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A v r u p a  B i r l i ð i  i l e  
s ü r d ü r ü l e n  i þ  b i r l i ð i  
çerçevesinde, Çalýþma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý  ve 
Güvenliði Genel Müdürlüðü 
tarafýndan hazýrlanan “ Türkiye'de  
Ýþ  Saðlýðý  ve Güvenliðinin   
Ý y i l e þ t i r i l m e s i  P r o j e s i ' n i n   
uygulanmasýna baþlanýlmýþtýr.
Bu proje kapsamýnda yürütülecek  

çalýþmalarla, Türkiye'deki iþ saðlýðý ve ðüvenliðinin yapýlanmasý, iþleyiþi 
ve etkinliði, yeniden ele alýnacak, yapýsal iyileþtirmeden toplumsal 
bilincin yükseltilmesine kadar bir dizi çalýþma yanýnda AB'nin iþ saðlýðý 
ve güvenliði ile ilgili mevzuatýnýn uyumlaþtýrýlmasý gerçekleþtirilecektir.  
Projeye AB desteði 7 milyon euro, Türk hükümeti'nýn katkýsý ise 1.16 
milyon euro olacaktýr.

Türkiye'de iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda AB standartlarýna 
ulaþýlmasý ve topluluk müktesebatýnýn uyumlaþtýrýlmasýnda son 
dönemlerde önemli adýmlar atýlmýþtýr. Bu çerçevede son bir ay içinde 28 
AB direktifinin uyumlaþtýrýlmasýna yönelik olmak üzere;

* Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði,
* Güvenlik ve Saðlýk Ýþ Aletleri Yönetmeliði,
* Ekranlý Araçlarla Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkýnda Yönetmelik,
* Yapý Ýþlerinde Saðlýk ve Güvenlik Yönetmeliði,
*Kimyasal Maddelerle Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkýnda Yönetmelik,
*Patlayýcý Ortamlarýn Tehlikelerinden Çalýþanlarýn Korunmasý 

Hakkýnda Yönetmelik,
*Kanserojen ve Mutajen  Maddelerle Çalýþmalarda Saðlýk ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkýnda Yönetmelik,
*Asbestle Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri Hakkýnda 

Yönetmelik,
*Gürültü ve Titreþim Yönetmeliði Yönetmeliði Resmi Gazete'de 

yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Bunlarýn yanýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý 

tarafýndan yürütülen 11 yeni yönetmelikle ilgili çalýþmalar da büyük 
oranda tamamlanmýþtýr.

Mevzuatýn uyumlaþtýrýlmasý ile ilgili bu çalýþmalar ve mevcut 
projenin uygulanmaya baþlanmasý ile iþ saðlýðý ve  güvenliði alanýnda 
yeni bir dönem baþlamýþ olacaktýr.
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Proje ile Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ile baðlý 
laboratuarlarýn kurumsal ve idari kapasiteleri güçlendirilecek, ülkede son 
10 yýl içinde onbinlerce çalýþanýn hayatýný kaybetmesine ve 
yüzbinlercesinin yaralanmasýna veya sakat kalmasýna neden olan iþ 
kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önlenmesi için kapsamlý çalýþmalar 
yapýlacaktýr.

Proje ile Ankara ve Kocaeli'de tam donanýmlý 2 laboratuar 
kurulacak ve yine 3 treyler, gezici laboratuar olarak hizmet vermek üzere 
gerekli araç ve gereçlerle donatýlacaktýr

Projenin eðitim ayaðý ile 661 kiþiye proje yönetimi, laboratuar 
malzemelerin kullanýlmasý, iþ kazasý ve meslek hastalýklarýnýn 
incelenmesi ve araþtýrýlmasý, risk analizi gibi konularda eðitim 
verilecek,hazýrlanacak web sitesi, broþurler, duyarlýlýk artýrýcý diðer 
materyallerle toplumsal duyarlýðýn artýrýlmasýna yönelik faaliyetler 
yürütülecektir.

Proje ile özellikle riskli grubu oluþturan küçük ve orta 
büyüklükteki iþ yerlerinin sorunlarýna çözümler üretilerek, bu tur iþ 
yerlerinde kazalardan ve meslek hastalýklarýndan korunmaya yönelik bir 
iþ saðlýðý ve güvenliði bilinci oluþturulmasý planlanmaktadýr.

Proje çalýþmalarý sonucunda iþ yeri ortamlarýndaki 
iyileþtirmelerle, daha saðlýklý ve güvenli çalýþma ortamlarý,çalýþanlarýn 
verimliliklerini artýracaðý gibi ayný zamanda maddi kayýplarýn önlenmesi 
de ülke ekonomisine önemli kazanýmlar saðlayacaktýr.

Orta vadede bu proje uygulamalarýndan elde edilen deneyimler, 
Adana, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri ve Zonguldak'ta mevcut 5 ÝSGÜM 
merkezinin iyileþtirilmesi için deðerlendirilecektir. 

Projenin uzun vadedeki hedefi ise ülke geneline yayýlmýþ 
donanýmlý 21 merkezin kurulmasýdýr. Kurulmasý düþünülen iþ saðlýðý ve 
güvenliði laboratuarlarý, alanýnda Türkiye'de referans laboratuarlar olarak 
yerini alacaktýr.

Uygulamaya konulan proje ile Türkiye'deki iþ saðlýðý ve güvenliði 
standartlarýnýn Avrupa Birliði standartlarýna çýkarýlmasý ile saðlýklý ve 
güvenli çalýþma ortamlarýnýn oluþturulmasý temel hedef olarak 
belirlenmiþtýr.
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Sizlere, burada,”Ýþ Saðlýðý ve 
G ü v e n l i ð i n i n  i y i l e þ t i r i l m e s i  
/ISGUM Programý'nýn” baþladýðýný 
duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

. Proje, Yerinden Uygulama Sistemi 
ç e r ç e v e s i n d e ,  t a m a m e n  T ü r k  
yetkililer      tarafýndan         yürütülecektir.
Programýn uygulanmasý için, sosyal 

politika konularý üzerinde çalýþan bir Alman kuruluþu olan GVG 'nin 
baþýný çektiði bir konsorsiyumla, 3.494.800 Euro'luk bir teknik destek 
sözleþmesi imzalanmýþtýr. Bir Türk þirketi olan ANKON da bu 
konsorsiyumun üyesidir.

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Avrupa Birliði'nin önemli sosyal politika 
alanlarýndan biridir. Avrupa Birliði'nde, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 
standartlarýný yükseltmek amacýyla 1970'lerden beri önemli miktarda 
mevzuat geliþtirilmiþtir. Yüksek iþ saðlýðý ve güvenliði standartlarý, iþ 
kazalarýný engellemekte, riskleri asgari düzeye indirmekte ve çalýþanlar 
için saðlýklý bir çalýþma ortamý yaratmaktadýr. Ayný zamanda iþveren ve 
iþçiler arasýnda karþýlýklý bir güven oluþturarak iþveren iþçi iliþkilerini 
olumlu þekilde etkilemektedir.

