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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ülke ekonomisinin çok daha iyi düzeylere ulaĢabilmesi için en değerli kaynak olan
insan ve zamanın daha verimli ve etkin kullanılması Ģarttır.
Her geçen gün artarak geliĢen teknoloji, sanayileĢmeyi de hızlandırmıĢtır. GeliĢen
teknoloji, toplumların refah düzeyini yükseltirken çevreyi ve çalıĢanların sağlık ve
güvenliklerini de tehdit etmektedir. Her yıl milyonlarca iĢçi çalıĢtıkları iĢletmelerde
karĢılaĢtıkları risklerden dolayı yaĢamını yitirmekte; meslek hastalığına ya da sakatlığa
maruz kalmaktadır. GeliĢmiĢ ülkeler, bu durum karĢısında yasal önlemlerle toplumsal eğitim
ve bilinçlendirme ile sorunun çözümünde önemli derecede yol almıĢtır. GeliĢmekte olan ve
geri kalmıĢ ülkelerde ise önlemler istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle iĢ kazaları ve
meslek hastalıkları giderek artmaktadır.
Bu modülde, iĢletmelerde iĢ sağlığı ve güvenliğine yönelik sağlık kontrollerini
öğreneceksiniz. Böylece, denetlediğiniz iĢletmelerde sağlığı olumsuz etkileyebilecek risk
faktörlerini tespit edip gerekli önlemlerin alınması için katkı sağlayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
ĠĢletmelerde, iĢ sağlığına yönelik sağlık kontrollerini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA







YaĢadığınız yerdeki bir iĢletmeyi ziyaret ederek çalıĢanların kiĢisel koruyucuları
kullanma durumlarını inceleyiniz.
Yapılan iĢin niteliğine uygun koruyucu kullanılıp kullanılmadığını inceleyiniz.
Ziyaret ettiğiniz iĢletmede, yangına karĢı yeterli güvenlik önlemi alınıp
alınmadığını inceleyiniz.
Ġlgili sağlık kurum ve kuruluĢlarına giderek bölgenizde en çok meydana gelen iĢ
kazaları ile ilgili araĢtırma yapınız.
Elde edilmiĢ kayıtlardan yararlanarak iĢ kazaları sonucu yeterli önlemlerin
alınıp alınmadığını değerlendiriniz.
Ziyaret ettiğiniz iĢletmede yapılan iĢin niteliğine göre karĢı karĢıya kalınan
meslek hastalıklarını ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını araĢtırınız.

1. Ġġ SAĞLIĞINA YÖNELĠK SAĞLIK
KONTROLLERĠ
İş, çevre ve sosyal faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi; sağlıklı ve
güvenli bir yaşama ve çalışma ortamı sağlanarak tüm insanların mutluluğuna zarar verici
olayların en aza indirilmesi, iş güvenliğinin ana amacıdır.

1.1. ĠĢ Sağlığı
ĠĢyerlerinde iĢin yürütülmesi ile ilgili olarak oluĢan tehlikelerden, sağlığa zarar
verebilecek Ģartlardan korunmak ve daha insanî bir iĢ ortamı oluĢturmak için yapılan metotlu
çalıĢmalardır.
Dünya Sağlık Örgütü(WHO) iĢ sağlığını; “çalıĢanların fiziksel, ruhsal ve sosyal
bakımdan tam iyilik halinin devamı, iĢ koĢulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle
çalıĢanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesi için iĢçinin psikolojik ve fizyolojik
özelliklerine uygun iĢlerde çalıĢtırılması gerekir” Ģeklinde tanımlamıĢtır.

1.1.1. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Ġlgili Tanımlar


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

3




















ĠĢveren: ĠĢçi çalıĢtıran gerçek veya tüzel kiĢiye ya da tüzel kiĢiliği olmayan
kurum ve kuruluĢlara, iĢveren denir.
ĠĢ: iĢçi ile iĢveren arasında kurulan iliĢkiye iĢ iliĢkisi denir.
Çocuk çalıĢan: 14 yaĢını bitirmiĢ, 15 yaĢını doldurmamıĢ ve ilköğretimini
tamamlamıĢ çalıĢandır.
Genç çalıĢan: 15 yaĢını bitirmiĢ; ancak 18 yaĢını tamamlamamıĢ çalıĢandır.
ĠĢ kazası: Beklenmeyen Ģekilde meydana gelen ve ölüme, maluliyete,
yaralanmaya ya da iĢyerinin veya iĢ ekipmanlarının zarara uğramasına yol açan
olaydır.
Meslek hastalığı: Yapılan iĢin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir nedenle veya
iĢin yapılıĢ koĢulları sebebiyle çalıĢanın ruhsal ve bedensel bütünlüğünü bozan
hastalıktır.
Önlem: ĠĢyerinde yürütülen iĢlerin bütün safhalarında mesleki riskleri ortadan
kaldırmak veya azaltmak için planlanan ya da alınan tedbirlerin tamamıdır.
ĠĢyeri: ĠĢveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve
olmayan unsurlar ile iĢçinin birlikte örgütlendiği birime iĢyeri denir.
ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliği: ĠĢin yapılması sırasında iĢyerindeki fiziki çevre
Ģartları sebebiyle iĢçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin
ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır.
Kaza: Ölüme, sağlık bozulmasına, yaralanmaya, hasara, zarara ya da diğer
kayıplara yol açan istenmeyen olaydır.
Tehlike: Yaralanmaya, sağlık bozulmasına, çalıĢma ortamının bozulmasına,
malın/mülkün hasar görmesine veya bunlardan birkaçının bir arada bulunmasına
neden olabilecek potansiyel zararlı kaynak veya durumdur.
ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliği yönetim sistemi: Organizasyonun yönetim sisteminin,
faaliyet alanı ile ilgili ĠSĠG risklerini yönetmek için kullanılan parçasıdır. Bu
sistem, organizasyonun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, iĢ
pratiklerini, prosedürleri, süreçleri ve ĠSĠG sisteminin geliĢtirilmesi,
uygulanması, iyileĢtirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması
için kaynakları kapsar.
Organizasyon: ġirket, iĢletme, firma, giriĢim, enstitü ya da birliktir.
OHSAS: ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemidir. (Occupational Health and
Safety Assesment Series)
ISO 9001: ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir
standarttır. Standart merkezi Ġsviçre‟nin Cenevre kentinde yer alan ve 90‟dan
fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International
Organization of Standardization–IOS) tarafından geliĢtirilmiĢtir.
ILO: Uluslararası çalıĢma örgütüdür. (International Labour Organization )

1.2. ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliğinin Amaçları
ĠĢyerinde çalıĢan iĢçilerin sağlığını ve iĢ güvenliğini sağlamayı; bir baĢka ifade ile
iĢyerinde doğabilecek iĢ kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karĢı gerekli
tedbirleri almayı, bu husustaki Ģartları yerine getirmeyi amaçlar.
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Bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin eksiksiz
bulundurulması ve alınan önlemlerin uygulanmasından iĢveren sorumludur; fakat
çalıĢanlarda öngörülen tedbirlerle ilgi Ģartlara uymakla yükümlüdürler.
ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliğinin amaçlarını üç baĢlık altında toplayabiliriz:




ÇalıĢanları korumak: ÇalıĢanları korumak, iĢ güvenliği çalıĢmalarının ana
amacıdır. ÇalıĢanları iĢyerinin olumsuz etkilerinden koruyarak; rahat ve güvenli
bir ortamda çalıĢmalarını sağlamaktır.
Üretim güvenliğini sağlamak: Üretimin, aksamadan devam ettirilebilmesini
sağlamaktır. Üretim güvenliğinin sağlanması, beraberinde iĢ veriminin artması
sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.
ĠĢletme güvenliğini sağlamak: ĠĢyerinin ve iĢyerinde bulunan her türlü makine
ve teçhizatın güvenliğinin sağlanmasıdır.

1.2.1. ÇalıĢanları Korumak
ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliğinin ilk amacı: ÇalıĢanları iĢyerinin olumsuz etkilerinden
korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalıĢmalarını sağlamaktır.
ĠĢveren, aĢağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle
yükümlüdür:




ĠĢçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi,
eğitim ve bilgi verilmesi dâhil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu
yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır.
Sağlık ve güvenlik önlemlerinin değiĢen Ģartlara uygun hale getirilmesi ve
mevcut durumun sürekli iyileĢtirilmesi amaç ve çalıĢması içindedir.
Sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aĢağıdaki
genel prensiplere uyar.

Bunlar:









Risklerin önlenmesi,
Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,
Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,
ĠĢin kiĢilere uygun hale getirilmesi için özellikle iĢyerlerinin tasarımında,
iĢ ekipmanları, çalıĢma Ģekli ve üretim metotlarının seçimine özen
gösterilmesi, özellikle de monoton çalıĢma ve önceden belirlenmiĢ üretim
temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi,
Teknik geliĢmelere uyum sağlanması,
Tehlikeli makinaların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla
değiĢtirilmesi,
Teknolojinin, iĢ organizasyonunun, çalıĢma Ģartlarının, sosyal iliĢkilerin
ve çalıĢma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir
önleme politikasının geliĢtirilmesi,
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Toplu korunma önlemlerine, kiĢisel korunma önlemlerine göre öncelik
verilmesi,
ĠĢçilere, uygun talimatlar verilmesidir.

1.2.1.1. KiĢisel Korunma Araçları
Risk değerlendirme sonuçları ve ortam ölçümleri dikkate alınarak iĢyerlerinde kiĢisel
koruyucu donanımlar bulundurulmalı; zimmet karĢılığı çalıĢanlara verilerek
kullandırılmalıdır. Belli baĢlı kiĢisel korunma araçlarını Ģöyle sıralayabiliriz:


Baret: Ġçinde bir ayar kayıĢı, file veya bantlar bulunan ve baĢı darbelere karĢı
koruyan sert bir baĢlıktır.

BaĢlarına bir cismin düĢmesi, çarpması veya vurulması tehlikesi olan iĢlerde çalıĢan
iĢçilere, baĢın korunması için baĢa iyi oturan, yanmaz veya ağır yanar malzemeden ve
elektrik tehlikesi olan yerler için iletken olmayan malzemeden yapılmıĢ uygun baretler
verilmelidir. KullanılmıĢ baretler, dezenfekte edilmeden baĢka iĢçilere verilmemelidir.
Makinelerin yanındaki iĢçilerin saçları, bütünüyle uygun keplerle veya benzeri bir örtü ile
korunmalıdır. Kadınların saçlarının korunmasında, önden bağlanan baĢörtüleri
kullanılmamalıdır.

Resim 1.1: Baret



Koruyucu gözlük: Kullanan kimsenin her durumda ve iĢin özelliğine göre
gözlerini korumak üzere yapılmıĢ değiĢik tipteki gözlüklerdir.

Gözler için tehlikeli olan iĢlerde çalıĢan her iĢçiye, gözün korunması için iĢe en uygun
gözlükler verilmeli ve iĢçiler bu gözlükleri kullanmalıdırlar. Normal görmeleri için sıhhi
gözlük kullanmak zorunda bulunan iĢçilerin, koruyucu gözlük takmaları gerektiği hallerde,
koruyucu gözlüklerin camları, sıhhi gözlükteki camların numaralarına uymalı veya koruyucu
gözlüklerin sıhhi gözlükler üzerine takılması sağlanmalıdır. Koruyucu gözlükte, yüz
siperinde ya da çeĢitli maskelerde kullanılan cam veya saydam plastik malzeme, iĢe uygun
ve dayanıklı olmalı, normal görmeyi bozacak duruma gelen gözlük veya siperler
kullandırılmamalıdır.
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Kesme, zımba, perçin, kalafat, raspa ve kuru taĢlama gibi iĢlerde çalıĢan iĢçilere, parça
veya çapak sıçramalarına karĢı, kırılmaz saydam plastikten veya tel kafesten yapılmıĢ gözlük
verilmelidir. ErimiĢ maden iĢlerinde çalıĢan iĢçilere, ıĢınlara karĢı, uygun renkli, ısıya ve
sıçrayacak parçalara karĢı dayanıklı, gerektiğinde mafsallı uygun koruyucu gözlükler ve
siperler verilmelidir.
Asitlerle veya kostik maddelerle çalıĢan iĢçilere, cam etrafındaki çerçeveleri yüze
kolayca uyacak ve havalandırma delikleri, sıçrayacak sıvının girmesini engelleyecek Ģekilde
yapılmıĢ gözlükler verilmelidir. Gözleri rahatsız eden gaz, duman veya buğuların bulunduğu
yerlerde çalıĢan iĢçilere, havalandırma delikleri bulunmayan, gözleri sıkıca çevreleyen, bu
maddelere karĢı dayanıklı malzemeden ve buğulanmayı önleyecek Ģekilde yapılmıĢ
koruyucu gözlükler verilmelidir. Oksijen kaynağı, elektrik kaynağı, kesme ve ocak iĢleri
veya benzeri fazla ıĢıklı iĢlerde çalıĢan iĢçilere, meydana gelen ıĢınlardan gözleri koruyacak
nitelikte renkli malzemeden yapılmıĢ uygun koruyucu gözlükler verilmelidir. Kullanılmayan
yüz siperleri ve koruyucu gözlükler, özel yerlerde saklanmalıdır.

Resim 1.2: Koruyucu gözlükler



Yüz siperi: Ayarlı bir bantla baĢa tespit edilebilen, mafsallı Ģekilde indirilip
kaldırılabilen ve yüzü, kısmen veya tamamen dıĢ etkilere karĢı koruyan saydam
özellikte koruyucu malzemedir.

Resim 1.3: Baretli yüz siperleri



BaĢlık: ĠĢçilerin baĢlarına giydikleri ve gözlerini, yüzlerini boyunlarını koruyan
araçlardır.
ĠĢin özelliğine göre iĢçilere; kulakları, alnı, yanakları ve yüzü kıvılcıma, erimiĢ metale,
fırlayan parçalara ve kıymıklara ve benzerlerine karĢı koruyan uygun baĢlıklar verilmelidir.
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Siper: El ile tutulan veya iĢçinin müdahalesi olmadan lüzumlu bir yere tespit edilerek
gözleri ve yüzü koruyan saydam malzemedir.


Filtreli toz maskesi: Yüze takılan ve kullanan kimseye, çevresindeki tozlu
havayı, bir filtreden geçirerek veren maskedir.

Resim 1.4: Filtreli toz maskeleri




Süzgeçli gaz maskesi: Havanın içerdiği zararlı gaz ve buharları süzmek üzere
kimyasal maddeler ihtiva eden süzgeci bulunan maskedir. Süzgeçli maskeler,
kapalı veya oksijenin kıt bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
Basınçlı temiz hava maskesi: Kullanan kimsenin baĢına takılan spiralli bir
hortumla uygun bir sistemden alınan basınçlı temiz havayı veren maskedir.

Basınçlı, temiz hava maskeli ve hortumlu maskeler, ivedili iĢlerde veya süzgeçli
maskelerin kullanılmadığı yerlerde kullanılmalıdır. Basınçlı temiz hava maskeleri ile basınçlı
havanın sağlandığı kaynak arasındaki uzaklık 45 metreyi geçmemelidir.


Hortumlu temiz hava maskesi: Kullananın yüzüne takılan ve ucundaki hortum
vasıtası ile normal atmosfer basıncındaki temiz havanın solunmasını sağlayan
maskedir.

Hortumlu temiz hava maskeleri için kullanılan hortumların iç çapı en az 2, 5
santimetre, boyu da 15 metre olmalı ve hortum, ezilmeyecek malzemeden yapılmalı ve
havanın girdiği ucunda, bir süzgeci ve bağlantı çengeli veya çubuğu bulunmalıdır.


Basınçlı oksijen solunum cihazı: Yüze takılan bir maskeye bağlı, oynak bir
hortum vasıtasıyla oksijen ihtiva eden uygun bir sistemle bağlantılı cihazdır.

Temiz hava kaynağından 45 metre uzaklıkta ve solunuma zararlı Ģartlar altında
çalıĢmak zorunda kalan iĢçilere, basınçlı oksijen veya basınçlı hava solunum cihazları
verilmelidir; ancak, çıplak ateĢle çalıĢılan yangın veya yangın tehlikesi bulunan yerlerde,
basınçlı oksijen solunum cihazı kullanılmamalıdır.
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Basınçlı oksijen veya basınçlı hava ve benzeri solunum cihazları, eğitilmiĢ personel
tarafından kullanılmalıdır. Basınçlı oksijen cihazında, basınç düĢürme regülatörü bulunmalı
ve regülatör, dakikada 2 litreden eksik olmayacak Ģekilde oksijen vermek üzere
ayarlanmalıdır.



Basınçlı hava solunum cihazı: Yüze takılan bir maske ile oynak bir hortum
vasıtasıyla basınçlı hava ihtiva eden tüple bağlantılı cihazdır.
Oksijen üretimli solunum cihazı: Yüze takılan bir maske ile kimyasal bir
yolla üretilen oksijenin solunumunu sağlayan cihaz, anlamındadır.

