


Merhaba, 

Sizler için hazırladığım ders notunda hekimlerin sunum yaptığı dersler bulunmaktadır. Yani konuların 

büyük çoğunluğu vardır. Konu anlatımı, çıkabilecek sorulara göre yapılmıştır. Her konunun sonunda 

daha önceden çıkmış bol soru örnekleri bulunmaktadır. Şu ana kadar - Ekim 2015- olan yönetmelik 

değişiklikleri, sunumlarda da karşılığını bulmuştur. 

Bu sunumlarla birlikte 6331 iş sağlığı  güvenliği kanunu ile 4857  iş kanunu ve ders konularıyla ilgili 

yönetmelikleri iki veya üç kez okursanız sınavdan rahatlıkla geçersiniz. 

Kitaptaki konulardan bana mail atarak soru sorabilirsiniz. Sorular fazla gelirse 1-2 gün gecikme 

olabilir. 

Sınavda başarılar dilerim. 

Hulusi Orhangazili 

123hulusi@gmail.com 
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Bu oturumun sonunda 
katılımcılar;

Dünya’da ve 
Türkiye’deki iş 
sağlığı ve güvenliği 
durumu hakkında 
bilgi kazanacaklar.

;
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ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 Dünyadaki iş sağlığı güvenliği durumu  (İLO, 
WHO, OSHA)

 Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği durumunu ve

 Dünya’daki ve Türkiye’deki iş sağlığı 

güvenliği durumlarını karşılaştırmadır
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DÜNYA’DA  İSG

• İşle ilişkili ölüm sayısı 2.2 milyon

(380 bini iş kazası, 1.7 milyonu meslek hastalığı 
ölümü)

• Yılda 270 milyon iş kazası oluyor

• Tehlikeli maddelerden dolayı ölümler yılda 438 
bin
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DÜNYADA İSG

Yılda;

Asbestozisten 100 bin ölüm var.

160 milyon kişi meslek hastalığına yakalanıyor

Deri kanserlerinin % 10’u mesleki 

Latin Amerika’da madencilerin %37 si değişik 
düzeylerde silikozis hastası
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%99

%1

%44
%56

MESLEK 
HASTALIKLARI

İŞ 

KAZALARI

DÜNYADA
TÜRKİYE’DE
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ILO’ ya göre 

Ülke

İşveren

Çalışan 

Ülke GSMH’ nın %4’ü iş kazası ve 

meslek hastalıkları nedeniyle 

kaybolmaktadır.

İşyerlerinin karının %5 – 15’i 

kayboluyor.

Her yıl 270.000.000 işçi 

yaralanmaktadır.

Günde 5.000 işçi ölmektedir.

Her yıl 12.000 çocuk işçi ölmektedir.

Yılda 160.000.000 işçi 

hastalanmaktadır

İş Kazası

Meslek 
Hastalığı
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Türkiye’de durum

Yılda 400 - 600 Meslek Hastalığı

6 dakikada 1 İş Kazası oluyor

Günde 4 kişi ölüyor

2005 yılında 21 Milyar TL kayıp

2008 yılında 38 Milyar TL kayıp

İş Kazası

Meslek 
Hastalığı

Yılda 250 Fabrika yanıyor !
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SGK istatistiklerinde, iş kolları bazında iş kazası ve meslek hastalığı 

sonucu ölümlerin sayısı ayrı ayrı verilmemekte, yalnızca genel toplamdaki 

ölümlerde iş kazası ve meslek hastalığı ayrımı yapılmaktadır. 

Bundan dolayı ILO tarafından düzenlenen yıllık istatistik raporlarında; 

iş kazaları oranları içerisine meslek hastalığı sonucu meydana gelen 

ölümlerin de dahil edilmesi sonucunda, 

Türkiye’deki ölümlü iş kazası oranları normalde olması gereken değerden 

daha yüksek çıkmaktadır. 
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Uluslararası Çalışma Örgütü
ILO, 1919
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Herhangi bir ülkenin, emeğin insani koşullarını benimsememesi, 

kendi ülkelerindeki durumu iyileştirme isteğinde olan 

diğer ülkeler için bir engel teşkil eder. ILO Anayasası

Kuruluş tarihi: 1919 Versay Anlaşması

1944 Filadelfiya Bildirgesi

Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi (1988)

Amaç: Sosyal adalet ve uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi

*İnsan haklarına saygı

*Yeterli yaşam şartları

*İnsanca çalışma koşulları

*İstihdam imkanları

*Ekonomik güvence

ILO Sekreteryası: Cenevre 

40 ülkede bölge, alan, ülke ofisi

International Labour Organization ILO 

(Uluslararası Çalışma Örgütü)
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Yönetim Kurulunca atanan Genel Direktör tarafından yönetilir.

İşveren temsilcileri - İşçi temsilcileri - Hükümetler

Uluslararası Çalışma Konferansı (Yılda 1)

Üye ülkeler ---2 hükümet 1 işveren 1 işçi temsilcisiyle 

toplantıya katılım 

ILO Çalışmaları

Üye ülkeler ----28 hükümet 14 işveren ve 14 işçi temsilcisi 

ile idare edilmektedir.

2 yılda bir çalışma programı ve bütçesi belirlenmektedir.

International Labour Organization ILO 

(Uluslararası Çalışma Örgütü)
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ILO Stratejisi;

 Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar

geliştirmek ve gerçekleştirmek,

 Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri,

için daha fazla fırsat yaratmak

 Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak

 Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek

� Sözleşmeler; 188

� Tavsiye kararları 199

� Teknik yardım 

� Eğitim ve danışmanlık

International Labour Organization ILO 

(Uluslararası Çalışma Örgütü)

220 üye ülke
1932 Türkiye üye
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International Labour Organization ILO 

(Uluslararası Çalışma Örgütü)

Philedelfia Bildirgesi (1944)

 Emek bir ticari mal değildir.

 Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır.

 Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, dünyanın her yerindeki 

refahı tehdit etmektedir.

 Bütün insanlar, ırk, inanç ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin 

özgürlük ve saygınlık, ekonomik güvenlik ve fırsat koşullarında 

maddi ve manevi gelişimlerini sürdürme hakkına sahiptirler.
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International Labour Organization ILO 

(Uluslararası Çalışma Örgütü)

Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi (1988)

o İşçi ve işverenlerin örgütlenme özgürlüğü ve etkin toplu 

pazarlık haklarına “iyi niyet çerçevesinde riayet etme,

geliştirme ve gerçekleştirme” taahhüdü

o Zorla ve zorunlu çalıştırılmanın ortadan kaldırılması

o Çocuk emeğinin yasaklanması

o Ayrımcılığın yok edilmesi
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Dünya Sağlık Örgütü
WHO, 1948

1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler 
Konferansı

19-22 Temmuz 1946 tarihleri arasında New York’ta toplanan 
Uluslararası Sağlık Konferansı’nda kararlaştırılmış,

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri tarafından WHO 
Anayasası imzalanarak en az 26 üye ülkenin resmi kabulu başlatılmış,

Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur.
26 üye ülkenin resmi kabul işlemi 7 Nisan 1948 tarihinde netleşmiş ve 7 
Nisan günü tüm Dünya’da “Dünya Sağlık Günü” olarak kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun’la 
Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye 
olmuştur.
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AVRUPA KOMİSYONU İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ AJANSI (OSHA)

OSHA’nın kuruluş amacı:

Avrupa Birliğinde işyerlerinin daha sağlıklı, 
güvenli ve üretken olmalarına katkıda 
bulunmaktır. 
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• 89/391 sayılı Direktif ile,
mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza 
faktörlerinin ortadan kaldırılması ve işçilerin ve 
temsilcilerinin bilgilendirilmesi konularında genel 
ilkeler belirlenmiştir. 
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• 91/383 sayılı Konsey Direktifi

işyeri sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm 
mevzuatın, hiçbir ayrımcılık gözetilmeden kısmi 
ya da geçici süreli çalışan işçilere de 
uygulanmasına karar verilmiştir.
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PROAKTİF RİSK BAZLI UYGULAMAYA GEÇİŞ

• Son olarak, 2005 yılı AB Konseyi Zirvesi’nde 
gözden geçirilen Lizbon Stratejisi kapsamında, iş 
sağlığı ve güvenliğine dair, 2007-2012 arasında, iş 
güvenliğe ilişkin yeni tehditlerin ele alınacağı ve 
bunların asgari düzeyde tutularak “az kaza- çok 
verimlilik” ilkesinin yerine getirilmesine yönelik 
bir strateji planı yürütülmesine karar verilmiştir. 

• Bu karar çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili direktifler günümüzde uygulanan çatıya 
kavuşmuştur. 
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ÜLKEMİZDE RİSK BAZLI YENİ 
YAKLAŞIM

Ulusal program incelendiğinde Sosyal 
Politika ve İstihdam alanında yapılması 
gereken mevzuat uyumlaştırılması 5 
alanda gruplandırılmıştır. 

Bunlar; Bireysel ve Toplu İş Hukuku, 
İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Sosyal Diyalog, 
Kadın Erkek Eşitliği ve 
Ayrımcılığın Önlenmesidir. 
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ÜLKEMİZDE RİSK BAZLI YENİ 
YAKLAŞIM

Ulusal Program’da yer alan 21 adet AB 

İSG Direktifi; İSG  Yönetmelikleri olarak 

uyumlaştırılmıştır. 

AB İSG Direktiflerinin yapısına bakıldığında; 

89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği 

Konsey Direktifinin “Ana Direktif” 

olduğu gözlenmektedir.
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ÜLKEMİZDE RİSK BAZLI YENİ YAKLAŞIM

Diğer direktiflerde bu direktife atıfta 

bulunmaktadır ve yardımcı direktifler 

niteliğindedir. 

Ana direktif başta olmak üzere tüm 

direktifler incelendiğinde 

işverenlere “RİSK DEĞERLENDİRMESİ”

yapma zorunluluğunun getirildiği 

görülmektedir.
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Ulusal Politika Düzeyinde

İş Sağlığı Güvenliği Konseyi

Üçlü Danışma Kurulu
4857-114 (R.G. 04.04.2004/2524)

Genel Sorumluluk Yüklenecek
Merkezi Organ
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Ulusal İSG Konseyi, 

• ihtiyaç, öncelik ve politika geliştirmek 

• stratejileri belirlemek,

• ve önerilerde bulunmak üzere

işçi-işveren sendikaları, ilgili kamu kurumları, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer 
kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya getirmek 
üzere yılda en az 1 defa toplanacaktır.

Ulusal “İş Sağlığı Güvenliği Konseyi”

8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 155 Sayılı ILO 
Sözleşmesinde Yer Aldığı Şekilde:
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ANAYASAMIZDA ÇALIŞMA HAYATI

Madde: 50  Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne              
uymayan işlerde çalıştırılamaz.      
Küçükler ve kadınlar ile bedenen 
yetersizliği olanlar, çalışma şartları 
bakımından özel olarak korunurlar.

Madde: 60.Herkes sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir.                 

T.C.

ANAYASASI
(1982)
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Türkiye’de tarihler

• DİLAVER PAŞA NİZAMNAMESİ (1865)

• MAADİN NİZANNAMESİ 1869

• EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ MADEN AMELESİNİN  
HUKUKUNA MÜTEALLİK KANUN 151 SAYILI (10.09.1921)

• 03.04.1930 / 1580  Belediyeler Kanunu

• 24.04.1930 / 1593  Umumi hıfzısıhha kanunu

• 08.06.1936 / 3008  İş Kanunu

• 09.07.1945 / 4792 İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu

• 28.01.1946/4841 Çalışma Bakanlığı Kuruluş Kanunu
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Yeni İSG Yaklaşımı

• Risk Değerlendirmesi
• Çalışanların Katılımı
• Uzman Katkısının Sağlanması
• Çalışanların Bilgilendirilmesi
• Çalışanların Eğitimi
• Koruma-Önleme-Geliştirme Anlayışı
• Kontrol ve Denetim
• İşçilerin Sorumluluk Alması
• Kayıt ve İstatistik Tutma
• Malzeme ve Ekipmanın Kontrolü
• İSG’ne Sistematik bir yaklaşım getirmiştir.
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İş Kanunu Madde:77

• İşverenler işyerlerinde iş sağlığı  ve iş 
güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü 
önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız 
bulundurmakla yükümlüdürler.
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• İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını 
denetlemek, 

• işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki 
riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve 
sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve 

• gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek 
zorundadırlar.
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Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde meslek hastalıkları tanılarının 
konmaması veya oldukça düşük sayıda saptanması ve kayıtlara 
geçmesinin nedenlerinden biri değildir?

A)Meslek hastalıklarının çalışanlar tarafından çok önemsenen ve 
ihmal edilmeyen bir sorun olması

B)İşyeri hekiminin tanı koymakta yetersiz kalması veya hastalığı 
tanıyamaması

C)Meslek hastalıklarının ciddi olmayan bulguları olduğunda 
çalışanların hekime başvurmaması

D)Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili hastanelerin sorumluluk 
alanları çok geniş olması gezici hizmet ekiplerinin yetersiz olması
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Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde meslek hastalıkları tanılarının 
konmaması veya oldukça düşük sayıda saptanması ve kayıtlara geçmesinin 
nedenlerinden biri değildir?

A) Çalışanların en küçük bir sağlık sorununda bile meslek hastalığı 
endişesiyle hekime başvurması

B) Meslek hastalıkları hastanelerinin tanıyı koymaktan imtina etmesi

C) Hastaneye sevk edilen hastaların hastanede sadece klinik tanısın 
konması ancak meslek ilişkisinin sorgulanmaması

D) Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili hastanelerin sorumluluk alanları 
çok geniş olması gezici hizmet ekiplerinin yetersiz olması

CEVAP      A
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İş kazaları ile ilgili ILO istatistiklerine göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Dünyada en fazla iş kazası nedenli ölüm, maden sektöründedir.

B) İnşaat sektöründe çalışanların büyük çoğunluğu okur yazar, 
ilkokul veya ortaokul mezunudur.

C) Ülkemizde inşaat kazaları ölümlü iş kazaları açısından birinci 
sırada yer almaktadır.

D) Tüm dünyadaki inşaat işçileri diğer sektörlerdeki işçilere oranla 
ortalama üç kat daha fazla iş kazaları sonucu hayatını 
kaybetmektedir
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İş kazaları ile ilgili ILO istatistiklerine göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Dünyada en fazla iş kazası nedenli ölüm, maden sektöründedir.

B) İnşaat sektöründe çalışanların büyük çoğunluğu okur yazar, 
ilkokul veya ortaokul mezunudur.

C) Ülkemizde inşaat kazaları ölümlü iş kazaları açısından birinci 
sırada yer almaktadır.

D) Tüm dünyadaki inşaat işçileri diğer sektörlerdeki işçilere oranla 
ortalama üç kat daha fazla iş kazaları sonucu hayatını 
kaybetmektedir

CEVAP      A
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Türkiye'deki İSG durumu, İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları ile ilgili 
istatistiksel veriler incelendiğinde meslek hastalığı ve iş kazalarının 
toplamından oluşan sağlık sorunları aşağıdaki sektörlerden hangisinde 
diğerlerine göre daha fazla görülmektedir?

A)Madencilik

B)Tarım, Ormancılık, balıkçılık, avcılık

C)Elektrik gaz ve su

D)Ulaşım, taşımacılık ve iletişim
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Türkiye'deki İSG durumu, İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları ile ilgili 
istatistiksel veriler incelendiğinde meslek hastalığı ve iş kazalarının 
toplamından oluşan sağlık sorunları aşağıdaki sektörlerden hangisinde 
diğerlerine göre daha fazla görülmektedir?

A)Madencilik

B)Tarım, Ormancılık, balıkçılık, avcılık

C)Elektrik gaz ve su

D)Ulaşım, taşımacılık ve iletişim

CEVAP      A
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Ülkemizde bazı faaliyet alanlarına göre iş kazalarının dağılımı 
istatistikleri incelendiğinde; iş kazaları aşağıdaki sektörlerden 
hangisinde diğerlerine göre daha fazla görülmektedir?

A) Makine imalatı ve tamiratı

B) Nakil araçları imalatı

C) Metalden eşya imalatı (makine hariç)

D) Elek. mak. cihaz. malz. imalatı
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B) Nakil araçları imalatı

C) Metalden eşya imalatı (makine hariç)

D) Elek. mak. cihaz. malz. imalatı
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Dünya çapında İSG ile ilgili olarak genel görünümü ortaya koyan 
temel istatistiksel veriler göz önüne alındığında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A)Dünyada iş kazalarından ölüm sayıları meslek hastalıklarından 
kaynaklanan ölümlere göre çok daha fazladır

B)Silikozis ise silika tozlarına bağlı olarak oluşan ölümcül bir akciğer 
hastalığıdır. Dünyada 10 milyonlarca kişi etkilenmektedir.

C)Tüm deri kanserlerinin %80'inin mesleki maruziyetten
kaynaklandığı tahmin edilmektedir

D)Asbestozis genellikle tek başına ölüm sebebi değildir tüm 
dünyada sadece 100-150 kadar kişi doğrudan Asbestozis nedeniyle 
ölmektedir

hulusiorhangazili.wordpress.com                                                                                              



Dünya çapında İSG ile ilgili olarak genel görünümü ortaya koyan 
temel istatistiksel veriler göz önüne alındığında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A)Dünyada iş kazalarından ölüm sayıları meslek hastalıklarından 
kaynaklanan ölümlere göre çok daha fazladır

B)Silikozis ise silika tozlarına bağlı olarak oluşan ölümcül bir akciğer 
hastalığıdır. Dünyada 10 milyonlarca kişi etkilenmektedir.

C)Tüm deri kanserlerinin %80'inin mesleki maruziyetten
kaynaklandığı tahmin edilmektedir

D)Asbestozis genellikle tek başına ölüm sebebi değildir tüm 
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CEVAP      B
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Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Türkiye'de SSK verilerine göre 1980-1996 yılları arasında iş 
kazası sıklık hızında önemli bir azalma görülmüştür.

B)Türkiye'de iş kazası ölümlerinin istenilen düzeyde azaltılamaması 
kömür madenciliği, inşaat ve nakliyat sektöründeki şartların 
düzeltilememesi ile açıklanabilir.

C)Kadın sigortalının iş saatinde çocuğunu emzirmesi sırasında 
gerçekleşen kaza iş kazası değildir.

D)İş kazalarının büyük çoğunluğu 1-9 kişi arasında işçi çalıştıran 
küçük işyerlerinde meydana gelmektedir.
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Ülkemizde meslek hastalıklarının görüldüğü ortalama yaş 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 18

B) 69

C) 49

D) 25
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aşağıdakilerden hangisidir?

A) 18

B) 69

C) 49
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SORU

Genç işçi tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 yaşını tamamlamış, 18 yaşını tamamlamamış
B) 14 yaşını tamamlamış, 16 yaşını tamamlamamış
C) 14 yaşını tamamlamış, 18 yaşını tamamlamamış
D) 16 yaşını tamamlamış, 18 yaşını tamamlamamış
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SORU

Hangisi İSG amaçları arasındadır?

A) Hepsi  
B) Üretim ve kalitenin arttırılması 
C) Çalışanların korunması 
D) İşletmenin korunması
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SORU
Aşağıdaki çalışma alanlarından hangisi İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır?

A)Ev hizmetleri
B)Afet ve acil durum birimlerinin müdahale 
faaliyetleri
C)Türk Silahlı Kuvvetlerinin bakım merkezi 
çalışmaları
D)Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve 
hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
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SORU
Türkiye’de çalışma hayatında iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin yönetmelikler hazırlanırken 
Avrupa Birliğinin aşağıdaki düzenlemelerinden 
hangisi dikkate alınmaktadır?
A)Direktif
B)Sözleşme
C)Tavsiye kararı
D)Uygulama kurulu kararı
E)Tüzük

hulusiorhangazili.wordpress.com                                                                                              



SORU
Türkiye’de çalışma hayatında iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin yönetmelikler hazırlanırken 
Avrupa Birliğinin aşağıdaki düzenlemelerinden 
hangisi dikkate alınmaktadır?
A)Direktif
B)Sözleşme
C)Tavsiye kararı
D)Uygulama kurulu kararı
E)Tüzük

hulusiorhangazili.wordpress.com                                                                                              



SORU
Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin 
faaliyetlerinden biri değildir?
A)Bölge seminerleri düzenlemek
B)Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren 
kuruluşların çalışanlarına eğitim vermek
C)İşyerlerinin iş verimiyle ilgili sorunlarını , iş 
sahiplerinin olurunu alarak incelemek
D)Ortak sağlık ve güvenlik birimlerini 
yetkilendirmek
E)Çalışma hayatıyla ilgili konularda inceleme ve 
yayınlar yapmak
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SORU
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilk çalışmalar 
aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?
A)Almanya
B)Hollanda
C)İngiltere
D)Fransa
E)İtalya
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SORU
TS 18001:2008 standartlarına göre aşağıdakilerden 
hangisi bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği politikasının 
sağlaması gereken hususlardan biri değildir?
A)Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yapısına ve 
büyüklüğüne uygun olması
B)İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin ve performansının 
sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içermesi
C)En azından yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatına uyulacağı taahhüdünü içermesi
D)Dökümante edilmesi,uygulanması ve sürdürülmesi
E)Kuruluşun risk değerlendirmesinde kullanacağı temel 
tehlikeleri
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SORU
6331 sayılı sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda 
düzenlenen ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyinin 
toplantı çalışma ve karar usulleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Konsey üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar veri
B)Üyelerin üçte birinin veya başkasının teklifiyle 
olağanüstü toplantı yapabilir
C)İş sağlığı ve güvenliği genel müdürü başkanlığında 
toplanır
D)Konsey yılda dört defa olağan toplanır
E)Oyların eşitliği halindeki teklif bir sonraki toplantıda 
tekrar oylanır
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SORU
‘Madenci hastalığı’ tanımını yapan kimdir?
a. Georgius Agricola
b. Hipokrat    
c. Ramazanni
d. Paracelsus
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SORU
WHO temel önceliği nedir? 
A. Ülkelerin sağlık politikalarını belirlemek 
B. Herkes için sağlık
C. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
D. Ücretsiz sağlık hizmeti
E. Etkin aşılama hizmeti sağlanması
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SORU
1982 anayasasında çalışma hayati 
koruma altına alınmayan kesim hangisidir? 

a. dullar

b. çocuklar

c. mental yetersizliği olanlar

d. fiziksel yetersiliği olanlar

e. kadınlar

hulusiorhangazili.wordpress.com                                                                                              



SORU
1982 anayasasında çalışma hayati 
koruma altına alınmayan kesim hangisidir? 

a. dullar

b. çocuklar

c. mental yetersizliği olanlar

d. fiziksel yetersiliği olanlar

e. kadınlar

hulusiorhangazili.wordpress.com                                                                                              



SORU
Çalışma hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan 
bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir?

A) Siyasi Haklar ve Ödevler 
B) Sosyal Haklar ve Ödevler 
C) Kişinin Hakları ve Ödevleri
D) Ekonomik Haklar ve Ödevler
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AMAÇ;
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

İş sağlığı ve güvenliğinin uygulama ilkelerini 
ve güvenlik kültürünün önemini  
kavrayacaklar
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Öğrenim Hedefleri
Bu oturumun sonunda;

İş sağlığı ve güvenliğini tanımlama

İş sağlığı ve güvenliğinin uygulama ilkelerini 
sayma

Güvenlik kültürünü tanımlama
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• Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için, sağlığı 
olumsuz etkileyen ve bozan etmenlerin tanınması 
gereklidir. Bu etmenler başlıca bireysel bazı 
özellikler ile çevremizde bulunan sağlık 
tehlikeleridir. 

• Bu faktörleri olumlu hale getirmek suretiyle 
sağlığı korumak mümkün olur.

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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• İşyeri ortamında bulunan faktörler çalışanların 
sağlık durumu üzerinde bir takım olumsuz 
sonuçlara yol açabilir. Bu etkiler bazı bireysel 
faktörlerle bir araya geldiğinde daha büyük 
olumsuzluklara dönüşebilir. 

• Örneğin işyerinde bulunan toz ve sigara 
alışkanlığı birleşirse olumsuz etkilenir, hastalık 
daha erken olarak ortaya çıkar ve daha ileri 
belirtilerle seyreder..

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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• iş sağlığı çalışmalarının amacı, bir yandan bireysel 
özellikleri, diğer yandan işyeri ortam faktörlerini 
göz önünde tutarak çalışanların sağlıklarının 
bozulmasını önlemek ve olanaklar ölçüsünde 
onların sağlığını geliştirmeye, daha üst düzeye 
çıkarmaya çalışmaktır. 

• Bu amaca ulaşmak bakımından bazı noktalara 
dikkat edilmesi ve bazı uygulamaların yapılması 
gereklidir. 

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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I. Uygun işe yerleştirme

II. İşyeri risklerinin 
değerlendirilmesi

III. İşyeri risklerinin kontrolü

IV. Aralıklı kontrol muayenesi

V. İşyerinde sağlık hizmeti

VI. Sağlık eğitimi

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ 
“Uygun İşe Yerleştirme”

Uygun;

* Bireysel özelliklerine göre uygun

* İşe giriş muayenesi

* Birincil korunma

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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* Çocuk İşçiler ve Genç İşçiler

* Yaşlı İşçiler  

* Kadın İşçiler 

* Engelli İşçiler

Çalışma Hayatında Risk Grupları

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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* Çalışma yaşı kavramı

o 1833 yasası – 10 yaşında olması gerekli 
o En küçük çalışma yaşı – ILO  15 yaş

* Neden risk grubu ?
o Deneyimsiz
o Fizik gücü az
o Mental gelişme (risk bilinci) yetersiz
o Oyun oynama hevesi
o Horlanma
o İkinci sınıf işler

Önlem: ILO - IPEC programı

Eğitim – temel eğitimin 8 yıl – 11 yıl olması

Çalışma Hayatında Riskli Kişiler – Çocuk ve Gençler

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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* Demografik yaşlılık

* Çalışma hayatında yaşlılık

* Yaşlılıkta sorunlar
o Fizyolojik değişiklikler

Görme, işitme, hareket, mental fonks., ...
o Patolojik durumlar

Kronik-dejeneratif hastalıklar; HT., Kalp 
H., DM., KOAH, ...

* Yaşlı       
o Olumlu - Deneyimli
o Olumsuz - Aşırı güven duygusu

Çalışma Hayatında Riskli Kişiler – Yaşlılar

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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o Doğurganlık         Fertilite, gebelik, doğum, emzirme ...

o Fizik güç          20 y.  erkeğin %65’i --- 55 y. erkeğin %55’i

o Vücudun su miktarı az         Sıcak toleransı düşük

o Vücudun yağ miktarı fazla          Solventler

o Solunum kapasitesi erkekten %11 az         Efor

o Hb erkekten %20 az         Fizik güç

o Boy/omurga orantısı düşük         L5 – S1 disk hernisi

o Diğer         Uzun süre çalışma (ev işleri), taciz ...

Çalışma Hayatında Riskli Kişiler - Kadınlar 

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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 Hasta ve özürlü olanlar

o Uygun yerleştirme

o Görme, işitme engelliler – özel işler

o %3 özel sektör, %4+2 kamu ‘engelli’ olacak

o Aynı ilde birden fazla işyeri, toplam işçi sayısı

Çalışma Hayatında Riskli Kişiler – Engelliler

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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Çalışma Hayatında Riskli 
İşler (ikinci sınıflama)

 Ağır ve Tehlikeli işler

 Madencilik

 İnşaat

 Kimya sanayii

* Bu işlerde çalışmak için “özel koşullar” 

* İşe girişte doktor raporu “bu işe 
elverişli”

* Aralıklı kontrol muayeneleri
İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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Risk  (risk)

Tehlike (hazard)

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ 
“İşyeri Risklerinin Değerlendirilmesi”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri

İşyeri riskler
Fiziksel
Kimyasal
Biyolojik
Ergonomik
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I. Tehlikenin tanımlanması (Hazard
identification)

II. Maruziyetin değerlendirilmesi (Exposure
assessment)

III. Doz-cevap ilişkisi (Dose-response
relationship)

IV. Risk karakterizasyonu (Risk 
characterization)

İşyeri Risklerinin Değerlendirilmesi (Risk Assessment)

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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Sağlık risklerinin kontrolünde amaç, risk 
etkeni ile çalışan kişinin temasını 
kesmektir.

Bunun için öncelikle yapılması gereken, 
riskin kaynağında kontrolüdür. Bu şekilde 
riskin çalışan kişiye ulaşması tam olarak 
önlenmektedir.

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“İşyeri Risklerinin Kontrolü”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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Risklerin kontrolü uygulamaları sırası

• kaynakta kontrol 

• aradaki yolda kontrol 

• kişisel koruyucu uygulamaları

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“İşyeri Risklerinin Kontrolü”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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* Teknik önlemler

Yöntem - teknoloji değişikliği

Substitüsyon – ikame

Havalandırma – exhaust

Kapatma (closed system)

Ayırma (isolation)

*Acceptable - risk kavramı

İşin yapılması – yapılmaması

Diğer risklerle karşılaştırma

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“İşyeri Risklerinin Kontrolü”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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Bu durumda tehlikenin, kaynaktan çıkıp çalışana ulaşmasına 
kadar olan yolda bazı koruyucu uygulamalar yapılabilir.

Aradaki mesafenin artırılması, araya engeller ve yansıtıcı 
düzenekler konulması, işyeri ortamında tertip ve düzenin 
sağlanması gibi uygulamalar da önemlidir. Özellikle fiziksel 
etkenlerden korunma bakımından mesafenin artırılması da 
yarar sağlar. 

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“İşyeri Risklerinin aradaki yolda Kontrolü”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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• Sağlıklı görülen kişilerin, herhangi hastalık varsa 
hastalığı erken dönemde saptamak amacı ile belirli 
aralıklarla muayeneden geçirilmesi gereklidir. 

• Bu konuda meme, serviks ve prostat kanserlerinin 
erken tanısı için yapılan çalışmalar, şeker hastalığı 
veya hipertansiyon erken tanısı çalışmaları konu ile 
ilgili çok bilinen örneklerdir

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“Aralıklı Kontrol Muayenesi”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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• Aralıklı kontrol muayenelerinin çalışma hayatında 
uygulanması daha başarılıdır ve bu çalışmalardan 
daha fazla yarar sağlanır. 

• Çalışılan işin türüne ve işyerindeki ortam 
faktörlerine uygun olarak özel amaçlara yönelik bir 
periyodik muayene programı yapılabilir.

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“Aralıklı Kontrol Muayenesi”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
hulusiorhangazili.wordpress.com 23



• Aslında çalışanlar grubu bu anlamda erken tanı 
çalışmaları bakımından uygun bir gruptur. Hızla 
uygulanabilecek basit muayene yöntemleri ile 
hastalık yönünden "kuşkulu" olanlar ayrılır. Daha 
sonra bu kişiler ileri incelemelerle 
değerlendirilerek gerçekten hasta olanların, 
hastalığın erken döneminde bulunması sağlanmış 
olur.

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“Aralıklı Kontrol Muayenesi”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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* Uygun yerleştirme

* Risklerin saptanması ve kontrolü

* Çalışma ortamının güvenliği

* Aralıklarla sağlık kontrolü

 Erken tanı

 İkincil korunma

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“Aralıklı Kontrol Muayenesi”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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İnsanlar sağlık sorunu olduğunda bir sağlık kuruluşuna 
başvurmak durumundadır. Başvurulacak sağlık 
kuruluşunun kolay ulaşılabilen bir yer olması arzu 
edilir. Ayrıca başvurulan kuruluştaki sağlık 
personelinin de aynı kişi olması tercih edilir.

Sayılan bu özellikler işyerinde kurulacak bir sağlık 
birimi tarafından sağlanabilir.

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“İşyerinde Sağlık Hizmeti”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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. Kanun işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin görev 
ve sorumlulukları olarak risk değerlendirilmesi, 
acil durum planı, çalışanların sağlık gözetimi, 
çalışanların eğitim ve bilgilendirilmesi gibi 
görev ve sorumluluklar tarif etmektedir.

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“İşyerinde Sağlık Hizmeti”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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* Birinci basamak hizmetler

* Koruyucu hekimlik hizmetleri

İşe giriş, periyodik muayene

Riskli olanlara özel yaklaşım

* Tedavi hizmetleri

Basit hastalıklarda tedavi

* İlkyardım ve acil hizmetlerin organizasyonu

* Aşılama

* Kreş, çocuk yuvası

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“İşyerinde Sağlık Hizmeti”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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• Sağlık eğitimi çalışmalarında özellikle sağlıklı 
beslenme, sigara vb. sağlığa zararlı alışkanlıklardan 
uzak kalma, düzenli egzersiz yapma gibi konulara 
yer vererek, pek çok kronik hastalık bakımından 
primer korunma sağlamaya yönelik çalışmalar 
yapılabilir.

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“Sağlık Eğitimi”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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* Çalışanlar grubu çoğunlukla genç ve orta yaşlı kişilerden 
oluşmakla birlikte, çalışanlar arasında 40 yaşını aşmış 
kişiler de vardır. Hipertansiyon, koroner kalp 
hastalığı, diyabetes mellitus vb. kronik ve dejeneratif
hastalıkların yaşla ilişkisi bilinmektedir. Bu tür 
hastalıklar, kişinin kendi sağlığı bakımından önem 
taşımaktadır

İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ
“Sağlık Eğitimi”

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri
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İş sağlığı ve güvenliği; İşyerlerinde, işlerin 
yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden 
kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak 
amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş Kazası(ILO); Önceden planlanmamış, bilinmeyen 
ve kontrol altına alınamamış, etrafa zarar 
verebilecek nitelikteki olay

İş Kazası(WHO);  Önceden planlanmamış, çoğu 
kişisel yaralanmalarla, makinaların ve araç 
gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre 
durmasına yol açan bir olaydır.
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• Çalışanların davranışlarından saptanan
emniyetsiz hareketlerin varlığı davranış
odaklı değişimlere ihtiyaç duyulduğunu
gösterir

• Ancak, çalışanlara sadece eğitim verilerek
istenilen davranış değişikliğini elde edilmesi
mümkün olsaydı iş kazalarının son derece az
olması gerekirdi.
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Davranış odaklı güvenlik, sağlık ve güvenlik
kültürünün sadece bir parçasıdır ve dünya çapında bir
güvenlik kültürünün oluşturulması için altı kriterden
söz edilebilir. Bu kriterler;

• üst yönetimin görünür taahhüdü, 
• orta kademenin sürekli ilgisi, 
• gözetimcilerin performansa odaklanması, 
• çalışanların aktif katılımı, 
• sahadaki uygulamaların oturtulabilmesi için esnek bir

sistem ve güvenliğe ilişkin tüm çalışanların olumlu
algısıdır

Benzer olarak; olumlu bir sağlık güvenlik kültürü
insancıl, liderliğe dayalı, güvene dayalı, görünür ve
bütüncül oluşu ile karakterizedir
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İSG politikalarında güvenlik kültürü 
oluşturmak neden önemli? 

Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile birlikte 
işyerindeki kötü çalışma koşulları işçi sağlığı ve iş 
güvenliğini, buna bağlı olarak da toplum sağlığını 
tehdit eder hale getirmektedir. Bunu önlemek için;

– İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için 
uğraşılmakta, 

– eğitim ve tıbbi kontrole önem verilmekte, 

– işyerleri yoğun denetim altında tutulmakta, 

– işyerlerinde gerekli önlemlerin alınması 
sağlanmaktadır
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EĞİTİM

hulusiorhangazili.wordpress.com 35



EĞİTİM: 

• Emniyetli çalışmayı öğrenmek

• Öğrendiklerine İnanmak

• Güvenli çalışmayı alışkanlık (Ahlak)   haline getirmek

• Aşamalarını ihtiva eder. 
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• İş Sağlığı ve güvenliği konusunda verilecek eğitimde 
öğrenilenlerin uygulanmasının alışkanlık haline 
getirilmesi aşaması çok önemlidir.

• Uygulanmayan, müspet anlamda davranış 
değişikliğine sebep olmayan bilginin ve ilmin hiçbir 
faydası yoktur
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ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİ

Duymak %20

Görmek %30

Duymak 

Görmek %50

Duymak 

Görmek

Söylemek

%80

Duymak

Görmek

Dokunmak

Denemek 

%90
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Sonuç Olarak;
1986 Çernobil faciasının kaza raporunda yetersiz 
güvenlik kültürü ibaresi akademik çevrelerin bu 
alana ilgi duymasını sağlamıştır.

 Televizyon ekranlarında çay içmeler  

 Nükleer santraller yapma yarışı

 Yapılmayan iş yeri denetimleri

 Çıkartılan taşeronlaştırma  yasaları 

 Sendika yasasının yetersizliği, etkisizleştirilmesi..

Güvenlik kültürü oluşmuş yönetici dileğiyle…
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Çalışma hayatında güvenlik kültürünün 
oluşmasında sorumluluk kime düşmektedir?

A) Çalışan iş gücüne

B) Sendikalara

C) İSG Kurullarına

D) Devlet, sendika, işveren ve çalışanlara
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Çalışma hayatında güvenlik kültürünün 
oluşmasında sorumluluk kime düşmektedir?

A) Çalışan iş gücüne

B) Sendikalara

C) İSG Kurullarına

D) Devlet, sendika, işveren ve çalışanlara
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Güvenlik kültürünün amaçlarıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güvenlik kültürü “davranış normları” oluşturmayı
amaçlar.

B) Kaza ve yaralanmaları azaltmak güvenlik kültürünün bir amacıdır.

C) Güvenlik kültürünün amacı nadir görülen hastalık ve kazalar konusu
nda dikkati çekmektir.

D) Güvenlik kültürünün amacı işletmede çalışanların
kaza ve hastalıklar konusunda aynı inanç ve fikirleri
paylaşmasını sağlamaktır.
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Güvenlik kültürünün amaçlarıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güvenlik kültürü “davranış normları” oluşturmayı
amaçlar.

B) Kaza ve yaralanmaları azaltmak güvenlik kültürünün bir amacıdır.

C) Güvenlik kültürünün amacı nadir görülen hastalık ve kazalar konusu
nda dikkati çekmektir.

D) Güvenlik kültürünün amacı işletmede çalışanların
kaza ve hastalıklar konusunda aynı inanç ve fikirleri
paylaşmasını sağlamaktır.
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Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı 
ve Güvenliği Politikası bilinmelidir?

A)  İşverenin kendisi
B)  Çalışma Bakanlığı
C)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
D)  İşyerinde çalışanların tümü
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Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş 
Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir?

A)  İşverenin kendisi
B)  Çalışma Bakanlığı
C)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
D)  İşyerinde çalışanların tümü
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46

Aşağıdakilerden  hangisi bir kurumun güvenlik 
kültürünün değerlendirilmesi sırasında dikkate 
alınması gereken kriterler arasında yer almaz?

a) Yönetimin güvenlik konusundaki kararlı 
olup olmadığı
b) Ekipmanların düzenli olarak bakımlarının 
yapılıp yapılmadığı
c) İşyerinin şehir merkezine olan uzaklığı
d) Çalışanların İş sağlığı güvenliği konusunda 
yetkin hale getirilmesi için çaba yürütülüp 
yürütülmediği
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Aşağıdakilerden  hangisi bir kurumun güvenlik 
kültürünün değerlendirilmesi sırasında dikkate 
alınması gereken kriterler arasında yer almaz?

a) Yönetimin güvenlik konusundaki kararlı 
olup olmadığı
b) Ekipmanların düzenli olarak bakımlarının 
yapılıp yapılmadığı
c) İşyerinin şehir merkezine olan uzaklığı
d) Çalışanların İş sağlığı güvenliği konusunda 
yetkin hale getirilmesi için çaba yürütülüp 
yürütülmediği

hulusiorhangazili.wordpress.com



48

Güvenlik kültürü ile ilgili aşağıda yazılanlardan
hangisi yanlıştır?

A) Çalışma ortamından kaynaklanan risklerin
çalışanlar tarafından eşit paylaşımıdır.
B) Yönetimin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
taahhüdü gereklidir.
C) Çalışanlarda güvenlik kültürü oluşturulması
için temel fizyolojik gereksinimlerinin karşılanmış
olması gereklidir.
D) İşyerinin bütün çalışanlarını kapsar.
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Güvenlik kültürü ile ilgili aşağıda yazılanlardan
hangisi yanlıştır?

A) Çalışma ortamından kaynaklanan risklerin
çalışanlar tarafından eşit paylaşımıdır.
B) Yönetimin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
taahhüdü gereklidir.
C) Çalışanlarda güvenlik kültürü oluşturulması
için temel fizyolojik gereksinimlerinin karşılanmış
olması gereklidir.
D) İşyerinin bütün çalışanlarını kapsar.
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Örgüt üyelerinin güvenliğe yönelik olarak paylaştıkları 
davranış kalıpları, tutumları ve algılar setini ;
I.Pozitif güvenlik kültürü
II.Güvenli davranışlar
III.Örgütsel davranışlar
Kavramlarından hangisi doğru ifade etmektedir?
A)I,II ve III
B)I ve II
C)Yalnız I
D)I ve II
E)Yalnız II
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Örgüt üyelerinin güvenliğe yönelik olarak paylaştıkları 
davranış kalıpları, tutumları ve algılar setini ;
I.Pozitif güvenlik kültürü
II.Güvenli davranışlar
III.Örgütsel davranışlar
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D)I ve II
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Aşağıdakilerden hangisi 18. Yüzyılda ilk defa 
hastanelerde meslek hastalıklarının tedavi edilmesi 
için özel bölümler kurulmasını önermiştir?
A)Tissot
B)Vauban
C)Belidor
D)Patissier
E)Jackuard
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Aşağıdakilerden hangisi 18. Yüzyılda ilk defa 
hastanelerde meslek hastalıklarının tedavi edilmesi 
için özel bölümler kurulmasını önermiştir?
A)Tissot
B)Vauban
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D)Patissier
E)Jackuard
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İş güvenliğinin on temel prensibinden 
Heinrich Prensipleri - hangisi hatalı yazılmıştır ? 

A-Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü 
önceden kestirilemez.
B-İş Güvenliği çalışmalarına İşletmenin üst düzey 
yöneticileri de katılmalı ve Sorumluluğa ortak olmalıdır.
C- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda formen ve 
ustabaşı gibi ilk kademe yöneticileri çok önemlidir. 
D-Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen her kazanın 
temelinde, 29 hafif yaralanma 200 yaralanmasız olay 
vardır,
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Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının 4 
temel faktöründen biri değildir?
A- İnsan faktörü
B- Ekonomi faktörü
C- Yönetim faktörü
D- Makine faktörü.
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Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının 4 
temel faktöründen biri değildir?
A- İnsan faktörü
B- Ekonomi faktörü
C- Yönetim faktörü
D- Makine faktörü.
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Ramak kala olayların kaydedilmesi ve 
değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A-İlerde ortaya çıkabilecek kazaların oluşma 
nedenleri hakkında sağlıklı bilgiler alınması zordur. 
B-Daha büyük kazaları önlemek için büyük bir 
fırsattır.
C-Reaktif yaklaşıma en güzel örnektir. 
D-Zaman kaybına neden olur.
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Ramak kala olayların kaydedilmesi ve 
değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
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Domino teorisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A- Bu teoriye göre; kazaların oluşması %88 oranında 
kişilerin güvensiz davranışlarından(tehlikeli hareket-
kaynaklanır.
B- Bu teoriye göre; kazaların oluşması,%10 oranında 
güvensiz çalışmalarından(tehlikeli durumlardan-
C- Bu teoride olaylar üç domino taşının arka arkaya 
sıralanarak, birbirini düşürmesine benzetilerek 
açıklanmıştır.
D- Bu teoriye göre; kazaların oluşması %2 oranında 
talihin etkisinden(kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen -
nedenlerden kaynaklanır.
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Domino teorisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A- Bu teoriye göre; kazaların oluşması %88 oranında 
kişilerin güvensiz davranışlarından(tehlikeli hareket-
kaynaklanır.
B- Bu teoriye göre; kazaların oluşması,%10 oranında 
güvensiz çalışmalarından(tehlikeli durumlardan)
C- Bu teoride olaylar üç domino taşının arka arkaya 
sıralanarak, birbirini düşürmesine benzetilerek 
açıklanmıştır.
D- Bu teoriye göre; kazaların oluşması %2 oranında 
talihin etkisinden(kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen -
nedenlerden kaynaklanır.
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Domino teorisinin kaza faktörleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-tehlikeli durum ve davranışlar
B- yaralanma
C- ramak kala olaylar
D- doğal durum
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Domino teorisinin kaza faktörleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-tehlikeli durum ve davranışlar
B- yaralanma
C- ramak kala olaylar
D- doğal durum
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Domino teorisinin kaza faktörleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-tehlikeli durum ve davranışlar
B- yaralanma
C- ramak kala olaylar
D- doğal durum



uygun işe yerleştirme
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amaç

Katılımcıların, 

• Kişisel sağlık özellikleriyle işyeri ortam 
faktörlerini göz önünde bulundurularak 
çalışanların sağlıklarının korunması ve 
geliştirilmesi amacıyla yapılacak işlemlere 
dair bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır
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hedefler

• Uygun işe yerleştirmeyi tanımlar

• Kişisel sağlık özelliklerinin uygun işe yerleştirmede 
önemini bilir

• Çevre ve işyeri ortam faktörlerinin uygun işe 
yerleştirmede önemini bilir

• DSP’in görevlerini yerine getirirken ‘çalışana uygun 
iş’ ilkesine dair bilgi sahibi olur
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işyeri hekiminin iş sağlığı uygulama 
ilkeleri

• Uygun işe yerleştirme

• İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi

• İşyeri risklerinin değerlendirilmesi

• Aralıklı muayeneler

• İşyerinde sağlık hizmeti sunulması

• Sağlık eğitimi ve danışmanlık

4hulusiorhangazili.wordpress.com



Sağlık Gözetim Muayeneleri

• İşe giriş muayenesi (sonradan 
yapılıyorsa ilk izlem muayenesi)

• Önleyici izlem muayenesi == periyodik 
önlem muayenesi

• Hastalık, hastalık sonu muayeneleri

• Bazı grupların özel muayenesi 

(çocuk, kadın, yaşlı işçi, vb )

• Geç muayene 
5
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İşe Giriş Muayenesi:

İşçi; işe başlamadan yapılır.    

İşçide işin özelliklerine göre 
özel incelemeler yapılabilir 

İşyerindeki, sağlığına zararlı 
etkenlerden korunmak için 
eğitim ve bazı koruyucu aşılar 
yapılmalıdır  
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Sağlık Gözetim Muayeneleri

• İşe giriş muayenesi (sonradan 
yapılıyorsa ilk izlem muayenesi)

• Önleyici izlem muayenesi == periyodik 
önlem muayenesi

• Hastalık, hastalık sonu muayeneleri

• Bazı grupların özel muayenesi 

(çocuk, kadın, yaşlı işçi, vb )

• Geç muayene 
7
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İşyeri Sağlık Gözetim Planının 
Oluşturulması

• İşyerlerinde yapılacak olan sağlık gözetimi, 
işyeri koşullarının bir bütün olarak 
değerlendirilmesine dayandırılmalıdır. 

• Bunun ilk adımı işyeri çalışanlarının maruz 
kaldıkları sağlığa zararlı etmenlerin -
tehlikelerin - belirlenmesi olmalıdır. Bunun 
ardından risk  değerlendirmesi yapılarak, 
tespit edilen ‘sağlık ve güvenlik risklerine 
uygun’ çıkarılmalıdır.

9
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Sağlık gözetimi yapılandırılırken dikkate 
alınması gerekenler 

• İşyerindeki Fiziksel, biyolojik, biyolojik, psikolojik 
riskler düşünülerek yapılmalı

• İşe girişten sonra da sağlık gözetimleri devam 
eder, bazı koşullarda tekrarlanır

• Kişinin sağlık öyküsü

• Fizik muayenesi

• Laboratuar tetkikleri

• İşe göre özel tetkikler

• Gerekiyorsa aşılar yapılır
10
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İşle ilgili kalp damar hast.

Koroner Arter Hastalıkları

Arsenik

Azot bileşikleri

Kurşun

Kükürtlü oksijen

Talyum lu yerlerde çalışması uygun değildir
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Hipertansiyon;

• İş stresi

• Gürültü

• Kurşun

• Karbondisülfür

• Alışkanlıklar

• Kişilik özellikler

• Tuz 

• Diyet 

• Sigara içimi

• Fiziksel aktivite 

• Gece çalışması
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Solunum sistemi hast;

• DSÖ-kronik balgam oluşumu, dinlenme ve eforda 

çoğalan nefes darlığının tipik olduğunu bildirmiştir.

• Kr. bronşit, bronşial astım ve amfizem

• Sigara, 

• Hava kirliliği,

• Genetik faktörler (alfa1 antitripsin eks),

• Çocukluktaki solunum hastalıkları,

• Çalışma koşulları
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Solunum sistemi hast

Kronik bronşit prevalansı;

• Özellikle kömür ve diğer maden işçilerinde

• Demir çelik işçilerinde

• Fırıncılarda

• Çiftçilerde

• Pamuklu tekstil işçilerinde yüksektir

• Gelişmekte olan ve tekstil sanayinin yaygın

olduğu ülkelerde bitkisel tozlara maruziyet

sonucu bütün toplumda kronik bronşit 

prevalansı yüksek olarak bulunmuştur.
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Solunum sistemi hast

koah

• Fosgen

• Berilyum  uygun ortam değildir
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Kronik böbrek hast olanlar

• Civa

• Talyum

• Kurşun

• Kadmiyum

• solventler

16hulusiorhangazili.wordpress.com



norolojik hast olanlar

• Civa

• pestisid

• Kurşun

• arsenik

• solventler

• Aluminyum

• Karbonmonoksit
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kan hast olanlar

• Mangan 

• Kurşun

• Talyum 

• Solventler

• Toksik gazlar
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KURŞUN
İşe giriş muayenesinde;
Kan ve hemopoetik sistem
Karaciğer
Böbreğin durumu incelenecek

 Kurşuna hassas olanlar
 Alkolikler, bu işlere alınmayacaktır. 

periyodik sağlık muayenesi;
İşçinin hazım şikayetleri
Diş etlerinde Burton çizgisi
Kolların ekstansiyon durumları
İdrarda koproporfirin
Kanda hemoglobin – Kurşun düzeyi
Bazofil granulasyonlu eritrosit sayımı
>40 µg hemen tedavi, bir süre için işten uzaklaştırılma
Kayıtlar sağlam olacak (işe giriş, periyodik vb)
Entoksikasyon varsa kaynağı hemen araştırılacaktır

hulusiorhangazili.wordpress.com 19



Diş etlerinde Burton çizgisi
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Cıva 
İşe giriş muayenelerinde;
Klinik ve laboratuvar usulleri ile genel muayeneleri   

yapılacak, 
Karaciğer veya böbrek yetersizliği olanlar ile 
Ciltleri hassas bulunanlar veya cilt hastalığı olanlar, bu 

işlere alınmayacaklardır. 
Periyodik sağlık muayeneleri;
Klinik ve laboratuvar usulleri ile sağlık muayeneleri yapılacaktır. 
Tükürük artması,
Diş etlerinde ülserasyon, 
El
Göz kapaklarında titremeler 
şeklindeki belirtileri bulunanlar, yaptıkları işten ayrılacaklar, 
kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. 
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Fosfor ve beyaz fosfor 

İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinde;
Genel sağlık muayenesi
Çene 
Dişlerin 

röntgenleri çektirilerek;
Fosfordan meydana gelen alt çene nekrozu              

(Fossy - Jow) nun ilk belirtileri aranacaktır. 
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Kolinesteraz aktivitesini inhibe eden....

İşe girişte, periyodik muayenede, kuşkulu durumda;

Kolinesteraz aktivitesi ölçümü (Normalde 6 ayda 

bir) 

Kolinesteraz seviyesi % 25 oranında düşünce, işçi;

Organik fosfor bileşikleri ile temas 

ettirilmeyecek, işi değiştirilecektir. 
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Kadmiyum 

İşe girişte ve periyodik sağlık muayenelerinde;

Solunum sistemi hastalığı

Böbrek hastalığı tespit edilenler, 

yaptıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve 
tedavi altına alınacaklardır. 
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Krom ve bileşikleri

İşe giriş ve periyodik sağlık muayenesinde;

Kroma karşı alerjik olanlar,

Cilt ve solunum sistemi hastalıkları bulunanlar, 

bu işlere alınmayacaklardır. 

Burun septumunda ülserasyon görülenler

Solunum sistemi 

Cilt hastalığı bulunanlar 

çalıştıkları işten ayrılacaklar, kontrol ve 

tedavi altına  alınacaklardır
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Benzen (benzol) ve bileşikleri gibi aromatik 
hidrokarbonlarla.... 

Kullanılan malzeme içindeki benzen oranı %1i 

geçmeyecek 

Çalışma ortamında havadaki oran 20ppm  den 

fazla olmayacaktır

İşe giriş ve periyodik sağlık muayenesi;

Kan yapıcı sistem 

Karaciğer hastalığı bulunanlar, bu işlere   

alınmayacaklardır. 

Hastalananlar hemen tedavi altına alınacaklardırhulusiorhangazili.wordpress.com 26



Karbon sülfür.. 

İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinde;
Böbrek,
Karaciğer
Sinir sistemi hastalıkları olanlar
Alkolikler
Epileptikler, bu işlere alınmayacaklardır. 
Bu durumdakiler işten uzaklaştırılıp 

tedavi edileceklerdir
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İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ ÖRNEKLERİ

Yüksekte Çalışanlar

Gece çalışanlar

Gürültülü İşlerde Çalışanlar

Tozlu İşlerde Çalışanlar
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Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar

 Kadınlar

 18 yaş altındakiler

 Bedensel engelliler 

 Kronik hastalar
 dolaşım sistemi hastalıkları (hipertansiyon-hipotansiyon, kalp ritim 

bozukluğu, kalp yetmezliği, enfarktüs)

 böbrek hastalıkları

 şeker hastalığı

 nörolojik hastalıklar (sara nöbetleri)

 psikiyatrik hastalıklar         

 Baş ve boyun travması geçirenler

 İlaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar

 Görme bozukluğu

 Vertigo belirtisi olanlar

Örnek 1- YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN  SAĞLIK MUAYENELERİ
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Gürültülü işlerde çalışması sakıncalı olanlar

 İşitme kaybı
 Vestibuler baş dönmesi
 İç kulağın dolaşım bozukluğuna bağlı hastalıklar
 İç kulak sağırlığı belirtileri
 Otoskleroz operasyonu sonrası
 Dış kulakta tedaviye dirençli egzama
 Orta kulak akıntısı
 Akut enfeksiyonlar 
 Kulak koruyucusu takmaya engel kulak çevresi alerjik cilt 

reaksiyonu olanlar

ÖRNEK 2- GÜRÜLTÜLÜ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN 
SAĞLIK MUAYENELERİ
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Tozlu işlerde çalışması sakıncalı olanlar

 Dolaşım sistemi hastalıkları: kalp yetmezliği, hipertansiyon

 Solunum sistemi hastalıkları: 

 Solunum fonksiyon bozuklukları 

 Göğüs kafesi deformiteleri

 Kronik akciğer hastalıkları: 
 Bronşit

 Astım

 Amfızem

 Plörit

 Pnömokonyoz

 Tüberküloz     

 Aşırı şişmanlık

Örnek 3 - TOZLU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK 
MUAYENELERİ
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Başlıca risk grupları;

–Çocuklar

–Kadınlar

–Engelliler 

–Yaşlılar
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İş ve çalışan uyumu değerlendirmesi için hangisi yanlıştır?

a. İlk işe girişte yapılmalı, sonrasında izleme gerek yoktur.

b. Hastalık sonu dönüşte tekrar yapılması gerekir

c. Performans düşüklüğü, işe devamsızlıkta artışlarda 
yapılmalıdır.

d. İşyeri içerisinde iş değişikliğinde yapılmalıdır
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İş ve çalışan uyumu değerlendirmesi için hangisi yanlıştır?

a. İlk işe girişte yapılmalı, sonrasında izleme gerek yoktur.

b. Hastalık sonu dönüşte tekrar yapılması gerekir

c. Performans düşüklüğü, işe devamsızlıkta artışlarda 
yapılmalıdır.

d. İşyeri içerisinde iş değişikliğinde yapılmalıdır
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Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı Uygulama 
İlkeleri" arasında İncelenebilir?

A- Uygun işe yerleştirme, İşyeri ortam 
faktörlerinin değerlendirilmesi,

B- İşyerinde sağlık hizmeti sunulması, Sağlık 
eğitimi ve danışmanlık

C- İşyeri risklerinin kontrolü, Aralıklı kontrol

muayeneleri,

D- Hepsi
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Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı Uygulama 
İlkeleri" arasında İncelenebilir?

A- Uygun işe yerleştirme, İşyeri ortam 
faktörlerinin değerlendirilmesi,

B- İşyerinde sağlık hizmeti sunulması, Sağlık 
eğitimi ve danışmanlık

C- İşyeri risklerinin kontrolü, Aralıklı kontrol

muayeneleri,

D- Hepsi
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İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) İşçide verim kayıplarının önlenmesi

B) Meslek hastalıklarının önlenmesi 

C) İşle ilgili hastalıkların önlenmesi 

D) Yaralanmaların önlenmesi
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İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) İşçide verim kayıplarının önlenmesi

B) Meslek hastalıklarının önlenmesi 

C) İşle ilgili hastalıkların önlenmesi 

D) Yaralanmaların önlenmesi
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Uygun işe uygun kişinin yerleştirilmesi ve bu 
uygunluğun sürdürülmesi, aşağıda verilen hangi 
iki araçla en iyi sağlanabilir?

A) İşe başlama muayenesi ve yıllık muayeneler 

B) İşe giriş muayenesi ve 6 ayda bir muayeneler 

C) Uygun aralıklarla fizik muayene ve laboratuvar 
incelemeleri

D) İşe giriş muayenesi ve aralıklı (periyodik) 
muayeneler
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Uygun işe uygun kişinin yerleştirilmesi ve bu 
uygunluğun sürdürülmesi, aşağıda verilen hangi 
iki araçla en iyi sağlanabilir?

A) İşe başlama muayenesi ve yıllık muayeneler 

B) İşe giriş muayenesi ve 6 ayda bir muayeneler 

C) Uygun aralıklarla fizik muayene ve laboratuvar 
incelemeleri

D) İşe giriş muayenesi ve aralıklı (periyodik) 
muayeneler
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Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın 
sağlığını belirleyen bireysel özellikler arasında 
yer almaz?

A) Genetik özellikler 

B) Medeni durumu 

C) Kişilik yapısı

D) Beslenme
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Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın 
sağlığını belirleyen bireysel özellikler arasında 
yer almaz?

A) Genetik özellikler 

B) Medeni durumu 

C) Kişilik yapısı

D) Beslenme
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I- Vardiya düzenlerinin tasarlanması

II- Çalışma ortamının havalandırma ve aydınlatma yönünden 
iyileştirilmesi

III- Çalışanların daha kaliteli bir uykuya sahip olmalarının sağlanması

IV- İşe giriş muayeneleri ile vardiyalı sistemde çalışmaya uygun 
olmayanların tespit edilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri vardiyalı çalışmanın olumsuz 
etkilerinden çalışanların korunması için işletme düzeyinde 
alınabilecek önlemlerdendir?

A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) I, II ve IV
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I- Vardiya düzenlerinin tasarlanması

II- Çalışma ortamının havalandırma ve aydınlatma yönünden 
iyileştirilmesi

III- Çalışanların daha kaliteli bir uykuya sahip olmalarının sağlanması

IV- İşe giriş muayeneleri ile vardiyalı sistemde çalışmaya uygun 
olmayanların tespit edilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri vardiyalı çalışmanın olumsuz 
etkilerinden çalışanların korunması için işletme düzeyinde 
alınabilecek önlemlerdendir?

A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) I, II ve IV
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İŞ SAĞLIĞI

GÜVENLİĞİ

HİZMETLERİ
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AMAÇ:

İSG hizmetleri ve

İlgili diğer yönetmeliklerinin uygulanması

İSG hizmetlerinde ekip halinde çalışmanın önemi 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır
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ÖĞRENİM HEDEFLERİ
İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarını 

sıralamak

Diğer sağlık personelin görev, yetki ve 

sorumluluklarını sıralamak

Toplum Sağlığı Merkez Birimi (TSMB) eliyle işyeri 

hekimliği hizmetlerinin sunumunu söylemek
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SAĞLIK

Sadece hastalık ya da sakatlığın 

olmaması değil

fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak 

tam bir iyilik halidir
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AMAÇ:

Çalışanların, 

fiziksel – ruhsal – sosyal  sağlık durumlarını en 
üst düzeye getirmek ve bu düzeyde sürdürmek

İŞYERİ SAĞLIK HİZMETİ
(ILO, OCCUPATİONAL HEALTH SERVİCES CONV. 
NO. 161, 1985)
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Esas olarak “koruyucu” sağlık hizmeti

işçiye, işverene ve temsilcilerine 

tavsiyelerde bulunmak

İŞYERİ SAĞLIK HİZMETİ
(ILO, OCCUPATİONAL HEALTH SERVİCES CONV. NO. 161, 
1985)
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Tavsiyeler

 İşçinin sağlık durumunu dikkate alarak işin kişiye 
uygun hale getirilmesine yönelik

 Sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı sağlamaya ve bu 
koşulları sürdürmeye yönelik

İŞYERİ SAĞLIK HİZMETİ
(ILO, OCCUPATİONAL HEALTH SERVİCES CONV. NO. 161, 
1985)
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İŞ SAĞLIĞI BİRİMİNİN İŞLEVLERİ

(ILO., C. 155,    C. 161,    R. 171)

1)işyerine uyumun sağlanması– orientasyon – işyerinin
tanıtılması

2)işyeri ortamının izlenmesi (surveillance) –risklerin
belirlenmesi

3)işverenin ve yönetimin işyeri riskleri konusunda
bilgilendirilmesi

4)sağlık risklerinin değerlendirilmesi - ölçümler
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İŞ SAĞLIĞI BİRİMİNİN İŞLEVLERİ

(ILO., C. 155,    C. 161,    R. 171)

5)işçilerin sağlığının izlenmesi– işe giriş - per. m., işe dönüş.