Türkiye'nin bu alanda önemli düzeyde bilgi ve deneyim birikimi 
bulunmaktadýr. Yine de,önemli sayýda iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý 
ortaya çýkmaktadýr. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istatistikleri bu 
vakalarýn, Türkiye'deki tüm kazalarýn % 70'ini oluþturduðunu 
göstermektedir. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði standartlarýnýn yeterince 
uygulanmamasý, hem bireylerin yaralanmasýna ve sýkýntý çekmesine yol 
açmakta, hem de ekonomik kayýplar yaratmaktadýr. Bu yüzden, bu alanda 
yürütülecek çalýþmalara tüm taraflarýn, yani devlet, iþveren ve iþçilerin 
katýlýmý gerekmektedir.

Yüksek iþ saðlýðý ve güvenliðini standartlarýnýn önemini göz 
önüne alarak, bu programýn genel amacý, Türkiye'deki standartlarý Avrupa 
Birliði standartlarýyla ayný düzeye getirmek ve bu standartlarýn 
uygulanmasýný saðlamaktýr. Amaç, bu standartlarý, iþ yerlerinde, özellikle 
de küçük ve orta ölçekli iþletmelerde uygulanmasýnda odaklanarak 
geliþtirmektir.

Bunu saðlamak için, program, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü'ne üç bileþen 
çerçevesinde destek saðlamayý amaçlanmýþtýr.

Bu bileþenlerden ilkinin amacý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel 
Müdürlüðü'nün kurumsal yetkinliðini geliþtirmesine destek olmak, iþ 
saðlýðý ve güvenliði kavramýnýn hedef gruplara ve sosyal taraflara 
tanýtýlmasýný saðlamak ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Merkezi  
(ÝSGÜM)'ndeki ve Kocaeli'nde bulunan bir pilot bölgesel iþ saðlýðý ve 
güvenliði merkezinin laboratuar kapasitelerinin geliþtirilmesidir.
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Kocaeli'deki pilot bölgesel merkezin baþarýlý olmasý durumunda,  
Türkiye'nin baþka yerlerinde de bu merkezler açýlabilecektir. Ýkinci 
bileþen altýnda, týbbý kontrollerin ve iþyeri risk araþtýrmalarýnýn 
gerçekleþtirilmesi, ve iþyeri koþullarý için gereken uygun kalitenin temini 
için sabit ve mobil laboratuar cihazlarý alýnacaktýr. Son olarak, üçüncü 
bileþen çerçevesinde, ÝSGÜM'ün altyapýsýnýn yenilenmesi,iyileþtirilmesi 
ve laboratuar personelini eðitilmesi için fon tahsis edilecektir.  ÝSGÜM'ün 
itibar gören bir iþ saðýlýðý ve güvenliði araþtýrma ve eðitim merkezi olarak 
faaliyet göstermesi için elveriþli bir ortam saðlanacaktýr.

Bu programýn genel bütçesi 8.160.000 Euro dur.Türkiye 
Hükümetinin katkýsý ise 1.2 milyon Euro civarýnda  olacaktýr.

Bu program kýsaca, iþ saðlýðý ve güvenliði Genel Müdürlüðünün,iþ 
saðlýðý ve güvenliði konusundaki politikalarýn tamamen belirlemesine ve 
yürütülmesine imkan saðlayacaktýr. Genel Müdürlük, ayný zamanda 
Avrupa mevzuatýndaki deðiþiklikleri ve geliþmeleri izleyerek ulusal 
mevzuatý bu doðrultuda düzenleyebilecektir. Personelin ve laboratuar 
teknisyenlerinin yetkinliði artacak, politikalarýn belirlenmesi ve 
uygulanmasýnda, ilgili paydaþ ve sosyal taraflarýn katýlýmý saðlanacaktýr. 
Tüm hedef gruplarý, yani iþ müfettiþleri, iþyeri hekimleri, teknik kontrol 
elemanlarý, hemþireler, küçük ve orta ölçekli iþletmeler ve  sosyal taraflar 
bilgilendirilecek ve bilinçlendirme amacýyla eðitilecektir. Bunlara ek 
olarak, laboratuarlarýn yetkinliði artacak ve yüksek kalitede laboratuar 
hizmetleri saðlanacaktýr.  Laboratuar hizmetleri Pazar ve ihtiyaç analizleri 
temelinde düzelecektir.

Sanýrým sizlerde, Türkiye'ye 2002 katýlým öncesi  mali destek 
altýnda yürütülen bu programdan beklentilerin ne kadar büyük olduðu 
konusunda , benimle  hemfikirsinizdir. 

Kýsacasý, bu program Türkiye'nin iþ saðlýðý ve güvenliði 
standartlarýný yükselterek AB müktesebatýna yaklaþmasýný saðlayacaktýr. 
Bu programýn sonuçlarý doðrultusunda, önümüzdeki yýllarda, Türkiye'de 
yeni laboratuarlarýn kurulmasý için Avrupa Komisyonu'ndan destek 
saðlanabilecektir.

Sözlerimi bitirmeden önce, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik  
Bakanlýðýný, geçtiðimiz yýl, iþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatýný bir çok 
Avrupa Konseyi direktifi ile uyumlaþtýrdýðý için kutlamak istiyorum. 
Bunlar, eðer uygun bir þekilde uygulanýrsa, þimdiden çok daha saðlýklý bir 
çalýþma ortamý yaratacak ve çalýþanlarýn yaþam kalitesini artýracaktýr. Bu 
direktifler programýn uygulanmasý için de saðlam bir temel teþkil 
etmektedir. Önümüzdeki günlerde mevzuat konusunda daha fazla geliþme 
olmasýný diliyorum.
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Türkiye'de iþ saðlýðý ve güvenliði 
bilincinin geliþme süreci, diðer geliþmekte 
olan ülkelerde olduðu gibi çalýþma 
hayatýndaki geliþmelerle ekonomik ve 
sosyal geliþmelere paralel olmuþtur. Bir 
yandan geliþmiþlik seviyesi ve sosyal refah 
arttýrma gayret ve beklentileri  teknolojik 
ve bilimsel geliþmeleri tetiklerken, diðer 

yandan teknoloji ve bilimdeki geliþmeler üretimi ve buna baðlý olarak 
sanayi tetiklemiþtir. Geliþen sanayi ile artan üretim çeþitliliði ve kapasitesi 
yeni riskleri de beraberinde getirmiþtir.

Ekonomik ve sosyal geliþmelerin yanýnda insanlarýn bilinç 
düzeylerinde de meydana gelen geliþme, üretimdeki risklerin yansýmasýný 
belirli ölçüde sýnýrlandýrmýþ olsa da henüz yeterli düzeye ulaþýlamamýþtýr. 
Ýnsan için, insanlýk için yeni deðerler üretmeye çalýþanlarýn doðaldýr ki, bu 
üretimi gerçekleþtirirken en azýndan refah artýþý saðlamak için çalýþtýklarý 
insanlar kadar saðlýklý ve güvenli bir ortamda bulunma haklarý vardýr.