Arızalı solunum cihazları, bu arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolları yapılmadan
kullanılmamalıdır. Her kontrolden sonra kontrolü yapan yetkili eleman tarafından bir rapor
düzenlenmeli ve bu rapor, dosyasında saklanmalıdır.
Solunum cihazları ve maskeler, her kullanılıĢtan sonra dezenfekte edilmeli,
kullanılmadıkları zaman ise temiz, serin, kuru ve kolayca eriĢilebilir bir yerde düzgün bir
Ģekilde saklanmalıdır. Solunumu güçleĢtiren, depolama ve kullanma süresi biten filtre veya
süzgeçler derhal değiĢtirilmelidir. Maskeler, filtreler, süzgeçler ve tüpler, periyodik olarak
kontrol edilmelidir.
Maske veya solunum cihazına gelen havanın, oksijenin basıncı, her zaman kullanan,
iĢçiyi rahatsız etmeyecek Ģekilde ayarlanmalıdır.
Oksijen tüpleri, 150 atmosferlik basıncı aĢmayacak Ģekilde doldurulmalı ve
kullanılırken bunların görülebilen bir yerine manometre takılmalıdır. Solunum cihazlarının
ve maskelerin emniyet supapları, regülâtörleri, bağlantıları ve oksijen sarfiyatı, en geç ayda
bir ve cihazın tümü ile manometreler en geç 6 ayda bir yetkili eleman tarafından kontrol
edilmelidir.


Kulak tıkaçları: Gürültülü yerlerde çalıĢan iĢçilere, kulakların korunması için
uygun kulak tıkaçları verilmeli ve bu tıkaçlar her gün temizlenip steril
edilmeden diğer bir iĢçiye verilmemelidir.

Resim 1.5: Kulak tıkaçları



Koruyucu elbiseler, önlük ve emniyet kemerleri: Vücuda uygun, çalıĢmada
hareketi engellemeyecek nitelikte, cep kapakları, saçak gibi sarkıntılı kısımları
bulunmayan, cepleri az ve küçük olan giysilerdir.
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Kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları sokakta giyilmez bir halde kirletecek
iĢlerde çalıĢan iĢçilere, iĢin gerektirdiği Ģekil ve nitelikte koruyucu giyim eĢyası olarak birer
iĢ elbisesi veya iĢ gömleği giydirilmelidir. Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve zehirli tozlarla
çalıĢan iĢçilerin giydiği iĢ elbiselerinde kol kapakları, pantolon paçalarında dubleler ve cep
gibi tozun birikebileceği kısımlar bulunmamalıdır. ĠĢbaĢında yırtık, sökük, sarkıntılı elbiseler
giyilmemeli, döner veya diğer hareketli makinelerdeki çalıĢmalarda, boyunbağı, anahtarlık,
saat zinciri ve baĢörtüsü gibi sarkan ve yüzük, bilezik, kol saati gibi metal eĢya
kullanılmamalıdır. Parlama veya yanma tehlikesi bulunan yerlerde çalıĢma sırasında kolalı
gömlek, parlayıcı selüloz türevinden yapılmıĢ siper, kasket ve gözlük çerçevesi gibi kolay
yanabilecek eĢya kullanılmamalıdır. ĠĢbaĢında, sıvalı kollu gömlek yerine kısa kollu gömlek
giyilmelidir. Keskin veya sivri uçlu eĢya ile patlayıcı, parlayıcı maddeler ve yanıcı sıvılar
cepte taĢınmalıdır.
Döner veya hareket halinde bulunan makineler yanında veya yakınında çalıĢırken
önlük takılmamalıdır; ancak, iĢin gereği olarak önlük giyilmesi zorunlu olan hallerde
bunların göğüs kısmı, belden ayrı olmalı ve her iki kısım da iĢçinin vücuduna gayet ince
bağlarla tutturulmalıdır.

Resim 1.6: KurĢundan koruyucu önlük, kaynakçı önlüğü, kimyasal koruyucu önlük

Açık ateĢ karĢısında, ocak önünde, kızgın veya erimiĢ madenle çalıĢan iĢçilerin
kullanacağı önlükler, yanmaz veya deri gibi güç yanan maddeden yapılmıĢ olmalı ve ayrıca
göğüslük kısımları da bulunmalıdır.

Resim1.7: Koruyucu Elbiseler
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Asitler veya kostiklerle çalıĢan iĢçilerin kullanacağı önlükler, kauçuktan veya bu
maddelerin etkisine dayanıklı diğer malzemeden yapılmıĢ olmalı ve ayrıca göğüslük
kısımları da bulunmalıdır.
Radyoaktif maddelere maruz bulunan iĢçilerin kullanacağı önlükler, kauçuk veya
baĢka su geçirmez malzemeden yapılmıĢ olmalı ve ayrıca göğüslükleri de bulunmalıdır.
Röntgen (x) ıĢınlarından korunmak için kullanılacak kurĢun önlükler, göğüs kemiği,
köprücük kemikleri, önde göğsün tümünü örtecek ve belden en az 40 santimetre sarkacak
Ģekilde yapılmalı ve bunların sağlayacağı güvenlik en az 1 milimetre kalınlığında kurĢun
levhanın sağlayacağı güvenliğe eĢit olmalıdır.
Emniyet kemerleri; kromlu kalın kösele kayıĢlarından, keten, pamuk dokuma veya
uygun diğer bir malzemeden yapılmıĢ olmalıdır.
Emniyet kemerleri, en az 12 santimetre geniĢliğinde ve 6 milimetre kalınlığında uygun
malzemeden yapılmalı ve taĢıma yükü en az 1150 kilogram olmalıdır.
Emniyet kemerlerinin ve teçhizatının, kesik veya kusurlu bulunup bulunmadığı, perçin
veya dikiĢlerinin sağlam olup olmadıkları, periyodik olarak kontrol edilmeli ve arızalar
giderilmeden, kusurlar düzeltilmeden kemerler kullanılmamalıdır.
Emniyet kemerlerinin bütün teçhizatı, kemerin dayanması gereken 1150 kilogram
yüke dayanmalıdır.

Resim 1.8: Emniyet Kemerleri



Eldivenler: El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, iĢçinin
ellerine ve yapacağı iĢe uygun seçilmiĢ olmalıdır.
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Resim 1.9: Çelik örgü eldiven, asit eldiveni, plastik noktaları kesilmeye dayanıklı eldiven

Matkap, pres ve benzeri diğer tezgahlarda çalıĢan iĢçiler eldiven kullanmamalıdır.
Kesici veya aĢındırıcı maddelerle çalıĢan iĢçilere verilecek eldivenler, ellik veya el kılıfları,
iĢe dayanıklı malzemeden yapılmıĢ olmalıdır. AĢındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya
sürekli olarak su içinde el ile yapılan çalıĢmalarda, iĢçilere lastik veya benzeri malzemeden
yapılmıĢ uygun eldivenler verilmelidir.


Koruyucu tozluklar: Elektrik veya telgraf direkleri ile ağaçlara ve benzeri
yerlere tırmanması gereken iĢçilere, ayak ve bacaklarının korunması için uygun
koruyucu tozluklar verilmeli ve bunlar kolayca çıkarılabilecek Ģekilde yapılmıĢ
olmalıdır.

ErimiĢ madenle çalıĢan iĢçilere; asbest veya baĢka yanmaz malzemeden yapılmıĢ, diz
kapağını örten koruyucu tozluklar verilmelidir. Balta, orak veya buna benzer kesici aletlerle
çalıĢan iĢçilere, sağlam ve iĢe dayanıklı bilek tozlukları verilmelidir.


Koruyucu ayakkabılar: Ağır veya yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp
taĢındığı iĢlerde, iĢçilerin pabuçlarının üzerine metal bir koruyucu takılmalı
veya çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı verilmelidir.

Resim 1.10: Çelik Burunlu Ayakkabı
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Asit veya kostiklerle çalıĢan iĢçilere, lastik veya benzeri malzemeden yapılmıĢ ve bu
maddelere dayanıklı, çizme veya ayakkabılar verilmelidir.
ErimiĢ maden veya sıcak veya yıpratıcı; aĢındırıcı ve kemirici ve benzeri maddelerle
çalıĢan iĢçilere, tahta tabanlı uygun ayakkabılar verilmelidir.
Emniyet ayakkabılarının burunlarındaki metal bombeler, 100 santimetreden düĢecek
20 kilograma dayanacak Ģekilde, çelik veya baĢka bir maddeden yapılmıĢ olmalıdır.
Elektrik iĢlerinde çalıĢan iĢçilere, çivili veya kabaralı ayakkabılar giydirilmemeli;
topukları ve tabanı tahta kavilyalı veya dikiĢli veya lastik ayakkabılar verilmelidir.
Kıvılcımı tehlikeli olan iĢlerde çalıĢan iĢçilerin ayakkabılarında; çelik veya demir çivi,
kabara, burun demiri, nalça gibi metal kısımlar bulunmamalıdır.
Su veya çamur içinde veya havuzlarda çalıĢan iĢçilere, uygun boyda ve nitelikte
çizmeler verilmelidir.
Sırtta taĢınan solunum cihazlarında, fosfor esans manometreleri ile birlikte hava
basıncı belirli bir seviyeye düĢtüğünde, harekete geçen sesli bir uyarma tertibatı
bulunmalıdır.

1.2.1.2. ĠĢçilerin Eğitimi
ĠĢyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için iĢveren, her iĢçinin
çalıĢtığı yere ve yaptığı iĢe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi
almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle;





ĠĢe baĢlanmadan önce,
ÇalıĢma yeri veya iĢ değiĢikliğinde,
ĠĢ ekipmanlarının değiĢmesi halinde,
Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır.

ĠĢverenler, iĢyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalıĢma ortamının tesis edilmesi için gerekli
önlemleri almakla ve eğitimleri vermekle yükümlüdürler. Bu amaçla; iĢyerlerinde sağlıklı ve
güvenli bir ortamı temin etmek, iĢ kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalıĢanları
yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karĢı karĢıya bulundukları
mesleki riskler ile bu risklere karĢı alınması gerekli tedbirleri öğretmek iĢverenin görevidir.
Ayrıca iĢveren, iĢ sağlığı ve güvenliği bilinci oluĢturarak uygun davranıĢ kazandırmak,
değiĢen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilemek ve gerektiğinde periyodik
olarak tekrarlamakla ve çalıĢanlarına iĢ sözleĢmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi
vermekle yükümlüdür.
ÇalıĢanlara verilecek eğitim, iĢyerinin faaliyet alanına göre aĢağıdaki ve benzeri
konulardan seçilir;


Genel iĢ sağlığı ve güvenliği kuralları,
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ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve iĢyerindeki riskler,
Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanması,
ĠĢ ekipmanlarının güvenli kullanımı,
ÇalıĢanların yasal hak ve sorumlulukları,
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
ĠĢyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
KiĢisel koruyucu alet kullanımı,
Ekranlı ekipmanlarla çalıĢma,
Uyarı iĢaretleri,
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
Temizlik ve düzen,
Yangın olayı ve yangından korunma,
Termal konfor Ģartları,
Ergonomi,
Elektriğin tehlikeleri, riskleri ve bu risklerin önlemleri,
Ġlk yardım, kurtarma.

ĠĢyerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilerek çalıĢanların özlük dosyalarında
saklanır.

1.2.1.3. ĠĢçilerin Bilgilendirilmesi
ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için
iĢçilerin bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla;




ĠĢveren, iĢyerinin büyüklüğüne göre; iĢyerinin geneli ile iĢçinin çalıĢmakta
olduğu bölümde veya yaptığı her iĢte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik
riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında, iĢyerinde görevlendirilen
kiĢiler hakkında, iĢçilerin ve temsilcilerinin gerekli bilgiyi almalarını sağlamak
zorundadır.
ĠĢveren, iĢyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görev ve sorumluluğu
bulunan iĢçilerin veya temsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için;






Risk değerlendirmesi ve alınan koruyucu önlemleri,
ĠĢ kazası kayıtları ve raporlarını,
Ġlgili kurum ve kuruluĢlardan koruma ve önleme ile ilgili bilgilere
ulaĢabilmelerini sağlar.

ĠĢveren, iĢyerinde yapılan iĢlerin özelliklerini dikkate alarak;


Kullanılacak iĢ ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi,
iĢyerindeki çalıĢma düzeni gibi konular da iĢçilerin sağlık ve güvenliği
yönünden tüm riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre;
iĢverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalıĢma Ģekli ve üretim
yöntemleri, iĢçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini
yükseltmeli ve iĢyerinin idari yapılanmasının her kademesinde
uygulamalıdır.
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Bir iĢçiye herhangi bir görev verirken iĢçinin sağlık ve güvenlik
yönünden uygunluğunu göz önüne almalıdır.
Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iĢ
ekipmanının çalıĢma ortam ve koĢullarına, iĢçilerin sağlığı ve güvenliğine
etkisi konusunda iĢçiler veya temsilcileri ile istiĢarede bulunmalıdır.
Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve
talimat verilen iĢçilerin girebilmesi için uygun önlemleri almalıdır.



Aynı iĢyerinin birden fazla iĢveren tarafından kullanılması durumunda
iĢverenler, yaptıkları iĢin niteliğini dikkate alarak iĢ sağlığı ve güvenliği ile iĢ
hijyeni önlemlerinin uygulanmasında iĢbirliği yapmalı; mesleki risklerin
önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalıĢmaları koordine etmeli; iĢçi veya
iĢçi temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirmelidirler.



ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile iĢ hijyeni konusunda alınacak önlemler hiç bir Ģekilde
iĢçilere mali yük getirmemelidir.

1.2.2. Üretim Güvenliğini Sağlamak
ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluĢabilecek iĢ gücü ve iĢ günü
kayıplarının en aza indirgenmesi ve dolayısıyla iĢ veriminde artıĢın sağlanması ile üretim
düzeyinin korunması, iĢ sağlığı ve iĢ güvenliğinin amaçlarından biridir.
Bir iĢ yerinde üretim güvenliğinin sağlanması, beraberinde verimin artması sonucunu
doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir. ĠĢyerinde çalıĢan iĢçilerin
korunmasıyla meslek hastalıkları ve iĢ kazaları sonucu ortaya çıkan iĢ gücü ve iĢ günü
kayıpları azalacak, dolayısı ile üretim korunacak ve daha sağlıklı ve güvenli çalıĢma
ortamının iĢçiye verdiği güvenle iĢ veriminde artma olacaktır.

1.2.3. ĠĢletme Güvenliğini Sağlamak
ĠĢyerinde alınacak tedbirlerle iĢ kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalıĢma
ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dıĢı kalmaları, patlama olayları,
yangın gibi iĢletmeyi tehlikeye düĢürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından iĢletme
güvenliği sağlanmıĢ olur. Yani iĢletme güvenliği deyince; çalıĢanların (can) güvenliği,
makine ve araçların güvenliği, iĢyerinin güvenliği, çevrenin güvenliği, üretilen mal veya
hizmetin güvenliğinin sağlanması akla gelmektedir.

1.2.3.1. ĠĢyerlerinde Bulunması Gereken Sağlık ġartları ve Güvenlik Tedbirleri
ĠĢyeri kurulması amacıyla yeniden yaptırılacak binalarla bunlara yapılacak her çeĢit
ekler ve bunlardaki değiĢiklikler, mevzuata ve o binada yapılacak iĢin nitelik ve özelliklerine
uygun olmalıdır. ĠnĢası önceden yapılmıĢ olan herhangi bir binanın tümünün veya bir
kısmının iĢyeri olarak kullanılması halinde de aynı koĢullar geçerlidir. Bu koĢullar Ģunlardır:
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ĠĢyerlerinin çatıları; ısı, rüzgar, yağmur, kar gibi dıĢ etkilerden iĢçileri tamamen
koruyacak Ģekilde dayanıklı ve muhafazalı yapılmalıdır. Çatının üzeri, yazın
fazla ısı geçiren saç ve benzeri malzeme ile örtülü bulunduğu takdirde, ayrıca
bir tavan yapılmalı, bununla çatı arasında hava akımı sağlayacak menfezler
(delikler) bulunmalıdır.
ĠĢyerlerinde iĢçilerin daimi olarak çalıĢtırıldığı yerlerin tavan yüksekliği, en az 3
metre olmalıdır.
ĠĢyerlerindeki hava hacmi, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı
hacimler dahil olmak üzere, iĢçi baĢına en az 10 metreküp olmalıdır.
Her iĢyerinde makine, tezgah, malzeme ve benzeri tesisler çalıĢan iĢçilerin
iĢlerini rahatça yapmalarına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye
sebebiyet vermeyecek Ģekilde yerleĢtirilmeli ve gereği gibi korunmalıdır.
ĠĢyeri olarak kullanılan binaların döĢeme yüzeyine, orada çalıĢan iĢçiler için
tehlikeli olacak Ģekilde, makine, tesis, ham, yarı iĢlenmiĢ veya tam iĢlenmiĢ
malzeme bırakılmamalıdır.
ĠĢyerlerinde taban döĢeme ve kaplamaları, sağlam, kuru ve mümkün olduğu
kadar düz ve kaymayacak bir malzeme ve kolayca yıkanıp temizlenmeye de
elveriĢli olmalıdır.
Yapılan iĢe göre, tabana fazla su veya sulu Ģeyler dökülen iĢyerlerinde, çamur
yahut bulaĢık su birikintileri olmaması için gerekli tedbirler alınmalı ve yer
sifonları konulmalıdır.
Taban ve asma katların döĢemeleri, üzerine konulacak makine, alet ve edevat ve
benzeri malzeme ile orada çalıĢtırılacak iĢçilerin ağırlığına dayanabilecek
Ģekilde yapılmıĢ olmalı ve metrekare hesabı ile taĢıyabilecekleri en çok ağırlık
miktarları, yetkili teknik elemana tespit ettirilmelidir.
AhĢap ve yanıcı maddelerden yapılmıĢ döĢemelerin bulunduğu yerlerde, açık
ateĢ veya alevle çalıĢmalar yapılmamalıdır.
Teknik nedenlerle döĢemelerde çukur, delik, merdiven baĢları, kanallar gibi
tehlike gösteren seviye farkı bulunduğu hallerde, gerekli tedbirler alınmalıdır.
Ġçinde aĢındırıcı, yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap, sarnıç, kuyu,
havuz ve depoların ağızları, döĢeme ile aynı seviyede bulunuyorsa bunların
kenarları, sağlam bir korkulukla çevrilmeli veya ağızları kapakla örtülmelidir.
ĠĢyerlerindeki koridorlar, iĢçilerin kolaylıkla gelip geçmesini sağlayacak ve
tehlike baĢ gösterdiğinde iĢyerini çabuklukla boĢaltmaya yetecek geniĢlikte
olmalı, tabii veya suni ıĢıkla aydınlatılmalıdır.
Makineler, motorlar ve bunlar tarafından çalıĢtırılan aletler ve diğer tezgâhlar
arasındaki açıklık, iĢçilerin rahat çalıĢmalarını sağlamak üzere en az 80
santimetre olmalıdır.
ĠĢyerindeki geçitlerin geniĢliği, oradan geçecek iĢçilerin miktarına ve malzeme
hareketine uygun olarak ayarlanmalı ve bu geniĢlik 120 santimetreden az
olmamalıdır. Geçitlerin tabanı sağlam, arızasız ve kaymaz Ģekilde yapılmıĢ
olmalı; ayrıca geçitler iĢaretlenmelidir.
ĠĢyerlerindeki kapıların yükseklik ve geniĢliği, oralarda çalıĢanların serbestçe
girip çıkmalarına elveriĢli ve dıĢarıdan gelecek sıcak ve soğuk havadan veya
zararlı koku gaz ve gürültüden iĢçileri koruyacak Ģekil de ve nitelikte yapılmıĢ
olmalıdır. BoĢluğa açılan kapı ve diğer menfezlerin, uygun koruyucuları veya
korkulukları bulunmalıdır.

