumların %14-38’ini ve erken doğumların %20-46’sını  
açıklamaktadır (22). 

Çalışan kadınlarda üreme sistemini etkileyen meslekî etkenle-
rin başlıcaları aşağıda gruplar halinde ele alınmaktadır (14):

Fiziksel ve ergonomik etkenler: Sıcaklık, radyasyon, ayak-
ta çalışma, ağır bedensel çalışma, vardiya çalışması, ağır yük kal-
dırma vb.

Kimyasal etkenler: Ağır metaller (kurşun, cıva, kadmiyum, 
manganez), solventler (benzen, hekzan), pestisidler, oral kontra-
septifler, etilen oksit, sitotoksik ilaçlar, anestezik gazlar vb.

Biyolojik etkenler: Rubella, Sitomegalovirus, Toksoplazma, 
Hepatit B, HIV, Parvovirus B 19 enfeksiyonu vb.

FİZİKSEL ve ERGONOMİK ETMENLER 
VARDİYALI ÇALIŞMA, YAPILAN İŞİN 
ÖZELLİĞİ, ÇALIŞMA SAATLERİ
Hem RCOG Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
(Kadın Doğum ve Jinekoloji Kraliyet Koleji) hem de ACOG Ame-
rican Congress of Obstetricians and Gynecologists (Kadın Has-
talıkları ve Jinekologlar Amerikan Kongresi), gebelik sırasındaki 
fiziksel aktivitenin çoğu kadın için yararlı olduğunu, egzersizin 
hem anne hem de fetüs için güvenli olduğunu ve gebenin egzersiz 
yaparken çok az risk taşıdığını belirtmiştir (23, 24). 

Gebelikte fiziksel aktivite genel olarak teşvik edilirken, göz-
lemsel çalışmalardan elde edilen veriler net olmasa da uzun ça-
lışma saatlerinin, vardiyalı iş ve ağır iş gibi aşırı aktivitenin gebe-
ye faydadan çok zarar verebileceğini ortaya koymaktadır. Elbette 
bu durum gebe kadına göre değişmektedir ve kadınlar riski farklı 
şekilde yorumlamakta ve tolere etmektedirler. Bu nedenle, özel-
likle erken doğum riski yüksek olan veya preeklampsi gibi den-
gesiz veya bozulmuş plasental perfüzyonun eşlik ettiği tıbbi veya 
obstetrik bozuklukları olan kadınlarda kadının çalışma koşulla-
rının nasıl olması gerektiği konusu kadının durumuna göre plan-

Tablo 1. Gebelerde sık görülen problemler ve etkileyen çalışma koşulları (7)

Gebelikte sık görülen 

sağlık problemleri
İş yerinde çalışanı etkileyen koşullar

Sabah kusmaları

Erken Çalışma Saatleri

Güçlü havalandırma veya mide 

bulantılarına neden olabilecek kokulara 

veya kötü havalandırmaya maruz kalım

Sırt ağrısı
Ayakta durma, yük taşıma ve duruş 

vaziyeti

Varis veya diğer dolaşım 

problemleri, hemoroid
Uzun süreli ayakta durma veya oturma

Sık ve ani tuvalet ihtiyacı

Düzenli beslenme, yeme, içme olanakları

Tuvaletin yakınlığı, uygunluğu, yıkanma 

olanakları

Hijyen

İş ve iş mahallini bırakmada zorluk

Beden ölçülerinin büyümesi

Beden ölçülerinin 

büyümesinden dolayı 

beceriklilik, koordinasyon, 

hareket etme hızı ve 

uzanmada zorluk

Koruyucu elbise ve donanım kullanılması

Daralan çalışma alanı, yüksekte çalışma

Uzanma ve eğilme gerektiren postürler

Elle taşıma

Dar alanlarda çalışmanın getirdiği 

problemler

Yorgunluk/stres

Fazla çalışma

Akşam veya gece çalışması

Dinlenme aralarının yetersizliği

Uzun süreli çalışma

İş yoğunluğu

Dengenin korunması
Islak ve kaygan zeminlerde yapılan 

çalışmalar
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lanmalıdır. ABD’deki bir “mesleki fiziksel aktivite” analizi, yük-
sek fiziksel aktivite düzeylerinin düşük doğum ağırlığı (DDA) olan 
bebek  ve preterm doğum ile anlamlı derecede ilişkili olduğunu 
ortaya koymuştur (25). Buna karşılık, mesleki olmayan faaliyetin 
etkisinin analizinde ise; düşük fiziksel aktivitenin, daha yüksek fi-
ziksel aktivitelere kıyasla, en azından erken doğum riskini artıra-
bileceğini göstermektedir (26). 

RCP Royal College of Physicians (Hekimler Kraliyet Koleji) / 
FOM Faculty of Occupational Medicine (Mesleksel Tıp Fakülte-
si) kılavuzunda uzun çalışma saatleri (haftada > 40 saat), vardiya-
lı çalışma (haftada beş gün/ 07:00-17:00 dışında bir program ça-
lışması), uzun süre ayakta durma (> 3 ila 4 saat sürekli durma), 
ağırlık kaldırma ve ağır fiziksel çalışma gibi faktörlerin; erken do-
ğum, DDA bebek, düşük ve gebelikle ilişkili hipertansiyon riski-
ni bir miktar arttırabildiğini, ancak değişkenlerin çoğu için güven 
aralıklarının anlamlı olmadığı ve bu nedenle de verilerin  ‘’gebe-
likte çalışmanın zararlı etkisinin olmadığı’’ konusu ile uyumlu ol-
duğunu belirtilmektedir (17). Tahmini riskin belirsizliği, mevcut 
kanıtların hem miktarını hem de kalitesini yansıtmaktadır. Bu 
bulgular genellikle diğer sistematik incelemelerde ve meta-analiz-
lerde bildirilenlerle tutarlıdır (10,11). 

Sabit ve dönen vardiyalı çalışma programlarının etkisini de-
ğerlendiren çalışmalar incelendiğinde, kesin olmamakla birlik-
te, her iki çalışma koşulunun, kadınlarda adet döngüsü bozuk-
lukları görülmesiyle ve düşük yapmaları ile ilişkili olduğunu or-
taya koymaktadır (27). Bir fabrikada çalışan 440 kadın çalışanın 
retrospektif olarak incelendiği bir çalışmada; sabit vardiya, sabit 
veya aralıklı dönen vardiyalarda çalışan kadınlarda DDA’lı be-
bek doğumlarının daha yüksek olduğunu ortaya konmuştur (28). 
Danimarka’da 22.774 gebe kadından oluşan kohort çalışmasının 
sonuçları, gebelik sırasında gece çalışmasının (vardiya), kadınlar-
da düşük yapma riskini artırabileceğini ve haftada iki gece var-
diyasının gözlemlenen en düşük eşik düzeyi gösterdiğini ortaya 
koymuştur (29).

Gebelikte iş yerinde önerilen ağırlık kaldırma sınırları gestasyo-
nel yaşa, tekrarlayan aralıklı kaldırma işine, ağırlık kaldırma süresi-
ne, ağırlığın vücut ön yüzeyinden ve zeminden olan uzaklığına bağlı 
değişebilmektedir. ABD’de NIOSH National Institute of Occupati-
onal Safety and Health (Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü)’un 
2013 yılında yayınladığı rehbere göre; 20. haftadan küçük kompli-
kasyonsuz gebeliklerde maksimum kaldırılabilecek yük sınırı 16 kg 
iken, 20. haftadan büyük gebeliklerde 12 kg’dır. Gün içinde 1 saat-
ten fazla tekrarlayan yük kaldırmalarda ise gebeliğin ilk yarı döne-
mi için maksimum 8 kg, ikinci yarısı için 6 kg’dır. Gün içinde 1 saat-
ten az tekrarlayan yük kaldırmalarda ise, gebeliğin ilk ve ikinci yarı-
sı için sırası ile önerilen sınırlar 14 ve 10 kg’dır (30). 

Yapılan çalışmalarda ağırlık kaldırmayan gebe çalışanlar ile 
kıyaslandığında, gün boyunca ağırlık olarak büyük miktarlarda 
yük kaldıran gebelerde erken dönem düşüklerin artmış olduğu 
görülmüştür. Geç dönem düşükler (13-21 hafta) iş yerindeki kal-
dırılan günlük toplam yük ağırlığı ile ilişkili bulunduğu halde, gün-
lük yük kaldırma sayısı ile ilişkili bulunmamıştır. Ek olarak, mesleki 
ağır kaldırma ile ölü doğum arasında da ilişki bulunamamıştır (10).

Ülkemizde, gebe veya emziren kadınların kendilerinin ve be-
beklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle taşıma, yük-
leme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır. Bu tür 

işlerde risk değerlendirmesi yapılır, gerektiğinde iş değişikliği  
sağlanır (7).

GÜRÜLTÜ ve VİBRASYON
Gebeliğin 20. haftasında, fetusun işitme sisteminin yapıları iyi de-
rece gelişmiştir ve gebeliğin ikinci trimesterinden sonra fetus çev-
redeki seslerden etkilenmektedir (31). Gebe bir kadının bulundu-
ğu ortamdaki sesler, fetüs başını çevreleyen dokulara ve sıvılara 
nüfuz eder ve kemik iletim yolu ile iç kulağı uyarır. Düşük fre-
kanslı sesler maternal dokulara ve amniyon sıvısına, yüksek fre-
kanslı seslerden daha etkili bir şekilde nüfuz eder; bu nedenle 
dış gürültü, 0,5 kHz’in altındaki frekanslar için minimal olarak 
azaltılır, ancak 0,5 kHz’in üzerindeki frekanslar için 40 ila 50 dB  
azaltılır (32).

Veriler sınırlı olmakla birlikte araştırmalar, çevresel gürültü-
nün yüksek olması durumunun fetal işitmeye zarar verdiğini gös-
termiştir (33). 85 desibelden (dB) daha fazla ya da buna eşit se-
viyede gürültüye maruz kalan kadın tekstil işçilerinde gebelikte 
hipertansiyon ve gebelikleri sırasında spontan abortus, prematü-
re doğum, distosi ve düşük doğum ağırlığı gibi önemli yan etki-
ler oluşmuştur. Bu nedenle gebe kadınların, iş çevrelerinde yük-
sek gürültü düzeyleri (sürekli 80 dB’deki gürültü veya 40 dB’deki 
ani impulslar) ile çalışmaları önerilmemektedir (34-35). Çalış-
ma sonuçlarına ek olarak kalıcı mesleksel gürültü stresinin fe-
tal yapısal anomalilere sebep olmadığı gösterilmiştir. Ancak, ça-
lışma sonuçlarına göre, doğum ağırlığı ve gebelik süresine etkisi  
belirsizdir (36-37).

Çoğu ülkede mesleki gürültüye maruz kalma ile ilgili 
düzenlemeler vardır. Ancak bu standartlar genellikle gebe kadın-
lara ve fetal güvenliğe yönelik değildir. ABD’de NIOSH, işçilerin 
sekiz saat boyunca 85 dB’den daha yüksek bir seviyede gürültü-
ye maruz kalmamalarını, çevresel gürültü 84 dB’i aştığı zaman 
annedeki sağlıksız fizyolojik değişikliklerin fetüsteki etkilerini en 
aza indirmek için gebe çalışanların kulak koruyucusu kullanması 
hakkında hassas olmasını, 20. haftadan sonra gebe kulak koruyu-
cu kullansa bile, 104 dB üstü seslere uzun süre (12 dk’dan uzun) 
maruz kalımdan kaçınılmasını önermektedir (38-39). Amerikan 
Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı (ACGIH); çalışanlarda 
gebeliğin beşinci ayından sonra toplam sekiz saat, 115 dB ses ya 
da 155 dB tepe ses düzeyine maruz kalımın fetüste işitme kaybına 
neden olabileceğini vurgulamıştır (40). 

Ülkemizde; gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, 
en düşük maruziyet eylem değeri olan 80 dB’i geçmemesinin sağ-
lanması, eğer gürültü seviyesi düşürülemiyorsa çalışanın yerinin 
değiştirilmesi önerilmektedir. Sınırları aşan gürültülü ortamda 
gebe çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi ça-
lıştırılmaları yasaktır. 

Çalışan gebelerin ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşi-
me maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları ya-
saktır. Vücudun alt kısmını, özellikle karın bölgesini etkileyen dü-
şük frekanslı uzun süreli titreşime ve sürekli sarsıntıya maruz ka-
lımı önleyecek tedbirler alınmalıdır (7).

SICAK ÇALIŞMA ORTAMI
Sıcaklık bazı alanlarda, özellikle de dış ortamlarda, inşaat işle-
rinde, tarımda çalışanlar için tehlike olmaktadır. Fetüsün sıcak-
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lığı anne sıcaklığından yaklaşık 1 derece santigrat daha yüksek-
tir. Hayvan çalışmaları göstermektedir ki annenin ısı maruz kalı-
mı ile prenatal riskler (santral sinir istemi, vasküler bozulma, si-
nir defekti) artış göstermektedir (41). Ateşli hastalıklar, sauna kul-
lanımı ve sıcak küvet kullanımı ile ilgili insan çalışmalarında da 
benzer sonuçlar bulunmuştur (42). Yüksek ısıda çalışma sonucu, 
anne karnındaki bebekte büyüme geriliği, doğumdan sonraki dö-
nemde davranış bozuklukları, doğumsal şekil bozukları gibi ciddi 
etkiler görülebilmektedir (43). Isı artışı sonucunda bebeğin vücut 
ağırlığının ve beyin kütlesinin azalması, anne karnındaki gelişme-
nin yavaşlaması hatta ölü doğum gözlendiği bildirilmektedir (44).

ABD’de NIOSH rehberlerinde, çalışanların sıcak ortamlar-
da korunmasına yönelik öneriler bulunmaktadır. Yüksek sıcaklık 
riski olan tesislerin işverenleri, çevreye ve metabolik ısıya maruz 
kalmayı en aza indirecek önlemler almalıdır (Örn. çalışma alan-
larından buhar ve ısı çekmek için iyi havalandırma, soğutma fan-
ları, ısı kalkanları, iş gücü tasarrufu sağlayan cihazlar, daha soğuk 
alanlarda dinlenme süreleri, hidrasyon vb.) ve çalışanlara sıcağa 
bağlı hastalıkların nasıl tanınacağı konusunda eğitim vermelidir. 
Isının kaçınılmaz olduğu alanlarda çalışanlar, ısı stresi ve ısıyla 
ilgili komplikasyonlardan kaçınmak için önlem almalıdır. Gebe 
kadınların sıvı alımını artırmaları (gebelikte özellikle kilo başına 
40 ml su alınması önerilmektedir. Çay ve kahve diüretik etkileri 
nedeniyle hidrasyon sağlamaz), ısıtılan bölgeden periyodik olarak 
mola vermeleri istenmesi ve aşırı ısınmayı önlemek için hafif giy-
siler giyinmeleri teşvik edilmelidir (45).

SOĞUK ÇALIŞMA ORTAMI 
Gebelikte aşırı soğuğa maruz kalan çalışanlar ya da soğuk ortam-
larda çalışanlar, gebeliğe bağlı vazodilatasyonun şiddetlenme-
si nedeni ile soğuk stresi riski altındadırlar. Terapötik hipotermi 
üzerine yapılan birkaç çalışma da dahil olmak üzere çevresel so-
ğuk stresinin gebelik sonuçları üzerindeki etkisi hakkında sınırlı 
veri vardır. Dışarıda soğuk iklimlerde çalışan kadınlar için, uygun 
giyinme ve buzlu yüzeylere düşmemesi için özen gösterilmesi 
pratik bir öneridir. 

RADYASYON
Fetus, özellikle erken dönemlerde radyasyona çok daha duyarlı-
dır. Preimplantasyon ve implantasyon periyodunda (0-2 gestasyo-
nel hafta) radyasyonun başlıca etkisi düşüğe neden olmasıdır (45). 
Organogenez periyodunda ise (3-8 hafta) çoğalma ve farklılaşma 
periyodundaki hücre ölümlerine ve anomalilere neden olur. Üri-
ner sistem, gözlerde defekt ve iskelet sistemindeki gelişim gerili-
ği önemlidir (46). Prenetal düşük dozlarda radyasyonun bile, ço-
cukluk çağı solid tümör ve lösemi riskini artırdığı bilinmektedir.

ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), doğum öncesi 
radyasyona maruz kalma sınırlarını listelemiştir (47, 48). Kadın-
lar gebeliğin dokuz ayında 5 mSv’ye ve herhangi bir gebelik ayı 
boyunca en fazla 0.5 mSv’ye maruz bırakılmamalıdır. Radyas-
yona maruz kalan bir ortamda çalışan kadınlar, 2-4 haftada bir 
düzeylerin işlendiği bir dozaj rozeti kullanmalıdır. Ayrıca, gebe-
lerin radyasyona maruz kalacağı düşünülüyorsa uygun koruma 
(Örn. kurşun önlük) giymeleri, maruz kalma sürelerini en aza in-
dirmeleri ve radyasyon kaynağından uzaklıklarını arttırmaları 
için teşvik edilmelidirler. 

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon (örneğin; bilgisayarlardan ya-
yılan elektromanyetik alanlar, mikrodalga iletişim sistemleri ve fı-
rınlar, elektrik hatları, cep telefonları, ev aletleri, ısıtma yastıkla-
rı ve ısıtma battaniyeleri, metal nesneler için havaalanı tarama ci-
hazları) asgari üreme riskine sahip görünmektedirler (1).

Ülkemizde gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon 
kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde 
ve işlerde çalıştırılmaz. Bu gibi yerlere girmemesi, uyarı levhaları 
ile belirtilmektedir (7).

VİDEO GÖRÜNTÜLEME TERMİNALLERİ
Video görüntü terminalleri (VDT) son derece düşük frekans-
lı elektromanyetik alanlar yaymakla birlikte, iyonlaştırıcı radyas-
yonu tespit edilebilir seviyelerde yaymaz. Yapılan çalışmalar ge-
nel olarak bir kadının VDT kullanımı ile fetal kayıp ya da üreme 
sağlığında diğer yan etkiler arasında anlamlı bir ilişki olduğuna 
dair bir kanıt olmadığı şeklindedir (49, 50). Ancak iş yerinde bilgi-
sayarların kullanımı ile ilgili ergonomik problemler ön planda de-
ğerlendirilmelidir.

KİMYASAL ETMENLER
Gebelik üzerinde etkileri olabilecek yüzlerce kimyasal madde var-
lığı bilinmektedir. Bu kimyasal maddelerin toksisitesini belirleyen 
en önemli bileşenler doz ve maruz kalma süresi, iş yerinde solu-
numla alınma oranı olarak belirginleşmektedir. Fertilite ve bebe-
ğin sağlığı üzerinde etkisi olan etmenler, gebelik öncesinde, ge-
belik sırasında ya da gebelikten sonraki dönemlerde farklı etki-
ler oluşturmaktadır. Organogenezin gerçekleştiği ilk sekiz hafta-
lık dönem bu bakımdan daha önemlidir. Bunlardan bazıları ge-
notoksik etkiye sahiptir. Radyasyon maruz kalımı olanlar, ben-
zen, stiren, etilen oksit, arsenik, kadmiyum, krom gibi bazı kim-
yasal maddelere maruz kalanlarda kromozom aberasyonları oldu-
ğu saptanmıştır (51).

Organik cıva, sigara dumanı ve kurşun gebeliğin geç dönemin-
de yan etkilere sahip maddelere örnektir. Çeşitli kimyasallar prena-
tal dönemde bebeğin üreme sisteminin gelişimi sırasında etki ede-
rek erken puberte sebebi olabilir. Benzer şekilde prenatal dönemde 
sigara ve alkol maruz kalımı (fetal alkol sendromunda olduğu gibi), 
doğum sonrası da çocuklarda büyüme-gelişme bozukluklarına ve 
zihinsel ve davranış bozukluklarına sebep olabilmektedir (21).

Doğum sonrası çocuklarda etkilenme ise, annenin mesleki ma-
ruz kalımı nedeni ile eve getirilen giysi yolu ya da emzirme yolu 
ile olabilir. Adipoz dokuda biriken toksik maddeler aynı zaman-
da anne sütüne de geçer ve vücuttan atılımda ana yollardan biri 
anne sütüdür. Bu nedenle emzirme açısından dikkatli olunmalı-
dır. Anne sütüne geçiş pasif diffüzyonla olur. Bu nedenle, düşük 
molekül ağırlıklı lipofilik polar olmayan maddeler, anne serumuna 
göre anne sütünde yüksek konsantrasyonlarda olabilir (21).