Bu gerçeklerden hareketle Türkiye'de iþ saðlýðý iþ güvenliði 
yaklaþýmýný yeni bir bilinç düzeyine ulaþtýrma düþüncesi yeni çalýþma 
dinamiklerini doðurmuþtur. Yakýn zamana kadar Daire Baþkanlýðý 
düzeyinde faaliyetlerini yürüten birimimiz yapýlan yasal deðiþikliklerle 
Genel Müdürlük haline getirilmiþ ve yoðun bir çalýþma temposuna 
girilmiþtir.

Bu geliþmeler çerçevesinde gerçekleþtirilen çok sayýda 
faaliyetlerden birisi de ”Türkiye'de Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðini iyileþtirme 
Projesidir.”

Türkiye'de iþ saðlýðý iþ güvenliði geliþtirilme projesi ile Genel 
Müdürlüðümüzün kurumsal kapasitesi geliþtirilecek baþlangýçta merkez 
ve bir bölge laboratuarýmýzýn teknik özellikleri ve yönetim kapasitesi 
iyileþtirilerek çaðýn ve teknolojinin gerektirdiði global sanayiye yeterli 
hizmet verebilen referans laboratuarlar haline getirilmeleri 
amaçlanmýþtýr.
 Projenin belki bu ikisinden daha da önemli olan üçüncü amacý ise 
Türkiye'de iþ saðlýðý iþ güvenliði bilincinin yükseltilmesidir. Yapýlacak 
çalýþmalarla hedef gruplar ve sosyal taraflar baþta olmak üzere tüm ülke 
genelinde belli bir seviyede bir iþ saðlýðý iþ güvenliði bilinci oluþturulmasý 
amaçlanmýþtýr.

Genel Müdürlüðümüzce yürütülmekte olan bu çalýþmalara AB 
Projesi çerçevesinde teknik yardým ekibi destek verecektir.

Proje vasýtasýyla ülkemizdeki iþ saðlýðý ve güvenliði bilincinin 
yükseltilmesi, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn asgari düzeye 
indirgenmesi, Genel Müdürlüðümüz tarafýndan sunulan iþ saðlýðý ve 
güvenliði hizmetlerinin niteliklerinin artýrýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý 
temel beklentilerimizdir.
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Ýnsanýn sosyal bir varlýk olduðu, bir grup yada toplum içerisinde diðer insanlarla 
etkileþim halinde yaþadýðý, onlarla insaný iliþkiler içinde bulunduðu temel bir 
gerçektir(Fichter,1990). Ýþte insanýn bu sosyal niteliði onun iþletme içindeki 
durumunu, konumuz açýsýndan saðlýk ve güvenlik içinde oluþunu, verimliliðini, 
baþarýsýný veya baþarýsýzlýðýný, içinde yer aldýðý toplum, kültür ve grup baðlamýnda 
etkileyen bir faktördür. Endüstri sosyolojisi alanýnda yapýlan çalýþmalar bu sosyal 
insan argümanýný desteklemiþtir. Örneðin Elton Mayo, ünlü Hawthorne 
çalýþmasýnda, insanýn temel olarak sosyal  ihtiyaçlarýyla güdülendiðini ve temel 
özdeþim duygusu diðer insanlarla iliþkiler yoluyla geliþtiðini ortaya 
çýkarmýþtýr(Schein,1980:62).

Sosyal insan modeli insanýn salt çýkarý peþinde koþan, akýlcý ve diðer 
insanlardan izole bir varlýk olmadýðýný, içinde yer aldýðý gruptan etkilenen,grupla 
özdeþim kuran,kabul edilme,saygýnlýk, deðer verilme,katýlým,...vb. sosyal güdülerle 
hareket ettiðini, onur, inanç, deðer, tutum,...vd. kültürel kodlara göre davrandýðýný 
ortaya koymaktadýr. Bu sosyal gerçeklik iþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan 
deðerlendirildiðinde iþletme içerisinde iþ saðlýðý ve güvenliðine yönelik yapýlan; iþ 
yerlerinde çevresel ve biyolojik ölçümler,iþyeri hekiminin bulunmasý, ses,  gürültü, 
ýsý, ýþýk,... gibi olumsuz etkide bulunabilen fiziksel kötü koþullarýn giderilmesi, 
teknik donanýmýn geliþtirilmesi, vücudu koruyan giysi ve teçhizatýn geliþtirilmesi,... 
gibi önlem ve iyileþtirmelerin insan saðlýðý ve güvenliði açýsýndan önemli ve fakat 
yeterli olmadýðýný ortaya koymaktadýr. Bunun nedeni insan saðlýðýnýn ayný zamanda 
“sosyal”bir boyuta da sahip olmasýdýr. Nitekim Dünya Saðlýk Teþkilatý saðlýðý þöyle 
tanýmlar:”Saðlýk, sadece hastalýk ve sakatlýðýn bulunmamasý deðýl, fiziksel, 
mental(ruhsal-moral)ve sosyal tam bir iyilik halidir” (Çakmaklý,1991:IX).

Ýnsan saðlýðýnýn bu sosyal boyutu iþletme içerisinde bulunan çeþitli 
koþullardan etkilenir. Öncelikle iþletme içerisinde iþin niteliði, ne üretildiði, nasýl 
üretildiði, iþletmenin  yönetim yapýsý ve anlayýþý, iþ iliþkileri, iþ güvencesinin 
bulunup-bulunmamasý, iþletme içi iletiþim,...gibi faktörler iþletmenin sosyal iklimini 
ve bu baðlamda iþletmelerdeki sosyal sað lýðý etkilemektedir. Örneðin, iþ 
düzenlenmesinin ayrýntýlý olarak yapýldýðý, aþýrý bir iþ bölümünün bulunduðu 
organizasyonlarda iþe karþý yabancýlaþmanýn artýðý görülmektedir. Montaj hattý ve 
kitle üretim üzerinde yapýlan bütün araþtýrmalar iþçi tatminsizliðini baþlýca 
nedeninin sosyal iliþkilerin engellenmesi,iþ arkadaþlarýyla rahatça ve kendi arzu 
ettiði  þekilde konuþamama ve kiþisel ihtiyaçlarýný karþýlayacak sosyal iliþkilerde 
bulunamamadan ileri geldiðini ortaya koymuþtur(Schein,1980:65).  Bu durum 
üzerinde yabancýlaþmaya yol açan aþýrý iþ bölümü ve iþ organizasyonunun önemli 
etkisi bulunmaktadýr.