16

















ĠĢyerlerinde dıĢarıdan ıĢık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile
menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı, iĢyeri taban yüzeyinin en az 1/10
oranında olmalıdır
DıĢ pencere ve menfezler iĢyerine ıĢığı, bol ve eĢit olarak yayacak ve ihtiyaca
göre kolayca açılıp kapanabilecek ve temizlenebilecek Ģekilde yapılmalıdır.
ĠĢçilerin, pencere ve menfezlerden gelen güneĢ ıĢığına ve ısısına veya hava
akımlarına karĢı sağlıklarını koruyacak Ģekilde, gereğine göre, perde, tente veya
panjur konur yahut camların boyanması gibi tedbirler de alınır.
ĠĢyerlerinde kullanılacak korkuluklar; sağlam bir Ģekilde ahĢap boru veya metal
profilli malzemeden yapılmalı, yüzeyleri pürüzlü ve köĢeleri keskin
olmamalıdır. Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olmalıdır.
ĠĢyerleri, gün ıĢığıyla yeter derecede aydınlatılmalıdır.
ĠĢyerlerinde suni ıĢıkla aydınlatma yapıldığı durumlarda, iĢin niteliğine uygun
yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.
Kapalı iĢyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin, yapılan iĢin niteliğine uygun
olmakla beraber ılımlı bulunması esastır. Bu nedenle yazın, sıcaklığın
dayanılmayacak bir dereceye çıkmaması için iĢyerlerinde serinletici tedbirler
alınmalı, kıĢın da iĢçilerin muhtaç bulundukları en az sıcaklığın sağlanması için
iĢyerleri uygun Ģekilde ısıtılmalıdır.
Kapalı iĢyerleri; günde en az bir defa, bir saatten az olmamak üzere
havalandırılmalıdır.
Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran iĢlerin yapıldığı yerlere, bunları
çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler yapılmalı ve yapılan iĢin niteliğine göre
bu tedbirlerin yetmediği durumlarda diğer teknik tedbirler alınmalıdır.
Boğucu, zehirli veya tahriĢ edici gaz ve duman meydana gelen iĢyerlerinde,
iĢçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için havalandırma tesisatı
yapılmalı ve iĢçilere, yapılan iĢin özelliğine göre maske ve diğer koruyucu araç
ve gereçler verilmelidir.
Ağır ve tehlikeli iĢlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli
geçmemelidir. Daha çok gürültülü çalıĢmayı gerektiren iĢlerin yapıldığı
yerlerde, gürültü derecesi en çok 95 desibel olabilir. Bu durumda iĢçilere baĢlık,
kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilmelidir.
Birden fazla katlı binalardaki iĢyerlerinde asansör tertibatı bulunsa da katlar
arasındaki inip çıkmalar, aĢağıda yazılı özellikleri bulunan sabit merdivenlerle
sağlanmalıdır.






Merdivenlerin; ateĢe dayanıklı taĢ, suni taĢ, tuğla, betonarme, metal veya
benzeri yanmaz maddelerden yapılmıĢ olması Ģarttır.
Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara
aralıkları, en çok 2 santimetre olmalıdır.
Merdivenlerin geniĢliği, bakım iĢlerinde kullanılanlar dıĢında en az 110
santimetre olmalı ve merdiven korkuluklarının bu geniĢlik içinde
bulunmaları zorunluluğu halinde net geniĢlik 100 santimetreden az
olmamalıdır.
Merdivenlerde, baĢ üstü boĢlukları bulunmalı ve bu boĢlukların
yüksekliği de 220 santimetreden az olmamalıdır.
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Basamakların eni, bakım merdivenleri dıĢında, 22 santimetreden az
olmamalı ve yükseklikleri, en az 13 santimetre ve en çok 26 santimetre
olmalıdır.
Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan
bulunmalıdır.
GeniĢliği 225 santimetreyi aĢan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir
tırabzan bulunmalıdır.
ĠĢyerlerindeki merdivenler, bir tehlike anında, orada çalıĢan iĢçilerin
kolayca çıkmalarına yeterli geniĢlikte olmadığı takdirde, bina durumunun
elveriĢliliğine göre, bunların geniĢletilmesi veya içten ek merdivenler
yapılması veya kolay yanmayan veya yanmaz maddelerden dıĢarıya çıkıĢ
merdivenleri yapılması gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
Bakım, onarım ve kontrol için iĢyerlerinde kullanılan bütün merdivenler
görülmeli iĢe uygun sağlamlıkta olmalı ve bunların geniĢliği 55
santimetreden dar olmamalı, geniĢlikleri en az 13 santimetre olmalıdır.

ĠĢyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuatın ve
tekniğin öngördüğü Ģekilde imal ve inĢa edilerek kurulması ve bakımlarının
yapılması Ģarttır.
ÇalıĢılan yerler, günde en az bir kere temizlenmiĢ olmalıdır.
DeğiĢen ve kokuĢan organik maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde; maddelerin
parçalandığı, ayıklandığı, tarandığı kısımlarının tabanı su geçirmez bir
maddeden ve her türlü birikintiyi önleyecek Ģekilde yapılmıĢ olmalı ve duvarlar
kolayca yıkanacak bir sıva ile sıvanıp boyanmalıdır. Duvarlar ve taban, en az
ayda bir defa dezenfekten bir solüsyonla temizlenmelidir.
Atölyeler ile iĢçilerin çalıĢtığı diğer yerler; fosseptiklerden, koku çıkaran her
türlü çukur ve yerlerden ve enfeksiyon kaynaklarından yeterli uzaklıkta
bulunmalı ve bunların kokularından korunmalıdır.
Yemeklerini iĢyerinde yemek zorunda olan iĢçiler için iĢverence, rahat yemek
yenebilecek nitelik ve geniĢlikte bir yer sağlanmalıdır.
Yemekhane yeri iĢyerinden tamamen ayrılmıĢ, soyunma yerleri ve lavabolara
yakın bir yerde yapılmalıdır.
ĠĢveren tarafından yemek verilmeyen yerlerde, iĢçilerin kendi yemeklerini
ısıtabilmeleri ve koruyabilmeleri için özel bir yer ayrılmalıdır.
ĠĢyerlerinin uygun mahallerinde, yeter sayıda hela bulundurulmalıdır.
ĠĢçilerin iĢten çıkarken el ve yüzlerini yıkayıp temizlemeleri için iĢyerlerinin
uygun yerlerinde yeterli kadar musluklu akarsu, temizlik ve silecek malzemesi
bulundurulmalıdır.
ĠĢveren, iĢin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin yeterli olmadığı
hallerde veya kirli, tozlu ve yorucu iĢlerden sonra veya gerektiğinde iĢçilerin
yıkanmalarını, temizlemelerini sağlamak için, duĢ tesisleri yapmak, kurmak ve
iĢçilerin yararlanmalarına hazır bulundurmakla yükümlüdür.
ĠĢyerlerinde soyunma yerleri, vestiyerler ve elbise dolapları atölyelerden ayrı,
duĢ ve lavabolara bitiĢik, iĢçilerin çıkıĢ yerlerine yakın bir yerde yapılmalı ve
onların rahatça soyunup giyinmelerine elveriĢli geniĢlikte olmalıdır.
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Soyunma yerlerinde iĢçiler için yeteri kadar elbise dolabı, sıra, sandalye, tabure
ve benzeri eĢya bulundurulmalıdır.
Zehirli, tehlikeli tozlu ve kirli iĢlerde çalıĢılan yerlerde, iĢ elbiseleri ile harici
elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için iĢçilere, yan yana 2 bölmeli dolap,
bunun olmadığı hallerde ise 2 ayrı dolap verilmelidir.

1.3. Yasal Sorumluluklar
ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal sorumluluklar Ģöyle sıralanmıĢtır:
















ĠĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iĢveren ve iĢçinin sorumlulukları,
ĠĢyeri iĢ sağlığı güvenliği organizasyonu,
ĠĢyerinde tutulması gereken belgeler,
ĠĢ kazaları, meslek hastalıklarına iliĢkin bilgiler,
ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarına iliĢkin mevzuat,
ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları meydana geldiğinde yapılacaklar,
Hukuki süreç, sorumluluklar konusunda bilgilendirmeyi içermektedir.
ĠĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatı (anayasa, yasalar, tüzükler, yönetmelikler)
ĠĢverenlerin yetki ve sorumlulukları,
ĠĢçilerin hak ve sorumlulukları,
ĠĢyerlerinde tutulması gereken belgeler,
ĠĢyeri, iĢ sağlığı güvenliği örgütlenmesi, iĢ sağlığı ve güvenliği kurulu
ĠĢ kazası, meslek hastalığı kavramları ve iĢverenlerin yükümlülükleri, iĢçilerin
sorumlulukları
Yeni Sosyal Güvenlik Mevzuatının ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalıkları
konusundaki hükümleri,
Hukuki cezai sorumluluklardır.

1.4. ĠĢ Kazası
Ġlgili mevzuat hükümlerine göre:






Sigortalının iĢyerinde bulunduğu sırada,
ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ dolayısıyla,
Sigortalının iĢveren tarafından görevle baĢka bir yere gönderilmesi yüzünden
asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda,
Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
Sigortalıların iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere toplu olarak
götürülüp getirilmeleri sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya
sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iĢ kazası denilmektedir.

Olayın iĢ kazası sayılabilmesi için, bu beĢ hal ve durumdan birinde meydana gelmesi
yeterlidir.
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Resim 1.11: ĠĢ kazaları

1.4.1. ĠĢ Kazalarının OluĢ Sebepleri
Bir iĢ kazasının meydana gelmesinde sosyolojik, psikolojik, fizyolojik ve teknik
sebepler etkendir. ÇalıĢan kiĢi; çalıĢtığı iĢyeri ortamı ve çevresi, kullandığı malzeme, makine
ve teçhizatla yakın iliĢki içindedir. Bu etkileĢim içinde, iĢ kazasının meydana gelmesinde
birçok faktör rol oynar. Bu faktörleri üç grupta toplamak mümkündür.




Çevresel olaylar: Aydınlatma, ısı, nem, gürültü, makineler, kaygan zemin, v.b.
Ġnsana bağlı olanlar: Yorgunluk, acemilik, dikkatsizlik, ihmalkârlık, v.b.
Eğitim yetersizliği: Yapılan iĢin niteliği ve kullanılan makinenin özelliklerinin
tam bilinmemesi, kiĢisel koruyucuların kullanılmaması gibi nedenlerdir.

Bu faktörlerin iĢ kazalarına neden olmaması için koruma önlemlerinin
belirlenmesinde; her kazanın nedeni analiz edilmeli, gereken önlemler alınmalı, kazanın
tekrarı ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca kaza nedenleri önceden araĢtırılmalı, denetlenmeli ve
gerekli önlemler alınmalıdır.

1.4.2. Tehlikeli ÇalıĢma KoĢulları








Makina ve tesislerde koruyucuların bulunmaması,
Mevcut koruyucuların makina üzerinde bulunmaması,
Hatalı makina, araç gereçlerin bulunması,
Bakım ve onarımın yeterli ve zamanında yapılmaması,
Makina donanım ve tesislerin güvensiz olarak tertip ve tanzimi, iĢletme usulü
ve çalıĢma metodları,
Yeterli aydınlatma ve havalandırmanın olmaması,
KiĢisel iĢ güvenliği malzemelerinin çalıĢanlara verilmemesi veya uygun
koruyucu malzemelerin seçilmemesi,

1.4.3. Güvenliği Sağlayacak Genel DavranıĢlar



Kendi, çalıĢma arkadaĢlarının ve iĢyerinin güvenliği için kurallara uyulmalıdır.
Görev-iĢ neyi gerektiriyor ise o yapılmalıdır.
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Hiç kimse, sorumludan habersiz nöbet veya vardiyasını değiĢtirmemelidir. Bir
baĢkasının yerine çalıĢmamalıdır.
Yerler, kaygan duruma gelecek Ģekilde kirletilmemelidir.
ÇıkıĢ kapıları ve yerleri serbest bırakılmalı, geçiĢ engellenmemelidir.
Gerek görev ve iĢ yerleri dâhilinde gerekse dıĢındaki yollarda trafik kurallarına
uyulmalıdır.
Yol, geçit ve koridorlarda daima sağdan yürünmeli, iĢ yerlerinde, bina
içlerindeki geçit ve yolları kapamak, trafiği aksatmak yasaklanmalıdır.
Görev ve iĢ yerlerindeki uyarı-iĢaret levhalarına uyulmalı, yerleri
değiĢtirilmemelidir.
Ġlgililerden baĢkasının giremeyeceği bölge ve yerlere girilmemelidir.
Yapılan iĢe göre, kesinlikle koruyucu malzeme ve donanımı kullanılmalıdır.
Koruyucu malzeme ve donanım kullanmadan iĢ yapmak yasaklanmalıdır.
Eller veya kirlenmiĢ deri kısımları parlayıcı maddelerle (Benzin-benzol-gaz
yağı v.s.) temizlenmemeli, fazla miktarda yağlanan veya iĢ gereği parlayıcı
maddelerle kirlenmiĢ elbiseler ile iĢ yerinde çalıĢılmamalıdır.
ĠĢlem artığı parçaların, yerlere dökülmesine engel olunmalıdır.
ÇalıĢma yeri temiz ve düzenli olmalıdır. Her türlü malzeme, anahtar, civata, bez
parçaları, eldivenler vs. kendine ait yerde olmalı, engel ve tehlike yaratacak
Ģekilde bırakılmamalıdır.
Dağınık, uzun saçlarla, yırtık ve bol elbise, yüzük, bilezik, bol kayıĢlı saat ile
çalıĢmak tehlikelidir.
Kullandığınız alet, makina vb ekipman üzerindeki kullanma ve uyarı
talimatlarına uyulmalıdır.

1.4.4. ĠĢ Kazası ÇeĢitleri
ĠĢ kazaları incelendiğinde sebebinin, kazadan hemen önceki durum veya harekete
bağlı olduğu görülür. Yani genel anlamda, iĢ kazalarının sebebi, emniyetsiz durumlar veya
emniyetsiz hareketlerdir.
Emniyetsiz durumlar çevre, makine ve malzemeden kaynaklanır. Koruyucusuz veya
koruyucusu yeterli olmayan makineler, kusurlu veya noksan teçhizat, kaygan-zayıf veya
arızalı yer döĢeme yüzeyleri, iĢyerinin düzensizliği, yetersiz aydınlatma, gürültü, malzeme
yapısına uygun olmayan istifleme ve depolama gibi hususlar emniyetsiz durumlardır.
Emniyetsiz hareketler; çalıĢanların hal ve davranıĢlarından kaynaklanır. ÇalıĢanların
eğitim düzeyleri ve psikolojik durumları, emniyetsiz hareketlerin yapılmasında önemli bir rol
oynar. Koruyucuları kullanılmaz hale getirme, emniyetsiz malzeme kullanma, emniyetsiz
yükleme, yerleĢtirme ve karıĢtırma, çalıĢan makine ve teçhizat üzerinde bakım ve onarım
yapma, dikkati dağıtma, gereksiz ĢakalaĢmalar, koruyucu malzeme kullanmama gibi
davranıĢlar emniyetsiz hareketlerdir.
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Bunlardan baĢka iĢyerinde çalıĢma sistemlerinden kaynaklanan ve çalıĢanları olumsuz
yönde etkileyerek kazaların artmasına yol açan diğer bazı hususları da Ģöyle sıralamak
mümkündür.







Fazla mesai çalıĢması,
Çok fazla iĢ yoğunluğu,
Mantıksız iĢ rejimi,
Fazla ve sürekli güç harcama,
Sürekli gece vardiyası,
KiĢinin fiziksel ve ruhsal yapısına uymayan iĢler.