Kimyasalların gebelik üzerindeki bilinen genel etkileri ise ka-
nama bozuklukları, toksemi, erken membran rüptürü, postpar-
tum kanama, gebelik toksemisi, anormal kanamalar, anemi ve 
prematüre doğum olarak sıralanabilir.

Ülkemizde 12 Ağustos 2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağ-
lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen ve 
tanımları yapılan kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zarar-
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lı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen 
kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni 
doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas olarak ya-
saktır. Ancak, çalışanın çalıştırılmasında zorunluluk varsa ve tek-
nik olarak bu maddeler daha az zararlı olanlarla değiştirilemiyor-
sa, gebe çalışan, mutajen ve üreme için toksik maddelerle, emziren 
ve yeni doğum yapmış çalışan, emzirilen çocuğa zararlı olabilen 
kimyasalların dışındaki maddelerle, ancak her türlü önlem alına-
rak ve sağlık durumları ile maruz kalım düzeyleri sürekli kontrol 
altında tutularak çalıştırılabilir (7).

Her işveren iş yerinde kullanılan ürünlerin kimyasal özellik-
lerini ve tıbbi yan etkilerini içeren malzeme güvenlik bilgi formu 
bulundurmalıdır. Bu formlar gebe çalışanlarda taşıdığı riski, iş ye-
rinde kullanılan malzemelerin özelliklerini, maruz kalım koşulla-
rını, sağlık tehlikelerini ve önlemlerini, ilk yardım tedbirlerini de 
içermelidir (21).

KURŞUN
Kurşun maruz kalımı, kadınlarda üçüncü en sık mesleksel ma-
ruz kalımdır. Kurşun akümülatör yapımında, boya sanayinde, ses 
ve radyasyon yalıtımında, kristal cam ve seramik imalatında, pet-
rol endüstrisinde benzin katkısı olarak, kurşun plastik yapımında, 
kablo izolasyonunda ve mühimmat yapımında kullanılmaktadır.

Kurşun vücuda solunum ve sindirim yolu ile girer. Bir kısmı 
gastrointestinal sistemden olmak üzere, önemli oranda renal yol-
dan atılır. Yumuşak doku, kemik, kan, karaciğer ve böbreklerde bi-
rikir. Bu nedenle kemiklerde depolanan kurşun gebelikte ve lak-
tasyonda kemik demineralizasyonuna sebep olabilir (38-39). Ge-
beler, lohusalar ve çocuklar özellikle risk grubundadır. Kurşunun 
maternal mesleki maruz kalımı, çeşitli olumsuz sonuçlarla ilişki-
lendirilmiştir. Kurşun 12. gebelik haftasından sonra pasif diffüz-
yonla plasentayı geçer ve fetal sirkülâsyona karışır. Fetal kan-beyin 
bariyerini geçerek hızla gelişmekte olan sinir sistemine nörotoksik 
etki yapar. Normal kemik gelişimini bozar. Kurşun seviyeleri kan-
daki 60 ila 120 mcg/dl arasında olduğunda kurşun toksisitesinin 
belirtileri (yorgunluk, kas ve eklem ağrısı, karın krampları, baş ağ-
rıları ve sinirlilik) ortaya çıkar. Gebe bir kadında %10-20 mikrog-
ram kan kurşun düzeyi bile kurşunun toksik etkilerine daha yat-
kın olan gelişmekte olan fetus üzerinde olumsuz etkiye neden ola-
bilmektedir. 10 mcg/dl’den düşük kurşun seviyelerinde bile, 10 mg/
dl’nin altında kan kurşun düzeyi olan çocuklarda zihinsel bozul-
ma gösteren çalışmalar ışığında gebelikte endişe vericidir.

Kurşun daha yüksek dozlarda maruz kalındığında ise, ges-
tasyonel hipertansiyon, spontan abortus, erken membran rüptü-
rü (yırtılması), erken doğum ve düşüklere yol açmaktadır. Yapılan 
çalışma sonuçlarında, 10 µg/dl ölçümünün üzerinde, düşük do-
ğum ağırlığı normal gebeliklere göre dört kat, preterm eylem ise 
üç kat daha sık görülmektedir (52). EU-OSHA European Agency 
for Safety & Health at Work (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajan-
sı) üreme problemlerini önlemek için kan kurşun düzeyleri için 
<30 mcg/dl’dan az seviyeleri önermekte ise de, daha az seviyeler-
de de nörolojik, hematolojik ve üreme sağlığına olumsuz etkile-
ri görülebilir.

Kurşun, laktasyon döneminde sütte çok düşük konsantrasyon-
da bulunur. OSHA anne ve bebek sağlığı açısından olumsuz etki-
ler göze alınarak maternal seviye 40 µg/dl altında ise emzirmenin, 

üzerinde ise kan seviyesi düşene kadar emzirmemenin daha uy-
gun olduğunu önermektedir (53).

Kurşun maruz kalımı bilinen alanlarda çalışan kadınlar her 
zaman koruyucu giysiler giymelidir. Eve gitmeden önce iş yeri 
ayakkabıları ve elbiselerini değiştirmeli, inhalasyonu önlemek 
için koruyucu solunum ekipmanı kullanmalı, yiyecek ve içecek-
lere dokunmadan önce ellerini yıkamalıdırlar. İşverenler kurşun 
standartları ve hava izleme sonuçlarını yazılı olarak belli periyot-
larda sunmalıdır (54).

CIVA
İş yeri, cıva maruz kalımının ana kaynağıdır. Cıva üretilen sayı-
sız ürünler bulunmaktadır. Cıva elementel, inorganik ve organik 
formlarda bulunabilir. Elementel cıva buhar ve duman aracılığıy-
la inhale edilir ve en az emilen cıva şeklidir. Cıva dumanının yük-
sek olduğu gelişmemiş ülkelerde ampul üretim tesislerinde, diş-
çilik tesislerinde ve altın madenciliği endüstrilerinde çalışan kişi-
ler, temel risklerin en büyük riskine sahiptir. Ölçüm gereçlerinin 
üretiminde (termometre, barometre), ıslak ve kuru akü üretim te-
sislerinde, deri ve keçenin işlenmesinde, gelişmemiş ülkelerde al-
tın madenciliği endüstrisinde ve dental amalgam ile çalışan ka-
dınlar, elemantal cıva maruz kalımı açısından risk altındadır. 
İnhalasyon yoluyla alınan metalik cıva zamanla vücuttaki tüm 
sistemleri etkileyebilirken, daha düşük seviyelerde beyin ve böb-
rekler etkilenmesi en muhtemel olan organlardır. 

İnorganik cıva mantar ilaçlarında, antiseptiklerde ve dezen-
fektanlarda bulunur ve cilt yoluyla toksik seviyelerde absorbe edi-
lebilir. Organik cıva, yüksek seviyelerde metilmerkür içeren balık-
ları yiyerek vücuda alınır.

Gebelikte cıva maruz kalımı çok sayıda yan etki ile ilişkilendi-
rilebilir. Cıva zehirlenmesinin ilk belirtisi doğmamış çocuklarda 
olmuştur, sifilis tedavisi alan kadınlar arasında spontan abortus 
(düşük) insidansının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Cıva 
zehirlenmesi olan annelerin çocuklarında ciddi merkezi sinir sis-
temi hasarları saptanmıştır (21).

Cıvaya maruz kalma riski yüksek olan veya cıva toksisitesi be-
lirtileri olan hastalarda cıva testinin yapılması gerektiği belirtil-
mektedir (53,54). Element cıvaya (metalik cıva buharı, inorganik 
cıva) maruz kalma idrar testi ile bakılır. Metil cıva maruz kalımı 
ise, kan veya saçta düzey bakılarak test edilir.

SOLVENTLER 
Mesleki çözücülere maruz kalım, evde temizlik için rutin kulla-
nılan çözücülere maruz kalmadan, iş yerinde bilinen toksik kim-
yasallara maruz kalmaya kadar değişmektedir. Polisiklik aroma-
tik hidrokarbonlar (PAH), petrol ve gaz endüstrisi, kömür yakıt-
lı ve diğer enerji santralleri ve restoranlar dahil olmak üzere bir-
çok işte kullanılmaktadır. Maruz kalım epizodik ve solunan hava 
seviyeleri düşük olduğu için ev tipi solventler genellikle büyük bir 
risk oluşturmaz. Bununla birlikte, endüstriyel maruz kalımı olan 
kadınlar için, doza ve maruz kalma süresine bağlı olarak bazı risk-
ler bulunmaktadır (55-58).

Perkloroetilen, metilen klorür, tolüen, ksilen ve glikol eter-
ler gibi özel çözücülerin kullanıldığı laboratuvar çalışanlarında, 
kuru temizleme ve farmasötik endüstrileri gibi iş yerlerinde çalı-
şan gebelerde düşük doğum ağırlıklı yenidoğan oranının ve spon-
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tan abortus riskinin arttığı, yenidoğanın baş çevresinde ve tüm 
organlarının uzunluğunda azalma görüldüğü saptanmıştır. Bir-
kaç vaka-kontrol çalışma sonuçları, çözücülere maruz kalma ile 
kalp ve diğer konjenital anomaliler arasında bir ilişkiye işaret et-
mektedir. Ayrıca, mesleki organik çözücülere maruz kalan gebe-
lerin bebeklerinin takiplerinde sinir sistemi gelişiminde fonksiyo-
nun göstergeleri olan çeşitli testlerde düşük puan aldıkları görül-
müştür (55-58). Buna ek olarak, bir çalışmada maternal PAH’lara 
maruz kalma ile yavrularda artmış kraniyosinozis riski arasında 
olası bir ilişki olduğu bildirilmiştir (59). Hem anne hem de baba-
ların mesleki maruz kalımları sporadik retinoblastom ile ilişkilen-
dirilmiştir (60, 61). 

Mesleki çözücüler ile çalışan kadınların, iş verenlerinden çö-
zücü ile ilgili bilgi almaları, iyi havalandırılmış alanlarda çalışma-
ları, bu çözücüleri kullanırken maske, eldiven elbise gibi koruyucu 
giysiler giymeleri gerekmektedir (62). 

GAZLAR
Renksiz bir gaz olan etilen oksit, etilen glikol (antifriz) üretimin-
de, fungisid amaçlı ve tıbbi malzemenin sterilizasyonu işlerin-
de kullanılır. Etilen oksit maruz kalımı olanlarda düşüklerin faz-
la olduğu bilinmektedir. Finlandiya’daki bir çalışmada 80 hasta-
nede sterilizasyon işlerinde çalışan kadınların, aynı hastanelerde 
diğer işlerde çalışanlara göre daha fazla düşük yapmış oldukları  
görülmüştür (63).

Karbon monoksit, hemoglobine olan yüksek affinitesi nede-
niyle hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesini azaltan, çok cid-
di zehirlenmelere yol açabilen bir endüstriyel zehirdir. Gebelikte 
karbon monoksite maruz kalındığında, anne kanında 8-10 saatlik 
sürede dengeye ulaştıktan sonra plasentadan geçerek fetusa ulaşır. 
Kord kanında ve fetusta artış anne kanına göre daha yavaş olur; 
36-48 saat sonra dengeye ulaşır. Ancak, fetusta anneye oranla 1,5 
kat daha yüksek konsantrasyonda bulunur. Bugüne kadar çeşit-
li ortamlarda karbon monoksite maruz kalmış hayvanların yav-
rularında intrauterin gelişme geriliği ve intrauterin ölüm, doğum-
dan sonra yeterli kilo alamama, doğum sonrasında ölüm gibi et-
kiler görülmüştür (63).

FARMASÖTİK MADDELER
Sağlık hizmetleri, veterinerlik alanında çalışanlar ve bazı tarım 
işçileri tehlikeli farmasötik ajanlara maruz kalabilir. Maruz kal-
ma, bu maddelerle doğrudan veya dolaylı temas yoluyla ortaya  
çıkabilir (64).  

İş yerinde toksik etkileri bilinen materyaller iyi havalandırılmış 
alanlarda hazırlanmalı, işçiler çift eldiven, önlük, maske gibi 
koruyucu elbiseler giymelidirler. Dökülen farmasötik ürünlerin 
derhal temizlenmesi ve temizlik malzemelerinin düzgün ve 
uygun atılması gerekir. İşverenler çalışanlarına iş yerindeki 
tehlikeli materyaller hakkında eğitim programları sağlamalıdırlar. 
İş yerlerinde bu toksik maddelerle ilgili taşıma, depolama, kulla-
nım, hazırlama, temizlik, dekontaminasyon, ilk yardım önerile-
ri, yangınla mücadele önlemleri ve hasta atıkları ile ilgili rehber-
ler ve prosedürlerin hazır bulundurulması gereklidir (21). Sağlık 
kurumları “evrensel önlemleri” önermelerine rağmen, çalışanlar 
tehlikeli maddelere maruz kalan alanlarda çalışırken o iş yerinden 
Güvenlik Bilgi Formu istemelidir. 

Mesleki olarak inhalasyon yoluyla anesteziklere maruz kalma 
ile üreme toksisitesi arasındaki ilişkiyi destekleyen kanıtlar yetersiz-
dir. Çalışan gebe kadınların kemoterapik ajanlara maruz kalımı ile 
kötü gebelik sonuçları arasında ilişki olduğu belirtilmektedir. Onko-
loji alanındaki sağlık çalışanları ile yapılmış çalışmalarda sitotoksik 
ilaçlar ve konjenital malformasyonlar ya da ölü doğumlarla ilişki bu-
lunamamıştır. Ancak, kemoterapötikler ve spontan abortuslar ara-
sında ilişkili bulunmuştur (63). Benzer olarak anestezik gazlara ma-
ruz kalan hemşirelerin konjenital malformasyonlu çocuk ve spon-
tan abortus açısından artmış risk altında oldukları görülmüştür (65). 

TÜTÜN
Her ne kadar ortak soluma alanlarında tütün mamulü içme kısıt-
lamaları uygulansa da iş yerinde sigara içmeyen gebe çalışanlar 
da çevresel tütün dumanına pasif içicilik yoluyla maruz 
kalabilmektedir. Tütün dumanı nikotin, karbon monoksit, ağır 
metaller, aromatik çözücüler gibi üreme sağlığına toksik binlerce 
madde içermektedir. Bunlara ek olarak iş yerlerinde maruz kalım 
olduğu bilinen farklı kimyasallar da etkileşime girerek çevresel tü-
tün dumanının etkilerini büyütebilir.

Yapılan çalışmalarda, gebelikte tütün mamülü içenlerde 
diğerlerine göre iki kat fazla düşük doğum ağırlıklı bebek 
doğumu riski görülmektedir. Tütün mamülü içmeyen annelerin 
bebeklerine göre, sigara içen annelerin bebekleri 100-150 gr daha 
düşük doğmaktadır. Ayrıca, ani bebek ölüm sendromu, preterm 
eylem, infant ve fetal ölüm ya da çocuklarda davranış bozuklukla-
rı daha sık görülmektedir. Fetusun prenatal tütün dumanına ma-
ruz kalması pasif içici annelerde de düşük doğum ağırlığıyla iliş-
kilidir. Çevresel tütün dumanı maruz kalımı olan bebeklerde de 
diğer bebeklere göre 25-100 g eksik doğum görülmektedir (66-68). 
Benzer olarak prenatal dönemde çevresel tütün dumanına maruz 
kalan bebeklerin baş çevresinde ve tüm fetal uzunluklarında azal-
ma görüldüğü belirtilmektedir. Tütün mamülü içen annelerin 
bebeklerinde pasif içiciler ve hiç içmeyenlere göre, maternal se-
rum ve umbilikal kord kanındaki kemik belirteçlerinin (İngilizce 
marker) (Örn. osteokalsin, alkalen fosfataz kemik izoenzimi) dü-
zeyleri önemli derecede düşük bulunmuştur. Bu durum, sigara-
nın gebelerde plasental ve fetal kemik formasyonunu negatif ola-
rak etkilediğini göstermektedir (69).

Çevresel tütün dumanı etkilenimi olabilecek iş yeri ortamla-
rı hakkında işverenler gebe çalışanlarını bu konularda bilgilendir-
meli ve gerekli önlemleri almalıdır.

KOZMETİKLER
Kuaför ve güzellik salonu çalışanları boyalar, spreyler vb. kullanı-
mı nedeniyle yüzlerce kimyasala maruz kalmaktadırlar. Teratoje-
nik etkileri için güçlü bir kanıt olmamakla beraber, veriler yeterli 
olmadığından buralarda çalışanlar iyi havalandırılmış alanlarda 
çalışmalı ve koruyucu eldiven giymeleri önerilerek tedbirli 
davranmaları sağlanmalıdır (70-71). Ayrıca, uzun süre ayakta kal-
maya bağlı gebe çalışanların bacaklarında varis görülme olasılığı 
da dikkate alınmalıdır.

PESTİSİTLER (CANLIKIRAN)
Her pestisit sınıfı (organofosfatlar, karbamatlar, piretroidler, her-
bisitler, mantar öldürücüler, fumiganlar, organoklorinler) hayvan-
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lar veya insanlarda üreme veya gelişimsel son noktaları olumsuz 
yönde etkileyebilecek en az bir maddeye sahip gibi görünmekte-
dir. Epidemiyolojik araştırmalar, özellikle kişisel koruyucu ekip-
man kullanılmadığında, çalışma yaşamında/mesleki ortamlarda 
pestisit maruz kalımının, üreme sağlığına olumsuz etkilerini veya 
gelişimsel olumsuz sonuçlarını ortaya koymaktadır (72,73).

Toplum temelli bir vaka-kontrol çalışmasında, ikinci trimes-
ter serumunda organoklorür pestisitler ve poliklorlu bifenillerin 
(PCB’ler) yüksek maternal serum düzeyleri ile otizm ve entelek-
tüel yetersizlik arasında (otizm olmaksızın) ilişkisi olduğu bulun-
muştur (74). 

Çocukluk çağı lösemi ve ebeveyn mesleki pestisit maruz kalı-
mı ile ilgili yapılmış bir çalışmada, çocukluk lösemileri ile baba-
nın mesleksel pestisit maruz kalımı arasında ilişki görülmemiştir. 
Ancak, çocukluk çağı lösemileri prenatal dönemde annenin mes-
leksel pestisit maruz kalımı ile ilişkili bulunmuştur (75).

Pestisistlere maruz kalan söz konusu kişilere verilecek danış-
manlık; kişilerin bu maddelere maruz kalma derecelerini değer-
lendirmelerine yardımcı olmak, bu maruz kalımın risklerini orta-
ya koymak, maruz kalım ve emilimini azaltmak veya ortadan kal-
dırmak için uygulamaların neler olduğunu ve bunların benimse-
mesini içermelidir. 

HAVA KİRLİLİĞİ
Kentsel alanlarda dış ortamda çalışan kadınlar, hava kirlili-
ğine diğer bireylerden daha fazla maruz kalmaktadır. Çeşitli 
çalışmalarda; CO, ozon (O

3
), SO

2
, NO

2
 gibi hava kirliliği etken-

leri ile düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum, preterm doğum, 
ölü doğum ve bebek ölümü gibi olumsuz sonuçlar arasındaki iliş-
ki incelemiş, ancak maruz kalımın ölçülmesinde, ölçüm zamanla-
masında ve derecesinde zorluklar nedeniyle farklı sonuçlara ulaş-
mıştır (76).

Yüksek düzeyde O
3
 ve CO’e maruz kalan gebe kadınlarda yarık 

damak ve dudak ile kalp kapağında defektlere sahip bebek oranı 
üç kat daha fazla bulunmuştur. Ancak, bu etkilerde doza bağlı bir 
cevap olmadığı belirtilmiştir. CO’nun yüksek düzeyleri ile ventri-
küler septal defektin görülme oranının arttığı bulunmuştur (77).

Yapılan bir çalışmada da haftada üç ya da daha fazla saat nitröz 
oksite maruz kalan kadın diş hekimlerinde spontan abortus riski-
nin arttığı gözlenmiştir. Bu çalışma, mesleki olarak maruz kalı-
nabilecek zararlı gazlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini 
göstermektedir (78).