Ýþletmelerde iþ saðlýðý ve güvenliðini etkileyen önemli bir faktör de 
iþletmelerde çalýþan bireylerin karar alma süreçlerine katýlýmlarýdýr. Günümüzde 
karar alma süreçlerine konunun tüm taraflarýnýn katýlýmý aranmaktadýr.  Gitgide güç 
kazanan bu yaklaþým, özellikle saðlýksýz ve güvenliksiz  çalýþma koþullarýnýn en çok 
acýsýný çeken çalýþanlar için de önemlidir. Üretimde insan öðesini kullanmanýn 
yalnýzca onun kol gücünden yararlanmak deðil; beyin gücünden, yaratýcýlýðýndan, 
önerilerinden yararlanmak gerekir(Fiþek,2003:4). Karar süreçlerine katýlým 
iþletmelerin demokratik bir yönetim yapýsýna ve anlayýþýna sahip olmalarýyla 
mümkündür.
Ýþ saðlýðýný ve güvenliðini ve dolayýsýyla iþletmelerdeki çalýþanlarýn saðlýðýný ve 
güvenliðini etkileyen bir diðer faktör sosyal güvenliðin ve iþ güvencesinin 
saðlanmasýdýr. Örneðin Türkiye'de çocuklarýn çalýþtýrýldýðý, kayýt dýþý; sigortasýz 
çalýþmanýn olduðu iþyerlerinde iþ kazasýna uðrama ve meslek hastalýklarýna 
yakalanma daha yoðun olarak gözlemlenmektedir.                                

Yrd. Doc. Dr. Yaþar ERDEM
MEÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü
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Ýþ güvencesinin olmadýðý çalýþma koþullarý çalýþanýn iþ saðlýðý ve 
güvenliðini etkileyen en önemli etkendir. Ýþ güvencesinin olmayýþý çalýþan üzerinde 
olumsuz etkilere yol açmakta; gelecek güvensizliði, her an kapýnýn önüne konma, 
iþverenin keyfi muamele ve davranýþlarýna maruz kalma,...gibi olumsuz sonuçlara 
neden olmaktadýr. Bu sorunun yasal bir çözüme ulaþtýrýlmasý büyük önem 
taþýmaktadýr.

Çalýþanlarýn örgütlülüðü de iþ saðlýðý ve güvenliðini etkilemektedir. Bu 
konuda geliþmiþ ülkelerde çalýþanlar daha iyi koþullara sahiptirler.Sendika çatýsý 
altýnda örðütlenme  ücret, iþ güvencesi, sosyal güvenlik,çalýþma koþullarý, sosyal 
haklar...vb. konularda çalýþanlarý güçlendirici etkilerde bulunmaktadýr. Buna karþýlýk 
örgütlenme az geliþmiþ ülkelerde genellikle problemli bir konuyu oluþturmaktadýr. 
Ayrýca az geliþmiþ veya geliþmekte olan ülkelerde sendikacýlýk anlayýþý da daha çok 
“ücret”konusunu  esas almaktadýr. Çalýþanlarýn ücretleri kadar çalýþma koþullarýnýn 
iyileþtirilmesini esas alan bir yaklaþým çaðdaþ sendikacýlýðýn temel bir ilkesini 
oluþturur.

Ýþ saðlýðý ve güvenliðini vazgeçilmez  sosyo-kültürel boyutlarýndan birisi de 
eðitimdir. Eðitim bireylerin (çalýþanlarýn) yeteneklerinin geliþtirilmesi, yeni 
koþullara uyumlarý,saðlýk ve güvenlik konularýnda bilgi ve bilinçlendirilmelerini 
içeren temel bir süreç olarak görülür. Örneðin çalýþanlarý ilk yardým konularýnda 
eðitmek, teknik geliþmeklerle ilgili hizmet içi  kurslar düzenlemek, çalýþma 
ortamlarýna uyarýcý ve öðretici levha,afiþ,...vb. yazýlý ve görsel materyaller 
koymak,..eðitim çalýþmalarý arasýnda yer alýr. Eðitim çalýþmalarý temel olarak 
insanýn iþletme içerisinde en önemli ve en deðerli unsur olduðunu herkese 
öðretmelidir. Bu baðlamda insanla ilgili her türlü ön yargý, olumsuz tutum ve 
düþüncelerin ortadan kaldýrýlmasý gereklidir. Ýnsan temel bir deðer ve her þeyin 
üstünde bir varlýk olarak görülmelidir.

Ýþletmelerde çalýþan çeþitli risk gruplarýna yönelik politikalar geliþtirme ve 
bunlarý uygulamanýn da iþ saðlýðý ve güvenliði üzerinde etkileri bulunmaktadýr. 
Çalýþma yaþamýnda risk gruplarý çocuklarý, kadýnlarý, yaþlýlarý, özürlüleri, 
madencilik,...vb. riskli ve tehlikelerin daha çok bulunduðu sektörlerde  çalýþanlarý 
içerir. Risk politikalarýnda eðitici, eþitsizlikleri giderici, geliþtirici, öncelikleri temel 
alan bir yaklaþým oldukça önemlidir.
Öncelikler; öncelikli kesimler, öncelikli riskler, öncelikli  gruplar, öncelikli alanlar 
ve öncelikli önlemler þeklinde sýnýflandýrýlmaktadýr (Gök bayrak,2003:2).
Ýþletmelerde çalýþanlarý aile, sosyal çevre ve kültür,özellikleri açýsýndan tanýyarak, 
onlara bu özelliklerine göre davranmanýn da iþ saðlýðý ve güvenliðini etkilediðini 
söyleyebiliriz. Bu çerçevede bireylerin aile yapýlarý,çeþitli sorunlarý, sosyal çevresini 
oluþturan gruplar, din, örf-adet, inanç, tutum,...vb. kültürel  özellikleri bilinmelidir. 
Örneðin ailevi sorunlarý olan  bir çalýþan iþ baþarýmý (performans) üzerinde bu 
sorunu etkili olabilmektedir. Ýnsan sosyal bir varlýk olarak sorunlarýný iþletme 
ortamýna getirebilmekte, çeþitli psikolojik problemler yaþayabilmektedir. Tüm bu 
nedenlerle iþletmelerde sosyal hizmet uzmaný, psikolog ve sosyolog gibi uzmanlarýn 
bulunmasýnda büyük yarar vardýr.

Konuya toplum düzeyinde bakýldýðýnda ise þunlarý söylemek olanaklýdýr.
Her þeyden  önce içinde yaþanýlan toplumun yapýsý, yaþam tarzý, kültürü ve 

kurumlarý iþ ve çalýþma koþullarý üzerinde etkilidir. Bu baðlamda iþ saðlýðý ve 
güvenliði  de bundan etkilenir. Örneðin bireylerin ve gruplarýn saðlýðýný içinde yer 
aldýklarý sosyal sýnýflarýn etkilediði bilinmektedir. (Belek, 1999) 
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 Yine toplumun geliþmiþlik düzeyi, ekonomik yapýsý, zenginliklerin 
paylaþýmý, eðitim ve saðlýk gibi alanlardaki geliþmiþlik derecesi, yönetim 
sistemleri,... bireylerin saðlýk ve güvenliklerini etkiler. Örneðin ülkelerin 
sendikalaþma düzeyleri onlarýn demokratik nitelikleriyle iliþkilidir. Genellikle 
demokratik ülkelerde çalýþanlar daha örgütlüdür. Bu durum daha önce de belirtildiði 
gibi onlarýn iþ saðlýðý ve güvenliklerini etkileyebilmektedir.