1.4.5. ĠĢ Kazalarını Önleme Teknikleri
ĠĢyerinde iĢ kazalarının önlenmesi için yapılacak çalıĢmalar, aynı zamanda iĢ
güvenliğinin ilkelerini meydana getirir. ĠĢ kazalarının önlenebilmesi veya azaltılabilmesi için
iĢyerindeki emniyetsiz durumları ve emniyetsiz hareketleri ortadan kaldırmak veya en aza
indirmek için ayrıca çalıĢma Ģartlarını sık gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirler
almak gerekir. ĠĢ kazalarını önleme tekniklerinin baĢlıcaları aĢağıda verilmiĢtir.

1.4.5.1. Emniyetsiz Durumları Ortadan Kaldırmak
ĠĢ kazalarının önlenmesinde en etkili yoldur. Çünkü güvenli durumları sağlamak için
yapılacak çalıĢmalar hem daha kolaydır hem de sonuçları süreklilik gösterdiğinden daha
etkilidir. Emniyetsiz durumları ortadan kaldırma çalıĢmaları iki safhada yapılır. Öncelikle bir
iĢyerinde emniyetsiz durumların ve kaza kaynaklarının tespit edilmesi gerekir. Daha sonra
bu durumların giderilmesine yönelik önlemler planlanır ve gerçekleĢtirilir. Alınan önlemlerin
kesin çözüm getirmesine ve süreklilik arz etmesine dikkat edilmelidir. Çünkü bu konuda
yeterli özen gösterilmediği takdirde bir süre sonra aynı problemler gündeme gelebilecektir.

1.4.5.2. Emniyetsiz DavranıĢları Önlemek
Emniyetsiz davranıĢlar insan faktöründen kaynaklanır. ÇalıĢanların kültür düzeyleri,
alıĢkanlıkları, aldıkları eğitim, psikolojik ve sosyo-ekonomik durumları bu konuda etkili
olmaktadır. Bu sebeple emniyetsiz davranıĢları önlemek çok zordur; ancak kademeli olarak
uygulanacak eğitimlerle azaltılabilir. Verilecek eğitimlerin sadece iĢçiye değil çırak, kalfa,
usta, ustabaĢı, teknisyen, mühendis, iĢveren yani bütün çalıĢanlara uygulanması gerekir. Bu
eğitim çalıĢmalarında kitle iletiĢim araçlarından (gazete, televizyon, radyo vb. gibi), broĢür,
fotoğraf, film, slayt, kitap, afiĢ gibi malzemelerden yararlanılmalıdır.

1.4.5.3. ÇalıĢmada Ġyi Yöntemlerin Uygulanması
Kazaların olmaması veya azaltılması için iĢin çalıĢana, çalıĢanın da iĢe uygun olması
önemli bir etkendir. Bu konuda ergonomi biliminden yararlanılır. Ergonomi; insan, çevre ve
makine iliĢkisini düzenleyen ve bu konuda çalıĢmalar yapan bir bilimdir. Aynı zamanda
verimlilik hesaplamasında da önem kazanır. ÇalıĢanın, çalıĢma kapasitesi ve antropolojik
özellikleri tespit edilerek, yaptığı iĢ ve çalıĢtığı makine dizaynlarıda göz önüne alınır.
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Makinelerin çok yüksek veya çok alçak olması, üzerindeki kumanda panellerinin
kolay eriĢilebilir yerlerde olmaması, sinyalizasyonların rahatça görülememesi, hatta çalıĢanın
oturduğu sandalyenin vücut yapısına uygun olmaması gibi faktörler iĢ kazalarının artmasında
rol oynamaktadır.

1.4.5.4. Otomasyona Gitme
ĠĢ güvenliği açısından otomasyon iyi bir yöntemdir. ÇalıĢanlar uzaktan kumanda ile
makineleri çalıĢtırmakta, çalıĢanın müdahalesi olmadan makineler iĢleri yürütmektedir. Basit
ama tehlikeli iĢlerin bir kısmı bu konuda geliĢtirilmiĢ robotlar tarafından yapılmaktadır.
Otomatik çalıĢma sistemlerinde, iĢlerin tamamen kapalı bir ortamda yapılması ve iĢçinin
sadece izleyici olarak bulunması, ancak bir aksaklık olduğunda müdahale etmesi iĢ
kazalarının önüne geçilmesini sağlamaktadır.

1.4.5.5. KiĢisel Koruyucular Kullanma
ĠĢ kazalarını önlemek için baĢvurulacak en son çaredir. Çünkü kiĢisel koruyucuları
kullanmak zordur ve bazı durumlarda kaza olasılığını artırır. Bu sebeple kiĢisel koruyuculara
makine, teçhizat ve malzemede yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasının mümkün olmadığı
durumlarda baĢvurulmalıdır.
KiĢisel koruyucuların seçiminde ve kullanımında dikkatli davranılmalı ve seçilen
kiĢisel korunma araçlarında Ģu özellikler aranmalıdır:







ÇalıĢanın vücut yapısına uygun olması,
Gerek kendisi gerekse yapıldığı malzemenin tehlike yaratmaması,
ĠĢe ve amaca uygun olması,
Hijyenik Ģartlara uygun olması,
ÇalıĢmayı ve iĢçinin hareketlerini engellememesi,
Kolay temizlenebilir malzemeden yapılmıĢ olması.

KiĢisel koruyucuların kullanımında verim alınabilmesi için çalıĢanların bu araçları
kullanmanın yararları konusunda bilgilenmeli, nasıl kullanılacakları konusunda eğitilmeli ve
sürekli olarak kullanmaları sağlanmalıdır.

1.4.5.6. ĠĢ Kazalarının Önlenmesinde Eğitimin Önemi ve Gereği
ĠĢyerlerinde iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği önlemlerinin uygulanmasında eğitim önemli
bir rol oynamaktadır. Meslek hastalıkları ve iĢ kazaları, kiĢileri yaptıkları iĢ ve tehlikeleri
konusunda bilgilendirerek kısmen de olsa önlenebilir. Öncelikle iĢe yeni alınan her iĢçiye,
iĢiyle ilgili bilgiler verilmeli; iĢçi bir süre usta nezaretinde çalıĢtırılarak iĢe alıĢtırılmalıdır.
ÇalıĢtığı makine ve kullandığı malzemelerin özellikleri, yaratabileceği tehlikeler öğretilmeli
ve bu tehlikelerden korunma yöntemleri anlatılmalıdır. Unutulmamalıdır ki iĢ kazalarının
sebeplerinden biri de bilgi eksikliğidir.
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1.5. Meslek Hastalıkları
Meslek hastalığı: Sigortalının çalıĢtığı iĢin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebep veya
iĢin yürütüm Ģartları nedeniyle meydana gelen, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık, ruhi
arıza halidir. Diğer bir deyiĢle iĢyerinde mevcut insan sağlığına zararlı, kimyasal maddeler
fiziksel etkenler, biyolojik etkenlerin meydana getirdiği hastalıklara meslek hastalığı denir.
Meslek hastalıklarını diğer hastalıklardan ayıran en önemli özellik, “üretim”den
kaynaklanmıĢ olmasıdır.
Aynı belirtileri gösteren ve aynı nedenden kaynaklanan bir hastalık tablosu, meslek
hastalığı sayılmayabilir. Örneğin kurĢun zehirlenmesi ancak kurĢunu üretimde kullanan
iĢyerinde çalıĢan iĢçiler için meslek hastalığı sayılabilir. Buna karĢın kurĢun tozlarının
ulaĢtığı komĢu iĢyerindeki terzi için bu bir meslek hastalığı değildir.
Hastalığı iĢyeri sınırları içinde kapmıĢ olmak da onun meslek hastalığı olarak
nitelenmesine yetmemektedir. Örneğin grip olan bir iĢçi, dıĢ dünyada iĢyerine bu hastalığı
taĢıyarak yakın çalıĢma arkadaĢlarına bulaĢtırırsa bu kiĢiler için bir meslek hastalığı
sayılmamaktadır.
Tamamen üretimin doğasında olmakla birlikte bazı etmenlerin yol açtığı hastalıklar da
meslek hastalığı sayılmaz. Örneğin özellikle sosyal olaylar (örneğin savaĢ ve çatıĢmaları
izleyen) gazetecilerin karĢı karĢıya kaldıkları stres, onlar için bir meslek hastalığı olarak
kabul edilmemektedir.
Hastalığı iĢyeri sınırları içinde kapmıĢ olmak da onun meslek hastalığı olarak
nitelenmesine yetmemektedir. Örneğin mutfakta çalıĢanlardan birinde bulaĢıcı sarılık
hastalığının (hepatit) bulunması ve hastalık etmenini besinler yoluyla fabrikada çalıĢan
iĢçilere bulaĢtırmıĢ olması ile evindeki-komĢusundaki bireylerden biri aracılığıyla bunun
bulaĢması arasında “tanım” açısından hiçbir fark bulunmamaktadır; fakat sağlık
hizmetlerinde yer alan personelin, hastalardan hepatit hastalığını kapması durumunda, bu
olgu meslek hastalığı olarak nitelenmektedir.
ĠĢyerindeki çalıĢma koĢulları bazı hastalıkların ilerlemesine neden olur. Örneğin bir
kalp hastasının sıcak karĢısında fırın-ocaklarda çalıĢması, yüksek enerji harcaması gerektiren
ağır iĢlerde çalıĢması, hastalığının ilerlemesine neden olur. Bu tip hastalıklara, “iĢe bağlı
hastalıklar” adı verilmektedir. Çünkü yapılan iĢ, bunların geliĢimini hızlandırmaktadır.
Doğal olarak alınacak önlemlerle bu ilerleme hızı yavaĢlatılabilir ya da tamamen ortadan
kaldırılabilir. Ayrıca daha iĢe girme aĢamasında, bu iĢin kiĢinin sağlığına uygun olup
olmadığı değerlendirmesi yapılmalıdır.
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1.5.1. Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması
Meslek hastalıkları, hastalık yapan etkenlere göre aĢağıdaki gibi gruplandırılabilir.

1.5.1.1. Etkenlere Göre Sınıflandırma








Fiziksel nedenler: Sıcaklık, gürültü, radyasyon, titreĢim, basınç gibi çeĢitli
fizik nedenler bu gruptadır. Tekrarlayan iĢlere bağlı olarak ortaya çıkan bazı
kas-iskelet sistemi hastalıkları da olabilir.
Kimyasal nedenler: Bu grupta kurĢun, civa, krom, kadmiyum, nikel gibi
metaller, benzen, toluen, triklor etilen, hekzan gibi çözücüler (solvent), zehirli
gazlar, pestisid maddeler, asitler ve alkaliler gibi çeĢitli kimyasal etkenler
bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı intoksikasyona, bazıları malign hastalıklara
yol açarken kimileri de bağımlılık ve davranıĢ değiĢikliği gibi bozukluklara
neden olur.
Biyolojik nedenler: Özellikle sağlık hizmetlerinde çalıĢanlar için olmak üzere
hayvancılık, deri iĢleri, madencilik gibi iĢlerde çalıĢanlar çeĢitli
mikroorganizmalara maruz kalabilirler. Bu etkilenme sonucunda da tüberküloz,
brusellozis, paraziter hastalıklar gibi bazı hastalıklar ortaya çıkabilir.
Tozlar: Madencilikle ilgili iĢlerde, dökümhanelerde, asbest endüstrisinde
inorganik toz sorunu vardır. Pamuklu dokuma iĢinde, tarım ve hayvancılıkta da
organik tozların etkisi olabilir.

Meslek hastalığına neden olan etkenlerin vücuda baĢlıca giriĢ yolları:




Akciğerler (solunum)
Deri (emilim)
Ağız (sindirim)dır.

Meslek hastalıklarından etkilenme lokal ya da sistemik olabilir. Meslek hastalıkları
tıbbi, hukuki ve sosyal yönü olan hastalıklardır.
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1.5.2. Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik alınacak olan genel koruyucu tedbirler
aĢağıdaki gibidir.













Meslek hastalığı meydana getirebilen veya meslek hastalıkları listesinde kayıtlı
maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde bu maddelerin özellikleri, zararları ve korunma
çareleri hakkında eğitilmelidirler.
ĠĢyerlerinde, bu maddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait ilk belirtiler ile
alınacak tedbirleri gösteren özel afiĢler, uygun yerlere asılmalıdır.
ĠĢyerlerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeler, teknik imkan varsa aynı iĢi
gören daha az zehirli ve zararlı maddelerle değiĢtirilmelidir.
Zehirli toz, duman, gaz, buhar, sis veya sıvılarla çalıĢmalar, teknik imkanlara
göre kapalı sistemde yapılmalı, bu gibi iĢyerlerinde, etkili ve yeterli
havalandırma sağlanmalı, atıklar, zararsız hale getirilmeden atmosfere ve dıĢ
çevreye verilmemelidir.
Çok zehirli maddelerin kullanıldığı iĢyerlerinde bu maddeler ve bu maddelerin
bulunduğu bölümler, diğer yerlerden tecrit edilerek etkileri azaltılmalıdır.
Zehirli toz, duman ve buharlı iĢyerlerinde, iĢyeri havası nemli; taban, duvar ve
tezgahlar yaĢ bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin yapılması önlenmeli,
gerektiğinde bu çalıĢmalar, genel ve lokal havalandırma ile birlikte yapılmalıdır.
Meslek hastalığı yapan zehirli ve zararlı maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde,
iĢçilere uygun kiĢisel korunma araçları verilmeli, bunların kullanımı öğretilmeli
ve gerektiğinde hazır bulundurulmalıdır.
Meslek hastalıklarından korunmak için iĢe giriĢ ve iĢe yerleĢtirme muayeneleri
düzenli yapılmalı, kullanılan maddelere karĢı hassas olanlar bu iĢlerde
çalıĢtırılmamalı, iĢe uygun kiĢilerin yerleĢtirilmesine önem verilmelidir.

Ayrıca iĢe yerleĢtirilen iĢçilerin, tehlike ve zararın özelliğine göre belirli sürelerde
sağlık muayeneleri ve gerektiğinde laboratuvar araĢtırmaları yapılmalıdır.
Meslek hastalıklarında unutulmaması gereken en önemli konu uygun tıbbi ve teknik
yöntemlerle önlenebilir olduğudur.
Meslek hastalıklarının yol açtığı zararlara değinilirken mutlaka etkilerinin geridönüĢünün olmadığı (irreversibl) ifade edilmelidir. Çünkü bu durum, zedeleyiciliklerinin
artmasının ve kayıpların çok büyük boyutlara varmasının en önemli nedenlerinden biridir.
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1.6. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinde ĠletiĢim Teknikleri ve Denetçi
DavranıĢı Önemi
ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerin; çalıĢanlara ve diğer ilgili taraflara iletildiğini
ve onlardan gelen bilgilerin alındığını garanti altına alan prosedürler oluĢturulmalı; bu
faaliyetler dökümante edilmeli ve ilgili taraflara bilgi verilmelidir. ÇalıĢanların iĢ sağlığı ve
güvenliği hususlarında görüĢleri alınmalı; çalıĢanları temsilen bir temsilci seçilmeli ve bu
temsilci hakkında çalıĢanlar bilgilendirilmelidir.
Denetçiler, görevlerini yaparken iĢin normal gidiĢini, üretim ve hizmet akıĢını,
inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmadan, durdurmadan,
güçleĢtirmeden resmi iĢlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için özenli davranmalıdırlar.
Gerekmedikçe iĢverenin ve iĢyerinin meslek sırları ve Ģartları, ekonomik ve ticari durumları
ile çalıĢanın sağlık ve kiĢisel bilgileri hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları gizli
tutmalı ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut kendilerine baĢvuran veya
ihbarda bulunan çalıĢanların ve baĢka kiĢilerin kimliklerini açıklamamalıdırlar.

1.6.1. Organizasyon Ġçi ĠletiĢim
Organizasyon içi(Ģirket, iĢletme, firma, giriĢim, enstitü ya da birliktir) iletiĢimde
aĢağıdaki konulara yer verilmelidir:
















ĠĢ sağlığı ve güvenliği (ĠSG) politikası ve amaçlarının duyurulması,
Tehlike belirleme, risk değerlendirme ve risk kontrol yöntemlerinin
duyurulması,
ĠSG görev ve sorumluluk tanımlarının anlaĢılmasının sağlanması,
Yönetimle çalıĢanlar arasındaki ĠSG istiĢaresinin sağlanması,
ÇalıĢanların görüĢlerine baĢvurarak elde edilen bilgilerinin yaygınlaĢtırılması,
Eğitim programı detayının duyurulması,
ĠSG ile ilgili, izleme, denetim ve gözden geçirme iĢlemlerinin sonuçlarının
duyurulması,
Yönetimin ĠSG „ye karĢı taahhütlerinin gösterilmesi,
ÇalıĢanların görüĢ, endiĢe ve Ģikâyetlerine cevap verilmesi; öneri ve
memnuniyetlerinin alınması,
ĠSG ile ilgili konularda sürekli iyileĢtirmeyi desteklemeye yönelik bilgilerin
aktarılması,
Yönetim sistemi ve performansına yönelik bilgilerin aktarılması,
Acil haller ve kazalara hazırlıklı olma, acil haller ve kazalardaki davranıĢ
biçimlerinin duyurulması ve uygulanmasının sağlanması,
ĠSG yönetim programının ihdas ve idamesi için ilgili birimler arasındaki
koordinasyonun sağlanmasına yönelik bilgi ve yöntemlerin duyurulması,
Politikaların geliĢtirilmesi ve gözden geçirilmesi,
Yeni veya değiĢiklik yapılmıĢ teçhizat, malzeme, kimyasallar, teknolojiler,
süreçler, yöntemler ve çalıĢma Ģekillerinin uygulamaya konması gibi iĢyeri
ĠSG‟yi etkileyen değiĢiklik üzerinde istiĢarede bulunma vb. Ģeklinde olabilir.
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1.6.2. Organizasyon DıĢı ĠletiĢim
Organizasyon dıĢı iletiĢim konularını ise Ģöyle sıralayabiliriz:







Yönetimin ĠSG‟ ne taahhütlerinin gösterilmesi,
KuruluĢun faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan endiĢelerinin
giderilmesi ve sorularının cevaplandırılması,
KuruluĢun ĠSG politikaları, amaç, hedef ve programları hakkında bilgi verilmesi
ve kamu bilincinin arttırılması,
ĠSG ile ilgili konularda sürekli iyileĢtirmeyi desteklemeye yönelik raporların
duyurulması,
Kamu kuruluĢları, belediyeler, dernekler ve diğer ilgililere uygun bilgilerin
verilmesi; gelen yazıların cevaplandırılması için kuruluĢ içindeki ilgili kiĢilere
duyurulması,
KuruluĢun ĠSG ile ilgili konularda kazandığı baĢarının duyurulması, vb.
amaçlarla yapılabilmesi için organizasyonun yapısı, büyüklüğü, faaliyet alanı,
çalıĢanların sayıları vb. konularda uygun iletiĢim kanallarının belirlenmesidir.
Bu iletiĢim kanalları; toplantı, yüz yüze görüĢmeler, ilan/duyuru tahtaları,
telefon e-posta, yazıĢmalar vb. Ģeklinde olabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ÇalıĢanların iĢe giriĢ muayenelerinin
 ĠĢletmede çalıĢanlara yönelik kiĢisel
yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.
tedbirlerin alınıp alınamadığını kontrol
 ÇalıĢanların yapılan iĢe uygun olup
ediniz.
olmadığını değerlendiriniz.