6)koruyucu uygulamaların başlatılması – risklere yönelik
önlemler

7)ilkyardım hizmetleri ve acil durumlara hazırlık
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İŞ SAĞLIĞI BİRİMİNİN İŞLEVLERİ

(ILO., C. 155,    C. 161,    R. 171)

8) genel sağlık hizmetlerinin sunulması

9) rehabilitasyon

10) iş ve işçi uyumunun sağlanması

11) risk gruplarının korunması

12) sağlık eğitimi

13) sağlığın geliştirilmesi

14) kayıtlar ve istatistik

15) araştırma-inceleme

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



İŞ SAĞLIĞI İLKELERİ

(DSÖ AVRUPA BÖLGESİ, 32 ÜLKE GÖRÜŞÜ, 1980)

 koruma önleme (protection and prevention): iş
yeri risklerinden korunma

 adaptasyon: iş ve işçi uyumu

 sağlığın geliştirilmesi: fiziksel ve ruhsal sağlık

 tedavi ve rehabilitasyon: kaza, hastalık
 temel sağlık hizmetleri yaklaşımı:

koruyucu-iyileştirici; işçilere ve ailelerine
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İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ ÇALIŞANLARI

Doktor  +  iş güvenliği uzmanı+ hemşire

“çekirdek kadro”

“multidisipliner yaklaşım”

Diyetisyen, psikolog, iş fizyologu, ergonomist, 
toksikolog, epidemiyolog 
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YÖNETMELİKLER LİSTESİ:

-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk 
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

--İş Yeri Hekimlerinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
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İşverenin Yükümlülükleri

İşverenin Yükümlülükleri

İH ve diğer sağlık personeli görevlendirme 
yükümlülüğü

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurma 
yükümlüğü olarak belirlenmiştir.
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İşverenin Yükümlülükleri
İş güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi görevlendirme 

yükümlülüğü

1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının 
izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile 
koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi 
amacıyla;                                    

çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen 
nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş 
güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. 
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İşverenin Yükümlülükleri
İş güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi görevlendirme 

yükümlülüğü

(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip 
personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan 
yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, 
OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

(3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının 
tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda 
İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen 
işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi 
zorunlu değildir..

Görevlendirmelerde haftalık çalışma saatleri esas 
alınır.
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4) İşveren;

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen 
personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli 
kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme 
yapmakla,

b) İSGB personelinin işbirliği içinde çalışmasını sağlamakla,

c) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini 
alarak katılımlarını sağlamakla,
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4) İşveren;

ç) İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu 
Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerde görev yapan kişiler ile 
bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları 
konusunda işçileri veya temsilcilerini bilgilendirmekle,

d) İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini 
yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen 
sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini 
sağlamakla,
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4) İşveren;

5) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen 
işçilerin sağlık bilgilerine İSGB veya hizmet aldığı işletme 
dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerin 
ulaşabilmesini sağlamakla,

6) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu 
kayıt ve bildirimleri İSGB veya hizmet aldığı işletme 
dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler ile 
işbirliği içerisinde yapmakla yükümlüdür.
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İşverenin Sağlık ve Güvenlik Kayıtları ve 
Onaylı Deftere İlişkin Yükümlülükleri

(1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı
kalmak kaydıyla;

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

b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle
çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.
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İşverenin Sağlık ve Güvenlik Kayıtları ve 
Onaylı Deftere İlişkin Yükümlülükleri

(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde
çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel
sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren
dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde
gönderir.

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her
sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.
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İşverenin Sağlık ve Güvenlik Kayıtları ve 
Onaylı Deftere İlişkin Yükümlülükleri

(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği
uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya
ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler
işverene tebliğ edilmiş sayılır.
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Çalışanların hak ve yükümlülükleri 
nelerdir?
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ÇALIŞANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

(1) Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek 
tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun 
bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek 
durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 
alınmasını talep edebilir.

(2) Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri 
konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin 
kullanılması hakkında bilgilendirilirler.
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ÇALIŞANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(3) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma    
ortamının korunması ve geliştirilmesi için;
a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren 
tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 
mevzuata uygun talimatlara uyar.

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

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

ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve 
talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır.

d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen 
noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, 
işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar

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

Hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi

(1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük 
getirmeyecek şekilde sunulur.
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KANUNU

30 Haziran 2012 Resmî Gazete Sayı : 28339
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İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

UZMANLARI

(1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, 
görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, 
görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık 
içerisinde yürütür.

(2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 
tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan 
hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine 
getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.
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İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

UZMANLARI

(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları 
işverene karşı sorumludur.

(4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde 
vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya 
meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen 
işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya 
alınır.
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Diğer Sağlık Personeli 
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Diğer sağlık personeli belgesi

a) İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, 
bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine 
sahip olmak zorundadır.

b) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve 
eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer 
sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,

c) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında 
lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

d) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış 
olanlara istekleri halinde

e) Diğer sağlık personeli belgesi İSGG Müdürlüğünce verilir

.

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



Diğer sağlık personeli çalışması

a) Tam süreli İH görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık 
personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

b) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu 
Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek 
birden fazla kişiye verilemez.

c) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından 
vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır,

.
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Diğer sağlık personelinin görevleri 

(1) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, 
değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri 
hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve 
gerekli kayıtları tutmak,
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Diğer sağlık personelinin görevleri 

Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

b) İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik 
muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan 
fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

c) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde        
işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

ç) İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.
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Diğer sağlık personelinin görevleri 

(1) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

d) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli 
sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak

e)İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli 
izlenip denetlemesinde İH ile birlikte çalışmak

f)İşyeri hekiminde verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer 
görevleri yürütmek İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve 
destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu 
kişilerle işbirliği yapmak
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Diğer sağlık 
personelin yetkileri 

nelerdir?
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DSPIN YETKİLERİ

 Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde İSG konusunda 

inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere 

ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

 Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve İH bilgisi 

dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç 

düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
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DSPIN YETKİLERİ

 Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık 

personeli, çalıştığı İşyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini 

sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi 

organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. 

 Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde 

toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu 

süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden 

herhangi bir kesinti yapılamaz.
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DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu 
Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin 
normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve 
verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda 
bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, 
ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile 
çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli 
tutmakla yükümlüdürler.
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DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 
ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene 
karşı sorumludur.

(3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği 
işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve 
tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.
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DSPIN ÇALIŞMA SÜRELERİ

Tehlike sınıfı süre-ay

Çok tehlikeli 
10-49

10 
dakika/işçi

ÇokTehlikeli
50-249

15 
dakika/işçi

Çok tehlikeli 
250-

20 
dakika/işçi
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İşyeri hekimlerinin 
görevleri nelerdir?
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İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ

a. Rehberlik ve danışmanlık

b. Risk değerlendirmesi

c. Sağlık gözetimi(tıbbi muayene)

d. Eğitim ve bilgilendirme

e. İlgili birimlerle işbirliği
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a) Rehberlik ve danışmanlık;

1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak 
çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili 
danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını 
izlemek,

2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları 
ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği 
konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde 
bulunmak,

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



a) Rehberlik ve danışmanlık;

3) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel 
koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,

4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla 
gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde 
bulunmak,
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a) Rehberlik ve danışmanlık;

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde 
periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme 
çalışmalarına katılmak,

6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve 
önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken 
koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
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a) Rehberlik ve danışmanlık;

7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile 
işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin 
olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı 
ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların 
işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

8) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler 
açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate 
alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma 
ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için 
araştırmalar yapmaktır.
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B) RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 Bu konuda alınması gereken sağlık ve güvenlik 
önlemleri hakkında işverene önerilerde bulunmak 
ve takibini yapmak

 Özel risk gruplarını yakın takip- koruma altına 
almak, bilgilendirmek ve risk değerlendirmesinde 
özel olarak dikkate almak
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B) RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk değerlendirmesi sırasında aşağıdaki hususları 
göz önüne almalıdır; 

 Gebe veya emziren kadınlar 

 18 yaşından küçükler

 Meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar

 Kronik hastalığı olanlar

 Yaşlılar

 Malul ve engelliler

 Alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar Birden 
fazla iş kazası geçirmiş olanlar
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c) Sağlık Gözetimi;

1-ilgili çalışmaları kaydetmek ve uygun yıllık değerlendirme 
raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa 
göndermektir.

Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık   

gözetimini yapmak,

2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş       

sağlığı  ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla 

uygun olarak düzenlemek ve  işyerinde muhafaza etmek,
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Periyodik muayene

 Az tehlikeli sınıftaki işyerleri için en geç 5 yılda bir

 Tehlikeli sınıftaki işyerleri için en geç 3yılda bir

 Çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için en geç yılda bir

 Çocuk, genç ve hamileler en geç 6 ayda bir

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



c) Sağlık Gözetimi;

3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe 
dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı 
bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte 
çalıştırılmasını tavsiye etmek,

4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi 
olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, 
birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe 
yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini 
yaparak rapor düzenlemek,
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ç) Eğitim ve bilgilendirme;

1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin 
organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması 
çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim 
sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
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ç) Eğitim ve bilgilendirme;

3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında 
eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,

4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları 
konusunda işyerinde eğitim vermek.
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ç) Eğitim ve bilgilendirme;

o Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe 
giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek

o Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile 
işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında 
gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını 
değerlendirmek
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ç) Eğitim ve bilgilendirme;

o Bulunması halinde üyesi olduğu İSG kuruluyla işbirliği 
içinde çalışmak

o İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş 
uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile 
yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından 
değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut 
uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların 
geliştirilmesi çalışmalarına katılmak
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İş güvenliği eğitimleri,

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

 Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

 Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

 Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

 Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

 Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her 
çalışan için düzenlenir.
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İş güvenliği eğitimleri,

 iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan 
çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, 
kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma 
yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim 
verilir.

 Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak 
kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme 
eğitimi verilir.
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d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara 
katılmak,

2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan 
işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili 
birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile 
işbirliği içinde çalışmak,
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İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA

SÜRELERİ
Tehlike sınıfı En az süre-ay 10 çalışandan 

az

Az tehlikeli 4 dakika/işçi 25 
dak/işçi/yıl

Tehlikeli 6 dakika/işçi

Çok tehlikeli 8 dakika/işçi

01.01.2016 da değişecek sırayla 5-10-15 dakika olacak
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Tehlike 
sınıfı

Personel 
sayısı

Hekim/tam 
gün

Az tehlikeli 2000 1

Tehlikeli 1500 1

Çok tehlikeli 1000 1

Sınırı aşan sayılar için ilave hekim önceki 
tabloya göre hesaplanacak. 01.01.2016 da sırayla 

2000-1000-750 olacak

İŞYERİ HEKİMLERİNİN TAM GÜN

ÇALIŞMA KISTASLARI
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İşyeri Hekiminin görevleri

Raporlama 

Denetleme 

İzleme 

İnceleme 

Eğitimler 

Tıbbi muayeneler

Danışmanlık 

Kayıt 

Sosyal 

İşe giriş muayenesi

Periyodik sağlık 

muayenesi

İşe dönüş muayenesi

Günlük viziteler

Acil muayeneler

Tıbbi tetkikler

Aşılar 

İSG Kuruluna 

İşverene 

Çalışanlara 

Meslek Hastalıkları

İş Kazaları

Hastalıklar

Olağan Dışı Durumlar 

İşyerinde Riskler

Ergonomi

Zehirlenmeler 

Koruyucu Hekimlik

Beslenme 

Temizlik ve Hijyen

İlk yardım

Çalışma Ortamı

Sağlık Koşulları

Kullanılan Maddeler

Temizlik ve Hijyen

Gerekli Ölçümler    

İşyeri Eklentileri   

Mesleki Hastalar 

Kronik Hastalar 

İş Kazalılar

Gebeler ve Emzikliler

Anneler 

Çocuk Çalışanlar

Özürlüler

Bağımlılar

İş;

Üretim      

Değişiklikleri

Mesleki;

Gelişmeler

Çalışma Ortamı

Sağlık Koşulları

Kullanılan Maddeler

Temizlik ve Hijyen

İşyeri Eklentileri            

Çalışma Koşulları

Kişisel Koruma Araçları

Çalışanlar

Bütün Çalışmalarını;

Yönetime

Bakanlığa

İSG KurulunaBütün Çalışmalarını

İlgili Kurumlarla; 

İşbirliği

Çeşitli birimlerle

İşbirliği

Organizasyonlar

Çalışanlarla İşbirliği

Çeşitli Etkinlikler 
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OSGB

(1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli 

iş sözleşmesiyle çalışan;

a) En az bir işyeri hekimi,

b) En az bir iş güvenliği uzmanı, 

c) En az bir diğer sağlık personeli,

istihdamı zorunludur
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OSGB
2) Birinci fıkrada sayılan kişiler, birden fazla ortak sağlık ve 

güvenlik biriminde görev alamaz

3) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek asgari 

büyüklükte olacak şekilde en az; 

 10 metrekarelik muayene, 

 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 

 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları

 12 metrekarelik bekleme yeri ile uygun büyüklükte 

arşivden oluşur. 
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OSGB
OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında 

hizmet verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur. 

Ancak birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı 

inşası/bakımı gibi işlerde OSGB’nin işin yapıldığı illerden 

herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir. 
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OSGB lerin faaliyet 
alanları 
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(1) OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında 
yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe 
yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve 
faaliyette bulunamazlar.
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EK-1
İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

a) Steteskop, 
b) Tansiyon aleti, 
c) Otoskop, 
ç) Oftalmoskop
d) Termometre 
e) Işık kaynağı 
f) Küçük cerrahi seti 
g) Paravan, perde vb
ğ) Muayene masası
h) Refleks çekici 
ı) Tartı aleti
i) Boy ölçer 
j) Pansuman seti

k) Dil basacağı, enjektör, gazlı 
bez gibi gerekli sarf 
malzemeleri 
l) Keskin atık kabı 
m) Manometreli oksijen tüpü 
(taşınabilir) 
n) Seyyar lamba 
o) Buzdolabı
ö) İlaç ve malzeme dolabı 
p) EKG cihazı 
r) Negatoskop
s) Tekerlekli sandalye 
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İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
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b) Bu birimlerde 8er metrekareden az olmamak üzere bir 
iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından 
kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden 
az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası 
bulunur. 
Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis 
edilir.

c) İSGB’ler araç ve gereçler ile donatılır ve uygun araç 
bulundurulur
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(3) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan 
çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde 
işaretlenir.

“(4)) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu 
olan işyerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil 
müdahale odası şartı ve  araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı 
araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.”
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(3) 50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, 
iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince 
kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar
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İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin

Çalışma Usul ve Esasları
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İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik  
Biriminin Çalışma Usul ve Esasları

İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları :

(1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması 
amacıyla;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı 
yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici 
faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi 
konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler 
hazırlayarak onayına sunulmasından
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İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik  
Biriminin Çalışma Usul ve Esasları

İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları :

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

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve 
bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin 
onayına sunulmasından,
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İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik  
Biriminin Çalışma Usul ve Esasları

İSGB ve OSGB’ lerin görev, yetki ve 
sorumlulukları :

ç) İşyerinde acil müdahale gerektiren durumların 
belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım 
ve acil müdahale bakımından yapılması gereken 
uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, 
çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, 
iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına 
alınmasından,
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e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk 
değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş 
ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek 
hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık 
dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
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f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, 
sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği 
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda 
belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin 
izlenmesinden, sorumludurlar.
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İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik  
Biriminin Çalışma Usul ve Esasları

İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları :

(2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak 
üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı 
defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi 
halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. 
Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi 
sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene 
teslim edilir.
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İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik  
Biriminin Çalışma Usul ve Esasları

İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları :

(3) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını 
aksatmamaya özen gösterirler.

(4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma 
devredemezler.

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



İşverenin İş Sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi 
kanunda yer alır?

a) İş Kurumu Kanunu
b) SSK   
c) İş Kanunu
d) Meslek Eğitim Kanunu
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İşverenin İş Sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi 
kanunda yer alır?

a) İş Kurumu Kanunu
b) SSK   
c) İş Kanunu
d) Meslek Eğitim Kanunu
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İşyeri hekimliği sertifika eğitim
programlarının süresi, teorik ve
pratik olarak kaç saatten az
olmamalıdır. ?

a) 170
b) 180
c) 220
d) 200
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İşyeri hekimliği sertifika eğitim
programlarının süresi, teorik ve
pratik olarak kaç saatten az
olmamalıdır. ?

a) 170
b) 180
c) 220
d) 200
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4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren  bir 
işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi 
oluşturulması gerekliliğine ilişkin olarak aşağıda 
ifadelerden hangisi doğrudur?

a) İşyeri Çok tehlikeli sınıfta yer almalı
b) İşyerinde 50 veya daha fazla işçi çalışmalı
c) İşyerinde yapılan işler sanayiden sayılmalı
d) İşyerinde parlayıcı patlayıcı madde 
üretiliyor olmalı
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4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren  bir 
işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi 
oluşturulması gerekliliğine ilişkin olarak aşağıda 
ifadelerden hangisi doğrudur?

a) İşyeri Çok tehlikeli sınıfta yer almalı
b) İşyerinde 50 veya daha fazla işçi çalışmalı
c) İşyerinde yapılan işler sanayiden sayılmalı
d) İşyerinde parlayıcı patlayıcı madde üretiliyor 
olmalı
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Bu yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi işverenlerin 
yükümlülüklerinden değildir?

A)İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını, işten ayrılma 
tarihinden itibaren 7 yıl süreyle saklamak zorundadır.
B)İşveren, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi personelinin 
işbirliği içinde çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür.
C)İşveren, sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin 
görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamakla yükümlüdür.
D)İşveren, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Biriminde görev yapan personelin 
adı,soyadı,çalışma saatleri ile yetki ve sorumlulukları 
konusunda işçileri bilgilendirmekle yükümlüdür
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İş Sağlığı ve Güvenlik Birimleri ve Ortak Sağlık ve Güvenlik 
Birimleri Yönetmenliği hazırlanırken esas alınan yasal 
dayanaklardan hangisi yanlıştır? 

4857 Sayılı İş Kanunu 81. Madde 
B)3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 2. Maddesi (r ) bendi 
C)3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 12. Madde (k) bendi 
D)3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 12. Madde (l) bendi 
E)5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 13. Madde (b ) bendi 
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Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenlik Birimleri ve 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Yönetmeliği kapsamında 
işçilerin yükümlülükleri arasında yer almaz? 

A)İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılmak 
B)Tedbir alınmasını talep etmek 
C)İşyerlerinin teftişlerinde hazır bulunmak ve müfettişe bilgi 
vermek 
D)İşyerlerinde kendi sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek 
noksanlık ve tehlikeleri bildirmek
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Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenlik Birimleri ve 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğine göre 
sözleşme ve görevlendirme belgeleri kaç nüsha olarak 
düzenlenir?

a) 2 b)3 c)4 d)5
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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğine göre 
sözleşme ve görevlendirme belgeleri kaç nüsha olarak 
düzenlenir?

a) 2 b)3 c)4 d)5
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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre ilkyardım ve acil 
müdahale odası en az kaç m2 olmalıdır?

a)10 b)12 c)15 d)20
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Aşağıdaki görevlerden hangisi işyeri hekiminin görevi değildir?

A) Sağlık gözetimi çalışmaları konusunda yıllık rapor hazırlamak
B) Çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin 
yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
C) Çalışanların eş ve çocuklarının yıllık muayene kayıtlarını tutmak
D) İşyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip 
denetlemek
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Aşağıdaki görevlerden hangisi işyeri hekiminin görevi değildir?

A) Sağlık gözetimi çalışmaları konusunda yıllık rapor hazırlamak
B) Çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin 
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denetlemek
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Küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumu ile ilgili 
aşağıda sıralanan önermelerden hangisi yanlıştır?

A) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri koruyucu ve önleyici nitelik 
taşır.
B) Gelişmekte olan ülkelerde çalışma yaşamı İçinde iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerine ancak çalışanların % 5-15 kadarı 
erişebilmektedir.
C) Tarım iş kolu çalışanları iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
açısından öncelikli bir grup sayılmazlar.
D) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili öncelikler ülkelerin 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak değişir
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Küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumu ile ilgili 
aşağıda sıralanan önermelerden hangisi yanlıştır?

A) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri koruyucu ve önleyici nitelik 
taşır.
B) Gelişmekte olan ülkelerde çalışma yaşamı İçinde iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerine ancak çalışanların % 5-15 kadarı 
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sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak değişir
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Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri için aşağıda yazılanlardan 
hangisi yanlıştır?

A)Koruma önceliklidir. 
B)Bütün çalışanları kapsar.
C)Tehlikeli işlerde çalışanlara yüksek ücret ödenir.
D)Çalışma ortamı risk faktörlerinin değerlendirilmesi önceliklerdendir
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Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri için aşağıda yazılanlardan 
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h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına ilişkin olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut 
bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının 
meydana gelmesinde ihmali tespit edilse bile işyeri hekimi veya iş güvenliği 
uzmanı hakkında herhangi bir işlem yapılamaz.

B)Görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması 
gereken tedbirleri İşverene yazılı olarak bildirir.

C)Hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz.

D) Görevlerini mesleklerinin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki 
bağımsızlık içerisinde yürütürler.
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İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına ilişkin olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?
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Toplum sağlığı merkezlerinin işyeri hekimliği hizmeti vermesine ilişkin 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşyeri hekimliği hizmeti, işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi 
sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütülür.
B) İşyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için en az bir işyeri hekimi 
ve en az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur.
C) Hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık 
personelinin hizmet vermesi esastır.
D) İşyeri hekimliği hizmetleri verme konusunda yetkilendirme Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılır.
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D) İşyeri hekimliği hizmetleri verme konusunda yetkilendirme Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılır.

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



İşyeri hekiminin görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A)Gece postalarında çalışanlar hariç diğer çalışanların sağlık gözetimini 
yapmak
B)Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş 
muayenesi yaparak eski   işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut 
sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek
C)Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanların, kronik hastalığı olanların, 
madde bağımlılığı olanların, birden fazla iş kazası geçirmiş olanların uygun 
işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak 
rapor düzenlemek
D)Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması hâlinde iş güvenliği uzmanı 
ile iş birliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli 
ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
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İşyeri hekiminin görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
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muayenesi yaparak eski   işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut 
sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek
C)Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanların, kronik hastalığı olanların, 
madde bağımlılığı olanların, birden fazla iş kazası geçirmiş olanların uygun 
işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak 
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ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



İşyeri hekimlerinin yetkilerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun olmayan bir husus 
tespit edildiğinde  işveren veya işveren vekilinin onayı olmasa bile işi 
durdurmak
B) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya 
iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus 
tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından 
alınmadığı takdirde durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına rapor 
etmek
C) Görevi gereği olsa da işyerinin ancak izin verilen bölümlerinde iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi 
ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek
D) İşvereni bilgilendirmeden diğer kurum veya kuruluşlar ile işyerine 
ilişkin konularda iletişime geçmek ve iş birliği yapmak
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ilişkin konularda iletişime geçmek ve iş birliği yapmak
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İş güvenliği uzmanlarının görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri 
işverene yazılı olarak bildirmek
B)İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının 
nedenlerinin araştırılması ve  tekrarlanmaması için alınacak 
önlemler konusunda önerilerde bulunmak
C)İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden 
olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme 
potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda 
çalışma yapmak iş güvenliği uzmanının görevleri arasında değildir.
D)İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi 
yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak
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İş güvenliği uzmanlarının görevlerine İlişkin olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A)İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı 
olarak bildirmek
B)İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin 
araştırılması ve  tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda 
önerilerde bulunmak
C)İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, 
ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan 
olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak iş güvenliği 
uzmanının görevleri arasında değildir.
D)İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili 
çalışmalara ve uygulanmasına katılmak
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütümüne ilişkin olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek 
şekilde sunulur.
B)Ortak sağlık güvenlik birimleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
C)Ortak sağlık güvenlik birimleri hizmet verdikleri işyerlerinin iş sağlığı ve 
güvenliği çalışmalarına ilişkin kayıt ve dosyalan sözleşme süresi sonunda, 
talep edilmezse, İşverene teslim etmeyebilir.
D)İşyeri sağlık güvenlik birimleri ile ortak sağlık güvenlik birimleri 
işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü 
koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı 
gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler 
hazırlayarak onayına sunulmasından şorumludur.
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütümüne ilişkin olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek 
şekilde sunulur.
B)Ortak sağlık güvenlik birimleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
C)Ortak sağlık güvenlik birimleri hizmet verdikleri işyerlerinin iş sağlığı ve 
güvenliği çalışmalarına ilişkin kayıt ve dosyalan sözleşme süresi sonunda, 
talep edilmezse, İşverene teslim etmeyebilir.
D)İşyeri sağlık güvenlik birimleri ile ortak sağlık güvenlik birimleri 
işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü 
koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı 
gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler 
hazırlayarak onayına sunulmasından şorumludur.
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Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işin devamı süresince çalışanlara 
verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süresi ve periyoduna ilişkin 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dört yılda en az bir defa, 8 saat
B) İki yılda en az bir defa, 12 saat
C) Üç yılda en az bir defe, 12 saat
D) Yılda en az bir defa 16 saat
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Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işin devamı süresince çalışanlara 
verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süresi ve periyoduna ilişkin 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dört yılda en az bir defa, 8 saat
B) İki yılda en az bir defa, 12 saat
C) Üç yılda en az bir defe, 12 saat
D) Yılda en az bir defa 16 saat
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Geçici ve belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında 
yönetmeliğe göre ,aşağıdakilerden hangisi işverenin 
yükümlülüklerinden biri değildir?
A)Geçici iş ilişkisi kurulacak işverenin diğer işverene gerekli 
bilgiyi vermesi
B)Belirli süreli veya geçici süreli işlerde 
çalışanlara,yapacakları işin niteliğine göre eğitim verilmesi
C)Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren 
çalışma koşulları bakımından farklı uygulamalarda 
bulunabilmesi
D)Çalışanların özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde 
çalıştırılması durumunda, işten kaynaklanan gereklilik devam 
ettikçe sağlık gözetimine tabi tutulması
E)Çalışanları geçici olarak devreden ve devralan işverenlerin 
iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinden birlikte sorumlu 
olması
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Geçici ve belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında 
yönetmeliğe göre ,aşağıdakilerden hangisi işverenin 
yükümlülüklerinden biri değildir?
A)Geçici iş ilişkisi kurulacak işverenin diğer işverene gerekli 
bilgiyi vermesi
B)Belirli süreli veya geçici süreli işlerde 
çalışanlara,yapacakları işin niteliğine göre eğitim verilmesi
C)Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren 
çalışma koşulları bakımından farklı uygulamalarda 
bulunabilmesi
D)Çalışanların özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde 
çalıştırılması durumunda, işten kaynaklanan gereklilik devam 
ettikçe sağlık gözetimine tabi tutulması
E)Çalışanları geçici olarak devreden ve devralan işverenlerin 
iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinden birlikte sorumlu 
olması
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6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’na göre çalışan 
çalışmaktan kaçınma hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A)Ciddi ve yakın bir tehlikenin bulunması gerekir.
B)Çalışmaktan kaçınmayı gerektiren koşulların tespitini 
çalışan temsilcisinin yapması gereklidir.
C)İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olmalıdır
D)Çalışmaktan kaçınan çalışana ücret ödenmez
E)Ciddi ve yakın tehlikenin önlemez olduğu durumlarda 
işyerini terk eden çalışanın hakları, işveren tarafından 
kısıtlanabilir



h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’na göre çalışan 
çalışmaktan kaçınma hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A)Ciddi ve yakın bir tehlikenin bulunması gerekir.
B)Çalışmaktan kaçınmayı gerektiren koşulların tespitini 
çalışan temsilcisinin yapması gereklidir.
C)İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olmalıdır
D)Çalışmaktan kaçınan çalışana ücret ödenmez
E)Ciddi ve yakın tehlikenin önlemez olduğu durumlarda 
işyerini terk eden çalışanın hakları, işveren tarafından 
kısıtlanabilir
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6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği 
denetimlerini yapmakla görevli birimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)Çalışma Genel Müdürlüğü
B)İç Denetim Birimi Başkanlığı
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
D)Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
E)İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
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6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği 
denetimlerini yapmakla görevli birimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)Çalışma Genel Müdürlüğü
B)İç Denetim Birimi Başkanlığı
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
D)Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
E)İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
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6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş yeri hekimiyle 
ilgili,
I:hak ve yetkileri ,görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle 
kısıtlanmaz
II.görevlerini mesleki bağımsızlık içinde yerine getiriler
III.iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 
ihmallerinden dolayı iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne karşı 
sorumludur
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A)Yalnız III
B)Yalnız II
C)Yalnız I
D)I ve III
E)I ve II
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6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş yeri hekimiyle 
ilgili,
I:hak ve yetkileri ,görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle 
kısıtlanmaz
II.görevlerini mesleki bağımsızlık içinde yerine getiriler
III.iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 
ihmallerinden dolayı iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne karşı 
sorumludur
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A)Yalnız III
B)Yalnız II
C)Yalnız I
D)I ve III
E)I ve II
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6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenle ilgili ,
I.İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara 
yansıtabilir
II .Çalışanlara görev verilirken çalışanların sağlık ve güvenlik 
yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır
III.Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati 
ve özel tehlikeli bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri 
alır.
İfadelerinden hangileri yanlıştır?
A)I ve II
B)Yalnız II
C)I,II,veIII
D)Yalnız I
E)I ve III
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6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenle ilgili ,
I.İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara 
yansıtabilir
II .Çalışanlara görev verilirken çalışanların sağlık ve güvenlik 
yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır
III.Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati 
ve özel tehlikeli bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri 
alır.
İfadelerinden hangileri yanlıştır?
A)I ve II
B)Yalnız II
C)I,II,veIII
D)Yalnız I
E)I ve III
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Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin korunması 
amacıyla çalışanlara tanınan haklardan biri değildir?

A)İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitimlerden kaçınma
B)Bilgi alma
C)Çalışmaktan kaçınma
D)Sağlık gözetiminden yararlanma
E)Görüş bildirme
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Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin korunması 
amacıyla çalışanlara tanınan haklardan biri değildir?

A)İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitimlerden kaçınma
B)Bilgi alma
C)Çalışmaktan kaçınma
D)Sağlık gözetiminden yararlanma
E)Görüş bildirme
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında 
yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi hizmet sunucusu 
kavramını ifade eder ?
A)İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin iş 
sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünce kayıt,takip ve izlenmesi 
amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt,takip ve izleme 
programı
B)İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü
C)İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere iş sağlığı ve 
güvenliği genel müdürlüğünce yetkilendirilmiş kişi kurum veya 
kuruluşlar
D)Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
E)Sosyal güvenlik kurumu
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında 
yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi hizmet sunucusu 
kavramını ifade eder ?
A)İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin iş 
sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünce kayıt,takip ve izlenmesi 
amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt,takip ve izleme 
programı
B)İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü
C)İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere iş sağlığı ve 
güvenliği genel müdürlüğünce yetkilendirilmiş kişi kurum veya 
kuruluşlar
D)Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
E)Sosyal güvenlik kurumu
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre iş verenle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini hizmet aldığı ortak sağlık ve 
güvenlik birimiyle iş birliği içinde yürütür
B)İşyerinde görevlendirdiği kişilerin görevlerini yerine 
getirebilmeleri için araç gereç mekan ve zaman gibi ihtiyaçlarını 
sağlamakla yükümlüdür
C)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere ortak sağlık 
ve güvenlik birimlerinden hizmet alındığında işverenin bu hizmete 
ilişkin yükümlülükleri sona erer
D)Hizmet aldığı ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev yapan 
kişiler ile bunların çalışma saatleri yetki ve sorumlulukları 
konusunda çalışan temsilcisini ve çalışanları bilgilendirir
E)İşyerinde görev yapan iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının 
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre geçerli yetki 
belgesiyle görevlendirilmesinden sorumludur



h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre iş verenle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini hizmet aldığı ortak sağlık ve 
güvenlik birimiyle iş birliği içinde yürütür
B)İşyerinde görevlendirdiği kişilerin görevlerini yerine 
getirebilmeleri için araç gereç mekan ve zaman gibi ihtiyaçlarını 
sağlamakla yükümlüdür
C)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere ortak sağlık 
ve güvenlik birimlerinden hizmet alındığında işverenin bu hizmete 
ilişkin yükümlülükleri sona erer
D)Hizmet aldığı ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev yapan 
kişiler ile bunların çalışma saatleri yetki ve sorumlulukları 
konusunda çalışan temsilcisini ve çalışanları bilgilendirir
E)İşyerinde görev yapan iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının 
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre geçerli yetki 
belgesiyle görevlendirilmesinden sorumludur
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?
A)Ortak sağlık ve güvenlik birimden hizmet alması işverenin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz
B)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri 
işverenin sorumluluğunu etkilemez
C)İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş 
birliği ve koordinasyon sağlanması ,iş güvenliği uzmanının 
sorumluluğundadır.
D)İş yerindeki sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden 
işveren sorumludur
E)İşveren sağlık ve güvenlikle ilgili konularda çalışan görüşlerini 
alarak katılımlarını sağlar
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?
A)Ortak sağlık ve güvenlik birimden hizmet alması işverenin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz
B)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri 
işverenin sorumluluğunu etkilemez
C)İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş 
birliği ve koordinasyon sağlanması ,iş güvenliği uzmanının 
sorumluluğundadır.
D)İş yerindeki sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden 
işveren sorumludur
E)İşveren sağlık ve güvenlikle ilgili konularda çalışan görüşlerini 
alarak katılımlarını sağlar
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Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, 
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel 
olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi 
kimdir?

a. Destek elemanı    
b. İlk yardımcı işçi   
c. İşçi temsilcisi   
d. Sendika temsilcisi
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Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, 
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel 
olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi 
kimdir?

a. Destek elemanı    
b. İlk yardımcı işçi   
c. İşçi temsilcisi   
d. Sendika temsilcisi
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6331 nolu kanun kapsamında olan iş hangisidir?

a.  Afet ve acil durum  faaliyetleri
b.  Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri
c.  Tek başına çalışanlar
d.  Özel sektörde çalışanlar
e.  Ev hizmetleri
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6331 nolu kanun kapsamında olan iş hangisidir?

a.  Afet ve acil durum  faaliyetleri
b.  Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri
c.  Tek başına çalışanlar
d.  Özel sektörde çalışanlar
e.  Ev hizmetleri
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İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike durumunda işin 
durdurulmasına kim yetkilidir?

a. üç iş müfettişinden oluşan heyet
b. İSG kurulu
c. İSG uzmanı

d. İş yeri hekimi ve İSG uzmanı birlikte
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İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike durumunda işin 
durdurulmasına kim yetkilidir?

a. üç iş müfettişinden oluşan heyet
b. İSG kurulu
c. İSG uzmanı

d. İş yeri hekimi ve İSG uzmanı birlikte
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30 işçinin çalıştığı az tehlikeli işyerinde işyeri hekiminin kişi başına 
ayıracağı süre?

a. 4 dk/ay
b. 5 dk/ay
c. 6 dk/ay
d. 7 dk/ay
e. 8 dk/ay 
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Aşağıdakilerden hangisi 6331 Sayılı İş Kanun kapsamında değildir?

A-Bir çalışanı olan bakkal
B- Ev hizmetleri  
C- 3 işçisi olan restoran 
D-Kamu kurumları
E-Özel okul
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Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ne aşağıdakilerden 
hangisinden katılımcı çağrılmaz?

A-ÇSGB    
B-MEB     
C-TTB        
D-SGK        
E-Maliye Bakanlığı 
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101-500 kişi arası çalışanı olan işyerinde kaç çalışan temsilcisi 
olur?

a. 3

b. 4

c. 5

d. 2

e. 1
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İşyerlerinde İSG kurulu tarafından asli görevinin yanında iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetinde görevlendirilenlere ne ad verilir?

a. İlk yardım

b. Yangınla mücadele

c. Kurtarma

d. Destek elemanı
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işyeri tehlike sınıfı ve isg-katip 
uygulamaları
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amaç

Katılımcıların işyeri tehlike sınıflarına dair 
Bakanlıkça yayınlanan tebliğ ve İSG hizmetlerinin 
kayıt, takip ve onaylarının yer aldığı İSG-KATİP 
yazılım sisteminin tanıtımı ve uygulamalarına dair 
bilgi edinilmesi sağlanır.
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hedefler

Bu dersin sonunda katılımcı:

•Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerine dair genel bilgi sahibi olur.

•İSG-KATİP sistemine giriş yapabilir, kullanır ve 
sözleşmesini onaylar.

•İSG-KATİP sisteminin ara yüzüne dair bilgi sahibi 
olur.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 
Sınıfları Tebliği

3hulusiorhangazili.wordpress.com



tanımlar

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan 
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek 
zarar veya hasar verme potansiyelidir.

Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, 
yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan 
veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim 
yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili 
diğer hususlar dikkate alınarak İşyeri için belirlenen 
tehlike grubudur. 4hulusiorhangazili.wordpress.com



Tehlike sınıfının belirlenmesi

İşyeri tehlike sınıfları 31.5.2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa 
vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate 
alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün 
Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun 
görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak 
tebliğ ile tespit edilir. Bu konuda NACE kodlarını 
içeren tebliğ yayınlanmıştır.
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sigorta primleri

Bilindiği üzere 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılar 
adına her ay ödenen sigorta primleri,
• Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası (yani emeklilik, 
dul veya yetim aylığı için), 
• Kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek 
hastalıkları, hastalık, analık sigortası),
• Genel sağlık sigortası, 
• İşsizlik sigortası, için ödenen primlerden 
oluşmaktadır. 
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Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve 
Dünya’da kabul edilen ISIC (International 
Standart Industrial Classification) faaliyet 
sınıflaması temel alınmıştır
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NACE (Nomenclature générale des
Activités économiques dans les
Communautés Européennes), Avrupa 
Birliğinde ekonomik faaliyetlerin istatiksel 
olarak sınıflandırılmasını sağlayan bir 
sistemdir.

8

hulusiorhangazili.wordpress.com



NACE

• İşyeri SGK sicil nosunun 3,4,5,6,7, ve 8. 
haneleridir

• Maliye bakanlığı da NACE kodunu aynen 
kullanmaktadır

9
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NACEnin amacı

• AMACI:

NACE, ekonomik istatistiklerdeki (üretim, istihdam, 
ulusal hesaplar vb.) ve diğer istatistiki alanlardaki 
ekonomik faaliyete göre istatistiki verilerin 
toplanması ve sunulması için bir çerçeve sağlamayı 
amaçlamıştır. 

NOT: NACE, AB tarafından kendi ihtiyaçlarına göre 
ISIC temel alınarak genişletildiğinden, NACE’ye
göre üretilen istatistikler genel olarak dünya 
düzeyinde karşılaştırılabilir olmuştur.

10
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-NACE, 
.birimlerin ortak girişim olup olmadığına, 
.sahipliğin devlet veya özel olup olmadığına, 
.ana girişimin yabancı varlık olup olmadığına ve 
.işyerinin birden fazla işletmeden oluşup 

oluşmadığına bakmaksızın, aynı ekonomik 
faaliyette bulunan birimleri aynı kategoride 
sınıflandırır. 

-İmalat faaliyetlerinin geleneksel veya modern 
tekniklerle yapılması, NACE için bir ölçüt 
değildir. 

11
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nace okuması

1. A-T arası harflerle belirtilenler KISIM,
2. İki basamaklı sayısal kodlar BÖLÜM
3. BÖLÜM’e eklenen 1 basamak ile elde edilen üç 
basamaklı sayısal kodlar GRUP,
4. GRUP’a eklenen 1 basamak ile elde edilen dört 
basamaklı sayısal kodlar SINIF,
5. Dört basamaklı olan SINIF’a 2 basamaklı kodların 
eklenmesiyle oluşturulan kodlar ulusal 
FAALİYETLER, olarak adlandırılmıştır.
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nace okuması

1. KISIM,    harf
2. BÖLÜM   ilk 2 rakam
3. GRUP, 3. rakam
4. SINIF, 4. rakam
5. FAALİYETLER, son 2 rakam
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Nace okuması

• Meslekleri gruplandırmada ilk hareket noktası 
bir mesleğin Rehberin sırasıyla hangi 
KISMINDA, BÖLÜMÜNDE, GRUBUNDA, 
SINIFINDA ve FAALİYETİNDE yer aldığının 
dikkatle araştırılması ve dâhil edileceği 
faaliyetin isabetle tespit edilmesidir.
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Nace okuması

Meslek gruplarının FAALİYET bazında kurulması 
esastır. Ancak;

Aynı FAALİYET ile iştigal eden meslek mensupları 
sayısı, meslek grubu kurulabilmesi için gerekli üye 
sayısından az ise, aynı SINIF içinde yer alan en 
yakın FAALİYET’deki meslek mensupları ile, bu 
mümkün olmaz ise aynı GRUP, bunun da mümkün 
olmaması halinde aynı BÖLÜM, mümkün olmaması 
halinde aynı KISIM altında meslek grubu 
oluşturulabilir.
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NACE Rev.2’NİN KISIMLARI:
A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK

B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

C İMALAT

D ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

F İNŞAAT

G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI

H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

I KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ

J BİLGİ VE İLETİŞİM

K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

L GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

N İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

O KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK

P EĞİTİM

Q İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ

R KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR

S DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

T

HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA 
YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMET ÜRETİM FAALİYETLERİ 

U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ 17



• www.turkiye.gov.tr

• isgkatip.csgb.gov.tr
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İSG-KATİP

• İsg hizmetlerinin elektronik ortamda kullanılması 
için yaratılan bir program

• Firma, kurum, ih, igu, dsp eğitici 
yetkilendirmeleri, görevlendirme ve 
sözleşmeleriyle eğitim programlarının sistem 
üzerinden  oluşturulması işlemlerinin kontrol, 
onay ve iptal süreçleri sistem üzerinden yapılır.
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İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike 
sınıfları tebliğine göre bir iş yerinin tehlike 
sınıfının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate 
alınır?
A)İşyerinin bulunduğu coğrafi bölge
B)İşyerinin bulunduğu sektör
C)Çalışan sayısı
D)İş yerinde yürütülen asıl iş
E)İşverenin mali gücü
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AMAÇ;

Katılımcıların, işyerlerinde sağlık gözetimi 
ve biyolojik izlemle ilgili ilkeler ve 
uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını 
sağlamaktır
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ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Bu oturumun sonunda katılımcılar işyerinde;
Sağlık gözetimini tanımlama ve temel ilkelerini 

bilme
Sağlık gözetiminde çalışanların hak ve 

sorumluluklarını bilme
Diğer sağlık personelin sorumluluklarını bilme
Çalışanlara verilecek sağlık eğitimini bilme
Biyolojik izlemi bilmeyi öğrenir
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SAĞLIK GÖZETİMİ
Çalışanların  sağlık durumlarının işe uygunluğunu 
belirleyen  sağlık muayeneleri 

ile yapılan işin özelliğine göre, devamı 

süresince yapılan periyodik muayeneleri kapsar.
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İŞYERİ SAĞLIK GÖZETİM PLANININ

OLUŞTURULMASI

 İşyerlerinde yapılacak olan sağlık gözetimi, işyeri 
koşullarının bir bütün olarak değerlendirilmesine 
dayandırılmalıdır. 

 Bunun ilk adımı işyeri çalışanlarının maruz 
kaldıkları sağlığa zararlı etmenlerin - tehlikelerin 
- belirlenmesi olmalıdır. Bunun ardından risk  
değerlendirmesi yapılarak, tespit edilen ‘sağlık ve 
güvenlik risklerine uygun’ çıkarılmalıdır.
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Sağlık gözetimi nedir?

Risk analizleri tekrarı ve olabileceklerin 
belirlenmesi

Çalışanda aranacak sağlık kıstaslarının 
belirlenmesi

Amaca uygun sağlık muayenelerinin yapılması

İZLEME
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 İşin gerektirdiği sağlık şartlarının

belirlenmesi ve iyileştirilmesi

 İşe alınacak ve iş değiştirecek elemanların

uygun yöntemlerle işe giriş ve periyodik

muayenelerinin yapılması

 Çalışanla iş çevresi arasındaki

etkileşimin ve maruziyet durumunun kabul

edilebilir ve güvenilir yöntemler kullanılarak izlenmesi

SAĞLIK GÖZETİMİ KAVRAMI
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 Çalışanların koruyucu önleyici yaklaşım uyarınca sağlık 
eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimlerinin 
yapılması 

 Meslek hastalığı kaynaklarının belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi ve

 Maruziyet haritalarının çıkarılmasını içerir.

SAĞLIK GÖZETİMİ KAVRAMI
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SAĞLIK GÖZETİMİ YAPILANDIRILIRKEN

DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

 Mevzuat (Türkiye'nin onayladığı ILO sözleşmeleri dahil),
 Güncel (tüm) muayene protokolleri,
 Çalışanlarının maruz kaldıkları sağlığa zararlı etmenler 

— tehlikeler, 
 Risk değerlendirmelerinin sonuçları,
 Ortam analizleri,
 Biyolojik izlem sonuçları, 
 Önceki muayeneler,
 İşyeri iş kazası ve meslek hastalığı kayıtları,
 Yaş, 
 Gece çalışması, 
 Özürlü çalışanlar,
 Gebelik 
 Cinsiyet
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1.İŞÇİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 İşe giriş muayenesi

 Aralıklı muayeneler

 Hastalık, hastalık sonu muayeneleri

 Bazı risk grupların özel muayenesi 

(çocuk, kadın, yaşlı işçi, vb )

 Laboratuvar desteği -Ek ve tamamlayıcı muayeneler 

 Rehabilitasyon

 Diğer koruma uygulamaları
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SAĞLIK GÖZETİM MUAYENELERİ

 İşe giriş muayenesi (sonradan yapılıyorsa ilk 
izlem muayenesi)

 Önleyici izlem muayenesi == periyodik önlem 
muayenesi

 Geç muayene 
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ÖZEL GRUP MUAYENELERİ: 

 Çocuk işçiler -15-18 yaş grubu- öğrenimleri 
engellenmemek koşuluyla hafif işlerde 
çalıştırılabilirler. Ancak meslek sahibi veya eğitim 
alan kadınlar ve 16-18 yaş grubu çocuklar ağır ve 
tehlikeli işlerde çalışabilirler.

 Kadınlar özel durumları nedeniyle risk grubu 
içerisinde değerlendirilir, gebe ve emzikli 
kadınlar risk grubu içerisinde daha özellikli bir 
konuma sahiptir. 
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ÖZEL GRUP MUAYENELERİ: 

 Meslek hastalığı ve iş kazası nedeniyle işten uzak 
kalanlar, herhangi bir sebeple işten uzaklaşanlar 
ile sık işten uzak kalanlar, işe dönüşte işyeri 
hekimi tarafından muayene edilmelidirler.
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Hastalık sonu işe dönüş muayenesi:

Geçirilen hastalığın değerlendirilerek işe 

devamının tartışılması, alınması gerekli 

önlemler  
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EK VE TAMAMLAYICI MUAYENELERİ: 

 Çalışanın işe girerken ve girdikten sonra belirli 
sürelerle çalışma ortamındaki risklere uygun 
olarak ek ve tamamlayıcı tetkiklerle beraber 
sağlık muayeneleri yapılmalıdır. Gerekli kan, 
idrar, portör, odyometrik laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik grafiler uygun standartlarda ve 
uygun yerlerde tamamlanmalıdır. 

15

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



EK VE TAMAMLAYICI MUAYENELERİ: 

 Bir solvent olan trikloretilenle çalışan bir işçiye, 
işe girişte tam kan, tam idrar, karaciğer 
fonksiyon testleri vb gibi tetkikler yapılabilir, bu 
işçiye daha sonraki muayenelerde önceki 
tetkikler tekrar edildikten sonra ilaveten 
trikloretilenin idrarda metabolitini arayarak 
muayene tamamlanabilir.
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DİĞER KORUMA UYGULAMALARI: 

Bağışıklama: 

Bağışıklama da kişiye yönelik koruma 
uygulamalarındandır. İşyerlerindeki bağışıklama 
çalışmaları, işyeri hekiminin danışmanlığında 
planlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir
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DİĞER KORUMA UYGULAMALARI: 

İlk Yardım Ve Kurtarma Çalışmalarının 
Organizasyonu:

İşyeri hekimi tarafından işyeri sağlık birimi 
merkez olmak üzere varsa sağlık personeli ile 
beraber ilk yardım eğitimi almış İşçiler, işyerinde 
vardiya durumuna, çalışma ortamının genişliğine, iş 
kolu özelliklerine, işin risk durumuna ve işçi sayısına 
göre yerleştirilmeli ve her işyerinin acil sağlık ve 
güvenlik korunma plan ve programı yapılmalıdır.
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DİĞER KORUMA UYGULAMALARI: 

Sağlık Eğitimi:

Meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı eğitim, 
ilkyardım, kişisel ve genel hijyen, beslenme, kişisel 
koruyucuların tanıtımı ve kullanımı gibi konularda 
eğitim yapılabilir. Bu eğitimler, konunun 
uzmanlarınca verilmeli, eğitimlere işyeri hekimi 
mutlaka katılmalı ve katkı sunmalıdır.
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DİĞER KORUMA UYGULAMALARI: 

Genel Hijyen Koşullarının Sağlanması:

İçme suları, yemekhane, yatakhane, soyunma-
giyinme dolapları, kreş, emzirme odası, tuvalet ve 
lavabolarla ilgili genel hijyen koşullarının sağlanmalı 
ve portör muayeneleri yapılmalıdır.
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DİĞER KORUMA UYGULAMALARI: 

Kreş Ve Çocuk Bakım Yerlerinin Denetimi: 
İşyerinde kreş ve çocuk bakım yerleri varsa, bu tür 
yerlerin genel hijyen koşullarının sağlanması ve 
çocukların düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve 
denetimi görevi işyeri hekimi tarafından 
yapılmalıdır.

21

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



DİĞER KORUMA UYGULAMALARI: 

Yeterli Ve Dengeli Beslenmenin Sağlanması: 
Yapılan işin ağırlık derecesine göre günlük enerji 
harcamasının belirlenmesi, alınması gereken kalori, 
protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin 
hesaplanarak yeterli ve dengeli beslenmenin 
sağlanması için gerekli işlemler uzmanların katkısı 
ile sürdürülmelidir
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DİĞER KORUMA UYGULAMALARI: 

Rehabilitasyon Hizmetlerinin Sağlanması: 
Hastalık veya kazanın olumsuz sonuçlarından 
korunma amaçlanarak iş kazası ve meslek hastalığı 
sonrası hastaya yönelik rehabilitasyon ve tedavi 
görevi yerine getirilmelidir Örneğin; işçinin yeri 
değiştirilebilir veya üretim süreci ile ilgili 
düzenlemeler yapılabilir
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SAĞLIK GÖZETİM MUAYENELERİNİN

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

A - Çalışanın işiyle ilgili temel bilgi ve belgelerin 
incelenmesi
 İş tanımı, çalışma süresi (iş anamnezi)
 Maruziyet durumu (Türü, süresi, ölçümler vb) 
 Toplu ve kişisel korunma önlemleri
 İşle ilgili eğitim durumu
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SAĞLIK GÖZETİM MUAYENELERİNİN

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

B-Muayenenin gerçekleştirilmesi

 Kişinin genel sağlık durumu ( Kronik hastalıklar, 
aşılar, alışkanlıklar vb.) 

 Yapılan iş göz önünde tutularak genel sağlık 
sorgulaması,

 Kişisel biyolojik izlem ve diğer tıbbi analiz, 
kayıtlar,

 Fizik muayene yapılması.
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SAĞLIK GÖZETİM MUAYENELERİNİN

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

C- Sonuçların iletimi ve kayıt altına alınması 

 Mesleki tıbbi önerilerde bulunma,

 Gerekliyse ileri tetkik ve /veya uzman hekim 
muayenesinin önerilmesi,

 Çalışana ve mesleki etkilenme varsa işverene 
muayene sonucunun bildirilmesi,

 Muayene sonuçlarının belgelenmesi ve saklanması,

 Çalışana talebi olması halinde muayenenin bir 
çıktısının (kopyası) verilmesi. 
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Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa 
verilecektir. 

İşçiler, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve 
etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına 
sahiptirler. 

İşyerinin faaliyetine son verilmesi halinde, 
işveren sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtları il 
müdürlüğüne vermek zorundadır.
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2.İŞYERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

İşyeri Ortam Analizleri: 

Sağlığa zararlı etkenlerin ölçümü meslek hastalıklarının 
önlenmesi ve tanısını koymada önemlidir. 
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3.ÇEVREYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 Çevreden gelecek zararların incelenmesi ve önlenmesi. 

 İşyerindeki maddelerin insan vücudunda  

hangi değerlerde tehlikeli olacağı bilinmesi. 

 Zararlı etkene karşı koruyucuların 

durumu ve işçilerin davranışları?
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ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARININ   
SAĞLIK GÖZETİMİ

İşverenler, alt işveren  çalışanlarının sağlık gözetimleri 
konusunda kontrol ve denetim amacıyla bir sistem 
oluşturmalıdır. 
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tanımlar
STANDARD EŞİK KAYMASI (SEK): 

İşe giriş odyogramı ile karşılaştırıldığında, 2000, 
3000 ve 4000 Hz'deki ölçümlerin ortalamasının her 
bir kulak için duyma seviyesinde 10 dB(A) ve üzerinde 
işitme kaybı olması (OSHA). 

 Ya da işe giriş odyogramı ile karşılaştırıldığında 500-
6000 Hz arasında herhangi bir frekansta 15 dB(A) 
veya daha fazla kayıp olması.

Gürültüde Sağlık  Gözetimi
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GÜRÜLTÜYLE OLUŞAN İŞİTME KAYBININ

SAĞLIK TAKİBİNDE İZLENECEK PRENSİPLER

 Sağlık Takibi şunları kapsamalıdır: 

 İşitme öyküsü (odyogram öncesi işe girişte ve 
periyodik muayenelerde işitme öyküsü 
değerlendirme )

 Otoskopik muayene

 Dış kulak muayenesinde buşon, yabancı cisim, 
enfeksiyon vb. bulgularında odyogram
ertelenmelidir.

 Hava iletim odyometresi 250, 500, 1000, 2000, 
3000, 4000, 6000 ve 8000 Hz frekanslarını 
kapsamalıdır.
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GÜRÜLTÜYLE OLUŞAN İŞİTME KAYBININ

SAĞLIK TAKİBİNDE İZLENECEK PRENSİPLER

 İşe giriş ve tekrar odyogramlarında 14 saatlik 
sessizlik periyodu gereklidir. 

 Sessiz periyod kuralına uyulamadığında, çelişkili 
odyogram sonuçlan 30 gün sonra yapılacak test 
tekrarı ile kontrol edilmelidir. Sessiz periyod 
ihlali işe gelişte walkman, MP3 dinlenmesi, yoğun 
trafik gürültüsüne maruz kalınması ile işyerinde 
odyogram öncesi gürültüye maruz kalınmasını da 
kapsar.
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MESLEKİ İŞİTME KAYIPLARININ

DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE

BULUNDURULMASI YARARLI OLACAK BAZI HUSUSLAR

 SEK genellikle yüksek frekanslarda, karakteristik 
olarak 4 ile, 3 veya 6 kHz'de başlar ve yavaş 
yavaş komşu frekanslara yayılır. 

 Başlangıçta asemptomatiktir; ancak 2 kHz gibi 
alçak frekanslara yayıldığında şikayetlere yol 
açar. Zaman içinde çentik kaybolur ve yüksek 
frekanslarda işitme kaybı gelişir; bu durumda 
odyogram diğer sensörinöral işitme kayıplarından 
farklı değildir. 
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MESLEKİ İŞİTME KAYIPLARININ

DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE

BULUNDURULMASI YARARLI OLACAK BAZI HUSUSLAR

 Belli bir gürültüye on yıl maruz kaldıktan sonra 
yüksek frekanslarda işitme kaybının ilerlemesi 
durur; buna karşın işitme kaybı giderek alçak 
frekansları da içerir. Bu genişleme oranı ve işitme 
kaybı derecesi, hem sesin şiddeti hem de kişinin 
gürültüye karşı hassasiyeti ile ilişkilidir

35

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



MESLEKİ İŞİTME KAYIPLARININ

DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE

BULUNDURULMASI YARARLI OLACAK BAZI HUSUSLAR

 İlaçlar, enfeksiyonlar, travma, ileri yaş ve 
gürültü, ailevi işitme kaybı gibi prematür
dejeneratif bozukluklar nihai  olarak tüylü 
hücrelere ve kokleanın diğer yapılarına zarar 
vererek kulağı etkilemektedirler
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MESLEKİ İŞİTME KAYIPLARININ

DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE

BULUNDURULMASI YARARLI OLACAK BAZI HUSUSLAR

 Salisilatlar gürültü maruziyeti sırasında 
verildiğinde ortaya çıkan geçici eşik kayması, tek 
başına gürültüye maruziyet sonucu görülenden 
daha fazla olmaktadır, 

 Ototoksik ve sitotoksik bir ajan olan cısplatin, 
diğer ototoksik ilaçlar ve gürültü ile sinerjik etki 
göstermektedir
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MESLEKİ İŞİTME KAYIPLARININ

DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE

BULUNDURULMASI YARARLI OLACAK BAZI HUSUSLAR

 Benzer sonuçlar karbondisülfid inhalasyonu için 
de bildirilmiştir. Toluen ise en çok kullanılan ve 
üzerinde en çok araştırma yapılan, muhtemelen 
en ototoksik endüstriyel kimyasaldır; işitme
kaybına yol açmaktadır ve gürültüye bağlı işitme 
kaybına artırmaktadır
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İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak 
sağlık gözetimine tabi tutulacak:

A) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski 
bulunduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun sağlık 
gözetimine tabi tutulacak

Gürültüde Sağlık  Gözetimi
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B) En yüksek maruziyet etkin değerini aşan 

gürültüye maruz kalan bir işçi, bir hekim veya 

hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi 

tarafından işitme testi yapılmasını isteme hakkına 

sahiptir.
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Sağırlığın, şahsın gürültülü sahadan 6 aylık bir süre 

ile uzaklaştırılmasına rağmen devamı halinde, 

sürekli olduğu sonucuna varılır. 
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KAYNAK

Kirleticiler ve kaynakları;
Kaynak yapılan metal ve dolgu metalinden; 

kurşun, kadmiyum, nikel, krom. 

 Kaynak yapılan metalin kaplandığı metalik 
zırhlardan; çinko, kadmiyum, bakır.

 Kaynak yapılan metalin geçirdiği önceki 
işlemlerden kalan boya ve yağ temizleyicilerden; 
karbonmonoksit, karbondioksit, duman ve diğer 
boğucular.
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KAYNAK

Kirleticiler ve kaynakları;
Dolgu metalinin kaplandığı akıcıdan; inorganik 

florid.

 Sıcak ve mor ötesi ışınım nedeniyle havada 
bulunan kimyasalların veya klorinli
hidrokarbonların reaksiyona girmesinden

( azotdioksit, ozon, fosgen)

 Kaynak alanını örten inert gazlardan; 
karbondioksit, helyum, argon.
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KAYNAK IŞINLARI

 İyonize olmamış radyasyon (Ultraviyole ışınlar, 
görünür ışınlar ve infrared ışınlar): 

Kaynak işleminden oluşan ark enerjisinin yaklaşık 
%15'i ışın şeklinde ortama yayılır. 

Bu oranın % 60’ı kızıl ötesi (infrared),

%30'u parlak,

%10'u mor Ötesi (ultraviyole)ışınlardır. 

 Çalışan kişilerde maruz kalma; ışığın dalga boyuna 
bağlı olarak geçici körlükler oluşabilmektedir. 
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PERİYODİK İZLEM MUAYENESİ

 Genel fizik muayene, 

 P-A akciğer grafisi (35x35 cm ölçülerinde ve 
Pnömokonyoz okuyucusu tarafından değerlendirilen),

 Solunum fonksiyon testi, 

 İşitme muayenesi ve testi (KBB uzmanınca 
değerlendirilen), 

 Göz muayenesi (renk körlüğü muayenesi dahil),

 Hemogram, ;

 Kanda ağır metal incelemesi (Pb, Fe, Cd, Cr, Ni, Cu, 
Mn),

 Karaciğer enzimleri, 

 Böbrek fonksiyonları, (GFR, üre, kreatinin) 45
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TOZ; 

Toz ölçümü; Kömür, tekstil, tahta, ağaç, tahıl, mineraller, 
metaller, cevherler vs. iş yerlerinde yapılmalıdır.

Pnömokonyoz yapan tozlar 0,1-5 mikron arasındadır.
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TOZLU İŞLERDE SAĞLIK VE 
GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Çapı 5-10 mikron arasında olan tozlar akciğerimize nadiren 
ulaşabildiği halde,

Alveollere ulaşan toz tanecikleri çapı 5 mikrondan küçük 
olanlardır.

İpliksi tozlarda ise durum farklıdır.

Bu defa çapı 3 mikrondan küçük, boyu da çapının en az üç 
katı olan tozlar solunabilir tozlardır.
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SAĞLIK GÖZETİMİNİN PERYODİK MUAYENE

AMAÇLARI

 Meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleme
 İşle ilgili hastalıkları önleme
 Çalışma ortamındaki sağlık risklerinin diğer çalışanlara 

yayılımını önleme
 İşyerindeki tehlikeleri azaltma
 Sağlığı geliştirme

 Çevreyi geliştirme
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BİYOLOJİK İZLEM

 Endüstride kimyasal maddeye maruziyetin belirli 
standartlara göre analizi ve yorumlanması 
"çevresel izleme", 

 kişisel maruziyetin ise biyolojik parametrelere 
göre biyolojik sıvılarda analizi ise "biyolojik 
izleme" olarak ifade edilir.
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BİYOLOJİK İZLEM

Aromatik hidrokarbon olan toluenin iş yeri ortamında TLV-
TWA olarak tayini; 

çevresel izlem,

Maruz kalan kişinin kanında toluen, idrarlarında hippurik
asit ve  o-krezol tayini    

biyolojik izlemdir.

Biyolojik izlem; kan, idrar, saç,  

burun/ boğaz sürüntüleri vs ile yapılır.