Ýnsanlarýn içinde yer aldýklarý toplumun  kültürel nitelikleri ve düzeyi de iþ 
saðlýðý ve güvenliðini etkiler. Dinsel inanç ve tutumlar, gelenekler, örf-adet, eðitim, 
bilgi, ideoloji, siyasal düþünceler, edebiyat, sanat,... vb. öðeler kültürün içeriðini 
oluþturur.  Örneðin insaný deðerli gören;  hak, adalet, eþitlik,  doðruluk,... gibi 
deðerleri yücelten,  insan yaþamýný; insanýn caný, malý ve onurunu merkeze alan 
kültürler bu konuda daha olumlu iþlevlere sahiptirler.
SONUÇ
Buraya kadar yapýlan açýklamalarý göz önüne alarak iþ saðlýðý ve güvenliðinin sosyo-
kültürel boyutu  ile  ilgili sonuç olarak þunlarý söyleyebiliriz.

Ýþletmelerde iþ saðlýðý ve güvenliðini geliþtirmede fiziksel, biyolojik, 
psikolojik,  teknik,... vb. etkenler kadar,  sosyo-kültürel etkenler denilen;  insan,  
insan iliþkileri,  gruplar,  toplum ve kültür,... gibi sosyolojik deðiþkenler de oldukça 
önemlidir. Ýnsaný sosyo-kültürel bir varlýk olarak, çevresiyle, içinde yer aldýðý 
toplumla, sosyal gereksinimleriyle bir bütün olarak gören bu anlayýþ, iþletmelerde 
sosyal saðlýk ve güvenlik koþullarýný oluþturmada; bireyin deðerini merkeze almayý, 
grup yaþamýný teþvik etmeyi, çalýþanlarý yönetim ve karar süreçlerine katmayý, 
iþletmeyle bütünleþmeyi, iþletmenin sosyal ve kültürel çevresiyle dengeli iliþkiler 
kurmasýný, çalýþanlarýn eðitilmesini,  sosyal güvenlik ve iþ güvencesini, risk 
gruplarýna yönelik sosyal politikalarý, çaðdaþ saðlýk anlayýþýný, eþitlik, özgürlük, 
paylaþým, demokrasi,... gibi çaðdaþ deðerleri içerir. Tüm bunlar ayný zamanda iþ 
saðlýðý ve iþ güvenliði de dahil olmak üzere tüm sosyal saðlýk ve güvenlik 
koþullarýnýn oluþturulmasýnda belirleyicidir.
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ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ 

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝSG); Ýþyerlerinde iþin yürütülmesi sýrasýnda, çeþitli 
nedenlerden kaynaklanan saðlýða zarar verebilecek koþullardan korunmak amacýyla 
yapýlan sistemli ve bilimsel çalýþmalardýr. ÝSG; týbbýn, tekniðin ve bir çok bilim 
(Fizik, Kimya, Mühendislik, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Sosyal Politika vb.) 
Dallarýnýn ilgi alanýna giren multisektöreyel  bir çalýþma alanýdýr. Tüm sektörlerdeki 
amaç, çalýþanlarý korumak, iþletme ve üretim güvenliðini saðlamaktýr. 

Ýþ Saðlýðý insan ile iþ iliþkilerini, saðlýk yönünden inceleyen Halk Saðlýðý 
dalýdýr ve en geniþ anlamý da; Ýþ Saðlýðý; her meslekte çalýþanlarýn fiziksel, ruhsal ve 
sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, 
saðlýklarýna gelebilecek zararlarý önlemek, çalýþaný fizyolojik ve psikolojik 
yeteneklerine uygun iþe yerleþtirmek ve böylece iþi insana- insaný iþe uydurmayý 
amaçlayan bir týp dalýdýr. 

Uluslararasý Çalýþma örgütü (ILO) ile Dünya Saðlýk Teþkilatý 1950 yýlýnda 
karma bir komisyon kurarak, Ýþ Saðlýðýnýn Amaçlarý’ný  saptamýþlar ve bunlarý 
ILO’nun 112 sayýlý  tavsiye kararý ile üye ülkelere duyurmuþlardýr. Bu amaçlar; 

1. Çalýþanlarýn saðlýk kapasitelerini en yüksek düzeye çýkartmak,
2.Çalýþmanýn olumsuz koþullarý nedeni ile saðlýðýn bozulmasýný önlemek,
3. Her çalýþaný fiziksel ve ruhsal yeteneklerine uygun iþlerde çalýþtýrmak,
4. Yapýlan iþ ile çalýþan arasýnda  uyum saðlayarak, asgari yorgunlukla 

optimal randýman elde etmektir. 

Saðlýk hizmetleri dört baþlýk altýnda deðerlendirilir:
1- Koruyucu Hekimlik Hizmetleri, 
2- Tedavi Edici  Hekimlik Hizmetleri,
3- Rehabilite Edici Hekimlik Hizmetleri,
4- Geliþtirici Hekimlik Hizmetleridir.
Ýþ Saðlýðý hizmetlerinde tüm aðýrlýk; yapýlan iþin,çalýþanýn saðlýðýný 

bozmasýný önleyecek, onu saðlýklý bir þekilde tutmayý saðlayacak, koruyucu 
hekimlik hizmetlerindendir. Bu amaçlara ulaþmak için; sýrasýyla devletin, 
iþverenlerin, sendikalarýn ve çalýþanlarýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði bilincini almalarý ve 
uygulamalarý gerekmektedir. 

ÝNSAN-ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

Ýnsan saðlýðýna etki eden faktörler baþlýca iki kaynaklýdýr:
1- Kiþisel Özellikler: Cins, yaþ, ýrk, genetik yapý, yetnek, fiziki vb.
2- Çevresel Özellikler: Yaþanýlan çoðrafya, iþ çevresi, ev çevresi vb.
Bunlardan deðiþtirmeye ve istediðimiz yapýyý kazandýrma yetimiz olaný 

çevresel özelliklerdir. 
Yaþanýlan yerin zaman dilimi açýsýndan deðerlendirilmesin de görüleçektir ki en çok 
yaþamsal sürecimiz (saðlýk durumumuzu etkilemesi yönünden) iþ yeri ortamýnda 
geçmektedir. Bu da bize iþ yerindeki saðlýk etkenlerinin yaþamýmýzýn saðlýk 
boyutuna katkýsýný ortaya koymaktadýr. Ýnsanlar, çevrelerini etkiledikleri gibi 
yaþamlarýnýn hemen en uzun süresini geçirdikleri çalýþma çevrelerini de etkiler ve 
çalýþma ortamýndan etkilenir. Bu karþýlýklý etkileþimde rol alan etkenler; çalýþanýn 
kiþisel özellikleri ile çalýþma ortamý etkenleridir. 

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ

Yrd. Doç. Dr. Ferdi TANIR
Çukurova Üni. Týp Fak.