 ĠĢletmenin atık toplama ve uzaklaĢtırma
sisteminin uygunluğunu kontrol ediniz.
 Çatıların uygunluğunu kontrol ediniz.
 DöĢemelerin
uygunluğunu
kontrol
ediniz.
 Merdivenlerin uygunluğunu kontrol
ĠĢletmeye yönelik tedbirlerin alınıp
ediniz.
alınamadığını kontrol ediniz.
 Kapıların ve pencerelerin uygunluğunu
kontrol ediniz.
 Bacaların uygunluğunu kontrol ediniz.
 Aydınlatmanın yeterli olup olmadığını
kontrol ediniz.
 Havalandırmanın yeterli olup olmadığını
kontrol ediniz.
 ĠĢçi
davranıĢlarının
uygunluğunu
inceleyiniz.
 Ergonomi
kurallarının
uygulanıp
uygulanmadığını inceleyiniz.
Kazaların
önlenmesine
yönelik  ĠĢletmelerde
üretim
aĢamasında
tedbirlerin alınıp alınamadığını kontrol
otomasyon tekniklerinin uygulanma
ediniz.
sıklığını inceleyiniz.
 ÇalıĢanların uygun kiĢisel koruyucular
kullanma alıĢkanlıklarını gözlemleyiniz.
 ĠĢverenlerin iĢletmede gerekli tedbirleri
alıp almadığını inceleyiniz.
 Gürültüye karĢı tedbirlerin alınıp
alınmadığını kontrol ediniz.
 Ġnfraruj (kızıl ötesi )ıĢınlarına karĢı
Meslek hastalıklarına yönelik önlemlerin
alınmıĢ tedbirleri inceleyiniz.
alınıp alınmadığını kontrol ediniz.
 Zararlı gazlara maruz kalmaya yönelik
tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol
ediniz.
Kontrol sonuçlarını rapor haline  Önceki yıllara ait rapor örneklerini
getiriniz.
inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, 14 yaĢını bitirmiĢ 15 yaĢını doldurmamıĢ ve ilköğretimini
tamamlamıĢ olan çalıĢan grubudur?
A) Özürlü çalıĢan
B) ĠĢçi
C) Çocuk çalıĢan
D) Genç çalıĢan
E) Ergen çalıĢan

2.

AĢağıdakilerden hangisi, yapılan iĢin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir nedenle veya
iĢin yapılıĢ koĢulları sebebiyle çalıĢanın ruhsal ve bedensel bütünlüğünü bozan
hastalıktır?
A) Enfeksiyon hastalığı
B) Meslek hastalığı
C) Paraziter hastalık
D) Kronik hastalık
E) Akut hastalık
AĢağıdakilerden hangisi, baret olarak kullanılması uygun olmayan bir malzemedir?
A) BaĢa iyi oturan bir malzeme
B) Ġletken olmayan malzeme
C) Dezenfekte edilmiĢ malzeme
D) Daha önce kullanılmıĢ ve dezenfekte edilmemiĢ malzeme
E) Makine yanındaki iĢçilerin saçlarını bütünüyle örtecek Ģekilde malzeme

3.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, iĢçilerin eğitim alması gereken durumlar arasındadır?
A) ĠĢe baĢlamadan önce
B) ĠĢ ekipmanlarının değiĢmesi halinde
C) Yeni teknoloji uygulanması halinde
D) Çalışma yeri ve iş değişikliğinde
E) Hepsi

5.

AĢağıdakilerden hangisi, çevresel kaynaklı iĢ kazası oluĢ nedenlerindendir?
A) Aydınlatma
B) Yorgunluk
C) Deneyimsizlik
D) Dikkatsizlik
E) Eğitim yetersizliği

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
ĠĢletmelerde iĢ güvenliğine yönelik sağlık kontrollerini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Bulunduğunuz yerdeki bir iĢletmeyi ziyaret ederek çalıĢanların iĢe giriĢ
muayenelerinin yapılıp yapılmadığını inceleyiniz.
Yapılan iĢin iĢçiye uygunluğunu araĢtırınız.
Aralıklı (periyodik) muayenelerin yapılıp yapılmadığını araĢtırınız.

2. Ġġ GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK SAĞLIK
KONTROLLERĠ
ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönünden korunma politikalarının belirlenmesinde, teknik ve
kiĢiye yönelik korunma uygulamalarının etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi önem arz
etmektedir. Öncelikle teknik uygulamaların gerçekleĢtirilmesi söz konusu olup kiĢiye
yönelik olanların da ayrıca tıbbi ve teknik boyutu ele alınmalıdır.
ĠĢyerinde gerçekleĢtirilen sağlık gözetimi programları; çalıĢanın korunması, eğitilmesi
ve izlenmesini sağlamaktadır. Bu programlar;





ĠĢe giriĢ muayeneleri,
Aralıklı kontrol muayeneleri,
Zararlı maddeler tarafından oluĢturulan hastalığın erken belirtilerini ve
derecesini belirlemek için özel testleri,
Tıbbi tedavi ve kapsamlı bir kayıt sistemini içermektedir.

2.1. Sağlık Muayeneleri
ĠĢyerinde oluĢan sağlık risklerine karĢı koruma uygulamalarından, çalıĢanlara yapılan
sağlık muayeneleri baĢta gelmektedir.
Sağlık muayenelerinin amaçlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:





Meslek hastalıkları ve iĢ kazalarını önleme,
ĠĢle ilgili hastalıkları önleme,
ÇalıĢma ortamındaki sağlık risklerinin diğer çalıĢanlara yayılımını önleme,
ĠĢyerindeki tehlikeleri azaltma,
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Sağlığı geliĢtirme,
Çevreyi geliĢtirmedir.

Sağlık muayeneleri sonucunda, aĢağıda belirtilen değerlendirmeler yapılabilir:







Meslek hastalıklarını yansıtma,
ĠĢle ilgili sağlık etkilerini izleme,
ĠĢe uyumu değerlendirme,
ÇalıĢma ortamını geliĢtirmek için ölçümleri değerlendirme,
Genel hastalıkları yansıtma,
Sağlık eğitimi yapmaktır.

16.12.2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “ĠĢyeri Sağlık Birimleri ve
ĠĢyeri Hekimlerinin Görevleri ile ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 22.
maddesinde sıralanan iĢyeri hekiminin görevleri arasında sağlık muayeneleri de yer
almaktadır.

2.1.1. ĠĢe GiriĢ Muayeneleri
Bir iĢyerinde çalıĢacakların iĢe alınmalarından önce iĢyeri hekimi tarafından sağlık
muayenesinden geçirilmeleri; iĢe elveriĢli olanların ve olmayanların ayrılmaları iĢ sağlığı
biliminin temel kurallarındandır.
ĠĢe giriĢ muayenelerinin baĢarılı olması ve bir anlam taĢıması için amacına uygun
olarak yapılmalıdır.
ĠĢe giriĢ muayeneleri; çalıĢılacak iĢ türü, özellikleri ve olumsuz etkenler göz önünde
tutularak yapılmalıdır.
ĠĢe giriĢ muayenesinde çalıĢanın fizyolojik ve psikolojik yetenekleri
değerlendirilmelidir. Sağlık sakıncası olan madde ve etkenler dikkate alınmalıdır.
Yetenekleri ölçüsünde uygun iĢçiye uygun iĢin sağlanması yönünde değerlendirme
yapılmalı, özürlü veya kronik hastalığı olması nedeniyle mevcut iĢe uygun olmayan iĢçi
yerleĢtirilmemeli, eğer sorun üretim biçiminden kaynaklanıyorsa uygun olmayan üretim
biçimi değiĢtirilerek iĢçi iĢe yerleĢtirilmelidir.
Bu nedenle iĢe giriĢ muayenesinde durum tespiti yapılarak her yerde çalıĢtırılması
uygun olmayan engelliler ve kronik hastalığı olan risk grupları tespit edilmelidir. Yasa
gereğince ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢanlar, çocuk ve genç iĢçiler ile bazı durumlarda kadın
iĢçilere iĢe giriĢte bir rapor düzenlenmelidir.
Ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢanlar için rapor düzenlenmesi zorunluluğu yasal
düzenlemelerde belirtilmiĢtir.
ĠĢ Yasasına göre tüm çalıĢanlara iĢe giriĢ raporu verilmelidir; ancak ağır ve tehlikeli
olan ve olmayan iĢlerle ilgili raporların ayrı yönetmeliklerle açıklanması gerekir.
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2.1.2. Kontrol Muayeneleri
Erken kontrol muayenesi, aralıklı kontrol muayenesi (periyodik muayeneler) ve
özelliği olan çalıĢanların kontrol muayenesi olmak üzere üç Ģekilde yapılmaktadır.

2.1.2.1. Erken Kontrol Muayenesi
ĠĢe giriĢ muayenesinden sonra en erken muayene yasalardaki hükümlere göre 1 yıl
sonra yapılmaktadır. Bazı iĢ kollarında bu, 3 veya 6 ay sonradır. Ancak daha erken dönemde
iĢe giriĢ muayenesinde tespit edilemeyen bir durum sonradan ortaya çıkarsa veya iĢe
baĢladıktan sonra herhangi bir kimyasal madde veya etkene karĢı reaksiyon geliĢirse ya da
iĢçide kronik hastalıklar nedeniyle duyarlılık oluĢursa muayene sonucunda iĢ-iĢçi uyumunu
sağlamak üzere iĢçinin yerinin değiĢimine karar verilebilir. Bu tür iĢ değiĢimlerinde
danıĢmanlık görevi iĢyeri hekimine aittir.
ĠĢyerinin teknolojik olarak uygunluğu, ergonomik çalıĢma ortamı, iĢçinin biyolojik,
sosyolojik ve ekonomik özellikleri iĢ-iĢçi uyumunun saptanabilmesi için
değerlendirilmelidir.
Ülkemizdeki uygulamalarda, mevzuata göre çalıĢanların erken kontrol muayenesi, iĢçi
ve iĢverenin isteği üzerine veya hekimin gerekli gördüğü durumda yapılabilmektedir.

2.1.2.2. Aralıklı Kontrol Muayenesi (Periyodik Muayeneler)
Yasa gereğince ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢanlar, çocuk ve genç iĢçiler ile bazı
durumlarda kadın iĢçilere, iĢe giriĢte bir rapor düzenlenir.
ĠĢe giriĢ raporu düzenlenen her çalıĢana belirli sürelerle sağlık muayeneleri ve
gerektiğinde laboratuvar araĢtırmaları yapılmalır. ĠĢin devamı süresince muayene aralıkları;
iĢin özelliklerine, çalıĢanın yaĢına ve cinsiyetine göre değiĢir.
Ağır ve tehlikeli iĢler kapsamında çalıĢan tüm iĢçilerin, en az yılda bir kez hekim
raporu ile çalıĢmalarında sakınca olmadığının belirlenmesi gerekir; ancak bazı iĢ kollarında
bu muayeneler, daha kısa aralıklarla yapılır. Örneğin; kurĢun ve civa ile çalıĢan iĢçilerin her
üç ayda bir; arsenik ve insektisitler ile tozlu iĢlerde çalıĢan iĢçilerin her altı ayda bir klinik ve
laboratuar sağlık muayeneleri yapılması önerilmektedir.
Kadın iĢçilerin hangi iĢ kollarında çalıĢtırılacağı yönetmelikte belirtilmiĢtir. Ayrıca
kadın iĢçilerin hangi iĢlerde gece postalarında çalıĢtırılacağı Tüzük‟te belirlenmiĢ bu iĢçilere,
her altı ayda bir kontrol muayenesi zorunluluğu getirilmiĢtir.
Ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢan 16 yaĢını doldurmuĢ; fakat 18 yaĢını bitirmemiĢ
çocuklar için bu muayeneler en az altı ayda bir yapılmalıdır.
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13-16 yaĢ arası çocukların hangi iĢ türü olursa olsun iĢe giriĢ muayenelerinin yapılarak
çalıĢmalarında sakınca olmadığının hekim raporu ile belirlenmesi ve bu muayenelerin altı
ayda bir tekrar edilmesi gerekir.

2.1.2.3. Özelliği Olan ÇalıĢanların Kontrol Muayeneleri
Ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢanlar; iĢ kazası ve meslek hastalığı yönünden risk
altındadır. Birden fazla iĢ kazası geçiren iĢçilerde diğer iĢçilere göre iĢ kazası geçirme
olasılığı fazladır.
GeliĢme çağında olan çocuk iĢçiler (13-18 yaĢ grubu küçük iĢçiler) geliĢimleri
olumsuz yönde etkilenmeyecek iĢlerde çalıĢtırılmalı ve daha sık aralıklarla muayeneleri
yapılır. 13-15 yaĢ grubu küçük iĢçiler, öğrenimleri engellenmemek koĢuluyla hafif iĢlerde
çalıĢtırılabilirler.
Ancak meslek sahibi veya eğitim alan kadınlar ve 16-18 yaĢ grubu çocuklar ağır ve
tehlikeli iĢlerde çalıĢabilirler.
Kadınlar, özel durumları nedeniyle risk grubu içerisinde değerlendirilir; gebe ve
emzikli kadınlar risk grubu içerisinde daha özellikli bir konuma sahiptir. Bu nedenle gebe ve
emzikli kadınların, yaĢlıların, malul ve arızalıların fizyolojik özellikleri dikkate alınmalıdır.
ÇalıĢan kiĢi alkolik ise yeniden topluma kazandırmak amacıyla özel olarak
izlenmelidir.
Meslek hastalığı ve iĢ kazası nedeniyle iĢten uzak kalanlar, herhangi bir sebeple iĢten
uzaklaĢanlar, iĢe dönüĢte iĢyeri hekimi tarafından muayene edilmelidirler.

2.1.3. Ek ve Tamam1ayıcı Muayene
ÇalıĢanın iĢe girerken ve girdikten sonra belirli sürelerle çalıĢma ortamındaki risklere
uygun olarak ek ve tamamlayıcı tetkiklerle beraber sağlık muayeneleri yapılır. Örneğin; bir
solvent olan trikloretilenle çalıĢan bir iĢçiye, iĢe giriĢte tam kan, tam idrar, karaciğer
fonksiyon testleri vb. tetkikler yapılmalıdır. Bu iĢçiye daha sonraki muayenelerde önceki
tetkikler tekrar edildikten sonra ilaveten trikloretilenin idrarda metabolitini aramak gerekir.

2.2. Diğer Koruma Uygulamaları
Sağlık muayeneleri dıĢında, aĢağıda sıralanan uygulamalar da çalıĢanların sağlığını
korumaya yönelik önemli ve gerekli hizmetlerdir.