BİYOLOJİK ETMENLER
Çalışan gebelerin biyolojik etmenler açısından risk altında olduğu 
mesleki alanlar olarak sağlık kuruluşları, huzur evleri ve bakım 
yurtları, tarım ve hayvancılık çalışma sahaları, veteriner klinikleri, 
süt ve süt ürünleri işleme tesisleri, laboratuvarlar, dokumacılık 
tesisleri vb. sayılabilir. Özellikle, sağlık çalışanları günlük ve 
genellikle tekrarlayan enfeksiyonlara maruz kalmaktadırlar (Tab-
lo 2). Gebe bir kadında enfeksiyon gelişmesi durumunda, olum-
suz sekel olasılığı enfeksiyonun türü, bulaşın olduğu trimester 
gibi birçok faktöre bağlıdır. Tablo 2’de çalışan gebelerdeki biyolo-
jik risk faktörleri ve riskli çalışma alanları görülmektedir.

Tablo 2. Gebe, Yeni Doğum Yapmış veya Emziren Çalışanların Özellik-
le Çalıştırılamayacağı İşler ve İşyerleri ile Burada Bulunabilecek Önemli 
Biyolojik Risk Faktörleri (7)

İşler ve iş yerleri Biyolojik Etkenler

A) a. İnsanın diş ve sağlık tedavisinin 

yapıldığı hizmet birimlerinin yanı sıra 

acil ve kurtarma hizmetleri

Hepatit B-virus (HBV)

Hepatit C-virus (HCV)

b. Çocuklara özel hastane ve koğuşlar

Bordetella pertussis 

Corynebacterium dipthriae 

Hepatitis-A virus (HAV) 

Measlesvirus

Mumpsvirus

Rubivirus

Varicella Zoster virus (VZV)

c. Enfeksiyon koğuşları ve feçes 

laboratuvarları
Hepatit A virus (HAV)

d. Tüberküloz hastaneleri ve diğer göğüs 

hastalıkları hastaneleri veya koğuşları

Mycobacterium tuberculosis 

Mycobacterium bovis

e. Patoloji bölümleri (otopsi, ölüm 

sonrası muayene yerleri)

Hepatit-D virus (HDV) 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Mycobacterium bovis

B) a. Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi 

üretim işleri

Hepatit B-virus (HBV)

Hepatit C-virus (HCV)

b. Yan sütunda belirtilen biyolojik 

etkenlerden birini içeren aktivitelerin 

olması durumu

Hepatit B-virus (HBV)

Hepatit C-virus (HCV) 

Bordetella pertussis 

Corynebacterium dipthriae

CEE Tick-born Encephalitis 

(Kene kaynaklı ensefalit) 

virüsü

Hepatit A virus (HAV) 

Hepatit-D virus (HDV) 

Measlesvirus

Mumpsvirus

Mycobacterium tuberculosis 

Mycobacterium bovis 

Rubivirus

Rabiesvirus

Varicella Zoster virus (VZV)

C) Kuduzla enfekte olma şüphesi olan 

hayvanlarla yapılan veterinerlik 

aktiviteleri

Rabies virus

D) Tarım, orman ve kereste endüstrisi, 

bahçıvanlık, hayvan ticareti, avlanma 

gibi endemik hastalık alanlarında ve 

diğer bilim alanlarının yanı sıra eğitim 

ve test (araştırma) enstitüleri dâhil 

gıda amaçlı olmayan hayvan ve bitki 

hammadde materyallerini içeren 

alanlardaki aktivite durumları

CEE virüsü
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Sağlık kuruluşlarında çalışan gebe kadınlar enfeksiyon hasta-
lığı olabilecek tüm çocuklar ve yetişkinlerle temas ederken mutla-
ka evrensel koruyucu önlemleri kullanmalı ve gebelikte ve önce-
sinde uygun aşılamaları yaptırmalıdırlar (79).

Ülkemizde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, 
15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bi-
yolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında 
Yönetmelik”te tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik et-
kenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasak-
tır. Ancak çalışanın bağışıklığı varsa, durum değerlendirilmesi ya-
pılarak çalışmasına izin verilebilir (7).

DİĞER
ÇALIŞMA HAYATI ve GEBELİĞİN 
HİPERTANSİF BOZUKLUKLARI
Çalışma yaşamının gebelikte hipertansiyon gelişme riski üzerine 
olası etkileri ile yapılan araştırmalar sonucunda anlamlı bir ilişki 
raporlanmamıştır. Ancak risk mesleki sınıflandırmaya bağlı ola-
bilir (80). Mevcut kanıtlar, gebeliğe bağlı hipertansif bozuklukla-
rın önlenmesi için mesleki çalışma şartlarını değiştirmeyi öner-
mek açısından yetersiz olduğunu göstermektedir. Ancak, araştır-
malar, bu patolojilerin geliştiği bazı kadınlarda fiziksel aktivite de-
ğişikliklerini önermeyi desteklemektedir.

STRES
İşle ilgili meseleler, mesleki ortam ve iş gereksinimleri stresi 
artırabilirken, hem doğrudan (Örn. iş arkadaşlarından sosyal 
destek) hem de dolaylı olarak (Örn. gelir istikrarı, sağlık sigorta-
sının bakımı, mevcut beslenme, kişilerarası şiddetten korunma) 
olumlu bir etkiye sahip olabilir (81).

Gebe iken çalışmanın bir kadının genel stresini arttırma-
sı veya azaltması muhtemelen kadının kişisel durumuna bağlıdır. 
Gebelikte stres ile üreme sağlığına bağlı kötü sonuçlar ilişkilen-
dirildiği için, klinisyenlerin kadınlara yaşamlarındaki tüm stres 
kaynaklarını sormaları için önerilmektedir. ABD’deki ulusal top-
lum temelli bir vaka-kontrol çalışmasında, işteki en yaygın duy-
gusal stres kaynağı olarak hoşlanılmayan veya öfkeli insanlarla 
çalışmak olarak saptanmıştır (82).

Ek olarak, hastanın yaşamının işle ilgili olmayan yönlerinde 
önemli stresler gelişebilir (Örn. çocuk bakımı, aile bireylerinden 
birinin hastalığı). Psikososyal faktörlerin gebelik sonuçları üzerin-
deki etkisi ya doğrudan fizyolojik yollardan ya da dolaylı olarak 
sağlıksız davranışları ile ya da her ikisinden de meydana gelebilir. 
Psikososyal stres ayrıca, kötü beslenme ve sigara içme gibi erken 
doğum için temel davranışsal risk faktörleri de dâhil olmak üzere 
sağlıksız davranışlara yol açabilir.

Stres, maternal ve fetal kompartmanlardaki bir dizi fizyolojik 
adaptif yanıtı aktive eden ortak bir elementtir. Maternal-plasen-
tal-fetal nöroendokrin, immün/enflamatuar ve vasküler süreçle-
rin tümü strese cevap verir, doğum fizyolojisine katılır ve gebelik 
sonuçlarını etkileyen biyolojik olaylara zemin hazırlayabilir (83). 
Buna ek olarak, annenin stresi aynı zamanda konektome olarak 
da bilinen sinir ağlarının gelişiminde (veya yanlış gelişiminde) rol 
oynayabilir (84).

Araştırma verileri kısıtlı olmakla birlikte, akut strese karşı kar-
diyovasküler ve nöroendokrin yanıtların, kötü doğum sonuçlarına 

yol açabileceğini göstermektedir (85). Stres, anne ve bebekte bir 
dizi ortak fizyolojik adaptif yanıtlara neden olur. Bunlardan birisi 
erken doğumu indükleyen CRH Corticotropin-Releasing Hormo-
ne (Kortikotropin Salgılatıcı Hormon) düzeyi artışı sebebi olan hi-
patolamo-hipofiz-adrenal aksın aktivasyonudur. Diğeri yanıt ise, 
plasental CRH düzeyini artırarak uteral kan akımını azaltan yük-
sek katekolamin sekresyonuna neden olan kronik sempatik sinir 
sisteminin aktivasyonudur.

Annenin stres ve anksiyetesinin hipertansiyon, yüksek ya da 
düşük kan şekeri gibi birçok sistemik hastalığı tetiklediği bilin-
mektedir. Gebelikteki maternal stresin, fetal gelişimi olumsuz et-
kileyerek erken doğumda ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğur-
mada risk faktörü olduğu (bebeğin en çok 15. embriyonal gün ile 
doğum arası zamanda etkilendiği) ve fetal malformasyon oranını 
artırdığı belirtilmiştir (86-87). Maternal stres ve anksiyetenin fe-
tal hareketleri artırdığı ve fetal kalp hızında variyabilite değişikli-
ği yaptığı yapılan çalışmalarda bildirilmektedir (88-89).

Toplum temelli bir kohort çalışmasında, psikososyal çalışma 
stresinin (yüksek talepler ve düşük kontrol) doğuştan malformas-
yon riskinin artmasıyla ilişkili olmadığı gösterilmiş olmakla bir-
likte, bu araştırmada erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve hi-
pertansif gebelik bozuklukları gibi sonuçlara bakılmamıştır (90).

HAVA YOLCULUĞU
İşle ilgili sık uçak yolculuğu yaygın ve gebelik sırasında genellikle 
güvenlidir (21). Ancak, yasal uçuş sınırı 34. gebelik haftasına ka-
dardır. Bu haftadan sonra kısıtlama vardır.

İŞ YERİNDE GEBELİKTE  
SAĞLIK HİZMETİ SUNANLARIN ROLÜ
İş yerinde çalışan gebe kadınlara bakan hekimlerden genellikle iş 
yerinde uygun çalışma değişikliklerinin düzenlenmesi veya sağ-
lık izni için öneri ve belgeler istenir. Bu tür taleplerin temeli, ka-
dının çalışmasının doğasından (Örn. aşırı fiziksel aktivite, toksi-
ne maruz kalma), doğrudan gebelikten ve gebelikle ilgili komp-
likasyonlardan (örneğin ikiz gebelik, plasenta previa) veya gebe-
lik dışı tıbbi hastalıklardan kaynaklanabilir (Örn. kardiyovaskü-
ler hastalık) (91).

İş yerinde çalışmanın düzenlemesi  “gebeyken veya gebelikten 
sonra güvenli bir şekilde çalışmaya devam etmesine izin vermek 
için görevlerinde veya çalışma ortamında yapılacak uygun düzen-
lemelerdir” (92). Uygun düzenlemelere örnek olarak, daha az teh-
likeli veya yorucu bir işe geçici olarak aktarma, değiştirilmiş ekip-
man veya cihazların tedarik edilmesini (örneğin, yazar kasa me-
muru için bir tabure sağlama), daha sık veya daha uzun aralar ve 
evden çalışma sayılabilir (91).

Tıbbi izin - İş izni, gebelik, doğum veya bunlarla ilgili tıbbi du-
rumlar nedeniyle işinin temel bileşenlerini güvenle kullanamayan 
kadının işten uzak olması gereken zamandır (91). Tıbbi izin genel-
likle gebelik veya doğum komplikasyonları için geçerlidir. Gebe 
olmak tek başına çalışmaya bir engel değildir (93).

İş yeri hekimi, çalışma ortamı değişiklikleri veya sağlık izni ih-
tiyacını değerlendirirken aşağıdaki hususları dikkate almalıdır (1):

•	 Risk	tipi	ve	kadını	veya	gebeliğini	etkileme	olasılığı
•	 Kadının	risk	kavramını	ve	içerdiği	risk	derecesini	algılama-

sı durumu
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•	 Riskin	 zamanlaması	 (Örn.	 gebeliğin	 ilk	 aylarında	 embri-
yonal gelişim dönemlerinde anne maksimum risk altında 
olabilirken, fizik aktivite ile ilgili riskler gebelik ilerledikçe 
daha büyük oranda ortaya çıkabilir).

•	 Yasalar	ve	düzenlemeler;	Hekimin	gebelik	ve	doğum	izni	
ile ilgili yasaları iyi bilmesi ve anlaması gerekir.

•	 İşveren	ve	işle	ilgili	faktörler;	iş	yerinde	çalışma	değişikliği	
yoluyla (zaman içinde aşamalı da olabilir) riskin azaltılma-
sının mümkün olup olmadığı veya izin alınması ve gerekli 
olan bu değişiklikler için gerekli süresi

•	 İş	 faaliyetlerinde	 gerekli	 değişikliğin	 kadının	 mesleğinin	
temel iş fonksiyonlarını içerip içermediği

•	 İş	yerindeki	psiko-sosyal	faktörlerin	değerlendirilerek	kadı-
nın yararının gözetilmesi

ULUSLARARASI YASAL UYGULAMALAR
İşverenler ve iş yeri hekimleri, iş yerindeki gebe kadınların hakla-
rını ve doğum izni ile ilgili yerel ve ulusal yasaları bilmeli, doğum 
sonrasında verilen izin süresi ve faydaları gözden geçirmeli ve ge-
ribildirimler aracılığı ile beklentileri iyi anlamalıdır. Gebelik sıra-
sında olası ayrımcılık, uzun süreli tıbbi izin ya da ortaya çıkan di-
ğer karmaşık istihdam soruları gibi konularda endişeleri olan ka-
dınlara yasal yollara başvurmaları önerilmektedir (94).

Gebelikte çalışma yaşamı ile ilgili yasal ve düzenleyici konu-
lar, ülkeler arasında ve ABD’deki eyaletler arasında değişmektedir. 
Örn. ABD’de gebe kadınlara yönelik ayrımcılık yasalarla engellen-
miştir. Bu yasalara göre, gebe çalışanların işlerini yapabilecekle-
ri sürece çalışmalarına izin verilmelidir. Gebe olan veya ilgili ko-
şullardan etkilenen kadınlara, benzer yetenekleri veya kısıtlama-
ları olan diğer başvuranlar veya çalışanlarla aynı şekilde davranıl-
ması gerekir. İşverenler, hamile bir çalışanın gebeliği nedeniyle iş-
lerini yapabileceği sürece izin almasını isteyemez. Bir çalışan ge-
belikle ilgili bir durum için izin alır ve iyileşirse, işveren izinli kal-
masını talep edemez. İşverenler gebelik veya gebeliğe bağlı bir du-
rum veya iş arkadaşlarının önyargıları nedeniyle bir kadını istih-
dam etmeyi reddedemez. Gebe çalışanlara, başka nedenlerle en-
gelli çalışanlara verilen sigorta yardımları, barınma, hastalık izni, 
kıdem tazminatları vb. verilmek durumundadır (95).

İş yerinde aşağıdaki endikasyonlar için de devamsızlık izni alı-
nabilir (96):

•	 Çocuğun	doğumundan	sonraki	bir	yıl	içinde	bakımı
•	 Evlat	edinilmiş	veya	koruyucu	bir	çocuğun	yerleştirme	ta-

rihinden itibaren bir yıl içinde yerleştirilmesi ve bakımı
•	 Ciddi	 bir	 sağlık	 durumu	 olan	 çalışanın	 eşine,	 çocuğuna	

veya ebeveyni ile ilgilenmek
•	 Çalışanın	 işinin	 temel	 işlevlerini	 yerine	 getirememesini	

sağlayan ciddi bir sağlık durumu

Doğum izni; çalışan grubunun sağlık hizmetleri de dâhil olmak 
üzere, diğer engelli çalışanlara sağlananlara benzer şekilde, gebe-
likle ilgili izinler kadının yararı gözetilerek verilir (96). Bir işveren, 
doğum yapan bir çalışanın azami süreden daha az zaman izin al-
masını yasaklayamaz. Örn. çalışan, doğumuna kadar çalışmayı ve 
hemen sonra işe dönmeyi seçebilir veya antepartum bir proble-
mi için izin alabilir ve sorun çözülürse doğumdan önce işe döne-
bilir (96). Bu konular göz önüne alındığında, işe başvuran üreme 

çağındaki kadınlar, doğum izni ile ilgili işveren politikalarını ve 
esnek programları (yarı zamanlı çalışma, evden çalışma, çocuk-
la ilgili ihtiyaçlar için erken ayrılma gibi) ve çocuk bakımı ile il-
gili konulardaki politikaları (hasta çocuklar/karlı günler, bağım-
lı kimseye bakım harcamaları, çocuk bakımı yardımı, kaynak ve 
sevk programları vb.) değerlendirmelidir (97).

Avrupa ülkeleri genel olarak ABD’ye göre gebe kadınlara ve 
ailelerine daha geniş olanaklar sunmaktadır. Bunlar hem erkek-
ler hem de kadınlar için geçerli olan, gebelikle ilişkili ücretsiz 
izinler yerine, ücretli izinleri içerir. Genellikle doğum izni, fark-
lı Avrupa ülkelerinde 14 haftadan bir yıla kadar uzamakta-
dır. ILO da 2000 yılındaki “Annelik Koruma Sözleşmesi” gere-
ği tüm üye ülkelere doğum izni olarak 14 haftayı önermektedir 
(92). Ancak, Avrupa’da 36 ülkede doğum sonuçlarının incelen-
diği bir çalışmada, ortalama doğum öncesi iznin 6 hafta olduğu  
saptanmıştır (98).

TÜRKİYE’DE GEBE VEYA ÇOCUK 
EMZİREN KADINLARA ÖZGÜ 
ÇALIŞTIRMA YASAKLARI VE İZİNLER
Gebe veya çocuk emziren kadınların hangi dönemlerde, ne gibi iş-
lerde çalıştırılmalarının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında 
sakınca olmayan işlerde hangi şartlar ve usullere uyacakları, ge-
belik ve annelik halinde verilen izinler; 16 Ağustos 2013 tarihli ve 
28737 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Gebe veya Emziren Ka-
dınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Ba-
kım Yurtlarına Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiştir (7).

Bu yönetmeliğe göre;

- Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağ-
lık ve güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi 
üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, ilgili çalışa-
nın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu 
risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak 
değiştirir.

- Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması 
mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak 
için gerekli önlemleri alır.

- Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağ-
lığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın 
ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması müm-
kün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için 
gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mev-
zuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması 
sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikka-
te alınmaz.

- İşçi kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla 
tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışma-
ya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izle-
yen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin so-
nunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık 
raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

- Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla ça-
lıştırılamaz.

- Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri 
için ücretli izin verilir.
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- İşçilerde doğum izni olarak, çalışanın tabi olduğu mevzuat 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü 
maddesi hükümleri uygulanır. Buna göre; kadın işçilerin do-
ğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üze-
re toplam 16haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Ço-
ğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz 
haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu 
uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse 
doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu 
durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürele-
re eklenir (Ek cümle: 13/2/20116111/76 md.). Kadın işçinin er-
ken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadı-
ğı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek 
suretiyle kullandırılır (Ek cümleler: 29/1/2016-6663/22 md.). 
Kadın işçinin isteği halinde, 16 haftalık sürenin tamamlanma-
sından sonra, 6 aya kadar da ücretsiz izin verilebilir.

- Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başla-
malarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının 
raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu 
hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve 
işlerde çalıştırılamaz.

- İşçi olarak çalışan kadınlara, bir yaşından küçük çocuklarını 
emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. 
Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanıla-
cağını çalışan kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresin-
den sayılır.

Devlet Memuru olarak çalışan kadınlara ise, çalışan işçi kadın-
lardan farklı olarak 657 sayılı Kanunu’na dayalı olarak, çalışanın 
isteği üzerine kendisine 16 haftalık sürenin tamamlanmasından 
ya da çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 24 aya ka-
dar ücretsiz izin verilir. Ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hak-
kının hesabında dikkate alınmaz. Doğum sebebiyle verilen aylık-
sız iznin, 24 aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, kısım kısım kulla-
nılması mümkündür (99). 

Çalışan kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi 
hâlinde hamileliğin 24.haftasından önce ve her durumda gebeli-
ğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle 
gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Çalışan kadın memura, çocuğunu emzirmesi açısından doğum 
sonrası annelik izin süresinin bitiş tarihi olarak ilk altı ay günde 
üç saat, ikinci altı ay günde bir buçuk saat süt izni verilmektedir. 

Son olarak; 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayı-
lı Kanunun 104 üncü maddesine eklenen (F) fıkrasında; “Doğum 
sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde 
çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak 
üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikin-
ci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle gün-
lük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda 
bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya do-
ğumdan sonraki 12 ay içinde çocuğun engellilik durumunun tes-
piti hâllerinde bu süreler 12 ay olarak uygulanır. Memurun çalışa-
cağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir” hükmü yer almak-
tadır (99). Yarım gün izin hakkından yararlanan memura ayrıca 
süt izni verilmemektedir.

ÇOCUK BAKIMI KONUSUNDA İŞVERENİN 
KADIN İŞÇİYE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın 100-150 arası kadın 
işçi çalıştırılan iş yerlerinde bir yaşından küçük çocukların ba-
kılması, bırakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmele-
ri için işveren tarafından çalışma yerinden ayrı ve iş yerine en çok 
250 metre uzaklıkta bir emzirme odası kurulması zorunludur.

Yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın yüz elliden çok ka-
dın işçi çalıştırılan iş yerlerinde 0-6 yaş aralığındaki çocukların 
bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işve-
ren tarafından çalışma yerinden ayrı ve iş yerine yakın bir yurt ve 
anaokulu kurulması zorunludur. Yurdun uzaklığı 250 metreden 
uzakta ise işveren ücretsiz taşıt sağlamak zorundadır (7). 

ÖNERİLER 
Özel risklere sahip olan gebe, yeni doğum yapmış ya da emziren 
kadın çalışanlar için düzenlenecek olan ayrı bir risk değerlendirmesi, 
gündeme gelebilecek ek tehlikeleri de önlemek için önemli bir 
çalışma olacaktır. Bu nedenle gebelik döneminde gebeliğin seyri, 
gebelik sonuçları ve yeni doğana ait ölçümleri etkileyebilecek fak-
törlerin belirlenmesi ve gebe çalışanın sağlığının korunmasına yö-
nelik araştırmalar yapılarak gerekli önlemlerin alınması, gebele-
rin iş yerindeki olası risk ve tehlikelerden korunması için çalışma 
ortamı ve şartların dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir.

Komplike olmayan her sağlıklı tek gebelik için mesleki kısıtla-
ma uygun görülmemekle birlikte, komplike gebelerde olası riskler 
için mesleki önlemler hakkında gebeyi takip eden hekimlerin bi-
reyselleştirilmiş tıbbi ve takip önerileri alınmalıdır.

Ayrıca; her gebe ve emziren kadın çalışana işveren tarafından, 
işi ile ilgili riskler ve bu risklerin gebeliğe etkisi hakkında danış-
manlık verilmelidir. Çalışanların yenidoğana zararlı olabilecek 
etmenler hakkında bilgi almaları sağlanmalı, gerekli mesleki eği-
tim olanakları sunulmalıdır.
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Acil servisler hasta çeşitliliği yönünden geniş bir yelpazeye sahip-
tir (1). Ülkemizde travma nedeniyle olmayan acil servis başvuru-
larında en sık şikayetler; göğüs ağrısı, karın ağrısı ve nefes dar-
lığıdır (1, 2). CDC Centers for Disease Control and Prevention 
(Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) verilerine göre de en sık 
şikayetlerin benzer şekilde karın ağrısı, göğüs ağrısı ve ateş oldu-
ğu görülmektedir (3). 

Acil serviste hastalara hızla müdahale edilirken aynı zaman-
da mevcut tablonun nedenleri de düşünülmelidir. Tanı koymak, 
doğru tedaviye karar vermek ve hastalığın tekrarlamasını önle-
mek için anamnez, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik tet-
kikler yanında meslek öyküsü de unutulmamalıdır. Çok sayıda 
hastalık ve acil durumun altında yatan bir mesleki neden olabi-
leceği akılda tutulmalıdır. Mesleksel etkilenme varlığı ancak akla 
geldiğinde ve şüphelenildiğinde tespit edilebilmektedir. Bu ilişki-
yi ortaya koyabilmek için hangi mesleksel etkenin hangi acil kli-
nik tabloya yol açabildiğini bilmek önemlidir. Ayrıca iş kazaları 
nedeniyle ani ve fazla miktardaki kimyasal temaslar sonucunda 
ortaya çıkabilecek olası akut durumları bilmek ve buna göre ki-
şileri takip etmek de şarttır. Bu bölümde meslekle ilişkili acil kli-
nik tablolar, bu gerçek göz önünde bulundurularak özetlenmiştir. 
İyonlaştırıcı radyasyon dışındaki fiziksel etkenlerin ve enfeksiyon 
etkenlerinin yol açtığı tablolar ilgili bölümlerde anlatılmıştır. Bö-
lümün sonunda yaygın kullanılan kimyasalların (metaller, gazlar, 
çözücüler vb) akut etkileri, varsa özgül tedavileri ve temas riski 
taşıyan iş kolları ayrıntılı tablolar halinde sunulmuştur.

Mesleki ve çevresel ajanların vücuda etkilerinin aydınlatılma-
sı için biyolojik izlem yöntemleri önemli araçlardır. Biyolojik iz-
lemde kimyasalların kendisi, metabolitleri, hedef molekülleri ya 
da sağlık etkileri ölçülebilmektedir (4). Örneğin karbonmonok-
sit intoksikasyonunda serum karboksihemoglobin düzeyi, pestisit 
intoksikasyonunda asetilkolinesteraz düzeyi, benzen maruz kalı-
mında idrar fenol düzeyi tayini tanı ve tedavide yol gösterici ol-
maktadır. Ancak maruz kalınan etken veya etkenler her zaman bi-
linemeyebilir. Kimyasal etken biliniyorsa T. C. Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezinden 24 saat 
bilgi alınabilmekte, spesifik testler için referans laboratuvardan 
yararlanılabilmektedir.

NÖROLOJİK SİSTEM ACİLLERİ
Sinir sistemini etkileyen maruz kalımların varlığında, merkezi 
veya periferik sinir sistemlerine özgü çeşitli semptomlar ortaya 
çıkabilir. Mesleksel etkenler özellikle kimyasallar akut veya kronik 
temas sonucu sinir sistemi üzerine etki gösterebilir. Merkezi veya 
periferik sinirler veya her ikisi bir arada etkilenebilir ve klinik be-
lirtiler hangi sistemdeki etkilenme daha ağır ise o sistemin belirti 
ve bulguları ile kendini gösterir. Merkezi sinir sistemi etkilendiğin-
de baş ağrısı, bilişsel ve psikiyatrik rahatsızlıklar, görmede değişik-
likler, nöbetler, ataksi, tremor, rijidite, kuvvet kaybı, duyu kaybı gibi 
semptom ve bulgular olabilir. Periferik sinir sistemi hastalıkların-
da, ağrı, halsizlik, parestezi ve uyuşukluk yaygındır. Hastaların nö-
rolojik değerlendirmesi büyük ölçüde, anamnez ve fizik muayene 
ile birlikte, bilgisayarlı tomografi (BT), beyin ve omurilik manye-
tik rezonans görüntüleme (MRG), elektroensefalografi (EEG), si-
nir iletim çalışması, elektromiyografi (EMG), lomber ponksiyon ve 
nöropsikolojik testlere dayanır. Çalışma hayatında maruz kalınan 
pek çok ajan nörotoksisiteye sebep olabilir (4). Bazı akut nörolo-
jik tablolar ve bunlara neden olabilecek etkenler Tablo 1’de özet-
lenmiştir (4-7). Acil serviste bu tablolarda görülen hastaların hızlı-
ca mesleki veya çevresel maruz kalım durumları sorgulanmalıdır.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ACİLLERİ
Koroner kalp hastalıklarının majör risk faktörleri olan aile öy-
küsü, hipertansiyon, diyabet, dislipidemi ve sigara içimi olgula-
rın az bir bölümünü açıklar. Riskin büyüklüğü bilinmemekle bir-
likte mesleki veya çevresel toksik ajanlara maruz kalma gibi fak-
törlerin de kalp hastalıklarının gelişimine katkıda bulunduğu 
düşünülmektedir (4).

Mortalite riski yüksek olan kardiyovasküler sistem acillerin-
de anamnez ve fizik muayene (kalp hızı, solunum hızı, kan basın-
cı, kalp sesleri, üfürüm varlığı, akciğerde raller, boyun venöz dol-
gunluğu, ödem vb.) ile birlikte EKG (Elektrokardiyografi), kardi-
yak enzimler (CKMB, Myoglobin, troponin I), BNP (B-tipi natriü-
retik peptid) ve EKO (ekokardiyografi) gibi yardımcı tetkikler kul-
lanılarak hızla tanı koyulmalı ve tedavi planlanmalıdır.

Kardiyovasküler sistem hastalıklarının sınıflandırılması ve 
olası toksik nedenler Tablo 2’de özetlenmiştir (4, 7-9).
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Tablo 1. Nörotoksik etkenler ve ilgili iş kolları (4-7)

Klinik tablo Etken İş kolları

Akut Ensefalopati

Etilen oksit Kimya sanayi

Karbamatlar Pestisit üretimi

Manganez Çelik üretimi

Organotin Gemilerde ahşap koruyucu üretimi

Talyum Elektronik ve optik sanayi

Toluen Çözücü (solvent) üretimi

Trikloretilen Endüstri

Parkinsonizm

Karbon monoksit Madencilik

Manganez Çelik üretimi

Metanol El dezenfektanı üretimi

Motor nöron hastalığı
Kurşun Akü imalatı

Manganez Çelik üretimi

Myelonöropati

n-hekzan Çözücü üretimi

Nitröz oksit Madencilik

Organofosfatlar Pestisit üretimi

Polinöropati

Akrilamid Yüzey kaplama

Benzen Boya üretimi

Dioksin Atık yakma

Etilen oksit Kimya sanayi

Hekzakarbonlar Çözücü üretimi

Karbon disülfit Tekstil

Karbon monoksit Madencilik

Metaller: Kurşun, cıva, arsenik, talyum Dökümcülük

Organanofosfatlar Pestisit üretimi

Tablo 2. Kardiyotoksik etkenler ve ilgili iş kolları (4, 7-9)

Klinik tablo Etken İş kolları

Kardiyak aritmi

Arsenik Pestisit üretimi

Hidrokarbonlar Plastik üretimi

Kloroflorokarbonlar Soğutucu sistemler

Organofosfat ve karbamat insektisitleri Pestisit üretimi

Koroner arter hastalıkları

Karbon disülfit Tekstil

Karbon monoksit Madencilik

Kurşun(?) Akü imalatı

Hipertansiyon

Kadmiyum Pil üretimi

Karbon disülfit Tekstil

Kurşun Akü imalatı

Miyokardiyal asfiksi

Hidrojen sülfit Fosil yakıt çıkarma

Karbon monoksit Madencilik

Siyanür Altın madenciliği

Miyokardiyal hasar

Antimon Akü ve pil yapımı

Arsenik Pestisit üretimi

Arsin Metal işleme

Kobalt Ağır metal üretimi

Kurşun Akü imalatı

Non-ateromatöz  iskemik kalp hastalıkları Organik nitratlar Mühimmat üretimi

Tıkayıcı periferik arter hastalıkları

Arsenik Pestisit üretimi

Kadmiyum Pil üretimi

Kurşun Akü imalatı
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AKUT HEPATİTLER
Karaciğer, birçok mesleki ve çevresel kimyasalın hedef organıdır 
ve detoksifikasyon ve eliminasyonlarında merkezi bir rol oynar (4).  
Daha önce belirgin bir karaciğer hastalığı olmayan bir kişide gelişen 
akut karaciğer yetmezliği tablosunda; hipoglisemi, ensefalopati, en-
feksiyonlar, koagülapati, hipotansiyon, solunum yetmezliği ve renal 
yetmezlik gibi klinik bulgular saptanabilir (10). Tanıda anamnez ve 
fizik muayane (bilinç, flapping tremor, sarılık, sağ üst kadran ağrı-
sı, hepatomegali, asit ) ile birlikte karaciğer fonksiyon testleri (tran-
saminazlar, ALP, GGT, biluribin, albümin, protrombin zamanı) ve 
abdominal ultrasonografi (USG) gibi yardımcı tetkikler kullanılır.

Karaciğerin akut hasarına neden olabilecek mesleki ajanlar 
ve bu ajanların kullanım alanları Tablo 3’te özetlenmiştir (4, 11-
13). Akut karaciğer hasarında çoğu kez spesifik bir tedaviden söz 
edilemez. Bu sebeple destek tedavisi ile yaşamsal fonksiyonları-
nı sürdüremeyen hastalar için karaciğer nakli dışında bir seçenek  
bulunmamaktadır (14).

Tablo 3. Hepatotoksik etkenler ve ilgili iş kolları (4, 11-13)

Klinik tablo Etken İş kolları

Akut hepatoselüler 

hasar

1, 1,2, 2-tetrakloroetan Tutkal üretimi

1,4-diklorobenzen Böcek kovucu üretimi

2-Nitropropan Boyacılık

Bromobenzen Kimya sanayi

Diklorohidrin Endüstri

Dimetilasetemid Likralı kumaş üretimi

Dimetilformamid Kimyasal üretimi

Fosfor Cephane üretimi

Halotan Anestezi

Karbon tetrabromür 
Organik sentezde ara 

madde

Karbon tetraklorür Kimyasal üretim

Klorlu naftalenler Tekstil

Kloroform Endüstri

Tetrakloretan Uçak üretimi

Tetrakloretilen Kuru temizleme

Trikloretilen Kuru temizleme

Trinitrotoluen Cephane üretimi

Kolestaz Metilen dianilin Jeneratör üretimi

AKUT BÖBREK HASARI
Akut böbrek hasarı, böbrek fonksiyonlarında ani gelişen bozuk-
luktur. Altta yatan nedene göre geri dönüşlü olabilir veya kronik 
böbrek hasarına ilerleyebilir (14).  Tanıda anamnez, fizik muayene 
(ödem, hipertansiyon, bilinç değişikliği vb.), BUN Blood Urea Nit-
rogen (Kanda Üre  Azotu), serum kreatinin seviyeleri, glomerü-
ler filtrasyon hızı, idrar tetkiki ve sedimenti, elektrolitler, kan pH 
ve bikarbonat ölçümü kullanılır. Akut ile kronik böbrek hasarı-
nı ayırt etmenin en kesin yöntemi yakın zamanda yapılan normal 
böbrek fonksiyon tetkiklerinin olduğunun görülmesidir.

Görüntüleme yöntemleri olarak böbrek ve mesane boyutları 
ile pelvikalisiyel sistemin anatomik değişikliklerinin değerlendi-
rilmesi için USG; böbrek kan akımı ve renal ven trombozunun 

değerlendirilmesi için Doppler USG kullanılabilir. Böbrek, üreter 
ve abdomenin bilgisayarlı tomografisi obstrüksiyon nedenlerinin 
tanısında; magnetik rezonans anjiografi (MRA) de renal arter ve 
venlerdeki oklüzyonun belirlenmesinde yararlıdır (14).

Akut böbrek yetmezliği bazı vakalarda önlenebilen, bazı va-
kalarda geri döndürülebilen, bazı vakalarda da tamamen iyileşti-
rilebilen bir tablo olduğundan tanısı ve etiyolojisinin belirlenme-
si önemlidir (10). Ancak böbrek hastalıklarının önemli bir bölü-
münün etiyolojisi açıklığa kavuşturulmamıştır.  Bazı organik çö-
zücülere, metallere ve insektisitlere nispeten yüksek doz maruz 
kalım sonrasında da akut böbrek hasarının gelişebileceği akıl-
da tutulmalıdır. Akut böbrek hasarına yol açabilecek bazı ajan-
lar ve bu ajanların kullanım alanları Tablo 4’te yer almaktadır 
(4, 7, 15). Akut böbrek yetmezliğinin tedavisi esasında bir des-
tek tedavisidir. Hastaların sıvı ve elektrolit dengesi yakından ta-
kip edilmelidir. Destek tedavisinin önemli bir ayağı da diyaliz te-
davisidir (14). 

Tablo 4. Nefrotoksik etkenler ve ilgili iş kolları (4, 7, 15)

Etken İş kolları

Arsin Kömür ve metal işleme, yarı iletken yapımı

Cıva Altın, bronz, gümüş, platin kaplamacılığı

Dioksan Boya üretimi

Etilen diklorür

Yağ, cila, terebentin çözücü, insektisit, 

yangın söndürücü, ev temizlik sıvıları 

üretimi

Etilen glikolün alkil türevleri Antifriz üretimi

Etilen klorohidrin Çözücü

Fenol Boya sökümü

Fosfor Cephane üretimi

Kadmiyum Pil üretimi

Karbon tetraklorür
Endüstriyel çözücü, florlu hidrakarbon 

üretimi

Kloroform Bir dizi endüstriyel kullanım, anestezi

Krom Çimento üretimi

Pentokolorofenol Ahşap koruyucu, insektisit, herbisit üretimi

Tetrakloroetan Çözücü üretimi

Toluen Çözücü (solvent) üretimi

Trikloretilen Bir dizi endüstriyel kullanım, anestezi

Vanadyum
Vanadyum çeliği üretimi, cam renklendirici, 

termik santraller

Vinil klorür Plastik üretimi

SOLUNUM SİSTEMİ ACİLLERİ
Solunum sistemi mesleksel maruz kalımlardan sıklıkla etkilenir. 
Toksik maddelerin çevrede yaygın kullanımı havayolları ve akci-
ğer parankimi için büyük bir tehdit oluşturur. Mesleki ve çevre-
sel maruz kalımı içeren ayrıntılı bir anamnez, tam fizik muaye-
ne, görüntüleme yöntemleri ve solunum fonksiyon testini kapsa-
yan dikkatli bir değerlendirme sonrası çoğu vakada mesleki akci-
ğer hastalığı başarıyla teşhis edilebilir. Mesleki nedenlerle meyda-
na gelen bazı akciğer hastalıkları ve sorumlu tutulan ajanlar aşa-
ğıda incelenmiştir:
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TOKSİK İNHALASYON HASARI
Genellikle endüstriyel işlemler veya nakliye sırasında meydana gelen 
kazalar ya da yangınlar sonucu, tehlikeli gaz ya da dumana, yüksek 
konsantrasyonlardaki kısa süreli maruz kalım sonrası oluşur. Solu-
num yollarında oluşan hasarın şiddeti maruz kalım süresi ve yoğun-
luğuna bağlıdır. Etkiler hafif mukozal irritasyondan yaşamı tehdit 
eden pulmoner ödeme kadar değişebilir. İnhale edilen iritanların 
farklı lokalizasyonlardaki etkileri Tablo 5’te özetlenmiştir.

Tablo 5. İnhale edilen irritanların etkileri

Lokalizasyon Etki

Göz, burun, sinüsler, 

orofarenks
İrritasyon, inflamasyon

Üst havayolları
Larenks ödemi , üst hava yolu 

obstrüksiyonu

Alt havayolları
Trakeobronşit, bronkore, mukosiliyer 

klerenste azalma

Akciğer parankimi
Pnömoni, pulmoner ödem/ Akut 

Respiratuar Distres Sendromu (ARDS)

Bulgular etkilenen yere ve etkilenme şiddetine göre değişiklik 
gösterir. Eğer burun ve boğazda ağır yanık varsa ya da ses kısıklığı 
veya stridor varsa kimyasal larenjitten şüphelenilmelidir. Vizing 
varlığı maruz kalımın şiddetli olduğunu düşündürmelidir. Ak-
ciğer grafisi maruz kalımdan hemen sonra genellikle normaldir. 
Kimyasal pnömoni ve akciğer ödemi ağır maruz kalımdan son-
ra 4-8 saat içinde gelişebilir. Spiromete ya da PEF Peak Expiratory 
Flow (Tepe Akım Hızı) ölçümleri maruz kalımdan hemen sonraki 
havayolu obstrüksiyonunu gösterebilir. Arter kan gazı analizi hi-
poksemiyi, parankimal hasarın radyolojik kanıtları ortaya çıkma-
dan önce gösterebilir. 

Toksik inhalasyon hasarında, irritana maruz kalan konjonkti-
va ve deri hızla su ile yıkanarak dekontaminasyon sağlanır.  Yüz-
de kutanöz yanık varsa laringeal ödemin varlığını değerlendir-
mek için direkt laringoskopi ya da fiberoptik bronkoskopi yapıl-
ması önerilir. Eğer ödem varsa endokrakeal entübasyon gereke-
bilir. Herhangi bir solunumsal sıkıntı varlığında oksijen deste-
ği verilmelidir. Vizing için bronkodilatör tedavi uygulanır. Prof-
laktik antibiyotik ya da erken kortikosteroid kullanımının yararı  
gösterilememiştir.

Ciddi trakeobronşit gelişenlerde güçlü bronşiyal hijyen ön-
lemleri gereklidir. Mukus tıkaçlarının ve sekresyonların drenajı 
postural drenaj, fizyoterapi, derin inspiratuar manevralar ve ye-
terli hidrasyon ile desteklenmelidir. Eğer hasta entübe edildiy-
se, yapışkan salgıları temizlemek için hava yollarının sık sık as-
pirasyonu gerekir. Pulmoner ödem/ARDS gelişen hastaların, me-
kanik ventilasyon desteğini de içeren yoğun bakım ünitesinde iz-
lenmesi gerekir.