Halk Saðlýðý ABD Öðr. Üyesi
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ÝÞLE ÝLGÝLÝ HASTALIKLAR
Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) tarafýndan “Ýþle Ýlgili Hastalýklar(Workrelated 

diseases); yalnýzca bilinen ve kabul edilen meslek hastalýklarý deðil, fakat 
oluþmasýnda ve geliþmesinde, çalýþma ortamý ve þeklinin diðer nedenlere göre 
önemli bir faktör olduðu hastalýklar” olarak tanýmlanmýþtýr. Bu hastalýklar; 

A) Kroner Kalp Hastalýklarý: Bu hastalýklarýn ortaya çýkmasýnda iþ 
yerlerindeki fiziksel (ýsý, nem vb), kimyasal (arsenik, COG, karbondisültür, 
katmiyum,Pb, organik nitratlar vb) fiziksel aktivite azlýðý ve stesörler (rekbet, iþ 
güvencesi, gece çalýþmasý, monotoni vb.) etkenler rol oynamaktadýr. 

B)  Kronik Solunum Yolu Hastalýklarý: Kronik bronþit, bronþial astmave 
amfizem baþlýcalarýdýr. 

C) Kas-Ýskelet Sistemi Hastalýklarý : Sýrt aðrýlarý ve osteoartrozis’in iþe baðlý 
olabileceði belirlenmiþtir. 

Dünyada en çok ölüme ve hastalanmaya neden olan hastalýklarýn 
sýralamasýnýn da ayný olmasý, iþ saðlýðý ve güvenliðini insan saðlýðý ile eþ deðer olarak 
anýlabileceðinin göstergesidir. 

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ= ÝNSAN SAÐLIÐI
ÝÞYERÝ SAÐLIK HÝZMETLERÝ

Geçerli yasalara göre 50 iþçi Ýþyeri Hekimi Sýnýrlý Süre, 
1000 iþçi Ýþyeri  Hekimi  Tam  gün  ILO    standartlarýyla    çalýþan    baþýna 

15 dak /ay ayrýlmalý bunlar dikkate alýnýrsa 
 100-149 Kadýn çalýþan = Emzirme Odalarý, > 150 Kadýn çalýþan=Kreþ 

zorunlu ama evli olup olmadýðý belirtilmemiþ ve kýz-kadýn farký yüzünden iþveren 
zor durumda býrakýlmasýn  diye belirtilmeli 

Ýþyeri Saðlýk Birimleri
Yönetmeliklere göre en az 50 çalýþanýn olduðu yerde kurulacak olan iþyeri 

saðlýk biriminde (ÝSB) 
a) 50-200 çalýþana bir saðlýk memuru veya hemþire,
b) 201-999 çalýþana 2 saðlýk memuru veya hemþire,   
C) > 1000 çalýþandan her 1000  kiþi için bir  hemþire, bir sekreter ile yeterli 

sayýda hizmetli ve yardýmcý saðlýk personeli eklenmelidir.
ÝSÝG  Tüzüðünün  91.maddesindeki tanýmda “Ýþyeri Hekimi; sürekli olarak 

en az 50 kiþi çalýþtýran SSK’ca saðlanan tedavi hizmetleri dýþýnda kalan iþçilerin 
saðlýk durumlarýnýn denetlenmesi, ilk yardým, acil tedavi ve diðer koruyucu saðlýk 
hizmetlerini düzenlemek üzere görevlendirilen kiþi” olarak belirtilmektedir.
Buna göre iþyeri hekimlerinin iþyerlerinde tedavi hizmetleri açýsýndan ilk yardým ve 
acil tedavi dýþýnda görevi yoktur. Tedavi hizmetini SSK yürütecektir. Ýþyeri 
Hekiminin gerçek görevi koruyucu saðlýk hizmeti yani   çaðdaþ saðlýk hizmeti  
anlayýþýnýn temeli olan 1.basamak saðlýk hizmeti sunumudur. Günümüzde ise 
iþverenler, SSK’dan onay alarak tedavi amaçlý reçete yazan iþyeri hekiminin 
poliklinik yapmasýný ve iki güne kadar rapor vermesini kullanmak amacýyla iþyeri 
hekimi bulundurmaktadýrlar.

Ýþyeri Hekiminin iþyerlerinde dört konumu ön plana çýkmaktadýr: 
1-  Ýþverenle iþ sözleþmesi olan Ýþ Kanunu kapsamýnda mesleksel statüsü 

olan bir iþçidir.
2-Ýþyerlerinde saðlýk ve güvenlik konusunda iþverenin teknik danýþmanýdýr. 
3- ÝSÝG konusunda iþçilerin karþýsýnda iþveren vekili konumundadýr.
4- Ýþyeri hekimi, saðlýðýndan sorumlu ve iþçi-iþ uyumu hakkýnda karar 

verebilecek yetkili kiþidir.
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ÝÞYERÝ HEKÝMÝNÝN GÖREVLERÝ
Ýlgili yönetmeliðe göre iþyeri hekimlerinin görevleri dört baþlýk altýnda 

toplanýr.
1. Ýþyeri Hekiminin Týbbi Görevleri
 a) Çalýþanlarýn iþe giriþ muayenelerinin yapýlmasý,
b) Aralýklý kontrol (periyodik) muayenelerinin yapýlmasý,
c) Hastalýk dýþý, 3 haftadan uzun süren iþten uzaklaþmalar halinde iþe dönüþ 

muayenelerinin yapýlmasý,
d) Özelliði olan çalýþanlara bu arada aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþanlara, 

gebe ve emzikli kadýnlara, 18 yaþýndan aþaðý gençlere 2 yaþýndan küçük çocuk sahibi 
annelere, malül ve arýzalýlara, alkoliklere, birden fazla iþ kazasý geçirmiþ risk grubu 
çalýþanlarý daha sýk ve özenle izleme,

e) Tamamlayýcý riskli grup muayene ve tetkiklerin (odyo, sepiro, kanda 
kurþun, rontgen gibi) yaptýrýlmasý,

f) Ýþveren tarafýndan gerekli görülen çalýþanlarýn muayenelerinin yapýlmasý,
g) Ýlk yardým organizasyonu ve gerekli durumlarda acil tedavilerinin 

yapýlmasý,
h) Koruyucu aþýlarýný yapýlmasý ve izlenmesi,
i) Kadýn çalýþanlarýn çalýþtýrýldýðý iþ yerlerinde varsa kreþ ve çocuk bakým 

yerlerinin denetimi, buralarda bulunan çocuklarýn saðlýk kontrollerinin 
yaptýrýlmasýdýr.