51

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



BİYOLOJİK İZLEM

 1980 yılında NIOSH, OSHA tarafından

‘ zararlı ajanların, kendilerinin veya 
metabolitlerinin vucut dokusunda, vucut sıvısında, 
vucut salgısında ve solunum havasında ölçülmesi ve 
tespit edilmesi yöntemidir’ 
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BİYOLOJİK İZLEME METOTLARININ

PRENSİPLERİ

 Kimyasal maddeye maruz kalmış çalışanın kan veya 
idrarındaki (bazen tükrük, yağ dokusu) kimyasal 
madde miktarının ölçülmesi

 Aynı vucut sıvılarında kimyasalın birden fazla 
metabolitlerinin miktarının ölçülmesi

 Alveolar hava içindeki organik solvent
konsantrasyonunun ölçülmesi

 Bileşiklerin biyolojik etkin dozlarının genetik toksik
etkilerinin ortaya konmasıdır
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VUCUDA ALINMIŞ ZARARLI KİMYASALLARIN, 
METABOLİTLERİNİN KONSANTRASYONU ÜZERİNDE

ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

 Solunum havasındaki kimyasal madde konsantrasyonu

 Solunan maddenin vucut sıvısında çözünebilirliği

 Metabolize olması

 Dolaşım sistemindeki performansı ( dolaşımla vucut
içinde dağılma hızı)

 Maruziyet süresidir
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VUCUDA ALINMIŞ ZARARLI KİMYASALLARIN, 
METABOLİTLERİNİN KONSANTRASYONU ÜZERİNDE

ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

 Maddenin vücutta nerede biriktiği, ne kadar sürede 
elimine edildiği de önemlidir. Bu nedenle bazı 
maddelerin kan konsantrasyonu önemli iken bir 
başkasının idrar konsantrasyonu bir başkasının 
hedef doku ve organdaki yaptığı patolojik 
değişiklikler önemlidir 
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BİYOLOJİK İZLEM- PB

 Daha önceleri rutin incelemelerde istenilen 
parametre olarak önem taşıyan idrardaki delta-
amino-levülinik asit, düşürülen biyolojik sınır değer 
göz önünde bulundurulduğunda bir önem 
taşımamaktadır,

 delta-amino- levülinik asit ancak > 400 ug /1 olan 
kan kurşun değerlerinde gereklidir.
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BİYOLOJİK İZLEM- BENZEN
Hava Örneğin alınış zamanı

Benzol Ekspozisyonun bitişi veya vardiya bitişi

Tam kan idrar

Benzol S-fenilmerkapturik
asit

Trans, trans-mukonik
asit

(ml/m3) (ml/m3) (ug/i) (mg/gr kreatinin) (mg/lt) 57
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58

Çalışma Parametre Biyolojik inceleme Örneğin alınma zamanı

maddesi Sınır 
Değeri

Materyali

Toluol Taluol 1,0 mg/l Tam kan Maruziyet sırasında yada 
çalışma sonunda

o-Kresol 3,0 mg/l idrar Maruziyet sırasında yada 
uzun süreli maruziyette
birçok çalışma sonrasında

Ksilol Ksilol 1,5 mg/l Tam kan Maruziyet sırasında yada

(tüm 
türevleri)

çalışma sonunda

Metil 2000 mg/l İdrar Maruziyet sırasında yada

hippurik asit çalışma sonunda

(tolur asidi)
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Aşağıdaki özelliklerin hangisi “Aralıklı Kontrol 
Muayeneleri” için yanlıştır?

A) İş sağlığı uygulama ilkelerinden biridir.
B) Amacı, çalışanların sağlık sorunlarını erken
dönemde saptayabilmektir.
C) Yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği
Tüzüğü’ne göre tüm iş kollarında çalışanlar
yılda bir kez aralıklı kontrol muayenesinden
geçmelidir.
D) Aralıklı kontrol muayenelerinde, çalışma ko-
şullarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık
sorunlarına yönelik değerlendirmeler yanında
genel sağlık değerlendirmeleri de yapılabilir.
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Aşağıdaki özelliklerin hangisi “Aralıklı Kontrol 
Muayeneleri” için yanlıştır?

A) İş sağlığı uygulama ilkelerinden biridir.
B) Amacı, çalışanların sağlık sorunlarını erken
dönemde saptayabilmektir.
C) Yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği
Tüzüğü’ne göre tüm iş kollarında çalışanlar
yılda bir kez aralıklı kontrol muayenesinden
geçmelidir.
D) Aralıklı kontrol muayenelerinde, çalışma ko-
şullarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık
sorunlarına yönelik değerlendirmeler yanında
genel sağlık değerlendirmeleri de yapılabilir.
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SORU
Aşağıdaki işyeri ortam koşullarından hangisinde 
yorgunluk, aşırı terleme ile su ve tuz kaybı, baş dönmesi 
ve kramplar oluşması sonucu iş veriminin düşmesi 
beklenir?

A) Sıcak ortam

B) Soğuk ortam

C) Gürültülü ortam

D) Tozlu ve dumanlı ortam
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SORU
Aşağıdaki işyeri ortam koşullarından hangisinde 
yorgunluk, aşırı terleme ile su ve tuz kaybı, baş dönmesi 
ve kramplar oluşması sonucu iş veriminin düşmesi 
beklenir?

A) Sıcak ortam

B) Soğuk ortam

C) Gürültülü ortam

D) Tozlu ve dumanlı ortam
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SORU
Aşağıdaki özelliklerin hangisi 'Aralıklı Kontrol Muayeneleri' 
için yanlıştır?

a)İş sağlığı uygulama ilkelerinden biridir.

b)Amacı, çalışanların sağlık sorunlarını erken dönemde 
saptayabilmektir.

c)Sağlık sorunlarını erken dönemde saptaması birincil 
düzeyde koruma anlamında önem taşımaktadır.

d)Aralıklı kontrol muayenelerinde, çalışma koşullarına bağlı 
olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına yönelik 
değerlendirmeler yanında genel sağlık değerlendirmeleri de 
yapılabilir
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saptayabilmektir.

c)Sağlık sorunlarını erken dönemde saptaması birincil 
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SORU
Çalışanların sağlık muayenelerine ve sağlık raporlarına 
ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile 
işyerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenesi 
yapılmalıdır.

B) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyer-
lerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını 
belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılabilir, rapor daha 
sonra alınabilir.

C) Sağlık raporlarına itirazlar Sağlık Bakanlığı ta-
rafından belirlenen hakem hastanelere yapılır.

D) İş değişikliğinde sağlık muayenesi yapılmalıdır.
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SORU
Çalışanların sağlık muayenelerine ve sağlık raporlarına 
ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile 
işyerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenesi 
yapılmalıdır.

B) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyer-
lerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını 
belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılabilir, rapor daha 
sonra alınabilir.

C) Sağlık raporlarına itirazlar Sağlık Bakanlığı ta-
rafından belirlenen hakem hastanelere yapılır.

D) İş değişikliğinde sağlık muayenesi yapılmalıdır.
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SORU
85. İnsan vücudunda kurşun metabolizmasına ilişkin olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Plesentayı geçerek fetusa ulaşabilir.

B) Kan dolaşımında başlıca eritrositlere bağlanır.

C) Vücuttan atılımı başlıca sindirim kanalı ile olur.

D) Vücutta depolanan kurşunun çoğunluğu kemiklerde 
depolanır.
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SORU
85. İnsan vücudunda kurşun metabolizmasına ilişkin olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Plesentayı geçerek fetusa ulaşabilir.

B) Kan dolaşımında başlıca eritrositlere bağlanır.

C) Vücuttan atılımı başlıca sindirim kanalı ile olur.

D) Vücutta depolanan kurşunun çoğunluğu kemiklerde 
depolanır.
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SORU
Gece postasından gündüz postasına geçirilecek işçi 
kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden diğer postada 
çalıştırılamaz? 

A) 11 B) 12 C) 18  D) 24 
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SORU
Gece postasından gündüz postasına geçirilecek işçi 
kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden diğer postada 
çalıştırılamaz? 

A) 11 B) 12 C) 18  D) 24 
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SORULAR

10

20

2-İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile 
çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve 
maruziyet miktarını belirten kayıtları maruziyetin sona 
ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklaması 
zorunludur

40

50
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soru-den2b.ppt
soru-den2b.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt


SORULAR

10

20

2-İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile 
çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve 
maruziyet miktarını belirten kayıtları maruziyetin sona 
ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklaması 
zorunludur

40

50
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soru-den2b.ppt
soru-den2b.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt


SORULAR

Fibrojenik

Toksik

2-Akciğerlerde birikebilen, fakat herhangi bir hastalık 
yapmayan tozlara genel olarak ne ad verilir

İnert

Kanserojen
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soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
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soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt


SORULAR

Silikoz

Asbestoz

3-Genellikle pamuk ile çalışan işçilerde 
görülen mesleki toz hastalığına ne denir

Berilyoz

Bissinoz

75

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com

soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3b.ppt
soru-den3b.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt


SORULAR

Silikoz

Asbestoz
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Aşağıdakilerden hangisi enfraruj ışınların yol açtığı 
meslek hastalıklarına karşı koruyucu önlemlerdendir?

a) Koruyucu malzeme kullanılması
b) İşyerinde yeterli havalandırmanın yapılması
c)  Periyodik tıbbi muayenelerin yapılması
d) Kişisel temizliğe önem verilmesi 
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Aşısı olmayan ve meslek hastalıklarına yol açabilen 
hastalıklardan işçileri korunmasına yönelik serum 
uygulamasına ne ad verilir?

a) Sero profilaksi
b) Aşılama

c) Portör arama

d) Erken tanı çalışması
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Aşısı olmayan ve meslek hastalıklarına yol açabilen 
hastalıklardan işçileri korunmasına yönelik serum 
uygulamasına ne ad verilir?

a) Sero profilaksi
b) Aşılama

c) Portör arama
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Aşağıdakilerden hangileri meslek hastalığının 

tedavisindeki başlıca ilkelerdendir?

I.Maruziyetin sonlandırılması 

II. Hastalık tanımlanıncaya kadar üretimin durdurulması

III. Gerekiyorsa spesifik tedavi uygulanması

IV. Gerekiyorsa semptomatik-destekleyici tedavi 

uygulanması 

a) Hepsi
b) I,III,IV
c) I,III
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I. İşe giriş muayenesi

II. İş kazası sonrası işe dönüş muayenesi

III. Aynı işyerinde çalışırken iş değişikliği olması durumunda yapılan 

muayene

IV. İşe devam ederken bakanlığın belirlediği aralıklarla yapılan muayeneler

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işveren ,yukarıdaki sağlık 

gözetimi hizmetlerinden hangilerini sağlamak zorundadır?

A)II ve IV

B)I ve II

C)I veIV

D)I,III ve IV

E)I,II,III ve IV
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Eşik şiddetindeki sesin düzeyi kaç dB dir?

A)0

B)10

C)80

D)85

E)87



86

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com

Eşik şiddetindeki sesin düzeyi kaç dB dir?

A)0

B)10

C)80

D)85

E)87
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Sağlık gözetimi giderlerini kim öder?
a. SGK    
b. İşçinin kendisi    
c. İşveren   
d. İşveren ve işçi birlikte  
e. Sağlık Bakanlığı
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Sağlık gözetimi giderlerini kim öder?
a. SGK    
b. İşçinin kendisi    
c. İşveren   
d. İşveren ve işçi birlikte  
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Asbestin  yapmadığı hangisidir?
a. Fibrozis
b. Kalp yetmezliği   
c. Plevral efüzyon
d. Plevral kalınlaşma 
e. Plevral kalsifikasyon
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Asbestin  yapmadığı hangisidir?
a. Fibrozis
b. Kalp yetmezliği   
c. Plevral efüzyon
d. Plevral kalınlaşma 
e. Plevral kalsifikasyon
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Hayvan idrarıyla bulaşan , menenjit ve böbrek 
yetmezliğine neden olan hastalık?
a. Leptospiroz
b. Lyme
c. Tbc
d. Şarbon
e. Buruselloz
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Hayvan idrarıyla bulaşan , menenjit ve böbrek 
yetmezliğine neden olan hastalık?
a. Leptospiroz
b. Lyme
c. Tbc
d. Şarbon
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İşyeri muayenelerinin zorunlu olmadığı durum?
a. İşe giriş
b. Uzun süren hastalıktan sonra işe dönüşte
c. İşten ayrılmada
d. Meslek hastalığından sonra işe dönüşte
e. Çalışırken belli aralıklarla
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İşyeri muayenelerinin zorunlu olmadığı durum?
a. İşe giriş
b. Uzun süren hastalıktan sonra işe dönüşte
c. İşten ayrılmada
d. Meslek hastalığından sonra işe dönüşte
e. Çalışırken belli aralıklarla



95

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com

Matkapla çalışan işçide parmaklarda solukluk, 
soğukluk, ağrı semptomları görülmüş, matkapla 
çalışma süresi arttıkça şikâyetlerinin tekrarladığı ve 
arttığı, uzun süreli istirahatle semptomların 
gerilediği görülmüştür. Tanı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?
A-Raynaud Fenomeni  
B- Karpal tünel sendromu 
C- Medial epikondilit
D- De Quervain Sendromu
E- Tetik parmak
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Aşağıdaki verilen örneklerden hangisinde İnfrasonik - Duyulabilen ses -
Ultrasonik (Süpersonik) sırası doğrudur?

a.0 Hertz altı/0-20 Hertz arası/20 Hertz üzeri
b.500 Hertz altı/500-100000 Hertz arası/100000 Hertz üzeri
c.Hertz altı/20-20000 Hertz arası/20000 Hertz üzeri
d.Hertz altı/5-5000 Hertz arası/5000 Hertz üzeri
e. 10 Hertz altı/10-2000 Hertz arası/2000 Hertz üzeri
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Aşağıdaki verilen örneklerden hangisinde İnfrasonik - Duyulabilen ses -
Ultrasonik (Süpersonik) sırası doğrudur?
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Kimyasal solventlerin (çözücülerin) en önemli akut etkisi hangisinde 
verilmiştir? 
A-İshal
B- Nörolojik etkiler
C- Deride kanamalar
D-Görme kaybı
E-Karaciğer yetmezliği
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Kimyasal solventlerin (çözücülerin) en önemli akut etkisi hangisinde 
verilmiştir? 
A-İshal
B- Nörolojik etkiler
C- Deride kanamalar
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Her 2 elde titreşimli işte çalışan işçide yapılacak ölçümlerle ilgili 
aşağıdakilerden Hangisi/hangileri doğrudur?

1- Her iki elde ayrı ayrı ölçüm yapılmalı
2- Maruziyet fazla ölçülen koldaki değer esas alınır
3- İki koldaki ölçümün ortalaması esas alınır
4- Maruziyet düşük ölçülen koldaki değer esas alınır

A-1 ve 2 B- 1 ve 3 C-Yalnız 1 D- 1-4
E-Hiçbiri
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aşağıdakilerden Hangisi/hangileri doğrudur?

1- Her iki elde ayrı ayrı ölçüm yapılmalı
2- Maruziyet fazla ölçülen koldaki değer esas alınır
3- İki koldaki ölçümün ortalaması esas alınır
4- Maruziyet düşük ölçülen koldaki değer esas alınır

A-1 ve 2 B- 1 ve 3 C-Yalnız 1 D- 1-4
E-Hiçbiri



103

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com

Benzenle çalışan bir iş yerinde, işten ayrılan bir çalışanda oluşabilecek 
lösemi ile ilgili yükümlülük süresi nedir?

A- 2 yıl B- 4 yıl C- 8 yıl D- 10 yıl E-15 yıl
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Benzenle çalışan bir iş yerinde, işten ayrılan bir çalışanda oluşabilecek 
lösemi ile ilgili yükümlülük süresi nedir?

A- 2 yıl B- 4 yıl C- 8 yıl D- 10 yıl E-15 yıl
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Bir işyerinde aşağıdaki durumlardan hangisinde işyeri 
hekimince sağlık kontrolleri yapılması zorunlu değildir?

a.Çalışan Temsilcisinin isteğiyle 
b.Bakanlıkça belirlenen periyotlarda 
c.İş kazası sonrası işe geri dönüşte
d.İş değişimi yapılacaksa
e. İşe başlangıçta 

http://www.sagligimicin.com/
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Kanserojen ve Mutajen olan bir kimyasalla öngörülemeyen maruziyete
bağlı bir işçide kan seviyesi yüksek çıkıyor. Buna göre hangisi kesinlikle 
yapılmalıdır.

1- Maruz kalan tüm diğer işçiler de muayene edilmeli.
2- Tehlikeli işyeri bölümü ve gerekirse tüm işyeri bir süre kapatılmalı.
3- İşyerinde 3 ten fazla vaka görülürse bildirim yapılması zorunludur.
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Gürültüye maruz kalınarak çalışılan işyerleriyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A. Geçici eşik kayması durumu tedavi edilmezse kendiliğinden iyileşmez
B. Gebe bir çalışan 80 db üzerinde çalıştırılamaz
C. İşyeri gürültü haritası çıkarılmalıdır
D. İşe giriş muayenesinde odyometrik ölçüm yapılmalıdır.
E. En düşük maruziyet eylem değeri, 8 saatlik ortalama 80 dB’dir.
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Elle taşımada aşağıdakilerden hangisini bireysel risk faktörlerinden 
sayılır?

a. İş ayakkabısı ve bol giysiler

b. İş yerinden kaynaklanıp

c. Hızlı çalışma

d. Uzun mesafeler ve ara durakların olması

e. İş yerinin düzenli olması
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Elle taşımada aşağıdakilerden hangisini bireysel risk faktörlerinden 
sayılır?

a. İş ayakkabısı ve bol giysiler

b. İş yerinden kaynaklanıp

c. Hızlı çalışma

d. Uzun mesafeler ve ara durakların olması

e. İş yerinin düzenli olması
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Kimyasal maddelerle çalışma yapılan işyerlerinde sağlık gözetimi 
kapsamında yapılacak periyodik kontroller sonucunda idrarda 
fenol tespit edilmesi, aşağıdakilerden hangisine maruz kalındığını 
gösterir?

A) Kurşun
B) Civa
C) Arsenik
D) Benzen
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Kimyasal maddelerle çalışma yapılan işyerlerinde sağlık gözetimi 
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İşyerinde biyolojik izleme sırasında ve sonrasında yapılan 
çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Biyolojik izleme; maruziyet düzeyi ve alınan kontrol 
önlemlerinin yeterliliğini değerlendirme konusunda çok önemli 
ve yardımcı bir araçtır.
B) İşyerinde yapılan biyolojik izleme sonuçlarının risk 
değerlendirmesi sırasında dikkate alınması mevzuata aykırıdır.
C) Biyolojik izleme sonucuna göre işyerinde kullanılacak kişisel 
koruyucu donanım tiplerinin yeterliliği değerlendirilir, gerekirse 
yeni mühendislik tedbirlerinin alınması sağlanır.
D) Kimyasal maddelere maruz kalınabilecek solunum, sindirim ve 
deri gibi taşınım yolları değerlendirildikten sonra çalışanlarda 
yapılacak biyolojik izleme yöntemine karar verilir
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Çalışma hayatında Psikososyal
Risk Etmenleri
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PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

Amaç

İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen psikososyal
risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere
karşı alınması gereken tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
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PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

Hedef

• Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörleri, Stres, mobbingi bilir

• Psr’lere maruziyetin önlenmesini ve korunma tedbirlerini bilir

• Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıkların korunmasında ekip
çalışmasını bilir

• İlgili mevzuatı bilir
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Psikososyal Risk Etmenleri
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Psikososyal Risk Etmenleri

Bu tehlike stres yoluyla oluşur. Ancak, psikososyal risklerin
stres yoluyla açığa çıkmayan doğrudan etkileri de vardır.

Psikososyal tehlike, "iş tasarımının, iş örgütlenmesinin ve
yönetiminin ve gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel
koşulların psikolojik veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli
taşıyan boyutlarıdır".
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Psikososyal Risk Etmenleri

PSİKOSOYAL TEHLİKELER

İşin içeriği 1950'lerden bu yana gündemdedir. Psikologlar önce
çalışma çevresinin sağlık için tehlikeli olabilecek psikososyal
boyutları yerine işçinin çalışma çevresine uygunluğunu ve
uyarlanmasını sağlamaya yönelmişlerdir.

İş psikolojisinin 1969'lara gelişmeye başlamasıyla birlikte,
çalışma çevresinin psikososyal özelliklerinin sağlık üzerindeki
etkileri öne çıkmıştır.
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Psikososyal Risk Etmenleri
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Stres

Organizma zararlı bir etken karşısında ya “kaçma” ya da 
“savaşma” reaksiyonu gösterir.

Organizma tehlike karşısında savaşmaya karar verirse;

• Bilinç durumunda haberdarlık ve uyanıklık artar.

• Kaygı düzeyi yükselir.

• Sempatik sinir sisteminin çalışması etkinlik kazanır.

• Kanda adrenalin düzeyi yükselir.
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Stres

Mühendislik yaklaşımı:

• Çevrenin kişiye yüklediği yüktür. 

• Stres kişide olan değil, kişiye olandır.

• Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir.

• Sıklıkla geri dönüşümlüdür.
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Psikososyal Risk Etmenleri

STRES ETKİLERİ

Stres kişinin duygu, düşünce ve davranışlarıyla birlikte, 
fizyolojik işlevlerinde de bazı değişikliklere yol açabilir. 
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Psikososyal Risk Etmenleri

Stres ile sağlık arasında ilişkinin sonuçları genel olarak iki ana
başlık altında özetlenebilir:

psikolojik etkiler

fiziksel etkiler
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Psikososyal Risk Etmenleri

STRES REAKSİYONLARI

1. Fiziksel sonuçlar

Psikososyal risk etmenlerinin yol açtığı stresin akıl sağlığı
dışında, kalp ve dolaşım, solunum, sindirim, kas iskelet ve
bağışıklık sistemlerini de etkilediği; bu etkilerin hormonal
sistemin etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı
düşünülmektedir.
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Psikososyal Risk Etmenleri

İş stresi kalp dolaşım sistemi hastalıklarının oluşumunu da
destekler.

Bu etki, strese bağlı hormonal değişikliklerle (adrenalin,
noradrenalin ve kortizol) veya stresle birlikte artış gösteren
sigara ve içki içme, aşırı ve kötü beslenme gibi sağlıksız
davranışlar sonucunda ortaya çıkmaktadır.
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Psikososyal Risk Etmenleri

Vardiya sistemi ile çalışanlar, sindirim sistemi sorunları
bakımından oldukça yüksek bir görülme sıklığına sahiptir.

Midede şişkinlik ve dolgunluk hissi, geğirme, bulantı gibi
yakınmalara yol açan hazımsızlık ile iş stresi arasında ilişki
olduğunu göstermiştir.
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Psikososyal Risk Etmenleri

Araştırmacılar ve sağlıkçılar son zamanlarda stresin ülser
olmayan dispepsi, irritabl kolon sendromu gibi diğer sindirim
bozuklukları ile de ilişkili olabileceğini ileri sürdüler.

İş stresi ile boyun, omuz, kol ve sırt kaslarında ve eklemlerinde
ortaya çıkan yakınmalar arasında ilişki olduğu, yakınmaların iş
yoğunluğu ile doğru, karar verme ve işin gereklerini
denetleme olanakları ile ters orantılı olarak arttığı
gösterilmiştir.

Bazı araştırmalara göre, iş stresi bağışıklık sistemini zayıflatır ve
kişinin bulaşıcı hastalıklara karşı direncini azaltır.
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Psikososyal Risk Etmenleri

2. Davranışsal Sonuçlar

Çeşitli araştırmalara göre iş stresiyle sigara, çay, kahve
tüketiminin artması, madde bağımlılığı, uyku bozuklukları,
işten kalma, gibi davranışsal bozukluklar arasında ilişki vardır.
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Psikososyal Risk Etmenleri

Sigara, çay, kahve, alkol tüketimi ve madde bağımlılığı stresli
işlerde, stresle başa çıkma yöntemi olarak artmakta ve
yaygınlaşmaktadır.

Ancak bu maddelerin stres azaltıcı etkisinin kısa erimli olmakta
ve bu etki hızla ortadan kalkmaktadır.

Kafein yoğun çalışma etkinliğinde dayanıklılığı kısa süreli
olarak artırmakla birlikte, bu dönemi aşırı yorulmaya bağlı
tükenme izler.
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Psikososyal Risk Etmenleri

Bu davranış değişiklikleri stresin yanı sıra, kişinin stresle ilgili
deneyimine ve sosyal desteğine, mesleki niteliğine ve eğitim
düzeyine, sosyalleşme özelliklerine göre değişir.

Uyku bozukluklarının en yaygın olanı uykusuzluktur. Stres en
önemli geçici uykusuzluk nedenlerinden biridir.
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İşin strese yol açan özellikleri

İşin gerçekleştiği koşullar
• Örgüt kültürü ve işlevi

• Örgütteki rol

• Kariyer gelişimi

• Karar özgürlüğü/ Denetleme

• İşte kişiler arası ilişkiler

• Ev-iş arabirimi

İşin içeriği
• Çalışma çevresi ve iş teçhizatı

• Görev tasarımı

• İş yükü / İş hızı

• İş programı
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Psikososyal Risk Etmenleri
Tehlikeyi Belirleyen Koşullar

İşin yapıldığı koşullar ve iş çevresi (Context)

Örgütsel kültür ve 
işlev

İletişim, sorun çözme, kişisel gelişim olanakları yetersiz,
örgütsel amaçlar belirsiz

Örgütsel rol Rol belirsizliği, rol çatışması

Kariyer gelişimi Kariyer durgun ve belirsiz; yetersiz, düşük ücret, iş
güvencesiz çalışma,

İşe verilen toplumsal değer yetersiz

Karar serbestisi 
/Denetim

Yetersiz katılım ve iş üzerinde denetimin olmaması

İşte kişiler arası 
ilişkiler

Sosyal ve fiziksel yalıtılmışlık, kişiler arası çatışma, üstlerle
yetersiz ilişki, yetersiz sosyal destek

İş ev çatışması İş ve evdeki beklentilerin çatışması, evde yetersiz destek
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Psikososyal Risk Etmenleri

İşin içeriği (Content)

İş çevresi ve 
teçhizatı

Teçhizatın ve tesislerin güvenilirliği, uygunluğu,
ulaşılabilirliği bakım ve onarımı ile ilgili sorunlar

Görev tanımı Tekdüze, tekrarlatıcı iş, parçalanmış, anlamsız iş, vasıfsız
iş, işte belirsizlik

İş yükü / iş hızı İşte aşırı yada yetersiz yüklenme, hızı denetleyememe,
yüksek zaman baskısı

Çalışma saatleri Vardiyalı çalışma, değişmez çalışma saatleri, uzun,
belirsiz, asosyal iş saatleri
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Psikososyal Risk Etmenleri
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Psikososyal Risk Etmenleri

Karar serbestisi ve denetim 

İş tasarımında ve çalışma örgütlenmesinde önemli
unsurlardandır. İşçinin işiyle ilgili kararlara ne ölçüde
katılabildiği ile ilgilidir.

Denetim yetersizliği ya da denetim kaybı –karar serbestisinin
azalması- stresi, sıkıntıyı, depresyonu, isteksizliği ve tükenmeyi
artırır.
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Psikososyal Risk Etmenleri

Katılım: Karar verme sürecinde katılımın artması
memnuniyeti ve özgüveni arttırır, aksi durum ise stresi ve
fiziksel çöküşü ve iş doyumsuzluğunu artırır.

Karar serbestisinin artırılmasının başarımı desteklediği, ama
karar serbestisi sonucu artan istemlerin de başlı başına stres
nedeni olabileceği gösterilmiştir.
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Psikososyal Risk Etmenleri

İşte şiddet: İşte şiddet psikolojik ve fiziksel sağlığı etkiler.
AB’de yapılan araştırmada 3 milyon işçinin cinsel tacize, 6
milyonunun fiziksel şiddete, 12 milyonunun da yıldırmaya ve
psikolojik şiddete (Mobbing) maruz kaldığı saptanmıştır.
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Psikososyal Risk Etmenleri

Değişim

Değişikliğin psikososyal tehlike oluşturduğu, ama, değişikliğin
mi stres yarattığı yoksa, ortaya çıkan belirsizliğin ve denetim
kaybının mı strese yol açtığı kesinlik kazanmamıştır.
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Psikososyal Risk Etmenleri

İş yükü ve iş hızı

Ağır bir işte hızlı çalışma gereği özellikle süre uzadıkça stres
oluşturur.

İş yükü: İş yükü ve ağır işte çalışma nicel ve nitel yük
tanımlarına karşılık gelir. Nicel yük yapılacak toplam iş
miktarını, nitel yük ise işin güçlüğünü tanımlar. Bu iki boyut
birbirinden bağımsızdır.

Aynı işte biri az diğeri çok olabilir.
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Vardiya

• İleri Yaş

• Kardiyovasküler hastalık

• Kronik hastalık (Tip I Diyabet, epilepsi)

• Aile ve sosyal durumlarda etkilenimler

• Gastrointestinal problemler

• Psikolojik problemler

• Uyku bozuklukları, vardiyalı çalışma ile riskleri 
artabilir.
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İş Hayatında stresin sık nedenleri

• Aşırı mesai, çok fazla sorumluluk alma

• Rol belirsizliği

• Sürekli dikkat isteyen monoton işler

• İş yerinde çalışma arkadaşları ve amirlerle olan çatışmalar ve 
gerginlikler.

• İş yerinde sosyal izolasyon

• Karar vermeye katılamama

• Yönetim tarzı

• Yanlış alanda kariyer planı

• Fiziki mekan ve çevre şartları
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ÇALIŞMAÇEVRESİ

•İşin Psikolojik Gerekleri

•İşi Denetleme Olanakları

•Kişilerarası İlişki Olanakları

•Sosyal Destek Olanakları

KISA ERİMDE OLUŞAN
AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI
•Duygudurum Değişiklikleri

•Duygulanım Değişiklikleri

•Davranış Değişiklikleri

•Fizyolojik Yanıtlar

UZUN ERİMDE OLUŞAN
AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI

•Tükenme Sendromu
•Travma Sonrası Stres Bozukluğu

•Psikozlar
•Bilişsel Bozukluklar

•Madde Kötüye Kullanımı

KİŞİSEL ÖZELLİKLER
•Yaş

•Cinsiyet
•Kişilik

•Başa çıkma tarzı
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Stres Yönetimi

Kişisel Stres Yönetimi:

1. Gevşeme (nefes alma eg. meditasyon, zihinsel gevşeme)

2. Egzersiz (Haftada 3 kez 45’er dakika)

3. Diyet

4. Davranış değişiklikleri
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Stresle başa çıkma becerileri

• Çatışma çözümleme

• Karar verme ve problem çözme becerileri

• Hedef ve öncelik belirleme

• Kişiler arası ilişkilerde beceri geliştirme

• Zaman yönetimi
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Stres Yönetimi

Örgütsel Stres Yönetimi:

1. Denetim (işçinin işini denetleyebilmesi)

2. Katılım (Çalışanların örgüt içi bilgi akışına katılımları)

3. Özerklik (hiyerarşik yapı yerine çalışma ekiplerine sorumluluk) 

4. Esnek çalışma programları (işverenler için de çekici 

işçilere de yüksek iş doyumu sağlayabilir)
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İş ile ilgili akıl hastalıkları

ZEHİRLİ MADDE MARUZİYETİNE BAĞLI PSİŞİK BOZUKLUKLAR: 

• Kurşun buharları, karbonmonoksit, klorlu çözücüler, 
iyonizan ışınlar, yükseklik, derinlik, bakteri ve virüsler gibi 
etmenlerin yol açtığı akut ya da kronik ansefalopatiler
genellikle geri döner. 

Cıva, karbon di sülfid, toluen, arsenik, kurşun gibi 
kimyasalların psikoza yol açtığı bilinmektedir. 
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İş ile ilgili akıl hastalıkları

• KAROSHİ-AŞIRI ÇALIŞMAYA BAĞLI ÖLÜM: 

Bu olgularda ölüm nedeni beyin veya kalp damarlarından 
birinde kanamaya yol açan dolaşım sistemi sorunlarıdır. 
Genelde bu nedenle ölenlerin işinin çok ağır olduğu, 

sosyal desteğin zayıf olduğu, işini seven, işine bağlı, 
dinlenme sürelerini bile kullanmayan hatta sağlık 
muayenesi bile yaptırmayan kişiler olduğu anlaşılmıştır. 
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1) Aşağıdakilerden hangisi strese bağlı insan vücudunda ortaya çıkan fiziksel 
sorunlardan değildir?

A. Uyku bozuklukları,
B. Depresyon,
C. Mide-bağırsak şişkinlikleri,
D. Vücut direncindeki artışa bağlı mikrobik hastalıklara dayanıklılık
E. Kas iskelet sistemindeki rahatsızlıklar
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2) Hangisi iş çevresi bakımından strese yol açan 
nedenlerden değildir?

A. Kişisel gelişim olanaklarının yetersizliği,
B. Çalışanlar arasındaki rol belirsizliği,
C. Düşük ücret,
D. Çalışanın iş üzerinde denetiminin olmaması,
E. Ekip çalışması,
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3) Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği bakımından strese 
yol açan özelliklerden değildir?

A. Liyakata uygun yükselme olanağı,
B. Vardiyalı çalışma,
C. Değişmez çalışma saatleri, 
D. Monoton iş,
E. Vasıfsız iş,
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5) Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres yönetimlerinden 
biri değildir?

A. İşçinin işini denetleyebilmesi,
B. Çalışanın örgüt içi bilgi akışına katılımı,
C. İş güvencesinin ortadan kaldırılması,
D. Ekip sorumluluğu, özerklik,
E. Esnek çalışma programı
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Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında psikososyal risk etmenleriyle ilgili 
olarak yanlıştır?

A. Mobbing, bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları 
ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır 
B. Görev içeriğini yeniden tanımlamak, işyerindeki psikososyal risk etmenlerine 
karşı “birincil koruma” önlemidir.
C. Mobbingin belirleyici özellikleri: kasıtlı olarak yapılması, sistematik olarak 
tekrarlanması ve uzun bir zamandan beri (en azından altı ay) devam ediyor 
olmasıdır.
D. İşyerinde kurulan danışmanlık ve destek birimleri, işçinin işyerine olan bağını  
zayıflatmaktadır.
E. Karoşi Sendromu, aşırı çalışmaya bağlı ölüm olarak bilinmektedir.
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Profesyonel bir kişinin mesleğinin özgün anlamı ve amacından kopması, 
hizmet verdiği insanlar ile artık gerçekten ilgilenmiyor olması biçiminde 
tanımlanan ve ana belirtileri enerji kaybı, motivasyon eksikliği, 
diğerlerine karşı negatif tutum ve aktif olarak geri çekilme olan durum 
hangisidir?

A) Tükenmişlik sendromu
B) Anksiyete 
C)  Karoshi
D)  Mobbing
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"İşyerinde bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye veya kişilere 
yönelik olarak, düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistematik bir 
biçimde uygulanan psikolojik terör" tanımı aşağıdak ilerden hangisidir?

A) Gerginlik B) Mobbing C) Anksiyete D) Depresyon
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Fizyolojik olarak gün içerisinde iş yapma düzeyinde değişiklik 
göstermesine etki eden olgu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Otonom performans
B)İş ritmi
C)Günlük biyolojik ritim
D)Psikolojik performans
E)Normal performans
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SORU
Hangisi psikososyal streslerle ilgili değildir?
a. Hepatit
b. Taciz
c. Mobing
d. Şiddet
e. Rol belirsizliği
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SORU
Stres aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A- Ağız kuruluğu B- Taşikardi C- Panik atak  
D- Terleme azlığı E- İştah değişikliği
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Gece vardiyası çalışması yapmak aşağıdakilerden hangisi ile direkt ilintili 
değildir?

a. Verimliliği arttırmak

b. Teknolojik çağa ayak uydurmak

c. Türkiye'deki işsizlikteki artış

d. İleri teknoloji makinelerin sürekliçalıştırılma zorunluluğu
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Aşağıdakilerden hangisi yönetim kaynaklı stres nedenlerinden değildir?

a. Yönetimin aşırı kurallara uygun davranması

b. İşyerinde çalışan görevlerinin net ve belirgin olması

c. Yönetimin aşırı gevşek ve yumuşak davranması

d.     Yönetimin işyeri sorunlarına ilgisiz davranması
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İş ve çalışan uyumu değerlendirmesi için hangisi 
yanlıştır?

a. İlk işe girişte yapılmalı, sonrasında izleme gerek 
yoktur.

b. Hastalık sonu dönüşte tekrar yapılması gerekir

c. Performans düşüklüğü, işe devamsızlıkta artışlarda 
yapılmalıdır.

d. İşyeri içerisinde iş değişikliğinde yapılmalıdır
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İşyerlerinde psikososyal risklerin kontrolü bakımından aşağıdaki 
yöntemlerden hangisi doğru değildir?

A) İşin tanımının netleştirilmesi

B) İşyerinde iletişimin geliştirilmesi

C) İşyerinde egzersiz programları yapmak

D) Çalışanların işyeri riskleri konusunda eğitimi
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Aşağıdakilerden hangisi çalışma yeri düzenlemenin psikolojik 
unsurlarından birisi değildir?

A) İşyerinde müzik yayını yapmak

B) İşyerinde renk uyumuna ve özelliklerine dikkat etmek

C) İşyerinde bitkiler ile çalışma yerlerini ve dinlenme yerlerini 
düzenlemek

D) İşyerinde kullanılan makine göstergelerini insana uygun 
tasarlamak
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Amaç
Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği 

olumsuz etkileyen biyolojik risk etmenleri 
hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere 
karşı alınması gereken tedbirlerini öğrenmelerini 
sağlamaktır.
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Öğrenme Hedefleri
Bu dersin sonunda katılımcılar;

• Çalışma ortamında risk etmeni olarak 

karşılaşılabilecek bakteriler, virüsler, 

mantarlar ve parazitleri tanımlama.

• İlgili mevzuatları sayma 

• Biyolojik risk etmenlerinden korunma 

yöntemlerini sıralama.

• Sağlık sektöründe çalışanların maruz 

kalacağı riskler sayma
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Biyolojik Etkenlere Maruziyet

Risklerinin Önlenmesi Hakkında

Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Resmi Gazete: 15 Haziran 2013/Sayı : 28678

5hulusiorhangazili.wordpress.com                                                                                              



Biyolojik etkenler;
Herhangi bir, enfeksiyona,  alerjiye  veya

zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak 

değiştirilmiş  olanlar da (GDO) dahil 

mikroorganizmaları, 

hücre  kültürlerini ve

insan parazitlerini kapsar
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Hücre kültürü; "Çok hücreli organizmalardan 
türetilmiş hücrelerin in-vitro olarak geliştirilmesi

Mikroorganizma; "Genetik materyali replikasyon
veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya 
hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlıktır" 

Patojenite; "Biyolojik etkenin hastalık yapabilme 
yeteneğidir»

Virülans; "Biyolojik etkenin yaptığı hastalığın 
şiddetidir" 7hulusiorhangazili.wordpress.com                                                                                              



Biyolojik risk etmenleri ile sıklıkla karşılaşılan 
iş kolları

• Tarım

• Hayvancılık

• Ormancılık

• Balıkçılık

• Tarımsal ürünlerin paketlenmesi, depolanması

• Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi

• Tekstil fabrikaları

• Ağaç işleme, Marangozhaneler
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Biyolojik risk etmenleri ile sıklıkla karşılaşılan iş 
kolları

• Laboratuvar hayvanlarının bakımı

• Sağlık hizmetleri, hasta bakımı

• İlaç ve bitkisel ürünlerin üretimi

• Kişisel bakım: Saç-vücut bakımı

• Klinik ve araştırma laboratuvarları

• Biyoteknoloji merkezleri

• Bina onarımı: Hasta binalar

• Katı ve sıvı atıkların yok edilmesi

• Endüstriyel atıkların yok edilmesi
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Biyolojik etkenler
Enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda 
sınıflandırılır;

• Grup 1 biyolojik etkenler 

• Grup 2 biyolojik etkenler 

• Grup 3 biyolojik etkenler 

• Grup 4 biyolojik etkenler 
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Grup 
İnsanlarda 
hastalık 
yapma

Çalışanlarda 
ciddi risk

Topluma 
yayılma 
riski

Etkili 
korunma/ 
tedavi

1 - - - +

2 + + - +

3 + + + +

4 + + + -

Biyolojik etkenler
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Biyolojik etkenler

12

1: bacillus subtilis, E.Coli

2: salmonella, kızamık, hepatit

3: şarbon, sars, sıtma, tbc

4: kkka, ebola
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2  Tropik  hastalıklar 

- Malarya, 40 gün - Bu gibi hastalıkların sap-

- Amobiasis, 30 gün tandığı ve tedavi edildiği

- Sarı humma, 10 gün sağlık örgütlerinde ve ku-

- Veba, 10 gün rumlarında veya bu hasta-

- Rekürrent ateş, 12 gün lıkların patojen ajanları

- Dank, 10 gün ile çalışılan laboratuvarlar

- Leishmanioz, 7 ay daki sağlık görevlerinde 

- Frambosie 7 hafta ve araştırma çalışmalarında

- Lepra, 25 yıl .

- Lekeli humma, 20 gün

- Riketsiöz. 20 gün
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3  Hayvanlardan  insana  bulaşan  hastalıklar  

- Bruselloz, 6 ay - Hayvan gütme, bakma, ter-

- Tetanoz, 30 gün biye etme, veterinerlik hiz-

- Şarbon, 30 gün metleri, 

- Salmonella enfeksiyonları 30 gün - Hayvanlardan elde edilen

- Weil hastalığı, 14 gün materyelle veya hayvan ar-

- Kuduz, 2 yıl tıklarıyla yakın temas, bun-

- Ornithozlar, psittakoz, 30 gün ların işlenmesi, saklanması,

- Rekurrent ateş 12 gün taşınması ( ahır, mezbaha, 

- Şap hastalığı 10 gün hayvan taşımacılığı, 
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Hayvanlardan  insana  bulaşan  hastalıklar  
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4   Meslek  gereği  enfeksiyon  hastalıklarına  özellikle 
maruz kişilerdeki enfeksiyon hastalıkları

- Viral hepatit, 6 ay - Hastane, dispanser, polikli-

- Tüberküloz, 1 yıl nik araştırma laboratuvarı

v.b. sağlık kurumlarında

çalışmalar.
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Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Riski değerlendirmek ve önlemleri belirlemek için;
Maruziyetin;

– Türü
– Düzeyi
– Süresi belirlenir

Birden fazla etken varsa; Bütün etkenler dikkate 
alınarak yapılır
Düzenli aralıklarla ve herhangi bir değişiklik 
olduğunda yenilenir.
İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri, 
istendiğinde Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne 
vermekle yükümlüdür.
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Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Riskler değerlendirilirken;

• Biyolojik etkenlerin sınıflandırılması,

• Yetkili makamların önerileri,

• İşçilerde olabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler,

• İşçilerde olabilecek alerjik veya toksik etkiler, 

• İşçilerin yakalandığı hastalıkla ilgili bilgiler. 
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Risk Değerlendirmesine Göre Yönetmelik 
Maddelerinin Uygulanması

Grup 1 biyolojik etkenler:

Yönetmeliğin 9, 15 ve 18. maddeleri uygulanmaz.

Canlı zayıflatılmış (attenüe) aşılar dahil Grup 1 

biyolojik etkenlerle çalışmalar için genel mesleki 

güvenlik ve hijyen ilkelerine uyulacaktır.
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Risklerin Azaltılması

İşveren bunları yapmak zorundadır;

• Risk söz konusu ise işçilerin maruziyeti

önlenmelidir

• Teknik olarak maruziyet önlenemiyorsa maruziyet

düzeyinin en aza indirilmesi için önlemler alınır

Maruziyet düzeyini en aza indirmek için;

• İşçi sayısını en az düzeyde tutmak (Maruz 

kalan/kalabilecek)

• Genel İSG ve Hijyen Önlemleri
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Risklerin Azaltılması

Maruziyet düzeyini en aza indirmek için;

• Çalışma prosesleri ve teknik kontrol 

önlemleri yayılmayı önleyecek en az 

düzeyde düzenlenir. 

• Kazaların önlenmesine yönelik plan yapılır

• Öncelikle toplu koruma önlemlerine yer 

verilir.
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Risklerin Azaltılması

Maruziyet düzeyini en aza indirmek için;

• İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı 

biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınır ve 

mevcut bilgiler ışığında, tehlikeli olmayan 

veya daha az tehlikeli olanlar ile ikame 

eder.
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Risklerin Azaltılması

Atık Yönetimi

Atıkların;

• Toplanması

• Depolanması

• Uzaklaştırılması
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İl Müdürlüğün Bilgilendirilmesi
• Risk değerlendirmesinin sonuçları 

• Maruz kalınan veya kalınabilecek işler 

• Maruz kalan işçi sayısı

• İSG sorumlusu kişilerin 

– Ad – Soyadı 

– Unvanı 

– Bu konudaki yeterliliği

• Çalışma şekli ve yöntemleri  ile koruyucu ve önleyici önlemler

• Fiziksel engellerin ortadan kalkmasından kaynaklanabilecek, 

Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlere maruziyetten

işçilerin korunması için acil eylem planı
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İşveren, aşağıda belirtilen hususlarda 
Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdür:

İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve 

insanda ciddi enfeksiyona ve/veya hastalığa sebep 

olabilecek kaza veya  olayı derhal Çalışma ve Sağlık 

Bakanlığına bildirir. 

• İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde;

Maruz işçilerin listesi ile 

Tüm tıbbi kayıtlar 

Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne vermekle 

yükümlüdür.
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Hijyen ve Kişisel Korunma
Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulacaktır

Alınması zorunlu önlemler;
• Bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında hiçbir 

şey yenilip içilmeyecektir 
• İşçilere uygun koruyucu giysi veya diğer uygun 

özel giysi sağlanacaktır
• Uygun temizlik ortamı/olanakları sağlanacaktır

– Göz yıkama sıvıları
– Cilt antiseptikleri
– Banyo
– Tuvalet  
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Maruz Kalan İşçilerin Listesi
Biyolojik etkenlere maruziyet ile ilgili liste ve kayıtlar tutulur:

• Grup 3/Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan

• İşçilerin listesi

• Yapılan işin türü

• Maruz kalınan biyolojik etkenler

– Kazalar ve olaylarla ilgili kayıtlar uygun bir 

şekilde tutulur. 

• Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra 
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Maruz Kalan İşçilerin Listesi
Biyolojik etkenlere maruziyet ile ilgili liste ve kayıtlar tutulur:

Aşağıdaki durumlarda saklama süresi 40 yıldır!

• Kalıcı/gizli enfeksiyon söz konusu ise

• Eldeki bilgi ve verilerde etkenle ilgili belirsizlikler 

varsa 

• Uzun kuluçka dönemi söz konusu ise

• Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nüksederse  

• Uzun süreli ciddi arıza bırakabilecekse  

İşyeri hekimi/İSG yetkilileri listeye ulaşabilirler28hulusiorhangazili.wordpress.com                                                                                              



Bildirim
İşverenler aşağıdaki konularda Çalışma ve İş kurumu il müdürlüğüne bildirimde 

bulunmakla yükümlüdürler

• Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında 

ön bildirimde bulunulur; 

– Grup 2 biyolojik etkenler

– Grup 3 biyolojik etkenler 

– Grup 4 biyolojik etkenler 

Bu bildirim işin başlamasından en az 30 gün önce yapılır
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LABORATUVARLARDA GENEL 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

• Ağızla pipet kullanılması yasağı,

• Pipetle çalışırken baloncuk oluşmasına dikkat 
edilmesi,

• Pipet yerine iğne ve şırınga kullanılmaması,

• Tüp kapakları açıldığında tüp ağzının alkollü bez ile 
örtülmesi,

• Tüm tehlikeli işlemlerin “Biyolojik Güvenlik 
Kabini”nde yapılması,

• Santrifüj işleminin iyi havalandırılan bir odada 
yapılması, sağlam plastik tüp kullanılması,

•
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Endüstriyel işlemler,laboratuarlar ve 
hayvan barınakları için özel önlemler

• Risk değerlendirmesini takiben Biyolojik etkenin risk 
derecesine göre fiziksel koruma düzeyi tespit edilir.

• Örneğin grup 2 etkenler için koruma düzeyi en az 2 
olarak önlemler uygulanır.

• Bildirimde; 
– İşyerinin unvan ve adresini, 
– İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı, 
soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliğini, 
– Risk değerlendirmesinin sonucunu, 
– Biyolojik etken türlerini, 
– Öngörülen korunma ve önlemler bulunur.
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Sağlık Gözetimi

• Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda,
kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından 
sonra en az 15 yıl süre ile saklanır (*) Özel durumlarda 
kişisel tıbbi kayıtların bilinen son maruziyetten itibaren 40 yıl süre ile 
saklanma zorunluluğu unutulmamalıdır

• İşçiler, kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları 
hakkında bilgi edinebilecekler, işçiler veya işveren 
sağlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini 
isteyebileceklerdir. 

• Biyolojik etkenlerle, mesleki maruziyet sonucu 
meydana gelen her hastalık veya ölüm Bakanlığa 
bildirilir
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Koruma önlemlerinden örnekler

• Çalışma yeri diğer bölümlerden ayrı olacaktır

• Hava HEPA benzeri filtrelerle filtre 
edilecektir

• Yalnızca görevliler girebilir

• Yer, dezenfeksiyon yapılmasına olanak 
sağlayabilecek yapıda olmalıdır

• Özel dezenfeksiyon yöntemleri kullanılabilmeli

• Hava negatif basınçla tutulabilmelidir

• Etkili vektör kontrolü

• Biyolojik etken için güvenli depolama

• Hayvan ölüleri için yakma fırını
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HEPA filtre

HEPA (High Efficiency Particulate Air) :

• Büyüklüğü 0,3 mikron olan aerosolları,

• maksimum 1,52 metre/dakika hava akım 
hızında, minimum % 99,97 oranında tutabilen 
özellikte kuru tip değiştirilebilir filtre.
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Çalışanlara yönelik koruma önlemlerinden 
örnekler

• Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması,

• Personel eğitimi,

• Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem,

• Aktif immünizasyon.
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BİYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ
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Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre insanda 
hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar 
verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı 
olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi 
imkânı bulunan biyolojik etkenler aşağıdaki 
gruplardan hangisini ifade eder?

A) Grup 1                     B) Grup 2
C) Grup 3                    D) Grup 4
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Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre insanda 
hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar 
verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı 
olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi 
imkânı bulunan biyolojik etkenler aşağıdaki 
gruplardan hangisini ifade eder?

A) Grup 1                     B) Grup 2
C) Grup 3                    D) Grup 4
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I-II-III-IV

II-III-IV

3-Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin 
ilk kez kullanımında İl Müdürlüğüne ön bildirimde 
bulunulur

I-Grup 1 biyolojik etkenler

II-Grup 2 biyolojik etkenler

III-Grup 3 biyolojik etkenler

IV-Grup 4 biyolojik etkenler

I-II-III

I-III-IV
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soru-den3a.ppt
soru-den3b.ppt
soru-den3b.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt


I-II-III-IV

II-III-IV

3-Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin 
ilk kez kullanımında il Müdürlüğüne ön bildirimde 
bulunulur

I-Grup 1 biyolojik etkenler

II-Grup 2 biyolojik etkenler

III-Grup 3 biyolojik etkenler

IV-Grup 4 biyolojik etkenler

I-II-III

I-III-IV
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soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3b.ppt
soru-den3b.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt
soru-den3a.ppt


15

20

4-Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği Sağlık 
gözetiminin yapıldığı, kişisel tıbbi kayıtlar, 
maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl 
süre ile saklanır

30

40
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soru-den4b.ppt
soru-den4b.ppt
soru-den4a.ppt
soru-den4a.ppt
soru-den4a.ppt
soru-den4a.ppt
soru-den4a.ppt
soru-den4a.ppt


15

20

4-Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği Sağlık 
gözetiminin yapıldığı, kişisel tıbbi kayıtlar, 
maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl 
süre ile saklanır

30

40
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Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruz 
kalan işçilere verilecek eğitimlerden değildir?

A) Eğitim, biyolojik etkenle temasın söz konusu 
olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecektir.
B) Yeni veya değişen risklere göre daha önce 
verilmiş olan eğitim verilecektir.
C) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.
D) Herhangi bir olay anında ve olayların 
önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler konusu 
da eğitim içeriğinde yer alacaktır
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Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruz 
kalan işçilere verilecek eğitimlerden değildir?

A) Eğitim, biyolojik etkenle temasın söz konusu 
olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecektir.
B) Yeni veya değişen risklere göre daha önce 
verilmiş olan eğitim verilecektir.
C) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.
D) Herhangi bir olay anında ve olayların 
önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler konusu 
da eğitim içeriğinde yer alacaktır
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SORU
Grup 3 veya 4 biyolojik etkenlerle olan veya şüphe 
edilen karantina yerlerinde enfeksiyon riskini en 
aza indirmek için aşağıdaki önlemlerden hangisi 
yanlıştır?

A) Çalışma birimi, aynı binadaki diğer etkinliklerden 
ayrılmış olmalıdır
B) Çalışma birimine giren ve çıkan hava HEPA vb
filtre edilmelidir
C) Çalışma birimi dezenfeksiyon yapılmasına olanak 
sağlamalıdır
D) Çalışma birimindeki hava pozitif basınçla 
tutulmalıdır hulusiorhangazili.wordpress.com                                                                                              
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SORU
Grup 3 veya 4 biyolojik etkenlerle olan veya şüphe 
edilen karantina yerlerinde enfeksiyon riskini en 
aza indirmek için aşağıdaki önlemlerden hangisi 
yanlıştır?

A) Çalışma birimi, aynı binadaki diğer etkinliklerden 
ayrılmış olmalıdır
B) Çalışma birimine giren ve çıkan hava HEPA vb
filtre edilmelidir
C) Çalışma birimi dezenfeksiyon yapılmasına olanak 
sağlamalıdır
D) Çalışma birimindeki hava pozitif basınçla 
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SORU
Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırılmış mesleki 
biyolojik etkenler listesinde bakteri ve benzer 
organizmalar grubunda yer alır?
A)Brucella
B)Rabies
C)Hepatitis
D)Giardia
E)Ascaris
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SORU
Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırılmış mesleki 
biyolojik etkenler listesinde bakteri ve benzer 
organizmalar grubunda yer alır?
A)Brucella
B)Rabies
C)Hepatitis
D)Giardia
E)Ascaris
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SORU
Biyolojik risk etmenleri sınıflandırmasında 
aşağıdakilerden hangisi esas alınır? 
A- Patojenite
B- Çalışan üzerindeki etkisi
C -Virülans
D -Enfeksiyon risk düzeyi    
E-İnfektivite
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SORU
Biyolojik risk etmenleri sınıflandırmasında 
aşağıdakilerden hangisi esas alınır? 
A- Patojenite
B- Çalışan üzerindeki etkisi
C -Virülans
D -Enfeksiyon risk düzeyi    
E-İnfektivite
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SORU
Biyolojik risk etmenleri sınıflandırmasına göre 
şarbon hangi grupta yer alır?

A- Grup 1 B- Grup 2 C- Grup 3 D- Grup 4
E- Grup 5
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SORU
Biyolojik risk etmenleri sınıflandırmasına göre 
şarbon hangi grupta yer alır?

A- Grup 1 B- Grup 2 C- Grup 3 D- Grup 4
E- Grup 5
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SORU
Aşağıdakilerin hangisinde “Biyolojik Etkenler”in tanımı 
doğru verilmiştir?
A) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz 
ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser 
oluşumunu hızlandıran maddeler
B) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz 
ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu 
etkinin oluşumunu hızlandıran maddeler
C) Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye 
neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil 
mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri
D) Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde 
olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlıklar
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SORU
Aşağıdakilerin hangisinde “Biyolojik Etkenler”in tanımı 
doğru verilmiştir?
A) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz 
ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser 
oluşumunu hızlandıran maddeler
B) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz 
ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu 
etkinin oluşumunu hızlandıran maddeler
C) Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye 
neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil 
mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri
D) Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde 
olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlıklar
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İŞ YERİNDE  
ÇALIŞMA ORTAM 

GÖZETİMİ VE İŞ 
HİJYENİ
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AMAÇ;
Bu dersin sonunda katılımcı;

Çalışma ortamının gözetimini tanımlar ve 
kapsamını açıklar.

İşyerinde hijyen ölçümü, test ve analiz metodları
ve sorumluluklar konusunda temel bilgilere sahip 
olur

2

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



ÖĞRENİM HEDEFLERİ

o Çalışma ortamının gözetimi, tanımı ve kapsamı 
ve kontrol yöntemleri

o İş hijyeninin tanımı ve kapsamını söyler
o Çalışma ortamındaki genel hijyen şartlarının 

sürekli izlenip denetlenmesine dair bilgi sahibi 
olur 
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ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİNİN TANIMI

Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde 
çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel 
kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, 
tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları 
kapsamında değerlendirilmesidir.
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ÇALIŞMA ORTAMI İÇİN GENEL

TEDBİRLER

Meslek hastalıkları için eğitim

Hastalık ve zehirlenmelere karşı tedbirler 
afişlenecek

Zehirli zararlı maddelerin değişimi

Kapalı sistem etkili havalandırma

Çok zehirli maddelerin tecriti

Zehirli toz, dumanlı yerlerde nemli ve yaş ortam 
sağlanması

Uygun KKDlar

Muayeneler, laboratuar araştırmaları
5
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GÖZETİM AMAÇLI ORTAM ÖLÇÜMÜ

 İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi

 İşyeri Toz-Lif Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
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GÖZETİM AMAÇLI ORTAM ÖLÇÜMÜ

 İşyeri Aydınlatma Ölçümü 

 İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı vb.) 

 İşyeri Organik Buhar Ölçümü 

hulusiorhangazili.wordpress.com 7



GÖZETİM AMAÇLI ORTAM ÖLÇÜMÜ

 İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü 

 İşyeri Gaz Buhar Ölçümü 

Titreşim ölçümü ve analizi
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GÖZETİM AMAÇLI ORTAM ÖLÇÜMÜ

Çevresel Ölçümler:

Baca Gazı (Emisyon) Analizleri 

Uçucu Organik Bileşenler (VOC) 

Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi 

hulusiorhangazili.wordpress.com 9



“ORTAM”

1. İşyeri bina ve eklentileri

2. İşyerinde bulunan iş ekipmanları,

3. İşyerinde kullanılan ve üretilen maddeler,

4. İşyerinde çalışanlar
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GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

Gürültü ölçümleri bir ses seviyesi ölçer ile yapılır ve 
sonuçlar raporlanır. Raporlar herhangi bir denetim veya 
acil bir durum için saklanır.
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Bu mevzuatlara göre sınır değerleri;

 Maruziyet sınır değerleri : 87 dB (A)

 En yüksek maruziyet etkin değerleri : 85 dB (A)

 En düşük maruziyet etkin değerleri : 80 dB (A)
şeklindedir.
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GÜRÜLTÜ      GÜRÜLTÜ KAYNAĞI
ŞİDDETİ     

120-150                      Uçak motorları,hava alanları
115-130                      Maden ocakları
110-120                     Havalı çekiçler,hidrolik presler
105-115                      Ormancı hızarları 
100-115                      İş Makinaları,kompresörler
100-110                      Otoyollar,genel mak.dairesi
95-105                       Ağır traktörler
90-105                       Deniz yolları,tütün fabrikaları
90-100                       Metal işleme makinaları
85-100                       Çayırbiçme makinaları
85-95                         Hafif traktörler
80-85                         Bağırma sokak gürültüsü
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TOZ; 

Toz ölçümü; Kömür, tekstil, tahta, ağaç, 
tahıl, mineraller, metaller, cevherler vs iş 
yerlerinde yapılmalıdır.

Pnömokonyoz yapan tozlar 0,1-5 mikron 
arasındadır.
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ORGANİK TOZLAR:
*Bitkisel kökenli(pamuk, tahta, un vs)
*Hayvansal kökenli(Tüy, saç, vs)

İNORGANİK TOZLAR
*Metal tozları (Demir, Bakır vs)
*Kimyasal bileşenlerin tozları(Çinko oksit, Kurşun 
oksit, vs)
*Doğal bileşiklerin tozları (mineraller, maden 
cevheri, vs)
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BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE TOZLAR
Fibrojenik Tozlar: Silis, asbest, talk
Toksik Tozlar: Akut ve kronik zehirlenme, kurşun, kadmiyum, 
mangan, krom 
KanserojenTozlar: asbest, arsenik, berilyum, kromatlar, nikel 
toz.
Radyoaktif Tozlar: Uranyum, toryum, seryum,  zirkonyum, 
tridyum, radyum tuzları
Allerjik Tozlar: Bakteri, maya, küf, Pamuk, keten, kenevirle 
çalışanlarda
İnert Tozlar: Kömür, demir, magnezyum oksit, kireç taşı, alçı 
taşı

16
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TOZ ÖLÇÜMLERİ

Prosesten çıkan toz tespit edilir ve çalışma ortamındaki 
miktarı özel cihazlarla belirlenir. Genellikle ölçüm sonucu 
mg/m3 tespit edilir.

17
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TERMAL KONFOR (ISI, NEM, HAVA

AKIMI)

Çalışma ve dinlenme anında en iyi iklim koşulunun 
sağlanmasıdır.

Hava sıcaklığı (cıvalı termometre)

Havanın bağıl nemi (psikrometre)

Işınım sıcaklığı (globe termometreler)

Hava akım hızı(m/sn)katatermometre veya termik 
anometre ile ölçülür.

18

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



HAVA HACMİ

İşyerlerindeki hava hacmi, makine, 
malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı 
hacimler dahil olmak üzere, işçi başına 
saatte en az 10 metreküp olacaktır. 

Yetişkin insanın normalde saatte 30 m3 
temiz havaya ihtiyacı vardır. Normal 
şartlarda iş yerinin tavan yüksekliği en az 
3 metre olmalıdır.

19
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Zararlı toz, gaz bulunduğu ortamlarda tavan 
yüksekliği en az 3,5 metre olacaktır

İş yerinde kişi başına düşen serbest alan 
miktarı en az 2,5 m2 olmalıdır.

20
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AYDINLATMA ÖLÇÜMLERİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında 
işyerlerinde suni ışık kullanıldığı hallerde aydınlatma 
miktarları ölçülerek raporlanacaktır.