MESLEK ASTIMI (MA)
MA’nın iki ana türü vardır: Duyarlılaştırıcı veya irritanların ne-
den olduğu mesleksel astım. Duyarlaştırıcıların neden olduğu 
MA, iş yerinde bulunan bir maddeye değişken bir zaman dilimin-

de meydana gelen duyarlanma ile karakterizedir. İrritanların ne-
den olduğu MA ise latent periyod olmadan irrite edici bir toz, bu-
har ya da dumana kısa süreli yoğun maruz kalım sonrası meydana 
gelir. İrritanların neden olduğu meslek astımını tanımlamak için 
RADS Reactive Airways Dysfunction Syndrome (Reaktif Havayo-
lu Disfonksiyonu Sendromu) terimi kullanılır (4).

Duyarlaştırıcıların neden olduğu MA
Astımlı hastalarda görülen kronik hava yolu inflamasyonu ve iliş-
kili bronş aşırı duyarlılığı özellikle gece yarısı veya sabaha karşı 
hışıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışıklık ve/veya öksürük 
nöbetlerine yol açar. Astım atağında ise bu semptomlarda ilerle-
me olur. Atağın şiddetine göre solunum ve kalp tepe atım sayı-
sı artabilir, yardımcı solunum kasları solunuma katılabilir, eşlik 
eden sessiz göğüs, siyanoz olabilir. Solunum fonksiyon testinde 
hava akımı kısıtlanması olabilir. Akciğer grafisinin ataktaki has-
taların değerlendirilmesinde öncelikli yeri yoktur. Ayırıcı tanıda 
kullanılabilir.

Astım atağını viral infeksiyonlar, allerjenler, mesleki ajanlar, iç 
ve dış ortam hava kirliliği, ilaçlar, egzersiz, soğuk hava, gastroöze-
fageal reflü, emosyonel faktörler gibi nedenler tetikleyebilir. Mes-
leki ajanlar hava yolu inflamasyonunu artırarak atağa neden ola-
bilirler (16). Tablo 6’da MA nedeni mesleksel etkenler ve iş kolları 
verilmiştir. Akut astım atağı acil müdahale gerektirir. Oksijen, be-
ta-agonistler, kortikosteroidler ve enfeksiyon şüphesi varsa antibi-
yotikler tedavide kullanılabilir (4). (4). Meslek astımı ile ilgili daha 
detaylı bilgi için Bkz. Meslek Astımı

Tablo 6. Mesleksel astım etkenleri ve ilgili iş kolları

Etken İş kolları

Antibiyotikler, metaller İlaç yapımı, metal kaplama 

Asit anhidritler, diizosiyanatlar, 

plicatic asit

Epoksi plastikler ve boyalar, 

poliüretan köpükler ve boyalar, batı 

kırmızı sedir ürünleri üretimi

Asitler, amonyak, klor Temizlik işleri, kağıt imalatı

Hayvansal ve bitkisel proteinler Laboratuvar çalışmaları, fırıncılık

Organofosfatlı pestisitler Tarımsal işler

Pamuk tozu Tekstil

Toz, duman, buhar, soğuk İnşaat işleri, kimyasallarla çalışma

İrritanların neden olduğu MA /RADS
Daha önce solunum sistemi ile ilgili yakınması olmayan bir kişide 
ani ve yoğun bir solunumsal maruz kalımdan sonraki 24 saat için-
de ortaya çıkan astım semptom ve bulguları ile karakterize, yak-
laşık üç-altı ay kadar süren bir tablodur. Toksik gazlara (Tablo 7) 
maruz kalım sonrasında üst solunum yollarında ve ciltte tahriş, 
gözlerde, burunda yanma, yaşarma, akıntı, öksürük, nefes darlı-
ğı, bronkospazm, kimyasal pnömoni, akciğer ödemi, ARDS görü-
lebilir. İnflamasyonu azaltmak için kortikosteroid ve astım teda-
visi verilir (17).
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Tablo 7. RADS’a neden olan ajanlar

Asetik asit Maden buharları

Beyazlatıcı maddeler
MMMF (man-made mineral fibers, 

insan yapımı mineral lifler)

Duman inhalasyonu Sprey boyalar

Fosgen Sülfür dioksit

Göz yaşartıcı gazlar Sülfürik asit

Hidroklorik asit Toksik amonyak dumanları

Klorin gazı Uranyum hekzaflorür

HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİ (HP)
Ekstrensek alerjik alveolit olarak da bilinen HP, çeşitli etiyolojik 
ajanları içeren organik tozların (Tablo 8) solunmasıyla ortaya çı-
kan akciğer parankiminin immün aracılı inflamasyonudur. HP 
klinik olarak akut, subakut ve kronik olmak üzere üç forma ayrı-
lır. Birçok farklı antijenin HP’ye neden olabilmesine rağmen, in-
hale edilen tozun yapısına bakılmaksızın temel klinik ve patolojik 
bulgular benzerdir. 

Ateş, titreme, halsizlik, kas ağrısı, öksürük, baş ağrısı ve nefes 
darlığı semptomları sık görülür. Fizik muayenede siyanoz, club-
bing görülebilir; oskültasyonda bibaziller inspiratuar ral duyula-
bilir. Laboratuvar bulgularında nötrofilik lökositoz bulunabilir, 
hipoksemi saptanabilir. Akciğer grafisi normal olabilir veya reti-
külonodüler paternle ilişkili olarak birleşme eğiliminde olan ya-
malı dansiteler de görülebilir. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı 
tomografi (YÇBT) bulguları arasında sentrilobüler mikronodüller, 
buzlu cam opasiteler, yamalı konsolidasyonlar yer alır. Solunum 
fonksiyon testinde genellikle restriktif bozukluk vardır ve DLCO 
Carbon monoxide diffusing capacity (Karbon monoksit difüzyon 
kapasitesi) düşer. Ancak bazı hastalarda obstrüktif ya da miks bo-
zukluk görülebilir. HP tedavisinde anahtar nokta hastalığa sebep 
olan ajandan uzak durulmasıdır. Ciddi veya ilerleyici HP’de kor-
tikosteroidler tedavinin ana basamağını oluşturur. Bronkospazm 
varsa beta-agonistler uygulanmalıdır. Hipoksemisi olan hastalara 
oksijen desteği verilmelidir (4). Hipersensitivite pnömonileri ile il-
gili daha detaylı bilgi için Bkz. Organik Tozlara Bağlı Diğer Mesle-
ki Akciğer Hastalıkları

İNHALASYON ATEŞİ
İnhalasyon ateşi organik tozlara, polimer ve metal dumanlarına 
maruz kalımdan sonra kısa süren fakat düşkün bırakan grip ben-
zeri semptomlara yol açan değişik sendromları kapsar. Etiyolojik 
ajana (Tablo 9) yüksek düzeyde maruz kalmaya bağlı olarak geli-
şir. Ateş, titreme, miyalji, baş ağrısı, halsizlik, öksürük ve göğüste 
sıkışma görülür. Akciğer grafisinde genellikle bilateral infiltrasyon 
vardır. Yatkınlık ve duyarlılaşma gereken meslek astımı ve hiper-
sensitivite pnömonisindekinin aksine inhalasyon ateşinde atak eti-
yolojik ajana yüksek düzeyde maruz kalmaya bağlı olarak gelişir (4).

Tablo 9. İnhalasyon ateşine yol açan bazı etkenler (4)

Etken Sendrom

Metaller

Bakır, Çinko, Magnezyum
Metal dumanı ateşi

Teflon piriliz ürünleri

 -politettrafloroetilen 
Polimer dumanı ateşi

Bioaerosoller

-Kontamine su Nemlendirici ateşi

-Küflü depolama, lağımlar Organik toz toksik sendromu

-Pamuk, jüt, keten, kenevir tozu Değirmen ateşi

-Tahıl tozu Tahıl ateşi

HEMATOLOJİK ACİLLER
Hematolojik aciller acil serviste karşılaşılan tabloların önemli bir 
kısmını oluşturur (14). Tanıda anamnez, fizik muayene (soluk-
luk, peteşi, purpura, sarılık, ateş, taşikardi, takipne, hipotansiyon, 
splenomegali) ve laboratuvar tetkiklerinden (kan sayımı, periferik 
yayma, laktat dehidrogenaz, haptoglobulin, retikülosit, kemik ili-
ği aspirasyonu ve biyopsisi) yararlanılır. 

Meslek kaynaklı hematolojik hastalıklar, bazı yeni ve test edil-
memiş kimyasalların kullanıma girmesiyle ortaya çıkmıştır. Kur-
şun, benzen, arsenik ve arsin gazı gibi hematolojik toksinler hala 
kullanılmaktadır.  

Tablo 8. Hipersensitivite pnömonisine neden olan bazı etkenler ve maruz kalım yolları (4)

Etken Grubu Etken adı Maruz kalım yolu

Amipler
Naegleria gruberi, 

Acanthamoeba castellani
Kontamine su

Bakteriler 

Faenia rectivirgula, Thermoadinomycetes vulgaris, Thermoactinomycetes sacchari, 

Thermoactinomycetes candidus, 

Bacillus subtilus

Küflü tahıl, ısıtılmış su depoları, deterjan

Hayvan proteinleri

Avian proteinleri, 

Kemirgen proteinleri,

Buğday biti

Kuş pislikleri, tüyler, idrar, deri

Kimyasallar 

Toluen, 

Diizosiyanat, 

Heksametilen diizosiyanat, Difenilmetan diizosiyanat, Trimellitik anhidrit

Boyalar, kaplamalar, poliüretan köpük, epoksi 

reçineler

Mantarlar 
Aspergillus flavus, Penicillium casei, Penicillium frequentans (glabrum), 

Cryptostroma corticale, Aureobasidium pullulans, Graphium spp.
Küflü peynir, mantar tozu, akçaağaç kabuğu
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Mesleksel olarak gelişen önemli hematolojik tablolar, bunlara 
yol açan etkenler ve bu etkenlerin kullanım alanları Tablo 10’da 
özetlenmiştir (4).

Methemoglobinemi: Hemoglobin molekülündeki demi-
rin ferröz (Fe2+) formdan ferrik (Fe3+) forma oksidasyonu ile olu-
şur. Semptomlar methemoglobin konsantrasyonuna bağlı olarak 
değişir: Siyanoz, hafif yorgunluk, taşikardi, halsizlik, nefes darlı-
ğı, baş ağrısı, efor kısıtlanması, bilinç değişikliği, koma ve ölüm  
görülebilir (4). 

Hemolitik anemi: Ağır metaller işle ilgili hemolitik aneminin 
en önemli nedenidir (4). Hemolitik anemide klinik bulgular he-
molizin derecesine, nedenine ve meydana geliş süresine göre fark-
lılık gösterebilir. Sıklıkla görülen klinik bulgular; taşikardi, ateş 
yüksekliği, anemi, sarılık, hemolitik krizler, splenomegali ve saf-
ra kesesi taşı oluşumudur. Daha nadir olarak bacak ülserleri ve ke-
mik anormallikleri görülebilir. Hastalarda vücut ağrısı, halsizlik, 
kusma, üşüme-titreme şikayetleri yaygındır (18). 

Hemolizin tespitinde retikülositoz, indirekt bilirubin ve lak-
tat dehidrojenazda artış, haptoglobulinde azalma ve periferik kan 
yayması bulguları kullanılır. Hemolizin etyolojisini açıklığa ka-
vuşturmak için; direkt antiglobulin testi (DAT), koagülasyon pa-
rametreleri, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, hemoglobin 
elektroforezi, Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PDH) enzim ta-
yini, kalın damla ince yayma preparat incelemeleri, Babesia sero-
lojisi gibi çeşitli test ve yöntemler kullanılır (19). Tedavi hemolizin 
özgül mekanizmasına yöneliktir (20). 

Aplastik anemi: Pluripotent hematopoetik kök hücrelerinin 
hastalığıdır ve pansitopeni ile sonuçlanır. Aplastik anemi vakala-

rının yaklaşık %50’si idiyopatiktir. Geri kalanların çoğu da ilaçlar, 
kimyasallar, radyasyon, infeksiyon ve immünolojik mekanizma-
lardan kaynaklanır. Vakaların küçük bir yüzdesi ise kalıtsal hasta-
lıklardan kaynaklanır. Doz bağımlı olarak aplastik anemiye sebep 
olduğu kesin olarak belirlenen üç ajan: benzen, iyonizan radyas-
yon ile antimetabolitler ve alkilleyici ajanlar gibi sitotoksik ilaçlar-
dır (4). Aplastik anemide transfüzyonla sağlanan destek tedavi dı-
şında, kemik iliği transplantasyonu, immünsüpressif tedavi, and-
rojenler, kortikosteroidler, hematopoetik büyüme faktörleri gibi 
tedavi seçenekleri bulunmaktadır (21). 

Trombositopeni: Toksik ajanların neden olduğu aplastik 
aneminin bir parçası olan trombositopeniden farklı olarak izo-
le trombositopeni nadiren görülür (4). Trombositopenik hastada 
öncelikle trombosit sayısına göre kanama riski belirlenir. Tedavi-
de trombosit transfüzyonu gibi ikame tedavinin yanında parente-
ral kortikosteroid, intravenöz (i.v) immunoglobulin uygulamaları, 
immunsupresif tedavi, plazmaferez ve splenektomi gibi seçenek-
ler bulunmaktadır (22).

ÜREME SİSTEMİ TOKSİSİTESİ - 
SPONTAN DÜŞÜKLER ve  
ÖLÜ DOĞUMLAR
Mesleki ve çevresel etkenlere maruz kalım, üreme sistemi üzerin-
de spontan abortus, düşük doğum ağırlığı, erken (preterm) eylem, 
konjenital anomali, bebek ölümü ve infertilite gibi olumsuz sonuç-
lara neden olabilir (4). Her ne kadar etken sonuç ilişkisini göstermek 
zor olsa da üreme sistemi üzerinde spontan düşük ve ölü doğum 
gibi akut toksik etkileri olabilen ajanlar Tablo 11’de verilmiştir (4, 7).

Tablo 10. Hematotoksik etkenler ve ilgili iş kolları (4)

Hematolojik etki Etkenler İş kolları

Methemoglobinemi

Anilin Kauçuk, boya maddeleri; MBI (metilen bisfenil izosiyanat) üretimi

Naftalen Giysi endüstrisinde kullanılan fumigant üretimi

Nitroanilin Boya üretimi

Paradiklorobenzen Giysi endüstrisinde kullanılan fumigant üretimi

Toluidin Boya, organik kimyasal üretimi

Trinitrotoluen Patlayıcı madde üretimi

Hemolitik anemi Arsenik Kurşun, bakır, altın gibi metallerin eritilmesi

Kurşun Pil üretimi

Cıva Cıva izabe

Bakır Pestisit üretimi

Antimon Madencilik

Aplastik anemi Arsenik Cam imalatı, sırlama, boya ve pestisit üretimi

Etilen glikol monometil veya monobütil eter Boya, cila, mürekkep, temizlik maddesi üretimi

Hegzaklorosiklohegzan (lindan), 

Pentoklorofenol, Klorofenotan 
Pestisit üretimi

Trinitrotoluen Patlayıcı madde üretimi

Trombositopeni
Diklorovinil dimetilfosfat, Dieldrin, Piretrin, 

Hegzaklorosiklohegzan, Klorofenotan
İnsektisit üretimi

Toluen diizosiyanat Polimerize edici ajanlar

Turpentin Organik çözücü

Vinil klorid Plastik madde üretimi
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Tablo 11. Üreme sistemi üzerine toksik etkenler ve ilgili iş kolları (4, 7) 

Etken İş kolları

Anestetik gazlar Tıp, farmasötik kimya

Antineoplastik ilaçlar Tıp, eczacılık, farmasötik kimya

Arsenik

Pestisit üretimi ve kullanımı, yarı iletken 

üretimi, boya yapımı ve kullanımı

Cıva
Elektrolitik klor, termometre, diş amalgamı, 

patlayıcı üretimi

Diklorodifeniltrikloroetan 

(DDT)
Pestisit üretimi ve kullanımı, tarım

Dioksin Atık yakımı, kimya sanayi

Elektromanyetik alanlar Kaynakçılık, denizcilik, habercilik, tıp 

Etilen glikol eter Kuru temizleme, çözücü

Etilen oksit Sterilizasyon, kimya sanayi

Fiziksel stres
Sanayi, iş makinesi kullanımı, inşaat işleri, 

dalgıçlık

İyonlaştırıcı radyasyon Madencilik, tıp, petrol üretimi, su arıtımı 

Karbon disülfit  
Viskon imalatı, tekstil, vernikleme, elektro 

kaplama 

Karbon monoksit Tünel yapımı, kimya endüstrisi, itfaiyecilik

Klorin yan ürünleri Kuru temizleme, yapıştırıcı

Kurşun Kurşun izabe, pil, boya, cam üretimi

Organik çözücüler Boya, yapıştırıcı üretimi, kuru temizleme

Pestisit
Pestisit üretimi, formülasyonu ve taşınması, 

çiftlik işleri, acil servis çalışanları

Pitalikler Epoksi reçine üretimi

DİĞER ACİL DURUMLAR
PESTİSİTLER
Pestisitler, çeşitli zararlı böcekleri kontrol etmek için kullanılan 
kimyasal, biyolojik ve fiziksel ajanları içerir. En yüksek maruz ka-
lım ve zehirlenme vakaları pestisit uygulayan çalışanlarda mey-
dana gelir. Pestisitlere mesleki maruz kalma riski olanlar araş-
tırma geliştirme, üretim, formülasyon, transport, uygulama iş 
kollarında çalışanlar, tarım işçileri ve sağlık çalışanları şeklinde 
sayılabilir. Çevresel maruz kalım da oldukça yaygındır. 

Akut toksisite belirtileri pestisit aileleri arasında farklılık gös-
terir. Organofosfat ve karbamatların akut etkileri arasında karın 
krampları, ishal, kusma, hipersalivasyon, terleme, nöbet, lakri-
masyon, miyozis, hırıltı, bronkore, kas fasikülasyonları, halsizlik, 
solunum arresti, kardiyak aritmi bulunur. Organofosfatlar ve kar-
bamatlar inhalasyonla, deri teması ile ve gastrointestinal yolla ab-
sorbe edilebilir. Mesleksel maruz kalım temel olarak deri yoluy-
la olmaktadır. Etkilerini sinir uçlarında asetilkolinesterazı inhi-
be ederek gösterirler. Böylece asetilkolinesteraz, asetilkolinin hid-
roliz ve inaktivasyonu işlevini gerçekleştiremez.  Akut zehirlen-
me durumunda kişide lökositoz, proteinüri, glukozüri ve hemo-
konsantrasyon gibi bir takım özgül olmayan bulgular görülebilir. 
Ciddi zehirlenmelerde kolinesteraz seviyeleri genellikle normal la-
boratuvar değerlerinin çok altındadır. Ancak, hafif-orta derecede 
zehirlenmelerde genellikle kolinesteraz düzeyleri normal ve hatta 
normalin üstünde bildirilmiştir. 

Organofosfata maruz kalan kişilerde hızla dekontaminasyon 
sağlanmalıdır. Atropin sülfat; hafif-orta derecede zehirlenmeler-
de 1-2 mg i.v, ciddi zehirlenmelerde 2-4 mg i.v uygulanır. Gerekti-
ğinde her 15 dakikada bir tekrarlanabilir.

Sadece organofosfat zehirlenmelerinde pralidoksim klorid  (2-
PAM, Protopam) 1g  i.v yavaşça uygulanır (<0,5 g/dk). Önce 1-2 
saat içinde sonra gerekirse 10-12 saatlik aralıklarla tekrarlanır. 
Pralidoksim, asetikolinesteraz ile organofosfat arasındaki bağı ko-
pararak enzimi yeniden aktive eder. Böylece asetilkolin aktivitesi 
normale döner. Karbamat zehirlenmesi için pralidoksim kullanı-
mı tartışmalıdır. Morfin, aminofilin ve fenotiazinlerin kullanımı, 
artmış kardiyak aritmiler nedeniyle kontrendikedir.

Oksijen, ventilasyon desteği, aspirasyon gibi acil yardım hiz-
metleri verilir. Gecikmiş nöropati görülen bir tablodur ve atropin 
veya pralidoksim bu tablonun seyrini etkileyemez. Klinik bulgu-
lara göre gerekli uygun destek tedavi verilir (4).