2- Ýþyeri Hekiminin Týbbý-Teknik Görevleri
Ýþyeri hekiminin çalýþanlarýn çalýþma ortamýndan etkilenmeleri  inceleme 

ve deðerlendirme çalýþmalarýdýr.
A- Ýþyeri  Hijyeni  ve Güvenliði Konularýnda Ýnceleme ve Araþtýrma

a) Ýþyerlerinin tanýnmasý, kullanýlan ve üretilen (hammadde, ara ve son 
ürün) maddelerinin bilinmesi ve aralýklarla iþyerinin incelenmesi, 

b) Çalýþma ortamýnýn (termal konfor, aydýnlatma, gürültü, ýþýnlar, gazlar, 
tozlar, çözücüler vb) deðerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý, 

c) Ýþyerlerinin genel hijyen þartlarýnýn inclenmesi, 
d) Ýiþkazalarýnýn incelenmesi, soruþturma ve önlemleri belirleme,
e) Ýlk yardým ekibinin oluþturulmasý, eðitilmesi, denetlenmesi, 
f) Meslek hastalýðý veya iþle ilgili hastalýklarýn oluþumunun önlenmesi için 

gerekli önlemlerin alýnmasý ve oluþmuþsa izlenimlerin yapýlmasý,
g) Ýþyerindeki ÝSÝG kurallarý toplantýlarýna katýlmak,

B- Ýþ ve Ýþçi Uyumu
a) Ýþkolu- iþyerlerindeki teknolojik þartlarýn saðlýða uygunluðunu kontrol 

etmek,
b) Ýþyerinin çalýþma postasýnýn (vardiya) gerektirdiði yetenekler ile 

çalýþanlarýn kiþisel niteliklerinin belirlenerek, kiþilerin uygun iþlerde çalýþtýrýlmsýnýn 
saðlanmasý,

c) Ýþ deðiþimlrinde danýþmanlýk yapýlmasý,
d) Olaðandan fazla yorgunluk oluþturan iþyerlerinin incelenmesi,
e) Ýþ kazasý ya da meslek hastalýðý geçirenlerin rehbilitasyonlarýna yardým,
f) Engelli ve arýzalýlarýn çalýþtýrýlacaklarý yerlerin belirlenmesine katýlma ve 

uyumlarýna yardýmcý olma, 
C- Saðlýk Eðitimi

Çalýþanlara kiþisel ve genel hijyen, beslenme, iþ kazalrý, meslek hastalýklarý 
ve kiþisel koruyucular konularýnda eðitim verme, çalýþanlarýn boþ zamanlarýný 
deðerlendirmelerine, dinlenme kamplarý, spor vb. konularýndaki çalýþmalarýna 
katýlýr.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ
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3- Kayýt ve Ýstatistik Görevleri 
a) Ýþyeri saðlýk biriminde her çalýþan için kiþisel saðlýk dosyasý düzenler ve 

gizlilik kurallarýyla saklar,
b) Ýþyeri saðlýk biriminde iþ kazasý ve meslek hastalýðý için gerektiðinde 

doldurmak üzere hazýr form bulundurur,
c) Ýþyeri saðlýk biriminde, pansuman, enjeksiyon yanýnda muayene de 

yapýlýyorsa, SSK veya özel kayýt düzenlenmesi ile protokol defteri tutulur. 
Bilgisayar kayýtlarý, kart ve kiþisel dosyalar hukuksal olarak deðer taþýmaz, protokol 
defteri esas alýnýr,

d) Ýþyeri saðlýk birimleri, tüm çalýþanlarýn açýk olarakgörüldüðü yýllýk 
çalýþma raporu hazýrlamalý ve bir örneðini Çalýþma Bakanlýðý’nýn en yakýn 
kuruluþuna göndermelidirler.

4- Ýnceleme Araþtýrým ve Diðer Kuruluþlarla Ýþbirliði Görevleri 
  Ýþyeri saðlýk birimleri, ÝSÝG konilarýnda yeni bilgilerin kazanýlmasý ve 
koruyucu önlemlerin belirlenmesinde kaynak niteliði taþýdýðýndan, iþyeri hekimi; bu 
birimlerde inceleme ve araþtýrmalar yapmalý, gerektiðinde araþtýrma yapan ÝSÝG 
konusunda uzmanlaþmýþ kiþi, kurum ve Üniversitelerle iþbirliðine giderek birlikte 
çalýþmalar planlamlýdýr.

ÖNERÝLER

Planlama, Uygulama, Kontrol ve Ýzleme Esasý ile;
· Yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi,
·Ýþyeri saðlýk birimlerinin ve kurallarýnýn iþletilmesi,
·Ýþyeri hekimleri ile diðer saðlýk ve güvenlik personelinin yetiþtirilmesi 

ve istihdamý,
·Ýþyeri saðlýk riskleri ve saðlýk  yönetimi,
·Tüm çalýþanlarýn sosyal güvenlik kapsamýnda olmasý,
·Düzenli standardize kayýtlarýnýn yapýlmasý,
·Ýþyeri saðlýk ve güvenlik birimlerinin denetimi, sürekli eðitimi 

önerilmektedir,

KAZANIMLAR
Ýþyeri Saðlýk Birimi ile;

· Zaman kaybý, azalýr
· Ýþe devamsýzlýk, azalýr
· Saðlýk bozukluklarý, azalýr
· Saðlýk harcamalarý, azalýr
· Saðlýk sektörü yoðunluðu, azalýr
· Verimlilik, artar
· Gelirler, artar
· Psiko-Sosyal durum olumlu yönde, artar

Sonuç     Çalýþanlar + Ýþverenler = Ülke kazanýr.
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Geçtiðimiz yirmi yýllýk süreçte, tüm dünyada çalýþma yaþamýna katýlan 
kadýn sayýsý artmýþtýr. Bu geliþme özellikle, yapýsal uyum politikalarýný 
uygulayan geliþmekte olan ülkelerde iþgücünün feminizasyonu olarak 
adlandýrýlmaktadýr. Çalýþma yaþamýna katýlan kadýn sayýsýndaki bu nicel 
geliþme, ne yazýk ki nitelik açýsýndan bir iyileþmeyi beraberinde getirmemiþtir. 
Çalýþma yaþamýna katýlýmda, kadýn ve erkekler arasýnda sayýsal anlamda daralan 
açýðýn, nitelik açýsýndan deðerlendirildiðinde, kadýnlarýn iþgücü piyasalarýndaki 
konumlarýnýn iyileþmesinden çok, erkeklerin iþgücü piyasalarýndaki 
konumlarýnýn zayýflamasýndan bir baþka deyiþle yukarý doðru uyum sürecinden 
çok, aþaðýya doðru uyumundan kaynaklandýðý belirtilmektedir. 

Genel olarak toplumsal yaþamda, özel olarak çalýþma yaþamýnda kadýný 
etkileyen ve kadýnlarý bir risk grubu olarak deðerlendirmemize yol açan temel 
etken, toplumsal cinsiyetçi iþbölümü çerçevesinde þekillenen toplumsal cinsiyet 
rolleridir. Bu roller çerçevesinde, kadýnýn öncelikli sorumluluk alaný, yeniden 
üretim faaliyetleri olarak adlandýrýlan çocuk doðurma, bakýmý ve ev içi iþlerinin 
yapýmýdýr. Bu sorumluluklar, kadýnýn çalýþma yaþamýna giriþini zorlaþtýrmakta, 
ekonomik güçlükler nedeniyle bir þekilde çalýþma yaþamýna giren kadýn ise, hem 
üretim hem yeniden üretim faaliyetleri kaynaklý sorumluluklar nedeniyle 
çalýþma yaþamýnda bir risk grubu olarak ortaya çýkmaktadýr. Kadýnlarýn bu 
þekilde bir toplumsal kurgu tarafýndan deðerlendirilmesi, çalýþma yaþamýnda 
kadýn emeðinin ikincil olarak kabulüne yol açmakta, dolayýsýyla düþük ücret ve 
olumsuz çalýþma koþullarýnda çalýþmasý bir anlamda meþruiyet kazanmaktadýr.