21

h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com



Bu ölçümler;

 Avlular ve dış kesimlerde 20 lux’ten,

 Kaba malzeme taşınması gibi işlerin yapıldığı 
yerlerde 50 lux’ten,

 Kaba işlerin yapıldığı yerlerde 100 lux’ten az 
olmamalıdır

22
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TİTREŞİM

Vibrasyonu frekansı ve şiddeti belirler

Vibrasyon dedektörü ile ölçülür.(m/sn2)

*Lokal vibrasyon

*Tüm vücut vibrasyonu

23
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Bütün vücut titreşimi: 

1. Sekiz saat çalışma süresi için günlük maruziyet sınır 
değeri 1. 15 m/s2, 

2. Sekiz saat çalışma süresi için günlük maruziyet etkin 
sınır değeri 0. 5 m/s2 dir. 

Bu sınırlar aşıldığında önlem alınması gereklidir. 
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İNSAN VÜCUDUNA ETKİLERİ

Fiziksel
Psikolojik
Patolojik
Merkezi sinir sistemini etkiler.
Kan basıncı, oksijen tüketimi, solunum hızı 

artar.
Omuzlarda ağrı, yorgunluk, uyuşukluk, 

soğuğa karşı hasasiyet olur. Kemiklerde ve 
eklemlerde deformasyon olur.

25
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IŞINLARIN VÜCUDA ETKİLERİ

Ultroviyole ışınlar: Deri ve göz
Enfraruj (kızıl ötesi):Aşırı ısınma, stres
İyonizasyon ışınlar: Deri, trioid, kan yapıcı
X-Ray işınları: Dokuya tesir eder(rontgen)
Gama işınları: Radyoaktif parçalanma

İle oluşur.  x ışınlarına benzer
Alfa işınları: Yakından zararlıdır.
Beta işınları: Cilde tesir eder

26
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ZIRHLAMA

Radyasyon kaynağı ile maruz kalan kişi arasında 
radyasyon enerjisini absorbe eden malzeme koymak. 
Kurşun, Çimento, su vs.

Örneğin: 

 Alfa parçacığı kağıt sayfa,

 Beta 1-1.5 cm’lik Alüminyum, 

 Gama parçacığı birkaç cm’lik kurşun levha ile      
önlenebilir. 27
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İŞ HİJYENİ

 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık
ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin;

7. maddesi ve 16. maddesinde hijyen şartları ve 
mesleki hijyen den bahsedilmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin;

6. maddesinde ise "İşveren tarafından, iş sağlığı ve 
güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine "endüstriyel 
hijyenin temel ilkeleri" konularında eğitim verilmesi 
sağlanır" ifadesi yer almaktadır. 

29
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İnceleme             

Tesbit etme         İş Hijyeni

Değerlendirme

Koruyucu önlem alma  

Sağlıksız çalışma 
ortamı

Hastalık
sakatlık Teşhis

Tedavi

Rehabilitasyon

Sağlıklı işçi

Sağlıklı çalışma ortamı
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İş Yerlerinde Endüstriyel hijyen çalışmaları üç ana başlık 
altında toplanır

A- Zararlı etkenleri saptamak

B- Zararlı etkenlerin giderilmesi ve/veya zararsız 
düzeye getirilmesi için önerilerde bulunmak

C- Zararlı etkenlerin çalışanlarda oluşturdukları 
rahatsızlıkları erken safhada belirleyerek gerekli 
iyileştirilmelerin takibini yapacak hijyen takımı 

kurulmasını sağlamak
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İŞ HİJYENİNDE HİYERARŞİ
 Mühendislik/ teknik kontrolleri

 Çalışma ortam kontrolleri

 İdari/ yönetsel kontroller

 Kişisel koruyucu donanımlar

32
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HİJYEN TAKIMI

 İş Hijyenisti

 İş Hekimi-sağlık elemanı

 İş Güvenliği Mühendisi

 Çevre Mühendisi

 Tesisat Mühendisi

 Laborant-Kimya mühendisi

 Malzeme Mühendisi
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İŞ HİJYENİSTİN GÖREVLERİ

 İş yeri ile ilgili iş hijyeni programını hazırlamak ve 
yürütmek

 Çalışma ortamını incelemek
 Prosesleri, kullanılan maddeleri, yan ürünleri tanımak.
 Sağlık risklerini saptamak GBF‘larını incelemek
 Çalışanların ve çevre halkının çevresel zararlı etkenlere 

maruziyet derecesini belirlemek
 Uygun ölçüm cihazlarını seçmek ve metod tasarlamak
 Ölçmeler yapmak veya yaptırmak
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 Kan ve idrarın (fiziksel ve kimyasal) biyolojik testlerini 
yapmak veya yaptırmak

 İş çevresinin sağlık koşullarını olumsuz etkileyecek 
nedenleri saptamak bunu üst yönetime ve sağlık    
görevlilerine bildirmek

 Etkili kontrol yöntemlerini belirlemek koruma önlemi 
olarak gerekirse talimat ve prosedür hazırlamak
 Kullanılan maddeler hakkında dikkat çekici etiketler 
üzerinde kullanılabilecek özet bilgiler hazırlamak
 Eğitim programı hazırlamak
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Tehlikeleri Önleyici Kontrol Yöntemleri

Çalışanların sağlığını kontrol etmek için, 

Üç Genel Kontrol Yöntemi uygulanabilmektedir.

a) Havayı Kirleten Kaynakları Gidermek

b) Kirli Havanın Dağılmasını Önlemek

c) İşçileri Korumak

36
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A- Tehlike Kaynaklarını Giderme

1- Tesisat ve teçhizat değişikliği

 Hiç kuşku yok ki, hava kirlenmesi konusunu başarı ile ele 
almak, ilk önce işyerinde veya teçhizatta meydana gelecek 
değişiklikleri ve havayı kirleten nedenleri saptamakla 
olasıdır.

2- Zehirli Olmayan veya Daha Az Zehirli Olan 
Maddelerin Kullanılması

Çoğu zaman, üretimin niteliği ve niceliği bakımından bunu 
başarmak zor olmaktadır. Bu durum, değişiklik yapılmadan 
önce dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır.

37
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3- Üretim Yöntemini Değiştirme
Bu konuda bazı örnekler:

 Sis, buhar ve gazların meydana geldiği kimyasal 
reaksiyonlarda sıcaklık, basınç ve reaksiyon hızının 
kontrolü.

 Kaynak ve lehim işleri yerine saç kesme ve perçinleme 
işlerinin yapılması.

 Elle yapılan işlerin, yükleme makinaları, araç gereçlerle 
yapılması.

38
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4- İşyeri Düzeni

İşyerinin düzenli olması, havanın toz veya 
dumanlarla kirlenmesini önleme bakımından hayati 
önem taşır. 

Tozların, yeniden yayılmasını önleyecek şekilde 
etkili vakumlu temizleyicilerin bulunması ve 
herhangi bir temizleme işinin, işyerinde çok az 
işçi bulunduğu sürelerde yapılması gerekir.

39
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B) Kirli Havanın Dağılmasını Önleme

Hava kirlenmesinin meydana gelmesini önlemenin, olası veya 
pratik olmadığı durumlarda, meydana gelen toz, gaz, buhar 
vb.'nin işyerine yayılmasını (dağılmasını) önlemek gerekir. Bu 
durumu başarmak için denenmiş 5 yol vardır.

1-Tehlikeli üretim yapılan işi diğerlerinden ayırmak (tecrit 
etmek).
2-Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı 
duruma getirmek.
3-Islak (yaş) yöntem uygulamak. 
4-(lokal, mevzii) olarak kirli havanın emilerek çalışma 
ortamından uzaklaştırılması.
5-İşçi eğitimi
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c- İşçileri Tehlikelerden Koruyun

Bir çok durumda işçilerin maruziyetini azaltma, 
sağlık riski oluşturan tehlikeleri ortadan kaldırmak 
için yeterli değildir. 

Bu gibi durumlarda kontrol ve geliştirme için (kabul 
görmüş) iki genel yöntem vardır.

1. Genel Havalandırma

2. Solunum yolları koruyucu donanımlarını kullanma

41
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iş hijyeni'nin (endüstriyel hijyeni'nin) tanımı

"İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik 
halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli 
ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel 
faktörleri (ortam koşullarını) ve stresleri gözlemleyen ( 
tanıyan ) değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve 
sosyal bilim ve sanattır."
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1572.Gürültü yönetmeliğine göre gürültü maruziyet sınır 
değeri hangisidir.
a- 80 b-85 c-87 d-90
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1572.Gürültü yönetmeliğine göre gürültü maruziyet sınır 
değeri hangisidir.
a- 80 b-85 c-87 d-90
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Aşağıda belirtilenlerden  hangisi radyant ısı 
ölçümlerinde kullanılır?

a) Higrometre          
b) Glop termometre     
c) Kalorimetre        
d) Psikrometre
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Aşağıda belirtilenlerden  hangisi radyant ısı 
ölçümlerinde kullanılır?

a) Higrometre          
b) Glop termometre     
c) Kalorimetre        
d) Psikrometre
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553. Kulak koruyucularında en fazla korumayı yapan malzeme 
hangisidir?

a) Parafinli pamuk
b) Kulaklık
c) Kulak tıkacı
d) Pamuk
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553. Kulak koruyucularında en fazla korumayı yapan malzeme 
hangisidir?

a) Parafinli pamuk
b) Kulaklık
c) Kulak tıkacı
d) Pamuk
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1565.Solunabilir tozlar  kaç mikron arasındadır.
a-0,1-0,5 b-0,1-10 c-0,5-10
d-5-10
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1565.Solunabilir tozlar  kaç mikron arasındadır.
a-0,1-0,5 b-0,1-10 c-0,5-10
d-5-10
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Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat 
ve daha az çalışılması gereken işler hakkında 
yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi günde yedi 
buçuk saatten daha az çalışılması gereken işlerden 
biridir?
A)Çinko sanayi işleri
B)Döküm sanayi işleri
C)İnsektisitlerin hazırlanması ve uygulanması işleri
D)Tarım ilaçları kullanımı işleri
E)Kaynak işleri
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Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk 
saat ve daha az çalışılması gereken işler hakkında 
yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi günde yedi 
buçuk saatten daha az çalışılması gereken işlerden 
biridir?
A)Çinko sanayi işleri
B)Döküm sanayi işleri
C)İnsektisitlerin hazırlanması ve uygulanması işleri
D)Tarım ilaçları kullanımı işleri
E)Kaynak işleri
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Aşağıdaki fiziksel etkenlerin hangisinde iyonizan
radyasyon özelliği bulunmaktadır?
A)Radar dalgaları
B)Radyofrekans
C)Kızılötesi ışını
D)Gama ışınları
E)Mikrodalga
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Aşağıdaki fiziksel etkenlerin hangisinde iyonizan
radyasyon özelliği bulunmaktadır?
A)Radar dalgaları
B)Radyofrekans
C)Kızılötesi ışını
D)Gama ışınları
E)Mikrodalga
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Tehlike veya tehlikeli kaynakların ortadan kaldırılması, 
tehlikeli olanın tehlikeli olmayanla yer değiştirme 
çalışmaları risk kontrol adımlarından hangisidir?
a. Tehlikelerin belirlenmesi
b. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
c. Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
d. Uygulamaların raporlanması
e. Uygulanan tedbirlerin izlenmesi 
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Tehlike veya tehlikeli kaynakların ortadan 
kaldırılması, tehlikeli olanın tehlikeli olmayanla yer 
değiştirme çalışmaları risk kontrol adımlarından 
hangisidir?
a. Tehlikelerin belirlenmesi
b. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
c. Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
d. Uygulamaların raporlanması
e. Uygulanan tedbirlerin izlenmesi 
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Gürültü için hangisi doğrudur?
I. En düşük maruziyet eylem değeri 80 dB
II. En yüksek maruziyet eylem değeri 85 dB

III. Maruziyet sınır değeri 87 dB
a.l
b. ll
c. lll
d.l. ll
e. Hepsi
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Gürültü için hangisi doğrudur?
I. En düşük maruziyet eylem değeri 80 dB
II. En yüksek maruziyet eylem değeri 85 dB

III. Maruziyet sınır değeri 87 dB
a.l
b. ll
c. lll
d.l. ll
e. Hepsi
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Aşağıdakilerden  hangisi parçacık ışınıdır?
a.Alfa

b.Ultra viyole
c.IR  
d.mikrodalga
e.radyo dalgaları
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Aşağıdakilerden  hangisi parçacık ışınıdır?
a.Alfa
b.Ultraviyole
c.IR  
d.mikrodalga
e.radyo dalgaları
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24.Termal konforla ilgili olmayan hangisidir?
a.Titreşim
b.Sıcaklık
c.Nem
d. Hava akımı     
e.Aşırı giysi
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24.Termal konforla ilgili olmayan hangisidir?
a.Titreşim
b.Sıcaklık
c.Nem
d. Hava akımı     
e.Aşırı giysi
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Tozla Mücadele Komisyonu yılda en az kaç 
kere toplanır?
A- 1       B-2      C-3      D-4          E-5 
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Tozla Mücadele Komisyonu yılda en az kaç 
kere toplanır?
A- 1       B-2 C-3      D-4          E-5 
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Aşağıdaki gazlardan hangisi Yanıcı-parlayıcı özellikte 
değildir?
A- H2

B- CO2

C-O2

D-LPG
E-Benzol



h
ulusiorh

angazili.w
ord

pre
ss.com

66

Aşağıdaki gazlardan hangisi Yanıcı-parlayıcı özellikte 
değildir?
A- H2

B- CO2

C-O2

D-LPG
E-Benzol
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Hangisi Karbonmonoksitin kardiyovasküler sistem 
etkilerinden birisi değildir?

A- Kladikasyo
B-Perikardiyal effüzyon
C- Ani ölüm  
D-Senkop
E- Halsizlik
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Hangisi Karbonmonoksitin kardiyovasküler sistem 
etkilerinden birisi değildir?

A- Kladikasyo
B-Perikardiyal effüzyon
C- Ani ölüm  
D-Senkop
E- Halsizlik
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Çalışma ergonomisi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri 
doğrudur?

Masaüstü bilgisayar klavyesi parlak olmalıdır
Masaüstü bilgisayar klavyesi mat olmalıdır
Masaüstü klavyesinin zeminden yüksekliği 40-50 cm 
olmalıdır
Masaüstü klavyesinin zeminden yüksekliği 65-70 cm 
olmalıdır
E- Eller ve kollar statik pozisyonda tutulmalı
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Çalışma ergonomisi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri 
doğrudur?

Masaüstü bilgisayar klavyesi parlak olmalıdır
Masaüstü bilgisayar klavyesi mat olmalıdır
Masaüstü klavyesinin zeminden yüksekliği 40-50 cm 
olmalıdır
Masaüstü klavyesinin zeminden yüksekliği 65-70 cm 
olmalıdır
E- Eller ve kollar statik pozisyonda tutulmalı
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Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Asitler ve bazlar kimyasaldır

b. Çözücüler kimyasaldır

c. Sıcaklık fizikseldir

d. Radyasyon kimyasaldır
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Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Asitler ve bazlar kimyasaldır

b. Çözücüler kimyasaldır

c. Sıcaklık fizikseldir

d. Radyasyon kimyasaldır
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Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde 
aşağıda belirtilen hususlar özelliklerden hangisi dikkate 
alınmaz?

a. Ortamda bulunan tozun çeşidi,

b. Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,

c. Toz ölçüm sonuçları,

d. Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin 
sonuçları.

e. Tozun özgül ağırlığı
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Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda 
belirtilen hususlar özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

a. Ortamda bulunan tozun çeşidi,

b. Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,

c. Toz ölçüm sonuçları,

d. Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

e. Tozun özgül ağırlığı



75

İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki 

bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri (ortam 

koşullarını) ve stresleri gözlemleyen ( tanıyan ) değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik 

ve sosyal bilim ve sanattır." 

 

a. İş hijyeni'nin (endüstriyel hijyeni'nin) 

b. İş Hiyenisti 

c. Kişisel Hijyen 

d. Genel hijyen 
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Cevap: a

76

İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki 

bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri (ortam 

koşullarını) ve stresleri gözlemleyen ( tanıyan ) değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik 

ve sosyal bilim ve sanattır." 

 

a. İş hijyeni'nin (endüstriyel hijyeni'nin) 

b. İş Hiyenisti 

c. Kişisel Hijyen 

d. Genel hijyen 
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İŞYERİNDE KİŞİYE YÖNELİK KORUNMA 
YAKLAŞIMLARI
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Amaç:

Katılımcıların,
İş sağlığı ve güvenliği alanında kişiye yönelik korumanın 
önemini, yöntemleriyle çalışanların kullanması gereken KKD’ların 
özellikleri, kullanım yerleri, kullanımı, gözetim ve denetim 
konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır
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Hedefler:

 KKD’lerin tasarımının önemli olduğunu bilir
 KKD çeşitlerini, kullanım alanlarını ve özelliklerini sıralar
 Doğru KKD kullanımını değerlendirir
 KKD’lerin uygunluğunu belirtir
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İşyerlerinde, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını 
sağlamak için yapılacak korunma uygulamaları, iki ana başlık altında 
incelenebilir.

 Toplu Korunma Uygulamaları

 Kişiye Yönelik Korunma Uygulamaları 
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Kişiye Yönelik Korunma Uygulamaları

 İşe uygun personel seçimi, eğitim ve denetim,

 İşe giriş sağlık muayenesi,

 Periyodik sağlık muayeneleri,

 Geri dönüş sağlık muayeneleri,

 Rehabilitasyon çalışmaları,

 Kişisel koruyucu donanımların kullanımı.
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CE Uygunluk İşareti: (Conformite’ Eureope’ene)

Üreticinin,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNDEN

kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve KKD' nin
ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu
gösteren işareti,

İfade eder.
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

Kişisel koruyucu donanımların kullanımı, 

sağlık ve güvenlik koruma uygulamalarının

son aşamasını oluşturur. 

Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı 

sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve 

çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak 

sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılmalıdır.
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

Tanım:

Kişisel koruyucu donanım:

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği 
etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan 
tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun 
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

ifade eder.
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

Bu tanım kapsamında;

 Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak 
amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, 
alet veya malzemeden oluşmuş donanım,

 Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın 
taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir 
veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme,

 Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde 
çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla 
kullanılan değiştirilebilir parçalar da,

kişisel koruyucu donanım sayılır.
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Kişisel koruyucu donanımların seçimi ve işyerlerinde kullanımı
ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 Kişisel koruyucu donanımlar, “Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak  tasarlanmış ve 
üretilmiş olmalıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEÇİMİ VE KULLANIMI:

hulusiorhangazili.wordpress.com



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEÇİMİ VE KULLANIMI:

 Tüm kişisel koruyucu donanımlar;

 Tam koruma sağlamalıdır.

 Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.

 Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk 
sağlamalıdır.

 Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.

 İşyeri koşullarına uygun olmalıdır.
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 Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel 
koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu 
kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu 
olmalı ve risklere karşı etkin olmalıdır.

 Kişisel koruyucu donanımların kullanım koşulları özellikle 
kullanım süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin 
çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın 
performansına bağlı olarak belirlenmelidir.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEÇİMİ VE KULLANIMI:
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 Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu 
donanımların, zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından 
kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen 
problemi doğmaması için her türlü önlem alınmalıdır.

 Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz 
verilmeli, bakım ve onarımdan ve/veya ihtiyaç duyulan 
elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda 
muhafaza edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır.

 Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak 
kullanılmalı ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olmalıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN SEÇİMİ VE KULLANIMI:
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Eğitim:

Kişisel koruyucu donanımları kullanan kişiler; 

• korunmanın gerekliliğini, 

• Koruyucunun başka korunma yönteminin yerine veya yanı
sıra kullanılmasının nedenlerini,

• ve bunu kullanarak sağlayacakları yararı anlamış olmalıdırlar. 

Korunma olmadığında oluşacak maruziyetin sonuçlarıyla 
birlikte, kişisel koruyucu donanımların kullanım kuralları ve 

hangi durumlarda amaca uygun ve etkili çalışmayacağı da açık 
bir biçimde anlatılmalıdır. 
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Etkili bir kişisel korunma sağlamak için verilecek eğitimde:

• Kişisel koruyucu donanım kullanılmasını gerektiren riskin
önlenmesi için alınan önlemler,

• Bu önlemlere rağmen sürmekte olan riskin düzeyi ve olası 
olumsuz sağlık güvenlik etkileri, 

• Kişisel koruyucu donanım ile çalışma zorunluluğunun, bu 
olumsuz etkileri önleme çabasından kaynaklandığı,

• Kişisel koruyucunu donanımın; 
- hangi etkilere karşı koruma sağladığı,
- nasıl kullanılacağı,
- bakımının ve temizliğinin nasıl yapılacağı, 
- nerede ve nasıl saklanacağı, 

anlatılmalı ve uygulamalı olarak gösterilmelidir. 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

I. BAŞ KORUYUCULARI

II. KULAK KORUYUCULARI

III. GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

IV. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

V. GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI

VI. EL VE KOL KORUYUCULARI

VII. AYAK VE BACAK KORUYUCULARI

VIII. CİLT KORUYUCULARI

IX. VÜCUT KORUYUCULARI
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I. BAŞ KORUYUCULARI

I.1. Baretler

Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel  
alanlarda) kullanılan koruyucu baretler,

I. 2. Saçlı derinin korunması

(kepler, boneler, saç fileleri)

I. 3. Koruyucu başlık

(normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış

boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)
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I.1 Baretler

I.1.a. Plastik Baretler: 

 Darbe tesirlerinden korunmak için kullanılır,

 Düşme mesafesine bağlı olarak 10 –15 Kg ağırlığındaki 
cisimlerin etkilerinden korur, 

 Demir-çelik, madencilik, bina, gemi, tünel inşaatlarında ve 
çeşitli sanayi iş kollarında kullanılır,

 Yalıtkan özelliği nedeni ile 600 V’a kadar güvenlik sağlar,

 Plastik baretler, asgari 300 gr. ağırlığında olup, iyi kullanıldığı 
takdirde 5 yıl süreyle kullanılabilir.

 Bileşiminde polietilen oranı fazla olan plastik baretler, sıcak 
ortamlarda yumuşadığından, bu yerlerde kullanılmamalıdır.
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I.1 Baretler

I.1.b. Yüksek düzeyde yalıtkan-plastik baretler: 

 Bu sınıfa giren baretler, hem darbelere hem de elektrik 
enerjisi tehlikelerine karşı kullanılır, 

 Yüksek düzeyde yalıtkanlık özelliğine sahiptir.

 Bu tür baretler üzerinde, havalandırma deliği ve perçin 
gibi metal parça bulunmaz.

 Genellikle, elektrik işlerinde kullanılırlar.
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I.1 Baretler

I.1.c. Alüminyum Baretler:

 İşyerinde duran engellere çarpma riskine karşı kullanımı 
uygundur,

 Alüminyumdan yapıldığından sıcak çalışma ortamında 
kullanılabilir,

 Elektriksel kaza ihtimalinin çok düşük olduğu yerlerde 
kullanılmalıdır,

 Hafif ve ısıya dayanıklı olması nedeniyle, plastik baretlerin 
kullanılamayacağı işler için elverişlidir,

 Petrol kuyuları, rafineri ve kimyasallarla çalışılan 
tesislerde kullanılır.
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I.1 Baretler

Baretlerin Yapım ve Kullanım Özellikleri:

Düşey 
boşluk

Baş üstü 
seviyesi

Ter bandı

Kolon
Kolon 
bağlantısı

Siper

Havalandırma 
delikleri
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II. KULAK KORUYUCULARI:

 Yapılan istatistikler, çalışanların yaklaşık % 25’inin işitme 
kaybı ile karşılaştığını göstermektedir.

 Gürültü maruziyeti, en düşük maruziyet etkin değeri olan 
80 dB (A) aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak 
işçilerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır,

 Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değeri olan 
85 dB (A) ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak 
koruyucuları kullanılacaktır,
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II. KULAK KORUYUCULARI:

II.1. Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar

II.2. Tam akustik baretler

II.3. Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar

II.4. Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak

koruyucuları

II.5. İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları
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AKUSTİK BARETLER

KULAKLIKLI BARET
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III. GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

III.1.  Gözlükler

III.2. Baretli (miğferli) siperler 

III.3. El ve Yüz siperleri
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III.1. Gözlükler

Uçuşan parçalar ve tehlikeli ışınlardan korunmada kullanılır.
Şeffaf, renkli camdan veya plastikten yapılmıştır. Yandan da
gelecek tehlikeler için kenar perdeli olanları kullanılır.

Fincan Tipli Muhafazalı Gözlükler:

Gözlük camının herhangi bir nedenle kırılmasıyla, parçaların
göze batmasını önlemek için, camlar fincanların üzerine sıkıca
yerleştirilmiştir. Camları kolayca değişebilir.

Taşçı Tipi: Camlar tamamen şeffaftır. Parça sıçramalarına karşı

kullanılır.

Tozdan Koruyucu: İnce, kolayca uçuşan toz partiküllerine
karşı kullanılır, gözleri bütünüyle kapsar ve kenarları şakak
kemiklerine iyice oturur. 

Kaynak Tipi: Zararlı ışınlara karşı kullanılır.
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III.1. Gözlükler

Elastik Aksamlı Muhafazalı Gözlükler:

İnce toz, duman, asit ve sislere karşı kullanılır. Gözlük

çerçevesi elastik olduğundan, fincanlı tiplere göre, darbelere

karşı daha az koruyucudur.

Plastik Siperli: Uçuşan parçalara uygun şekilde yapılmıştır,

ark ve tehlikeli ışınlara karşı da kullanılabilir. Ağır parçaların

fırladığı kaynak işlerinde kullanılmazlar.

Dökümcü Tipi: Dökümhanelerde, erimiş metal sıçramalarına,

şiddetli darbe ve toza karşı kullanılır. 

hulusiorhangazili.wordpress.com



DARBEYE DAYANIKLI GÖZLÜK

ÇOK AMAÇLI GÖZLÜK

ULTRA-VİYOLE, İNFRARED,

KAYNAK GÖZLÜKLERİ
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III. GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

III.2.  Miğferli siperler:

Başın üst kısmını, kulakların arkasında kalan bölgeyi, yüz ve
boyun kısmını korumada kullanılır. 

Ön kısımlarında, filtre koruma camı yerleştirilecek şekilde
hazırlanmış pencere vardır. 

Miğfer uygun bir kayış tertibatı ile başa tutturulur, ancak
başa değmez. 

Kaynak miğferleri, ısıya dayanıklı olup aynı zamanda
enfraruj ışınlarının etkilerine karşı koruma sağlar.  
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III. GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

III.3. El ve Yüz Siperleri:

El Siperleri:

Kaynak işleminin gözetlenmesinde kullanılırlar, miğferden

farkı, başa tutturulmayan, yalıtkan ve zor yanıcı bir

malzemeden yapılan sapları olmasıdır.

Yüz Siperleri

Hızla uçuşan parçalar ve tehlikeli sıvı sıçramalarına karşı ve

sıcak metal işleme yapılan işyerlerinde kullanılır. Yüz

siperleri, yalıtkan ve kıvılcımlanmaz türden olmalı ve

üzerlerinde bu özellikleri belirten etiket bulunmalıdır.
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EL SİPERİ

MİĞFERLİ

YÜZ 

SİPERLERİ
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YÜZ SİPERİ
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 Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler

 Hava beslemeli solunum cihazları

 Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum    
cihazları

 Dalgıç donanımı

 Dalgıç elbisesi

IV. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
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IV. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

IV.1. Hava temizleyici maskeler

IV.2. Hava beslemeli  maskeler

IV.3. Temiz havası kendinden olan  solunum cihazları  

(Oksijen Beslemeli)

hulusiorhangazili.wordpress.com



IV.1. Hava Temizleyici Maskeler:

IV.1.1.  Mekanik Filtre Tipi (Partikül Tutucu) Maskeler:

 Metal ve silis tozlarına karşı kullanılır,

 Ortamda asılı duran toz partikülleri solunum esnasında, 
filtre tarafından tutulur,

 Kısa sürede toz ile dolar, bu nedenle sık değiştirilmelidir,

 Filtre renginin koyulaşması, koruma özelliğini kaybettiğini

gösterir,
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IV.1. Hava Temizleyici Maskeler:

IV.1.2. Kimyasal Filtre Tipi Maskeler:

 Havada bulunan toz, gaz, duman ve toksik partiküllere 
karşı kullanılır,

 Zararlı gazlar ve partiküller, aktif granül kömür 
tarafından emilerek reaksiyona sokulur.
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IV.1. Hava Temizleyici Maskeler:

IV.1.3. Toz Maskeleri:

 Genellikle, selülozik elyaftan yapılmış basit maskelerdir,

 0,2 – 5 mikron arasındaki tozlara karşı kullanılır,

 Kullanma süresi çok kısadır, sadece ağız ve burun 

bölgesini kapatır.
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IV.1. Hava Temizleyici Maskeler

IV.1.4.  Filtre Kutulu Gaz Maskeleri:

 Tüm olarak yüzü kaplayan, filtre kutusuna bağlı olan ve 
organik buhar, asit gazları, NH3, CO veya bunların farklı 
bileşimlerinden oluşan zararlılara karşı kullanılır,

 Gaz yoğunluğunun düşük olduğu, geniş alanlarda 
kullanılır, 

 Kısa süreli, acil durumlarda kullanılır, sürekli kullanılmaz,

 Oksijen yetersizliği durumunda yararlı olmaz.
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IV.2. Hava Beslemeli  Maskeler

 İşyeri havasında bulunan zararlı etkilerden korunmak 
üzere, hortum vasıtasıyla dışarıdan hava verilir,

 Tehlikeli konsantrasyonlardaki toz, sis, buhar veya gaz 
içeren tanklar, kuyular, galeriler vb. yerlerde kullanılırlar.
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IV.3. Temiz Havası Kendinden Olan  Solunum Cihazları

 Zararlı gazların yüksek konsantrasyonlarında ve oksijen 
yokluğunda, tam bir solunum sağlarlar,

 Çeşitli tipleri vardır, sırtta taşınanları her yerde 
kullanılabilir, ancak ağır olması bir dezavantajdır,

 Kimyasal kartuşların belirli kullanma süreleri vardır, son 
kullanma tarihi dolan kartuşlar değiştirilmelidir,

 Filtreler, neme ve mekanik zararlara karşı korunmalıdır
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IV. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

KULLANILDIĞI YERE VE KULLANIM AMACINA 
UYGUN OLARAK SEÇİLMELİDİR.

HER KULLANIŞTAN SONRA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ 
VE FİLTRELERİ ÇIKARILDIKTAN SONRA 

TEMİZLENMELİDİR.

KORUMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDEN FİLTRELER, 
DEĞİŞTİRİLMELİDİR.
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V. GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI

 Delinme, kesilme,  ergimiş metal sıçramalarına karşı 
korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler, 

 Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve 
önlükler,

 Isıtmalı yelekler,

 Cankurtaran yelekleri,

 X ışınına karşı koruyucu önlükler,

 Vücut kuşakları / kemerleri.
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VI. EL VE KOL KORUYUCULARI

El koruyucuları

 Özel koruyucu eldivenler:
Makinelerden, kimyasallardan, elektrik ve ısıdan koruyan eldivenler.

 Tek parmaklı eldivenler

 Parmak kılıfları

 Kolluklar

 Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)

 Parmaksız eldivenler

 Koruyucu eldivenler
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EL KORUYUCULARI

Sıyrılma, kesilme ve darbelere karşı korunma: 

 Nem ve suya karşı, doğal veya sentetik kauçuk, su 
geçirmez kumaş, plastik ve camyününden yapılmış 
eldivenler kullanılır,

 Darbe ve sıkıştırmaya karşı, eldivenlerin uçlarına çelik 
yüksükler konulur,

 Ağır döküm parçaları ile çalışılırken, içerisine çelik 
bileşikler yerleştirilerek takviye edilmiş eldivenler 
kullanılır,

 Keskin kenarlı aletlerden doğabilecek tehlikelere karşı, 
tel dokumayla takviye edilmiş eldivenler kullanılır.
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EL KORUYUCULARI

Alev ve ısıdan korunma:

Sıcak malzeme ile çalışılan yerlerde; kromlu deri, amyant, 

alüminyum kumaş veya cam elyaflı malzemelerden yapılmış 

eldivenler kullanılır.

Kimyasal zararlılardan korunma:

Asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle çalışılırken, sıvıları ve

ince tozları geçirmeyen, kauçuk, PVC, ateşe dayanıklı

branda, cam elyafı, su geçirmez deri gibi malzemelerden

yapılmış eldivenler kullanılır.
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EL KORUYUCULARI

Elektrik Kazalarına karşı korunma:

Manşetleri eli, bileği şok ve yanıklardan koruyacak kadar

uzun olan lastik eldivenler kullanılır. Bu eldivenler 90.000

volta 3 dakika dayanmalıdır. Bu eldivenler, diğer plastik

eldivenlerle karıştırılmamalıdır. Bu eldivenlerin üzerinde,

etkili olabileceği voltaj değeri belirtilmelidir. 

Radyasyondan Korunma:

Kurşun ile empreyne edilmiş lastikten üretilen eldivenler

kullanılır.
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KOL KORUYUCULARI

Kolluklar

 Alev, ısı, darbe, kesilme, asit toz sıçramalarına, elektrik ve 
radyasyon yanıklarına karşı kullanılır.

 Genellikle dökümhane, tav ocakları vb. yerlerde kullanılır,

 Üç çeşit olarak üretilir. Bilek ve ön kolu örtenler; dirsek 
hizasına kadar örtenler; omuzlara kadar örtenler, 

 Asbest, alüminyum, astarlı kumaş, kurşunlu deri, kauçuk 
deri, pamuklu - yünlü dokuma gibi malzemelerden üretilir.
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 Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, 
güvenlik bot ve çizmeleri

 Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar

 Parmak koruyuculu ayakkabılar

 Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları

 Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar

 Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

 Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

 Anti statik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

VII. AYAK VE BACAK KORUYUCULARI
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Lastik çizme

Lastik çizmeÇizmeli tulumKasık çizme
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IX. VÜCUT KORUYUCULARI

Düşmelere karşı kullanılan donanım:

 Düşmeyi önleyici ekipman 

(gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)

 Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı

(gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)

 Vücudu boşlukta tutabilen donanım 

(paraşütçü kemeri)
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KORUYUCU GİYSİLER:

 Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)

 Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme vb.) 

 Kimyasallardan korunma sağlayan giysi

 İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma   
sağlayan giysi

 Isıya dayanıklı giysi

 Termal giysi

 Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi

 Toz geçirmez giysi

 Gaz geçirmez giysi

 Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları 

 Koruyucu örtüler.
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• Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması 
Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde Kişisel koruyucu 
Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması 
hakkında yönetmeliğe göre kişisel koruyucu donanımlarla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A))İşveren kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda 
uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar
B)Kişisel koruyucu donanımların bakım ,onarım ve hijyenik 
şartlarda muhafaza edilmesi işçilerin yükümlülüğüdür
C)Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak 
kullanılır
D)Kişisel koruyucu donanımların kullanılmasına ilişkin 
talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır
E)Kişisel koruyucu donanımlar istisnai ve özel koşullar hariç 
amacına uygun olarak kullanılır
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• Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması 
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Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde tehlikenin 
kaynakta kontrolü için yapılan uygulamalardan biri 
değildir?
A)Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması
B)Kullanılan maddenin miktarının azaltılması
C)Tehlike düzeyinin izlenmesi
D)Tehlikeli maddenin tehlikesiz maddeyle 
değiştirilmesi

E)İşlemin değiştirilmesi
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Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde tehlikenin 
kaynakta kontrolü için yapılan uygulamalardan biri 
değildir?
A)Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması
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Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması 
hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi işitme 
duyusunun korunması için kulak koruyucu takılması gerekli 
olabilecek işlerden biri değildir?

A)Pnomatik matkapla çalışma
B)Metal şekillendirme presiyle çalışma
C)Kaynak işleri
D)Kazık çakma işleri
E)Ağaç ve tekstil işleri
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Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması 
hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi işitme 
duyusunun korunması için kulak koruyucu takılması gerekli 
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Kulak koruyucularının etkisinin dikkate alınmadığı 
değer hangisidir?

I. En düşük maruziyet eylem değeri

II. En yüksek maruziyet eylem değeri

III. Maruziyet sınır değeri
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Kulak koruyucularının etkisinin dikkate alınmadığı 
değer hangisidir?

I. En düşük maruziyet eylem değeri
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III. Maruziyet sınır değeri
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Aşağıda verilen vücut bölgeleri ve kullanılabilecek 
kişisel koruyucu donanım eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır? 

a. Baş - Koruyucu başlık   

b. Kulak - Tam akustik baret   

c. Göz - Yüz siperleri   

d. Yüz - Toz filtreli maske   

e. Kol - Parmaksız eldiven
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Aşağıda verilen vücut bölgeleri ve kullanılabilecek 
kişisel koruyucu donanım eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır? 

a. Baş - Koruyucu başlık   

b. Kulak - Tam akustik baret   

c. Göz - Yüz siperleri   

d. Yüz - Toz filtreli maske   

e. Kol - Parmaksız eldiven
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Aşağıdakilerden hangisi solunum koruyucu 
cihazlardan biri değildir?  

a. Yüz siperlikleri   

b. Hava temizleyici cihazlar  

c. Hava beslemeli solunum cihazları   

d. Hava tüplü solunum cihazları   

e. Kaçış setleri
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Aşağıdakilerden hangisi solunum koruyucu 
cihazlardan biri değildir?  

a. Yüz siperlikleri   

b. Hava temizleyici cihazlar  

c. Hava beslemeli solunum cihazları   

d. Hava tüplü solunum cihazları   

e. Kaçış setleri
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KKD Yüz ve göz koruma gözlüğü aşağıdaki 
çalışmalardan hangilerinde kullanılmak zorunda 
değildir.

a. Mezbahane
b. Kumlama
c. Kaba toz işyeri
d. Püskürtme beton işi
e. Kaynak, zımpara işleri
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KKD Yüz ve göz koruma gözlüğü aşağıdaki 
çalışmalardan hangilerinde kullanılmak zorunda 
değildir.

a. Mezbahane
b. Kumlama
c. Kaba toz işyeri
d. Püskürtme beton işi
e. Kaynak, zımpara işleri
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Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında 
aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu 
donanımdan sayılır?

A) Koruyucu krem ve merhemler

B) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman

C) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel 
koruyucular

D) Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik 
güçlerinin giydiği ve kullandığı kişisel koruyucular
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Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında 
aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu 
donanımdan sayılır?

A) Koruyucu krem ve merhemler

B) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman

C) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel 
koruyucular

D) Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik 
güçlerinin giydiği ve kullandığı kişisel koruyucular
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Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A- Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, 
kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli

görülen risk dikkate alınır.

B- Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam

uygunluk sağlamalıdır.

C- Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.

D- Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik

olmalıdır.

74hulusiorhangazili.wordpress.com
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Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, aşağıda 
belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır?

A- Gürültü düzeyi 85 dB(A) ya ulaştığında 

B- Gürültü düzeyi 80 dB(A) yı aştığında 

C- Gürültü düzeyi 90 dB(A} ya ulaştığında 

D- Gürültü düzeyi 80 dB(A)ya ulaştığında
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Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, aşağıda 
belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır?
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Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR 
veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A- Gürültü Azaltma Oranı 

B- Kulak Koruyucusu Tipi 

C- Emniyet Faktörü 

D- Kulak Koruyucu Standardı
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Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR 
veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A- Gürültü Azaltma Oranı 

B- Kulak Koruyucusu Tipi 

C- Emniyet Faktörü 

D- Kulak Koruyucu Standardı
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SORULAR

Bina yıkım işleri

Metal çekme fabrikalarında yapılan işler

5-Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet 
ayakkabıların gerekli olabileceği en uygun işlerdendir

Demiryolu manevra işleri

Ergitme ocaklarında yapılan işleri

soru-den5a.ppt
soru-den5a.ppt
soru-den5b.ppt
soru-den5b.ppt
soru-den5c.ppt
soru-den5c.ppt
soru-den5d.ppt
soru-den5d.ppt


SORULAR

Bina yıkım işleri
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SORULAR

Hava yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek

Kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini 

önlemek

8-Miğfer tipi kulak koruyucularının kullanılmasının asıl 
amacı aşağıdakilerden hangisidir

Yüzü ve kulağı korumak

Kaynak ışınlarından gözü korumak

soru-den6b.ppt
soru-den6b.ppt
soru-den6a.ppt
soru-den6a.ppt
soru-den6c.ppt
soru-den6c.ppt
soru-den6d.ppt
soru-den6d.ppt
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SORULAR

Spor ekipmanı

Portatif gaz ölçüm cihazı

9-11/02/2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi 
kişisel koruyucu donanımdır

Çelik burunlu ayakkabı

Bekçi üniforması
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SORULAR

Ek risk yaratmamalı

Koşullara uygun olmalı

10-Kişisel koruyucu donanımlarda aşağıdaki 
özelliklerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur

Kullananın sağlık 

durumuna uygun olmalı

Kullanan kişiye özel olmalı
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Amaç;

Katılımcıların, işyerinde ilkyardım 
organizasyonu ve ilgili mevzuat hakkında ve acil 
tıbbi müdahaleyle ilgili bilgi sahibi olmalarını 
sağlamaktır.
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Öğrenim Hedefleri;

Bu dersin sonunda katılımcı;
 İlkyardımın tanımını yapar, ilkyardım 

gerektiren durumları sıralar.

 İşyerinde ilkyardım organizasyonunu açıklar.

 İlgili mevzuat bilir

 İlkyardım kiti ve acil tıbbi müdahale araç ve 
gereçlerini hijyenik şartlarda muhafazasını ve 
peryodik kontrolünü bilir 
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İlkyardım:
 Dünyada kasıtlı ya da kasıtsız yaralanmalar 

sonucu her yıl yaklaşık 5 milyonun üzerinde kişi 
hayatını kaybetmektedir. 

 Bunlar arasında trafik kazası nedenli ölümler 
(yaklaşık bir milyon) ilk sırada gelmektedir. 

 Uluslararası Çalışma Örgütünün verilerine göre 
dünyada her yıl yaklaşık 500 000 kişi iş kazası 
sonucu hayatını kaybetmektedir.
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İlkyardım:
Kaza ölümlerinin

 %10'u ilk beş dakika içinde,

 %54'ü ise ilk yarım saat içinde

meydana gelmektedir. Oysa bilinçli olarak yapılan 
ilkyardım kazalar sonucu ölümleri büyük oranda 
azaltacaktır. 

Kaza yerinde ilk beş dakika içerisinde uygulanacak 
etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını 
önleme şansı vardır. 
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İlkyardım:
Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren 
bir durumda; 

 sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya 

kadar 

 hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye 

gitmesini önleyebilmek amacıyla 

 olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın 

 mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız 

uygulamalardır
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İlkyardım Eğitimcisi: 

Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından 
eğitilerek ilkyardım eğitimcisi sertifikası almış 
sağlık personelini

İlkyardımcı: 

İlkyardım tanımında belirtilen amaç 
doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç 
gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, 
ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım 
Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi,
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İŞYERLERİNDE İLKYARDIM 
ÖRGÜTLENMESİ

İşverenler ilkyardım ve benzeri konularda uygun 
donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli 
sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri 
sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve 
ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar, 

ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve 
yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki 
kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli 
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür..”
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Zorunlu ilkyardımcı istihdamı;

Az tehlikeli yerlerde her yirmi personel için bir, 

Tehlikeli yerlerde her on beş personel için bir,

Çok tehlikeli yerlerde her on personel için bir, 

“Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış 

"İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”
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İlkyardım eğitimi yöntemi

 İlkyardım eğitimlerinde yetişkin eğitimi ilkelerine 
uyulmalıdır. Eğitim görsel ve işitsel öğretim araç ve 
gereçlerine ağırlık verilmelidir.

 İlkyardım eğitimleri asıl olarak beceri eğitimleridir. 

 Beceri eğitimlerinde, her bir uygulama için kontrol 
listeleri kullanılmalıdır.
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İlkyardım eğitimi konularının içeriği, ulusal ve 
uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık 
tarafından belirlenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim 
programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından 
Bakanlıkça uygun görülenler, eğitim materyali ve 
eğitim aracı olarak kullanılabilir.
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Eğitmen İlkyardımcı

Eğitim Süresi 40 saat 16 saat

Geçerlilik 8 yıl 3 yıl

Eğitim Adı Standart Temel

Kim İmzalar Bakan Sağlık Müdürü

Yenileme Eğitimi 16 saat 8 saat



TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ PROĞRAMI

SÜRE: 16 SAAT

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

2H/Y VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

4- KANAMALARDA İLKYARDIM

5-YARALANMALARDA İLKYARDIM

6-YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM

7-KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

8-BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM

9ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

10-HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

11- GÖZ, VB YABANCI SİCİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

12-BOĞULMALARDA İLKYARDIM

13-HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ
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GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:

İlkyardım nedir?

Acil tedavi nedir?

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler?

İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır ?

Hayat kurtarma zinciri nedir?

İlkyardımcının ABC'si nedir?
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TEMEL YAŞAM DESTEĞİ:

Solunum ve kalp durması nedir?

Temel Yaşam desteği nedir?

Hava yolunu açmak için Baş -Çene pozisyonu nasıl verilir?

Hava yolu tıkanıklığı nedir?

Dış kalp masajı nasıl yapılır?

Yapay solunum nasıl yapılır?

Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Tam tıkanıklık olan kişide Heimlich manevrası nasıl uygulanır?
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İlkyardımcının temel görevleri 
Korumak, Bildirmek, Kurtarmak

1 . KORUMA
Kaza sonuçlarının 
ağırlaşmasını ya da 
başka kazaların 
oluşmasını önlemek için 
olay yerinin 
değerlendirilmesi
• Olay yerinde 
oluşabilecek tehlikeleri 
belirleyerek güvenli bir 
çevre
oluşturmaktır.

2 . BİLDİRME
Olay / kaza 
mümkün olduğu 
kadar hızlı bir
şekilde telefon 
veya diğer kişiler 
aracılığı ile 
ücretsiz telefon 
hattına sahip olan 
112 ye
bildirilmelidir.

3 . KURTARMA 
(MÜDAHALE)
• Olay yerinde 
hasta / yaralılara
müdahale hızlı 
ancak sakin ve
kendinden emin bir 
şekilde yapılmalıdır.
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İLKYARDIMCININ SORUMLULUKLARI

• Olay yeri ve özellikle kendi güvenliğini sağlamak

• Hasta / yaralıların durumunu seri bir şekilde değerlendirmek

(ABC) ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek

• Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek

• Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olabilecek etraftaki

insanları doğru bir şekilde yönlendirip organize etmek

• Bilgisini kullanarak hasta/yaralıya gerekli müdahalelerde

bulunmak

• Kırık kemik varlığında yerinde müdahale etmek

• Hasta/yaralıyı mümkün olduğunca hareket ettirmeden

müdahale yapmak
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İLKYARDIMCININ SORUMLULUKLARI

• Hasta/yaralıyı sıcak tutmak

• Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek

• Ağır hasta/yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı

sürece asla yerinden hareket ettirilmemelidir.

• Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık

kuruluşuna sevkini sağlamak
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KANAMALARDA İLKYARDIM:

Kanama nedir?

Kaç çeşit kanama vardır?

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?

Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Şok nedir?

Kaç çeşit şok vardır?

Şok belirtileri nelerdir?

Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Şok pozisyonu nasıl verilir?

hulusiorhangazili.wordpress.com



YARALANMALARDA İLKYARDIM

Yara nedir, kaç çeşit yara vardır?
Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
Yaralanmalarda ilk yardım nasıl olmalıdır?

Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
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HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Hasta / yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?

Acil taşıma teknikleri nelerdir?

Sürükleme yöntemleri nelerdir?

Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)

Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?

Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?

Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?
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SAĞLIKÇI İŞÇİ = destek elemanı

 Görevlerinden biri de ilkyardım uygulamaları olan 
sağlıkçı işçiler için hazırlanmış olan Sağlık İşçisi 
Eğitimi Standardında (TSE 12280) ilkyardım 
organizasyonu, işyeri sağlık güvenlik hizmetleri içinde 
yer alan sağlık işçilerinin bağlı olduğu organizasyon 
olarak tanımlanmaktadır.

hulusiorhangazili.wordpress.com



SAĞLIKÇI İŞÇİ = destek elemanı

 Bu standart

 "işçi sayısı 25'e kadar olan işyerlerinde bir,

 50 ye kadar olan işyerlerinde 2, 

 daha sonraki 50 - 200 işçi için ………….özellikler dikkate 
alınarak ilave bir sağlık işçisi bulunmalıdır" 

düzenlemesini içermektedir.
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• Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani 

olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi 

gerektiren olaylar bütünüdür.

• Yönetim literatüründe acil durum, “beklenmeyen ve 
önceden tahmin edilemeyen durum” olarak ifade 
edilmektedir.

ACİL DURUM 
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• Tıbbi acil durumlar: Büyük salgınlar, kitlesel

yemek zehirlenmeleri, acil kan ihtiyaçları vb.

• Hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilen

yangınlar

• Kazalar: Sanayide, kimya

tesislerinde meydana gelen kazalar, büyük

zincirleme trafik kazaları

• Bomba ihbarları

ACİL DURUM ÖRNEKLERİ-1
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•Çeşitli riskleri tamamen azaltmak veya yok etmek  

mümkün olmayabilir. Ön hazırlık; olay öncesi 

belirli eylerin gerçekleştirilmesi yoluyla acil 

durum veya afetlerin etkisini azaltmaya yardım 

edebilen önlemlerdir.

Ön hazırlık idari hükümet veya yerel yönetimler 

düzeyinde girişimde (müdahale ) bulunulmasını 

veya onarım operasyonlarını ve yaşam koruma 

anlamındaki tüm hazırlıkları veya planları kapsar.

ÖN HAZIRLIK
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Yaralanmaları önleyen güvenlik önlemlerinin 
bilinmesi
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Düşmelerin Önlenmesi-1

 Sağlık bakım hizmeti sunulan kurumlarda 
kazaların %70’ini düşmeler oluşturur.

 Çağrılar hızla yanıtlanır.
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Düşmelerin Önlenmesi-2

Düşmelere yol açabileceği öngörülen  yapısal 
tehlikeler derhal rapor edilir. 

 Aşınan zemin kaplaması (halı vs.)

 Çalışmayan ışık düzeneği
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İŞ KAZASI DURUMUNDA KURTARMA 
OPERASYONU

Kurtarma ve ilk yardım ekipleri, kazaya ilişkin 
alarmı duyduklarında hemen olay mahalline 
gidip, derhal ilk yardım müdahalesinde 
bulunacaklardır.

Acil yardım kuruluşuna daha önceden haber 
verilerek ambulansın acilen gelmesi 
sağlanacaktır.

Yaralının durumu ağır ise derhal uygun bir araç 
veya ambulansla en yakın hastaneye sevk 
edilecektir.

Yaralı helikopterle alınmışsa, en yakın sağlık 
kuruluşundaki sahaya indirilecektir.
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ACİL DURUMDA 
HABERLEŞME

 Acil durumda gerekli veya faydalı olabilecek telefon 
numaraları uygun yerlere asılacak ve güncel tutulmaları 
sağlanacaktır.

 Normal yollarla haberleşilememesi halinde, işyeri 
içinde ve dışında, alternatif haberleşme yollarına 
başvurulacaktır.
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ALARM VE TAHLİYE 
UYGULAMASI

Özellikle yangına karşı senede en az bir kez, alarm 
ve tahliye uygulaması yapılacaktır.

Bu uygulamalar yangın planına uygun olarak,
ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBU 
GÖZETİMİNDE YAPILACAKTIR.
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İLK YARDIM ARAÇ 
VE GEREÇLERİ

İşyeri içerisinde acil durum köşesi/sağlık odası 
oluşturulacaktır. Bu köşe herkes tarafından çabuk 
ulaşılabilecek bir yerde olacaktır. Kolaylıkta 
görülebilmesi için zemini beyaz renkli bir levha 
üzerine kırmızı renkli ay bulunacak, geceleri de 
aydınlatılmış olacaktır.
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İLK YARDIM MALZEMELERİ

Dershane, laboratuvar diğer çalışma alanları yakınında                                  
koruma altına alınmış bir adet İLK YARDIM ÇANTASI       
bulundurulacaktır. 

İlk yardım çantalarında;

 Kullanma yönergesi,

 Pamuk, stent bandajı,

 Batikon, turnike,

 Makas bulundurulacaktır. 

 Çanta üzerinde  “İLKYARDIM” ibaresi yazılı olacak ve 
Kızılay işareti bulunacaktır.

 Bu çantalar, her kullanımdan sonra eksikler 
tamamlanacaktır.

 Ayrıca, ilk yardım sorumlusu tarafından ayda bir kontrol 
edilecektir.

ACİL DUŞ
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Sağlık odasında görevli araştırma görevlisince kayıt 
ve protokol defteri tutulacak, yapılan ilk yardım 
deftere işlenecektir.

Odada ilk yardım için gerekli olan tüm 
müdahale araç, gereç ve ilaçlar 
bulundurulacaktır.

mevcut araçlardan uygun olan bir 
tanesi ambulans olarak tutulacaktır.

 Görülebilen yerlere; sağlık odasının bulunduğu yeri 
gösteren ve bu odadan kimlerin sorumlu olduğunu 
belirten uyarı yazıları asılacaktır.

hulusiorhangazili.wordpress.com



Yüz ofis çalışanı istihdam eden bir işveren ‘temel ilk yardım 
eğitmeni’ sertifikası almış kaç ilk yardımcı bulundurmak 
zorundadır?
A)25
B)20
C)15
D)10
E)5
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Yüz ofis çalışanı istihdam eden bir işveren ‘temel ilk yardım 
eğitmeni’ sertifikası almış kaç ilk yardımcı bulundurmak 
zorundadır?
A)25
B)20
C)15
D)10
E)5
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Koma ve bilinç kapalılığı durumunun bulunması hâlinde 
hasta/yaralıya verilmesi gereken en uygun pozisyon 
aşağıdakilerden hangisidir?   

a. Sırtüstü, düz olarak   

b. Bacaklar kaldırılmış sırtüstü, düz olarak  

c. Düz, baş on derece kaldırılmış durumda 

d. Sol yana yatmış durumda   

e. Yarı yüzüstü güvenli yan pozisyonda 
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Koma ve bilinç kapalılığı durumunun bulunması hâlinde 
hasta/yaralıya verilmesi gereken en uygun pozisyon 
aşağıdakilerden hangisidir?   

a. Sırtüstü, düz olarak   

b. Bacaklar kaldırılmış sırtüstü, düz olarak  

c. Düz, baş on derece kaldırılmış durumda 

d. Sağ yana yatmış durumda   

e. Yarı yüzüstü güvenli yan pozisyonda 
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Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu ile zehirlenmelerde 
ilkyardım uygulamasıdır?   

a. Hasta temiz havaya çıkarılır veya ortam havalandırılır   

b. Yarı oturur pozisyonda tutulur, bilinç kapalı ise koma 
pozisyonu verilir  

c. Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır  

d. Yaşamsal belirtiler değerlendirilir  

e. Hepsi  
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Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu ile zehirlenmelerde 
ilkyardım uygulamasıdır?   

a. Hasta temiz havaya çıkarılır veya ortam havalandırılır   

b. Yarı oturur pozisyonda tutulur, bilinç kapalı ise koma 
pozisyonu verilir  

c. Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır  

d. Yaşamsal belirtiler değerlendirilir  

e. Hepsi  
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Meslek Hastalıkları



AMAÇ;

Katılımcıların, çalışma ortamından kaynaklanan 
nedenlerle meydana gelen özel bir hastalık grubu olan 

meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar konularında 
sebep-sonuç ilişkilerini bilmelerine ve kavramalarına 
yardımcı olmaktır.
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Öğrenme Hedefleri

Bu dersin sonunda katılımcılar;

 Meslek hastalığını tanımlar

 Meslek hastalıkları sınıflandırır

 Meslek hastalıklarının tıbbi ve yasal tanı sürecini kavrar

 Meslek hastalıklarından korunmayı açıklar

 İşle ilgili hastalıkları sayar

 İlgili mevzuatı bilir
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MESLEK HASTALIKLARININ ÖZELLİKLERİ

• Kişiler işe girişte fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklıdır

• İşte belli bir süre çalıştıktan sonra hastalık çıkar

• İş yerinde insan sağlığına zararlı 
– Kimyasal etmenler

– Fiziksel etmenler

– Biyolojik etmenler bulunur
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506 sayılı SSK Yasasına göre;

Yalnızca SSK’na bağlı sigortalı işçiler için

Meslek Hastalığı ve İş Kazası uygulaması vardı...

5510 sayılı yasa ile bu hak bütün çalışanlara verilmiştir!

GENEL BİLGİLER
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Bu listeleri;

SGK Yüksek Sağlık Kurulu yapar.

Konusunun uzmanı öğretim üyeleri ve

Bürokratlardan oluşan bir kuruldur.

Meslek Hastalıkları listesini kim / kimler  hazırlar?

GENEL BİLGİLER
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Tedavi gerekmeden iyileşebilenler var

Tedavi ile iyileşebilenler var

Aynı seviyede kalabilenler var

Ölüme kadar ilerleyebilenler var

TEMEL ÖZELLİKLER

GENEL BİLGİLER
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 Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre; 

 Tekrarlanan bir veya birkaç sebeple 

 İşin yürütüm şartları yüzünden uğradığı 

 Geçici veya Sürekli 

 Hastalık, 

 Sakatlık veya 

 Ruhi arıza halleri 

MESLEK HASTALIKLARI AZ BİLİNİYOR!

2

1

3 4

5

6

7

Meslek Hastalıkları
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MESLEK HASTALIKLARININ ÖZELLİKLERİ

• Bu etmenler Mak değeri üzerinde olmalı

• Kişi bu zararlı etmenlere maruz kalmalı

• Sübjektif şikayetler 

• Fizik muayene bulguları

• Mesleki anamnezi meslek hastalığını düşündürmeli 

• Laboratuvar tetkikleri bunu teyit etmeli

• Birden fazla kişide görülmesi

• Çalışma ortamından uzaklaşınca hastalığın gerilemesi

• Nükslerin meydana gelmesi

• Alerji testlerinin müspet olması
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 Ciltte kaşıntılar ve egzama ,

 Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık,

 Burun ve koku almada rahatsızlıklar,

 Solunum yolları tahrişleri,

 Öksürük, 

 Hırıltılı solunum, 

 Nefes darlığı

 Bronşit, 

 AC ödemi ve pnömoni,

 Mide bulantısı,

 İştahsızlık, 

 Kusma, 

 Adale krampları.

GENEL BİLGİLER
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Sağlık Gözetimi Yapanın Sorumlulukları

Meslek hastalığı konusunda çalışanı 

bilgilendirir ve rızasını alır

Bütün bilgileri kayıt altına alır ve korur

Meslek hastalığı maruziyetinin genel veya 

kişiye özel olabileceğini bilir

Meslek hastalığında etken uygun/geçerli 

yöntemle belirlenmeli.

Kişiye özel maruziyet kaydı tutulmalı.
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Sağlık Gözetimi Yapanın Sorumlulukları

Maruziyet saptanırsa;

• Risk değ. ve alınan önlemler gözden geçirilir.

• Riski azaltma/önleme işinde uzman ve yetkili izni alınır.

• Maruz kalan diğer işçiler için önlem alınır.
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Sağlık Gözetimi Yapanın Sorumlulukları

Çalışanın/çalışanların yer değişikliği 

vs yeni düzenlemeler yapılabilir.  

Örnek;

Havadaki kurşunun(haftada 40 saat çalışanda) 

zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 

0,075mg/m3 ten fazla ise ve işçinin kanında 

40 ug/100 ml den fazlaysa tıbbi gözetim 

yapılır.
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Yükümlülük süresi nedir?

GENEL BİLGİLER
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Etkenle temas kesildikten sonra

yasa ile belirlenmiş olan belli bir süre içerisinde

meslek hastalığı nedeni ile başvuru yapılırsa

bu yardımlardan yararlanılabilir.

Yasa ile belirlenmiş olan bu süreye YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ denir

Çalışma Hastalık  

Yükümlülük süresi

BİTTİ BAŞVURU

5510 sayılı Yasa 14. madde

GENEL BİLGİLER
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Meslek hastalıkları tanı süreçleri

İşyeri Hekimi İşyeri yönetimi M. H. Hastanesi

Bildirim 

İşyeri Hekimi Hastaneye sevk M. H. Hastanesi

Bildirim 

İşyeri yönetimi

Hastaneye gider M.H.Hastanesi İşyeri yönetimi

Bildirim 

1

2

3
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Ancak;

Listede yer almasa bile,

Yükümlülük süresi aşılmış olsa bile,

Hastalığın iş ile ilişkisi olduğu kanıtlanırsa

SGK Yüksek Sağlık Kurulu Kararı ile

Meslek Hastalığı sayılır.

Her hastalık “Meslek Hastalığı” sayılmaz !

GENEL BİLGİLER
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Hangi Hastaneler Meslek hastalıkları tanısı koyabilir?

 Meslek Hastalıkları Hastaneleri

 İstanbul 

 Zonguldak

 Ankara 

 Yetkilendirilmiş Tıp Fakülteleri

 Yetkilendirilmiş Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
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MESLEK HASTALIKLARININ TEŞHİSİ

• Hastalık anamnezi

• Mesleki anamnez  

• Sistemik fizik muayene

• Rutin laboratuvar tetkikleri

• Özel laboratuvar tetkikleri

yapılması gerekir
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Meslek Hastalığı Tanısı öykü sorgusu:

1. Yapılan tüm işler

2. İşyeri maruziyetleri

3. Belirtilerin zamanla ilişkisi

4. Benzer yakınmaları olan başka çalışanların varlığı

5. İş dışı etmenler 
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Meslek Hastalığı Tanısı laboratuar
yöntemleri:

1. Patolojik 

2. Biyokimyasal

3. Radyolojik
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Laboratuar yöntemleri :

Genetik veya alerji testleri: 

kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında 

serum alfa 1 antitripsin  eksikliği, 

hemolitik kimyasallara duyarlıkta  G6PDH eksikliği, organik  
madde hiper sensitivitelerinde  IgE, IgG bakılması  gibi.
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MESLEK HASTALIKLARININ TEŞHİSİ

• Meslek  hastalıkları  içinde  patognomonik klinik veya  
laboratuvar  bulguları olan    çok   az   hastalık    vardır.   