BağıĢıklama: BağıĢıklama da kiĢiye yönelik koruma uygulamalarındandır.
ĠĢyerlerindeki bağıĢıklama çalıĢmaları, iĢyeri hekiminin danıĢmanlığında
planlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.
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Ġlk yardım ve kurtarma çalıĢmalarının organizasyonu: ĠĢyeri hekimi
tarafından iĢyeri sağlık birimi merkez olmak üzere varsa sağlık personeli ile
beraber ilk yardım eğitimi almıĢ iĢçiler, iĢyerinde vardiya durumuna, çalıĢma
ortamının geniĢliğine, iĢ kolu özelliklerine, iĢin risk durumuna ve iĢçi sayısına
göre yerleĢtirilmelidir. Her iĢyerinin acil sağlık, güvenlik ve korunma plan ve
programı yapılmalıdır.
Sağlık eğitimi: Meslek hastalıklarına ve iĢ kazalarına karĢı eğitim, ilkyardım,
kiĢisel ve genel hijyen, beslenme, kiĢisel koruyucuların tanıtımı ve kullanımı
gibi konularda eğitim yapılabilir. Bu eğitimler, konunun uzmanlarınca
verilmeli; eğitimlere iĢyeri hekimi mutlaka katılmalıdır.
Genel hijyen koĢullarının sağlanması: Ġçme suları, yemekhane, yatakhane,
soyunma-giyinme dolapları, kreĢ, emzirme odası, tuvalet ve lavabolarla ilgili
genel hijyen koĢulları sağlanmalı ve portör muayeneleri yapılmalıdır.
KreĢ ve çocuk bakım yerlerinin denetimi: ĠĢyerinde kreĢ ve çocuk bakım
yerleri varsa bu tür yerlerin genel hijyen koĢullarının sağlanması ve çocukların
düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve denetimi görevi iĢyeri hekimine aittir.
Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması: Yapılan iĢin ağırlık derecesine
göre günlük enerji harcamasının belirlenmesi, alınması gereken kalori, protein,
karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin hesaplanarak yeterli ve dengeli beslenme
sağlanmalıdır.
Rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması: Hastalık veya kazanın olumsuz
sonuçlarından korunma amaçlanarak iĢ kazası ve meslek hastalığı sonrası
hastaya yönelik rehabilitasyon ve tedavi görevi yerine getirilmelidir Örneğin;
iĢçinin yeri değiĢtirilebilir veya üretim süreci ile ilgili düzenlemeler yapılabilir.
Ayrıca hastalığın veya kazanın diğer iĢçilerde oluĢturabileceği olumsuz
psikolojik ve organik zararlar için çevreye yönelik önlemler alınmalıdır.

2.3. ĠĢ Güvenliği
Genel anlamda iĢ güvenliği kavramı çalıĢanların, iĢletmenin ve üretimin her türlü
tehlike ve zararlardan korunması demektir.
Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli iĢçi çalıĢtıran ve altı aydan fazla sürekli
iĢlerin yapıldığı iĢyerlerinde iĢverenler, iĢ güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadırlar.
ĠĢveren, iĢyerinin iĢ güvenliğinin sağlanması, iĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının
önlenmesi amacıyla iĢyerindeki iĢçi sayısına, iĢyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine
göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik eleman görevlendirmelidir.
Yine aynı amaçla iĢ yerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği kurulları oluĢturulmalıdır. ĠĢ
sağlığı ve güvenliği kurulları, aĢağıda belirtilen kiĢilerden oluĢur.





ĠĢveren veya iĢveren vekili,
ĠĢ Kanununun ilgili maddesi uyarınca iĢ güvenliği ile görevli mühendis veya
teknik eleman,
ĠĢ Kanununun ilgili maddeleri uyarınca görevlendirilen iĢyeri hekimi,
Ġnsan kaynakları, personel, sosyal iĢler veya idari ve mali iĢleri yürütmekle
görevli bir kiĢi,
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Varsa sivil savunma uzmanı,
ĠĢyerinde görevli ustabaĢı veya usta,
Sendika temsilcisi yoksa o iĢyerindeki iĢçilerin yarıdan fazlasının katılacağı
toplantıda açık oyla seçilecek iĢçi,
Sağlık ve güvenlik iĢçi temsilcisi.

2.3.1. Sağlık ve Güvenlik ĠĢaret ve Levhaları
ĠĢyerinde, risk değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak sağlık ve güvenlik
levhaları asılmalıdır.
ĠĢveren, iĢyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalıĢma yöntemleri,
iĢ organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle iĢyerindeki risklerin giderilemediği veya
yeterince azaltılamadığı durumlarda, güvenlik ve sağlık iĢaret ve levhalarını bulundurmak ve
uygun Ģekilde kullanmak zorundadır.

Tablo 2.1: Güvenlik iĢaret ve levhaları
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2.3.2. Yangın Söndürme Cihazları
Yangın söndürme tüplerinin sayısı, risklere göre belirlenip uygun yerlere konmalıdır.
Her bağımsız bölüm için en az bir adet olmak üzere her 200 m2 taban alanı için bir adet ilave
edilerek uygun tipte 6 kg‟lık yangın söndürücü bulundurulmalıdır.
Yangın baĢlangıçlarında kullanılmak üzere yeteri kadar uygun, seyyar yangın
söndürme cihazları bulundurulmalıdır. Bu cihazlar; iĢyerinde çıkabilecek yangınların
çeĢidine ve yapılan iĢin özelliği ile iĢyerinde kullanılan maddelerin cinsine etkili nitelikte
olmalıdır. Yangın söndürme cihazları, görünür ve eriĢilebilir yerlere konulmalı ve önlerinde
engel bulunmamalıdır.

Resim 2.1: Yangın söndürme cihazları ve yangın ihbar butonu

2.4. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG)Yönetim Sistemleri
ĠĢyerlerinde, iĢlerin yürütülmesi esnasında, çeĢitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa
zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalıĢma ortamı sağlamak
amacıyla sistemli ve bilimsel bir Ģekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu
tehlikelere yönelik önlemlerin alınması çalıĢmalarının gerçekleĢtirildiği yaklaĢıma, iĢ sağlığı
ve güvenliği yönetim sistemi denir.
ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardının asıl amacı; önleyici olmasıdır.
Bununla beraber sistem, her ne kadar önleyicilik üzerine kurulmuĢsa da gerekli kontrol
mekanizmalarını, düzeltici faaliyetleri ve geri besleme mekanizmalarını da içermektedir.
Günümüzde, kuruluĢlardan beklentiler artmıĢtır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti
ucuza sunmak ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak
yetmemektedir. Beklenti, kuruluĢların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları,
iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine
getirmeleri yönündedir.
ĠSG yönetim sistemi ile çalıĢanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları
açık hale getirilerek çalıĢanların katılımı sağlanacaktır.
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2.4.1. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Faydaları





Hastalık ve sakatlıkları azaltarak çalıĢanların ve toplumun iyileĢtirilmesini
sağlar,
Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar,
Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileĢtirerek karar verme kabiliyetini geliĢtirir,
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kanunları ile uyumu sağlama,

Etkin bir iĢ sağlığı ve güvenliği risk yönetimi programının muhtemel, geniĢ anlamlı ve
uzun vadeli faydaları ise;


















Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayıĢ ve bilgi sonucu etkin
stratejik planlama yapılmasını sağlar.
Arzu edilmeyen iĢ sağlığı ve güvenliği sonuçlarının önceden görülebilmesini
sağlama; dolayısı ile ekonomik ve iĢ gücü kayıplarını asgari seviyeye indirme.
Pozitif iĢ sağlığı ve güvenliği sonuçları ve bunun tesisi için iyi hazırlık yapma
Denetim sürecini geliĢtirme,
ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliği programlarının uygunluğu, verimliliği ve etkinliği
anlamında iyi sonuçlar elde etme
Organizasyon içinde ve dıĢındaki gruplar arasında geliĢmiĢ haberleĢme,
Bu yönetim sistemi ile zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden
tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlama,
ÇalıĢanlar iĢyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda
çalıĢmaları sağlama,
ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluĢabilecek iĢ gücü ve iĢ günü
kayıplarının en aza indirgenmesi; dolayısıyla iĢ veriminde artıĢın sağlanmasıyla
üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması sağlama,
ÇalıĢanların memnuyeti, müĢteri memnuyeti ve üretim maliyetlerinde azalmayı
sağlama,
ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirme,
ÇalıĢma ortamlarında alınan tedbirlerle iĢletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın,
patlama, makine arızaları ve devre dıĢı kalmaların ortadan kaldırılması iĢletme
güvenliği sağlama,
Resmi makamlar önünde, organizasyonun iĢ güvenliğine karĢı duyarlı olduğu
kanıtlanır ve yasal ceza riski azalma,
OHSAS 18001, ISO 9001:2000 ve ISO 14001 ile uyumludur, mevcut kalite
sistemi,
OHSAS 18001‟i de içererek var olan alt yapı geliĢtirme ve daha kapsamlı hale
getirmedir.
Ġsteyen iĢyerleri, OHSAS 18001'e göre oluĢturdukları yönetim sistemini
belgelendirebilirler.
Bu yönetim sistemi, iĢletmede çalıĢanların sağlığını dolayısı ile verimliliği ve
üretimi de arttıran bir faktördür.
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2.4.2. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Politikası
ĠĢyerinin en üst makamı tarafından onaylanmıĢ bir iĢ sağlığı ve güvenliği politikası
olmalıdır. ĠĢletmenin, üst yönetim tarafından onaylanmıĢ, tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini
ve bu performansını geliĢtirme taahhüdünü açıkça ortaya koyan bir iĢ sağlığı ve güvenliği
politikası olmalıdır.
ĠĢyerinin yönetimi, ĠSG politikasını oluĢtururken aĢağıdaki hususları dikkate almalıdır;










Bir bütün olarak kuruluĢun iĢ alanıyla bağlantılı politika ve amaçları,
Organizasyonun ĠSG teknikleri,
Kanuni ve diğer gerekler,
Organizasyonun geçmiĢ ve Ģimdiki ĠSG performansı,
Diğer ilgili tarafların ihtiyaçları,
Sürekli iyileĢtirme için fırsatlar ve ihtiyaçlar,
Ġhtiyaç duyulan kaynaklar,
ÇalıĢanların katkıları,
Müteahhitlerin ve diğer harici personelin katkıları, dikkate alınmalıdır.

2.4.3. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinde Planlama
Tehlikelerin saptanması, risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için
yapılması gerekenler belirlenmelidir. Her düzey ve faaliyet için ĠSG hedefleri
belirlenmelidir. KuruluĢ, acil durumlara hazırlıklı ve gerekli önlemler için planlara sahip
olmalıdır.
Planlama aĢamasında yapılması gerekenler:








Yapı ve sorumluluk,
Eğitim, bilinç ve yeterlilik,
ĠstiĢare ve iletiĢim,
Dökümantasyon,
Dökümantasyon ve veri kontrolü,
ÇalıĢtırma kontrolü,
Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenlerin belirlenmesi

2.4.4. Uygulama ve ĠĢletim
KuruluĢta, iki yönlü iletiĢim sağlanmalıdır. En büyük sorumluluk üst yönetimindir.
Risk altındaki her personel de iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalara katılmalıdır.

2.4.5. Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler




Hedef veya hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığının kontrolü.
Ġç talimatlar ve yönergelerin gözden geçirilmesi.
Olası sapmaların tespit edilmesi ve kaydedilmesi.
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Ġlgili kiĢilerin bilgilendirilmesi.
Kalıcı bir denetleme sisteminin kurulması.
Etkili önlemlerin standartlaĢtırılması.
Gerekli eğitim ve yönlendirmelerinin sağlanması.

2.4.6. Yönetimin Gözden Geçirilmesi
Üst yönetim, ĠSG yönetim sistemini; uygunluk ve etkinlik açısından belirli aralıklarla
gözden geçirmelidir. Yönetimin gözden geçirmesi sonucunda, iĢ sağlığı ve güvenliği
yönetim sistemi politika, hedefler ve diğer elemanlarında yapılabilecek değiĢikliklere olan
ihtiyaç belirlenmelidir.
ĠSG yönetim sistemini gözden geçirirken yönetim;







Mevzuat değiĢikliklerinin,
Ġlgili tarafların beklenti ve yükümlülüklerindeki değiĢikliklerin,
KuruluĢun ürün ve faaliyetlerindeki değiĢikliklerin,
Bilim ve teknolojideki ilerlemenin,
ĠSG ile ilgili olaylardan alınan derslerin,
Pazar tercihlerinin, iletiĢim ve rapor verme düzeninin bilincinde olmalıdır.

2.5.ĠĢyerlerinin Önemli Riskleri
ILO (Uluslararası ÇalıĢma Örgütü)‟ya göre; risk,“belli bir dönemde veya koĢullar
altında istenmeyen olayın ortaya çıkma olasılığı, çevre koĢullarına göre sıklık ve olasılık”
olarak ifade edilmiĢtir.
Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre; iĢverenlere iĢyerlerinde “risk
değerlendirme”‟si yapma ve alınan sonuçlara göre gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini
belirleme zorunluluğunu getirmiĢtir.
ĠĢveren;






ĠĢyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek iĢçi gruplarının durumunu da
kapsayacak Ģekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi
yapmakla,
Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve
kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermekle,
Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesini yapmakla,
Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan iĢlerde çalıĢanların,
bu maddelere maruziyet Ģekli, maruziyet miktarını ve maruziyet süresini
belirleyerek risk değerlendirmesi yapmakla,
ĠĢyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve
tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde risk değerlendirmesi yapmakla,
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Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalıĢmalarda, asbestin türü ve fiziksel
özellikleri ile çalıĢanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk
değerlendirmesi yapmakla,
Mekanik titreĢime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesini yapmakla,
Bireysel risk faktörlerinin belirlemesini yapmakla,
Gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini yapmakla
yükümlüdür.

ĠĢveren, iĢyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri
yürütmek üzere, iĢyerinden bir veya birden fazla kiĢiyi görevlendirmek zorundadır. Sağlık ve
güvenlikle görevli kiĢiler, iĢyerinde bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hiçbir Ģekilde
dezavantajlı duruma düĢmezler. Bu kiĢilere, söz konusu görevlerini yapabilmeleri için yeterli
zaman verilir. ĠĢyerinde bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması halinde,
iĢveren dıĢarıdan bu konuda yeterlik belgesi olan uzman kiĢi veya kuruluĢlardan hizmet alır.
Görevlendirilen kiĢilerin veya dıĢarıdan hizmet alınan kiĢi veya kuruluĢların sayısı; iĢyerinin
büyüklüğü, maruz kalınabilecek tehlikeler ve iĢçilerin iĢyerindeki dağılımı dikkate alınarak
koruyucu ve önleyici çalıĢmaların organizasyonunu yapmaya ve yürütmeye yeterli olmalıdır.
ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında hizmet verecek kiĢi ve kuruluĢların nitelikleri ve
belgelendirilmesi ile iĢverenin sorumluluğu hangi hallerde üstlenebileceği ile ilgili usul ve
esaslar ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.

2.5.1. Risk Analizinin ve Yönetiminin Yararları
Risk yönetimi; insan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve
kontrol edilmesine yönelik olarak, politikalar, tecrübeler ve kaynakların sistematik olarak
uygulanmasıdır. ILO kararları uyarınca ise bir organizasyon içerisinde iĢ güvenliği
önlemlerini iyileĢtirme ve sürdürmeyi baĢaracak tüm giriĢimler olarak tanımlanmaktadır.
Risk analizi ve yönetiminin hedefi, kurum içerisinde olabilecek tehlikelere uygun
cevap verebilecek, kasıtlı ya da kasıtsız tehditlerin etkisini ve olma ihtimalini azaltacak
hazırlıkları, prosedürleri ve kontrolleri teĢhis etmektir. Risk analizi ve yönetimi sürecinin
birçok yararları vardır. Bu yararların baĢta gelenleri Ģu Ģekilde sıralanabilir:






ĠĢyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluĢmasını ya da olgunlaĢmasını
sağlar.
ĠĢyeri çalıĢanlarının iĢ sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını
ve katılımını sağlar.
ĠĢyeri yönetiminin de iĢ sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını
ve bu konularda karar vermelerini sağlar.
Risk analizi sürecinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon yada iĢletmedeki
olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir.
ĠĢletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına
ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar.
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ĠĢyerinde yanlıĢ güvenlik tedbirleri alınmıĢ olabilir, ya da insanlarda yanlıĢ
güvenlik bilinci oluĢmuĢ olabilir. Tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin
gözden geçirilmesini sağlar.
ĠĢyerinde yasal yükümlülükler ve iĢ sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde
tahammül edilebilir düzeye indirilmiĢ risk ile çalıĢılmasını sağlar.
ĠĢyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesini
sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini
sağlar.

2.5.2. Risk Değerlendirme
Risk değerlendirmesi; iĢyerlerinde var olan ya da dıĢarıdan gelebilecek tehlikelerin
iĢçilere, iĢyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karĢı alınacak önlemlerin
belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalıĢmalardır.
Risk değerlendirmesi iĢyerinde daha güvenli bir ortamın oluĢması için yapılan bir
çalıĢma ve yatırımdır. Böyle bir çalıĢma ve yatırımın mutlaka sağlık, güvenlik olarak geri
dönmesi, iĢ ve emek gücü kayıplarını azaltması gerekir.
ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel direğini “risk değerlendirmesi”
oluĢturmaktadır. Risk değerlendirme kavramı yeni olmakla birlikte içeriği ve kullanılan
yöntemler yeni değildir. Risk değerlendirmesi üç sihirli kelimenin üzerine inĢa edilmiĢtir.
Bunlar; gözlemlemek, değerlendirmek ve kontrol altına almaktır.
Riskler değerlendirilir, derecelendirilir ve gerekli kontrol ölçümlerinin yapılması için
prosedürler oluĢturulur, risk seviyelerinin kabul edilebilirliğinin önceden tesis edilmiĢ
kriterler ile kıyaslaması yapılmalıdır. Kalan riskin katlanılabilirliğinin değerlendirmesi,
ihtiyaç duyulan her ilave risk kontrol önleminin belirlenmesi, risk kontrol önlemlerinin riski
katlanılabilir bir seviyeye indirmeye yetip yetmeyeceğinin değerlendirilmesi yapılmalıdır.
Risk değerlendirmesi aĢamasında, riskin kabul edilebilirliğine karar vermek için riskin önemi
üzerinde kapsamlı olarak karar verilmelidir. Riski tahmin etmenin temelinde; risk
değerlendirmesinde, riskin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığını belirleme ya da ilave
risk ölçümleri ile riski kabul edilebilir düzeye indirgemek yatar. Risk değerlendirmesi, çok
fazla sübjektif yargılara dayanır. Risk değerlendirmesi aĢamasında, olayların ortaya çıkma
olasılığı ve ortaya çıktığında maruz kalınabilecek sonuçlar belirlenir.
Bazı ülkelerde, örneğin Ġngiltere‟de risk değerlendirmesi 1992‟de kabul edilen çalıĢma
ortamında sağlık ve güvenlik yasaları çerçevesinde ele alınmıĢ ve uygulanmaktadır. Bu
değerlendirmenin nasıl yapılacağı, nerelerde uygulanacağı ve süreçleri yazılı hale
getirilmiĢtir. Ülkemizde ise böyle bir çalıĢma yasal düzenlemelerde Ģimdilik yer almıĢ
değildir.
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2.5.2.1. Risk Değerlendirmesinin Amacı
Risk değerlendirmesinde temel amaç; iĢyerlerindeki çalıĢma koĢullarından
kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltmak, insan sağlığını etkilemeyecek
seviyeye düĢürmektir. Bu riskler iĢ kazaları olabileceği gibi her türlü meslek hastalığı ve
diğer sağlık riskleri olabilir. Risk değerlendirmesi sonucunda; iĢyerindeki tüm tehlikelerin ne
olduğuna karar verilmiĢ, kaza olma olasılığı ile olası kazaların boyutu/büyüklüğü hakkında
bilgi sahibi olunacaktır. Daha da önemlisi risk değerlendirmesi ile mevcut riskler hakkında
herkesin yeterli bilgi ile donatılması ve kaza olduğunda kimin ne yapması konusunda
eğitilmeleri sağlanacaktır.