İYONLAŞTIRICI RADYASYON
İyonlaştırıcı radyasyon, etkileştiği maddelerde elektrik yüklü par-
tiküller (iyon) oluşturabilen radyasyon formudur. Sanayi, tarım, 
tıp, bilimsel araştırmalar, cevher çıkarma ve işleme, fosfatlı gübre, 
zımpara, refraktör seramik endüstrisi, petrol ve gaz üretimi, me-
tal izabe, orman ürünleri işleme ve termik santraller, su arıtma 
tesisleri, tünelcilik ve madencilik gibi pek çok alanda radyasyona 
maruz kalım tehlikesi vardır. Akut maruz kalımın boyutuna göre 
farklı klinik tablolar ortaya çıkabilir. 

Tüm vücut ışınlanması:  1 Gray (Gy ) üzerindeki X veya 
gama ışınlamalar ve 0.3 Gy üzerindeki nötron ışınlamalar, akut 
radyasyon sendromu tablosuna neden olur. Etkiler dakikalar için-
de ortaya çıkabilir, iki aya kadar uzayabilir. Yorgunluk, bulan-
tı, kusma gibi prodromal semptomlar görülebilir. Bunun yanında 
hematopoetik sistem, gastrointestinal sistem, nörovasküler 
sistem etkilenebilir. Lökopeni, trombositopeni, anemi ve buna 
bağlı kanama ve enfeksiyonlar, kramplar, ishal, dehidratasyon, 
elektrolit bozukluğu, beyin ödemi, vaskülit, menenjit, kafa içi ba-
sınç artışı, bilinç bulanıklığı, dolaşım kollapsı olabilir ve ölümle  
sonuçlanabilir.

Lokal ışınlama (Kütanöz radyasyon sendromu): Vücudun 
bazı bölümlerinin, özellikle ellerin kazayla radyasyona maruz kal-
ması sonucu görülür. Dakikalar içinde geçici eritem gelişir. Deva-
mında dozla ilişkili sessiz bir dönemden sonra hiperemi ve ödem 
oluşur. Hiperpigmentasyon, depigmentasyon, vezikül ve ülserler 
görülebilir. 

İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan kişiler izole edilmeli ve 
tekrar maruz kalım engellenmelidir. Enfeksiyon proflaksisi uygu-
lanmalıdır. Semptomlar ve bulgular yakın izlenmeli ve gerekli du-
rumlarda uygun destek tedavisi verilmelidir (7).

Çeşitli iş yeri ortam faktörleri, bu faktörlere maruz kalıma yol 
açabilecek iş kolları ve etken temasına bağlı ortaya çıkabilecek acil 
durumlar, akut semptom ve bulgular ile varsa spesifik tedavi yön-
temleri Tablo 12, 13, 14 ve 15’te sunulmuştur (4, 7, 23):



1068 Uzm. Dr. Defne KALAYCI, Dr. Öğr. Üyesi Nursel ÇALIK BAŞARAN

Tablo 12. Metal maruz kalımı ile ilişkili acil durumlar (4, 7, 23)

Metaller İş kolları Akut etkiler Spesifik tedavi

Arsenik 

Ağır metallerin dökümü işlemleri

Alaşım (bakır ve kurşunlu) ve cam üretimi

Arsenik atığı temizleme 

Arsenik cevher eritme

Makine bakım ve onarımı

Organik arsenik bileşiklerinin üretim ve 

kullanımı

Öğütme, eleme, taşıma, fırın, baca ve filtre 

bakımı

Pestisit üretim ve kullanımı(ağaç korumada, 

dericilikte, tarımda)

Pigment yapımı ve kullanımı 

Yarı iletken üretimi

Rinit, boğazda yanma,  öksürük, larenjit ve faranjit 

Göğüs ağrısı, dispne 

Dehidratasyon 

Hipotansiyon, taşikardi, şok

Kardiyopulmoner etkiler (QT uzaması, aritmiler, konjestif 

kardiyomiyopati, kardiyojenik olmayan pulmoner ödem)

Anemi ve lökopeni

Masif hemoliz, akut böbrek hasarı, metabolik asidoz

Gastrointestinal distres; bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı

Nöbet, ensefalopati

Sensörimotor periferal nöropati 

Eksfoliyatif dermatit 

İntravenöz unithiol 

(DMPS)

İntramusküler 

DMSA (dimerkaprol/

succimer)

Kadmiyum

Çinko, bakır ve kurşun dökümü

Elektroplating

Emaye, seramik boya ve cila üretimi ve 

işlenmesi

Kaynakçılık 

Kuyumculuk 

Pil üretimi

Plastik, boya, tekstil, seramiklerin içinde

İnfluenza benzeri sendrom; burun ve boğazda irritasyon, 

kuruluk, baş ağrısı, halsizlik, titreme, ateş

Kimyasal pnömoni, ateş, öksürük, dispne, göğüste sıkışma, 

solunum yetmezliği

Akut böbrek hasarı 

Karaciğer hasarı 

Bulantı, kusma, mide ağrısı, ishal

Şok 

Kalsiyum disodyum 

EDTA (CaNa2EDTA)

Krom 

Ahşap koruma   

Alaşımların üretimi 

Çimento üretimi

Demir kromattan kromat üretimi  

Deri tabaklama  

Fotoğrafçılık

Fotokopi toneri, manyetik bant imalatı

Krom kaplama 

Litografi uygulamaları

Madencilik 

Paslanmaz çelik üretimi 

Pigment üretimi 

Yıkım işleri

               

Korneal hasar 

Konjunktivit

Burun kanaması

Solunum yolu irritasyonu, Astım, öksürük, nefes darlığı, göğüs 

ağrısı 

Pulmoner ödem 

Gastrointestinal sistem kanaması

Karaciğer nekrozu 

Akut renal tübüler nekroz 

Allerjik dermatit

Kurşun 

Araba aküleri başta olmak üzere, hurda 

kurşundan yeniden kazanma 

Bronz dökümü 

Cephane, cam, seramik, çelik alaşımlar 

Cevherden kurşun elde etme

Endüstriyel depo ve borular

Gemi yapım, inşaat, yıkım işleri 

Kurşunlu boya, kaplama uygulamaları 

Kurşunlu petrol üretimi ve depolama 

kazanlarının temizliği 

Otomotiv sanayi

Pil, boya, lastik üretimi 

Radyasyon koruyucu

Radyatör tamirciliği

Gastrointestinal sistem (karın ağrısı, bulantı, kusma)

Hematolojik (hemolitik anemi)

Akut böbrek yetmezliği 

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Beyin ödemi

Santral sinir sistemi etkileri (ensefalopati)

Bilinç bulanıklığı ve kaybı 

Stupor ve koma

Bacaklarda güçsüzlük ve  

uyuşukluk 
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Tablo 12. Metal maruz kalımı ile ilişkili acil durumlar (devamı) (4, 7, 23)

Metaller İş kolları Akut etkiler Spesifik tedavi

Manganez

Ahşap koruyucu
Boya, cam, seramik, tekstil endüstrisi
Deri işleme işleri
Gübre katkısı
Lityum pili üretimi
Madencilik, arıtma, kaynakçılık işlemleri 
 Manganez çıkarılması, saflaştırılması
Metal yüzey temizliği
Pestisit üretimi
Pil üretimi, kimyasal ve elektronik tesisler, çelik 
alaşım, akaryakıtlar

Ciltte yanık
Nefes darlığı, kimyasal pnömoni
Metal dumanı ateşi 
Papüloeritematöz dermatit

Kalsiyum EDTA 

Cıva

Altın, bronz, gümüş, platin kaplamacılığı
Bateri, elektrikli aletler, termometre, 
barometreler
Cıva çıkarılması- eldesi
Elektrolitik klor üretimi 
Fırınlar ve bacalar
Fungusit, boya, laboratuvar gereçleri, ayna, 
termometre, akkor lambaları, röntgen tüpleri, 
kağıt ve kağıt hamuru, şifreli anahtar, diş 
amalgamı, galvanik pil, cephane ve patlayıcı fitili 
yapımı 
Keçe işleme 

Konjunktivit 
Kimyasal pnömoni 
Akut solunumsal distres
Akut böbrek hasarı 
Bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare 
Kimyasal yanıklar
Eretism
Allerjik ve non allerjik döküntüler 
Tremor, myoklonik kasılmalar ve fasikülasyonlar

İntramusküler 
dimerkaprol
Kalsiyum EDTA, 
Oral L-dopa 

Talyum 

Dökümcülük
Elektronik ve optik sanayi 
İmitasyon takı, boya ve pigment üretimi
Miyokardiyal görüntüleme

Taşikardi, hipertansiyon
Gastrointestinal sistem bulguları (bulantı, kusma, karın ağrısı)
Nörolojik bulgular (parestezi, ağrı, hiperrefleksi, arefleksi, paraliz; 
ataksi, halüsinasyon, koma)
Anhidroz
Saç kökünün siyah pigmentasyonu, alopesi, tırnakta 
Mees çizgileri, tırnak yatağının proksimal erozyonu, diş eti 
pigmentasyonu

Potasyum ferrik 
siyanoferrat II
Potasyum klorür

Antimon 

Akü ve pil yapımı
Boyalarda ve plastiklerde alev almayı önlemede
Cam, seramik, termoelektrik malzemelerin, 
nanopartiküllerin üretimi
Döküm 
Kauçuk yapıştırma
Kozmetik ürünlerde
Madencilik
Matbaa işleri
Mikroelektronik üretimi 
Tekstil

Anozmi, burun- diş eti kanamaları, nasal septum perforasyonu 
EKG değişiklikleri
Pulmoner ödem  
Gastrointestinal sistem bulguları (bulantı, kusma, kanlı ishal)
Akut böbrek hasarı 
Akut karaciğer yetmezliği
Hematolojik etkiler (hemoliz)

Dimerkaprol
Penisillamin 

Nikel 

Elektroplating 
Madencilik
Metal para, mutfak gereçleri yapımı
Nikel çıkarılması, rafine edilmesi
Paslanmaz çelik üretimi
Pil üretimi

Allerjik kontakt dermatit
Solunum yolu irritasyonu (rinit, öksürük, vizing; astım; 
interstisyel pnömoni)
Santral sinir sistemi bulguları (deliryum, nöbet, koma, ölüm) 

Sodyum 
dietilditiokarbamat
Disulfram

Selenyum
Tellür 

Bakır ve gümüş rafinasyonu 
Cam, plastik, kauçuk, seramik sanayi
Farmasötik üretimi
Hayvan yemi üretimi
Pesitisit üretimi
Yarı iletken üretimi

Konjunktivit 
Solunum yolu irritasyonu (öksürük, göğüs ağrısı, dispne)
Nörolojik bulgular
Hepatik bulgular
Renal hasar
Cilt yanıkları, ağrılı paronişi, saç ve tırnak kaybı
Anemi

Yanıklarda 
%10’luk  sodyum 
tiyosülfat çözeltisi

Kaynak İşi  

İnşaat ve imalat işleri Fotokeratit
Metal tütsü ateşi
Üst solunum yolu irritasyonu
Akut akciğer hasarı ve pulmoner ödem
Kas-iskelet sistemi travması 
Termal yanıklar ve elektriksel yaralanmalar

Yok
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Tablo 13. Kimyasal madde maruz kalımı ile ilişkili acil durumlar (4, 7, 23)

Kimyasallar İş kolları Akut etkiler Spesifik tedavi

Asitler

Sülfirik, fosforik, kromik, 

nitrik, hidroklorik, 

hidroflorik asit; organik 

asitler  

Akümülatör üretimi

Çelik üretimi

Elektrokaplama 

Gıda katkı maddesi ve ilaç üretimi

Gübre ve yem üretimi

İtfaiyecilik

Krom kaplama

Kuyumculuk

Litografik gravür yapımı

Maden çıkarma 

Metal temizleme

Patlayıcı madde, çimento, seramik sır, renkli cam, 

mürekkep ve boya üretimi

Petrol rafinasyonu

Sanayi-endüstriyel yaygın kullanım

Tekstil boyama

Yapıştırıcı ve plastik endüstrisi

İrritan dermatit (yanıklar)

Solunum yolu irritasyonu

Pulmoner ödem –solunum yetmezliği

Hipokalsemi-hipomagnezemi-ölüm 

(hidroflorik asit)

GİS kanama, akut böbrek yetmezliği, 

Karaciğer yetmezliği (kromik asit)

Topikal-kalsiyum 

glukonat solüsyonu 

(hidroflorik asit için)

Topikal kalsiyum, 

magnezyum veya 

kuaterner amonyum 

çözeltisi

Alkaliler 

Sodyum hidroksit, sodyum 

karbonat, potasyum 

karbonat, potasyum 

hidroksit, kalsiyum oksit 

Cam, çömlek, şampuan üretimi

Deri tabaklama

Kağıt hamuru, kağıt üretimi 

Kimyasalların üretimi 

Metalurji

Pancar ve şeker kamışı rafinasyonu

Sabun, deterjan üretimi

Sıvı gübre, boya maddesi, herbisit üretimi

Su arıtma

Tekstil sanayi

Cilt ve göz yanıkları

Solunum yolu irritasyonu (akut 

trakeobronşit, bronşiyolitis obliterans, 

akciğer hasarı)

Cilt ve göz 

dekontaminasyonu 

için Diphoterine

Akrilamid   Derzleme, yüzey kaplama 

Kağıt yapımı

Kozmetik ürünlerde

Madencilik

Özellikle karbonhidrattan zengin gıdaların pişirilmesi

Polimer üretimi

Su arıtma, kanalizasyon işlemleri 

Tekstil

Tünel inşaatı, kuyu açma

Dermatit 

Ellerde uyuşma, karıncalaşma

Elerde ve bacaklarda güçsüzlük

Yok

Akrilonitrit 

Ev tekstili, halı, mobilya sanayi

Plastik, otomotiv, inşaat sektörü

Toksik epidermal nekroz

Baş dönmesi, bulantı               

Solunum yolu irritasyonu 

Santral sinir sistemi bulguları (iritabilite, 

konvülzyon, koma ve ölüm) 

Siyanoz

Kardiyak arrest

N-asetilsistein ve 

sodyum tiosülfat

Aromatik aminler (anilin, 

toluidin, benzidine) 

Deri, tekstil, kağıt endüstrisi 

Kauçuk ve boya üretimi

Kimyasal sanayi

Dermatit

Astım

Kolestatik sarılık

Hemorajik sistit 

Methemoglobinemi

Anilin-MetHb-

metilen mavisi 

Karbon disülfit Tekstil, lastik

Viscose ipek endüstrisi 

Solunum yolu irritasyonu

İrritabilite, manik deliryum, halüsinasyon, 

paranoya

Yanıklar 

Yok

Klorometileterler   

BMCE

CMME 

Anyon değişimi reçinesi üretimi 

Tekstil

Cilt döküntüsü

Solunum yolu irritasyonu

Yok
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Tablo 13. Kimyasal madde maruz kalımı ile ilişkili acil durumlar (devamı) (4, 7, 23)

Kimyasallar İş kolları Akut etkiler Spesifik tedavi

Etilen oksit 

Antifriz, poliester lifleri, ev temizlik ürünleri, yüzey 

kaplama, tekstil ve kimya sanayi 

Arıcılık

Sterilizasyon

Süt paketleme

Cilt döküntüsü

Baş ağrısı

Kusma

Solunum yolu irritasyonu 

Uyuşukluk, halsizlik, koordinasyon 

bozukluğu

Yanık 

Yok

Formaldehid 

Ahşap endüstrisi 

Dezenfeksiyon

Doku prezervatifi, kimyasal sanayi

Kalıp ve döküm işleri

Laboratuvar çalışanları

Plastik, kontrplak, kağıt ve karton üretimi

Yalıtım için yapıştırıcılar

Deri-göz irritasyonu 

Solunum yolu bulguları (öksürük, nefes 

darlığı, göğüste sıkışma hissi)

Yok

Nitratlar Patlayıcı, mühimmat, farmasötik üretimi 

Baş ağrısı

Depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk 

Anjina

Hipotansiyon        

Bilinç değişikliği 

Ani ölüm 

Anjina-sublingual 

nitrogliserin 

Nitrozaminler   

(NDMA; NDEA, NDELA, 

NDPhA)

Kauçuk ayakkabı üretimi

Kozmetik, losyon, şampuan, antifriz ve bazı pastisitlerin 

içinde 

Krom ve deri tabaklama

Lastik fabrikası

Baş dönmesi

Bulantı, kusma, hepatik nekroz 

Karın ağrısı

Halsizlik

Yok

Pentaklorofenol 

(PCP)

Herbisit, fungisit,

dezenfektan

Kereste sanayi

Kimyasal sanayi

Kontrplak ve elyaf tahta su yalıtımı

Cilt ve solunum yolu irritasyonu

Sistemik kollaps (diaforez, hiperpireksi, 

taşikardi, takipne, karın ağrısı, kas 

kasılması, ölüm)

Yok

Poliklorinli bifeniller (PCB)

Baskı mürekkebi, plastikleştirici, yapıştırıcı, vakum 

pompası üretimi

Fotokopi

Yüzey kaplama

Cilt döküntüsü, 

Göz irritasyonu

Bulantı, kusma 

Klorakne, 

Yusho hastalığı

Yok

Polisklik aromatik 

hidrokarbonlar 

(naftalen)

Boya, elyaf, plastik üretimi

Demir- çelik, alüminyum fabrikası

Et tütsüleme işi

İtfaiyecilik

Kok ve doğal gaz üretimi

Matbaacılık

Petrol tankeri güverte ekibi

Yüzey ve çatı kaplama, asfaltlama işleri

Dermatit, konjuktivit , fototoksisite

Başağrısı, bulantı, diaforez

Hemolitik anemi 

Yok

Sitrin  

Cam lifi, tekne, duvar paneli, depo, küvet ve duş ünitesi 

üretimi

Kauçuk ve lateks üretimi

Göz ve deri irritasyonu

Solunum yolu irritasyonu

Uyuşukluk, denge bozukluğu, 

kontsantrasyon güçlüğü

Yok
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Tablo 13. Kimyasal madde maruz kalımı ile ilişkili acil durumlar (devamı) (4, 7, 23)

Kimyasallar İş kolları Akut etkiler Spesifik tedavi

Tetraklorodibenzo-p-

dioksin

Atık yakımı

Kimya Sanayi

Pestisitlerde

Orman yangını

Volkanik patlama

Göz ve solunum yolu irritanı 

Cilt döküntüsü

Klorakne

Soğuk intoleransı

İrritabilite 

Baş ağrısı, baş dönmesi

Hepatomegali

Periferik nörit

Libidoda azalma

Protrombin zamanında uzama

Total serum lipit seviyesinde artış

Yok

Vinil klorid Plastik boru, ev eşyaları, elektrik uygulamaları, 

oyuncak, ambalaj, otomobil malzemeleri üretimi

Vinil klorid polimerizasyon tesislerinde reaktör tekne 

temizliği

Yer kaplama

Solunum yolu irritasyonu

Letarji, baş ağrısı,

Santral sinir sistemi depresyonu 

Yok

Tablo 14. Solvent maruz kalımı ile ilişkili acil durumlar (4, 7, 23)

Çözücüler İş kolları Akut etkileri Spesifik Tedavi

Alifatik  

(alkanlar, alkenler, aklinler)

Çözücülerde

Petrol ürünleri üretimi

Sentetik kauçuk üretimi

Anestetik; baş ağrısı, baş dönmesi

Bulantı, kusma

Uyuklama, yorgunluk, konuşma 

bozukluğu, denge bozukluğu, 

desoryantasyon, bilinç kaybı, periferik 

nöropati

Solunum yolu irritasyonu

Yok

Alisiklik 

Endüstri

Genel anestezi

Nalyon üretimi

Anestetik; baş ağrısı, baş dönmesi

Bulantı, kusma

Uyuklama, yorgunluk, konuşma 

bozukluğu, denge bozukluğu, 

desoryantasyon, bilinç kaybı, 

nörodavranışsal disfonksiyon

Solunum yolu irritasyonu

Dermatit

Yok

Aromatik 

Benzen

Toluen 

Boya, yapıştırıcı, pestisit üretimi

Endüstri

Plastik ve kauçuk üretimi

Anestetik

İrritan 

Renal tubuler asidoz, 

Reversibl elektrolit imbalansı

Reversibl pansitopeni, aplastik anemi, 

lösemi

Serebellar disfonksiyon

Yok

Alkoller 

Metilalkol 

Etilalkol 

Boya, pestisit, kozmetik, farmasötik üretimi

Temizlik çalışanı

İrritan etki

Asidoz

Anestetik

Santral sinir sistemi depresyonu

Optik nöropati 

Fetal alkol sendromu 

Yok

Glikoller 

Etilen glikol
Antifriz, poliester, suni duman/sis üretimi

Asidoz

Nöbet

Böbrek yetmezliği 
Yok
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Çözücüler İş kolları Akut etkileri Spesifik Tedavi