• Benzen   intoksikasyonuna bağlı    anemi, 

• akrilamid zehirlenmesinde görülen  periferik nöritis,

• bisinozise bağlı  bronşit, 

• asbestoza bağlı  fibrozis, 

• berilyozis granülomu ya  da  

• silikoz nodülasyonu örneklerinde  olduğu   gibi  çoğu  
meslek  hastalığında yeterince bulguya  ulaşılamaz ve 
asıl etken ortaya  konulamaz. 
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İş Nedeniyle Şiddetlenen (agreve olan) 
Meslek Dışı Hastalıklar

• Kronik bronşit

• Deri Hastalıkları

• Mental hastalıklar 
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Tedavide başlıca ilkeler:

• Maruziyetin sonlandırılması

• Varsa spesifik tedavi

• Gerekiyorsa destekleyici tedavi 
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MESLEK HASTALIKLARI HASTANELERİNİN 
LABORATUVARLARI

1. Hizmet hst. olanlar 2. İhtisas hst. olanlar
• Biyokimya - EEG
• Hematoloji - EMG
• Bakteriyoloji - Solunum fonksiyon testleri
• Röntgen - Kan gazları
• EKG
• Patoloji

3. Özel Laboratuvarları
* Toksikoloji

* İş psikolojisi
* Odiyoloji
* Endüstri alerjisi
* Ergonomi lab. 

26hulusiorhangazili.wordpress.com



MESLEK HAST.SINIFLANDIRILMASI
a) Hastalığın geliştiği doku, organ ya da sisteme göre 
sınıflandırma:

• Deri hast.(temas-kontakt dermatitleri),

• Akciğer hast.(pnomokonyoz, bissinoz, silikoz)

• Kan hast.(anemi, lösemi vs)

• Dolaşım sistemi hast.(hipertansiyon, varis)

• Sinir ve ruh hast.

• Enfeksiyon hast. (şarbon,weil, bruselloz, hepatit)
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MESLEKİ DERMATOZ
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SGK Kanununa
Göre Sınıflama
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A Grubu: 
Kimyasal Maddelerle Oluşan Meslek Hastalıkları:

• Arsenik 

• Cıva 

• Organik fosfor

• Krom 

• Nikel 

• Kurşun

• Solventler (benzen, CS.) 

• Amonyak 

•Aldehitler
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B Grubu:

Deri Hastalıkları:

• Deri kanserleri ve prekanseröz 

deri hastalıkları (kurum, zift, katran, asfalt, 
antrasen, mineral yağlar, parafin)

• Kanserleşmeyen deri hastalıklar
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C Grubu: 
Pnomokonyoz ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi 
Hastalıkları:

• Silikoz

• Bissinoz

• Asbestoz 

• Bronşial astım

• Silikotuberkuloz 

• K.İ.P. (kömur işçisi pnomokonyozu)

• Sideroz
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D Grubu: 
Meslek Bulaşıcı Hastalıklar:

• Viral hepatit

• Salmonella infeksiyonları

• Şarbon 

• Kuduz

• Amibiasis 

• Malaria

• Bruselloz
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E Grubu;
Fizik Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları:

• Gürültü 

• Radyasyon

• Basınç 

• Vibrasyon 

• Termal konfor(ısı, nem, hava akım hızı)
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1.meslek Hast.İşyerine yönelik çalışmalar 

İşyeri Ortam Analizleri: İşyerindeki sağlığa zararlı 

etkenlerin ölçümü hem meslek hastalıklarının 

önlenmesi, hem de meslek hastalığının tanısını 

koymada önemlidir. Her bir madde için izin verilecek 

en yüksek doz değerlendirmesi de böylece anlam 

kazanır. 

M.A.C.: Daha çok kısa sürede etki gösteren maddeler için 
kullanılmaktadır.

T.L.V.: Daha çok uzun sürede etki eden maddeler 

için kullanılmaktadır. Bu işyerindeki günlük ortalama 

değer ya da eşik değeri göstermektedir.
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2.Çevreye yönelik çalışmalar

• Çevreden gelecek zararların incelenmesi ve önlenmesi. 

• İşyerindeki maddelerin insan vücudunda  hangi 
değerlerde tehlikeli olacağı bilinmesi. 

• Zararlı etkene karşı koruyucuların durumu ve işçilerin 
davranışları?
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KİMYASAL ETMENLERLE MEYDANA GELEN 
MESLEK HASTALIKLARI

MESLEK HASTALIĞI: 

Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan
sebeplerle veya işin yürütüm şartları nedeniyle
meydana gelen geçici veya kalıcı hastalık, sakatlık, ruhi
arıza halleridir. 

• Endüstride binlerce organik ve inorganik madde
kullanılır. 

• Bunların çoğu insan sağlığına zararlıdır. Bu nedenle, 
kimyasal maddelerle oluşan meslek hastalıklarına sık
rastlanır. 
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KURŞUN

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

Kimyasal Simgesi : Pb

Özgül Ağırlığı : 11.3

Erime noktası : 327 o C

Atom Ağırlığı : 207

Kaynama : 1525 o C

Görünüşü: Gri renkli, yumuşak, ağır 

metal

38hulusiorhangazili.wordpress.com



Kurşun Zehirlenmesine Yolaçan İşler:

150’den fazla iş türünde olabileceği bilinmektedir.

1.Kaynakçılık ve lehimcilikte buharlaşan

kurşun oksit partikülleri (füme kurşun)

(0,11 mikron boyutunda) solunması sonucu

zehirlenme görülür.

2.Sülyen ve diğer boya çeşitlerine karışan

kurşunun taşıma ve kullanımı sırasında havaya

karışımı sonucu yapabilir.
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KAYNAK DUMANI
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Kurşun Zehirlenmesine Yolaçan İşler

3.Akümülatör plakası yapımında, kaynatılmış kurşun

buharının solunması ile akut zehirlenme olur.

Ülkemizde en çok görülen zehirlenme şeklidir..

4.Bina ve gemi boyamasında, boyalı araç ve

gerecin sökümü ya da kaynak yapılmasında

zehirlenme olabilir. Bir çok ülke boyalardaki 

kurşun miktarı %2’yi aşmaz.
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Kurşunun Vücuda Girişi;

• En çok solunum yolu ile vücuda girer. 

• Sindirim yolu ile giren kurşunun 1/10’u dolaşıma katılır. 

• Deri yolu ile organik Pb’lu maddeler bulaşır
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Vücutta Pb Depolanması:
Özellikle eritrosit içine girer (%95’i). Kemik, karaciğer, beyin, 
böbrek ve çizgili kaslarda toplanır. 

Kemikte Pb3(PO4)2 hâlinde depo edilir.

Kanda, kurşun SH (sülfidril) grubu taşıyan enzimleri 
bağlayarak enzim aktivitesini bozar.

Eritrositin hücre zarını etkileyerek elektrolit alışverişini 
bozar. Sonuçta eritrositin hemolizine neden olur. 

Dolayısıyla anemi yapar. 
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Vücutta Pb Depolanması:
Ayrıca eritrosit yapımında önemli görevi olan A.L.A dehidraz 
enzimini bağlar. 

Böylece kanda protoporfirinIX ve idrarda Koproporfirin-III. 
birikimi olur. 

Bu, erken tanıda önemli bir bulgudur.

•Arteriollerde spazm yapar (etki şekli açıklanamamıştır),

•Konstipasyon,

•M.S.S.’ni etkiler, paralizi yapar.
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Akut/Kronik Pb Zehirlenmesi:

Akut zehirlenme azdır. Düşük  ve  intihar teşebbüsü ile bol 
kurşunlu ilaç alımında ortaya çıkabilir.

Kronik  zehirlenmeye sanayide sık karşılaşılır

•Karın ağrısı, Kabızlık, Kansızlık

•Halsizlik (kas ve eklem ağrıları), İştahsızlık

•Kadınlarda adet düzensizliği

•Erkekte sekonder sterilite

•Retinada bozukluk sonucu geçici görme kusuru
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Akut/Kronik Pb Zehirlenmesi:

•Diş etlerinde mor band (Burton):  Bir  akümülatör  yapım  
yerinde  89  işçinin  28’inde (%31.4)  bu  bulgu  
belirlenmişti.  Bu  bulgu  bizmut  (siyah),  civa (mavi),  
antimon  ve arsenik (yeşilimsi) zehirlenmelerinde 
görülebilir.

•Felçler: Daha çok ekstensör kaslarda (n. radialis) olur. El 
bileği düşer.
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Laboratuvar Bulguları:
•Anemi (normokrom, mikrositer, lenfositoz)

•Kanda kurşun: Normal değer: 400 mikrogram/l. 

700 mikrogram/l sınır değerdir.

700mikrogram/l’den yüksek tehlikeli.

•İdrarda kurşun: Normal değer 80mikrogram/L’dir. 130 
mikrogram/L’nin üzerindeki tehlikelidir.

•İdrarda koproporfirin: Normal değer 150 mikrogram/L’dir. 
300 mikrogram/L üzerindeki

değerler tehlikeli.

•İdrarda A.L.A.: Normal değer 6 mikrogram/L’dir. 10  
mikrogram/L üzerinde tehlikelidir
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KURŞUN iNTOKSiKASYONLARINDAN KORUNMA 
YOLLARI

A- TIBBi KORUNMA TEDBiRLERi

B- iŞYERiNE AiT KORUNMA TEDBiRLERi

C- KiŞiSEL KORUNMA TEDBiRLERi

D- YASAL DÜZENLEMELER
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A- TIBBi KORUNMA TEDBiRLERi

• iŞE GiRiŞ MUAYENELERi

• PERiYODiK MUAYENELER

• EĞiTiM ve UYARMA
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B- iŞYERiNE AiT KORUNMA TEDBiRLERi

• ETKiLi ASPiRASYON SiSTEMi OLMALI

• TABAN SU GEÇiRMEZ ve YIKANABiLiR MALZEMEDEN OLMALI

• DUVAR ve TEZGAHLAR YIKANABiLiR ÖZELLiKTE OLMALI

• iŞ YERi KiŞi BAŞINA 15 m3 DÜŞECEK BÜYÜKLÜKTE OLMALI

• EL, YÜZ, AĞIZ YIKAMA iMKANLARI SAĞLANMALI

• YEMEK YEME ve DiNLENME YERLERi OLMALI

• iŞ YERi HAVASINDA KURŞUN 0.15 mgr/m3'u GEÇMEMELi
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C- KiŞiSEL KORUNMA TEDBiRLERi

• iŞ ELBiSESi
• ÖNLÜK
• LASTiK ELDiVEN
• UYGUN AYAKKABI
• GEREKTiĞiNDE KULLANILACAK MASKE VERiLMELi
• EL, YÜZ, AĞIZ YIKAMA ALIŞKANLIĞI SAĞLANMASI
• KiŞiSEL TEMiZLiK ALIŞKANLIĞI
• iŞ YERiNDE HERHANGi BiR ŞEY YENiLMEMESi
• KESiNLiKLE SiGARA iÇiLMEMESiDiR
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KİMYASAL ETMENLERLE MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI

SOLVENTLER



Solventler

- Eritici ve çözücü maddelerdir. 

- Endüstride yaygın olarak kullanılırlar.

- Eritici ve çözücü olarak kullanışları yanında, üretimde 
ana ve ara madde olarak kullanılırlar.

- Tümü insan sağlığına zararlı maddelerdir.
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SOLVENTLERiN KULLANILDIĞI YERLER

• BOYA TERKiBiNE GiREREK YÜZEY KAPLAMA iŞLERiNDE

• DEĞiŞiK MADDELERiN YUMUŞATILARAK ŞEKiL VERiLMESi iŞLERiNDE

• HAYVANSAL VE BiTKiSEL YAĞLARDAN TEMiZLEME iŞLERiNDE

• KURU TEMiZLEME iŞLERiNDE

• MAKiNA PARÇALARININ YAĞLARDAN TEMiZLENMESiNDE

• ÇEŞiTLi KiMYASAL MADDELERiN ÜRETiMiNDE 

• YAPIŞTIRICILARIN ÜRETİMİNDE KULLANILIRLAR
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SOLVENT TEHLiKELERi

a.ATEŞ ALMA, PATLAMA TEHLiKELERi

b.SAĞLIK AÇISINDAN iNTOKSiKASYON 
TEHLiKELERi
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a. ATEŞ ALMA, PARLAMA, PATLAMA TEHLiKELERi

• ÇOĞU YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI MADDELERDiR

• ODA ISISINDA BiLE PATLAYICI OLABiLiRLER

• MUHAFAZA KAPLARI ÜZERiNDE PARLAMA NOKTASI 
BELİRTİLİR

• TÜM İŞLEMLER BU ISI ALTINDA YAPILMALI

• ÇALIŞMA ORTAMININ ISISI DÜŞÜK TUTULMALIDIR
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benzen

• Çok zehirli olduğundan bir çok ülkede çözücü olarak 
kullanılması yasaklanmıştır.

• C. Hunter ‘Siz benzene dikkat ediniz, diğer aromatikler 
kendi kendilerinin hakkından gelirler’.

• Kauçuk, yapıştırıcılar ve mürekkep için iyi bir çözücüdür
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benzen

• En çok solunum yoluyla absorbe olur.

• Kİ nde irreversıble zararlar veren mutajenik bir 
maddedir

• Aplastik anemi veya lösemiye neden olur

• Kişi hassasiyeti farkeder.

• Anemi yıllar sonra hatta iş bıraktıktan sonra bile ortaya 
çıkabilir

• Aplastik anemiyi diğer nedenlerden ayırt etmek için bir 
yöntem yok.
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benzen

• İşyeri havasındaki benzen konsantrasyonu

• İdrarda toplam fenol miktarı

• Fenol tayini yapılamazsa organik idrarda organik 
sülfatların toplam sülfat miktarına oranı,

• normalde inorganikler %90dır. 

• %80den az olması fenol sülfat miktarında tehlikeli bir 
yükselme var demektir.
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PNÖMOKONYOZLAR

• Solunum yolu ile akciğerlere giren tozların 

birikmesi  sonucu meydana gelen, az veya çok 

akciğerlerin radyolojik değişiklikleriyle birlikte 

bulunan hastalıklara Pnömokonyoz denir.

• Neden olan maddeye göre değişik seyir

gösterirler; öldürücü, malul bırakıcı çeşitleri 

yanında klinik belirti vermeden sürüp giden 

pnömokonyozlar da vardır. 

• Pnömokonyoz çalışma ortamında bulunan toza

maruz kalma sonucu oluşur. 
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Etken ve Nitelikleri:

Etken tozdur. 

Havadaki tozların birbirinden ayırımı yapılabilir. 

Sigara dumanı 0,5 mikrondan küçük katı parçacıklar. 

Tozun (pnömokonyoz  yapan) özellikler:

0,1-5 mikron büyüklükteki tozlar solunabilen tozdur
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Pnömokonyozların Sınıflandırılması;

• Silikozis (Silikatın yol açtığı ),

• Talkozis (Talk tozunun yol açtığı ),

• Antrakozis (Kömür tozunun yol açtığı K.İ.P)

• Beriliozis (Berillium tozunun yol açtığı),

• Bissinozis (Pamuk tozunun yol açtığı),

• Stannozis (Kalay tozunun yol açtığı),

• Bagassozis (Şeker kamışı tozunun yol açtığı)

• Asbestozis (Asbest tozu ile oluşan mezotelyoma,) 
vb.
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• Akciğerlerde proliferatif reaksiyon ve 

fibrosis yapan tozlardan oluşan çok ağır seyreden 
hastalıklar: Silikozis, Asbestoz, Talkozis

• Akciğerlerde fokal amfizem yapan, sık iş  

göremezliğe neden olan ağır seyreden

hastalıklar: K.İ.P.(Kömür İşçileri Pnömokonyozu)

• Akciğerlerde gevşek fibrozis yapan, 

yabancı cisim reaksiyonu oluşturan orta 

derecede iş göremezlik yapanlar: Kil, Mika, 

Feldispat ile oluşan Silikatozlar

65hulusiorhangazili.wordpress.com



• Akciğerlerde allerjik etki yapan, orta

derecede iş göremezlik nedeni olan ve hafif

seyredenler: Bissinozis, Çiftçi akciğeri, Bagassozis

• Akciğerlerde doku reaksiyonu yapmayanlar

ve inert tozlardan oluşan hafif seyredenler:

Siderizos (Fe), Baritozis, Stonnozis

• Akciğerlerde pnömoni yapan tozlar: 

Berilyum, Manganez, Vanadyum

• Karışım halinde ve silise göre daha ağır 

klinik tablolar oluşturanlar: Sidero-Silikoz,

Sutrako-Silikoz vb.
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Tozun Akciğerlere Girişi

Şu halde; tozun büyüklüğü, yapısı, havadaki 

yoğunluğu (mgr/cm3) önemlidir. 

Örneğin; 0,1-5 mikronluk 800/cm3 (silis tozu) 

tehlike sınırını aştığı halde kömür tozu için 

zararlı sınırda değildir.

Maruz kalma süresi: Silikoz-Asbestoz 7 yıl, Maden kömürü 
10 yıl. Temizleme tozu 6 ay.

Kişisel farklılıklar: vücut reaksiyonlarının 

farklılığı nedeniyle  (sigara, tbc, vb) aynı yerde 

çalışanlarda oluşum hızları farklı olmaktadır.
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Tozun Ölçüm ve Analizi

Toplam  toz konsantrasyonu ve solunabilir  toz 
konsantrasyonu olmak  üzere iki değerlendirme yapılır. 

Kişisel maruziyetin  değerlendirilmesinde  genellikle 
solunabilir  toz konsantrasyonu, 

işyeri ortamı  değerlendirmesinde ise ortam toplam   
toz  konsantrasyonu ölçümü  yapılır.  
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Koruyucu Çalışmalar:

1)İşe giriş muayenesi: Akciğer grafisi çekilmeli, göğüs çapı 
(nefes alış ve nefes verişte) ölçülmeli. Alerjik reaksiyonu 
olup olmadığı, daha önceki işi ile ilgili bilgi alınmalı. 
Solunum fonksiyon testi yapılmalıdır.

2)Tozlu iş yerinde çalışan işçilerde 6 ayda bir akciğer grafisi 
ve diğer muayeneler yenilenmeli
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Koruyucu Çalışmalar:

3) İşin özelliğine göre kişisel koruyucu 

araç ve gereçler sağlanmalı ve kullanma 

eğitimi yapılmalı.

4) İş yerinde tozu uzaklaştırıcı yöntemler (aspirasyon, yaş 
yöntem, maske, su bandı, vb)uygulanmalıdır.  Aralıklı  olarak  
iş  ortamında  toz ölçümü  yapılarak  izin  verilen  doz 
altında tutulması sağlanmalıdır.
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Pamuk Tozu

• Özellikle hafta sonu tatilinden sonraki ilk iş gününde, 
çalışmaya başladıktan birkaç  saat  sonra  meydana 
gelen  akut  astmatiform tablo  tipiktir (Pazartesi 
hastalığı;  Monday sickness). 

• Sonraki günlerde belirtilerin şiddeti azalır,  hafta 
sonuna doğru   tamamen kaybolabilir,   ancak ertesi  
hafta   aynı  belirtilerle seyreden  tablo tekrarlar. 
Atakların şiddeti değişik olmakla  birlikte, genellikle 
hafif seyirlidir. 
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Aşağıda yer alanlardan hangisi meslek hastalıklarına karşı 
alınacak genel tedbirler arasında yer almaz?
A) Meslek hastalığı yapan zehirli ve zararlı
maddelerle çalışılan işyerlerinde, işçiler kişisel
koruyucularını temin ederek işe geleceklerdir.
B) Çalışanların işyerindeki meslek hastalığı 
meydana getirebilecek maddeler hakkında 
eğitimi sağlanmalıdır.
C) İşyerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeler, teknik 
imkân varsa aynı işi gören daha az zehirli ve zararlı maddeler 
ile değiştirilmelidir.
D) Meslek hastalıklarından korunmak için uygun işe 
yerleştirmeye önem verilecek, işe giriş muayeneleri düzenli 
olarak yapılacaktır.
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Silikozisin önlenmesi bakımından aşağıdaki 
yöntemlerden koruyucu gücü en düşük olan 
hangisidir?

A) Etkili – boşaltıcı (vakum) havalandırma sistemi 

kurmak

B) Toz maskesi kullanmak

C) Islak yöntem kullanmak

D) Yılda bir akciğer filmi çekmek
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Toza bağlı akciğer hastalıklarının oluşu 
bakımından en riskli toz büyüklüğü 
hangisidir?

A) 1 mikrondan küçük olanlar

B) 1-5 mikron büyüklüğünde olanlar

C) 10-15 mikron büyüklüğünde olanlar

D) 20-25 mikron büyüklüğünde olanlar
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Mesleki sinir sistemi hastalıklarına neden olan 
aşağıdaki nörotoksik maddelerden hangisi 
alzheimer hastalığına neden olabilir?

A) Cıva                        B) Kurşun

C) Barbituratlar          D) Alüminyum
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Tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıklarının oluşunda 
tozun fibrojenik potansiyeli önemlidir. Aşağıdaki tozlar 
arasında fibrojenik potansiyeli en düşük olan toz 
hangisidir?

A) Demir tozu B) Kömür tozu
C) Silis tozu D) Asbest lifi
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Asbest etkilenimi sonucu oluşan sağlık sorunları 
bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Malign plevral tümör
B) Plevrada kalsifikasyon
C) Plevra boşluğunda sıvı toplanması
D) Akciğerlerde üst zonlarda mikronodüler görünüm
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"Meslek hastalığı" tanı sürecinde hekimlerin elindeki en 
etkin araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öykü
B) Fizik muayene
C) Radyolojik incelemeler
D) Laboratuvar incelemeleri
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SORULAR

2

3

1-Çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu 
değerlendirilen Asbestle çalışacak her işçinin daha sonraki 
sağlık durumlarının değerlendirmesi en az kaç yılda bir 
tekrarlanması zorunludur

1

5
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SORULAR

10

20

2-İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları 
işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları 
maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle 
saklaması zorunludur

40

50
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SORULAR

Fibrojenik

Toksik

2-Akciğerlerde birikebilen, fakat herhangi bir hastalık 
yapmayan tozlara genel olarak ne ad verilir

İnert

Kanserojen
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SORULAR

Silikoz

Asbestoz

3-Genellikle pamuk ile çalışan işçilerde 
görülen mesleki toz hastalığına ne denir

Berilyoz

Bissinoz
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SORU

Hangisi meslek hastalığı sınıflandırılmasında yer 
almaz?

A) Cinsiyete göre sınıflandırma
B) İşyerlerindeki faktörlere göre sınıflandırma
C) Hastalığın türüne göre sınıflandırma
D) Hastalığa neden olan faktöre göre sınıflandırma
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Toz kontrolünde uygulanan en eski yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Islak(yaş) yöntem uygulamak
b. Kuru yöntem uygulamak
c. Ayırmak
d. Kapalı Durama Getirmek

97hulusiorhangazili.wordpress.com



Toz kontrolünde uygulanan en eski yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Islak(yaş) yöntem uygulamak
b. Kuru yöntem uygulamak
c. Ayırmak
d. Kapalı Durama Getirmek

98hulusiorhangazili.wordpress.com



Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan meslek 
hastalıkları listesinde yer almaz?
A)Mesleki solunum sistemi hastalıkları
B)Kimyasal etkenlere bağlı meslek hastalıkları
C)Mesleki ruh hastalıkları
D)Fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalıkları
E)Mesleki cilt hastalıkları

99hulusiorhangazili.wordpress.com



Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan meslek 
hastalıkları listesinde yer almaz?
A)Mesleki solunum sistemi hastalıkları
B)Kimyasal etkenlere bağlı meslek hastalıkları
C)Mesleki ruh hastalıkları
D)Fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalıkları
E)Mesleki cilt hastalıkları

100hulusiorhangazili.wordpress.com



Aşağıdaki etkenlerden hangisinin burun boşluğu veya 
sinüslerde kanser oluşumuna yol açtığı gösterilmiştir?
A)Nikel
B)Kurşun
C)Vinilklorid
D)Alfatoksin
E)Hepatit B virüsü
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Meslek hastalığı tanısı konulurken çalışanın ayrıntılı çalışma 
öyküsünün öğrenilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?
A)Kişinin iş dışı etkilenmelerini öğrenmek için hobi ve 
alışkanlıkları araştırılmalıdır
B)Hastalığın belirtilerinin çalışma temposuyla ilişkisi 
öğrenilmelidir
C)Kişinin en son çalıştığı işyerinde yaptığı işi öğrenmek 
yeterlidir
D)Çalışılan işyerinde kişinin esas olarak yaptığı iş ve hangi 
maddelerle teması olduğu öğrenilmelidir
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Bazı kimyasal tozların kişide yaratığı etkilerle ilgili,
I.Kireç tozu, deriyi tahriş eder
II.Kadmiyum tozu tahriş ve zehirlenmeye neden olur
III.Pamuk tozu alerjiktir
IV.Arsenik tozu alerjiktir
İfadelerinden hangisi yanlıştır?
A)Yalnız II
B)Yalnız IV
C)Yalnız I
D)Yalnız III
E)II veIII
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Pamuk ipliği yerine suni iplik kullanılması ile hangi meslek 
hastalığı azalır?

a. Bissinozis

b. Silikozis

c. Pnömokonyoz

d. Siderozis

e. Asbestozis
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Silikozis ile ilgili hangisi yanlıştır?

a. Tbc ile birlikteliği sıktır   

b. Madencilerde görülür    

c. Kumlama işçilerinde görülür                    

d. AC alt segmentlerinde tutulum olur 
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Aşağıdakilerden hangisi İşitsel mesleki hastalıklardan biridir?
A- Gürültü sağırlığı 

B- Diplopi

C-Otosklerozis

D-Presbiakuzi

E-Menier Hastalığı
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Hangisi meslek hastalıkları gruplamasında yoktur?

a. fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları,
b. mesleki kanserler,
c. mesleki deri hastalıkları ,
d. bulaşıcı mesleki hastalıkları,
e. kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları

113hulusiorhangazili.wordpress.com



Hangisi meslek hastalıkları gruplamasında yoktur?

a. fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları,
b. mesleki kanserler,
c. mesleki deri hastalıkları ,
d. bulaşıcı mesleki hastalıkları,
e. kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları
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Vücut titreşimi için günlük 8 saatlik maruziyet eylem değeri 
nedir?

a. 0.5
b. 2.5
c. 1.15
d. 5
e. 6
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Vücut titreşimi için günlük 8 saatlik maruziyet eylem değeri 
nedir?

a. 0.5
b. 2.5
c. 1.15
d. 5
e. 6
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İşle İlgili Hastalıklar



Amaç;

hulusiorhangazili.wordpress.com

Çalışma yaşamında işle ilgili hastalıkların önemi 

hakkında bilgi sahibi olmak.
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Öğrenim hedefleri;

• İşle ilgili hastalıkların tanımı ve meslek hastalıklarından 
farklılıkları,

• İşle ilgili hastalıklarda neden-sonuç ilişkisinin 
değerlendirilmesi,

• İşle ilgili hastalıkların tipleri 
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Fiziksel  

Kimyasal

Psikolojik

Enfeksiyon 

Ağır iş yükü

İş kazası

Meslek 

hastalıkları

GELENEKSEL

RİSKLER

Bilgiye 

dayalı ve 

yoğun iş

Alerjiler

Psikososyal

etmenler

Çalışma??

GEÇİŞ

SÜRECİ 

20. yy

1990
2000

21. yy

2010

YENİ 

RİSKLER
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Çalışanlarda Görülen Hastalıklar
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Dünya Sağlık Örgütü, işle ilgili hastalıkları şöyle tanımlar:

“İşle ilgili hastalıklar (Work-Related diseases) yalnızca bilinen 
ve kabul edilen meslek hastalıkları değil fakat oluşmasında 
ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer 
sebepler arasında önemli bir faktör olduğu hastalıklardır.”

Kısaca “Çalışma koşulları ile doğal tarihi (gelişmesi) değişen 
hastalıklar, işle ilgili hastalılardır
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İşle ilgili hastalıklar

• Kas iskelet sistemi hastalıkları

• Koroner kalp hastalıkları

• Kronik solunum sistemi hastalıkları

• Hipertansiyon

• Kardiyomiyopati

• İşe bağlı anksiyete

• Mide ve duodenum ülseri…
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Meslek Hastalıkları

Etmen Hastalık (Meslek Hast.)

İşle İlgili Hastalık:

işle ilgili etmenler artırıcı rol oynar

astım ; izosiyanatlar, lateks... 

koroner kalp hast.; CO, vardiya, ısı…

Romatoit artrit, osteoartroz; ağır yük
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sigara

hiperkolesterolemi

hipertansiyon

şişmanlık

K. K. Hastalığı

Astım• formaldehid

• karbondisülfür

• arsenik

ÇALIŞMA ORTAMI
(ASBESTOZİS)

ASBESTOZİS

Hastalığın oluşumunu 
gelişimini hızlandırıcı, 
kolaylaştırıcı etki

Doğrudan etki
Meslek Hastalığı

İşe bağlı 

hastalıklar
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İşle ilgili hastalıkların özellikleri;

• Meslek hastalıklarında etken-hastalık ilişkisi olmazsa 
olmazdır.

• İşle ilgili hastalıklarda etken işyerinde olmayabilir. 
İşyerindeki etkenler bu hastalığın oluşmasını ve 
gelişmesini  hızlandırır.
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İşle ilgili hastalıkların  özellikleri;

• Meslek hastalıkları işyerindeki etkenle doğrudan 
karşılaşanlarda görülür. Nadiren işyeri yakınında 
yaşayan/çalışanda görülür.

• İşle ilgili hastalıklar işçiler kadar genel toplumda da 

görülürler.

• İşle ilgili hastalıklar  meslek hastalıklarına göre daha sık 
görülürler.
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İşyerindeki;
Tozlar,
Kimyasal,
Fiziksel,
Biyolojik,
Psikososyal faktörler

Meslek 
Hastalıkları

İşyerindeki;
Tozlar, kimyasal,
Fiziksel Biyolojik,
Psikososyal faktörler

Kişisel, genetik vd çevresel 
faktörler

İşle İlgili
Hastalıklar
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İşle ilgili kalp damar hast.
Koroner Arter Hastalıkları;

• Majör risk faktörleri (erkek, ileri yaş, aile öyküsü, 
hipertansiyon, diyabet, kolesterol, obezite, sigara, fiziksel 
aktivite yetersizliği)

• Fiziksel (iyonizan, elektromanyetik radyasyon, gürültü)

• Kimyasal (ağır metaller, toksik kimyasallar ve gazlar)

• Biyolojik (bakteri, virüs ve mantarlar)

• Sosyokültürel ;(Psikososyal, sosyoekonomik 

düzey, kültür ve alışkanlıklar, stres…
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Koroner Arter Hastalığı;

• Karbondisülfür

• Nitrat esterleri

• Karbonmonoksit

• Metilklorür

• Pasif sigara içimi

• Organik yanma ürünleri

• Hava kirliliği

• Fiziksel (termal)

• Psikososyal stres

• Arsenik

• İş yükü MI riskini artırıyor 
(İsveç)

• Gece çalışması
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Hipertansiyon;

• İş stresi

• Gürültü

• Kurşun

• Karbondisülfür

• Alışkanlıklar

• Kişilik özellikler

• Tuz 

• Diyet 

• Sigara içimi

• Fiziksel aktivite 
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Solunum sistemi hast;

• DSÖ-kronik balgam oluşumu, dinlenme ve eforda 

çoğalan nefes darlığının tipik olduğunu bildirmiştir.

• Kr. bronşit, bronşial astım ve amfizem

• Sigara, 

• Hava kirliliği,

• Genetik faktörler (alfa1 antitripsin eks),

• Çocukluktaki solunum hastalıkları,

• Çalışma koşulları
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Solunum sistemi hast.
Kronik bronşit prevalansı;

• Özellikle kömür ve diğer maden işçilerinde

• Demir çelik işçilerinde

• Fırıncılarda

• Çiftçilerde

• Pamuklu tekstil işçilerinde yüksektir

• Gelişmekte olan ve tekstil sanayinin yaygın

olduğu ülkelerde bitkisel tozlara maruziyet

sonucu bütün toplumda kronik bronşit 

prevalansı yüksek olarak bulunmuştur.
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Kas iskelet sistemi hast.
• 17. yüzyılda Ramazzini, kas iskelet hast. sert

ve irregüler hareketlerin ve doğal olmayan 

postürde çalışmanın artırdığını söylemiştir.

• 19 yüzyıl sonlarında özellikle sağ elde 

meydana gelen güç kaybının bazı mesleklerle (ayakkabı 
yapımı, süt dağıtımı) ilişkili olduğu rapor edilmiştir.

• 20 yüzyılda ABD ve bazı gelişmiş Avrupa 

ülkelerinde “birikimsel travma hastalıkları/işle ilgili kas iskelet 
hastalıkları” nın sayısında artış gözlenmiştir.
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Kas iskelet sistemi hast
İş ortamı-işin yapılış 
şekli;

• Düşük sıcaklık,

• Basınç, 

• Yüksek güç uygulanması

• Mekanik stres,

• İş temposu,

• Postür,

• Hareketin şiddeti,

• Vibrasyon,

Kişisel faktörler;

• Yaş,

• Cinsiyet,

• Şişmanlık,

• Travma ya da 

hastalık hikayesi,

• Vitamin eksikliği

• Sigara (?)
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Hastalık Vücut hareketi Tipik işler veya Meslekler

Karpal
tünel 
sendromu

Tekrarlayan el bileğinin öne-arkaya 
bükülmesi, hızlı bilek çevirme 
hareketi, eli bilekten sağa-sola 
yatırma hareketi, parmakla baskı 
uygulama, tutma hareketi

Parlatma, cilalama, bileme, 
törpüleme, çekiçle dövme, 
montaj işleri, daktilo yazma, el 
yıkama ve fırçalama, ev işleri, 
halıcılık, kasaplık, müzisyenlik, 
aşçılık, veznedarlık, cerrahlık

Epikondilit
tenisçi 
dirseği

Dirsek bükülmüşken el bileğinin dışa 
döndürülmesi, el bileğinin güçlü 
tarzda arkaya bükülmesi, silkme 
tarzında atma ya da çarpma 
hareketleri, önkol dışa çevrilmişken el 
bileğinin güçlü olarak arkaya 
bükülmesi

Vidalama, küçük parçaların 
montajı, çekiçle dövme, et kesme, 
tenis ve bowling oyunculuğu, 
müzisyenlik

Boyun 
gerilim 
sendromu

Boyun-omuz-kolun uzun süreli statik 
duruşu, omuzda ya da elde uzun süreli 
yükler taşınması

Bant montajı, küçük parça 
montajı, paketleme elde ya da 
omuz üstünde yük taşıma

Pronotor
teres 
sendromu

Ön kolun hızla dışa çevrilmesi, güçlü 
olarak dışa çevrilmesi, el bileğinin öne 
bükülmesi ile beraber ön kolun dışa 
çevrilmesi

Parlatma, cilalama, törpüleme, 
bileme işleri
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Hastalık Vücut hareketi Tipik işler veya Meslekler

Radyal
tünel 
sendromu

Ön kolun içe ya da dışa doğru 
çevrilmesi ile birlikte el bileğinin 
tekrarlı olarak öne bükülmesi 

El aletleri kullanımı

Rotator kaf
sendromu, 
omuz 
kirişleri 
yangısı

Kol gerilmiş, dirsekten 600 den fazla 
bükülmüşken, omuzdan kaldırma ve 
çekme hareketi, sürekli dirsekten 
kaldırma, omuz hizası yukarısında 
elle yapılan işler, omuzda taşıma,
fırlatma hareketi

Zımba pres operatörleri, baş 
hizasının üzerinde yapılan montaj, 
kaynak, boya, araba tamiri gibi 
işler, bant montajı, paketleme, 
yükleme, erişme hareketi, 
kaldırma işi

Bilekte kiriş 
yangısı

Bileğin güçlü olarak öne ya da 
arkaya bükülmesi, güçlü olarak dışa 
yatırılması

Zımba, pres operatörleri, montaj 
işleri, perçin, telgraf ve pense 
kullanıcısı

De
Quarvain
Hastalığı

El bileği hareketleri, parmaklarla
güç uygulayarak el bileğinin öne-
arkaya bükülmesi, el bileğinin hızlı 
döndürülmesi

Parlatma, cilalama, törpüleme, 
bileme, zımba, pres operatörleri, 
cerrahlar, kasaplar, pense 
kullanımı, testere kullanımı, elle 
kavranılıp döndürülerek kontrol 
edilen araçlar (motosiklet), vidayı 
yatağına yerleştirme işi, elle 
burma işi
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Hastalık Vücut hareketi Tipik işler veya Meslekler

Tetik parmak Parmakların tekrarlayan 
bükülmesi, el ayasının 
aşırı gerilmesi hareketi

Tetik parmağıyla yapılan 
işler, elin fazla açılmasını 
gerektiren aletlerin 
kullanımı

Guyon tünel 
sendromu, 
Ulnar sinir 
tuzağı

El bileğinin uzun süreli 
öne ya da arkaya 
bükülmesi, hipotenar
tepeye baskı, ulnar ayrığa 
baskı

Halıcılık, pense kullanımı, 
çekiçle dövme, müzisyenlik, 
askerlik

Raynoud
sendromu, 
ölü parmak-
beyaz parmak 
sendromu

Titreşimli aletleri tutmak, 
kan akımını engelleyen 
el aletleri ile çalışmak

Motorlu testere, tepkili 
çekiç, titreşimli araçların 
kullanımı, törpüleme, boya
kazıma, ele küçük gelen 
araçların kullanımı, soğuk 
ortamda çalışma
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İşle ilgili 
ruhsal sorunlar
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Stres Reaksiyonları

Fiziksel sonuçlar; akıl sağlığı, kalp, dolaşım, solunum, 
sindirim, kas iskelet ve bağışıklık sistemleri de etkilenir. 

Davranışsal sonuçlar; madde bağımlılığı (sigara, çay, 
kahve, alkol, uyuşturucu), uyku bozuklukları
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SOMATİK HASTALIKLAR

Ruhsal olan rahatsızlığın bedensel yoldan ifade edilmesidir. 

• Fibromiyalji S., 

• Kronik Yorgunluk S., 

• Çok sayıda kimyasal duyarlılık, 

• Fonksiyonel Barsak S. (İrritabl kolon, reflü, dispepsi), 

• Göğüs ağrısı, 

• Pelvik ağrı 
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KAROSHİ-AŞIRI ÇALIŞMAYA BAĞLI ÖLÜM: 

Ölüm nedeni beyin dolaşım sistemi sorunlarıdır. 

Ölenlerin işinin çok ağır olduğu, sosyal desteğin zayıf 
olduğu, işini seven, işine bağlı, dinlenme sürelerini bile 
kullanmayan hatta sağlık muayenesi bile yaptırmayan 
kişiler olduğu anlaşılmıştır. 
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Koruma 

• Çalışma ortamındaki olumsuz koşulları bulup ortadan 
kaldırmak. Uygun iş hijyen yöntemleri kullanılmalıdır.

• İşin reorganizasyonu, iş değiştirme, karşılıklı işbirliği ve 
anlayışla olur 

• İşçilerin sağlık kontrolleri
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Koruma 

• Örneğin karbon monoksit, karbondisülfür, nitratlar ve 
halojenli solventler gibi kimyasal maddeler, uygun iş 
hijyeni yöntemleriyle kontrol altında tutunabilir. 

• Gürültü, soğuk, sıcak gibi fiziksel etkenler hem teknik 
önlemlerle, hem kişisel koruyucularla etkisiz kılınabilir.

• Stresin kontrolü zordur. Çünkü bunlar, ekseriya 
organizasyonla iç içedir.
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Koruma 

• Alerjik madde yerine alerjik olmayanını koyup kullanmak 
en iyi yöntemdir. Kapalı sistemde çalışma etkin 
havalandırma ve gereğinde kişisel koruyucular önemlidir

• Hijyenik önlemler yetersiz kalırsa tıbbi koruma gerekir.

Astmatikler toz, tahriş ediciler, soğuk ortam, fiziksel yüke 
karşı özgün olmayan bir hiperaktivite gösterirler. Bu nedenle 
soğukta tozlu yerlerde ve tahriş edicilerle 
çalıştırılmamalıdırlar.
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İşle ilgili hastalıklara ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) İşyeri ortam faktörleri hastalığın ortaya çıkmasında 
kolaylaştırıcı olabilir.
B) İşyeri ortam faktörleri hastalığın ilerleyişini değiştirebilir.
C) Meslek hastalıklarından farklı olarak hastalık için riskli işi 
yapmayanlarda da ortaya çıkabilir.
D) Mesleki kurşun zehirlenmesi işle ilgili hastalıklara uygun 
bir örnektir.
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147

İşle ilgili hastalıklara ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) İşyeri ortam faktörleri hastalığın ortaya çıkmasında 
kolaylaştırıcı olabilir.
B) İşyeri ortam faktörleri hastalığın ilerleyişini değiştirebilir.
C) Meslek hastalıklarından farklı olarak hastalık için riskli işi 
yapmayanlarda da ortaya çıkabilir.
D) Mesleki kurşun zehirlenmesi işle ilgili hastalıklara uygun 
bir örnektir.

hulusiorhangazili.wordpress.com



148

Aşağıda yer alanlardan hangisi işle ilgili hastalıklar 
arasında yer alır?

A) Silikozis B) Asbestozis

C) Kronik bronşit D) Bissinozis
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149

Aşağıda yer alanlardan hangisi işle ilgili hastalıklar 
arasında yer alır?

A) Silikozis B) Asbestozis

C) Kronik bronşit D) Bissinozis
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Aşağıda yer alanlardan hangisi işle ilgili stres 
kaynaklarından değildir?

A) Çalışanların kararlara katılabilmesi
B) Aşırı veya yetersiz işgücü ve zaman baskısı
C) Fazla mesai ve vardiyalı çalışma sistemi
D) Tek düze ve monotonluk
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Aşağıda yer alanlardan hangisi işle ilgili stres 
kaynaklarından değildir?

A) Çalışanların kararlara katılabilmesi
B) Aşırı veya yetersiz işgücü ve zaman baskısı
C) Fazla mesai ve vardiyalı çalışma sistemi
D) Tek düze ve monotonluk
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Aşağıdakilerden hangisi Kadmiyum'un sebep olduğu 
hastalık veya sağlık sorunlarından değildir?

A- Akciğer Kanseri B-Kemik kırıkları  
C - Böbrek yetmezliği D- Prostat hipertrofisi    
E- İnfertilite
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Aşağıdakilerden hangisi Kadmiyum'un sebep olduğu 
hastalık veya sağlık sorunlarından değildir?
A- Akciğer Kanseri B-Kemik kırıkları  
C - Böbrek yetmezliği D- Prostat hipertrofisi    
E- İnfertilite
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El-Kol titreşiminde günlük mesleki maruziyet sınır 
değeri?

A- 2,5 m/s
B- 5 m/s
C- 0,5 m/s
D- 1,15 m/s
E- 0,15 m/s
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El-Kol titreşiminde günlük mesleki maruziyet sınır 
değeri?

A- 2,5 m/s
B- 5 m/s
C- 0,5 m/s
D- 1,15 m/s
E- 0,15 m/s
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Çiftçiler, inşaatta çalışanlar ve balıkçılıkla uğraşanlarda 
aşağıdaki kanserojen etkenlerden hangisi ortaktır?

A-Toz
B- Güneş
C- Yüksek ısı
D- Kimyasal maddeler
E- Organofosfatlar
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Çiftçiler, inşaatta çalışanlar ve balıkçılıkla uğraşanlarda 
aşağıdaki kanserojen etkenlerden hangisi ortaktır?

A-Toz
B- Güneş
C- Yüksek ısı
D- Kimyasal maddeler
E- Organofosfatlar
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İş ile ilgili hastalıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A. Yalnızca çalışma koşullarındaki maruziyete bağlı 
ortaya çıkan hastalıklardır.

B. İşçilerde görüldüğü gibi toplumun diğer 
kesimlerinde de görülür

C. Temel etken işyerindedir
D. Belli bir mesleğe özgün olarak ortaya çıkar
E. Hastalıkla yapılan iş arasında nedensel bir bağlantı 

vardır.
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İş ile ilgili hastalıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?
A. Yalnızca çalışma koşullarındaki maruziyete bağlı 

ortaya çıkan hastalıklardır.
B. İşçilerde görüldüğü gibi toplumun diğer 

kesimlerinde de görülür
C. Temel etken işyerindedir
D. Belli bir mesleğe özgün olarak ortaya çıkar
E. Hastalıkla yapılan iş arasında nedensel bir bağlantı 

vardır.
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Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için en 
az ne kadar süre geçmeli

A- 1 yıl   B- 3 yıl   C- 5 yıl   D- 7 yıl   E-10 yıl
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Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için en 
az ne kadar süre geçmeli

A- 1 yıl   B- 3 yıl   C- 5 yıl   D- 7 yıl   E-10 yıl
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AMAÇ;

Katılımcıların, değişim ve gelişim içinde olan 
çalışma hayatında yeni ortaya çıkan 
etmenler, meslek hastalıkları ve yeni 
yaklaşım metotları hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamaktır
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Öğrenim Hedefleri;

Bu dersin sonunda katılımcılar;

Çalışma ortamında yeni ortaya çıkan 
etmenleri tanıma

Meslek hastalığı veya işle ilgili hastalık 
olarak tanımlanan yeni hastalıkları sayma

İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında yeni 
açılımları bilmektir
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Sağlık Risklerinin Farklılaşma 
Nedenleri

 Çalışan iş gücü değişimi

 Yeni kimyasallar ve eskilerinin fazla 
kullanılması

 Kişisel koruyucu ekipmanlarındaki gelişmeler

 Çalışanların bilinçlenmesi

 Ulusal/uluslararası mevzuattaki gelişmeler

 Üretim sürecinde yeni uygulanan işlem ve 
prosesler  
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Güncel Sağlık Sorunları ve Bunların 
Etkenleri

 Fiziksel etkenler ( iyonizan ve 

elektromanyetik radyasyon, gürültü)

 Kimyasal etkenler (ağır metaller, toksik

kimyasallar ve gazlar)

 Biyolojik etkenler (bakteri, virüs ve mantar)

 Sosyokültürel etkenler (sosyoekonomik 

durum, stres, kültür ve alışkanlıklar)

 Ergonomik etkenler
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A-Fiziksel Etkenler

1. İyonlaştırıcı radyasyon

2. Güneş ışığı ve UV-B

3. Elektromanyetik radyasyon

4. Gürültü

5. Sıcak hava dalgası
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B-Kimyasal Etkenler

1. Cıva

2. Arsenik

3. Pestisitler

4. Nitrat

5. Binalardan kaynaklanan sağlık sorunları

a. Binalara ilişkin hastalıklar

b. Hasta bina sendromu
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C-Biyolojik Etkenler

Gıda, tarım ve sağlıkta çalışanlarda 
sürekli yeni mikrobiyolojik etken 
tanımlamakta. Son 10 yılda;

 SARS

 Domuz Gribi

 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

 Ebola Viral Ateşi
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D-Psikososyal Etkenler

 İş stresi 

 Mobbing: Diğer kişiye düşmanca ve 

ahlak dışı yöntemlerle sistematik bir 

biçimde uygulanan psikolojik taciz/

terör

 Taciz: Sürekli diğer kişiyi kışkırtma, 

baskı yapma, korkutma, rahatsız etme
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E-Ergonomik Etkenler

Ergonomi işin işçiye uyumudur 

 Yılların sorunudur

 Son yıllarda  sıklığı özellikle büro 
çalışanlarında arttı

 Ergonomik değerlendirme ve danışmanlık 
firmaları sınırlı

 Temel eğitimden başlanarak ergonomik 
ilkelerin öğretilmesi iş sağ. ve güv. katkı 
sunar
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Koruma Önlemleri

 Avrupa bölgesinin % 95’i orta ve küçük 

işletmelerdir(KOBİ)

 İş gücü istihdamının %80’i KOBİ lerde

 İş kazası ve tehlikeli madde maruziyeti

fazla

 Kimya sektörü, kuru temizleme, tekstil, 

kişisel bakım, metal, mobilya, gıda 
üretimi gibi sektörlerde yeni kimyasal 
kullanımı

 Gerekli önlemler alınmamakta 
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Koruma Önlemleri

 Tehlikelileri az tehlikelilerle 

değiştirmek

 Kullanılan kimyasal miktarını azaltmak

 Mühendislik denetimleri, 

havalandırma vs ile etkeni ortadan 

kaldırmak

 Çalışanlara kişisel koruyucu vermek
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Koruma Önlemleri

 Maruz kalan sayısını azaltmak

 Maruz kalma yoğunluğunu/süresini 

azaltmak

 Uygun hijyen tedbirleri almak

 Tehlikeli kimyasalların taşınma, 

depolanma, atık yönetimi için 

prosedürler hazırlama
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Koruma Önlemleri

 En etkin korunma etkenle temasın 

kesilmesidir

 Etkin su ve gıda politikaları

 Üretilen son üründe kalıntı olup 

olmamasının etkin denetimi  

 Erken tanı için uygun taramalar ve 

aralıklı muayeneleri
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İşle ilgili sağlık sorunları

Oluşmasında mesleksel faktörlerin de etkili olduğu, 
ancak belirli mesleklere özgü olmayan {kas-iskelet 
sistemi hastalıkları veya kardiyovasküler hastalıklar 
gibi) bazı hastalıklar veya belirtiler ortaya çıkmaya 
başlamıştır. 

Bunun ötesinde iş sağlığı alanında çalışan pek çok 
hekim ve sağlık personeli, belirli bir hastalığa uymayan 
bazı semptom ve belirtilerle başvuran hastaların 
olduğunu farketmeye başlamışlardır. 
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İşle ilgili sağlık sorunları

Ülkeler geliştikçe sağlık sorunları da değişmekte

Meslek Hastalıkları--İşle İlgili Hastalıklar--Yeni 
sağlık sorunları 

Sıklıkla ilk önce işyeri hekimine başvurulmakta

Belirli işlere özgü olmayan, yakınmalara MH ve İİH ile 
benzer olan yeni sağlık sorunları
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Güncel sorunlar

Çoklu Kimyasal Duyarlılık Sendromu

Hasta Bina Sendromu

Elektromanyetik Alanlar

Civa ile ilgili yakınmalar

Dioksinler
 ….. 
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Çoklu Kimyasal duyarlılık sendromu

 Çevresel faktörlerin etkisi ile meydana gelir

 Bilinen bir hastalık tablosuna benzememektedir

 En sık baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, başta dolgunluk 

hissi, ancak tek bir tipi yoktur

 Hekimlerin bir bölümü temel etkenin psikolojik veya 

davranışsal bir sorun olduğu görüşündedir, bunun yanında 

immün sistem ya da endokrin sistemin sorumlu olduğu da 

düşünülmektedir
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1987’de yapılan olgu tanımına göre 7 kriter söz 

konusudur:

1.Tanımlanabilir bir çevresel etkilenme sonucu ortaya 

çıkar

2.Birden fazla organ ve sistemle ilgili yakınma vardır

3.Etkenle karşılaşma durumuna göre belirtiler 

azalıp/artar

4.Yakınmalar farklı yapı ve toksikolojik özellikteki 

etkenlere maruziyetle ilişkilidir

Çoklu Kimyasal duyarlılık sendromu- Kriter
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1987’de yapılan olgu tanımına göre 7 kriter söz 

konusudur:

5.Yakınmalara neden olan etken küçük dozlarda da olsa 

gösterilebilmektedir

6.Yakınmalara neden olan etkene maruziyet çok düşük 

dozlardadır

7.Yakınmaları açıklayabilecek bir organ fonksiyon testi 

mevcut değildir  

Çoklu Kimyasal duyarlılık sendromu- Kriter
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Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir

Hastalığın tek bir tanımı da yoktur

Tanı bakımından geçerli bir test yoktur

Çoklu Kimyasal duyarlılık sendromu
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Hastalar yakınmalarını artıran durumları çoklukla 

bilir ve uzak dururlar

Belirli yakınmalar için semptomatik tedavi yapılabilir

Günümüz için geçerli bir tedavi yoktur,  iş hijyeni 

kurallarına uyulması yakınmaları azaltabilir

Çoklu Kimyasal duyarlılık sendromu- Tedavi, 
Korunma
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HASTA BİNA SENDROMU

 1970’lerde tanımlanan  iç ortam hava kalitesi ile birlikte 

gündeme gelmiştir

 Endüstrileşmiş toplumlar yaşamlarının daha fazla bir 

bölümünü kapalı ortamlarda geçirmektedirler, bu da hava 

miktarı ve kalitesinin giderek daha önem kazanmasına neden 

olmaktadır

 Binaların içerisinde çalışırken görülen bu belirtiler bina 

dışına çıkınca kendiliğinden ortadan kalkmaktadır

hulusiorhangazili.wordpress.com



Solunum yolları ve deride irritasyon,  baş ağrısı,  

yorgunluk, bulantı, göğüste sıkışma hissi, deride 

kuruluk,  kaşıntı, kızarma

Belirtiler çalışanların hepsinde görülmez, ancak 

yakınmaların görülme sıklığı genel toplumdaki 

bireylerden daha fazladır

HASTA BİNA SENDROMU- Klinik
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Binalar genellikle yeni yapılmış, iyi yalıtımlı, kapalı 

sistem havalandırması olan yerlerdir

Sıcaklık, nem, hava akımı, koku, havalandırma vb

termal konfor etkenleri ile aydınlatma, uçucu organik 

maddeler ve işin organizasyonu gibi etmenlerin 

belirtilerin ortaya çıkmasında etkisi vardır

HASTA BİNA SENDROMU- Klinik
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 Muayenede öykü çok önemlidir, yakınmaların bina içine girme 

ile ilişkisi ortaya konabilir, birçok kişide benzer 

yakınmaların olması grup tanısı koymaya olanak sağlayabilir

 Bina içinde hava akım hızı, sıcaklık, nem, CO2, formaldehit, 

uçucu organik kimyasallar, toz, küf, bakteri araştırılmalıdır

 Halı kaplamadan kaçınılmalı,  günlük temizlikte yerlerin 

yanında raflar,  masa üstü vb de temizlenmeli, temiz/taze 

hava ile iklimlendirme yapılmalı

HASTA BİNA SENDROMU- Klinik, Koruma
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 10m3/saat/kişi olacak şekilde hava değişimi yapılmalı 

Uçucu organik kimyasal maddeler veya 

mikroorganizmalar varsa bunlara yönelik ölçüm ve 

değerlendirmeler yapılmalı ve gerekli önlemler alınarak 

kontrol edilmelidir

Ortam sıcaklığının azaltılması ve rutin ortam 

temizliğinin daha etkin yapılması yakınmalarda azalma 

sağlamaktadır.

HASTA BİNA SENDROMU- Klinik, Koruma
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ELEKTROMANYETİK ALANLAR (EMA)

 15-20 yıldır tartışılmaktadır.

 Gerçekte konu "elektromanyetik alan" değil, 

elektrik alan ve manyetik alanın bileşkesi olan 

"elektromanyetik güç"tür (electromagnetic force). 
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ELEKTROMANYETİK ALANLAR (EMA)

 ileri derecede düşük frekanslı (ELF; extremely low

frequency; 1-300 KHz) alanlar sağlık açısından 

önemlidir.

 Bunlardan elektrik kabloları boyunca oluşan ve 50-

60 Hz frekansta olanlar daha önemlidir.
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ELEKTROMANYETİK ALANLAR (EMA)-KLINIK

Normal koşullarda günlük yaşamda 0,1 mikro Tesla
dolayında maruz kalınır ( bilgisayar vb dahil )

 İnsan vücudunda çeşitli değişimler ( kromozom 
hasarı, immün yanıt değişimi, nörotransmitter
etkileşimi, hücre cevabı değişiklik) yapar
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ELEKTROMANYETİK ALANLAR (EMA)-KLINIK

Kalp hızı azalma,  EEG değişimleri ve psikolojik 
bozukluklar yapabilir

Çok uzun süre bilgisayar başında kalma (günde 20 
saat) spontan düşük yapabilir

Sıralanan mesleklerde çalışanlarda lösemi ve beyin 
kanseri beklenenden fazladır (IARC Grup 2-B olası 
karsinojen)
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Clinical and Experimental Optometry 86.4 July 
2003
Barry L Cole PhD MAppSc BSc LOSc
Department of Optometry and Vision
Sciences, The University of Melbourne

Kırmızı: Ekranlı araç kullananlar Mavi: Ekranlı araç 
kullanmayanlar 

Bir çalışma
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Dioksinler

Sofra tuzunda bulunan sodyum (Na) ve klorun (CI) 
serbest bir şekilde ayrıştırılması çevrede çok fazla 
miktarda serbest Cl'un birikmesine sebep olmuştur. 

Doğadaki bu serbest klor atomlarının zararlı ve 
kullanışsız olduğu saptandıktan sonra bu klor 
atomları petrol hidrokarbonları ile birleştirilerek 
çok büyük miktarda "klorlu hidrokarbonlar" elde 
edilmiştir. 
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Dioksinler

Bu yeni kimyasal madde pestisidler, kimyasal 
ayıraçlar, plastikler vb. gibi birçok maddenin 
yapısında bulunmaktadır

Dioksinler kalıcı ve birikici etkisi olan genel bir isim 
olup bir grubu ifade ederler. 
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Dioksinler

 Dioksinler, polivinil klorid (PVC) üreten 
fabrikalarda, klorlu pestisid ve herbisid olarak 
tarımda ve kağıt endüstrisinde beyazlatıcı amaçla 
kullanılmıştır. 

 Bitkisel gıdalarda oldukça düşük miktarlarda 
bulunan dioksinler daha çok et ve ürünleri, süt ve 
ürünleri ile deniz ürünleri gibi hayvansal gıdalarda 
bulunmaktadırlar.

 Bu yüzden insanlar dioksine daha çok besin 
zinciriyle maruz kalmaktadırlar. 

hulusiorhangazili.wordpress.com



Dioksinler

 Dioksine maruz kalan insanlarda başta kanser olmak 
üzere kloroakne, kusurlu böbrek gelişimi gibi 
doğuma ait bozukluklar ile immunotoksisite, 
nörotoksisite, kardiyotoksisite, üreme bozuklukları, 
çocuklarda gelişim bozukluğu, yüksek tansiyon gibi 
birçok olumsuz etkiler gözlenmektedir.
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İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ ÖRNEKLERİ

Yüksekte Çalışanlar

Gece çalışanlar

Gürültülü İşlerde Çalışanlar

Tozlu İşlerde Çalışanlar
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Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar

 Kadınlar

 18 yaş altındakiler

 Bedensel engelliler 

 Kronik hastalar
 dolaşım sistemi hastalıkları (hipertansiyon-hipotansiyon, kalp ritim 

bozukluğu, kalp yetmezliği, enfarktüs)

 böbrek hastalıkları

 şeker hastalığı

 nörolojik hastalıklar (sara nöbetleri)

 psikiyatrik hastalıklar         

 Baş ve boyun travması geçirenler

 İlaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar

 Görme bozukluğu

 Vertigo belirtisi olanlar

Örnek 1- YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN  SAĞLIK MUAYENELERİ
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Gürültülü işlerde çalışması sakıncalı olanlar

 İşitme kaybı
 Vestibuler baş dönmesi
 İç kulağın dolaşım bozukluğuna bağlı hastalıklar
 İç kulak sağırlığı belirtileri
 Otoskleroz operasyonu sonrası
 Dış kulakta tedaviye dirençli egzama
 Orta kulak akıntısı
 Akut enfeksiyonlar 
 Kulak koruyucusu takmaya engel kulak çevresi alerjik cilt 

reaksiyonu olanlar

ÖRNEK 2- GÜRÜLTÜLÜ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN 
SAĞLIK MUAYENELERİ
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Tozlu işlerde çalışması sakıncalı olanlar

 Dolaşım sistemi hastalıkları: kalp yetmezliği, hipertansiyon

 Solunum sistemi hastalıkları: 

 Solunum fonksiyon bozuklukları 

 Göğüs kafesi deformiteleri

 Kronik akciğer hastalıkları: 
 Bronşit

 Astım

 Amfızem

 Plörit

 Pnömokonyoz

 Tüberküloz     

 Aşırı şişmanlık

Örnek 3 - TOZLU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK 
MUAYENELERİ
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Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili 
aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?

a)Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar 
(yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım 
saat ara verilir

b)Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on 
beş dakika ara verilir

c)Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir 
saat ara verilir

d)Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır
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Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili 
aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?

a)Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar 
(yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım 
saat ara verilir

b)Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on 
beş dakika ara verilir

c)Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir 
saat ara verilir

d)Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır
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158. Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili 
aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?
a)İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati 
geçemez
b)Gece ve gündüz postalarında, postası 
değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat 
dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz
c)Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa 
işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden 
geçirilirler
d)Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20:00'de 
başlayarak en erken saat 06:00'ya kadar geçen ve 
her halde en fazla on bir saat süren dönemdir
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158. Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili 
aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?
a)İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati 
geçemez
b)Gece ve gündüz postalarında, postası 
değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat 
dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz
c)Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa 
işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden 
geçirilirler
d)Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20:00'de 
başlayarak en erken saat 06:00'ya kadar geçen ve 
her halde en fazla on bir saat süren dönemdir
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Gürültünün meslek hastalığı sayılabilmesi için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur

a) gürültülü işte en az 1 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü 
ortamda en az 1 yıl çalışmış olmak

b) gürültülü işte en az 2 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü 
ortamda en az 30 gün çalışmış olmak

c) gürültülü işte en az 3 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü 
ortamda en az 10 yıl çalışmış olmak

d) gürültülü işte en az 5 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü 
ortamda en az 5 yıl çalışmış olmak
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Gürültünün meslek hastalığı sayılabilmesi için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur

a) gürültülü işte en az 1 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü 
ortamda en az 1 yıl çalışmış olmak

b) gürültülü işte en az 2 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü 
ortamda en az 30 gün çalışmış olmak

c) gürültülü işte en az 3 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü 
ortamda en az 10 yıl çalışmış olmak

d) gürültülü işte en az 5 yıl ya da 85 dB den yüksek gürültülü 
ortamda en az 5 yıl çalışmış olmak
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Dioksinler için aşağıdaki maddelerden hangisi 
yanlıştır?

A. Dioksinler kalıcı ve birikici etkisi oian poliklorlu
dibenzo-p-dtoksin ve dîbenzofuranlara verilen 
genel bir isim olup bir grubu ifade ederler.

B. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kanse-
rojen olarak kabul edilmemektedirler.

C. Bitkisel gıdalarda oldukça düşük miktarlarda 
bulunan dioksinler daha çok hayvansal gıdalarda 
bulunmaktadırlar.

D. İnsanlar dioksine daha çok besin zinciriyle 
maruz kalmaktadırlar.
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A. Dioksinler için aşağıdaki maddelerden hangisi 
yanlıştır?

B. Dioksinler kalıcı ve birikici etkisi olan poliklorlu
dibenzo-p-dioksin ve dîbenzofuranlara verilen 
genel bir isim olup bir grubu ifade ederler.

C. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kanse-
rojen olarak kabul edilmemektedirler.