2.5.2.2. Risk Değerlendirmesinin AĢamaları
Risk değerlendirmesi genel olarak Ģu aĢamalarda yapılır; tehlikeleri tanımlamak
(tanımak); her tehlike riskinin boyutunu tahmin etmek (öğrenmek) ve riskin kabul edilebilir
olup olmadığına karar vermek; riski kontrol altına almaktır.


Tehlikelerin tanımlanması: Bir çalıĢma ortamında tehlikeleri tanımlayabilmek
için öncelikle tüm tehlike kaynaklarını arayıp bulmak gerekmektedir. Bu
aĢamada çok değiĢik verilerden yararlanılabilir. Örneğin iĢ kazası istatistikleri;
kazalar nerelerde oluyor, daha çok kimler kazaya uğruyor, kaza sonucunda
hangi organlar daha çok zarar görüyor, iĢ gücü ve malzeme kayıpları ne
kadardır v.s gibi. Diğer bir veri kaynağı ise günlük poliklinik kayıtları ile iĢçi
sağlığı iĢ güvenliği toplantı tutanaklarıdır. Makinelerin teknik dokümanları,
güvenlikli çalıĢma talimatları ise baĢvurulması faydalı olan kaynaklardır.

Tehlike tanımlanmasına yönelik en sistematik yaklaĢım ise iĢyerinde mevcut tüm iĢ
çeĢitlerinde ve bu iĢlerde çalıĢan personel üzerindeki tehlikeleri incelemektir. Bu amaçla
özellikle iĢyerinde var olan tüm iĢ süreçlerindeki görevlerin listelenmesi önemli bir
çalıĢmadır.
Tehlike tanımlarını iyi ve gerçekçi bir Ģekilde elde edebilmek üzere “tehlike
tanımlama” Ģemaları, formları geliĢtirilmiĢtir. Her iĢyeri özelinde bu tür formlar
hazırlanabilir ve uygulanmalıdır.
Burada unutulmaması gerekli bir konu aynı görevlerin farklı iĢ süreçlerinde değiĢik
risklere sahip olduğudur. Risk-tehlike tanımı çalıĢmaları sırasında en önemli baĢvuru
kaynağı ise bizzat iĢi yapan iĢçiler, ustalar, ustabaĢları ve teknik personeldir. Böyle bir ekip
çalıĢması, kimin nasıl bir tehlike ile karĢı karĢıya olduğunu gösterebileceği gibi Ģimdiye
kadar hiç gözlemlenmemiĢ potansiyel tehlike kaynaklarını da ortaya çıkarabilir.
Risk tanımlamasının ne düzeyde ayrıntılı yapılacağı, iĢyerinin pratiğinde yola çıkarak
karar verilecek bir konudur.

43



Tehlike boyutunun ve ihtimalinin saptanması: ĠĢyerinde toplanan tehlike ile
ilgili verilerin değiĢik kriterlere göre sınıflandırılması gereklidir. Burada temel
olarak iki kriterden bahsedebiliriz. Bunlar:


Potansiyel olarak oluĢacak zararın boyutu: ĠĢ ortamında saptanan ve
çalıĢanların maruz kaldıkları çevre zararlılarının (fiziksel, kimyasal,
biyolojik ve ergonomik ) ne düzeyde olduğu ve yasa ve yönetmeliklerle
belirlenen müsaade edilen seviyelerin aĢılıp aĢılmadığının öğrenilmesi,
yani ortam zararlılarının değiĢik bilimsel tekniklerle ölçülmesi gereklidir.
Benzer olarak oluĢabilecek iĢ kazalarının sonucunun önceden tahmin
edilebilecek Ģekilde sınıflandırılmasıdır. Örneğin hafif, orta ve ağır iĢ
kazaları gibi.



Zararın meydana gelme ihtimalinin belirlenmesi: Bir tehlikeye bağlı
olarak meydana gelecek hasar ihtimali; iĢyerinde yasalara ne düzeyde
uyulduğuna, tehlikelere kaç kiĢinin maruz kaldığına, güvensiz koĢul ve
durumların hangi sıklıkla var olduğuna, kiĢisel ve makine
koruyucularının kullanılıp kullanılmadığına, makine ve malzeme
hatalarına göre azalır veya artar. Bu nedenle zararın oluĢma olasılığı
araĢtırılırken sayılan tüm faktörler ele alınmalıdır.

Bu aĢamada tüm tehlike ve risk değerlendirilmeli ve yazılı olarak saklanmalıdır.


Risklerin Kontrol Altına Alınması

Değerlendirilen risklerle ilgili alınacak önlemler tartıĢılır. Riskin ortaya çıkma
ihtimalinin önlenmesi, azaltılması veya hasarın potansiyel Ģiddet derecesinin azaltılması ya
da tehlikenin transfer edilmesinin maliyet analizi yapılır. Riskler, normalde bir ya da birkaç
güvenlik ölçümü ile azaltılabilir.


Riskin Ortadan Kaldırılması (Elimine Etmek): Tesis içerisinde yüksek risk
taĢıyan materyalin, makinanın veya prosesin elimine edilmesidir. Örneğin;
Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda ya da fotosel tertibatı yapılamayan
presin kullanımdan kaldırılmasıdır.


Yerine Koyma (Substitusyon) : Eğer tehlike elimine edilemiyorsa
yüksek risk taĢıyan materyal, makina veya proses daha az risk taĢıyan ile
değiĢtirilmelidir. Örneğin; proses içerisinde kullanılan toksik veya çabuk
yanıcı bir çözücünün, toksik olmayan ve parlama noktası yüksek bir
çözücü ile değiĢtirilmesidir.

44



Kontrol ve Ġzolasyon: Eğer tehlike elimine edilemiyor ya da ikame
edilemiyorsa tehlike kaynağı materyal, makina, ekipman veya proses
izole edilmelidir. Tehlike kaynağını izole etmek mümkün değil ise
kontrolünün sağlanması için tehlikeli durumdan etkilenen insan sayısının
etkilenme süresinin ve miktarının azaltılması sağlanmalıdır. Örneğin;
boyahanede kullanılan boyaların daha az tehlikeli (su bazlı gibi)boyalarla
değiĢtirilmesi mümkün olmuyor ise kapalı sistem boya kabini
kullanılarak tehlike izole edilebilir, bir hastanede çalıĢan ve röntgen
çeken bir sağlık elemanının çalıĢma saati azaltılabilir, (günde beĢ saat)
mevzuata uygun yıllık izin (senede dört hafta) kullandırılır.



Mühendislik Kontrolü :Dizayn mühendisleri, elimine, ikame ve izole
edilemeyen ve kontrolü sağlanamayan tehlikeyi gidermek için makinenin,
tesisatın veya prosesin tasarımı üzerinde çalıĢırlar. Mühendislik kontrolü;
ayrıca korunma yolları, bariyerler, operasyon noktası koruyucuları,
sıkıĢma - ezme noktaları, hareket eden parçaların korunması vb. koruyucu
donanımların hangisinin nerede nasıl kullanılabileceğine karar verir.



Yönetim ile Ġlgili Kontroller: Yönetimle ilgili kontroller güvenli iĢ akıĢı
ve düzeni, güvenlik sistemleri, çalıĢma prosedürleri gibi yazıların
yayımlanması yoluna baĢvurulur. Bu amaçla;
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Riski ortadan kaldırma süreci belirlenir.
Sorumlulukların dağılımı yapılır.
ĠĢçinin karakteristiği ve üretim sürecindeki iĢin gerekliliği hesaba
katılır.
Eğitim yöntemleri oluĢturulur.
ÇalıĢma izin formları oluĢturulur.
ĠĢçinin olaya ilgisini sağlama ve sürdürme iĢlemi hazırlanır.
ĠĢ akıĢı Ģeması üzerinde çalıĢılır.
ĠĢçileri bilgilendirme ve katılımlarını sağlamak üzere formlar
oluĢturulur.
ĠĢyeri düzeni ile ilgili çalıĢma yapılır.

Ġdari olarak, riski ortadan kaldırma yöntemleri olarak, prosedürlerin hazırlanarak
Yayınlanması, (resmen ilan etmek) yürütüm, (uygulama) sağlanması ve güvenlik
operasyonlarının yapılması gereklidir.
Tehlike tanımlama aĢamasında sağlık ve güvenlik açısından oluĢturulan risk haritaları
göz önüne alınarak iĢletmede/fabrikada iĢaretlemeler yapılmalıdır.


KiĢisel Korunma: KiĢisel koruyucuların kullanılması en son seçim
olması gerekir; çünkü insanların kiĢisel koruyucuyu kullanmaları hem
rahatsızlık vericidir hem de kullanılıp kullanılmadığının denetiminin
yapılması zordur; ayrıca kiĢisel koruyucunun kullanımı riski ortadan
kaldırmada daha az etkili bir seçimdir. KiĢisel koruyucu kullanımı gerekli
ise mutlak suretle koruyucu ekipmanın kullanım yönteminin
yayınlanması gereklidir.
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Kontrol Önlemlerini Yerine Getirme: Belirlenen kontrol önlemleri
uygulamaya konur; ancak tanımlanan her gerekli risk azaltma ve kontrol
önlemleri ile ilgili değiĢiklikler uygulamaya konulmadan önce
denenmelidir. Kontrol önlemleri; öncelikle tehlikelerin bertaraf edilmesi
ve riskin ortadan kaldırılması prensibini yansıtmalıdır. Risk ortadan
kaldırılamıyorsa azaltılma yoluna gidilir. Riskin azaltılması için personel
koruyucu teçhizatın kullanılması ise son çare olarak düĢünülmelidir.
Riskin ortaya çıkma ihtimalinin önlenmesi, azaltılması veya hasarın
potansiyel Ģiddet derecesinin azaltılması sırası ile amaçlanır. Uygun
kontrol ölçümleri bu aĢamada devreye girer. Ölçümler uygulanırken uzun
zaman alabilir çünkü değiĢim için gelen direnç nedeniyle eğitimde,
teçhizat satın alınmasında veya tesisat da değiĢikliğe ihtiyaç duyulabilir.
Ġzleme ve Gözden Geçirme: Risk yönetimi iĢlemi, yukarıda belirtilen
aĢamalar çerçevesinde gerçekleĢir; ancak bazı tehlikeler gözden
kaçırılabilir veya yeniden tanımlamaya ihtiyaç duyulabilir; yeni tehlikeler
zaman içinde ortaya çıkabilir ve tüm iĢlemlerin tekrarlanması gerekebilir.
Uygun kontrol ölçümleri uygulandıktan sonra daha önceden tespit
edilmiĢ tehlikelerin artan risk değerlerinin kabul edilebilirliklerini
değerlendirmek için yeniden değer biçmeye ihtiyaç duyulabilir.

Riskin belirlenmesi, risk değerlendirme ve kontrol önlemlerinin ardından; riski
ortadan kaldırmaya/azaltmaya yönelik gerekli faaliyetin zamanında tanımlanmasının
izlenmesi ve gözden geçirilmesinin de mutlaka yapılması gerekir. Alınan önlemler
sonucunda risk kontrol süreçlerinde de değiĢiklikler olabileceğinden geriye kalan risklerin
yeni durumlarını belirlemek amacıyla risk değerlendirmesinin yapılması gerekebilir. Bu
nedenle de tutulan tüm kayıtların analizlerinin yapılması gereklidir.

ġekil 2.1: Risk Değerlendirme Döngüsü
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2.6. ĠĢ Sağlığında Risk Grupları
ĠĢ ortamında, risk grupları dört ana baĢlıkta toplanmıĢtır.





ÇalıĢan çocuklar
YaĢlılar
Kadınlar
Özürlüler

2.6.1. ÇalıĢan Çocuklar
Çocuk çalıĢan; 14 yaĢını bitirmiĢ, 15 yaĢını doldurmamıĢ ve ilköğretimini tamamlamıĢ
çalıĢandır. 15 yaĢını doldurmamıĢ çocukların çalıĢtırılması yasaktır. Ancak 14 yaĢını
doldurmuĢ ve ilköğretimi tamamlamıĢ olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki
geliĢmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif iĢlerde
çalıĢtırılabilirler.
Çocuk ve genç iĢçilerin iĢe yerleĢtirilmelerinde ve çalıĢtırılabilecekleri iĢlerde
güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik geliĢmeleri, kiĢisel yatkınlık ve yetenekleri
dikkate alınmalıdır. Çocuğun gördüğü iĢ onun, okula gitmesine, mesleki eğitiminin
devamına engel olmamalı, derslerini düzenli bir Ģekilde izlemesine zarar vermemelidir.
Çocuklar, eriĢkinlerin bulundukları iĢlerde, eriĢkinlerin karĢı karĢıya kaldıkları tüm
tehlikelere açıktırlar; ancak eriĢkinleri etkileyen iĢ yeri tehlikeleri çocukları daha çok
etkilemektedir. Örneğin ağır yük taĢımak veya doğal olmayan pozisyonlara uyum sağlamaya
çalıĢmak, çocukların geliĢmekte olan vücutlarına kalıcı zararlar verebilir, onları sakat
bırakabilir. Çocukların, kimyasal ve radyolojik tehlikeye maruz kalmaya daha yatkın
oldukları ve hastalıklara karĢı daha az dayanıklı oldukları konusunda kanıtlar vardır.
ÇalıĢan çocukları yetiĢkinlerden ayıran en önemli özellik, henüz geliĢme aĢamasında
olmaları ve eriĢkinler için tehlike oluĢturmayan koĢullardan ciddi biçimde etkilenmeleridir.
Çocuğun çalıĢtığı yerdeki koĢullar; fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaksal geliĢimini
olumsuz etkileyebilir. Örneğin, madenlerde çalıĢan çocukları; düĢme riski, zararlı toz, ağır
yük taĢıma gaz ve karbon monoksit etkilemesi gibi tehlikeler beklemektedir. Buna bağlı
olarak kırık ve yaralanmalar, ölüm riski, solunum sistemi hastalıkları görülmektedir.
Temel eğitimi tamamlamıĢ ve okula gitmeyen çocukların çalıĢma saatleri günde yedi
ve haftada 35 saatten fazla olmamalıdır. Ancak 15 yaĢını tamamlamıĢ çocuklar için bu süre
günde sekiz ve haftada 40 saate kadar artırılabilir.
Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalıĢma süreleri, eğitim saatleri
dıĢında olmalıdır. Günde iki saat ve haftada 10 saat olabilir. Okulun kapalı olduğu
dönemlerde çalıĢma süreleri yukarıda belirtildiği gibi olmalıdır.
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14 yaĢından 18 yaĢına kadar (18 dahil) çocuk ve genç iĢçilerin iĢe alınmalarından önce
iĢyeri hekimi, iĢçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın
Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimlerine muayene
ettirilerek iĢin niteliğine ve Ģartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla
belirtilmesi ve bunların 18 yaĢını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı Ģekilde doktor
muayenesinden geçirilmelidir. Bu iĢte çalıĢmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının
kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların iĢyerinde saklanarak yetkili memurların isteği
üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora
itiraz halinde, iĢçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye
tabi tutulur, verilen rapor kesindir.