Klorinli hidrokarbonlar
Kuru temizleme

Metal yağ çözücü

Anestetik

Solunum yolu irritasyonu
Yok

Fenoller

Boya sökümü

Dezenfektan, yapıştırıcı, ilaç üretimi 

Fotoğrafçılık

Kürk boyama, deri tabaklama

İrritatif, anestetik, sitotoksik, korozif 

etkiler

Yanık

Karaciğer, böbrek ve idrar yollarında 

doku nekrozu

Santral sinir sistemi depresyonu

 Yok

Ketonlar
Mürekkep, boya, yapıştırıcı, aseton, naylon üretimi

Yüzey kaplama

 Anestetik 

 Baş ağrısı

 Mide bulantısı

 Solunum yolu irritasyonu

 Periferik nöropati

Yok

Esterler Yüzey kaplama

Solunum yolu irritasyonu 

Anestetik; baş ağrısı, baş dönmesi, 

bulantı, kusma, halsizlik, denge 

bozukluğu, konuşma bozukluğu, 

dezoryantasyon, bilinç kaybı 

Yok

Eterler
Histolojik materyal hazırlığı Kaplama

Yağ çözücü

Anestetik, 

Yanıcı, patlayıcı etki 

Karaciğer ve dalak nekrozu

Yok

Glikol eterler

Antifriz, cam temizleme malzemelerinde

Kuru temizleme

Mürekkep ve boyalarda inceltici

Anestetik

Ensefalopati

Pansitopeni

Yok

Glisidil eterler  Epoksi reçine üretimi
Dermatit

Yanık
Yok

Asitler
Endüstri

Fotoğrafçılık

İrritan 

Anestetik 
Yok

Aminler 

Etilendiamin 
İlaç, bakterisit, herbisit üretimi

Anestetik

Korneal ödem

Solunum yolu irritasyonu  

Astım , alerjik kontakt dermatit 

Yok

Kloroflorokarbonlar Soğutma ekipmanları, araç ve bina klimaları sistemleri

Anestetik

Solunum yolu irritasyonu

Kardiyak etkiler; baş dönmesi, çarpıntı, 

bayılma, bilinç kaybı ve aritmi

Yok

Turpentin 

Dimetilsülfoksit 

1-bromopropan 

Boya üretimi

Sprey yapıştırıcı

Yağ çözücü

İrritan

Anestetik 

Dermatit

Hepatotoksik etkiler

Nörotoksik etkiler

Yok

Tablo 14. Solvent maruz kalımı ile ilişkili acil durumlar (devamı) (4, 7, 23)
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Tablo 15. Gaz maruz kalımı ile ilişkili acil durumlar (4, 7, 23)

Gazlar İş kolları Akut etkileri Spesifik Tedavi

Basit boğucu gazlar

Metan

Karbondioksit

Nitrojen

Nitröz oksit

Etan 

Propan asetilen

Helyum   

Çöpçülük

Deri sanayi ve tekstil

Fosil yakıt tüketimi

Gazlı içecek üretimi

Madencilik

Metalürji

Petrol kuyularının basınçlandırılması

Su arıtma

Sualtı çalışmaları

Tünel yapımı

Baş ağrısı

Bulantı

Konfüzyon 

Bilinç kaybı

Koma

Anoksik beyin hasarı

Kardiyak arrest 

Oksijen desteği

Kimyasal boğucu gazlar 

Karbon monoksit

İtfaiyecilik

Kapalı garaj çalışanı

Madencilik

Petrol rafinerisi çalışanı

Baş ağrısı

Bulantı

Konfüzyon

Bilinç kaybı

Koma

Anoksik beyin hasarı

Kardiyak arrest 

Oksijen desteği

Hiperbarik oksijen

Hidrojen siyanit 
Gümüş ve altın madenciliği

İnsektisit, rodentisit ve naylon üretimi

Baş ağrısı, baş dönmesi

Bilinç kaybı

Anoksik beyin hasarı

Kardiyovasküler kollaps 

Dispne

Gastrointestinal sistem bozuklukları 

Nitrit 

Tiyosülfat

Hidroksikobalamin

Hidrojen sülfit 

Çatı ve asfalt işleri

Çiftçilik

Jeotermal enerji ve fosil yakıt çıkarımı

Kanalizasyon işleri

Muköz membran ve solunum yolu 

irritasyonu

Pulmoner ödem, akut akciğer hasarı

Bilinç kaybı

Anoksik beyin 

Yok

İrritan hava kaynaklı 

toksikanlar 

Kağıt hamuru ağartma

Patlayıcı madde üretimi

Plastik üretimi

Su arıtma

Tekstil

Yüzme havuzu dezenfeksiyonu

Muköz membran irritasyonu

Öksürük

Dispne        

Stridor

Nonkardiyojenik pulmoner ödem

Yok

Duman ve diğer yanma 

ürünleri  

İtfaiyecilik

Motorlu taşıtlar

Şömine ve tütsü kullanımı

Mukoz membran irritasyonu ve 

öksürük

Dispne

Stridor

Nonkardiyojenik pulmoner ödem

Bilinç kaybı

Yok

Arsin

Kanalizasyon işleri

Metal arıtma

Mikroelektronik endüstrisi

Yorgunluk, kırgınlık

Dispne

Gastrointestinal stres

Hemoliz 

Hemoglobinüri

Hematüri

Yok

Fosfin

Mikroelektronik endüstrisi

Rodentisit ve insektisit üretimi

Solunum stresi 

Gastrointestinal stres

Baş ağrısı, baş dönmesi

Koma

Yok

Metilbromid
 Pestisit üretimi

Dispne, solunum stresi

Nöbet

Koma 

Yok
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Mesleki ve çevresel olarak maruz kalınabilecek kimyasalların 
sayısı güncel verilere göre 85.000 civarındadır ve gün geçtikçe art-
maktadır (24). Ancak çok azında önerilen maruz kalım düzeyle-
ri belirlenebilmiştir. İş yerlerinde kimyasal maruz kalımını değer-
lendirebilmek için çeşitli yöntemler geliştirme ihtiyacı doğmuştur. 
Bu amaçla, kimyasalların özellikleri, iş yeri risklerinin değerlendi-
rilmesi, yönetimi ve acil durumlarda yapılacaklara ilişkin çeşitli 
rehberler geliştirilmektedir. Bu konuda yararlanılabilecek bazı in-
ternet kaynakları aşağıda sıralanmıştır:

•	 http://www.ilo.org/safework/info/promo/
WCMS_153930/lang--en/index.htm

•	 https://www.who.int/health-cluster/resources/publicati-
ons/pace-guidance/en/

•	 http://coshh-tool.hse.gov.uk/
•	 ftp://ftp.cdc.gov/pub/Documents/OEL/12.%20Niemeier/

References/GTZ_2007.pdf
•	 http://www.cefic.org/Industry-support/Responsible-

Care-tools-SMEs/Productstewardship/Chemical-
Management-Guide-for-SMEs-GTZ/ 

•	 https://www.giz.de/expertise/downloads/Fachexpertise/
giz2011-en-project-chemicalsafety.pdf

•	 https://www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.
html

•	 https://www.who.int/ipcs/publications/icsc/en/
•	 http://wayback.archive-it.org/org-350/20180312141511/

https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/chemidplusfs.
html

•	 https://toxnet.nlm.nih.gov/
•	 https://www.atsdr.cdc.gov/
•	 https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/genetxfs.html
•	 https://wiser.nlm.nih.gov/
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°C Santigrat derece

A1 veya AC

(Standart isimlerinde)

Düzeltme İşareti (Standartta veya değişikliğinde yapılan düzeltme ile yeniden yayımlanmış olduğu gösterir)

AAFP American Academy of Family Physicians (Amerikan Aile Hekimleri Akademisi)

AAOHN American Association of Occupational Health Nurses (Amerikan İş Sağlığı Hemşireleri Birliği)

AASM American Academy of Sleep Medicine (Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi)

AB Avrupa Birliği

ABPA Allerjik bronkopulmoner aspergilloz

ABD Amerika Birleşik Devletleri

ABS Akrilonitril Butadien Stiren

AC Alternating Current (Alternatif Akım)

ACC American College of Cardiology (Amerikan Kalp Cemiyeti)

ACIP Advisory Committee on Immunization Practices (Amerikan Bağışıklama Danışma Komitesi)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Kamu Endüstriyel Hijyenistleri Konferansı)

ACGME Accreditation Council on Graduate Medical Education (Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi)

ACOEM American College of Occupational and Environmental Medicine (Amerikan Meslek ve Çevre Tıbbı Koleji)

AÇSHB Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

ADA American Diabetes Association (Amerikan Diyabet Cemiyeti)

ADME Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion (Emilim, Dağılma, Metabolizma, Atılma)

AFP Alfa fetoprotein

Ag -antijeni

AHA American Heart Association (Amerikan Kalp Birliği)

AHA American Hospital Association (Amerikan Hastaneler Birliği)

Anti- -antikoru

AIDII Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali (Italian Industrial Hygiene Association)

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (Akkiz İmmün Yetmezlik Sendromu)

AIHA American Industrial Hygiene Association

AKD Allerjik Kontakt Dermatit

AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

ALARA As Low As Reasonably Achievable (Mümkün Olan Erişilebilir En Düşük)

ALARP As Low As Reasonably Practicable (Mümkün Olan Uygulanabilir En Düşük)

ALAT Associacion Latinoamericana de Torax (Latin Amerika Toraks Derneği)

Alm. Almancası

ALT Alanin Amino Transferaz

AMA American Medical Association, Amerikan Tıp Birliği

Kısaltmalar
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ANA Anti-nükleer Antikor

AOEC (Association of Occupational and Environmental Clinics, Mesleki ve Çevresel Klinikler Birliği)

AOF Ağırlıklı Ortalama Farkı 

AQF Australian Qualifications Framework (Avustralya Yeterlilik Çerçevesi)

APELL Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level (Acil Durumlara Yerel Düzeyde Farkında ve Hazır Olma)

APS Antifosfolipid Sendromu

ARB Aside rezistan basil

ARDS Akut Respiratuar Distres Sendromu

ARIA Analysis, Research and Information on Accidents (Kazalar Hakkında Analiz, Araştırma ve Bilgi Veri Tabanı)

ART Antiretroviral tedavi

AS Ankilozan Spondilit

ASKVH Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalık

AST Aspartate Amino Transferaz

ASTM American Society for Testing and Materials (Amerikan Test ve Malzeme Kurumu)

AT Avrupa Topluluğu

ATA absolut atmosfer

ATS American Thoracic Society (Amerikan Toraks Derneği)

AYP Atık Yönetim Planı

BAÇKA Beşinci Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması

BAG Bozulmuş Açlık Glukozu

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Federal Institute for Occupational Safety and Health, FIOSH)

BÄK Bundesärztekammer (Alman Tabipleri Birliği)

BAL Bronkoalveoler Lavaj

BAL Dimerkaprol (British antiLewisite)

BCG Bacillus Calmette-Guerrin

BCME Bis (klorometil) eter

BDE Beck Depresyon Envanteri

BEI Biyolojik Maruz Kalma Endeksi

BETT Birmingham Eye Trauma Terminology (Birmingham Göz Travma Terminolojisi)

BGIA (IFA) Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (Almanya İş Güvenliği 

ve Yasal Kaza Sigortası Enstitüsü)

BGT Bozulmuş Glukoz Toleransı

BHK Bazal Hücreli Karsinom

BIMCO Baltic and International Maritime Council (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi

BKİ Beden Kütle İndeksi

BLS Bureau of Labor Statistics (Amerikan Çalışma İstatistikleri Bürosu)

BM Birleşmiş Milletler

BMAS Bundesministerium für Ar beit und Soziales (Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı)

BMDTÖ Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (United Nations World Tourism Organization, UNWTO)

BNP B-tipi natriüretik peptid

BODE body mass index, airflow obstruction, dyspnea, exercise capacity (vücut kütle endeksi, hava akımı obstrüksiyonu, 

dispne, egzersiz kapasitesi)

BPT Bronş Provokasyon Testi
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BPS British Psychological Society (İngiliz Psikoloji Cemiyeti)

BOHS British Occupational Hygiene Society (İngiltere İş Hijyeni Derneği)

BS British Standart (İngiliz Standardı)

BSI British Standarts Institute (İngiliz Standartları Enstitüsü)

BSN Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety

BT Bilgisayarlı Tomografi

BUN Blood Urea Nitrogen (Kanda Üre Azotu)

cm santimetre

Ca Kalsiyum

CAB Cerrahi akciğer biyopsisi

CAS Chemical Abstracts Service (Kimyasal Kuramlar Servisi)

CAT COPD Assesment Test (KOAH Değerlendirme Testi)

CBLI Cumulative Blood Lead Index (Kümülatif Kan Kurşun Indeksi)

CCF Common Cause Failure (Benzer Sebepli Arızalar)

CCPS Center for Chemical Process Safety (Kimyasal Proses Güvenliği Merkezi)

Cd Kadmiyum

CD Cluster of differentiation (Yüzey farklılaşma antijenleri)

CDC Center of Disease Control and Prevention (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri)

CE Conformite Europeene (Avrupa’ya Uygunluk)

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön-

lenmesi Sözleşmesi)

CEE Tick-born Encephalitis virus (Kene Kaynaklı Ensefalit Virüsü)

CFR Code of Federal Regulations (Federal Düzenlemeler Kanunu)

CI Confidence Interval (Güven Aralığı)

CIEH Chartered Institute of Environmental Health (Çevre Sağlığı Enstitüsü)

CIEHF Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors (Ergonomi ve İnsan Faktörleri Enstitüsü)

CLP Classification, Labelling and Packaging (Sınıf¬landırma, Etiketleme ve Ambalajlama)

CMME Metil klorometil eter (klorometil metil eter)

CO Karbon monoksit

CO
2

Karbon dioksit

COMWEL Korea Workers’ Compensation & Welfare Service (Kore Çalışan Tazminat ve Destek Hizmetleri)

CoV Koronavirus

COVID-19 Coronavirus Disease 2019 (Koronavirüs Hastalığı 2019)

CRED Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi)

CREDIT Chronic REnal Disease In Turkey

CRH Corticotropin-Releasing Hormone (Kortikotropin Salgılatıcı Hormon)

CSB U.S. Chemical Safety Board (Amerika Birleşik Devletleri Kimyasal Güvenlik ve Tehlike Araştırma Kurulu)

CVS Computer Vision Syndrome

CWHSP NIOSH Coal Workers’ Health Surveillance Program (Amerika Birleşik Devletleri Kömür İşçileri Sağlık Gözetim 

Programı)

CWXSP NIOSH Coal Workers’ X-ray Surveillance Program (Amerika Birleşik Devletleri Kömür İşçileri Röntgeni Gözetim 

Programı)

ÇASGEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
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DALY Disability-Adjusted Life Years (Hastalıklar İçin Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam Yılları)

DAT Direkt antiglobulin testi

dB desibel

dBA desibel A

DBCP 1,2-Dibromo-3-kloropropan

DC Diagnostic Coverage (Hata Tespit Kapsayıcılığı)

DC Direct Current (Doğru Akım)

DDT Diklorodifeniltrikloroetan

DEET N,N-dietil-meta-toluamid

DGAH Deutsche Gesellschaft für Arbeitshygiene (German Occupational Hygiene Society)

DGAUM Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin ve Umweltmedizin (Alman İş Yeri Hekimleri Derneği)

DGFASLI Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes (Fabrika Danışmanlık Hizmeti ve Çalışma En-

stitüleri Genel Müdürlüğü)

DGMS Directorate General of Mines Safety (Maden Güvenliği Genel Müdürlüğü)

DGT Doğrudan gözetimli tedavi

DGUV Alman Sosyal Kaza Sigortası Kurumu

DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

dl desilitre

DLCO Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi

DLMO Dim Light Melatonin Onset (Loş Işık Melatonin Salgılanma Zamanı)

DM Diyabetes Mellitus

DMA Düşük Molekül Ağırlıklı

DMPS Unithiol (2,3 dimerkaptopropane-1-sulfonat)

DMSA Suksimer (dimercaptosuccinic acid)

DNA Deoksiribonükleik asit

DOSH Department of Occupational Safety and Health Malaysia (Malezya İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanı)

DSÖ Dünya Sağlık Örgütü

DXA Dual-enerji-X-ışını absorbsiometri

EAACI European Academy of Allergy and Clinical Immunology (Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi)

EBV Ebstein Barr Virus

ECD Electron Capture Detector (Elektron Yakalama Dedektörü)

EDB Etilen dibromid

EDTA Etilendiamin tetraasetik asit

EEC European Economic Community (Avrupa Ekonomik Topluluğu)

EEG Elektroensefalografi

EKG Elektrokardiyografi

EKO Ekokardiyografi

ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (Enzim Bağlı Immün Assay)

EM-DAT Emergency Events Database (Acil Durumlar Veri Tabanı)

EMA Elektromanyetik Alan

EMARS The Major Accident Reporting System (Avrupa Büyük Kaza Raporlama Sistemi)

EMC Electromagnetic Compatibility (Elektro Manyetik Uyumluluk)
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EMG Elektromiyografi

EN European Norme (Avrupa Standardı Ön Eki)

ENETOSH The European Network Education and Training in Occupational Safety and Health (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitim ve Öğretim Bilgi Ağı)

ENSHPO European Network of Safety and Health Professional Organizations (Avrupa İSG Profesyonelleri Organizasyonları Ağı)

ENWHP European Network for Workplace Health Promotion (Avrupa İş Yerinde Sağlığı Geliştirme Ağı)

EODS European Occupational Diseases Statistics (Avrupa Meslek Hastalıkları

İstatistik Projesi)

EOM European Society for Environmental and Occupational Medicine

EQF European Qualifications Framework (Avrupa Yeterlilik Çerçevesi)

EPA United States Environmental Protection Agency (Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı)

ERV Expiratory Reserve Volume (Ekspirasyon yedek volümü)

ERS European Respiratory Society (Avrupa Solunum Derneği)

ESD Electro Static Discharge (Elektrostatik Deşarj)

ESD Eşik Sınır Değer

ESENER European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (Yeni Ortaya Çıkan ve Acil Önlem Gerektiren Riskler Hakkında 
Avrupa İşletmeler

Araştırması)

ET Emergency Team (Acil Durum Ekibi)

ETA Event Tree Analysis (Olay Ağacı Analizi)

ETEC Enterotoksijenik Escherichia coli

ETUC European Trade Union Confederation (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu)

EU European Union (Avrupa Birliği)

EU-OSHA European Agency for Safety & Health at Work (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)

EUROFOUND European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

EurOSHM European Occupational Safety and Health Manager (Avrupa İSG Yöneticisi)

EurOSHT European Occupational Safety and Health Technician (Avrupa İSG Teknisyeni)

EUROSTAT Statistical Office of the European Union (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi)

ETUC European Trade Union Confederation (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu)

FAD Fizik Aktivite Danışmanlığı

FAKH Fizik Aktivite Kalori Harcaması

Fe Demir

Fra. Fransızcası

FDA Food and Drug Administration (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi)

FEF25-75 Forced Expiratory Flow at 25-75% of the Pulmonary Volume (Zorlu Ekspirasyon Ortası Akım Hızı)

FEV1 Forced expiratory volume in 1 second (Zorlu ekspirasyonun 1.saniyesinde atılan volüm)

FIOH Finnish Institute of Occupational Health (Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü)

FID Flame Ionization Detector (Alev İyonlaşma Dedektörü)

FIT Fekal Immünokimyasal Test

FIT-DNA Gaytada Çok Hedefli DNA Testi

FKD JST Failure Knowledge Database (Japonya Arıza Bilgi Veri Tabanı)

FMF Familial Mediterenian Fever (Ailesel Akdeniz Ateşi)

FOHNEU Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (Avrupa Bölgesi İş Sağlığı Hemşireleri Federasyonu)

FPD Flame Photometric Detector (Alev Fotometrik Dedektör)



1082 Uzm. Dr. Defne KALAYCI, Dr. Öğr. Üyesi Nursel ÇALIK BAŞARAN

FRAX Kırık Riski Değerlendirme Aracı

FRC Functional Residual Capacity (Fonksiyonel Rezidüel Kapasite)

FROD The Finnish Register of Occupational Diseases (Finlandiya Mesleki Hastalıklar Kayıt Bürosu)

fSRD Fitness Temelli Sağlık Riski Değerlendirmesi

FSGS Fokal Segmental Glomerüloskleroz

FTA Fault Tree Analysis (Hata Ağacı Analizi)