D. Bitkisel gıdalarda oldukça düşük miktarlarda 
bulunan dioksinler daha çok hayvansal gıdalarda 
bulunmaktadırlar.

E. İnsanlar dioksine daha çok besin zinciriyle 
maruz kalmaktadırlar.
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Aşağıdakilerden hangisi kurşunun vücutta öncelikle 
etki ettiği sistemlerden biri değildir?
A) Periferik sinir sistemi 
B) Merkezi sinir sistemi 
C) Solunum sistemi
D) Damar sistemi
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Aşağıdakilerden hangisi kurşunun vücutta öncelikle 
etki ettiği sistemlerden biri değildir?
A) Periferik sinir sistemi 
B) Merkezi sinir sistemi 
C) Solunum sistemi
D) Damar sistemi
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Pestisidler aşağıdaki işyeri ortam faktörlerinden hangi 
gruba girer?
A) Biyolojik faktörler 
B) Fiziksel faktörler 
C) Kimyasal faktörler
D) Psiko-sosyal faktörler
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Pestisidler aşağıdaki işyeri ortam faktörlerinden 
hangi gruba girer?
A) Biyolojik faktörler 
B) Fiziksel faktörler 
C) Kimyasal faktörler
D) Psiko-sosyal faktörler
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Hasta Bina Sendromu için aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?
A) Genel bir yorgunluk hissi en sık rastlanan semptomdur.
B) Şikâyetler işe gelişi izleyen birkaç saat içeri- sinde 
başlar, binadan ayrıldıktan birkaç dakika sonra düzelir.
C) Kişilerin içerisinde bulundukları, iş ya da yaşam alanlarına 
ait kapalı ortam atmosferine 
bağlı solunan havanın kalitesinin bozukluğu sonucu oluşur.
D) Isı, rölatif nem, gürültü ve aydınlatma hasta 
semptomlarına katkıda bulunan fizik faktörlerdir, sigara 
içimi, iç ortamlar için önemli bir kirlilik nedeni olarak kabul 
edilmemektedir.
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Hasta Bina Sendromu için aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?
A) Genel bir yorgunluk hissi en sık rastlanan 
semptomdur.
B) Şikâyetler işe gelişi izleyen birkaç saat içeri- sinde 
başlar, binadan ayrıldıktan birkaç dakika sonra düzelir.
C) Kişilerin içerisinde bulundukları, iş ya da yaşam 
alanlarına ait kapalı ortam atmosferine 
bağlı solunan havanın kalitesinin bozukluğu sonucu 
oluşur.
D) Isı, rölatif nem, gürültü ve aydınlatma hasta 
semptomlarına katkıda bulunan fizik faktörlerdir, 
sigara içimi, iç ortamlar için önemli bir kirlilik nedeni 
olarak kabul edilmemektedir.



ÇALIŞMA YAŞAMINDA 
ÖZEL RİSK GRUPLARI 
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Amaç;

Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından 

farklı riskler içeren ve özel olarak korunması 

gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak
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Öğrenim hedefleri
• ISG ‘de risk gruplarının (kadın, özürlü, genç, yaşlı, 

göçmen çalışanlar) önemi,

• Risk gruplarının sağlık gözetimi ve sağlıklarının 

geliştirilmesi,

• Özel korunma yöntemleri,

• İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak
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İş ve sağlık arasındaki ilişkiler iki ana grup 
öğe tarafından belirlenir;

• Bireysel özellikler

• İşyeri ortam faktörleridir
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İşyeri ortamındaki sağlık risklerinin yanı sıra, 
çalışan kişinin;

• Yaşı

• Cinsiyeti

• Genel sağlık durumu

• Eğitimi

• Alışkanlıkları

• Genetik yapısı

• Beslenme durumu gibi bireysel özellikleri 
de iş ve sağlık ilişkilerinde belirleyicidir. 
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• İş kazaları ve meslek hastalıkları 

bakımından bazı iş kolları daha risklidir.

Aynı şekilde;

• Çalışan bir kişinin bireysel bazı özellikler 

de risk faktörü olabilmektedir. 

Bireysel özellikleri dikkate almak suretiyle çalışma 

hayatında risk grupları tanımlanmıştır.
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Başlıca risk grupları;

–Çocuklar

–Kadınlar

–Engelliler 

–Yaşlılar
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TC.Anayasa'sında (Madde 50);

• Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne 
uymayan işlerde çalıştırılamaz.

• Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî 
yetersizliği olanlar çalışma şartları 
bakımından özel olarak korunurlar.
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• Çocuklar aslında 
çalışma hayatı içinde 
olmaması gereken bir 
gruptur

• Ulusal ve uluslar 
arası birçok yasal 
düzenlemeye karşın 
çocukların halen çalışma 
hayatı içinde olduğunu 
görmekteyiz 
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Çalışma hayatında önemli bir risk 
grubunu çocuklar oluşturmaktadır

• Fiziksel ve ruhsal olarak gelişme sürecindedirler
• Risk algıları ve bilinç düzeyleri erişkinlerinki 

kadar gelişmiş değildir
• Deneyimsizdirler
• Meraklıdırlar
• Oyun oynama istekleri baskındır
• Fiziksel kuvvetleri bir çok şey için yetersizdir
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ÇOCUKLAR
• Birikim özelliği olan kimyasal maddelerle karşılaşma yaşları

çok erkendir

• Muhakeme yetenekleri gelişmemiştir

• Çalışma düzenine ilişkin bilgi düzeyleri eksiktir

• İş yerlerindeki koruyucu malzemelerin boyutları çocuklara

uygun değildir

• İş yerindeki araç-gereçlerin boyları çocuklara uygun 

değildir

• Her türlü şiddet için olası hedeftirler

• Haklarını bilmezler
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ÇOCUKLAR
• Bedensel
• Ruhsal olarak daha zayıf durumdadır

• Uzun süre dikkatlerini bir işe toplayamazlar
• Kendisini kanıtlama çabası ile riskli 

davranışlarda bulunabilir 
• Daha çabuk kazaya uğrayabilirler
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1. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLER

Çalışma yaşı kavramı

o 1833 yasası – 10 yaşında olması gerekli 

o En küçük çalışma yaşı – ILO  15 yaş

Önlem: ILO - IPEC programı

Eğitim – temel eğitimin 8 yıl – 11 yıl olması
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Çocuklar neden çalıştırılıyor?
• Ucuz işgücü olması
• Bazı becerileri olması
• Sorunsuz işçi olmaları sayılabilir

Çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi amacı ile 
bütün ülkelerde çocukların çalıştırılması 
bakımından en küçük çalışma yaşı belirlenmiştir;
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ILO Sözleşme No 182
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve  

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler 
Sözleşmesi(Temel Sözleşme)

ILO Kabul Tarihi : 17 Haziran 1999
Kanun No : 25 Ocak 2001 / 4623 

Resmi Gazete : 27 Haziran 2001 / 24445
MADDE 1

Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye ülke acil bir sorun 
olarak en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin 
yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını temin 
edecek ivedi ve etkin önlemleri alır. 
MADDE 2

Bu Sözleşmenin amaçları bakımından “çocuk” terimi 
18 yaşın altındaki herkese uygulanır. 
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Yürürlükteki mevzuatta;
Türkiye'de en küçük çalışma yaşı 15 olarak 

belirlenmiştir

Buna ek olarak;
16 ile 18 yaş arasındaki çocuklar da çalışma 
hayatı bakımından özellikli bir grup olarak 
ifade edilmekte ve bu yaştaki çocukların 
çalışmalarına bazı kısıtlamalar konmaktadır.
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tanımlar

• 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve 
ilköğretimini tamamlamış kişiye çocuk işçi denir

• 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış 
kişiye genç işçi denir
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Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler

1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde 

çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, 

çiçek toplama işleri,

2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve 

ipek böcekçiliği işleri,

3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri,

4. Büro hizmetlerine yardımcı işler,

5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve 

satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç),hulusiorhangazili.wordpress.com



Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler

1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, 

reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,

2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,

3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,

4. Kasaplarda yardımcı işler,

5. Çay işlemesi işleri,

6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,

7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler,
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Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler

1. 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece 

dönemine rastlayan sürelerde yapılan işler,

2. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel 

inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işler

3. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 

kapsamındaki işler,

4. Yük taşıma ve istifleme işleri 

5. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat 

veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 

kapsamında yer alan işler,
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Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler

6. Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin 

üretimi ve toptan satış işleri, (parekende yasak dışı)

7. Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin 

toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin 

imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere 

maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işler,

8. Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu 

ortamlarda yapılan işler,

9. Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler 

ile sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan 

maddeler ile yapılan işler,
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Çalışma saatleri
• Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların 

çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten 
fazla olamaz. 

• Ancak, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde 
sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. 

• Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma 
süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde 
iki saat ve haftada on saat olabilir. 

• Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda 
birinci fıkrada öngörülen süreleri aşamaz.
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Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme 
Süreleri

• Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, 
24 saatlik zaman diliminde, kesintisiz 14 saat 
dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.
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Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme 
Süreleri

• İki saatten fazla dört saatten az süren 
işlerde otuz dakika, 

• Dört saatten yedi buçuk saate kadar olan 
işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat 
olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi 
zorunludur.
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Hafta Tatili

• Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri 
kesintisiz kırk saatten az olamaz. 

• Hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın 
ödenir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil

• Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel 
tatil günlerinde çalıştırılamazlar. 

• Bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı 
olmaksızın ödenir.

hulusiorhangazili.wordpress.com



Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması

• Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin 
süresi 20 günden az olamaz. 

• Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. 
Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç 
işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek 
kullandırılabilir.

• Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç 
işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil olduğu, 
kursa ve diğer eğitim programlarına devam 
edilmediği dönemlerde verilir.
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İşverenin Eğitim ve Diğer 
Yükümlülükleri

• İşverenler, çocuk ve genç işçinin velisi veya 
vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır

• İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya 
başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum ve 
kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş 
başı eğitimlerini verir.
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KADINLAR
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KADINLAR;

Emek-yoğun sanayi dalları için
Kadınlar tercih edilen işgücü durumundadır!
Kadın emeği daha ucuzdur! 
Düşük ücretle çalışmaya zorlanmaktadırlar 
Düşük statülü olan bu işler; 
• Düşük ücret
• Geçici çalışma ve 
• Sosyal güvencesizliği de beraberinde 

getirmektedir. 
İşyeri ortam koşullarından etkilenmeleri özellikle 
üreme sağlığı bakımından özel önem taşımaktadır. 
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Sektör 1990 2000

Tarım %75,8 %56,8

Sanayi %9,8 %14,4

Hizmet %14,3 %28,8

Kadınların 1990 -2000 yılları sektöre göre 
çalışmalarının kıyaslanması

hulusiorhangazili.wordpress.com



• Gelişen teknolojiler ve giderek önem kazanan 

cinsiyet ayırımcılığının engellenmesi çalışmaları 

karşısında kadın işçilere koruyuculuk altında 

getirilen söz konusu yasaklamaların kadın işçiyi 

koruyucu niteliği tartışma yaratmaktadır.
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KADINLAR

• Kadın ve erkeğin fizyolojik farklılıkları 

nedeniyle çalışma yaşamında karşılaştıkları 

sağlık riskleri de zaman zaman farklılıklar 

göstermektedir

• Bu farklılıkları bilmek ve kavramak; İş 

koşullarını planlamak ve düzenlemek açısından 

sağlık çalışanlarına yardımcı olacaktır
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KADINLAR

20 yaşlarındaki bir kadının kaldırma gücü, aynı 
yaşlardaki bir erkeğin gücünün %65’idir. 

İtme-çekme gücü ise, aynı yaştaki erkeğin 
%75’idir. 
55 yaşında bir kadında bu oran % 55’e 
düşmektedir. 
Bu farkların, kadınların işe alınmasında değil, iş 
koşullarının düzenlenmesinde belirleyici olması 
gerekliliği unutulmamalıdır. 
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Kadınların solunum kapasiteleri erkeklerden %11, 
kan hemoglobin düzeyleri de %20 daha düşüktür. 
Bu durum da özellikle güç ve efor gerektiren 
çalışmalar bakımından önem taşır.
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Boya göre omurga uzunluğu kadınlarda daha 
fazladır. Gebelik, doğum ve diğer hormonal
etkiler sonucu ligamentlerin (bağların)daha 
gevşek olacağı da dikkate alındığında kadınlarda 
L5 - S disk herniasyonu (bel fıtığı) olasılığı, aynı 
koşullarda çalışan erkeklere göre daha fazladır.
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KADINLAR
• Kadınlar doğurgandır. Bu özellikleri işyeri 

ortamında bulunan faktörlerden olumsuz 
etkilenebilir. 

• Gebelik dışındaki etkilenme çeşitli fertilite
(doğurabilme yeteneği) bozukluklarına yol 
açabilir

• Gebelik sırasındaki bir etkilenme;
– Gebeliğin düşükle sonlanması
– Ölü doğumla sonlanması
– Bebekte düşük doğum ağırlığına, 
– çeşitli malformasyonlara (şekil bozuklukları) 

neden olabilir
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KADINLAR
Kadın ve erkek arasında anatomik farklılıklar vardır
Kullanılan malzemeler ve araçlar, erkeklere göre 
planlanmıştır 
Bu nedenle kadınlarda;

– Sırt ağrıları

– Kramplar

– Skolyoz (omurganın yana eğriliği)

– Kifoz (kamburluk)

– Disk fıtığı 
gibi rahatsızlıklar özellikle kadın çalışanlarda duruş 
bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Bazı örnekler;

Kalça çatısı kadınlarda daha geniştir, sonuç;
Uyluk – Bacak arasındaki açıyı küçültmekte, bu da 
kadınlarda diz çıkıklarını kolaylaştırmaktadır. 

Yağ dokusu kadınlarda daha fazladır, sonuç;
Yağda çözünen bazı kanserojenlerin, değişik 
oranlarda, meme kanserine yol açtığı ve bazılarının 
da östrojen benzeri etkileri olduğu bilinmektedir. 
Yağda çözünen maddelere (solventler, pestisidler) 
daha fazla maruz kalmaktadır.
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KADINLAR

• Çalışma yaşamı kadına ekonomik bağımsızlık ve  

toplumsal değer vs. pek çok avantaj sağlamaktadır. 

• Geleneksel değer ve tutumların halen süregelmesi; 

çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. 

(Cinsiyetçi iş bölümünün değişmemesi

Ev işleriyle çocuk bakımının daha çok kadına kalması 

Kadın işten sonra evde de ikinci bir iş günü ve zamanı 

yaşamaktadır)
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KADINLAR

Kadınlar işyerlerinde erkeklerden daha fazla 

tacize uğramaktadırlar. 

Ancak sorunun boyutları tam olarak 

bilinmemektedir. Çünkü tacize uğrayan kişiler, 

korku, utanma ya da kanıtlanmasının zor olması 

nedeniyle bu olaydan kimseye bahsetmemekte, 

tekrarlanması durumunda işlerini 

bırakmaktadırlar.
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Kadınların çalışma hayatında 
korunmasına ilişkin birçok düzenleme 

bulunmaktadır 

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

• Sosyal güvenlik hakkı

• Güvenli koşullar içinde çalışma ve sağlığın, 

doğurganlığın korunması hakkı

• Ücretli analık izni veya benzeri sosyal içerikli 

tazminatlar vermek

• Hamilelik-analık izni sebebiyle veya evliliğe bağlı 

olarak işten çıkarma ayrımını yasaklamak
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kadının çalışma yaşamındaki hakları

• Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan 
işlerde kadınlara özel koruma sağlamak

• Çocuk bakımevleri ağının kurulması ve 
geliştirilmesi yoluyla anne ve babanın aile 
yükümlülüklerini, görev sorumlulukları ve kamu 
yaşamına katılma ile birleştirmeyi mümkün kılan 
destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını teşvik 
etmek.
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Sözleşmelerinden bazıları; 

• Philadelphia Bildirgesi (ILO’nun hedef ve 
amaçlarına ilişkin bildirge)

• Avrupa Sosyal Şartı, eşit değerde iş için Erkek 
ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 
100 sayılı ILO Sözleşmesi 

• İş ve Meslek Bakımından Ayrımcılık Hakkında 
111 sayılı ILO Sözleşmesi

• İstihdam Politikasıyla ilgili 122 sayılı ILO 
Sözleşmesidir hulusiorhangazili.wordpress.com



Ülkemizde İş Kanunda (22.5.2003, 4857 nolu) 

konuyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

• Maden ocakları ile kablo döşemesi 

• Kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında 

veya su altında çalışılacak işlerde 18 yaşını 

doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 

çalıştırılması yasaktır.

• İnşaat/maden mühendisi gibi meslek sahibi 

kadınlar yer altı ve su altında çalışabilir.
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İş Kanunu’na göre kadın işçilerin;

• Doğumdan önce 8,sonra 8 hafta olmak üzere 

toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır

• Çoğul gebelik halinde doğumdan önce 8 haftalık 

süreye 2 hafta eklenir. 

• Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, 

doktorun onayı ile isterse doğumdan önceki 3

haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, 

kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere 

eklenir.
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İş Kanunu’na göre kadın işçilerin;

• Kadın işçinin erken doğum yapması 

halinde ise doğumdan önce kullanamadığı 

çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası 

sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.”

• İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin 
tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 
18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar 
ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli 
izin hesabında dikkate alınmaz.
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İş Kanunu’na göre kadın işçilerin;

• 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan 

kadınlarda doğum izinlerinde geçen sürelerin 

maaşlarını Analık sigortası kapsamında SGK 

öder
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Kimyasal etkenler ile ilgili olarak; 

• Çalışan gebenin çalıştırılmasında zorunluluk 
varsa ve teknik olarak bu maddeler daha az zararlı 
olanlarla değiştirilemiyorsa;
• Gebe işçi;

– Mutajen (genetikle ilgili) ve üreme için 
zehirli maddelerle, 

• Emziren ve yeni doğum yapmış işçi;
– Emzirilen çocuğa zararlı olabilen 

kimyasalların dışındaki maddelerle, ancak her 
türlü önlem alınarak ve sağlık durumları ile 
maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında 
tutularak çalıştırılabilirhulusiorhangazili.wordpress.com



Fiziksel etkenlerden;

• Ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime 

maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde, delicilerle 

çalıştırılmaları yasaktır

• Vücudun alt kısmını, bilhassa karın bölgesini 

etkileyen düşük frekanslı uzun süreli titreşime ve 

sürekli sarsıntıya maruziyeti de önleyecek tedbirler 

alınır
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Fiziksel etkenlerden;

• Gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin 

değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır. Gürültü 

seviyesi düşürülemiyorsa işçinin yeri değiştirilir

• Kişisel koruyucularla da olsa limitleri aşan 

gürültülü ortamda gebe işçilerin çalıştırılmaları yasaktır
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Fiziksel etkenlerden;

• Gebe işçi iyonize radyasyon kaynaklarının 

bulunduğu yerlerde çalıştırılmaz, bu gibi yerlere 

girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir

• Emziren işçi radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde 

ve işlerde çalıştırılmaz
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Fiziksel etkenlerden;

• Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçinin iyonize 

olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini 

önleyecek tedbirler alınır

• Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçinin yaptığı 

işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı 

yerlerin sıcaklığının ve basıncının sağlık riski 

yaratmayacak düzeyde olması sağlanır
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Çalışma koşulları ile ilgili olarak;

• Elle yükleme ve araçsız taşıma işlerinde 

çalıştırılmaları yasaktır

• Gebelik süresi boyunca hiçbir surette elle taşıma 

işi yaptırılmaz
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Gece Çalışması

• Emziren işçinin doğumu izleyen 1 yıl boyunca 

gece çalıştırılması yasaktır

• Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen 8 

haftalık süre sonunda emziren işçinin ise, 1 yıllık 

süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve 

sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu 

ile 6 ay daha gece çalıştırılması yasaktır
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Gece Çalışması

• Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla 

tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede 

gece çalışmaya zorlanamazlar
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Çalışma Saatleri

• Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi 

günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz

Gebe İşçinin Muayene İzni 

• Gebe işçilere gebelikleri süresince, 

periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

hulusiorhangazili.wordpress.com



Gebe Çalışanların Sağlığını İzleme Formu

• Çalışma hızı ve uzanmada zorluk

• Elle taşıma

• Dar alanlarda çalışmanın getirdiği problemler

• Yorgunluk/stres

• Fazla çalışma

• Akşam veya gece çalışması

• Dinlenme aralarının yetersizliği 

• Uzun süreli çalışma 

• İş yoğunluğu

• Dengenin korunması (Emziren kadınlar için de geçerli)

• Islak ve kaygan zeminlerde yapılan çalışmalar
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3.1. Hamile kadın hakları

• Kadın işçinin sigarasız ve dumansız bir ortamda 

gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak 

şekilde uygun şartlarda çalışması sağlanmalıdır. 

• Hamile, yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin 

mümkün olduğunca oturarak çalışması sağlanmalıdır. 

Bu sağlanamıyorsa ara dinlenmeleri ihtiyacına göre 

daha sık düzenlenmelidir.
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• Uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları kadın işçinin 
sık tuvalete gitme ihtiyacına göre düzenlenmelidir.

• Enfeksiyon riskine karşı işyerinde gerekli hijyen 
şartları sağlanmalıdır. 

• İş stresinin önüne geçmek için çalışma koşulları, çalışma 
saatleri, müşterilerle ilişkileri, işini kaybetme korkusu 
gibi stres faktörlerinden koruyucu önlemler alınmalıdır. 

• Çalışma hızı ve işteki yoğunluk kadın işçinin önerileri 
doğrultusunda uygun hale getirilmelidir.
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• Hamile ve yeni doğum yapmış işçinin yalnız 

çalıştırılmaması esastır. Bu sağlanamadığında, 

diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlaması için 

gerekli önlemler alınmalıdır. 
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Emzirme İzni;

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

• Bu sürenin hangi saatler arasında ve 
kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler

• Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır

• Kamu için süt izni ilk 6 ay için 3saat/gün,                       
sonraki 6 ay için  1.5 saat/gündür.
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Oda Yükümlülüğü

• Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 

kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir yaşından 

küçük çocukların bırakılması, bakılması ve emziren 

işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren 

tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en 

çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının 

kurulması zorunludur
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Yurt Açma Yükümlülüğü
• Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den 
çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 
yaşındaki çocukların bırakılması, bakılması,  
emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için 
işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve 
işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur

• Yurt açma yükümlülüğünde olan işverenler yurt 
içinde anaokulu da açmak zorundadırlar

• Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa 
işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür
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Oda ve Yurtlardan Faydalanma

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

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

• Oda ve yurtlarda çocuklarla görevlilerden 
başkasının bulunması ve bunların amaç dışında 
kullanılması yasaktır
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Personel, Yönetim ve Gözetim 

Sağlık personeli:

Çocukların sağlık durumları en az gün aşırı bir 

hekim tarafından kontrol edilir ve gereği yapılır.

Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, 

sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaşıcı 

hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya 

aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli 

denetimleri yapmak üzere işyeri hekimi ile 

hemşire görevlendirilir.
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• İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri 
gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu 
kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla 
yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

• Oda ve yurt açma yükümlülüğünün 
belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki 
kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.
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Kayıt ve çıkış

(1) Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, kayıt 
ve kabul defterine yazılır.

(2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan 
çocukların, ayrılış nedeni, tarihi, kiminle çıktığı, 
gözlem kağıdına ve kayıt kabul defterine işlenir. 
Çocuğun özel dosyası anne veya babasına verilir.
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İşverenin yükümlülüğü

(1) Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, 
gereç, taşıt, beslenme gibi giderlerinin tamamı 
işverenlerce karşılanır.

(2) Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili 
tarafından denetlenir. İşveren, işveren vekili, 
işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve 
gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler 
derhal giderilir.
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Engellilik: 

Ülkemizde özürlü sayılabilmek için; 

Bedensel, Zihinsel, Ruhsal, Duygusal, Sosyal 

yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma 

gücünün en az %40 kadarından yoksun olduğu 

sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş olmak gerekir
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Engelli grupları:

• Ortopedik

• Zihinsel

• Görme

• İşitme

• Dil ve Konuşma

• Ruhsal veya Duygusal

• Kronik Hastalık
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DSÖ’nün saptadığı ölçülere göre;

 Gelişmiş ülkelerde nüfusun % 10'u

 Gelişmekte olan ülkelerde ise %12’si her 

hangi bir engelliliğe sahiptir. 

 Buna göre, Türkiye’de yaklaşık 8 milyon 

özürlü birey bulunmaktadır. 
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• Engelliler çalışma hayatı içinde yer alması 

gereken bir gruptur. Bununla birlikte engellilik 

çalışma yaşamı açısından risk grubu olarak 

tanımlanmaktadır. 

• Bunun nedeni engellilerin çalışma 

kapasitelerinin diğerlerine göre düşük olması değil 

engelleri nedeni ile karşılaşabilecekleri risklerin 

farklı ve daha fazla olmasındandır. 
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Engellilerin çalışma hayatında korunmaları ile 
ilgili çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. 

Bu yöntemler; 
1. İşe girmede öncelik tanıma

2. Korumalı işyerleri

3. Eve iş verme ve 

4. Kota yöntemidir 
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YURTİÇİNDE İŞE 
YERLEŞTİRME 

HİZMETLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2009 Sayısı: 
27210
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• 50 ve daha fazla çalışanı bulunan özel sektörde 

özürlü çalıştırma oranı %3

• Aynı İl sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan 

işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü 

olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre 

hesaplanır

• Kamu sektöründe %4 özürlü ve %2 eski hükümlü 

(veya terör mağduru) çalıştırma zorunludur
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YAŞLILAR
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• Yaşlılık tanımı için belli bir yaş sınırı vermek güçtür

• DSÖ yaşlılık sınırını 65 yaş olarak kabul etmektedir

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

yaşlı” 

• 70-79 yaş grubu “old old” “yaşlı”  ve 

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

tanımlanmaktadır
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Son 50 yılda, dünya genelinde kadınlarda yaşam 

beklentisi 48 yıldan 67!! yıla, erkeklerde 45 yıldan 

63!! yıla çıkmıştır. 

Dünya nüfusunun yaklaşık altı milyar olduğu ve bunun 

385 milyonunu (%6,5) 65 yaş ve üstü kişilerin 

oluşturduğu belirtilmektedir.
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• Ülkemizdeki 65 yaş ve üzeri nüfus 1950 

yılında tüm nüfusun %2,0’ını oluştururken 1990 

yılında tüm nüfusun %4,3’ünü oluşturmaktadır. 

• Türkiye’de sayı 1998 yılında 3.5 milyon olmuştur. 
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a. Kronik hastalıkların gelişmesi

Kronik hastalıkların yaş ile ilişkisi bilinmektedir. 
Görülme sıklığı 40 yaşından itibaren artış gösteren 
pek çok kronik ve dejeneratif hastalık yaşlıların 
önde gelen sağlık sorunları arasındadır. 

Hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı, kas-iskelet sisteminde 
dejeneratif bozukluklar vb. sağlık sorunları çalışma 
hayatında pek çok işlev bakımından güçlük yaratır.
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b. Kalp ve solunum kapasitesinde azalma

Kalp ve solunum kapasitesi bakımından "maksimal 

oksijen kullanımı" önemli bir göstergedir. Sağlıklı 

olan 45 yaşındaki bir grup erkek ve kadın 4 yıl 

boyunca izlenmiş, bu süre içinde maksimal oksijen 

kapasitelerinde %25'e kadar varan azalma olduğu 

gözlenmiştir. 
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c. Mental fonksiyonlarda azalma

Yaşlanma ile birlikte organizmada meydana gelen 

morfolojik ve fonksiyonel değişikliklerden başka 

bilişsel alanda da değişiklikler olur. Yaşlanmaya 

paralel olarak algılama, düşünme, karar verme gibi 

üst beyin fonksiyonlarında gerileme meydana gelir.
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d. Termoregülasyonda bozulma

Yaşlıda vazomotor fonksiyonlarda zayıflama 

meydana geldiğinden vücudun sıcak ve soğuk 

ortamlara adaptasyonu güçleşir, terleme fonksiyonu 

azaldığı için de yaşlının sıcak toleransı düşüktür.
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e. Görme ve işitme fonksiyonunda gerileme

Yaşlanma ile birlikte göz lensinin elastisitesinin ve 

saydamlığının azalması sonucu fizyolojik sınırlar 

içinde kalsa bile görme fonksiyonu geriler. 

Öte yandan iç kulaktaki sesi algılayan hücrelerin 

dejenerasyonuna bağlı olarak işitme fonksiyonunda 

da azalma olur, bu nedenle bazı yaşlılar işitme 

cihazı kullanmak durumundadır.
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f. Kas gücünde azalma

Altmış yaşındaki bir kişinin kas gücü, 20 yaşındaki 

bir kişiye göre %15-20 daha azdır. 

Bu durum ağırlık kaldırma bakımından etki yapacağı 

gibi, vücudun dengesini sağlaması ve postürünü

koruması bakımından da önemlidir.
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Çocuk ve genç işçilerin çalıştırma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre 

çocuk ve genç işçiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın kendine 

ödenir

B)Temel eğitimini tamamlamış, okula gitmeyen ve on beş yaşını tamamlamamış 

çocukların çalışma saatleri günde altı haftada otuz saati aşamaz

C)Temel eğitimini tamamlamış, okula gitmeyen ve on beş yaşını tamamlamış 

çocukların çalışma saatleri günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir

D)On beş yaşını tamamlamış ancak on sekiz yaşını tamamlamamış işçiye genç işçi 

denir

E)On dört yaşını bitirmiş on beş yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış 

işçiye çocuk işçi denir
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Çocuk ve genç işçilerin çalıştırma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre 

çocuk ve genç işçiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın kendine 

ödenir

B)Temel eğitimini tamamlamış,okula gitmeyen ve on beş yaşını tamamlamamış 

çocukların çalışma saatleri günde altı haftada otuz saati aşamaz

C)Temel eğitimini tamamlamış,okula gitmeyen ve on beş yaşını tamamlamış 

çocukların çalışma saatleri günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir

D)On beş yaşını tamamlamış ancak on sekiz yaşını tamamlamamış işçiye genç işçi 

denir

E)On dört yaşını bitirmiş on beş yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış 

işçiye çocuk işçi denir
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18 yaş altındaki işçilerin yıllık izin süresi nedir?

a. 14. 

b. 20      

c. 26

d. 30

hulusiorhangazili.wordpress.com



18 yaş altındaki işçilerin yıllık izin süresi nedir?

a. 14. 

b. 20      

c. 26

d. 30
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Genç işçi tanımı nedir?

a. 15 yaşını tamamlamış  18 yaşını tamamlamamış 

b. 14 yaşını tamamlamış  18 yaşını tamamlamamış

c. 15 yaşını tamamlamış  17 yaşını tamamlamış

d. 15 yaşını tamamlamış 18 yaşına girmiş 

hulusiorhangazili.wordpress.com



Genç işçi tanımı nedir?

a. 15 yaşını tamamlamış  18 yaşını tamamlamamış 

b. 14 yaşını tamamlamış  18 yaşını tamamlamamış
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Kadın işçi tekli gebelikte toplam izin süresi?

a. 12

b. 14

c.16

d.18

e. 20
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Kadın işçi tekli gebelikte toplam izin süresi?

a. 12

b. 14

c.16

d.18

e. 20

hulusiorhangazili.wordpress.com



İşverenler işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili hangi hangi

bilgileri MEB ve Çalışma ve işkur il müdürlüğüne gönderme 

zorunluluğu yoktur?

a. Toplam işçi sayısı   

b.  Kadın işçi sayısı   

c. Çocukların yaşları ve cinsiyetleri  

d. Engelli işçi sayısı
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Cam döküm sanayiinde çalışan işçiler günde en fazla kaç 
saat çalıştırılabilirler?
A-6       B-6,5        C-7         D-7,5      E-8 
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Cam döküm sanayiinde çalışan işçiler günde en fazla kaç 
saat çalıştırılabilirler?
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Bir işyerinde yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın kaç 
kadın işçi çalışıyorsa emzirme odası kurulmalıdır?

A-10       B-20        C: 50        D:75          E: 100 
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Bir işyerinde yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın kaç 
kadın işçi çalışıyorsa emzirme odası kurulmalıdır?

A-10       B-20        C: 50        D:75        E: 100 
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Aşağıdakilerden hangisi çalışma bakımından öncelikli risk gruplarından değildir?

A-Kadın işçiler       B- Genç işçiler        C-Dullar    D- Özürlüler E- Gebeler
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Aşağıdakilerden hangisi çalışma bakımından öncelikli risk gruplarından değildir?

A-Kadın işçiler       B- Genç işçiler        C-Dullar D- Özürlüler E- Gebeler
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Gece vardiyası çalışması yapmak aşağıdakilerden hangisi 
ile direkt ilintili değildir?

a. Verimliliği arttırmak

b. Teknolojik çağa ayak uydurmak

c. Türkiye'deki işsizlikteki artış

d. İleri teknoloji makinelerin sürekli çalıştırılma 
zorunluluğu
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Gece vardiyası çalışması yapmak aşağıdakilerden hangisi 
ile direkt ilintili değildir?

a. Verimliliği arttırmak

b. Teknolojik çağa ayak uydurmak

c. Türkiye'deki işsizlikteki artış
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" Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamaz." Bu cümle anayasamızın hangi 
Maddesinde yer almaktadır?

A- 40     B- 50    C- 45     D- 52 
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" Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamaz." Bu cümle anayasamızın hangi 
Maddesinde yer almaktadır?

A- 40     B- 50    C- 45     D- 52 
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"Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal 
yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en 
az yüzde .... ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla 
belgelenenler," dir. Noktalı bölüme hangi sayı gelmelidir?

A- 60    B- 50     C- 40     D- 30
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"Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal 
yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en 
az yüzde .... ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla 
belgelenenler," dir. Noktalı bölüme hangi sayı gelmelidir?

A- 60    B- 50     C- 40     D- 30



hulusiorhangazili.wordpress.com

Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve genç işçilerin çalışma sürelerine 
ilişkin olarak yanlıştır? 

A- Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma 
saatleri günde yedi, haftada 35 saatten fazla olamaz.

B- iki saatten fazla dört saatten az süreli işlerde 30 dakika ara 
dinlenmesi verilir. 

C- Çocuk ve genç işçilere günlük çalışma süreleri içinde 24 saatlik 
zaman diliminde kesintisiz 16 saat dinlenme süresi verilir.

D- Dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin 
ortasında bir saat ara dinlenmesi verilir.
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Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve genç işçilerin çalışma sürelerine 
ilişkin olarak yanlıştır? 

A- Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma 
saatleri günde yedi, haftada 35 saatten fazla olamaz.

B- iki saatten fazla dört saatten az süreli işlerde 30 dakika ara 
dinlenmesi verilir. 
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Çocuk ve Genç işçilerin Çalıştırılma Esasları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A- Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren 
işlerde çalışamazlar. 
B- Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde 
çalışabilirler.
C- Büro hizmetlerine yardımcı işlerde çalışabilirler. 
D- Fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde 
çalışamazlar.
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Aşağıdakilerden hangisi gece çalışmalarında 
dikkate alınacak faktörlerden birisi değildir? 
A- Çalışanın yaşı
B- Çalışanın cinsiyeti
C- Çalışanın fizyolojik özellikleri
D- Çalışanın antropometrik özellikleri
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Aşağıdakilerden hangisi gece çalışmalarında 
dikkate alınacak faktörlerden birisi değildir? 
A- Çalışanın yaşı
B- Çalışanın cinsiyeti
C- Çalışanın fizyolojik özellikleri
D- Çalışanın antropometrik özellikleri
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Gece çalıştırılan kadın işçilerin muayeneleri ile ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) 3 ayda bir tekrarlanır. 
B) 6 ayda bir tekrarlanır. 
C) 12 ayda bir tekrarlanır. 
D) 18 ayda bir tekrarlanır.
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Gece çalıştırılan kadın işçilerin muayeneleri ile 
ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
doğrudur?
A) 3 ayda bir tekrarlanır. 
B) 6 ayda bir tekrarlanır. 
C) 12 ayda bir tekrarlanır. 
D) 18 ayda bir tekrarlanır.
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İş Kanunu’na göre aşağıdaki işlerden hangisinde 
engelli işçi çalıştırılamaz?
A) Hizmet sektöründe
B) Sanayiden sayılan işlerde 
C) Tarım ve orman işlerinde 
D) Yer altı ve su altı işlerinde
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İş Kanunu’na göre aşağıdaki işlerden hangisinde 
engelli işçi çalıştırılamaz?
A) Hizmet sektöründe
B) Sanayiden sayılan işlerde 
C) Tarım ve orman işlerinde 
D) Yer altı ve su altı işlerinde



Çalışma Yaşamında Sağlığın 
Geliştirilmesi Uygulamaları
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AMAÇ
Katılımcıların, işyerinde sağlığın 

geliştirilmesi programlarını hazırlamalarına 
ve uygulamak için gerekli temel bilgileri 

kazandırmalarına yardımcı olmaktır.
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Öğrenme Hedefleri
Katılımcılar,

• İşyerinde sağlığın geliştirilmesi 

kavramını tanımlar.

• İşyerinde sağlığın geliştirilmesine 

ilişkin program hazırlar.

• Hazırlanan programın uygulanması 

ve izlenmesi konusunda dikkat 

edilecek hususları ifade eder.
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1.SAĞLIK ve SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

• Son 50 yıl içinde ortalama insan ömrü 20 yıl 
kadar uzamıştır. 

• Dünya Sağlık Örgütü’nün önceki yıllarda bu 
konudaki yaklaşımı “yaşama yıllar katın” (add
years to life) sloganında ifadesini bulduğu gibi 
insan ömrünü uzatmaktı. 

• Dünya Sağlık Örgütü yukarıda ifade edilen 
sloganı 1990’lı yılların sonlarında “yıllara 
yaşam katın” (add life to years) şeklinde 
değiştirerek yaşamın kalitesinin önemine işaret 
etmiştir. 
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1.SAĞLIK ve SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

• Son 20 yıl boyunca Dünya Sağlık Örgütü’nün 
önderliğinde sağlığı geliştirme konuları 
gündeme getirilmiş ve bu yönde de başarılı 
uygulamalar yapılmaya başlanmıştır.

• Çalışma ortamlarında, sağlık üzerinde olumsuz 
etkiler yapabilecek fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, ergonomik vb. pek çok faktör 
bulunur. 

• Bu faktörlerin kontrol altına alınması için 
çeşitli teknik ve tıbbi uygulamalar yapılır. 
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1.SAĞLIK ve SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

• Bireysel davranışları olumlu hale getirmek için sağlık 
eğitimi ve sağlığı geliştirici etkinlikler için işyerlerinde 
çok iyi fırsat bulunabilir. 

• Dünya Sağlık Örgütü; 

Sağlığı geliştirmeyi; “insanların kendi sağlıklarını 

belirleyen faktörleri kontrol etmeleri ve bu yolla kendi 

sağlıklarını geliştirmeleri” olarak tanımlanmaktadır. 
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2.İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİNİN 
YARARI 

• İş kazaları ve meslek hastalıkları dışında işyerinde çalışma 
verimini ve üretimi olumsuz etkileyen sorunlar arasında; 

Solunum sisteminin akut ve kronik hastalıkları, 

Koroner kalp hastalığı, 

Kas-iskelet sisteminin hastalıkları, 

Şişmanlığa bağlı sorunlar, 

Diyabet gibi hastalıklar önemli yer tutar. 

• Yaşam biçiminin olumlu hale getirilmesi çok önemlidir
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2.İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİNİN 
YARARI 

• İşyerlerinde sağlık eğitimi çalışmaları genel 
toplumda yapılacak benzeri etkinliklere göre 
daha başarılıdır. 

• Bu başarıda çalışanların kolay ulaşılabilir 
konumda olmalarının yanı sıra, işçiler arasında 
uygun grup dinamiklerinin yaratılması ve bu 
yolla birbirlerini etkilemeleri de önemli rol 
oynamaktadır. 
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İşyerinde Sağlığı Geliştirme Etkinliklerinin Yararı 

İşverenler açısından öncelikli amaç;

hastalık ve kaza nedeni ile olan iş kayıplarının  

azaltılması

işyerinde verimli çalışmanın sağlanması ve 

sonuç olarak üretimin artırılmasıdır. 

Çalışanlar açısından ise amaç;

güvenli bir çalışma ortamında sağlıklı olarak 

çalışmaktır  
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İşyerinde Sağlığı Geliştirme Etkinliklerinin Yararı 

Yaşam biçimi faktörlerinin sağlıksız olması halinde 

sağlık harcamaları da artmaktadır

Sağlığı geliştirici uygulamalara ağırlık veren sağlık 

eğitimi çalışmaları, bu amaca ulaşmak için önemlidir  

Durum Fazladan sağlık 
harcaması

Sigara içenler %10 – 18 

Düzenli egzersiz yapmayanlar % 14

Şişmanlar (kilosu %30 fazla olanlar) %11
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Düzenli egzersiz

En azından 1 öğün yemek yenmesi

vb faktörler; çalışanın doğru alışkanlıklar edinmesini ve 
ev yaşamında da bunları uygulaması açısından önem 
kazanmaktadır

hulusiorhangazili.wordpress.com



İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMI

İşyerleri, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirici 
etkinliklerin yapılması bakımından uygun ortamlardır.

Ancak, başarılı olabilmek için bazı kurallar vardır 
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İşyerlerinde Sağlığı Geliştirme Eğitimlerinde  Gerekli

Programın amaçları net olarak belirlenmelidir

Amaçlar işveren ve işçiler tarafından benimsenmelidir  

Katılımcıların istek ve gereksinimleri öğrenilmelidir

Uygun yer ve zaman ayarlanmış olmalıdır

Program için yeterli maddi kaynak sağlanmış olmalıdır
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İşyerlerinde Sağlığı Geliştirme Eğitimlerinde  Gerekli

Programa işverenin katılımı sağlanmalıdır

Çalışmalarla ilgili düzenli kayıt tutulmalıdır

Programa katılanlardan geri bildirim alınmalıdır

Kişisel bilgilerin gizliliği sağlanmalıdır

programın sonuçları değerlendirilmeli ve katılımcılara 

bilgi verilmelidir
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Bunlar yapılabilir

Sağlığı geliştirme etkinlikleri sürdürülürken çeşitli 
sağlık eğitimi yöntemlerinden yararlanılabilir;

Broşür ve afişler

Konferans

Küçük grup görüşmeleri

TV-video filmleri

Bilgisayar aracılığı ile haberleşme 

vb. yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılabilir
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Programın başarısı bakımından bireysel ilişkiler önemlidir

Başarılı olanları ödüllendirme önemli rol oynar

Programın içinde kişilerin sağlık durumları ile ilgili bir işlem 

bulunması katılımı artırıcı rol oynar 

Fizik muayeneler

Tıbbi analizler yapılması vb…
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SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMI KONULARI

Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme etkinliklerinde çeşitli 
konularda programlar yapılabilir. 

Konular arasında;

İşyerinde yapılan işler  

Kullanılan malzemeler  

Mesleki eğitimler

Genel konular

ile ilgili olabilir. Bu konulardaki eğitimlerde olası sağlık 
riskleri ve etkilenme sonucu ortaya çıkabilecek sağlık 
sorunları /korunma yolları anlatılabilir

hulusiorhangazili.wordpress.com



Sağlığı geliştirme programı (HPP; Health Promotion Program) 

ile benzer bir başka yaklaşım da 

İşçi destek/yardım Programı’dır (EAP; Employee Assistance 

Program). 

Bu iki yaklaşım arasındaki temel farklılık;

Sağlığı geliştirme programının birincil korunma

İşçi destek programının ise ikincil korunma yaklaşımı 

olmasıdır 
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Sağlığı geliştirme programında;

henüz bir sağlık sorunu olmayan veya sağlık 
sorunu olduğunun farkında olmayan kişilere, sağlığı 
koruyucu ve geliştirici yaklaşımlar konusunda 
eğitim yapılması söz konusudur

İşçi destek programında ise;

Bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden kişilere, bu 
sağlık sorununun çözümü konusunda yardım etmek 
ve destek sağlamak şeklinde yaklaşım 
yapılmaktadır
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Sağlığı geliştirme programında;

Bazı ülkelerde işçiler arasında alkol kullanımı oldukça yaygın 
olduğundan bu iki program bir arada sürdürülmektedir.

Genel anlamda alkol kullanımının sakıncaları ve alkol 
kullanımının kontrolü eğitimi sağlığı geliştirme programı 
olurken, kendisinde alkol alışkanlığı olduğu için yardım 
isteyen kişilere yapılacak yaklaşım ise işçi destek programı 
olmaktadır. 
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SAĞLIKLI YAŞAM İLKELERİ 

Sağlık sorunu yaratan önemli nedenler;

• Hareketsiz yaşam

• Yüksek kalori içeren gıdalarla beslenme 

• Sigara kullanımı 

• Stres 

hulusiorhangazili.wordpress.com



Sağlıklı yaşam ilkeleri
Sigara içilmemesi

Sağlıklı beslenme

Egzersiz yapmak

Stresle baş etmek

Stresle ilişkili belirtilerle baş etme

Kişiler arası ilişkilerin düzenlenmesi

İşten kaynaklanan stres faktörlerinin kontrolü

Yönetimden kaynaklanan stresle baş etme

Bireysel stres kaynaklarının kontrolü
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Meslek Maruziyet Etkileşim türü Hastalık

İnşaat, asbest işçiliği Asbest Potansiyalize Akciğer kanseri

Gürültülü işler Gürültü Aditif İşitme kaybı

Madencilik Toz Aditif KOAH

Organik kimyasallar Karsinojenler Aditif Çeşitli kanserler

Taş-toprak işçiliği Silis tozu Aditif Silikozis, KOAH

Tekstil işçiliği Organik tozlar Aditif Bisinozis

Uranyum madenciliği Radon (alfa) Potansiyalize Akciğer kanseri

Kaynak işleri Kaynak gazları Aditif Kronik bronşit

Mesleksel Faktörlerle Sigara Etkileşimi Örnekleri
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4.SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMI KONULARI

Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme programlarında; 

• Fizik egzersiz, 

• Sigara içiminin kontrolü, 

• Stresle baş etme yolları, 

• Alkol alışkanlığının kontrolü, 

• Sağlıklı beslenme, 

• Hipertansiyon, KKH, kolesterol ve korunma yolları, 

• Osteoporoz, 

• Obezite ve kontrolü, 

• Kanser vb. konulara yer verilebilir.
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Rehberde Genel- 5 Ö yaklaşımı 

• öğren, 

• öner, 

• ölç, 

• önderlik et, 

• örgütle
kullanılmıştır. 
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Sigara Öyküsü Alma
• Tüm hastaların her gelişinde tütün öyküsü almak 

için kayıt sistemi geliştirin.

• Her hastaya sigara içme öyküsünü sorun. * (öğren)

• Her hastanın sigara öyküsünü kaydedin.

• Sonraki karşılaşmalarda da tütün kullanım 
durumunu ortaya koyun.

• Vital bulgular kaydına tütün kullanımını da ekleyin.

hulusiorhangazili.wordpress.com



Sigara Bırakma Danışmanlığı

• Tüm sigara tiryakilerine kısa danışmanlıkla 
bırakmayı önerin. * (öner)

• Önerinin açık, güçlü, kişiselleştirilmiş 
olmasına özen gösterin.

• Bırakma isteğini ve bağımlılık düzeyini 
değerlendirin. * (ölç)
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Sigara Bırakma Danışmanlığı

• Bırakmayı düşünenlere yoğun danışmanlıkla 
bırakma sürecini başlatın; ilaç tedavisi verin

• Bırakmayı düşünmeyenleri bırakmanın 
yararları konusunda bilgilendirin.* (önderlik et)

• Telefon desteği önerin.

• Bırakma sonrası dönemi düzenleyin.* 
(örgütle)
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Sigara içmeyi bırakmak isteyen ve bırakan 
tiryakiye yardım süreci

• (Eğer daha önce denediyse) Önceki bırakma 
deneyimlerinde yaşananları dikkate alarak 
bırakma sürecini planlayın.

• Hastayı bırakmaya hazırlayıcı bilgi verin
(arkadaş desteği, riskler, tütün ürünlerini ve 
anımsatıcılarını ortadan kaldırmak vb).

• Gelecek iki hafta içinde bir günü bırakma 

günü olarak belirleyin.hulusiorhangazili.wordpress.com



Sigara içmeyi bırakmak isteyen ve bırakan 
tiryakiye yardım süreci

• Bırakma sürecinde sürekli destek ve 
yardım önerin.

• Okuma materyali ve telefon desteği 
sağlayın.

• İzleme planı yaparak bırakma sürecini 
denetleyin; bırakma gününden sonraki iki hafta 
içinde izlem randevusu belirleyin.
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Avrupa’daki yedi risk faktörü
(DALY ile ölçülmüş hastalık yük yüzdeleri)

• Yüksek Kan Basıncı (12.8%)
• Tütün (12.3%)
• Alkol (10.1%)
• Hiperkolesterolemi, (8.7%)
• Kilo fazlalığı (7.8)
• Düşük meyve sebze tüketimi (4.4%)
• Fizik aktivite eksikliği (3.5%)
Ayrıca Diyabet kardiyovasküler
hastalıklarda majör bir risk faktörüdür.
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Durum Tespiti

Ölçümler;

1. Sigara içme miktar ve oranı

2. Antropometrik ölçümler (boy, kilo, bel)

3. Kan değerleri(LDL, HDL, trigliserid, kan 
şekeri)

4. T.A.

5. Fizik aktivite gün ve dakika
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Durum Tespiti

Ölçümler;

6. Sağlık davranış modelleri (güvenli olmayan 
cinsel ilişki, otomobil kullanımı, tehlikeli 
içicilik, aşı konularındaki alışkanlıklar)

7. Kendini nasıl hissettiği (sosyometrik, 
psikometrik ölçümler)

8. İşyeri risk durumu
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Sağlıklı beslenme

• Beslenmede yapılan hatalı uygulamalarla kalp-damar 

sistemi hastalıkları, şişmanlık, hipertansiyon, osteoporoz 

ve bazı kanserler arasında ilişkiler vardır.

• Sağlıklı bir beslenme davranışı “yeterli ve dengeli” 

beslenme olarak özetlenebilir.

• Bu ifade ile günlük diyetle alınan toplam kalori 

miktarının gereksinim duyulan kadar olması ve diyetin 

çeşitli besin öğelerini dengeli bir şekilde içermesi gereği 

belirtilmektedir. 
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Sağlıklı beslenme

• Uygun diyet programları ile kan kolesterol düzeyinde 

önemli azalmalar sağlandığı gösterilmiştir. Böylelikle 

başta koroner kalp hastalıkları olmak üzere çeşitli 

hastalıklar bakımından birincil düzeyde korunma 

sağlanmış olmaktadır

• Diyetle alınan tuz miktarının azaltılması ile 

hipertansiyon kontrolü konusunda başarı sağlanmaktadır.

• Diyetle kalsiyum ve diğer minerallerin yeterli olarak 

alınması ile osteoporozun önlenmesine katkıda bulunmak 
mümkündür!

hulusiorhangazili.wordpress.com



Sağlıklı beslenme

• Beslenme yetersizliği olan kişilerin, işyerindeki 

bazı toksik kimyasal maddeleri detoksifiye etme 

bakımından sorunları olabilmektedir. 

• İşyerleri  en az bir öğün yenen yer olduğundan 

buradaki beslenme programının sağlıklı olması, 

kişilerin genel yaşamlarında  daha sağlıklı olmasını 

etkiler. 
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Programlar;

1.Sağlıklı beslenme

• Kişisel beslenme, kilo danışmanlığı

• Beslenme eğitim toplantıları

• Haftalık küçük grup çalışmaları

• Eğitici broşür, yayın faaliyetleri

• İş yerindeki yemek firmasıyla işbirliği
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Süreç;

• Tanıtım

– İsg (grup her zaman için bir kişiden iyidir)

– Üst yönetim (üst yönetimin önderlik etmediği hiç 
bir çalışma başarı şansı elde etmemiştir)

– Çalışanlar (hiç bir mükemmel program onu hayata 
geçirenlere rağmen başarılı olamamıştır)

• Takvim belirleme

– İlk toplu uygulama zamanlarının tespiti

– Uygulama zaman ve periyotlarının tespiti

hulusiorhangazili.wordpress.com



Egzersiz yapma

• Modern teknoloji insanlara daha konforlu bir yaşam 

olanağı sağlarken, hareket etme yollarını kapatmıştır.

• Günümüzden 100 yıl kadar öncesinde işyerlerinde 

kullanılan enerjinin yaklaşık 1/3 ü insan gücü olarak 

sağlanırken, bu durum bazı işyerlerinde % 1 e kadar 
düşmüştür. 
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Egzersiz yapma

• Şişmanlık, hipertansiyon, osteoporoz, diyabet, kalp 

hastalıkları gibi sedanter yaşamın ortaya çıkardığı 

sağlık sorunlarında artma gözlenmiştir. 

• Düzenli olarak fizik egzersiz yapanlarda da bu 

hastalıklardan korunma sağlandığı bilinmektedir. 
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Egzersiz yapma

• İşyerleri düzenli fizik egzersiz programlarının 

uygulanması bakımından da önemli olanaklar sağlar. 

• Günün değişik saatlerinde organize edilebilecek 

olan egzersiz programları; çalışanlar arasında daha 

sıcak ilişkilerin gelişmesini sağlar, iş motivasyonunu 

artırır, hastalıklardan korunma ve sağlığın 
geliştirilmesi bakımından yarar sağlar. 
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Egzersiz yapma

• İngiltere’de 1950’li yıllardan beri bu konuda 
sürdürülen çalışmalarda düzenli olarak fizik egzersiz 
yapanlarda, egzersiz yapmayanlara göre koroner kalp 
hastalığı riskinde %50 ve kalp krizi geçirme riskinde de 
%60 oranında azalma olduğu saptanmıştır.

• Kardiyovasküler verimlilik artar, sistolik ve diyastolik
kan basıncını düşürür 

• Total kolesterol düzeyinde önemli bir değişiklik 
olmamakla birlikte egzersizin HDL kolesterol düzeyini 
artırdığı bilinmektedir. 
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Egzersiz yapma

• ABD’de 6351 liman çalışanı günlük aktivite 

düzeylerine göre hafif-orta-yüksek fizik aktivite 

yapanlar olarak gruplanmış ve gruplar 1951–1972 

yılları arasında izlenmiştir. 

Sonuçta sedanter çalışanlarda fatal koroner kalp 

hastalığı riskinin, yüksek fizik aktivite 

gösterenlerden %80 daha fazla olduğu bulunmuştur. 
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Egzersiz yapma

• Düzenli olarak fizik aktivite yapanlarda hem egzersiz 

sırasında hem de egzersizden sonraki birkaç saat 

boyunca enerji kullanımı artar.

• Bu durum bir yandan şişmanlığın kontrolu bakımından 

yarar sağlar,

• Diğer taraftan dokuların insuline duyarlılığı arttığı 

için özellikle Tip II diyabetin regulasyonu kolaylaşır. 

• Düzenli egzersiz yapmakla osteoporoz gelişmesi 

bakımından da korunma sağlanır.
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Stresle baş etme 

• İşyeri ortam faktörlerinin yanı sıra stresin de, 

koroner kalp hastalıkları başta olmak üzere çeşitli 

sağlık sorunları ile ilişkisi olduğu bilinmektedir. 

• İşyerinde bulunan fiziksel, kimyasal vb. risklerin

kontrol edilmiş olmasından başka çalışma koşullarının 

ve kişiler arası ilişkilerin stres yaratmayacak şekilde 

düzenlenmiş olması önemlidir.

• Bundan başka herhangi nedenle stres altında olan 

kişilere de uygun destek programları sağlanmalı, 

stresle baş etme yolları öğretilmelidir. 
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Stresle baş etme 

a) Stresle ilişkili belirtilerle baş etme

b) Bireysel duyarlılığı azaltma

c) Kişiler arası ilişkilerin düzenlenmesi

d) İşten kaynaklanan stres faktörlerinin kontrolü

e) Yönetimden kaynaklanan stresle baş etme

f) Bireysel stres kaynaklarının kontrolü
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İşten kaynaklanan stres;
• ağır iş koşulları, 

• gece işi, 

• aşırı sorumluluklar, 

• sürekli karar vermek zorunda olmak, 

• zaman baskısı altında çalışma, 

• iş tanımının açık-seçik yapılmaması, 

• tehlikeli ve riskli işler,

• uzun çalışma saatleri,

• iş yükü fazlalığı-azlığı,

• kişiler arası çatışmalar

gibi nedenler stres oluştururlar.
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İşten kaynaklanan stres;

• Kurumun ve bireyin yapacağı uygulamalarla başa çıkılabilir.

• Birey kendini, düşünce biçimini, kişilik yapısını tanıyarak; etkili 

iletişim kurma becerileri geliştirebilir.

• İş veren çalışanların görev tanımlarını net olarak yaparak, 

sorumlulukla birlikte yetki de vererek, karar vermede otonomiyi 

arttırarak, meslek içi eğitim çalışmaları düzenleyerek, ekip 

toplantıları yaparak iş stresini azaltmaya katkıda bulunabilir. 
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İşten kaynaklanan stres azaltmada;

• Ayrıca çalışana kreş hizmeti, 

• Verilecek yemekler, 

• Servis olanakları, 

• Çalışanların boş zamanlarında  düzenlenecek sosyal 

etkinliklerin organize edilmesi 

örgütsel sosyal destek görevi görerek iş stresinin 

azalmasında önemli ölçüde etkilidir.
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İşyerlerinde büro ergonomisi 
ve ekranlı araçla çalışma
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ERGONOMİ

Ergonomi , insanın işe uydurulmasından daha çok , işi 
insana uydurmaktır. Bir başka deyişle, işe göre insan 
değil, insana göre iş demektir.

Ergonomi , yapılan işin ve iş yeri tertibinin insan vücudu 
üzerindeki zararlı etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı 
olur. 

Ergonomi ,bize yeni bir çalışma alanı dizayn ederken veya 
mevcut alandaki yaralanma riskini , yorgunluğu ve 
çalışanın fiziksel rahatsızlığa düşeceği koşulları azaltmak 
için yol gösterir.
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Risk faktörleri

Yapılan işin sürekli tekrarı

Kuvvete dayalı çalışma

Kasları yoran bir şekilde çalışma pozisyonu

Mekanik gerilme

Extrem sıcaklıklar

Titreşim
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Çalışma düzeni , çalışanın 
sürekli farklı 

pozisyonda , çalışana 
alternatif olabilecek

şekilde olmalıdır.
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Bir veya birkaç kez 
yapıldığında zararsız olabilecek 
hareketlerin, gün içerideki 
sürekli tekrarı , ağrılara ve 
yaralanmalara sebep olur.
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Büroda bilgisayar ile çalışmalarda doğal duruş
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c) Doğru

1m
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1m
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d) Doğru

2 KİŞİLİK ODALAR
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Monitör Boyutları Göz-Ekran Mesafesi

15 İnç 600 mm

17 İnç 700 mm

19 İnç 800 mm

21 İnç 900 mm
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Sağlığın geliştirilmesi ilişkin teoriler aşağıdaki 
disiplinlerden  hangisinden  yararlanmaz?

a. Psikoloji
b. Antropoloji
c. Davranış Bilimleri
d. Kimya
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Sağlığın geliştirilmesi ilişkin teoriler aşağıdaki 
disiplinlerden  hangisinden  yararlanmaz?
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Halkın sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilme 
eğitimlerinde kimler görevlidir?

a. Doktor
b. Ebe
c. Hemşire
d. Hepsi
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Halkın sağlıkla ilgili konularda 
bilinçlendirilme eğitimlerinde kimler 
görevlidir?

a. Doktor
b. Ebe
c. Hemşire
d. Hepsi
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Sağlığın Geliştirilmesi için temel taahhütler 
nelerdir?

a. Küresel gelişim gündeminin merkezinde yer 
almalıdır
b. Sağlığın geliştirilmesi hükümetlerin esas 
yükümlülüğü haline getirilmelidir
c. Sağlığın Geliştirilmesi sivil toplumların ve 
toplulukların odak noktası olmalıdır
d. Hepsi
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Sağlığın Geliştirilmesi için temel taahhütler 
nelerdir?
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Uluslararası Sağlığı Geliştirme ve Sağlık 
Eğitimi Birliği’nin kısaltılmış ismi nedir?

a. FIFA
b. UEFA
c. IBAN
d. IUHPE
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Uluslararası Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi 
Birliği’nin kısaltılmış ismi nedir?

a. FIFA
b. UEFA
c. IBAN
d. IUHPE
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“Sağlığın geliştirmesi’nin” tanımı aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Kişilerin optimal sağlık durumunun sağlanması 
yönünde hareket edebilmeleri için, yaşam tarzlarını 
değiştirmelerine yardım eden bir sanat ve bilim 
dalıdır.
b. Ülkelerin kendi sağlık ihtiyaçlarına yönelik 
sağlık eğitimi.
c. Davranış değişikliği oluşturmak
d. Halkı sağlıkla ilgili konularda eğitmek
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hangisidir?

a. Kişilerin optimal sağlık durumunun sağlanması 
yönünde hareket edebilmeleri için, yaşam tarzlarını 
değiştirmelerine yardım eden bir sanat ve bilim 
dalıdır.
b. Ülkelerin kendi sağlık ihtiyaçlarına yönelik 
sağlık eğitimi.
c. Davranış değişikliği oluşturmak
d. Halkı sağlıkla ilgili konularda eğitmek

hulusiorhangazili.wordpress.com



Aşağıdaki ifadelerden hangisi işyerinde sağlığın

geliştirilmesi kavramı olarak değerlendirilmez?

A) Ücret artışı sağlanması

B) İşyerinde tütün kontrolü çalışması

C) Stresle başetme yöntemleri egzersizleri

D) Sağlıklı yaşam için egzersiz programları
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Aşağıdaki ifadelerden hangisi işyerinde sağlığın

geliştirilmesi kavramı olarak değerlendirilmez?