Resim 2.2: ÇalıĢan çocuklar

2.6.2. YaĢlılar
OECD (Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü) 1962 yılında çalıĢma ve yaĢlanma
konusunda yaptığı toplantıda yaĢlı iĢçiyi Ģöyle tanımlamıĢtır: Aktif hayatın ikinci kısmına
gelmiĢ, yani 40 yaĢını geçmiĢ iĢçidir.
YaĢlı iĢçileri iĢe alırken yapacağı iĢlerin iyi tanımlanmıĢ olması ve iĢçinin iĢe uygun
olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Hızlı aktivasyon gerektiren, güç kullanılması gereken, yoğun dikkat gerektiren iĢlerde
yaĢlıların çalıĢtırılması uygun değildir. Çünkü yaĢ ilerledikçe maksimum kas gücünde ve
eklem hareketlerinde azalmalar meydana gelir. Buna bağlı olarak denge kaybı ve kazalar
kaçınılmazdır. Yine duyu fonksiyonlarında özellikle, duyma ve görme ile ilgili
fonksiyonlarda azalmalar meydana gelir. Öğrenme fonksiyonunda da değiĢiklikler meydana
gelir. Bu durum onların yeni beceriler öğrenmelerini güçleĢtirir.
1993 yılı SSK Ġstatistiklerine göre; iĢ kazası ve meslek hastalıklarının % 13‟ü, iĢ
kazası sonucu ölenlerin %25‟i, iĢ kazası sonucu malullerin %25‟i, iĢ kazası sonucu ölümlerin
%54‟ü 40 yaĢ üzeri iĢçilerde görülmektedir.
YaĢlıların da çalıĢan çocuklar gibi her altı ayda bir sağlık kontrolünden geçirilmesi ve
tamamlayıcı muayenelerinde zamanında yapılması uygun olur.
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Resim 2.3: YaĢlı

2.6.3. Kadınlar
Ülkemizde, çalıĢma yaĢamında 1.5 milyon kadın aktif olarak çalıĢmaktadır. Kadınlar
çalıĢsalar bile ev iĢlerinden birinci derecede sorumlu kiĢilerdir. Ayrıca doğurganlıklarının
aktif olduğu 20-45 yaĢları arasında çalıĢıyor olmaları risk faktörünü artırmaktadır.
Kadın ve erkeğin fizyolojik farklılıkları nedeni ile çalıĢma yaĢamında karĢılaĢtıkları
risklerde farklıdır. Bunlardan biri fiziksel güçtür. Örneğin 20 yaĢındaki bir kadının kaldırma
gücü, aynı yaĢlardaki bir erkeğin gücünün %65‟i kadardır. Tekrarlayıcı, uzun süre ayakta
durmayı ve ağır yük taĢımayı gerektiren iĢler kadındaki kas iskelet sistemi hastalıklarının en
önemli sebebidir. Tabii buna erkek vücut yapısı ve boyutlarına (antropometri) uygun
düzenlenen malzeme ve araç gerecin rolünü de katmak gerekmektedir.
Sosyal açıdan ise çalıĢma hayatı kadına ekonomik bağımsızlık ve toplumsal değer
artıĢı gibi avantajlar sağlarken çeĢitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Geleneksel
değerler kadının evdeki sorumluluğunu erkekle paylaĢtırmadığı için kadının iĢ yükü
artmaktadır.
Kadınların doğaları gereği bazı iĢlere yatkınlıkları fazladır. Bu iĢ kolları Ģöyle
sıralanabilir:


Ebelik, hemĢirelik gibi baĢkalarının bakımı ile ilgili iĢler,
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AĢçı, temizlik iĢçisi, terzi ve kuaför gibi ev iĢleri ile ilgili beceriler,
Kasiyer kütüphaneci, muhasebeci gibi dürüstlük, doğruluk ve sabır gerektiren
iĢler,
Resepsiyonist, satıĢ elemanı gibi etkileyici fiziksel görünüm gerektiren iĢler.

T.C.Anayasası 50. Maddesi, kiĢilerin yanı sıra cinsiyetine ve gücüne uymayan iĢlerde
çalıĢtırılamayacağını, çocuklar ve kadınların çalıĢma koĢulları bakımından özel olarak
korunmaları gerektiğini ifade eder. Ayrıca iĢ kanunun çeĢitli maddelerine göre; kadın
iĢçilerin doğumdan önce ve sonra çalıĢmadıkları sürenin ücretli izinden sayıldığı ve emzikli
kadın iĢçilerin bebeklerine süt verme sürelerinin iĢ süresinden sayıldığını belirtir.
Kadın iĢçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam 16 haftalık süre için çalıĢtırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce
çalıĢtırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun
olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın iĢçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar
iĢyerinde çalıĢabilir. Bu durumda, kadın iĢçinin çalıĢtığı süreler doğum sonrası sürelere
eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler iĢçinin sağlık durumuna ve iĢin özelliğine göre doğumdan
önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kadın iĢçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın iĢçi sağlığına uygun daha
hafif iĢlerde çalıĢtırılır. Bu halde iĢçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
Ġsteği halinde kadın iĢçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik
halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli
izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Kadın iĢçilere bir yaĢından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir
buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek
kullanılacağını, iĢçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalıĢma süresinden sayılır.
Kadın iĢçilerin gece çalıĢtırılmaları ile ilgili bir tüzük yoktur. Emzikli kadınlar doğum
tarihinden itibaren 6 ay süre ile gece postalarında çalıĢtırılamazlar. ĠĢveren, gece postalarında
çalıĢtıracağı kadın iĢçileri belirli merkezlerden uygun araçlarla iĢyerine getirmekle
yükümlüdür. Kadın iĢçinin eĢi de gece çalıĢması bulunan bir iĢyerinde çalıĢıyorsa kadın
iĢçinin isteği doğrultusunda çalıĢması düzenlenebilir.
Kadın iĢçilerin yaĢları ve medeni durumlarına bakılmaksızın, bir iĢyerinde 100 kadın
iĢçi çalıĢıyorsa iĢveren, bir yaĢından küçük çocukların bakılmaları ve emzirilmeleri için özel
alanlar hazırlamak zorundadır. Kadın iĢçi sayısı 150‟den çok ise 0-6 yaĢ arası çocukların
bakılması için kreĢ kurmak zorundadır.
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Resim 2.4: ÇalıĢan kadınlar

2.6.4. Özürlüler
Dünya sağlık örgütü (WHO) özürlülüğü; hastalık, noksanlık, sakatlık ve malüllük
olarak tanımlamıĢtır. Türk hukukunda, Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatında özürlülük
Ģöyle tanımlanmaktadır; bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeni ile çalıĢma gücünün en
az % 40‟ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, özürlüdürler.
Ġstihdam ve özürlülük hakkında yapılan araĢtırma literatürlerinde en sık kullanılan
özürlülük tanımı, iĢ özürlülüğüdür. Bireyin, iĢ miktarını ve çeĢitliliğini sınırlayan fiziksel
veya mental bir sorunu onun iĢ özürlülüğüdür.
Özürlüler çalıĢma hayatında risk grubunu oluĢturmalarına rağmen çalıĢma hayatı
içinde yer almalıdırlar. Risk grubu oluĢturmalarının temelinde, çalıĢma kapasitelerinin
diğerlerine göre daha düĢük olması değil özürleri nedeni ile karĢılaĢabilecekleri risklerin
farklı ve daha fazla olmasıdır.
Özürlülük türüne ve yerine göre farklılık göstermekle beraber santral memurluğu,
monoton montaj iĢleri, resepsiyon görevliliği gibi iĢlerde özürlüler oldukça baĢarılı
çalıĢmalar ortaya koymuĢlardır.
Dünyada özürlülerin çalıĢma hayatında korunmaları ile ilgili çeĢitli yöntemler
uygulanmaktadır. Bu yöntemler; iĢe girmede öncelik tanıma, korumalı iĢ yerleri, eve iĢ
verme ve kota yöntemidir. ĠĢe girmede öncelik tanıma yönteminde iĢ yerinde çalıĢırken sakat
kalma ve iyileĢtikten sonra aynı iĢe baĢvurma sırasında diğerlerine göre öncelik
tanınır.Korumalı iĢyerleri ise sadece özürlüler için düzenlenmiĢ iĢ yerlerini içermektedir;
ancak özürlü bireyleri toplumdan uzaklaĢtırdığı için tercih edilmemektedir. Eve iĢ verme
yöntemi ise ileri derecede sakatlıkları bulunanlara montaj vb. iĢlerin dağıtılması ve
toplanması sistemine dayalıdır.
En yaygın benimsenen özürlü istihdam yöntemi ise kota yöntemidir. Belli bir sayıda
iĢçi çalıĢtıran iĢverenlere, çalıĢtırdıkları iĢçi sayısı ile orantılı olarak özürlü çalıĢtırma
yükümlülüğü getirmektedir. Ülkemizde de esas olarak bu yöntem benimsenmiĢtir.
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ĠĢverenler, elli veya daha fazla iĢçi çalıĢtırdıkları özel sektör iĢyerlerinde % 3 özürlü,
kamu iĢyerlerinde ise % 4 özürlü ve % 2 eski hükümlü iĢçiyi meslek, beden ve ruhi
durumlarına uygun iĢlerde çalıĢtırmakla yükümlüdürler.
Aynı il sınırları içinde birden fazla iĢyeri bulunan iĢverenin bu kapsamda çalıĢtırmakla
yükümlü olduğu iĢçi sayısı, toplam iĢçi sayısına göre hesaplanır. ĠĢverenler, çalıĢtırmakla
yükümlü oldukları iĢçileri Türkiye ĠĢ Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda
çalıĢtırılacak iĢçilerin nitelikleri, hangi iĢlerde çalıĢtırılabilecekleri, bunların iĢyerlerinde
genel hükümler dıĢında bağlı olacakları özel çalıĢma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki
yönden iĢverence nasıl iĢe alınacakları, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan
yönetmelikle özürlülerin iĢe nasıl alınacakları ve çalıĢma Ģartları düzenlenmiĢtir.
Yer altı ve su altı iĢlerinde özürlü iĢçi çalıĢtırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca
iĢyerlerindeki iĢçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı iĢlerinde çalıĢanlar hesaba katılmaz.
ĠĢyerinin iĢçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.
Bir iĢyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan
iĢçiler, eski iĢyerlerinde tekrar iĢe alınmalarını istedikleri takdirde, iĢveren bunları eski iĢleri
veya benzeri iĢlerde boĢ yer varsa derhal, yoksa boĢalacak ilk iĢe baĢka isteklilere tercih
ederek o andaki Ģartlarla iĢe almak zorundadır. Aranan Ģartlar bulunduğu halde iĢveren, iĢ
sözleĢmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse iĢe alınma isteğinde bulunan eski iĢçiye
altı aylık ücret tutarında tazminat öder.
Özürlülerin hangi iĢlerde çalıĢtırılabilecekleri Sakatların Ġstihdamı Hakkında Tüzükte
yer alan ekli listede ayrıntılı olarak sıralanmıĢtır. Listede özürlülüğün türü ve hangi iĢlerde
çalıĢtırılacakları belirtilmiĢtir.
Özürlülerin istihdam edilerek korunmaları; özürlü kiĢi ve aile üyeleri, çevresinde
bulunan bireyler ve toplum için ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan büyük yararlar
sağlayacaktır.

Resim 2.5: ÇalıĢan özürlüler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢletmede
çalıĢan
iĢçilerin
iĢe
uygunluğunu gözlemleyiniz.
 ĠĢletmede çalıĢanlara yönelik güvenlik  ÇalıĢan sayısına göre yeterli sayıda iĢyeri
tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol
hekimi ve sağlık personeli görevlendirilip
ediniz.
görevlendirilmediğini inceleyiniz.
 ÇalıĢanların
sağlık
muayenelerinin
yapılıp yapılmadığını inceleyiniz.
 ĠĢletme binası çevresinin uygunluğunu
inceleyiniz.
 ĠĢletmeye
yönelik
güvenlik
tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol  Kullanılan araç gerecin bakımının ve
ediniz.
güvenlik önlemlerinin yeterli olup
olmadığını inceleyiniz.
 Olası kaza ve yangın gibi tehlikelere
yönelik yeterli tedbir alınıp alınmadığını
inceleyiniz.
 ĠĢletmede iĢyerindeki risklere karĢı
 ÇalıĢanların olası kaza ve risklere yönelik
tedbir alınıp alınmadığını kontrol
olarak
bilgilendirilip
ediniz.
bilgilendirilmediklerini inceleyiniz.
 ÇalıĢanların kiĢisel koruyucuları kullanıp
kullanmama durumlarını değerlendiriniz.
 Kontrol sonuçlarını
getiriniz.

rapor

haline  Önceki yıllara ait rapor örneklerini
inceleyiniz.

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum ve
kuruluĢlara gönderiniz.

 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
görevlerini inceleyiniz.
 ĠçiĢleri
Bakanlığının
görevlerini
inceleyiniz.
 Sağlık
Bakanlığının
görevlerini
inceleyiniz.
 Çevre ve Orman Bakanlığının görevlerini
inceleyiniz.
 Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığının
görevlerini inceleyiniz.
 Belediyelerin görevlerini inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerin hangisi ile iĢçinin, iĢe elveriĢli olma durumu değerlendirilmektedir?
A) ĠĢe giriĢ muayeneleri
B) Erken kontrol muayeneleri
C) Aralıklı kontrol muayeneleri
D) Periyodik muayeneler
E) Tamamlayıcı muayeneler

2.

AĢağıdaki iĢyerlerinden hangisinde iĢverenler, iĢ güvenliği uzmanı bulundurmak
zorundadırlar?
A) 30 iĢçi çalıĢtıran iĢyerleri
B) 40 iĢçi çalıĢtıran iĢyerleri
C) Mevsimlik iĢler için 60 iĢçi çalıĢtıran iĢyerleri
D) Mevsimlik iĢler için 100 iĢçi çalıĢtıran iĢyerleri
E) Altı aydan fazla sürekli iĢler için en az 50 iĢçi çalıĢtıran iĢyerleri

3.

AĢağıdakilerden hangisi, yangın söndürme cihazları ile ilgili doğru bilgi değildir?
A) Görünür ve eriĢilebilir yerlerde olmalı
B) Önlerinde engel bulunmamalı
C) Yapılan iĢin niteliğine uygun olmalı
D) Her 100 m2‟lik alan için alan için 6 kg‟lık bir adet yangın söndürme cihazı olmalı
E) Yangın baĢlangıçlarında kullanılmak üzere yeterince seyyar yangın söndürme
cihazı olmalıdır.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, iĢyerlerindeki riskin substitusyon yöntemi ile kontrol edilme
çalıĢmalarındandır?
A) Teknolojisi eski olan presin kullanımdan kaldırılması
B) Toksik bir çözücü yerine toksik olmayan çözücünün kullanılması
C) ÇalıĢanların çalıĢma saatlerinin azaltılması
D) Makine ya da tesisatın tasarımı üzerinde çalıĢılması
E) ĠĢçileri bilgilendirme

5.

AĢağıdakilerden hangisi, temel eğitimini tamamlamıĢ ve okula gitmeyen çocuklar için
günlük en fazla olması gereken çalıĢma saatidir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz.
1.

Meslek

hastalığı

tanısı,

ülkemizde

yalnızca

………………………………..hastanelerinde konulabilmektedir.
2.

Meslek hastalıklarını diğer hastalıklardan ayıran en önemli özellik, …………….den
kaynaklanmıĢ olmasıdır.

3.

……………………………… iĢyerlerinde var olan ya da dıĢarıdan gelebilecek
tehlikelerin, iĢçilere, iĢyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karĢı
alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalıĢmalardır.

4.

ĠĢverenler, elli veya daha fazla iĢçi çalıĢtırdıkları özel sektör iĢyerlerinde
……………......, kamu iĢyerlerinde ise % 4 özürlü iĢçiyi meslek, beden ve ruhi
durumlarına uygun iĢlerde çalıĢtırmakla yükümlüdürler.
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, emniyetsiz
nedenlerindendir?
A) Koruyucusuz makineler
B) Kusurlu veya kaygan techizat
C) KiĢisel koruyucuların kullanılmaması
D) Yetersiz aydınlatma
E) Uygun olmayan yer döĢeme yüzeyleri

6.

AĢağıda verilen bilim dallarından hangisi, insan, çevre ve makine iliĢkisini
düzenleyendir?
A) Ekonomi
B) Ergonomi
C) Ekoloji
D) Psikoloji
E) Sosyoloji

7.

AĢağıda verilenlerden hangisi, iĢ kazası olarak nitelendirilemez?
A) ĠĢ baĢında iken olmuĢ ise
B) ĠĢçinin özel aracı ile iĢe gidip gelmesi sırasında olmuĢ ise
C) ĠĢveren tarafından verilen baĢka bir görevi yerine getirirken olmuĢ ise
D) Emzikli kadının süt izni sırasında olmuĢ ise
E) ĠĢverence sağlanan bir araçla topluca iĢe gidip gelirken olmuĢ ise
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hareketlerden

kaynaklanan

iĢ

kazası

8.

AĢağıdakilerden hangisi, çalıĢanların giydiği koruyucu elbiselerin taĢıması gereken
niteliklerdendir?
A) Ceplerin kapaklı olması
B) Pantolon paçalarının duble katlanmıĢ olması
C) Gömleklerin kolalanmıĢ olması
D) Gömleğin kısa kollu olması
E) ĠĢ kıyafetinin çok ve büyük cepli olması

9.

AĢağıda verilenlerden hangisi, iĢletme güvenliği ile ilgilidir?
A) ÇalıĢanların (can) güvenliği
B) Makine ve araçların güvenliği
C) Üretilen mal veya hizmetin güvenliği
D) ĠĢyerinin güvenliği
E) Hepsi

10.

AĢağıdakilerden hangisi, bir binanın iĢyeri olarak kullanılması için uygun koĢullardan
değildir?
A) ĠĢçi baĢına hava hacminin en az 10 m3 olması
B) ĠĢçilerin daimi çalıĢtığı yerlerin yüksekliğinin en az 3 metre olması
C) ĠĢyerleri gün ıĢığı ile yeter derecede aydınlatılması
D) Geçitlerin tabanı sağlam, arızasız ve kaymaz Ģekilde olması;
E) Birden fazla katlı binalarda asansör tertibatı var ise merdivensiz olması

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
D
E
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
E
D
B
D

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SSK Meslek Hastalıkları
Üretim
Risk Değerlendirmesi
% 3 Özürlü
C
B
B
D
E
E
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