FVC Forced Vital Capacity (Zorlu Vital Kapasite)

g Gram

G6PDH Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz

GA Güven Aralığı

GBF Güvenlik Bilgi Formu

GFR Glomerular filtration rate (Glomerüler filtrasyon hızı)

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenme-

sinde Küresel Uyumlaştırılmış Sistem)

GII Gender Inequality Index (Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi)

GLUT-4 Glucose transporter protein-4 (Glukoz taşıyıcısı protein-4)

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim)

GPHESME Good Practice in Health, Environment and Safety Management in Enterprises (İşletmelerde Sağlık, Çevre ve Güvenlik 

Yönetimine İlişkin İyi Uygulamalar)

GQA Gesells chaft für Qualität im Arbeitsschutz mbH (İş Güvenliğinde Kalite Derneği)

GQB Ge sellschaft zur Qualitätssicherung in der betriebsärztlichen Betre uung mbH (Mesleki Sağlık Hizmetlerinde Kalite 

Güvencesi Derneği)

GPA Granülomatöz Polianjitis

GSYH Gayri safi yurtiçi hasıla

Gy Gray

Hb Hemoglobin

Hct Hematokrit

Hg Civa

Hz Hertz

HAK-İŞ Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

HAPE High Altitude Pulmonary Edema (Yüksek İrtifa Pulmoner Ödemi)

HAPH High Altitude Pulmonary Hypertension (Yüksek İrtifa Pulmoner Hipertansiyon)

HASAK Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği

HASUDER Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

HAV Hepatit A virüs

HAZID Hazard Identification (Tehlike Tanımlama)

HAZOP Hazard and Operability Studies (Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması)

HbA1c Glikozile hemoglobin

HBIG Hepatit B immunglobülin

HBS Hasta Bina Sendromu

HBS Huzursuz bacaklar sendromu

HBV Hepatit B virüs

HCV Hepatit C virüs
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HDL High Density Lipoprotein (Yüksek Dansiyeli Lipoprotein)

HDV Hepatit D virus

HDPE High Density Poly Etylen (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

HEV Hepatit E virus

HFES Human Factors and Ergonomics Society

HGV Hepatit G virus

HH Hazard Hızı

HR Hazard Ratio (Hazard Oranı)

HIV Human Immunodeficiency Virus

HİSAM Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

HORECA Hotel-Restaurant-Catering

HP Hipersensitivite Pnömonisi

HPV Human Papilloma Virus

HPNS High Pressure Neurological Syndrome (Yüksek Basınç Nörolojik Sendromu)

HSA Ireland Health and Safety Authority (İrlanda Sağlık ve Güvenlik Kurumu)

HSC Health and Safety Commision (İngiltere Sağlık ve Güvenlik Komisyonu)

HSE Health and Safety Executive (İngiltere İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi)

HSP Henoch Schönlein Vasküliti

HSV Herpes Simplex Virüsü

HT Hipertansiyon

HTEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA: Failure Mode and Effects Analysis)

IARC International Agency for Research on Cancer (Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı)

IBS İrritabl Barsak Sendromu

IC Inspiratory Capacity (İnspirasyon Kapasitesi)

ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (Uluslararası Hastalık ve İlişki-

li Sağlık Problemleri İstatistiksel Sınıflandırması 10. revizyon)

ICD-11 International Classification of Diseases 11th Revision (Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 11. revizyon)

ICSD-3 International Classification of Sleep Disorders-3 (Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflaması-3)

ICI Imperial Chemical Industries (İmparatorluk Kimya Sanayi)

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma 
Komisyonu)

ICOH International Commission on Occupational Health (Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu)

ICPD International Conference on Population and Development (Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı)

ICSC International Chemical Safety Cards (Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartları)

IEA International Ergonomics Association (Uluslararası Ergonomi Kurumu)

IEC International Electrotechnical Commission (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)

IF Impact Factor

IFA İndirekt floresan antikor

IgE Immunglobulin E

IgG Immunglobulin G

IgM Immunglobulin M

IGRA Interferon Gamma Release Assay (İnterferon Gamma Salınım Testi)

IIRSM International Institute of Risk & Safety Management
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ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)

INSHPO International Network of Safety and Health Practitioner Organisations (Uluslararası İSG Profesyonelleri Organizasyonları 
Ağı)

INR Protrombin zamanı

IOHA International Occupational Hygiene Association (Uluslararası İş Hijyeni Derneği)

IOMSC International Occupational Medicine Society Collaborative

IOSH Institution of Occupational Safety and Health (İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu)

IPEC International Programme on the Elimination of Child Labour (Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası 

Programı)

IPL Independent Protection Layer (Bağımsız Koruma Katmanı)

IRV Inspiratory Reserve Volume (İnspirasyon Yedek Volümü)

ISCO International Standard Classification of Occupations (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması)

ISO International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Örgütü)

ISSA International Social Security Association (Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı)

ITUC International Trade Union Confederation (Uluslararası Sendikalar

Konfederasyonu)

IU Internationale Unit (Uluslararası Ünite)

IUTOX International Union of Toxicology

İAA İşle Alevlenen Astım

İAH İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İBYS İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

İHİDER İş Hijyenistleri Derneği

İFTK İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanım

İİS İşle İlişkili Stres

İKD İrritan Kontakt Dermatit

İKİH İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

im İntramüsküler

İME İş Yeri Mindfulness Eğitimi

İMUD İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İng. İngilizcesi

İPF İdiyopatik Pulmoner Fibrozis

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG-KATİP İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı

İSGAP İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi

İSGB İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

İSGİP İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi

İSGGM İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İSGK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İSGÜM İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

İŞHEM-DER İş Sağlığı Hemşireliği Derneği

İŞKUR Türkiye İş Kurumu

İTOS İş Teftiş Otomasyon Sistemi

Iv İntravenöz
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İYHD İşyeri Hekimleri Derneği

J Joule

JEM Job exposure matrix (İşte maruz kalım bileşik göstergesi)

JNC Joint National Comitee (Birleşik Ulusal Komite)

JNIOSH National Institute of Occupational Safety and Health, Japan

JRS Japanese Respiratory Society (Japonya Solunum Derneği)

JSOH Japan Society for Occupational Health

KAH Koroner Arter Hastalığı

K-EDTA Etilendiamin tetraasetik asit potasyum tuzu

KBB Kulak, Burun, Boğaz

KBH Kronik Böbrek Hastalığı

kD Kilodalton

KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Kg Kilogram

KGİ Kombine Glukoz Intoleransı

KHB Kronik Hepatit B Enfeksiyonu

KHC Kronik Hepatit C Enfeksiyonu

KHK Kanun Hükmünde Kararname

KİP Kömür Işçisi Pnömokonyozu

KKD Kişisel Koruyucu Donanım

KKK Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak

KMY Kemik Mineral Yoğunluğu

KOAH Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı

KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler

KOSHA Korea Occupational Safety and Health Agency (Kore İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)

kN Kilo Newton

kPa kilopaskal

kV Kilo Volt

KTS Karpal Tünel Sendromu

KVH Kardiyovasküler Hastalık

l litre

LD Lateral Deformation (Yanal Deformasyon)

LDL Low Density Lipoprotein (Düşük Dansiteli Lipoprotein)

LDPE Low Density Poly Etylen (Düşük Yoğunluklu Polietilen)

LLN Lower Limit of Normal (Normalin Alt Sınırı, beklenen akciğer fonksiyon değerlerinin 5. persantili)

LTBİ Latent tüberküloz infeksiyonu

LOPA Koruma Katmanları Analizi (Layers of Protection Analysis)

m metre

ml mililitre

MA Meslek Astımı

MAC Maximum Allowable Concentration (Müsade edilen Azami Konsantrasyon)

MAK Müsade edilen Azami Konsantrasyon
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MBI Metilen bisfenil izosiyanat

MDA Metilen dianalin

MDF Medium Density Fibreboard (Orta Yoğunlukta Lif Levha)

Memur-Sen Memur Sendikaları Konfederasyonu

MetS Metabolik Sendrom

MERS Middle East Respiratory Syndrome

Mg Magnezyum

MHIDAS Major Hazard Incident Data Service (Tehlikeli Olaylar Veri Servisi)

MKİH Mesleki Kas İskelet Hastalıkları

MKK Minimum Kesim Kümesi

ml mililitre

MM Molten Metal (Ergimiş Metal)

MMEF Maximal Mid-expiratory Flow Rate (Zorlu Ekspirasyon Ortası Akım Hızı)

mmHg milimetre cıva

MMMF Man-made mineral fibers (İnsan yapımı mineral lifler)

mMRC Modifiye Medical Research Council (Modifiye Tıbbi Araştırma Konseyi Anketi)

MMT Metil-siklopentanil manganez trikarbonil

Mn Manganez

MPA Mikroskopik polianjitis

MPGN Membranoproliferatif Glomerülonefrit

MRA Magnetik rezonans anjiografi

MRI (MRG) Magnetic Resonance Imaging (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

MOCA 4,4’Metilen-bis (2-kloroanilline)

MOKE Makul olarak kabul edilebilir

M.Ö. Milattan Önce

MRSA Metisilin resistant Staphylococcus aureus

MSHA United States Department of Labor Mine Safety and Health Administration (Amerika Birleşik Devletleri Maden Sağlığı 

ve Güvenliği İdaresi)

mSv milisievert

MSWL Ministry of Social Welfare and Labor of Mongolia (Moğolistan Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı)

MTBF Mean Time Between Failure (Arızalar Arası Ortalama Zaman)

MTTFd Mean Time To Failure (Arızaya Kadar Geçen Ortalama Zaman)

MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu

MWCNT Multi-walled Carbon Nano Tube (Çok Duvarlı Karbon Nano Tüp)

N Newton

N
2
O Nitröz oksit

NACE Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (Avrupa Topluluğunda 

Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması)

NADOPOD Notification of Accident, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning and

Occupational Disease (Malezya Kaza, Tehlikeli Olay, Mesleki Zehirlenme ve Meslek Hastalığı Bildirimi)

NASA National Aeronautics and Space Administration (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)

NAT Nükleik asit testi

NCbV The Netherlands Centre for Occcupational Diseases (Hollanda Meslek Hastalıkları Merkezi)
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NCCN National Comprehensive Cancer Network (Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı)

NHANES National Health and Nutrition Examination Survey (Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi)

NIOH Fodor József National Center for Public Health National Institute of Occupational Health (Macaristan ‘’Fodor 

Jözsef’’ Ulusal Halk Sağlığı Merkezi Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü)

NIOSH The National Institute for Occupational Safety and Health (Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü)

NLST National Lung Screening Trial (Ulusal Akciğer Tarama Çalışması)

NMDA N-metil-D-aspartat

NO2 Azot dioksit

NODS Notifiable Occupational Disease (Yeni Zelanda Meslek Hastalığı Zorunlu Bildirim Sistemi)

NOROSH Nordic Association of Occupational Safety and Health (Amerikan Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü)

NPD Nitrogen-Phosphorus Detector (Nitrojen Fosforlu Dedektör)

NPF Nominal Protection Factor (Nominal Koruma Faktörü)

NPSHEW National Policy on Safety, Health and Environment (Ulusal Güvenlik, Sağlık ve Çevre Politikası)

NR Non Reuseable (Tek Kullanımlık)

NRCWOD National Research Center of Workplace Conditions and Occupational Diseases (Moğolistan Ulusal İşyeri Koşulları ve 

Meslek Hastalıkları  Araştırma Merkezi)

NRR Noise Reduction Rating (Gürültü Azaltma Derecesi)

NSBPT Non-spesifik Bronş Provokasyon Testi

NSF National Sleep Foundation (Ulusal Uyku Vakfı)

NWC Naval Weapons Center (Donanma Silah Merkezi)

O3 Ozon

ODÖ Olumsuz Davranışlar Ölçeği

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)

OF Ortalama Farkı

OGTT Oral Glukoz Tolerans Testi

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serileri)

OIC-OSHNET Organisation of Islamic Cooperation – Network for Occupational Safety and Health

OiRA Çevrimiçi Etkileşimli Risk Değerlendirme Projesi

OR Odds Ratio (Tahmini Rölatif Risk)

OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

OSHA Occupational Safety and Health Administration (Amerikan İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi)

OSHA-EU European Agency for Safety & Health at Work (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)

OSHCR Occupational Safety and Health Consultants Register (İş Güvenliği ve Sağlık Danışmanları Sicili)

OSHIRI The Occupational Safety and Health Research Institute (Kore İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Enstitüsü)

OTTS Organik toz toksik sendromu

OUAS Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

P&ID Piping and Instumentation Diagram (Borulandırma ve Enstrümantasyon Diyagramı)

PAAG Posteroanterior Akciğer Grafisi

PACS Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi

PAH Poliaromatik hidrokarbonlar

PAHO Pan American Health Organization

PAN Poliarteritis Nodosa

PAP Papanicolau testi
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PCB Polychlorinated biphenyl (Poliklorlu Bifenil)

PCV13 Pnömokok 13 valanlı konjuge aşısı

PEF Peak Expiratory Flow (Tepe Akım Hızı)

PEL Permissible Exposure Limit (İzin Verilen Maruz Kalma Sınırı)

PEM Protein Enerji Malnütrisyonu

PEROSH Partnership for European Research in Occupational Safety and Health

PFD Probability of Failure on Demand (Talep Anında Arıza Olasılığı)

PFU Plaque-forming Unit (Plak Oluşturan Ünite)

PHA Preliminary Hazard Analysis (Ön Tehlike Analizi)

PIACT Çevre ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programı

PL Performance Level (Performans Seviyesi)

PLr Performance Level Required (Gerekli Performans Seviyesi)

PMF Progresif Masif Fibrozis

PMV Predicted Mean Vote (Öngörülen Ortalama Oy)

PPSV23 Pnömokok 23 valanlı polisakkarit aşısı

PRIMA-EF Psychosocial Risk Management Excellence Framework (Psikososyal Risk Yönetimi Mükemmellik Modeli Konsorsiyumu)

PSA Prostat Spesifik Antijen

PSS Periferik Sinir Sistemi

PTS Permanent Threshold Shift (Kalıcı eşik kayması)

PUKİ Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi

PUKÖ Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al

PYS Performans Yönetim Sistemleri

PZR Polimeraz zincir reaksiyonu

QRA Quantitative Risk Assessment (Kantitatif Risk Değerlendirmesi)

R Reuseable (Tekrar Kullanılabilir)

RA Romatoid artrit

RADS Reactive Airway Dysfunction Syndrome (Reaktif Havayolu Disfonksiyonu Sendromu)

RDS Risk Derecelendirme Skoru

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendir-
ilmesi ve Kısıtlanması)

REL Recommended Exposure Limits (Tavsiye Edilen Sınır Değer)

RF Romatoid Faktör

RNA Ribonükleik Asit

ROS Reactive Oxygen Species (Reaktif Oksijen Türleri)

RR Rölatif Risk

RRT Renal Replasman Tedavileri

RV Rezidüel Volüm

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome

SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome koronavirüsü-2

SCI Science Citation Index

SCORE Systematic Coronary Risk Evaluation (Sistematik Koroner Risk Değerlendirmesi)

SÇS Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

SDS Safety Data Sheet (Güvenlik Bilgi Formu)
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SSCI Social Science Citation Index

SCIE Science Citation Index Expanded

SFAIRP so far as is reasonably practicable (makul olarak kabul edilebilir seviyede)

SFT Solunum Fonksiyon Testi

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu

SHEA Society for Healthcare Epidemiology of America (Amerika Halk Sağlığı Epidemiyoloji Cemiyeti)

SHK Skuamöz Hücreli Karsinom

SIL Safety Integrity Level (Emniyet Bütünlük Derecesi)

SIS Safety Instrumented System (Güvenlik Enstrümanlı Sistem)

Si Silisyum

SiO2 Silisyum dioksit

SLE Sistemik Lupus Erimatozus

sn saniye

SNR Single Number Rating (Tek Sayı Derecesi)

SO2 Kükürt dioksit

SOF Standardize Ortalama Farklılığı

SOM Society of Occupational Medicine (Mesleksel Tıp Derneği)

SpA Spondiloartopati

SRS Sleep Research Society (Uyku Araştırmaları Derneği)

SS Standart Sapma

SSCI Social Science Citation Index

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu

SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (Selektif Serotonin Geri Alım Inhibitörleri)

SSS Santral Sinir Sistemi

SWORD Irish Surveillance of Work Related and Occupational Respiratory Disease (İrlanda İşle İlgili ve Mesleki Solunumsal 

Hastalıklar Sürveyansı)

SWSD Shift Work Sleep Disorder (Vardiya Çalışması Uyku Bozukluğu)

T2DM Tip 2 Diyabetes Mellitus

TASH Toksik ilişkili steatohepatit

TB Tüberküloz

TBAB Transbronşiyal akciğer biyopsisi

TBKB Transbronşiyal akciğer kriyobiyopsisi

TC Türkiye Cumhuriyeti

TCD Thermal Conductivity Detector (Termal İletkenlik Dedektörü)

TCE Trikloroetilen

Td Tetanos ve Difteri Toksoid Aşısı

Tdap Tetanos-difteri-asellüler boğmaca aşısı

TDT Tüberkülin deri testi

TEMD Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

TESE Testiküler Sperm Ayırma

TG Trigliserit

THOR The Health and Occupation Reporting network (Sağlık ve Meslek Bildirim Ağı)
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TIG Tetanos İmmünglobulin

TİŞH Temel İş Sağlığı Hizmetleri

TK Toplam Kalite

TLC Total Lung Capacity (Total Akciğer Kapasitesi)

TLV Threshold Limit Value (Eşik Sınır Değer)

TLV-TWA Threshold Limit Value - Time Weighed Avarage (Eşik Sınır Değer Zaman Ağırlıklı Ortalama)

TLV-STEL Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit (Eşik Sınır Değer - Kısa Süreli Maruziyet Sınırı)

TLV-Ceiling Threshold Limit Value - Ceiling (Eşik Sınır Değer - Tavan Değer)

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMP-SMX Trimetoprim-sulfametoksazol

TND Türk Nefroloji Derneği

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TR Technical Reports (Teknik Raporu)

TRI Toxics Release Inventory (Zehirli Salınım Envanteri)

TS Technical Specifications (Teknik Özellikler)

TS Türk Standardı ön eki

TSE Türk Standartları Enstitüsü

TSH Tiroit Stimülan Hormon

TSM Toplum Sağlığı Merkezi

TSMB Toplum Sağlığı Merkezi Birimi

TSSB Travma Sonrası Stres Bozukluğu

TTB Türk Tabipleri Birliği

TTS Temporary Threshold Shift (Geçici eşik kayması)

TTV Transfusion Transmitted Virus (Transfüzyonla Bulaşan Virüs)

TURDEP Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye 

Kamu- Sen

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu

TV Tidal Volume (Soluk Hacmi)

TWA Time Weighted Average (Zaman Ağırlıklı Ortalama)

µg mikrogram

UÇÖ Uluslararası Çalışma Örgütü

UEMS Union Européenne des Médecins Spécialistes/ European Union of Medical Specialists (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği)

UIP Usual Interstital Pneumonia (Olağan İnterstisyel Pnömoni)

UİSFED Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (Birleşmiş Milletler HIV ve AIDS Ortak Programı)

UNDP United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

UNEP United Nations Environment Programme (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)

UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu)

UNS-CEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri 

Bilimsel Komitesi)

USD Amerikan doları
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USG Ultrasonografi

USPSTF United States Preventive Services Task Force (Amerika Birleşik Devletleri Koruyucu Hizmetler Görev Gücü)

UV Ultraviyole

UVR Ultraviyole Radyasyon

V Volt

VAC Alternatif akım voltajı

VC Vital Capacity (Vital Kapasite)

VDBW Verband Deutscher Betriebs ve Werksärzte (Alman Ticaret ve Şirket Doktorları Derneği)

VDC Doğru akım voltajı

VDT Video Görüntü Terminalleri

VKİ Vücut Kütle Indeksi

VSD Verem Savaş Dispanseri

WFOT World Federation of Occupational Therapists (Dünya Mesleki Terapistler Federasyonu)

WHA World Health Assembly (Dünya Sağlık Asamblesi)

WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)

VOC Volatile Organic Compound (Uçucu Organik Bileşik)

YDÖ Yaşam Doyumu Ölçeği

YÇBT Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi

YGKL Yükleniciler için Güvenlik Kontrol Listesi

YMA Yüksek Molekül Ağırlıklı

YODÇE Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü

YODÇEM Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi
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