A) Ücret artışı sağlanması

B) İşyerinde tütün kontrolü çalışması

C) Stresle başetme yöntemleri egzersizleri

D) Sağlıklı yaşam için egzersiz programları
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Kronik hastalıklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?
A)Genellikle tek faktörlü hastalıktır
B)Çoğunlukla aşıyla korunulabilen hastalıklardır
C)Besin zehirlenmeleri ,gribal ve bakteriyel enfeksiyonlar 
işyerlerinde görülebilecek kronik hastalıklardandır
D)İkincil koruma kronik hastalıklarından korunmada önemli 
yer tutar
E)Kronik hastalıklarla mücadelede el yıkama gibi kişisel 
hijyen uygulamaları yer tutar.
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Aşağıdakilerden hangisi işyerinde sağlığın geliştirilmesi 
etkinliklerinden biri değildir?
A)Risk değerlendirmesi
B)Egzersiz programı
C)Tütün kontrolü
D)Sağlık eğitimi
E)Kronik hastalık izlemi
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Aşağıdakilerden hangisi işyerinde sağlığın geliştirilmesi 
etkinliklerinden biri değildir?
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BMI formülü?
a. Kilo (kg) / boy² (m)
b. Kilo(kg)/ boy (m)
c. Boy (cm) / Kilo (kg)
d. Boy (m) / Kilo (kg)
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İşyerinde düzenli egzersiz programının sonucu olmayan?
a. HDL miktarında azalma olur
b. HDL miktarı artar
c. LDL miktarı  azalır
d.Total kolesterol azalır
e. Kalp damar hast. Riski azalır



hulusiorhangazili.wordpress.com

İşyerinde düzenli egzersiz programının sonucu olmayan?
a. HDL miktarında azalma olur
b. HDL miktarı artar
c. LDL miktarı  azalır
d.Total kolesterol azalır
e. Kalp damar hast. Riski azalır
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Sırasıyla, yakıldığında en fazla enerji veren ve yakıldığında 
en hızlı enerjiye çevrilen besin kaynakları hangileridir?
A- Protein - Yağ   
B- Karbonhidrat – Yağ  
C- Yağ – Karbonhidrat   
D- Yağ – protein  
E- Protein-Karbonhidrat
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Sırasıyla, yakıldığında en fazla enerji veren ve yakıldığında 
en hızlı enerjiye çevrilen besin kaynakları hangileridir?
A- Protein - Yağ   
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Gece çalışması için sağlık muayenesini aşağıdakilerden 
hangisi yapamaz.?

a. İşyeri hemşiresi

b. Özel hastane

c. Meslek hastanesi

d. Devlet hastanesi

e. Aile hekimi
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Gece çalışması için sağlık muayenesini aşağıdakilerden 
hangisi yapamaz.?

a. İşyeri hemşiresi

b. Özel hastane

c. Meslek hastanesi

d. Devlet hastanesi

e. Aile hekimi



hulusiorhangazili.wordpress.com

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işçilerin beslenmesi 
açısından uygun değildir?
A) İşçiler iş başında da yemek yiyebilirler.
B) İşçiler kendi yemeklerini getirebilirler.
C) Yemek yerleri soyunma yerleri ve lavabolara yakın 
yerlerde yapılmalıdır.
D) İşyerinde daha uygun bir yer yoksa yemek saatleri 
dışında dinlenmek için yemek yerlerinden faydalanılabilir.
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İşyerlerinde sürdürülecek sağlığı geliştirme 
programlarının başarısını arttıracak uygulamalar 
bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişisel bilgilerin gizliliği sağlanmalıdır.
B) Katılımcılardan geri bildirim alınmalıdır.
C) Sonuçlara ilişkin katılımcılara bilgi verilmelidir.
D) Belli süreli programlar olduğu için kayıt tutmaya gerek 
yoktur.
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yoktur.
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Aşağıdakilerden hangisi gürültülü ortamda bulunmanın neden 
olduğu sorunlardan biri değildir?
A) Kişilerarası iletişim güçlüğü
B) Hipotansiyon
C) İş kazası
D) Çarpıntı
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Aşağıdakilerden hangisi gürültülü ortamda bulunmanın neden 
olduğu sorunlardan biri değildir?
A) Kişilerarası iletişim güçlüğü
B) Hipotansiyon
C) İş kazası
D) Çarpıntı
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AMAÇ

Bu oturumun sonunda katılımcılar; 

yetişkin eğitimi, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik 
eğitimleri hakkında bilgi edinecekler.
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Öğrenim Hedefleri
Bu oturumun sonunda;

Yetişkin eğitiminin özelliklerini ve tekniklerini tanımlama

İş yerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve 
hangi sıklıkta yapılacağını kavrama

İş yerinde etkili bir iletişim kurma
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EĞİTİM

• koruyucu hizmetlerinin en önemli başlıklarından biri de 
sağlık ve güvenlik eğitimidir.

• İşçi eğitiminin temel dayanağı, karşılaştıkları riskleri 
öğrenmeyi kapsayan bilme hakkıdır. 

• Böylece sağlıklı çalışma ortamı, sağlıklı çalışan toplum ve 
verimlilik sağlanabilecektir.
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Nasıl sorusuna yanıt ararlar

Herkesin beklentisi farklıdır

Öğrenim hızları ve tarzları farklıdır

Grup – Ekip – Etkinliklere yatkındırlar

Dikkat süreleri kısadır (10 – 20 Dak.)

YETİŞKİNİN ÖZELLİKLERİ

*Yasaksız ve rahat bir ortamda, kendileri olmalarına, hata yapabilmelerine, 

yaratıcılıklarını kullanabilmelerine, deneyimlerini paylaşmalarına olanak verilen 
ortamlarda çok kolay öğrenirler.hulusiorhangazili.wordpress.com



Yetişkin çocuklardan daha yavaş 
öğrenir

Bilgi ve becerileri bir süreçten ve çeşitli aşamalardan 
geçirdikten sonra öğrenir ve kabul ederler. Bu süreçler 
şöyledir:

• Farkında olma

• İlgilenme

• Değerlendirme

• Deneme 

• Uygulama hulusiorhangazili.wordpress.com



YETİŞKİNLER NASIL 
ÖĞRENİR

.
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YETİŞKİNLER EĞİTİMİN KONUYLA  
BAĞLANTILI OLMASINI İSTERLER

• Kursun başlangıcında kursun amacı 
açıklanmalı, mesleki performansla bağlantısı 
kurulmalıdır
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EĞİTİME ETKİN OLARAK KATILMAK 
İSTERLER

• Program ve etkinlikler hakkında katılımcıların 
görüşlerini almak

• Soru sormak ve geri bildirimde bulunmak

• Beyin fırtınası ve tartışmalar yapmak

• Katılımcılara görevler vermek

• Sınıf etkinlikleri düzenlemek 

hulusiorhangazili.wordpress.com



ÖĞRENME İÇİN YETERLİ ZAMAN 
VERİLMELİDİR

• Öğrenilecek konunun ayrıntısı 
yapısallaştırılmalıdır

• Bilgiler basitten karmaşıklığa gitmeli ve 
kavrayarak öğrenme sağlanmalıdır
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ÖĞRETİM YETİŞKİNİN SOSYAL ROLLERİNİ 
VE YETENEKLERİNİ GELİŞTİRİCİ OLMALIDIR

• Eğitim programı işlevsel ve dinamik olmalıdır. 

• Bireyin ve toplumun değişen gereksinimlerine 
göre sürekli şekillendirilmelidir
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EĞİTİMDE ÇEŞİTLİLİK İSTERLER

• Görsel-işitsel araçlar

• Sınıf dersleri

• Gösterimler (demonstrasyon)

• Beyin fırtınası

• Küçük grup etkinlikleri

• Oyunlaştırmalar

• Misafir konuşmacılar
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OLUMLU GERİ BİLDİRİM VERİLMESİNİ 
İSTERLER

• Önce olumlular söylenir

• Sonra öneri getirilir

• “Konuya ait” geri bildirim yapılmalıdır
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KİŞİSEL KAYGILARI VARDIR VE GÜVENLİ BİR 
ORTAMA

İHTİYAÇ DUYARLAR

• Başarısızlıktan korkarlar

• Eğitmenlerle anlaşamamaktan korkarlar

• Diğer katılımcılarla anlaşamamaktan 
korkarlar

• Öğretilen becerileri uygulayamama 
konusunda endişeleri vardır
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BİREY OLARAK GÖRÜLMEK 
İSTERLER

• Katılımcıların isimleri sık sık  kullanılmalıdır

• Tüm katılımcılar etkinliklere dahil edilmelidir

• Katılımcılara saygılı davranılmalıdır

• Birbirleriyle bilgi alış verişinde bulunmaları 
desteklenmelidir
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ÖZGÜVENLERİNİ KORUMAK İSTERLER

Kariyerlerinde gösterdikleri başarıların başkaları
tarafından takdir edilmesini isterler
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KENDİLERİ VE EĞİTMENLERİ İÇİN 
BEKLENTİ DÜZEYLERİ YÜKSEKTİR 
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BİREYSEL İHTİYAÇLARI GÖZÖNÜNE 
ALINMALIDIR
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DİNLEME ALIŞKANLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ 
ŞU ŞEKİLDE SAĞLANABİLİR

• Dinlemek için hazırlıklı olunması gerekir

• Konunun anlaşılmasındaki sorumluluk 
alınmalıdır

• Eleştiri için değil anlamak için dinlenilmelidir

• Hisler kontrol altına alınmalıdır

• Ana fikirleri yakalamak için dinlenilmelidir

• Devamlı olarak zihni faaliyette bulunulmalıdır

• Konuşmacıya geri bildirimde bulunulmalıdır
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EĞİTİM SÜREÇLERİ

İhtiyaç saptanması

Amaçların belirlenmesi

İçeriğin/bilginin belirlenmesi

Eğitim yöntemleri belirlenme

Uygulama ve Değerlendirme
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GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARIN 
DEZAVANTAJLARI

• Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir

• Bazen dili daha çok kullanmayı 
gerektirmeyebilir

• Aracın temini pahalı ve taşınması zahmetli 
olabilir

• İlgiyi çabuk dağıtabilir

• Etkili şekilde kulanabilmek için bazen 
yeterli zaman ve hazırlık olmayabilir 
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ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİ

Duymak %20

Görmek %30

Duymak 

Görmek %50

Duymak 

Görmek

Söylemek

%80

Duymak

Görmek

Dokunmak

Denemek 

%90
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HATIRLAMA KAPASİTESİ
Sunum Tipi Hatırlama Yeteneği

3 saat sonra 3 gün sonra

Sözlü, tek-yönlü ders 
(konferans)

%25 %10-20

Yazılı (okuma) %72 %10

Görsel ve sözlü
(sınıf dersi)

%80 %65

Katılımcı (oyunlar, 
vaka çalışmaları) 
yöntemler.

%90 %70
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• Temel iş sağlığı güvenliği eğitimleri

• İş sağlığı güvenliği kurul eğitimi

• Çalışan temsilcisi ve destek personel eğitimi

• Sağlığı geliştirici eğitimler

• Güncel konular
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1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ç) İşyeri temizliği ve düzeni,

d) Ergonomi,

e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı

EĞİTİM KONULARI
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2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b)Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma     

tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik risk etmenleri,

ç) İlkyardım ve kurtarma.

EĞİTİM KONULARI
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3. Teknik konular

a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma, 

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri,

g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri 

ve tekniklerinin uygulanması.

ğ) İş hijyeni 

EĞİTİM KONULARI
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İŞYERİNDEKİ EĞİTİMLERDE İŞVERENİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Programın hazırlanmasını ve uygulanmasını

• Uygun yer, araç ve gereç temini

• Çalışanların programlara katılımını

• Program sonunda katılım belgesi 
düzenlenmesini sağlar
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İşverenin Yükümlülükleri

• Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt 
işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt 
işverenle birlikte sorumludur.

• Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile 
çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

• İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne 
bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
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İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

• Çok tehlikeli sınıfta yılda en az 1 kez 16 saat

• Tehlikeli sınıfta 2 yılda en az 1 kez 12 saat

• Az tehlikeli sınıfta 3 yılda en az 1 kez 8 saat

hulusiorhangazili.wordpress.com



İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

• Çalışmaya başlamadan önce

• Periyodik olarak

• Çalışma yeri, iş değişikliği veya yeni teknoloji 
uygulanması, yeni riskler  vb

• İş kazası veya meslek hastalığı dönüşünde

• 6 aydan uzun işten uzak kalmalarda
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İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

• Bilgiler kısa bir zaman içinde yoğun değil 
uygun planlama ve uygun zaman diliminde 
aktarılmalıdır

• Eğitim ilk zamanlar uygulamalı ve problemlere 
dönük olmalıdır

• Uygulamadan teoriye doğru gidilmelidir

• Kişiler tek tek tanınmaya çalışılmalı, farklı 
kişiliklerden yararlanılmalı ve yeni bilgi ve 
fikirler deneyim boyutları içine sokulmalıdır
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Özellik Arz Eden İşçilerin Eğitimi

 İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, 
eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin 
eğitimine özel önem verilir.

 Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar 
ve temsilcileri özel olarak eğitilir.

 Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını 
gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir.
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Eğitimin Amacı

 İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin 
etmek, 

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak,

Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları 
konusunda bilgilendirmek, 

Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki 
riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli 
tedbirleri öğretmek

İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun 
davranış kazandırmaktır.
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İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

• Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim 
programı çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerine katılır,

• Eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve 
işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara 
uyarlar.
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İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

• Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimleri hariç olmak üzere,         
genel konular işverence gerekli ve yeterli sistemin 
kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde 
verilebilir.

• İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile 
bireysel seviye tespiti yapılarak diğer gerekli 
eğitimler belirlenir
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EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte de belirtildiği 
gibi eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin, 
sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları 
sağlanarak görüşleri alınmalıdır.
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Yıllık Eğitim Programı

Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak için düzenlenen genel bir çizelgedir. 

Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin 

Hedefi,

Konusu, 

Süresi, 

Amacı,

Tarihi,

Eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer alır.
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EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME

Değerlendirme "hedeflere ne kadar ulaşıldı" sorusuna 
yanıt bulmak amacı yapılır. 

Değerlendirme bütün katılımcıların amaçlanan hedefe 
ulaşıp ulaşmadığı, programda yetersiz kalan, 
işlemeyen konuların olup olmadığı varsa nedenini 
saptamak, gerekli düzenlemeleri yapmak amacı ile 
yapılır
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EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME

Özellikle sertifika ve yetkilendirme eğitimlerinde 
kişisel başarının değerlendirilmesi amacı ile sınav 
yapılmalıdır

Beceri kazandırma eğitimlerinde değerlendirme Özel 
önem taşımaktadır. Becerinin değerlendirilmesi daha 
basit olabilir
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EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME

• kısa dönemde ön ve son testlerle saptanırken 

• uzun dönemde iş kazaları ve meslek 
hastalıklarındaki değişim (sıklığında değişim) ve 
sağlık güvenlik önlemlerinin uygulamaya geçirilme 
düzeyi ile değerlendirilebilir.
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OLUMLU EĞİTİM    
ATMOSFERİ
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OLUMLU EĞİTİM ATMOSFERİ

• Belirleyici yaklaşım kişinin değerlerine 
saygılı olmaktır

• Fiziksel çevrenin yanı sıra kişiler arası ve 
örgütsel çevre konularına önem verilmelidir

• Kişiler arası etkileşimi teşvik edecek şekilde 
oturma düzeni sağlanmalıdır
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KURS SIRASINDA OLUMLU EĞİTİM  
ATMOSFERİNİN OLUŞTURULMASI   VE 

SÜRDÜRÜLMESİ

• Kursa genel bakış

• Isınma egzersizleri

• Sözlü/sözsüz iletişim

• Kurs dışı sosyal etkinlikler
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KURSA GENEL BAKIŞ

• Katılımcıların birbiriyle tanışması

• Kurs amaçları ve öğrenim hedeflerinin gözden 
geçirilmesi

• Katılımcıların beklentilerinin öğrenilmesi

• Kurs programı ve kurs gereçlerinin incelenmesi

• Katılımcıların sorularının yanıtlanması 
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• Aydınlatma  

• Havalandırma 

• Isıtma 

• Gürültü 

• Yerleşim düzeni

EĞİTİMİN SALONU
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U Düzeni

V Düzeni

Toplantı odası 

Bistro düzeni

Daire düzeni

YERLEŞİM DÜZENİ
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SUNUM   BECERİLERİ

• Kişisel düzeyde iletişim kurulabilmeli 

• Katılımcılarla göz teması olmalı 

• Sesin bütün sınıfta duyulabilmesi sağlanmalı

• Kelime veya jestlerin tekrarından kaçınılmalı  

• Sunum sırasında hevesli olunmalı

• Sınıf içinde dolaşılmalı
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SUNUMUN AMACI

• Çeşitli eğitim yöntem ve teknikleriyle

• Grubun ilgisini ayakta tutarak 

• Dinamik bir ortam oluşturarak                           
öğrenim hedeflerine ulaşmaktır
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• Slayt en fazla 8 satır ve tek konu olmalı

• Demonstrasyon uygun sırada hatasız gerçekleştirmeli,

• Modele gerçek kişi gibi davranılmalıdır

SUNUMDA
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SORU SORMA TEKNİKLERİ

• Soruyu tüm gruba yöneltin

• Soruyu katılımcıya sorun

• Soruyu sorun, sonra belli bir katılımcıya  

yöneltin    
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• Aynı tip soru sormaktan kaçının

• Üç tekniğin hepsini bir arada kullanın

• Sorarken adıyla hitap etmek;

Güdüleyicidir 

Etkin katılım sağlar

• Katılımcıya doğru yanıtını tekrarlatın

diğerlerinin de yanıtı duymasını sağlayın

SORU SORMA TEKNİKLERİ  

hulusiorhangazili.wordpress.com



Verilen yanıt kısmen doğruysa;

• Doğru bölümü onaylayın

• Yanlış bölümü düzeltin veya

Öncekiyle ilgili başka soru sorun 

O katılımcıya veya bir başkasına  
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Katılımcının yanıtı hatalı ise,

• Eleştirel bir tavır sergilemeyin

• Katılımcıyı doğru yanıta götürmek için 

soruyu başka sözcüklerle yeniden ifade edin.

• Soruyu gruba yöneltin
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Katılımcılardan gelen sorularda; 

• Bilmiyorsanız bilmediğinizi söyleyin

• Soru konuyla ilgili değilse, tartışmayı 

esas noktaya çekin
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BİR SUNUMU ÖZETLEMEK

Özet; bir sunumun içeriğini güçlendirmek ve 

ana noktaları tekrarlamak için yapılır

• Sunumun sonunda yapılır

• Ancak ara özetler de verilebilir

Bir özet; 

• Kısa olmalı

• Ana noktaları toparlamalı

• Katılımcıların etkin katılımını sağlamalı
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ÖZET TEKNİKLERİ 

• Soru isteyin

• Soru sorun

• Test çözün

• Tartışma ortamı yaratın

• Ana noktaları oyun içinde tekrarlatın

• Amaç, ö. hedeflerini gözden geçirin
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Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan görsel-
işitsel araçların avantajlı özelliklerinden birisidir?

A) Kimi durumlarda dili daha çok kullanmayı 
gerektirmeyebilir.

B) Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.

C) Temin edilmesi pahalı olabilir.

D) Öğrenmeyi somutlaştırabilir

hulusiorhangazili.wordpress.com



Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan görsel-
işitsel araçların avantajlı özelliklerinden birisidir?

A) Kimi durumlarda dili daha çok kullanmayı 
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Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin öğrenme 
özellikleri arasında yer almaz?

A) Yetişkinler olumlu geribildirim verilmesini
isterler.
B) Yetişkinler eğitimlerin kendi konuları ile bağlantılı 
olmasını isterler.
C) Yetişkinlerin kendileri ve eğitimcileri için beklenti 
düzeyleri düşüktür.
D) Yetişkinler eğitime etkin olarak katılmak isterler.
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B) Yetişkinler eğitimlerin kendi konuları ile bağlantılı 
olmasını isterler.
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Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin amaçları arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) İş performansını arttırmak
B) İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak
C) İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam temin etmek
D) Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda 
bilgilendirmek
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Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği 
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C) İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam temin etmek
D) Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda 
bilgilendirmek

hulusiorhangazili.wordpress.com



Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde 
işverenin sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A. Eğitime işveren de katılmakla yükümlüdür

B. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile 
çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür

C. İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne 
bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
D) Asıl işveren - alt işveren ilişkisi kurulan iş
yerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl 
işveren, alt işverenle birlikte sorumludur
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Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde 
işverenin sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A. Eğitime işveren de katılmakla yükümlüdür

B. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile 
çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür

C. İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne 
bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
D) Asıl işveren - alt işveren ilişkisi kurulan iş
yerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl 
işveren, alt işverenle birlikte sorumludur
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SORU

Etkili iletişim kurulabilmesi için hangisi gereklidir?

A)İnsanların birbirine açık fikirli yaklaşması

B) insanların ortak amaca değil, bireysel amaca 
yönelmeleri

C) İnsanlarla bağlantı kurmama

D) Karşıt düşünceyi anlayışla karşılamama
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SORU

Etkili dinleme alışkanlığının geliştirilebilmesi için 
hangisi gerekli değildir?

A) Konunun anlaşılmasındaki sorumluluğun 
alınabilmesi
B) Dinlemek için hazırlıklı olunması
C) Sürekli olarak zihni faaliyette bulunulması
D) Zamanın iyi kullanılması
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SORU
İletişim, toplumsal yaşamı olanaklı kılar, bu 
nedenle toplumsal yaşamın temelidir. Buna göre 
aşağıdaki iletişim tanımlardan hangisi iletişimin 
toplumsal yaşama olan etkisi ile en az ilgilidir?
A) Bir kişiden diğerine bilgi aktarımı 
B) Bilgi verme aracı 
C) Bireysel davranışın aktarımı
D) bilgi, fikir, duygu ve düşüncelerin ifade edilip karşılıklı 
değiş tokuşun yapıldığı süreç 
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toplumsal yaşama olan etkisi ile en az ilgilidir?
A) Bir kişiden diğerine bilgi aktarımı 
B) Bilgi verme aracı 
C) Bireysel davranışın aktarımı
D) bilgi, fikir, duygu ve düşüncelerin ifade edilip karşılıklı 
değiş tokuşun yapıldığı süreç 

hulusiorhangazili.wordpress.com



SORU
İletişimin amacı nedir?
A) Bireysel yaşamı toplumsal yaşamın önünde tutma 
B) Çevremiz karşısında çekinik kalmamızı sağlamak
C) Başkalarında davranış, tutum geliştirmek ve 
değiştirmek 
D) Toplumsallaşma sürecini yavaşlatmak 
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SORU
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Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yer alan 
hususlardan değildir?

a) Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki 

eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz

b)Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların 

eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur

c) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi 

vermekle yükümlüdür

d) İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür
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Etkin  konuşma için aşağıdakilerden hangisi gerekli 
ortam şartlarıyla doğrudan ilgili değildir?
a. Sesin ortama yayılımı
b. Konuşma süresince dinleyicilerden gelecek 
tepkilere duyarlı olmak
c. Dinleyiciler ile konuşmacı arasındaki mesafe
d. Sunum araçlarının konuşmadan önce kontrol 
edilmesi (mikrofon, ses düzeyi..)
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Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve 
esasları hakkında yönetmeliğe göre,çok tehlikeli sınıfta 
yer alan bir iş yerinde çalışanlara ,işe girişte ve işin 
devamı süresince belirlenen periyotlar içinde en az kaç 
saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir ?
A)4
B)8
C)10
D)12
E)16
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Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve 
esasları hakkında yönetmeliğe göre çalışanlara verilecek 
eğitimleri çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı 
süresince belirlenen periyotlar içinde az tehlikeli sınıftaki 
işyerleri için en az kaç saattir?
A)6
B)8
C)12
D)16
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Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve 
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süresince belirlenen periyotlar içinde az tehlikeli sınıftaki 
işyerleri için en az kaç saattir?
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İş kazası veya meslek hastalığı geçiren bir işçiye işe geri 
dönüşte verilecek eğitim hangisi olmalıdır?
A- İş kanunu ile ilgili eğitim
B- Dengeli beslenme eğitimi 
C- Sigara bırakma eğitimi   
D-İş kazasının veya mesleki hastalığın sebepleri, 
korunma yolları
E- İşçilerin yasal hak ve sorumlulukları
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Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve 
esasları hakkında yönetmeliğine göre, geçici iş ilişkisi 
kurulan diğer işverenin çalışanlarına gerekli eğitimin 
verilmesini kim sağlar?  
a. Asıl işveren  
b. Asıl işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işveren 
c. Alt işveren  
d. Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü 
e. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren
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Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve 
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Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve 
esasları hakkında yönetmeliğine göre, yapılacak yıllık 
eğitim programında aşağıdakilerden yer verilen 
hususlardan olmayanı  seçiniz?    
a. Verilecek eğitimlerin konusu,    
b. Hangi tarihlerde düzenleneceği,   
c. Eğitimin süresi,    
d. Eğitime kimlerin katılacağı,    
e. Eğitimi kimin vereceği, 
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İşçilerin eğitim açısından aşağıdakilerden hangi 
Sorumluluğu bulunmaktadır?

A- Eğitimde öğrendiklerini uygulamak 
B- İstediğinde eğitime katılmamak 
C- Eğitimi eleştirmek 
D- Eğitim programı yapmak
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İşçilerin eğitim açısından aşağıdakilerden hangi 
Sorumluluğu bulunmaktadır?
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Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin temel ilkeleri 
arasında yer almaz?

A- Yetişkin öğrenme sürecine katılmalıdır. 
B-Değişik eğitim teknikleri ve yöntemlerinin uygulanması 
öğrenmeyi zorlaştırır. 
C- Sürekli değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme 
ile öğrenme arttırılmalıdır. 
D- Yetişkin güdülenmesi ve başarılı olması İçin eğitimin 
amaç ve hedeflerini bilmelidir.
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Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışanların eğitiminin genel 
konuları arasında yer almaz?

A- İşyeri temizliği ve düzeni
B- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
C- İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki
sonuçlar
D- İlkyardım
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İşyerinde Sağlıkla ilgili 
Kayıtlar ve 

Değerlendirilmesi
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AMAÇ;
Katılımcıların;

işyerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin izlenmesi, 

aksayan hususların saptanabilmesi, çalışmanın 
verimli bir şekilde ve kesintisiz sürdürülebilmesi 
için yapılması zorunlu olan ölçüm ve izlem 
kayıtlarının değerlendirilmesi hususunda bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak ve yükümlülüklerini 
öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

hulusiorhangazili.wordpress.com



Öğrenme Hedefleri

Bu dersin sonunda katılımcılar;

• konuyla ilgili kayıtların önemini bilir.

• Zorunlu sağlık kayıt formları ve form 
doldurma sürelerini bilir.

• Sağlık kayıtları konusundaki görevlerini bilir
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Kayıt Tutma

İşyeri  sağlık biriminde  bütün  çalışmalar  yazılı  
olarak  kayıt  altına  alınmalıdır.  Kayıt  için  hem 
yasal dokümanları hem de kendi geliştireceği 
formları kullanmalıdır.

Tutulan kayıtların  neden – sonuç   ilişkilerine 
ışık  tutacak şekilde olması,   ileride yapılacak 
istatistiksel değerlendirmelere dayanak 
olacaktır
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1-İşyeri Sağlık hizmetleri
1.1-Sağlık muayeneleri
1.1.1-İşe giriş sağlık muayeneleri
1.1.2-Periyodik sağlık muayeneleri
1.1.3-İşe dönüş sağlık muayeneleri
1.1.4-İş kazalarında ilk yardım ve sevk işlemleri
1.2-Sağlık eğitimleri
1.2.1-İlkyardımcı yetiştirilmesi
1.2.2-Mevzuatın öngördüğü eğitimlerinin verilmesi
1.3-Koruyucu sağlık hizmetleri
1.3.1-İşyerleri sağlık risklerinin belirlenmesi 
1.3.2-İşe alım sağlık ölçütlerinin belirlenmesi
1.3.3-Önleyici çalışmalar için danışmanlık yapılması
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Eğitim ve bilgilendirme;

1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale için 
personel eğitimini ilgili mevzuat 
doğrultusunda yürütmek

2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi 
ve eğitim için ilgili taraflarla işbirliği yapmak
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Eğitim ve bilgilendirme;

3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği 
kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel 
sağlık konularında eğitim vermek

4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının 
zararları konusunda  eğitim vermek.
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İlgili birimlerle işbirliği; 

1) İş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırmalara 
katılmak

2) İş kazası /meslek hastalıkları sonrası işçilerin 
rehabilitasyonunda işveren ve hastaneler ile 
birlikte çalışmak

3) İş kazası/meslek hastalıklarının önlenmesi 
ve çalışma ortamının iyileştirilmesine çalışmak
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İlgili birimlerle işbirliği; 

4) Yeni teknolojilerin sağlıkta kullanılmasına
yönelik çalışmalara katılmak

5) İş güvenliği uzmanı ile yıllık çalışma planını ve 
değerlendirme raporunu hazırlamak

6) Yöneticilere, iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
üyelerine ve işçilere eğitim verilmesi için ilgili 
taraflarla işbirliği yapmak.
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1.Adım: Mevcut durum Saptaması

• İşyeri faaliyeti

• Çalışma ortamı 

• Sağlık uygulamaları

• Yasal gereklilikler (doküman vb) 

• Politika ve prosedürler

• Sistemler
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1.Adım: Mevcut durum Saptaması

• İşyeri faaliyeti; 
Üretim konusu, girdiler ve çıktılar gibi konular 
incelenir. Kullanılan (kimyasallar dâhil) her türlü 
ürünün (MSDS, Ürün bilgisi vb) teknik bilgileri 
incelenir.

• Çalışma ortamı 
(Fiziksel, kimyasal, biyolojik koşullar incelenir)

• Sağlık uygulamaları 
(mevcut sağlık uygulamaları incelenir)
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2.Adım:Görevlerin incelenmesi,Sağlık
risklerinin belirlenmesi

• Görevlerin tanımlanması  

• Görevlerin kapsamındaki faaliyetlerin 

tanımlanması 

• İş-Risk analizi

• Kritik görevlerin belirlenmesi
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2.Adım:Görevlerin incelenmesi,Sağlık
risklerinin belirlenmesi

• Görevlerin tanımlanması 
organizasyon şeması incelenir

• Görevlerin kapsamındaki faaliyetlerin 
tanımlanması 
İş-Risk analizi (yapılan işler ve bunlara bağlı 
risklerin belirlenmesi)

• Kritik görevlerin belirlenmesi 
“kişinin aniden kontrolünü yitirmesi sonucu ciddi 
kazalar olur mu” sorusuna yanıt olabilecek bütün 
işler belirlenir hulusiorhangazili.wordpress.com



3.Adım:Gereklilikler

• Ortam ölçümleri

• Kategorizasyon (görev dağılımı)

• Faaliyetlerin sağlık gerekliliklerinin tanımlanması 

(her görevin sağlık ihtiyacı)

• Yapılacak sağlık kontrollerinin tanımlanması

(işe giriş muayenesi, periyodik muayene ve işe 

dönüş muayenesi için sağlık incelemelerinin neler 

olduğu belirlenir)
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Yasal zorunluluktur

• Prosedürler – Talimatlar – Diğer 

• İSG Prosedürü*

• Sağlık Prosedürü ve talimat/Formları
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Denetimler sırasında aşağıda liste 
halinde verilen doküman istenecektir

 İşe Giriş Muayene Kayıtları 

 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistik 
Kayıtları

 Sağlık Birimi Yıllık Çalışma ve Değerlendirme 
Planı

 Periyodik Sağlık Muayene Raporları
Portör Muayeneleri ( Hijyen Eğitimi)  
Göğüs Radyografileri  
Akciğer Fonksiyon Testleri
İşitme Testleri 
Kan ve idrar testleri
İş Risklerine Göre Özel Testlerhulusiorhangazili.wordpress.com



 Vizite Kayıtları – istirahat belgesi

 Gebe ve Emzikli Kadın İşçilerin Sağlık Kontrolü   

 Emzirme Odaları ve Kreşlerle İlgili Kayıtlar   

 Gece Postalarında Çalışacak Kadın İşçilerin Kontrolü 

 Aşı kayıtları

 Yüksekte çalışacaklara ait sağlık kayıtları

 Çocuk İşçilerin Sağlık Kontrolü   

 İçme Suyunun Analiz Raporları 
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 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul Kararları  

 Onaylı defter

 İşyeri Ortamlarındaki Gaz ve Toz Ölçümlemeleri  

 Ecza Dolaplarının İçerisinde Bulunan Malzemeleri Belirten 
Liste  

 Eğitim Kayıtları
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 Pnomokonyoz değerlendirme formu

 İSG politikası ve İSG organizasyon formu

 Laboratuar defteri

 Tibbi atık kayıtları
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Sağlık Gözetim Muayeneleri

• İşe giriş muayenesi (sonradan 
yapılıyorsa ilk izlem muayenesi)

• Önleyici izlem muayenesi == periyodik 
önlem muayenesi

• Hastalık, hastalık sonu muayeneleri

• Bazı grupların özel muayenesi 

(çocuk, kadın, yaşlı işçi, vb )

• Geç muayene 
22
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TIBBİ ANAMNEZ 
AŞAĞIDAKİ YAKINMALARDAN HERHANGİBİRİNİ YAŞADINIZ MI? AŞAĞIDAKİ HASTALIKLARDAN HERHANGİ BİRİ İÇİN TEŞHİS KONULDU MU? 

 HAYIR EVET TARİH  HAYIR EVET TARİH 

BALGAMLI ÖKÜSÜRÜK    KALP HASTALIĞI    

NEFES DARLIĞI    ŞEKER HASTALIĞI    

GÖĞÜS AĞRISI    BÖBREK RAHATSIZLIĞI    

ÇARPINTI    SARILIK    

SIRT AĞRISI    MİDE/ONİKİ PAR. BAR.HASTALIĞI    

İSHAL YA DA KABIZLIK    İŞİTME KAYBI    

EKLEMLERDE AĞRI    GÖRME BOZUKLUĞU    

HASTANEYE YATTINIZ MI? SİNİR SİSTEMİ HASTALIĞI    

HAYIR  DERİ HASTALIĞI    

EVET İSE TANI  BESİN ZEHİRLENMESİ    

AMELİYAT GEÇİRDİNİZ Mİ? ALLERJİ    

HAYIR  HERHANGİ BİR TEDAVİ GÖRÜYOR MUSUNUZ? 

EVET İSE NEDENİ?  HAYIR  

İŞ KAZASI GEÇİRDİNİZ Mİ? EVET İSE NEDİR ?  

HAYIR  SİGARA İÇİYOR MUSUNUZ? 

EVET İSE NE OLDU?  HAYIR    

MES. HAST. ŞÜPHESİ İLE İLGİLİ TETKİK VEYA MUAYENEYE TABİ TUTULDUNUZ MU?   EVET ..YILDIR .. ADET/GÜN  

HAYIR  BIRAKMIŞ   ....AY/YIL ÖNCE ......AY/YIL İÇMİŞ ...ADET/GÜN İÇMİŞ 

EVET İSE SONUÇ  ALKOL KULLANIYOR MUSUNUZ? 

MALULİYET ALDINIZ MI? HAYIR    

HAYIR  EVET ............ YILDIR ..............ADET/GÜN  

EVET İSE NEDENİ VE ORANI  BIRAKMIŞ ........YIL ÖNCE ..............AY/YIL  

KANAAT VE SONUÇ 

1……………………………………………………………………İŞYERİNDE/İŞİNDE BEDENEN ÇALIŞMAYA ELVERİŞLİDİR 

2...........................................................................................ARIZALARI/RAHATSIZLIKLARI TEDAVİ EDİLMEK KOŞULUYLA ÇALIŞMAYA ELVERİŞLİDİR. 
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ABD ve AB ülkelerine ihracat yapan işyerlerini ayrıca müşteri temsilcileri 
de denetler. Aşağıda verilen 12/061989 tarih ve 89/391 EEC sayılı Konsey 
direktifinden sorular bu denetimlerde sorulur.

Sorulara olumlu yanıt verilebiliyorsa o işyeri İSG açısından oldukça iyi 
durumda demektir. Çalışmalar İH ve İGU tarafından birlikte yapılmalıdır.

•İşyerinde, İSG konusunda risk değerlendirmesi yapıldı mı?
•İşyerinde İş-Risk planı var mıdır?
•İşyerinde ne gibi tehlikeler vardır?
•Önüne geçilemeyen tehlikeler nelerdir?
•Tehlikenin önüne geçmek için neler yapıyorsunuz?
•Tehlikelerle kaynağında savaşım veriliyor mu?
•Tehlikelerin önlenebilmesi için, birden fazla birim sorumluluk taşıyor mu?
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•Tehlike anında, tehlikeyi çalışanlara nasıl haber veriyorsunuz?
•Tehlike anında, işin bırakılması, tahliye vb konularda yazılı 
talimatlarınız var mı?
•Tehlike anında uygulanabilecek tahliye planınız var mı?
•Tehlike anında, İşi bırakan veya o bölgeyi terk eden işçi sonradan 
mağdur oluyor mu?
•Ciddi tehlikelerin olduğu yerlere yalnızca bu iş İçin yetkili olan personel 
mi giriyor?
•Yukarıdaki konularla ilgili çalışmalara altyapıma/yüklenici firmalar da 
katılıyor mu?
•İş ergonomisi konusunda neler yapıyorsunuz?
o   İşyeri tasarımı,
o   İş makinesi seçimi,
o   Çalışma ve üretim yöntemi,
o   Üretim temposunun sağlığa etkilerini azaltmak, Monotonluğu yenmek,
….
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2.İş Yeri Sağlık Çalışma Programı

• Yıl başlarında hazırlanır

• Yıl içindeki çalışmaları kapsar

• Çalışılan sektörün özelliklerine göre 

düzenlenir
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X İnşaat 2012 Çalışma Proğramı

1- Risk değerlendirmesi yapılacak (İş Güvenliği 
Uzmanı)

2-İş yerinin Gürültü Haritası çıkarılacak

3-Toz ölçümü yapılacak

4- İş Sağlığı ve güvenliği  kurulu  (İSGK)  
oluşturulacak.  En az ayda bir kez toplanacak.

hulusiorhangazili.wordpress.com



İSGK’da yapılacak eğitimleri 

• Kurulun görev ve yetkileri

• İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat 
ve standartlar

• Sık rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların 
nedenleri

• Endüstriyel  hijyenin temel ilkeleri 

• Etkili iletişim teknikleri
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İSGK’da yapılacak eğitimleri
• Acil durum önlemleri

• Meslek hastalıkları

• İnşaat sektöründeki iş kazaları ve alınacak 
önlemler

• İnşaat sektöründeki meslek hastalıkları 

ve alınacak önlemler

• İş yeri hekiminin görev yetki ve sorumlulukları

• İş güvenliği uzmanının görev yetki ve 

sorumlulukları

hulusiorhangazili.wordpress.com



X İnşaat 2015 Çalışma Programı

5- İşe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri 
inşaatta çalışmaya uygun olarak yapılacak;

İşe giriş muayenesi yapılacak 

Yılda bir kez periyodik muayeneleri yapılacak

İş kazası geçirenler, meslek hastalığı tespit 
edilenler ve uzun süre işe devamsızlığı olanlara işe 
başlamadan önce gerekli tetkik ve muayene 
yapılacak
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X İnşaat 2015 Çalışma Programı

6-İnşaatta yapılması duruma göre zorunlu olan 
laboratuvar tetkikler yapılacak

• İşe girişte ve yılda bir PA Akciğer 

grafisi çekilecek 

• İşe girişte ve yılda bir Solunum Fonksiyon 

Testi yapılacak

• Girişte ve her yıl EKG çekilecek

• Girişte ve her yıl odyogram yapılacak

• Biyokimyasal; İşe girişte ve her yıl AKŞ, 

hemogram, yapılacak.
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X İnşaat 2015 Çalışma Programı

7-Çalışanlara yönelik eğitim çalışmaları yapılacak

İşe girişte tek tek veya küçük gruplar halinde 
görsel materyal de  kullanarak çalışanlar en az 

8 saat eğitilecek.

Uyarıcı levha ve afişler asılacak.

Kişisel koruyucu malzemeler  verilecek, 

kullandırılacak, düzenli kullananlar ödüllendirilecek.

Formen, ustabaşı ve ustalar eğitilecek
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X İnşaat 2015 Çalışma Programı

7-Çalışanlara yönelik eğitim çalışmaları yapılacak

Formen, ustabaşı ve ustaların kendi ekiplerini 
eğitmeleri  sağlanacak

Sağlık ve güvenlik konularında çalışanlara genel 

eğitimler  verilecek DVD vs kullanarak ve çeşitli 

ikramlarla ayda bir tüm çalışanlarla eğitim 

toplantıları yapılacak.
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X İnşaat 2015 Çalışma Programı

8- İşveren tespit ve öneri defterine düzenli olarak 
tespitler yazılacak ve iş verene onaylattırılmayacak

9- İçme kullanma suyu, banyo-tuvaletler ve 
koğuşlar standart bir kontrol formu ile 
denetlenecek

10- Yemekler, yemekhane, çalışanlar(Hijyen eğitimi 
dahil) en az ayda bir kez denetlenecek, yemek 
taşıma ise üretim yerleri de denetlenecek ve 
kurula rapor edilecek. 

X İnşaat İş Yeri Hekimi
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3.İş Yeri Sağlık Birimi Yıllık değerlendirme 
formu

• Yıl sonlarında hazırlanır

• Yıllık çalışma programlarındaki gerçekleşenler 
kaydedilir

• Standart formuna işlenir.

• Bir adet çalışma bakanlığına yollanır, diğeri iş 
yerinde dosyalanır.
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Sıra

No
Yapılan çalışmalar Tarih

Yapan Kişi ve 

Unvanı
Tekrar Sayısı Kullanılan Yöntem Sonuç ve Yorum

1 Risk değerlendirmesi

2 Ortam ölçümleri

3 İşe giriş muayeneleri

4 Periyodik muayeneler

5 Radyolojik analizler

6 Biyolojik analizler

7 Toksikolojik analizler

8 Fizyolojik testler

9 Psikolojik testler

10
Eğitim çalışmaları

11
Diğer çalışmalar

EK-6 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
İşyerinin Unvanı:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No:
Adresi:                            Tel ve Faks No: E-posta:
İşkolu:
İşçi sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam:

İş Güvenliği Uzmanı İşveren
İşyeri Hekimi

hulusiorhangazili.wordpress.com



EK-1
İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

a) Steteskop, 
b) Tansiyon aleti, 
c) Otoskop, 
ç) Oftalmoskop, 
d) Termometre, 
e) Işık kaynağı, 
f) Küçük cerrahi seti, 
g) Paravan, perde vb, 
ğ) Muayene masası, 
h) Refleks çekici, 
ı) Tartı aleti,
i) Boy ölçer, 
j) Pansuman seti,

k) Dil basacağı, enjektör, 
gazlı bez gibi gerekli sarf 
malzemeleri, 
l) Keskin atık kabı, 
m) Manometreli oksijen 
tüpü (taşınabilir), 
n) Seyyar lamba, 
o) Buzdolabı, 
ö) İlâç ve malzeme dolabı, 
p) EKG cihazı, 
r) Negatoskop, 
s) Tekerlekli sandalye, 
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4.İş Kazası 
Meslek Hastalığı

İş Kazası ve Meslek Hastalığı 
Bildirim Formu Kullanım 

Kılavuzu
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SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim 
Formu /Kaza Bilgileri
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Kazayı Gören Şahit
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Kazanın Gerçekleştiği Yer / Ortam

Kaza Sonucu İş Göremezliği
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Tıbbi Müdahale Yapıldı mı?
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İş Kazası Bilgileri
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Diğer Sağlık Kayıtları

• Hasta kayıt defteri(protokol defteri)

• Tedavi kartları veya bilgisayar programı

• İş yeri inceleme formları(kontrol listeleri)

• Sağlık riski olan kimyasalların güvenlik bilgi 
formları

• Kronik hastaların listesi

• Risk grupları

• Eğitim etkinlikleri (ilk yardım, kişisel koruyucu, 
beslenme, sigara vs.)
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Diğer Sağlık Kayıtları

• Sanitasyon işlemleri(İçme suyu, duş/tuvalet, 
mutfak, giyinme yerleri, koğuşlar vs)

• Çevre ölçümleri

• İSG kararları

• Tespit ve öneri sonuçları

• Sağlık araştırmaları

• Çevre sorunları

• Belediye, sendika vs yazışmalar

hulusiorhangazili.wordpress.com



Eğitim

• Çok tehlikeli sınıfta yılda en az 1 kez 16 saat

• Tehlikeli sınıfta 2 yılda en az 1 kez 12 saat

• Az tehlikeli sınıfta 3 yılda en az 1 kez 8 
saat
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İŞYERİ ÖLÇÜMLERİ

• Gaz ve Toz Ölçümleri  

• Gürültü – Titreşim 

• Termal konfor (ısı, nem, hava akım hızı)

• Aydınlatma ölçümleri

• İçme Suyunun Analiz Raporları 

• Yemek numunelerin alınması
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ÖZET

Aşağıdaki belge ve uygulamalardan o işyeri için gerekli olanları 
mutlaka İH tarafından yapılmalı/oluşturulmalıdır
• İSG Prosedürünün bir parçası olarak Sağlık Prosedürü 
var mı?
• Sağlık Risk Değerlendirme Prosedürü var mı?
• Sağlık risk analizleri yapılmış mı?
• Ortam ölçümleri yapılmış mı?
• Maruziyet haritası çıkartılmış mı?
• Sağlık Gözetimi Prosedürü var mı?
• İşin gerektirdiği sağlık ve güvenlik ölçütleri belirlenmiş 
mi?
• İşe almada gerekli sağlık ölçütleri belirlenmiş mi?
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•Hangi meslek hastalıklarının çıkabileceği belli mi?
•İSGB amaca uygun fiziki yapıya sahip mi?
•İSGB bünyesinde amaca uygun donanım var mı?
•İşyeri hemşiresi veya sağlık memuru var mı?
•İşe Giriş Muayene Kayıtları uygun mu?
•Sağlık istatistikleri tutuluyor mu?
•İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistik Kayıtları 
tutuluyor mu?
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•Düzenli aralıklarla İşyeri sağlık denetimleri yapılıyor mu?
•Vizite Kayıtları düzgün tutuluyor mu?
•Gebe ve Emzikli Kadın İşçilerin Sağlık Kontrolü yapılıyor mu?
•Gece Postalarında Çalışacak Kadın İşçilerin Kontrolü yapılıyor 
mu?
•Çocuk İşçilerin Sağlık Kontrolü yapılıyor mu?
•Yüksekte çalışacaklar için sağlık raporu veriliyor mu?
•Emzirme Odaları ve Kreşlerle İlgili Kayıtlar düzgün tutuluyor 
mu?
•Duş ve Tuvaletlerin Kontrolü ve Temizliği yapılıyor mu?
•Ortamdaki Titreşim Ölçümleri yaptırılmış mı?
•Ortam gürültüsünün ölçümü yaptırılmış mı?
•Çalışma ortamı sıcaklık ölçümleri yaptırılmış mı?
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•Ortam havasındaki gaz ölçümleri yaptırılmış mı?
•Ortam havasının toz ölçümleri yaptırılmış mı?
•Çalışma ortamında aydınlatma seviyesi ölçümü yaptırılmış mı?
•Kullanılan kimyasal maddelerin dökümü var mı?
•Kullanılan kimyasal maddelerin Güvenlik Bilgi Formları (GBF) 
var mı?
•Güvenlik Bilgi Formları mevzuata uygun mudur?
•Göz duşları ve acil duşların kontrolleri düzenli olarak 
yapılıyor mu?
•Ecza Dolaplarının İçerisinde Bulunan Malzemeleri Belirten 
Listeler düzenlenmiş mi?
•İçme suyu bakteriyolojik kontrolleri 3 ayda bir yapılıyor mu?
•İçme suyu fiziksel kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?
•İçme suyu kimyasal kontrolleri 3 ayda bir yapılıyor mu?
•İçme Suyunun Analiz Raporları düzenli olarak saklanıyor mu?
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•Sağlık biriminde bulunan ilaçların son kullanma tarihlerinin 
kontrolü yapılıyor mu?
•Su sebillerinin kontrolü ve temizliği düzenli olarak yapılıyor 
mu?
•Yemeklerden her öğünde 72 saat saklanmak üzere tutanak 
düzenlenerek numune alınıyor mu?
•Periyodik Sağlık Muayene Raporları uygun mu?

•Göğüs Radyografileri uygun mu?
•Akciğer Fonksiyon Testleri yapılıyor mu?
•İşitme Testleri yapılıyor mu?
•Kan ve idrar testleri yapılıyor mu?
•İş Risklerine Göre Özel Testler yapılıyor mu?

•Eğitim Kayıtları düzgün olarak tutuluyor mu?
•Onaylı defter tutuluyor mu?
•İlk Yardım/İş Kazası Tatbikatı yapılıyor mu?
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İstatistik tutalım (prevalans, insidens
vb..)

 Vizite kayıtları
 İş kaza
 Hastalıklar 

 Periyodik muayene kayıtları
 Mesleki patolojiler
 Diğer patolojiler
 Normal olanlar
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SORU
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe 
girişinde veya işin devamı süresince en az yılda 
bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı 
oldukları hakkındaki muayene raporlar nereden 
alınamaz?
A) İşyeri hekimi  
B) Sağlık Ocağı hekimi
C) Özel hastaneler  
D) Belediye hekimleri
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İşyerinde bir kayıt sistemi bulunması ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Hizmetlerinin devamlılığını sağlar
b)İşyerinin ve çalışanların durumları sürekli 
izlenebilirliğini sağlar.
c )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesini sağlar
d)Risk değerlendirmesine herhangi bir katkı 
sağlamaz.
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Aşağıdakilerden hangisi işçilere periyodik olarak 
sağlık kontrolü yapılmasının amaçlarından sayılmaz?

a) Proaktif yaklaşım
b) İleride işçi ve işveren arasında oluşması muhtemel 

hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere kayıt ve 
belge oluşturulması

c) Kayıp işgünü sayısının azaltılması
d) İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 

güvenirliliği ile yeterliliğinin ölçülmesi
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Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde bulunması 
gerekli defter ve kayıtlardan birisidir?
A. İş Güvenliği Kurul Defteri
B. Ustalık Belgesi
C. İş Makinesi Operatör Belgesi
D. Patlayıcı Madde Ateşleme Belgesi

hulusiorhangazili.wordpress.com



Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde bulunması 
gerekli defter ve kayıtlardan birisidir?
A. İş Güvenliği Kurul Defteri
B. Ustalık Belgesi
C. İş Makinesi Operatör Belgesi
D. Patlayıcı Madde Ateşleme Belgesi

hulusiorhangazili.wordpress.com



İşyeri kayıtlarının işyeri hekimince değerlendirilmesiyle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çalışanlara, işyeri hekimince tutulan sağlık
kayıtlarının tümüne erişim izni verilmez.
B) Kayıtlardaki spot (tekil) verilere dayalı olarak
zaman içinde olumsuz etkileri değerlendirilebilir.
C) Üretimde kullanılacak kimyasalların MSDS
irdelemeleri, İşyeri İSG Kurulu Karar Defterine
işlenir.
D) İşyeri hekiminin, çalışanların sağlık kayıtları
bakımından işveren karşısında sır saklama
yükümlülüğü yoktur.
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İşyeri kayıtlarının işyeri hekimince değerlendirilmesiyle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşyeri hekimi, bulaşıcı hastalıklara ilişkin kayıtlarını 
bölgesindeki ASM / TSM ile paylaşmak zorundadır.
B) İşyeri hekimi, mesleksel bulaşıcı hastalığı Sağlık 
Bakanlığı ve ÇSGB’ye ilgili formlarla ayrı ayrı bildirir.
C) İşyeri hekimi, meslek hastalığı kuşkusunda, çalışanın 
sağlık dosyasının örneğini yetkili kuruma yollar.
D) İşyeri hekimi, iş kazası tıbbi raporunda çalışanın ve 
işverenin kusur paylarını da gösterir.

hulusiorhangazili.wordpress.com



İşyeri kayıtlarının işyeri hekimince değerlendirilmesiyle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşyeri hekimi, bulaşıcı hastalıklara ilişkin kayıtlarını 
bölgesindeki ASM / TSM ile paylaşmak zorundadır.
B) İşyeri hekimi, mesleksel bulaşıcı hastalığı Sağlık 
Bakanlığı ve ÇSGB’ye ilgili formlarla ayrı ayrı bildirir.
C) İşyeri hekimi, meslek hastalığı kuşkusunda, çalışanın 
sağlık dosyasının örneğini yetkili kuruma yollar.
D) İşyeri hekimi, iş kazası tıbbi raporunda çalışanın ve 
işverenin kusur paylarını da gösterir.

hulusiorhangazili.wordpress.com



Bir işyerinde Gürültüye bağlı gelişecek işitme 
kayıplarının 1 yıl içindeki insidansı hangi araştırma 
metoduyla hesaplanmalıdır?

A- Kohort B- Tanımlayıcı   C- Vaka kontrol    
D- Kesitsel E- Vaka Serisi      
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Aşağıdaki bildirimi zorunlu hastalık etkenlerinden 
hangisinde sadece TSM'ye bildirim yeterli 
değildir?

A- Brucella
B- Difteri      
C-Tüberküloz      
D- Epidemik tifüs 
E- Kızamıkcık
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İSG çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A- Çalışanların sağlık kayıtları paylaşılabilir.
B-Çalışanın kişisel bilgileri gizli tutulmalı.
C-İşçilerin işe giriş muayene kayıtlarının tutulması 
yeterlidir
D-Koruyucu tedbirler seçilirken maliyet dikkate 
alınmaz
E-İşçiler işverene bildirmeden sağlık kurullarına 
sevk edilebilir
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İşyerinde bir kayıt sistemi bulunması İle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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Türkiye’de kayıt altına alınan meslek hastalıkları 
içinde en çok hangi grup görülmektedir?

A) Kas iskelet sistemi hastalıkları
B) Solunum sistemi hastalıkları
C) İşitme sistemi hastalıkları
D) Sindirim sitemi hastalıkları
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ETİK

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında 

etik kavramı ve uluslararası etik kuralları 

hakkında bilgi sahibi olmak.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ

AMAÇ
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ETİK

 Çalışma hayatında etik ile ilgili tanımlar ve 

bunların yer aldıkları ulusal ve uluslararası 

yasal/yasal olmayan düzenlemeler,

 Çalışma yaşamını etkileyen etik konu 

başlıkları, 

 Özerklik, gizlilik, mesleki bağımsızlık ve 

sosyal sorumluluk kavramlarında bilgi 

sahibi olmak..

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ

ÖĞRENİM 
HEDEFLERİ
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ETİK

Endüstri toplumu öncesinde iş etiği ve iş ahlakı, 

gelenekler ve dini değerler üzerine kurulu 

kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu dönemlerde dinsel inançların; 

ekonomik sürecin, 

çalışma ilişkilerinin ve 

iş değerlerinin biçimlendirilmesinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu görülmektedir

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ

hulusiorhangazili.wordpress.com



ETİK

80’li yılların sonlarına doğru hız kazanan 
küreselleşme ve bilgi süreci,
bilginin üretilmesine ve kullanılmasına 
dayalı yeni bir ekonomik düzenin 
oluşumuna ivme kazandırmıştır. 

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ
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Küreselleşmede iş etiğini etkileyen faktörler

Küresel piyasada rekabet avantajının elde 
edilmesinde insanların tutum ve 
davranışlarının etkisinin artmasıdır.

•Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik 
vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir.

•Küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası 
uzman kuruluşlar tarafından etik kodların 
belirlenmesi ve kullanılmasıdır.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ

Tanım
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ETİK

1990’lı yıllarda ise, Anglo-Amerikan işletmelerin 
öncülük ettiği ve özellikle örgüt ile dış çevre 
arasındaki ilişkilerin ön plana çıkarıldığı bir iş 
etiği dalgası görülmektedir. 

Sürdürülebilir gelişme, 

Dürüstlük ve 

Şeffaflık kavramları, 

işletmelerin iş etiği anlayışlarında öncelikli olarak 
yer almaktadır 

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ

hulusiorhangazili.wordpress.com



ETİK

«Herhangi bir eylemin kabul edilebilir bir biçimde 
gerçekleşmesini sağlayan temel kurallar ya da 

değişkenlerdir.»

«Neyin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya koyan 
davranışsal kurallar topluluğu ya da ilkeler 

topluluğudur.»

«Etik Davranış Bilimidir/Standardıdır»

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ

Tanım
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İŞ ETİĞİ – İŞ AHLAKI

BOYUTLAR İŞ ETİĞİ İŞ AHLAKI

Çıkış Noktası Düşünme ve Felsefe Din ve dinsel inançlar

İçerik Evrensel normlar Gelenek ve görenekler

Referans Hukuk Felsefesi Ahlak Felsefesi

Nitelik Genel, herkes için geçerli Toplumdan topluma değişken

Kapsamı Kurallar bütününü kapsar Davranış ilkelerini kapsar
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İSG Profesyonelleri İçin
Uluslararası Etik Kurallar
«ICOH: Uluslararası İş Sağlığı Komitesi»
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YÖNETİCİLERİN ETİK İLKERİ

Çalışma hakkına saygı gösterme.

Adil ücret ödeme.

Çalışanlara özgür konuşma hakkı sağlama.

Çalışanların sendika kurma ve grev yapma hakkına 
engel olmama.

Özel yaşamın gizliliği hakkına saygılı olma.

Güvenli ve sağlıklı koşullarında çalışma hayatının 
kalitesini yükseltme.

Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama.

Çalışanlara kararlara katılma hakkı sağlama. 

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ
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MÜHENDİSLİK ETİK KURALLARI

Tarafsız ve gerçeğe uygun resmî rapor yayınlama,
Görevlerini yerine getirirken en önde, toplumun 

sağlığını, refahını, can ve mal güvenliğini tutmalı,
Mesleki konularda işveren veya müşteri ayrımı 

yapmadan güvenilir vekil olarak davranmalı ve 
taraflar arasındaki çıkar çatışmalarının içine 
girmemeli,

İşverenin ve işyerinin meslek sırlarını, ticari ve 
ekonomik durumlarını gizli tutmalı,

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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ULUSLARARASI ETİK İLKELER

1. Uluslararası ilişkiler
 Tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere taşınması,
 Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması,

1. Ucuz işgücünden yararlanma 
2. İzin verilen limitler açısından ülkeler arası farklılıklar
3. Bilimsel araştırmalarda izin (endüstri izni)

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

hulusiorhangazili.wordpress.com



Amaç ve Danışmanlık

Amaç: 
1. Çalışanı Korumak 
2. İşletmeyi Korumak 
3. Üretim ve Kaliteyi Artırmak

İşçilerin sağlık-güvenliğini korumak ve 
desteklemek 

Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak 
İş verimini ve kaliteyi artırmaktır

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

1
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Bilgi ve Uzmanlık 

Çalışanlara birincil koruma  hizmeti vermek;

Çalışma ortamını bilmeli (Çalışma Ortamı 
Gözetim), 

Çalışanların özelliklerini bilmeli,
Kaynakta kontrol için en iyi yöntemi 

önerebilmeli,

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

2
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Politika ve Program Geliştirme

Geliştirdikleri İSG politika ve programları ile;

Yönetimi ve işçileri bilgilendirmeli,
Risk değerlendirmesi yapmalı,

1)Tehlikelerin olmamasını sağlamalı
2)Tehlikeleri zamanında fark etmeli,
3)Tehlike halinde, zararlı sonuçları en aza 

indirmeli,

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

3
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Önleme ve Hızlı Hareket Etme

Teknik açıdan kusursuz ve kolaylıkla 
uygulanabilen basit önlemler seçilmeli, 

İş, riskli bir iş ise, hızla hareket tarzı 
benimsenmeli,

Bunun için; 
Değerlendirmelerinde açık olmalı, 
Düşüncelerini iletmede net olmalı,
Gerektiğinde diğer profesyonellere danışmalı,
Yönetimi ve işçileri bilgilendirmelidir.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

4
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İyileştirici Eylemlerin İzlemi

Bir riskin kaldırılmasının işveren tarafından reddi söz 
konusu olduğunda;

Üst düzey yönetime konunun önemini, ilgili İSG 
koruma standardını ve işverenin işyerinde yasaları 
uygulama yükümlülüğünü anımsatmalı ve kaygılarını 
yazılı olarak açıkça dile getirmeli, 

İşçileri ve kuruluştaki temsilcilerini bilgilendirmeli, 
yetkili makamlarla iletişim kurmalıdır.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

5
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Ticari Sırlar

Çalışmalar sırasında farkına vardıkları endüstriyel 
ve ticari sırlar gizlenmelidir. 

Ancak (İstisnalar);

İşçilerin ve toplumun güvenlik ve sağlığını 
koruma açısından gerekli olan bilgileri 
saklamamalı,

Gerektiğinde ilgili yasanın uygulanmasını 
izlemekle görevli yetkili makama danışmalıdır.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ

6
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Sağlık İzlemi

İSG’nin hedefleri, izlem yöntemleri ve işlemleri, 
işçilere açıkça ifade edilmeli, işçilerin onayı alınmalı,

Bu yöntemlerin ve işlemlerin uygunluğu ve geçerliliği 
saptanmalı, olası olumlu ve olumsuz sonuçlar, onay 
alma işleminin bir parçası olarak düşünülmeli, 

Sağlık izlemi, yetkili makamca onaylanmış bir iş 
sağlığı profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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İşçiyi Bilgilendirme

Sağlık izlem sonuçları işçilere açıklanmalı, 

İşe giriş muayeneleri kurallara uygun yapılmalı,

İşçilere, işiyle ilgili kuşkularını belirtmeli ve bu 
konuda bir başvuru formu hazırlanmalıdır.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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İşvereni Bilgilendirme

Yönetimle paylaşılacak bilgiler;
Yasalarla saptanmış muayene sonuçları, 
Planlanan çalışmalar için uygunluk, 
İş ile ilgili veya mesleksel tehlikelere maruz 

kalmada tıbbi bakımdan gerekli sınırlamalarla 
ilgili konular, 

Not: Diğer konularda gerekli görüldüğü kadarıyla 
ilgili işçinin onayı alınarak yönetime bilgi  verilir.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Üçüncü Kişilere Yönelik Tehlike

İşçinin sağlık durumu ile yürütülen işin 3. 
şahısların güvenliğini tehlikeye sokma 
olasılığı varsa;

İşçi durumdan açık şekilde haberdar 
edilmeli,

Özellikle tehlikeli bir durumda, yönetim ve 
ulusal yönetmeliklerce gerekli ise yetkili 
makam 3. kişileri korumak için gerekli 
önlemlerden haberdar edilmeli,

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Toplumun ve Çevrenin Korunması

İşletmedeki çalışmalar veya işlemler sonucu 
doğabilecek mesleksel ve çevresel tehlikelerin 
önlenmesi amacıyla;
 Tanımlama, 
 Değerlendirme, 
 Tanıtma,
 Haberdar etme……işlemleri 

uygulanmalıdır.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Bilimsel Bilgiye Katkı

İş tehlikelerinden bilim dünyasını, halk sağlığı ve 
işçi yetkililerini tarafsız olarak haberdar etmeli, 
yeni ve amaca uygun önleme yöntemlerini 
bildirmeli,

Araştırmalar sağlam bir bilimsel temele 
oturtulmalı, tasarlamalı, yürütmeli ve bağımsız 
bir etik kurulu tarafından uygun biçimde 
değerlendirilmeli, tıbbi ve diğer araştırmalara 
ilişkin etik ilkeleri izlemelidir.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Yeterlilik, Doğruluk ve Tarafsızlık

Yargılar bilimsel bilgiye ve teknik yeterliğe 
dayanmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne 
başvurulmalı,

İş sağlığı profesyonelleri doğruluk ve 
tarafsızlıklarına olan güveni tehlikeye 
atabilecek yargılardan, öneri ve etkinliklerden 
kaçınmalıdırlar.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Eşitlik, Ayrım Gözetmeme ve İletişim

İş sağlığı hizmeti verdikleri insanlarla güven, 
gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurmalı,

Hiçbir ayrım gözetilmeksizin, tüm işçiler eşit 
olarak değerlendirilmeli

Kendi aralarında, üst düzey yönetim 
personeliyle ve işçilerin temsilcileriyle açık 
iletişim kanalları kurmalı ve bunu sürdürmelidir.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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İş Sözleşmelerinde Etik Hüküm

Sözleşmelerine etik hüküm konulmasını istemeli ve 
bu etik hüküm, özellikle profesyonel standartları, 
yönerge ve etik kuralları içermeli,

İşlevlerini beklenen profesyonel standartlara ve etik 
ilkelere göre yürütmelerine izin vermeyen iş sağlığı 
uygulaması koşullarını kabul etmemeli,

İş sözleşmeleri, yasal sözleşmeye bağlı ve taraflar 
arasında kılavuzluğu içermelidir

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Kayıtlar

Uygun bir gizlilik ölçüsü içerisinde yeterli kayıt 
tutmalı,

Bu tür kayıtlar çalışma ortamının izlemine ilişkin 
verileri, iş öyküsü gibi kişisel verileri ve iş riskleri ile 
ilgili öykü, mesleksel tehlikelere maruz kalma 
konusunda kişisel izlem ve uygunluk sertifikaları gibi 
iş sağlığı verilerini içermeli,

İşçilerin, çalışma ortamının izlemine ilişkin verilere 
ve kendi sağlık kayıtlarına erişimi sağlanmalıdır.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Tıbbi Gizlilik

Bireysel tıbbi veriler ve tıbbi araştırma 
sonuçları, iş sağlığı hekimi ya da iş sağlığı 
hemşiresinin sorumluluğu altında korunmalı,

Tıbbi veriler hakkında ulusal yasalara ve sağlık 
profesyonelleri ile tıbbi meslek sahipleri için 
ilgili ulusal etik kurallara göre düzenlenmelidir.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Toplu Sağlık Verileri

Bireysel olarak tanınma olanağı bulunmayan 
durumlarda, işçi gruplarının sağlığını ve 
güvenliğini koruma görevlerinde yardımcı 
olmak amacıyla, işçi gruplarına ait bütün sağlık 
verileriyle ilgili bilgi ilgililere açıklanmalı, 

İş kazaları ve meslek hastalıkları, ulusal 
yasalara göre yetkili makamlara bildirilmelidir.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Suistimalle Mücadele

Etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri işlem 
ve uygulamaları tanımlamalı, değerlendirmeli 
ve bunlara dikkat çekmeli, gerektiğinde yetkili 
makamları haberdar etmeli,

Örnek; Özellikle iş sağlığı verilerinin kötü kullanımı, 
bulguların gizlenmesi, alıkonması, tıbbi gizliliğin 
ihlal edilmesi, bilgilerin bilgisayara konması bu tip 
yetersizliğe dair örneklerdir.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Etiği Destekleme ve Denetim

İş etiği açısından gerekli adımların atıldığından 
emin olabilmek amacıyla, etkinliklerin 
profesyonel olarak denetimine ilişkin bir 
program başlatmalıdırlar.

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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ÖZET

Küresel pazardaki rekabet avantajının 
kazanılmasında, 
insan tutum ve davranışlarının etkisinin 

artması nedeniyle iş etiği önem kazanmıştır. 

Ekonomik ilişkilerde, uluslararası etik 
vizyonun ve ilkelerin itici gücü vardır. 

Etik değerler ve buna dayalı davranış biçimleri 
ile işletme imajı ve saygınlığı arasında 
doğrusal ilişki vardır. 

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ / İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
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Çalışma yaşamında etik kurallarına ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi 
yanlıştır?

a)Etik; davranış kuralları, davranışın bilimidir
b)İş sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri 
endüstriyel ve ticari sırları açıklamakla yükümlüdürler
c)İş sağlığı profesyonelleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin 
sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst 
önerilerde bulunmalıdır
d)Etik, toplumdaki belirli bir mesleğin, işin, kurumun veya grubun davranış 
standartlarıdır
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Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Asbestli gemi sökümü gibi tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere doğru 
kaydırılması uluslararası açıdan etik bir sorundur

b) Zararlılarla ilgili olarak, izin verilen limitlerde ülkeler arasında farklılık olması 
kaçınılmazdır

c) Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması, açık denizlere 
bırakılması uluslararası etik sorunlardandır

d) Bilimsel araştırmaların konuyla ilişkili endüstri tarafından desteklenmesi, 
araştırmaların güvenirliğine gölge düşürmektedir

hulusiorhangazili.wordpress.com



Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Asbestli gemi sökümü gibi tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere doğru 
kaydırılması uluslararası açıdan etik bir sorundur

b) Zararlılarla ilgili olarak, izin verilen limitlerde ülkeler arasında farklılık olması 
kaçınılmazdır

c) Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması, açık denizlere 
bırakılması uluslararası etik sorunlardandır

d) Bilimsel araştırmaların konuyla ilişkili endüstri tarafından desteklenmesi, 
araştırmaların güvenirliğine gölge düşürmektedir

hulusiorhangazili.wordpress.com



Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) İş sağlığı profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe 
dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalı

b) İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık 
aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmeli

c) İş sağlığı profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir nedenle 
işyeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalı

d) İş sağlığı profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin 
yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalı
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Aşağıdakilerden hangisi uluslararası etik ilkeleri arasında yer almaz?

a) Zarar vermeme
b) Bağımlılık 
c) Dürüstlük
d) Güvenilirlik
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Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Gelişmiş ülkelerin refahını artırmak için, gelişmekte olan ülkelerden ucuz iş 
gücü sağlamak, fakir ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağından etik olarak 
değerlendirilmeli

b) Bilim doğruya, estetik güzele ve ahlak da iyiye ulaşmaya çalışır
c) Ahlak; toplumun en üst düzeydeki davranış standartlarıdır
d) Etik,insanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri, ahlaki 

bakımdan iyi ya da kötü, doğru yada yanlış olanın niteliğini ve temellerini 
araştıran felsefe dalıdır
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Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki farktır?

A) İş etiği görsel-iş ahlakı kalıcıdır.
B) İş etiği parça-İş ahlakı bütündür.
C) İş etiği bazı kesimlerde-İş ahlakı her kez için aynıdır.
D) iş etiği evrensel- iş ahlakı, toplumsal
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Toplumsal açıdan çalışma hayatında etik kavram aşağıdakilerden 
hangisini içermez?

A) iş yerinde sağlık kurallarının oluşturulması
B) Sanayi kuruluşlarının çevreye zararı, çevre kirliliği, endüstriyel 
kazalar
C) Toplumu bilgilendirme, sosyal sorumluluk –
D) Toplumun huzur ve refahı
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Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin işçilere karşı etik 
sorumluluklarından biri değildir?

A) Çalışanlara özgür konuşma ortamı sağlama sorumluluğu
B) Özel Hayatın Gizliliği Hakkına Saygılı Olma Sorumluluğu
C) Çalışanların yaptıkları işlerde zorlama sorumluluğu 
D) Çalışma hakkına saygı gösterme sorumluluğu
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Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ; emirler, 
yasaklar ve yetkiler içeren; devlet tarafından yaptırıma bağlanmış 
kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Görgü kuralları
B) Örf ve adet kuralları
C)Din kuralları
D)Hukuk kuralları
E)Ahlak kuralları
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Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerden değildir?

A- Hesap sorma 
B- Dürüstlük ve tarafsızlık 
C- Saygınlık ve güven 
D- Nezaket ve saygı



hulusiorhangazili.wordpress.com

Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerden değildir?

A- Hesap sorma 
B- Dürüstlük ve tarafsızlık 
C- Saygınlık ve güven 
D- Nezaket ve saygı



hulusiorhangazili.wordpress.com

Aşağıdakilerden hangisi etik Sorumlusunun görevlerinden 
değildir?

A- Üst yönetime bilgileri iletmeme 
B- Disiplin Yönetmeliği (Ödüller ve Cezalar-
C- Etiğin Politika ve Prosedürlere Yansıtılması 
D- Etik Liderlik
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Aşağıda yer alanlardan hangisi iş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik 
kurallar rehberine uygun değildir?
A) İşçinin sağlık durumunun ve yürütülen işin doğasının başkalarının 
güvenliğini tehlikeye sokma olasılığı varsa, işçi durumdan açık şekilde haberdar 
edilmelidir.
B) Özellikle tehlikeli bir durumda, yönetim ve ulusal yönetmeliklerce gerekli ise 
yetkili makam, üçüncü kişileri korumak için gerekli önlemlerden haberdar 
edilmelidir.
C) İş sağlığı profesyonelleri önerilerinde, söz konusu işçinin işi ile tehlikeye 
uğraması olası 
kişilerin sağlığının ve güvenliğinin arasını bulmaya çalışmalıdır.
D) Çevre için tehlikeli, olabilecek işyerlerinde ancak A grubu iş güvenliği 
uzmanları hizmet verebilmektedir.
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edilmelidir.
B) Özellikle tehlikeli bir durumda, yönetim ve ulusal yönetmeliklerce gerekli ise 
yetkili makam, üçüncü kişileri korumak için gerekli önlemlerden haberdar 
edilmelidir.
C) İş sağlığı profesyonelleri önerilerinde, söz konusu işçinin işi ile tehlikeye 
uğraması olası 
kişilerin sağlığının ve güvenliğinin arasını bulmaya çalışmalıdır.
D) Çevre için tehlikeli, olabilecek işyerlerinde ancak A grubu iş güvenliği 
uzmanları hizmet verebilmektedir.
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Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik 
kurallar rehberine göre iş sağlığı çalışanlarının işlevlerinin yürütülmesine 
ilişkin koşullar arasında yer almaz?
A) Eşitlik, ayrım gözetmeme ve iletişim
B) Yeterlilik, doğruluk ve tarafsızlık
C) Profesyonel bağımsızlık
D) İşverenin haklarını koruma
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Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik 
kurallar rehberine göre iş sağlığı çalışanlarının işlevlerinin yürütülmesine 
ilişkin koşullar arasında yer almaz?
A) Eşitlik, ayrım gözetmeme ve iletişim
B) Yeterlilik, doğruluk ve tarafsızlık
C) Profesyonel bağımsızlık
D) İşverenin haklarını koruma
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Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik 
kurallar rehberine göre iş sağlığı çalışanlarının görevleri ve yükümlülükleri 
arasında yer almaz?
A) Bilimsel bilgiye katkı
B) Sağlığın desteklenmesi
C) Sosyal destek sağlanması
D) Toplum ve çevrenin korunması
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Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik 
kurallar rehberine göre iş sağlığı çalışanlarının görevleri ve yükümlülükleri 
arasında yer almaz?
A) Bilimsel bilgiye katkı
B) Sağlığın desteklenmesi
C) Sosyal destek sağlanması
D) Toplum ve çevrenin korunması



Küçük Grup 
Dinamiğine Dayalı 

Vaka Çalışması



Amaç;

Bu oturumun sonunda katılımcılar;

Vaka çalışması yöntemini kavrayıp, 
kurallara uygun bir vaka yazabilecek ve eğitim 
grubuna bir vaka çalışması yaptırabilecektir
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Öğrenim Hedefleri;

Bu oturumun sonunda;

• İnteraktif eğitim yöntemlerini bilecek

• Yapılacak eğitime göre etkili eğitim 
yöntemini seçecek

• Vaka çalışması yöntemini kavrayacak
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HATIRLAMA KAPASİTESİ

Sunum Tipi Hatırlama Yeteneği

3 saat sonra 3 gün sonra

Sözlü, tek-yönlü ders 

(konferans)
%25 %10-20

Yazılı (okuma) %72 %10

Görsel ve sözlü (sınıf dersi) %80 %65

Katılımcı (oyunlar, vaka çalışmaları) %90 %70
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İNTERAKTİF EĞİTİM TEKNİKLERi

KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMALARI

• Vaka Çalışması

• Oyunlaştırma (Role play)

• Beyin Fırtınası (Brain storming)

• Grup Tartışması

• Simülasyon (temel tıp eğit. var)
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Vaka Çalışması 

• Belli bir konuya odaklanan, gerçekçi 
senaryolar kullanarak yapılan bir eğitim 
yöntemi 

• Katılımcılar; önce vakayı çalışırlar 

sonra grup tartışmalarına yazılı/sözel 
katılırlar. 
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Vaka Çalışması 

• En önemli avantajı katılımcının dikkatini 
gerçek bir duruma çekmesidir. 

• Katılımcılar tek tek veya küçük gruplarla 
çalışabilirler.
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Vaka Çalışması/Olumlu Yanları

• Herkesin katılımıyla problemlere 

farklı bakış açıları ve çözümler getirilebilir.

• Katılımcıların problem çözme becerilerini 
geliştirir.

• Eğitici/katılımcı hazırlayabilir.
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Vaka Çalışması 

Aşağıdakilerden biri veya birkaçı 
kullanılabilir:

• Eğitici deneyimleri

• Tıbbi öyküler/kayıtlar 

• Kitaplar, klinik dergiler

• Katılımcı deneyimleri
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Vaka Çalışması 

Tartışma yürütülürken:

• Problemin analizi. Katılımcılardan 

vaka çalışmasındaki durumun incelenmesi ve 
sorunun kaynağını bulmaları istenir.

• Odaklanmış sorular. Katılımcıların 

belli soruları yanıtlamaları istenir. 
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Vaka Çalışması 

Problem çözümleri; Katılımcıdan 

sunulan durumla ilgili öneriler 

getirmesi istenir.

Sorular açık uçlu olmalıdır;

“Bu sorun nasıl engellenebilirdi?”

-İş yerinde kimlerle görüşülebilir?
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Grup çalışma yönergesi:

• Tartışılacak, çözülecek, bir durum veya bir 
problem

• Hazırlık, sunum ve tartışma için süre (10-20 
dak.)

• Sunumda kullanılacak yöntem

• Katılımcıların rolleri (oyun varsa)

• Küçük/büyük grup tartışmaları için 

anahtar sorular. 
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13

Küçük grup çalışmalarından sonra 
eğitmenin bir özet tartışma yapması 
önemlidir
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ÇALIŞANLARA UYGULANAN TETKİKLER

Plastik enjeksiyondaki temizlik olayı 
Risklerimiz;

• Plastik ham madde(Polipropilen, Polietilen)ile 
çalışma yapılıyor.

• Enjeksiyon makinelerinde gaz çıkışı ;(Doymamış 
alifatik hidrokarbonlar),

• Yakıt tankında kullanılan zehirli gazlar;(Flor),

• Boyahanelerdeki solventler;(Etil 
benzen,Xylene,Toluen,vb.),

• Kutulama bölümünde( Bel ağrıları vb)
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ÇALIŞANLARA UYGULANAN TETKİKLER

Plastik enjeksiyondaki temizlik olayı Daha 
Önceye ait bilgiler

Daha Önceki tetkikler;

• AC grafısi,

• Tam Kan tetkiki,

• Tam İdrar tetkiki,

• Odiometri.
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ÇALIŞANLARA UYGULANAN TETKİKLER

Plastik enjeksiyondaki temizlik olayı 

Çalışanlarımızın işe girişte getirdikleri tetkikler:

• AC Grafisi

• Tam idrar tetkiki

• Tam idrar tetkiki (18'li strip)

• Odiometri

• Solunum fonksiyon testi

• KC fonksiyon testleri
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ÇALIŞANLARA UYGULANAN TETKİKLER

Plastik enjeksiyondaki temizlik olayı 

Tüm bunlar için gerekli olan testlerin 
çıkartılma süreci;

• Meslek Hastalıkları Kılavuzu Broşürler-TTB

• İşyeri Hekimliği Ders Notları-TTB

• Meslek Hastalıkları Rehberi-ÇSGB

• Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar 
Tanı Rehberi-ÇSGB
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Özet olarak

• Yeterli zaman ayrıldığında

• Uygun eğitim ortamı hazırlandığında 

• Uygun eğitim yöntemleri kullanıldığında 
her katılımcı verilmek istenen bilgileri  
tam olarak öğrenir.

EĞİTİMDE “TAM ÖĞRENME” YAKLAŞIMI

(Mastery Learning) 
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Örnek Vaka 1

Deri fabrikasında 45 yaşındaki Ayşe hanım 
preste çalışıyor. Pres makinası sıkıştırma yoluyla 
derilerin cildini düzeltiyor ve işlenmeden önceki 

son halini veriyor.  

Deriyi; yaklaşık cm kareye 600 ton ağırlıkla 
sıkıştırıyor. 

Deri presin arasına elle yerleştiriliyor ve 
düzeltiliyor. Çalışanla pres arasındaki güvenlik 

bandı elle kapatılıyor ve pres çalıştırılıyor. 

Güvenlik bandı kapanmadan pres çalışmıyor.
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Örnek Vaka 1
Sabah işe başlayan Ayşe hanım deriyi prese 

yerleştiriyor, güvenlik bandını kapatıyor son anda 
derinin uç kısmında bir katlanma görüyor. 

Bir elini güvenlik bandının arasından sokup onu 
düzeltirken diğer eliyle de presi çalıştırıyor (Pres 
yavaş çalışır). Eli presin altında kalıyor ve 
sıkışıyor. 

Karşısında çalışan diğer eleman hızlıca presi 
tekrar açıyor. % 50’ye yakın uzuv kaybı oluşuyor.
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Örnek Vaka 1
1-Çalışan korunuyor mu?
Çalışanın kişisel özellikleri işe uygun mu?
Kişisel koruyucular var mı?
Giriş ve periyodik sağlık kontrolleri yapılmış mı?
İş güvenliği ile ilgili eğitim alıyor mu?
Varsa Önerileriniz?

2-Ortam güvenliği sağlanabiliyor mu?
Pres ergonomik mi?
Presin koruyucu sistemi nasıl?
Ortamın termal konforu nasıl?
İş stresi değerlendirilmiş mi? vs
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Örnek Vaka 2

Metal boyama fabrikasında 25 yıl çalışan işçi emekli 
olmuş. 

Sonra devamlı iş yerine gelmeye devam etmiş. 
Müdür gelmemesini istemiş. Emekli işçi tekrar gelmeyi 
sürdürmüş. En sonunda müdür neden gelmekte ısrar 
ettiğini sormuş.

Emekli işçi; her gün gelip buraların kokusunu 
almadan uyuyamıyorum demiş. 

Sağlık muayenesi yapılmaya karar verilmiş.
F. Muayene; Uyku düzensizliği, unutkanlık var
Laboratuvar; SGOT, SGPT; yükselmiş  

Eritrosit;3 milyon  Hb; 11 mg/dl
İdrarda fenol; 25mg/lt
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Şu soruların Yanıtlarını Ararız-2

• Meslek hastalığı?

• Madde bağımlılığı?

• Boyahanede olan riskler ve korunma

yöntemleri neler?

• İş yeri sağlık birimince bu konuda yapılacak 

işler neler olabilir?

• İşe girişte ilk muayenede neler yapılabilir?

• 3-6 ayda bir aralıklı muayenelerde neler 

yapılmalıdır?

• Yükümlülük süresi nedir?
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Vaka Tartışması 3
A.C. 30 yaşında akü yapım atölyesinde 

çalışıyor. Son 1 yıldır kurşun plaka döküm işi 
yapıyor. Bir kaç kez hastaneye gitmiş ilaç verilmiş, 
kullanmış. Şikayetleri geçmemiş. 

Özellikle sağ elde  güç kaybı, eşyaları sağlam 
tutamama, kansızlık, diş etlerinde renk 
değişikliği, karın ağrısı ve cinsel gücünde azalma 
olmuş.

Fizik Muayene; Deri rengi grimsi soluk, sağ elde 
kavrama güçlüğü, Diş etlerinde koyu renklenme 
(Burton Çizgisi)
Lab.; A.L.A(kanda); 60 mgr/dl  Hb; 10 mgr/dl, 
Eritrositlerde bazofilik granülasyon
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Şu soruları yanıtlamalıyız-3 

• Diş etlerindeki mor renkli görünüm?

(kurşun kolorit)

• Çalışma ortamında Pb(kurşun)için M.A.C 
değeri?

• Günlük çalışma süresi kısaltılması nedenleri?

• Sağlık muayenesi sıklığı nasıl olmalı?
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Vaka 4 /Katılımcıya ait

A.G. 50 yaşında erkek işçi iplik fabrikasında 15 
yıldır çalışıyor. 

1 yıldır süren öksürük şikayetleri artınca iş yeri 
hekimine ilaç yazdırmaya gidiyor. 

Hekim daha önceki muayene girişleri inceliyor (5 
yıldır çalışan hekim ayrılıp yerine 10 gün önce yeni 
hekim başlamış). 

1 yıldır her ay A.Bronşit +Faranjit tanısıyla tedavi 
verilmiş.   

A.G şikayetleri azalsa da öksürüğün geçmediğini 
söylüyor.
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Vaka 4 /Katılımcıya ait

A.G. nin Fizik muayenesinde dispne, halsizlik ve  
dinlemekle akciğerde patolojik sesler tespit 
ediliyor. Hastaneye sevki yapılıyor. 

Şu soruları yanıtlamalıyız;

Çalışanların işe giriş/periyodik muayeneleri ne 
durumda?

İşyerinde riskler değerlendirilmiş mi?

Ortam gözetimleri yapılıyor mu/nasıl?

A.G. nin bisinozis tanısından sonra iş yeri hekimi 
neler yapmalı?
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Vaka 5 

• Bir kadın çalışanın hamile olduğunu 
öğreniyorsunuz
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• Kaç aylık hamile ?

• Hamilelik sürecinde nasıl davranması 
gerektiğini biliyor mu?

• Kadın hangi bölümde ne iş yapıyor ? Ağırlık 
kaldırma, kimyasal maddelerle çalışma, 
radyasyon bölümünde çalışma vb ?
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KADINLAR
Kadın ve erkek arasında fiziksel güç açısından 
belirgin farklar vardır

20 yaşlarındaki bir kadının kaldırma gücü, aynı 
yaşlardaki bir erkeğin gücünün %65’idir. 

İtme-çekme gücü ise, aynı yaştaki erkeğin %75’idir. 
55 yaşında bir kadında bu oran % 55’e düşmektedir. 
Bu farkların, kadınların işe alınmasında değil,
iş koşullarının düzenlenmesinde belirleyici olması 
gerekliliği unutulmamalıdır. 
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KADINLAR
• Kadınlar bazı kimyasallara erkeklere oranla daha 

duyarlıdırlar
• Kadınlar doğurgandır. Bu özellikleri işyeri 

ortamında bulunan faktörlerden olumsuz 
etkilenebilir. 

• Gebelik dışındaki etkilenme çeşitli fertilite
bozukluklarına yol açabilir

• Gebelik sırasındaki bir etkilenme;
– Gebeliğin düşükle sonlanması
– Ölü doğumla sonlanması
– Bebekte düşük doğum ağırlığına, çeşitli 

malformasyonlara neden olabilir
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Bazı örnekler;

Kalça çatısı kadınlarda daha geniştir, sonuç;
Uyluk – Bacak arasındaki açıyı küçültmekte, bu da 
kadınlarda diz çıkıklarını kolaylaştırmaktadır. 

Yağ dokusu kadınlarda daha fazladır, sonuç;
Yağda çözünen bazı kanserojenlerin, değişik 
oranlarda, meme kanserine yol açtığı ve bazılarının 
da östrojen benzeri etkileri olduğu bilinmektedir. 
Yağda çözünen maddelere (solventler, pestisidler) 
daha fazla maruz kalmaktadır.
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KADINLAR
Kadın ve erkek arasında anatomik farklılıklar vardır
Kullanılan malzemeler ve araçlar, erkeklere göre 
planlanmıştır 
Bu nedenle kadınlarda;

– Sırt ağrıları

– Kramplar

– Skolyoz

– Kifoz

– Fıtık 
gibi rahatsızlıklar özellikle kadın çalışanlarda duruş 
bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 
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KADINLAR

• Çalışma yaşamı kadına ekonomik bağımsızlık ve  

toplumsal değer vs pek çok avantaj sağlamaktadır. 

• Geleneksel değer ve tutumların halen süregelmesi; 

çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. 

(Cinsiyetçi iş bölümünün değişmemesi ev işleriyle 

çocuk bakımının daha çok kadına kalması, 

Kadın işten sonra evde de ikinci bir iş günü ve zamanı 

yaşamaktadır)
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KADINLAR

Kadınlar işyerlerinde erkeklerden daha fazla 

tacize uğramaktadırlar. 

Ancak sorunun boyutları tam olarak 

bilinmemektedir. Çünkü tacize uğrayan kişiler, 

korku, utanma ya da kanıtlanmasının zor olması 

nedeniyle bu olaydan kimseye bahsetmemekte, 

tekrarlanması durumunda işlerini 

bırakmaktadırlar.
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4857 SAYILI İŞ KANUNU

Madde 74 - Analık halinde çalışma ve süt izni 

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını 
emzirmeleri için 

günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. 

Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek 
kulllanılacağını işçi kendisi belirler. 

Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. 



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Madde 74 - Analık halinde çalışma ve süt izni 

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan 
sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık 
süre için çalıştırılmamaları esastır. 

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce 
çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre 
eklenir. 



21) Emzirme izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Günde toplam 1.5 saat süt izni şeklinde uygulanır

B) Kadın işçilere 6 aydan küçük çocuklarını emzirmeleri 
için verilir

C) Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır

D) Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek 
kullanılacağını işçi kendisi belirler



B

21) Emzirme izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Günde toplam 1.5 saat süt izni şeklinde uygulanır

B) Kadın işçilere 6 aydan küçük çocuklarını emzirmeleri 
için verilir

C) Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır

D) Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek 
kullanılacağını işçi kendisi belirler



60) Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan 
sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için 
çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan 
önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye ………… süre 
eklenir.

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre yukarıdaki ifadedeki boşluk 
olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) 3 hafta B) 2 hafta

C) 4 hafta D) 6 hafta



B

60) Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan 
sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için 
çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan 
önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye ………… süre 
eklenir.

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre yukarıdaki ifadedeki boşluk 
olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) 3 hafta B) 2 hafta

C) 4 hafta D) 6 hafta



Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında 
yönetmelikte madde-9'ya göre, emziren işçinin doğumu 
izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?

a. 6 

b. 4 

c. 12

d. 8 



C

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında 
yönetmelikte madde-9'ya göre, emziren işçinin doğumu 
izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?

a. 6 

b. 4 

c. 12

d. 8 



Vaka 6

• Cam ambalaj bölümünde çalışan biri 
kulaklarının artık daha az duyduğunu ve 

uyku bozukluğu sorunu yaşadığını söylüyor
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• Kaç yaşında ?

• Nerede oturuyor?

• Başka bir sağlık sorunu var mı?

• Bölüm değişikliği var mı?

• En son ne zaman işitme yönünden kontrol 
edilmiş? Odyogram yapılmış mı?

• Akut bir işitme sorunu olmuş mu?

• KKD’ı var mı? Düzgün kullanıyor mu?
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İşitme azalması hissediyormusunuz?

Daha önce işitme ölçümü yaptırdınız mı?

İşitme kaybı olan yakınınız var mı?

Daha önce gürültülü bir ortamda çalıştınız mı?

Başdönmeniz veya denge probleminiz var mı?

Kulaklarınızda çınlama veya uğultu var mı?

Kulaklarınızda aşırı buşon oldu mu?

Kulak ağrınız veya akıntınız oldu mu?

Ateşli silah kullandınız mı?

Ağır kafa travması geçirdiniz mi?

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlara Ait İşitme Sağlığı Kayıt İzlem
Formu İşitme Öyküsü
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Makinelerin ya da gürültülü parçaların çevresi  kapatılmış  ya da tümüyle 
tecrit edilmiş mi? □ □

Gürültü artışını önlemek için makinelere düzenli servis veriliyor mu? □ □

Tavanda, duvarlarda ya da makine kapaklarında ses  yutucu mataryel
kullanılmış mı? □ □

Gürültülü  teçhizat ve gürültülü parçalar daha sessiz modellerle değiştiriliyor 
mu? □ □

Gürültünün yayılmasını önlemek için yeterli bariyer kullanılmış mı? □ □

Bidonlarda ve kutularda biriktirilen eşyaların düşüş mesafesi azaltılmış mı?
□ □

Daha sessiz makinelerde çalışanlar diğer makinelerin yarattığı gürültüye karşı 
korunuyorlar mı? □ □

Gürültülü alanlarda çalışanlar uzun süre gürültüye maruz kalmamaları için 
rotasyona tabii tutuluyorlar mı? □ □

Gürültü düzeyinin 85 dB ya da daha yüksek olduğu yerlerde kulaklık ya da 
kulak tıkacı kullanılıyor mu? □ □

evet hayır

Gürültü Kontrol listesi
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30) Gürültülü bir işyerinde yıllık işitme kaybının 20 db’den
fazla olduğu belirlenen bir işçi, gürültüye neden olan makinalardan 
uzak bir bölüme görevlendirilmiştir. Bu işlem  aşağıdaki seçenekler 
açısından hangi tür önlemdir / önlemlerdendir?

1- Kaynakta koruma önlemi

2- İdari önlem

3- Mühendislik önlemi

4- Kişiye yönelik önlem 

A) 1 B) 2

C) 4 D) 2 ve 4



D

30) Gürültülü bir işyerinde yıllık işitme kaybının 20 db’den
fazla olduğu belirlenen bir işçi, gürültüye neden olan makinalardan 
uzak bir bölüme görevlendirilmiştir. Bu işlem  aşağıdaki seçenekler 
açısından hangi tür önlemdir / önlemlerdendir?

1- Kaynakta koruma önlemi

2- İdari önlem

3- Mühendislik önlemi

4- Kişiye yönelik önlem 

A) 1 B) 2

C) 4 D) 2 ve 4



51

Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değerleri 
aşağıdakilerden hangisidir?

a-80               b-85               c-87               d-90
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C

52

Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değerleri 
aşağıdakilerden hangisidir?

a-80               b-85               c-87               d-90
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53

Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar?

a-0 Hz-10 Hz 

b-6 Hz-20 Hz 

c-20 Hz-20 kHz 

d-20 kHz- 40 kHz
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C

54

Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar?

a-0 Hz-10 Hz 

b-6 Hz-20 Hz 

c-20 Hz-20 kHz 

d-20 kHz- 40 kHz
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Asbeste bağlı akciğer hastalıkları

• Plevral asbest plağı, 

• Bening asbest plörezisi, 

• Mezotelyoma, 

• Akciğer kanseri, 

• Round atelektazi  

• Asbestozis 

– Asbestozis asbest liflerinin solunmasına bağlı olarak 
gelişen interstisyel akciğer hastalığıdır. 
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Asbestozis- Radyoloji

• Radyolojik bulgular ortaya çıktığında olgu asemptomatik 
olabilir. 
– Alt loblarda belirginleşen retikülonodüler dansite artışları

• Nadiren ise tersine olgu semptomatik olup akciğer grafisi 
normal olabilir (%10) 

• Akciğer yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografisi 
(YRBT), 
– retikülonodüler lezyonlara eşlik eden plevral (özellikle 

diyafragmatik plevrada) asbest plakları görülür.  
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2) Aşağıdakilerden hangisi asbest maruziyetinin etkileri 
bakımından doğru değildir? 

A) Mezotelyoma

B) Plevral kalsifikasyon 

C) Radyolojik görüntüde yuvarlak opasiteler

D) Plörezi



C

2) Aşağıdakilerden hangisi asbest maruziyetinin etkileri 
bakımından doğru değildir? 

A) Mezotelyoma

B) Plevral kalsifikasyon 

C) Radyolojik görüntüde yuvarlak opasiteler

D) Plörezi



Pazartesi sabahları işe başladıktan birkaç saat sonra gelişen 
akut nefes darlığı ve göğüste sıkışma şikâyetleri olan pamuk 
işçisinde muayenede akciğerlerde wheezing ve raller tespit 
ediliyor. Hastada olası tanı ne olabilir?

A- Silikozis

B-Siderozis

C- Bisinozis

D- Pnömokonyozis

E-Psittakozis



Pazartesi sabahları işe başladıktan birkaç saat sonra gelişen 
akut nefes darlığı ve göğüste sıkışma şikâyetleri olan pamuk 
işçisinde muayenede akciğerlerde wheezing ve raller tespit 
ediliyor. Hastada olası tanı ne olabilir?

A- Silikozis

B-Siderozis

C- Bisinozis

D- Pnömokonyozis

E-Psittakozis



Mesleki solunum sistemi hastalığı etkenleri arasında 
aşağıdaki etkenlerden hangisi inorganik değildir? 

A) Silis tozu B) Asbest lifi 

C) Baryum tozu D) Pamuk toz



D

Mesleki solunum sistemi hastalığı etkenleri arasında 
aşağıdaki etkenlerden hangisi inorganik değildir? 

A) Silis tozu B) Asbest lifi 

C) Baryum tozu D) Pamuk toz



Testisler, plevra, periton, perikard gibi dokulardaki mezotel
hücrelerinde kontrolsüz çoğalma ile kansere neden olan 
etken aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nikel B) Asbest

C) Benzen D) Kamiyum



B

Testisler, plevra, periton, perikard gibi dokulardaki mezotel
hücrelerinde kontrolsüz çoğalma ile kansere neden olan 
etken aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nikel B) Asbest

C) Benzen D) Kamiyum



Asbestle ilgili çalışan bir işyerinde, işçilere ne sıklıkla akciğer 
grafisi çekileceği işyeri hekiminin kararına bırakılmıştır, ancak 
bu periyot aşağıdakilerden hangisinden daha uzun olamaz? 

A- 3 ay    B- 6 ay    C- 8 ay     D- 1 yıl      E- 2 yıl



Asbestle ilgili çalışan bir işyerinde, işçilere ne sıklıkla akciğer 
grafisi çekileceği işyeri hekiminin kararına bırakılmıştır, ancak 
bu periyot aşağıdakilerden hangisinden daha uzun olamaz? 

A- 3 ay    B- 6 ay    C- 8 ay     D- 1 yıl      E- 2 yıl



Aşağıdakilerden hangisi mesleki cilt hastalıklarının tanısında 
kullanılmaz? 

A) Kan kurşun düzeyi 

B)Mesleki anamnez

C) Mantar kültürü 

D) Patch (yama) testi 



A

Aşağıdakilerden hangisi mesleki cilt hastalıklarının tanısında 
kullanılmaz? 

A) Kan kurşun düzeyi 

B)Mesleki anamnez

C) Mantar kültürü 

D) Patch (yama) testi 



Mesleki İrritan Kontak Dermatit Tedavisi

69

• İrritan maruziyeti azaltılmalıdır:

• Maruziyet süresi ve sıklığının azaltılması,

• Zararlı kimyasalın yerine daha az zararlısının 
konulması,

• Kapatmaktan kaçınma. İrritan etki başlamışsa, 
kapatmak kapatmamaktan daha zararlıdır 
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Mesleki İrritan Kontak Dermatit Tedavisi

70

• Kontamine cilt üzerine koruyucu krem veya eldiven 
uygulanmaz

• Travmadan korunma

• Aşırı nem ve ısıdan korunma

• Aşırı soğuk ve çatlak oluşumundan korunma
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Mesleki irritan kontakt dermatitlerin tedavisinde aşağıdaki 
yaklaşımlardan hangisi önerilmez? 

A) İrritan etkisi başlamışsa, hemen cilt üzerine koruyucu 
krem veya eldiven uygulanması

B) Aşırı soğuk ve çatlak oluşumundan korunma

C) Zararlı kimyasalın yerine daha az zararlısının 
konulması 

D) Maruziyet süresinin kısaltılması 



A

Mesleki irritan kontakt dermatitlerin tedavisinde aşağıdaki 
yaklaşımlardan hangisi önerilmez? 

A) İrritan etkisi başlamışsa, hemen cilt üzerine koruyucu 
krem veya eldiven uygulanması

B) Aşırı soğuk ve çatlak oluşumundan korunma

C) Zararlı kimyasalın yerine daha az zararlısının 
konulması 

D) Maruziyet süresinin kısaltılması 



73

“Birikimsel Zedelenmeler”

• Üst ekstremitelerle ilgili birikimsel
zedelenmede;

• Kişisel risk faktörleri;
• Yaralanma ya da hastalıklar (DM, Romatoid artrit)

• Hormonal faktörler

• Yaş

• Vitamin eksiklikleri

• Cinsiyet (kadınlar)

• Bileğin şekli ve kalınlığı

• Psikososyal faktörler 
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“Birikimsel Zedelenmeler”

• Üst ekstremitelerle ilgili birikimsel 
zedelenmede;

• İşle ilgili risk faktörleri;

• Tekrarlayan ve sürekli zorlamalar

• Sürekli el-kol postürü

• Hızlı yinelenen hareketler

• Mekanik baskı uygulanması

• Vibrasyon

• Soğuk ortamda çalışmak

• İşin organizasyonu 
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“Birikimsel Zedelenmeler”

• Üst ekstremite birikimsel zedelenmelerinde 
mekanik süreçler açısından risk faktörleri;
• Ulnar deviasyon

• Ulnar deviasyon ve supinasyon

• Palmar fleksiyon

• Dorsifleksiyon ve pronasyon

• Kolun fleksiyonu, el iç rotasyonu

• Radyal deviasyon, pronasyon ve dorsifleksiyon

• Elin alet gibi kullanımı

• Tekrarlı parmak hareketleri

• Tekrarlı vibrasyonlar
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“Birikimsel zedelenmeler”

Hastalık Vücut hareketi Tipik işler, meslekler

Epikondilit,
tenisçi dirseği

Dirsek bükülmüşken 
el bileğinin dışa 
döndürülmesi,
el bileğinin arkaya 
bükülmesi,
silkme tarzında 
atma ya da çarpma 
hareketi

Vidalama,
küçük parçaların 
montajı
Çekiçle dövme
Tenis ve bowling 
oynama
Müzisyenler
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Vidalama, küçük parçaların montajı, çekiçle dövme gibi 
işlerde çalışanlarda daha sık görülen dirsek bükülmüşken el 
bileğinin dışa döndürülmesi, el bileğinin arkaya bükülmesi ve 
elle silkme tarzında çarpma gibi vücut hareketlerinin sürekli 
yapılması sonucu ortaya çıkan kas iskelet sistemi hastalığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ulnar oluk sendromu

B) Tenisçi dirseği

C) Tetik parmak

D) Rotator kaf sendromu



B

Vidalama, küçük parçaların montajı, çekiçle dövme gibi 
işlerde çalışanlarda daha sık görülen dirsek bükülmüşken el 
bileğinin dışa döndürülmesi, el bileğinin arkaya bükülmesi ve 
elle silkme tarzında çarpma gibi vücut hareketlerinin sürekli 
yapılması sonucu ortaya çıkan kas iskelet sistemi hastalığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ulnar oluk sendromu

B) Tenisçi dirseği

C) Tetik parmak

D) Rotator kaf sendromu



Nörolojik yakınmalara yol açan birikimli zorlanmaların sebep 
olduğu işle ilgili kas iskelet sistemi hastalıklarında aşağıdaki 
etkenlerden hangisi rahatsızlıkları arttırıcı yönde etki etmez? 

A) Ortam sıcaklığının yüksek olması

B) Vibrasyonlu aletler kullanımı

C) Sapı hatalı el aletleri kullanımı

D) İşçinin diyabet hastası olması



A

Nörolojik yakınmalara yol açan birikimli zorlanmaların sebep 
olduğu işle ilgili kas iskelet sistemi hastalıklarında aşağıdaki 
etkenlerden hangisi rahatsızlıkları arttırıcı yönde etki etmez? 

A) Ortam sıcaklığının yüksek olması

B) Vibrasyonlu aletler kullanımı

C) Sapı hatalı el aletleri kullanımı

D) İşçinin diyabet hastası olması



Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma 
riski en düşüktür?

a-Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş 
yapmak

b-Belden eğilerek bobin veya malzeme almak

c-Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak

d-Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve 
dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak



D

Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma 
riski en düşüktür?

a-Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş 
yapmak

b-Belden eğilerek bobin veya malzeme almak

c-Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak

d-Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve 
dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak



SORULAR

Çalışanların moral ve motivasyonlarını azaltmak

Verimliliği artırmak

Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi’nin

amaçlarından biri değildir

Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak

İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu 

sağlamak

soru-den2b.ppt
soru-den2b.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
soru-den2a.ppt
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SORULAR

Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek

El arabaları iterek taşımak

Hangi ifade bel yaralanmalarından 
korunmak için doğrudur

Belden yükle birlikte dönüş yapmak

Kaldıramayacağınız kadar ağır yükleri taşımak

soru-den6b.ppt
soru-den6b.ppt
soru-den6b.ppt
soru-den6b.ppt
soru-den6b.ppt
soru-den6b.ppt
soru-den6a.ppt
soru-den6a.ppt


SORULAR

Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek

El arabaları iterek taşımak

Hangi ifade bel yaralanmalarından 
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soru-den6b.ppt
soru-den6a.ppt
soru-den6a.ppt


SORULAR

Gece çalışmak

Uygulanan güç

Tekrar sayısı

Duruş

Üst beden zorlanmalarında 
hangi faktörün etkisi yoktur

soru-den7a.ppt
soru-den7a.ppt
soru-den7b.ppt
soru-den7b.ppt
soru-den7b.ppt
soru-den7b.ppt
soru-den7b.ppt
soru-den7b.ppt


SORULAR

Gece çalışmak

Uygulanan güç
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Duruş
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hangi faktörün etkisi yoktur

soru-den7a.ppt
soru-den7a.ppt
soru-den7b.ppt
soru-den7b.ppt
soru-den7b.ppt
soru-den7b.ppt
soru-den7b.ppt
soru-den7b.ppt


SORULAR

Çalışma hızı çok yavaşsa

Donuk iş ortamı

Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk yapmaz

Spor yapmak

Çok az motivasyon

soru-den8a.ppt
soru-den8a.ppt
soru-den8b.ppt
soru-den8b.ppt
soru-den8b.ppt
soru-den8b.ppt
soru-den8b.ppt
soru-den8b.ppt


SORULAR

Çalışma hızı çok yavaşsa

Donuk iş ortamı
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Spor yapmak
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SORULAR

Spontan

Maskelenmiş

İş-koşullu

Önceden programlanmış

Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen 
dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir

soru-den9a.ppt
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soru-den9b.ppt
soru-den9b.ppt


SORULAR

Spontan

Maskelenmiş

İş-koşullu

Önceden programlanmış

Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen 
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EĞİTİM

• İşçiler işyerlerinde toplu olarak bulunduklarından, eğitim 
etkinliklerinin bu gruplara ulaştırılması olanağı yüksektir 

• İşyerlerinde sağlık eğitimi çalışmaları genel 
toplumda yapılacak benzeri etkinliklere göre daha 
başarılıdır
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Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme çalışmaları için 
işyerleri çok uygun ortamlardır

• İşyerlerinde işçiler toplu olarak bulunurlar ve yaşamlarının 
önemli bir bölümünü orada geçirirler

• Her çalışan günde en az bir öğün yemeğini işyerinde 
yemektedir

• İşyerindeki yemek programının sağlıklı olması bir yandan bir 
öğün yemeğin sağlıklı bir diyet şeklinde yenmesini sağlar, öte 
yandan işyerindeki yemek alışkanlığının kişinin evindeki yemek 
alışkanlığına, dolayısı ile genel yaşamına yansımasına olanak 
verir

• İşyerinde uygulanan bir egzersiz programı veya sigara 
kontrolü çalışmaları da benzeri yararlar sağlayabilir
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşverenin genel yükümlülüğü

(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil 
her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli 
araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun 
iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların 
giderilmesini sağlar.
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İşverenin genel yükümlülüğü

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik 
yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların 
hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi

için gerekli tedbirleri alır.



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Risklerden korunma ilkeleri

(1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde 
aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı 
ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim

metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze 
çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz 
etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli 
olanla değiştirmek

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal 
ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin 
etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme 
politikası geliştirmek.

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

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Çalışmaktan kaçınma hakkı

(1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar 
kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene 
başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 
alınmasına karar verilmesini talep edebilir. 

Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve 
durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan 
temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar 
vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya

kadar çalışmaktan kaçınabilir. 



Ramak kala olay :

İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş 
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde 
zarara uğratmayan olay

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ



ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA 
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların 

çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten 
fazla olamaz. 

Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde 
sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört
saatlik zaman diliminde, kesintisiz ondört saat dinlenme 
süresi dikkate alınarak uygulanır.



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

İşyeri hekimlerinin görevleri

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların 
sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili 
işverene rehberlik yapmak

Sağlık gözetimi; 

a) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile 
işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin 
olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile 
ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına 
sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden 
değerlendirmesini yapmak.



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

İşyeri hekiminin yükümlülükleri

İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık 
hizmeti sunucularına sevk eder.



EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Ek– 1 : EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK 
ASGARİ GEREKLER

Çalışma sandalyesi

Sandalye dengeli ve operatörün/çalışanın rahat bir 
pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği 
şekilde olmalıdır.

Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.

Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt 
desteği bele uygun ve esnek olmalıdır.

İstendiğinde operatöre/çalışana uygun bir ayak desteği 
sağlanmalıdır.
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Çalışan temsilcisi: 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları 
izleme, tedbir alınmasını

isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları 
temsil etmeye yetkili çalışanı,



İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukların 
giderilmesini sağlama kimin yükümlülüğündedir? 

A) İşyeri Hekimi B) İş güvenliği uzmanı

C) İşveren D) Fabrika müdürü



C

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukların 
giderilmesini sağlama kimin yükümlülüğündedir? 

A) İşyeri Hekimi B) İş güvenliği uzmanı

C) İşveren D) Fabrika müdürü



İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne 
göre “işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş 
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara 
uğratmayan olaya ne denir? 

A) Hasarsız kaza B) Zararsız kaza

C) Tehlikeli olay D) Ramak kala



D

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne 
göre “işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş 
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara 
uğratmayan olaya ne denir? 

A) Hasarsız kaza B) Zararsız kaza

C) Tehlikeli olay D) Ramak kala



6331 Sayılı Kanun’a göre İşverenin yükümlülüklerini yerine 
getirmesinde göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden 
yukarıda ifade edilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek

B) Risklerle kaynağında mücadele etmek

C) Kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma 
tedbirlerine göre öncelik vermek.

D) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla 
değiştirmek



C

6331 Sayılı Kanun’a göre İşverenin yükümlülüklerini yerine 
getirmesinde göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden 
yukarıda ifade edilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek

B) Risklerle kaynağında mücadele etmek

C) Kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma 
tedbirlerine göre öncelik vermek.

D) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla 
değiştirmek



Diğer sağlık personeli, ilgili yönetmelik hükümlerine göre, İSG 
hizmetlerindeki ihmalleri nedeni ile yasal olarak kime karşı 
sorumludur? 

A) İşyeri hekimine

B) İnsan Kaynaklarına

C) İdari işlere           

D) İşverene 



D

Diğer sağlık personeli, ilgili yönetmelik hükümlerine göre, İSG 
hizmetlerindeki ihmalleri nedeni ile yasal olarak kime karşı 
sorumludur? 

A) İşyeri hekimine

B) İnsan Kaynaklarına

C) İdari işlere           

D) İşverene 



Bir işyeri hekiminin iş hijyeni ile ilgili yerine getirmekten sorumlu 
olduğu görevler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A)  İşçilerin işe girişte yaptıracağı odyometri, akciğer grafisi vb
tamamlayıcı tetkikleri belirlemek

B)  Yapılacak çalışma ortamı ölçümleri konusunda iş güvenliği 
uzmanına ve işverene önerilerde bulunmak

C)  İşçilerin tahlil sonuçlarını inceleyerek meslek hastalığı tanısı 
koymak

D)  İşletmede çalışanlara periyodik olarak yapılacak tamamlayıcı 
tetkikleri yapacak kuruluşlardan istenecek hizmet standartları 
konusunda işverene rehberlik yapmak



C

Bir işyeri hekiminin iş hijyeni ile ilgili yerine getirmekten sorumlu 
olduğu görevler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A)  İşçilerin işe girişte yaptıracağı odyometri, akciğer grafisi vb
tamamlayıcı tetkikleri belirlemek

B)  Yapılacak çalışma ortamı ölçümleri konusunda iş güvenliği 
uzmanına ve işverene önerilerde bulunmak

C)  İşçilerin tahlil sonuçlarını inceleyerek meslek hastalığı tanısı 
koymak

D)  İşletmede çalışanlara periyodik olarak yapılacak tamamlayıcı 
tetkikleri yapacak kuruluşlardan istenecek hizmet standartları 
konusunda işverene rehberlik yapmak



Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş hijyenini bozan ve işçiden 
kaynaklanan tehlikeli yöntem ya da işlemlerden birisi 
değildir? 

A) Ortama yayılan toksik gazlar, ergimiş haldeki metal 
gazları

B) Düşey yaşam hattı kullanmadan yüksekte çalışma

C) Makine koruyucularının devre dışı bırakılması

D) İş ortamında işçilerin yemek yemesi ve içmesi



A

Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş hijyenini bozan ve işçiden 
kaynaklanan tehlikeli yöntem ya da işlemlerden birisi 
değildir? 

A) Ortama yayılan toksik gazlar, ergimiş haldeki metal 
gazları

B) Düşey yaşam hattı kullanmadan yüksekte çalışma

C) Makine koruyucularının devre dışı bırakılması

D) İş ortamında işçilerin yemek yemesi ve içmesi



İşyerinde işçilerin veya makinaların düşmesine neden 
olabilecek kaygan zemin, çukurlar ve çıkıntıları araştırmak, 
istiflemelerin devrilmelere neden olacak şekilde yapılıp 
yapılmadığını gözlemek gibi çalışmalar aşağıda sayılan iş 
hijyeni etkinlikleri içinde hangi tür kontrol önlemi kabul 
edilir? 

A) Mühendislik Önlemi B) Teknik Önlem

C) Çalışma Ortam Kontrolü D) İdari Önlem



C

İşyerinde işçilerin veya makinaların düşmesine neden 
olabilecek kaygan zemin, çukurlar ve çıkıntıları araştırmak, 
istiflemelerin devrilmelere neden olacak şekilde yapılıp 
yapılmadığını gözlemek gibi çalışmalar aşağıda sayılan iş 
hijyeni etkinlikleri içinde hangi tür kontrol önlemi kabul 
edilir? 

A) Mühendislik Önlemi B) Teknik Önlem

C) Çalışma Ortam Kontrolü D) İdari Önlem



Ofis çalışanları için mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarından 
korunmada kullanılacak sandalye için aşağıdakilerden hangisi 
geçerli değildir? 

A)İstendiğinde çalışana uygun bir ayak desteği sağlanmalıdır 

B) Sandalye çalışanın rahat bir pozisyonda oturabilmesi için 
mutlaka sabit durmalıdır

C) Sandalyenin sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı 
ayarlanabilir olmalıdır

D) Sandalyenin oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir 
olmalıdır



B

Ofis çalışanları için mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarından 
korunmada kullanılacak sandalye için aşağıdakilerden hangisi 
geçerli değildir? 

A)İstendiğinde çalışana uygun bir ayak desteği sağlanmalıdır 

B) Sandalye çalışanın rahat bir pozisyonda oturabilmesi için 
mutlaka sabit durmalıdır

C) Sandalyenin sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı 
ayarlanabilir olmalıdır

D) Sandalyenin oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir 
olmalıdır



İş hijyeni çalışmalarında fabrikada oluşabilecek tehlikeli 
durumları ve işçilerin tehlikeli hareketlerini en çabuk 
farkedebilecek; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara 
katılıp, çalışmaları izleyebilecek ve tedbir alınmasını yasal 
görevi olarak isteyebilecek grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışan temsilcileri B) İlkyardımcı işçiler

C) Destek elemanları D) Tüm işçiler



A

İş hijyeni çalışmalarında fabrikada oluşabilecek tehlikeli 
durumları ve işçilerin tehlikeli hareketlerini en çabuk 
farkedebilecek; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara 
katılıp, çalışmaları izleyebilecek ve tedbir alınmasını yasal 
görevi olarak isteyebilecek grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışan temsilcileri B) İlkyardımcı işçiler

C) Destek elemanları D) Tüm işçiler



Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların 
çalışma saatleri günde….. ve haftada……saatten fazla olamaz. 
Bu cümledeki boşluklara gelecek doğru cevaplar hangi 
seçenekte verilmiştir? ? 

A) 6 - 30   B) 4 - 20

C) 7 - 35    D) 8 - 40 



C

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların 
çalışma saatleri günde….. ve haftada……saatten fazla olamaz. 
Bu cümledeki boşluklara gelecek doğru cevaplar hangi 
seçenekte verilmiştir? ? 

A) 6 - 30   B) 4 - 20

C) 7 - 35    D) 8 - 40 



Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin tutması gereken 
sağlıkla ilgili kayıtlardan birisi değildir? 

A) Gürültü haritası

B) İşçilerin bulaşıcı hastalık olmadığına dair sağlık kayıtları

C) Kurşunla çalışan işçilerin sağlık kayıtları

D) Akciğer grafisi raporları



Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin tutması gereken 
sağlıkla ilgili kayıtlardan birisi değildir? 

A) Gürültü haritası

B) İşçilerin bulaşıcı hastalık olmadığına dair sağlık kayıtları

C) Kurşunla çalışan işçilerin sağlık kayıtları

D) Akciğer grafisi raporları

A



Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz? 

A)  Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme çalışmaları için işyerleri 
çok uygun ortamlardır.

B)  İşyerinde uygulanan bir egzersiz programı veya sigara 
kontrolü çalışmaları da benzeri yararlar sağlayabilir.

C)  işçiler işyerlerinde toplu olarak bulunduklarından, eğitim 
etkinliklerinin bu gruplara ulaştırılması olanağı yüksektir.

D)  İşyerlerinde sağlık eğitimi çalışmaları genel toplumda 
yapılacak benzeri etkinliklere göre daha başarısızdır. 



D

Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz? 

A)  Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme çalışmaları için işyerleri 
çok uygun ortamlardır.

B)  İşyerinde uygulanan bir egzersiz programı veya sigara 
kontrolü çalışmaları da benzeri yararlar sağlayabilir.

C)  işçiler işyerlerinde toplu olarak bulunduklarından, eğitim 
etkinliklerinin bu gruplara ulaştırılması olanağı yüksektir.

D)  İşyerlerinde sağlık eğitimi çalışmaları genel toplumda 
yapılacak benzeri etkinliklere göre daha başarısızdır. 
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PSİKOSOSYAL STRES KAYNAKLARI

• Mobbing: İşyerinde bir veya birkaç kişi tarafından 
diğer bir kişiye veya kişilere yönelik olarak, düşmanca 
ve ahlakdışı yöntemlerle sistematik bir biçimde 
uygulanan psikolojik terör

• Karoshi: İşinin gereği çok ağır olan ve sosyal destek 
alamayan kişilerde aşırı çalışmaya bağlı olarak 
görülen ölüm vakaları

hulusiorhangazili.wordpress.com



Posttravmatik stres bozukluğu (PTSB) 

Olağan insan yaşamında görülmeyen ve hemen herkeste 
önemli bir sıkıntıya yol açabilecek  korkutucu, yaşamı 
kısıtlayıcı veya tehlikeli bir olayla karşılaşma sonrasında 
gelişen bir duygudurum bozukluğudur.

Özgeçmişinde psikopatolojik sorunlar ya da çocukluk dönemi 
travması olanlarda gelişme olasılığı daha yüksektir. Ancak 
predispozan bir faktör ya da kalıtsal yatkınlık şart değildir. 
Hasta aşırı telaşlı, kaygılı, huzursuz, aşırı duyarlıdır. Uykuda 
rüya ve kabuslarla olay defalarca tekrar yaşanır ya da 
uyanıkken hatırlanır



132

Tükenmişlik Sendromu Belirtileri

• Psikolojik ve fiziksel olarak uzun süreli yoğun iş stresi 
ve aşırı iş yükü sonucunda gelişen tükenme halidir. 
Yani stresle baş edilememesinin sonucudur.

• Enerji Kaybı

• Motivasyon Eksikliği

• Diğerlerine Karşı Negatif Tutum

• Aktif Olarak Diğerlerinden Geri Çekilme

hulusiorhangazili.wordpress.com
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İŞ STRESİ

• İşin her yönü strese yol açabilir.

• Fiziksel risk etmenleri

• Sıcak, gürültü, ışık insanlarda strese neden olabilir. 

• İşin organizasyonuna 

• çok az sorumluluk, çok fazla ya da az iş, aşırı veya az 
denetim 

İş stresi bireyden bireye farklılıklar gösterebilir.

• Yüksek başarı güdüsü olan biri için işle ilgili gerilimler onun 
başarı güdüsünü kamçılarken, 

• Başka biri bu durumla başa çıkabilme yetersizliğinden stres 
duyabilir

hulusiorhangazili.wordpress.com



İşinin gereği çok ağır olan ve sosyal destek alamayan kişilerde 
aşırı çalışmaya bağlı olarak görülen ölüm vakalarında 
tanımlanan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tükenmişlik sendromu

B) Post-travmatik stress bozukluğu

C) Karoshi

D) Mobbing



C

İşinin gereği çok ağır olan ve sosyal destek alamayan kişilerde 
aşırı çalışmaya bağlı olarak görülen ölüm vakalarında 
tanımlanan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tükenmişlik sendromu

B) Post-travmatik stress bozukluğu

C) Karoshi

D) Mobbing



İşyerinde bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye veya 
kişilere yönelik olarak, düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle 
sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik terör” tanımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gerginlik B) Mobbing

C) Anksiyete D) Depresyon



B

İşyerinde bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye veya 
kişilere yönelik olarak, düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle 
sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik terör” tanımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gerginlik B) Mobbing

C) Anksiyete D) Depresyon



Aşağıdakilerden hangisi  kas iskelet sisteminden korunma için 
yasal dayanak oluşturacak düzenlemeler içeren 
mevzuatlardan biri sayılmaz?  

A) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik

B) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

C) Gürültü Yönetmeliği

D) Titreşim Yönetmeliği



C

Aşağıdakilerden hangisi  kas iskelet sisteminden korunma için 
yasal dayanak oluşturacak düzenlemeler içeren 
mevzuatlardan biri sayılmaz?  

A) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik

B) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

C) Gürültü Yönetmeliği

D) Titreşim Yönetmeliği



Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin sağlık gözetimi 
kapsamındaki görevlerinden birisi değildir? 

A) İş yerindeki işçi servislerinin uygunluğunu kontrol etmek                                                             

B) İşyerinde kreş ve çocuk bakım yerlerinde bakılan bebek ve 
çocukları muayene etmek 

C) İşe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak 
çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak

D) Meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış bir çalışanın 
olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer 
çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak



A

Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin sağlık gözetimi 
kapsamındaki görevlerinden birisi değildir? 

A) İş yerindeki işçi servislerinin uygunluğunu kontrol etmek                                                             

B) İşyerinde kreş ve çocuk bakım yerlerinde bakılan bebek ve 
çocukları muayene etmek 

C) İşe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak 
çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak

D) Meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış bir çalışanın 
olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer 
çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak



Meslek Hastalıklarının Özellikleri ve Sınıflandırılması

• Meslek hastalıkları önlenebilir hastalıklardır .

• Meslek hastalıklarının kendine özgü bir klinik 
tablosu vardır.

• Meslek hastalıklarında iyi belirlenmiş hastalık etkeni 
( kimyasal , fiziksel veya biyolojik ) mutlaka 
bulunmaktadır .

• Meslek hastalıklarında , hastalık etkeni vücutta (kan, 
idrar vb. ) bulunur.

142hulusiorhangazili.wordpress.com



Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Meslek hastalıkları iş yeri hekimliğinde en sık görülen 
hastalık grubudur

B) İşle ilgili hastalıkların görülme sıklığı meslek 
hastalıklarına göre daha fazladır

C) İşle ilgili hastalıklar için işçiye tazminat ödenir

D) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı işle ilgili 
hastalıkları Çalışma Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüdür



B

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Meslek hastalıkları iş yeri hekimliğinde en sık görülen 
hastalık grubudur

B) İşle ilgili hastalıkların görülme sıklığı meslek 
hastalıklarına göre daha fazladır

C) İşle ilgili hastalıklar için işçiye tazminat ödenir

D) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı işle ilgili 
hastalıkları Çalışma Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüdür



Bir işçide saptanmış olan bulaşıcı hastalığın meslek hastalıkları 
listesinde yer almaması halinde bu hastalığın meslek hastalığı 
sayılabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A)İşçinin bu hastalığı, yaptığı iş ve görev icabı olarak aldığı kesin 
olarak tespit edilmişse,  bu enfeksiyon hastalığı da meslek hastalığı 
sayılır. 

B) Bu husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle teyit edilmesi 
gereklidir. 

C) Bu durumda, hastalığın azami kuluçka süresi maruziyet süresi 
olarak kabul edilir.

D)Bu hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı konusunda 
çıkacak uyuşmazlıklar Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
tarafından karara bağlanabilir



C

Bir işçide saptanmış olan bulaşıcı hastalığın meslek hastalıkları 
listesinde yer almaması halinde bu hastalığın meslek hastalığı 
sayılabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A)İşçinin bu hastalığı, yaptığı iş ve görev icabı olarak aldığı kesin 
olarak tespit edilmişse,  bu enfeksiyon hastalığı da meslek hastalığı 
sayılır. 

B) Bu husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle teyit edilmesi 
gereklidir. 

C) Bu durumda, hastalığın azami kuluçka süresi maruziyet süresi 
olarak kabul edilir.

D)Bu hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı konusunda 
çıkacak uyuşmazlıklar Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
tarafından karara bağlanabilir


	1-önsöz
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