Çalýþma yaþamýnda çeþitli risklerle karþý karþýya kalan kadýnýn, 
doðurganlýkla simgelenmesi nedeniyle, üreme sistemi üzerindeki riskler 
öncelikli olarak deðerlendirilmektedir. Çünkü, kadýnýn üreme sistemini 
etkileyen mesleksel riskler sadece kadýnla sýnýrlý kalmamakta, etkileri gelecek 
kuþaklara aktarýlmaktadýr. Bu nedenle, söz konusu riskler, saðlýklý toplumun 
geleceðine konulan bir ipotek anlamýna gelmektedir.

Bu bildirinin ana eksenini de buradan hareketle, kadýnlarýn üreme saðlýðý 
üzerindeki mesleksel riskler ve bunlarla baþ etme yollarý oluþturmaktadýr.

I. ÜREME SAÐLIÐI ÜZERÝNDE ÇALIÞMA ORTAMINDAN 
KAYNAKLI RÝSKLER:

Çalýþma yaþamýnda kadýnlarýn üreme sürecinde, mesleksel faktörlerden 
kaynaklý çok sayýda risk bulunmaktadýr. Ancak bu konuda yapýlan çalýþmalar 
oldukça az sayýdadýr. Bu riskleri görünebilir kýlmak için, daha fazla sayýda 
araþtýrmaya gereksinim bulunmaktadýr. Bir bütün olarak üreme sürecindeki 
riskleri þu þekilde tanýmlamak olanaklýdýr. 

Gebelik öncesi dönem:
Genetik hücrelerde deðiþiklik meydana getiren çeþitli maddelere-

mutagen-sunuk kalma, adet bozukluklarý, cinsel fonksiyonlarda azalma, gebe 
kalmada güçlükler, kadýn ve erkek üreme organlarýnda kanser ve çeþitli 
rahatsýzlýklara yol açabilmektedir.

ÇALIÞAN KADINLAR VE ÜREME
SAÐLIÐI ÜZERÝNDEKÝ RÝSKLER

Þenay GÖKBAYRAK
Fiþek Ens. Çalýþan Çocuklar

Bilim ve Eylem Vakfý Gönüllüsü
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KADINLARIN YOÐUN OLARAK ÇALIÞTIKLARI SEKTÖRLERDEKÝ 
POTANSÝYEL TEHLÝKELER

 MESLEK POTANSÝYEL TEHLÝKE
1. Hastane Çalýþanlarý X Iþýnlarý

Radyoizotoplar
Bulaþýcý hastalýklar
Anestezi gazlarý
Ozon
Benzen
Formaldehil
Uçucu organik maddeler
Civa
Benzene
Toluen
Etilen oksit
Civa
Uçucu organik cmpds.
Hekza kloro pren
BIS

2. Büro Ýþleri ozon (fotokopi makineleri)
Toz
asbestos
benzen
Toluen
Trikloretilen

3. Çamaþýrcýlýk ve Kuru Temizleme enfeksiyonlar
Trikloretilen
Benzen
Sabun, deterjan, aðartýcýlar
Perkloretilen
Petrol kaynaklý çözücüler 
Karbon tetraklorür

4. Tekstil ve Giyim Trikloretilen
Toluen
Dyes, aniline
Tozlar
Asbestos
Formaldehit
Perkloretilen
Kloro pren
Stiren
Karbon sülfür
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5. Elektronik ve Lastik Çalýþanlar terrulium
Nizrozamit-azot amitleri
Trikloretilen
Cloroform
Aseton
Sülfirik asit
Arsenik
Kurþun
Mikro dalga rasyasyon
Zinc
Polüklorür difenil
Civa

6. Tarým Ýþleri Tüm böcek ilaçlarý
       Kloro prenx

Amthrax
Brucellosis

7. Dýþ ortamlarda yapýlan iþler Karbon monoksit

8. Kuaför ve Kozmetik iþleri Saç boyalarý
týrnak spreyleri
týrnak cilalarý
etil alkol

aseton
toluen
benzen
Depilatores-sodyum   

                                                                             tioklikolad
aliminyum-tioklikolad

9.El iþleri ve sanat benzen
toluen
kurþun
silica
Turpentine
Civa
Lidyum ve baryum
Epoksi reçineleri
Methylene chloride

ÇALIÞAN KADINLAR VE ÜREME
SAÐLIÐI ÜZERÝNDEKÝ RÝSKLER
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I. ÜREME SAÐLIÐI AÇISINDAN KADINLAR ÇALIÞMA 
ORTAMINDA NEDEN BÝR RÝSK GRUBUDUR?

Çalýþma ortamýnda, fiziksel, biyolojik, kimyasal, ergonomik nitelikteki çok 
sayýda etmen, hem kadýn hem erkek çalýþanýn üreme saðlýðý üzerinde olumsuz 
etkiye sahiptir. Bu noktada, riske sunuk kalma (maruziyet) açýsýndan kadýn ve 
erkek çalýþan arasýnda ayrým yapmanýn olanaðý yoktur. Ancak, çeþitli 
nedenlerden dolayý bu risklerin üreme sistemi üzerinde yol açtýðý olumsuzluklar 
kadýnlarda farklýlaþmaktadýr. Bunlar, iii

- Kadýnlar, doðuþtan germ hücrelerine sahiptir ve bu hücreler, bazý toksik 
etmenlere karþý, vücudun geri kalan hücrelerine oranla çok daha duyarlýdýr.
- Kadýnlarda üreme mekanizmasý ve saðlýðý, oldukça karýþýk bir hormonal 
dengeyi içermektedir ve bu denge dýþsal aktörler tarafýndan kolayca 
etkilenebilecek özelliktedir.
- Fetus, bu çevresel ve mesleksel aktörlere karþý oldukça duyarlý bir yapý
sergilemektedir. 

Tüm bu nedenlerden dolayý, üreme saðlýðý ve bunun gelecek kuþaklara 
aktarýmý açýsýndan kadýnlar çalýþma yaþamýnda öncelikli bir risk grubudur.

II. ÜREME SAÐLIÐI ÜZERÝNDE ÇALIÞMA ORTAMINDAN 
KAYNAKLI RÝSKLER:

Çalýþma yaþamýnda kadýnlarýn üreme sürecinde, mesleksel faktörlerden 
kaynaklý çok sayýda risk bulunmaktadýr. Ancak bu konuda yapýlan çalýþmalar 
oldukça az sayýdadýr. Bu riskleri görünebilir kýlmak için, daha fazla sayýda 
araþtýrmaya gereksinim bulunmaktadýr. Bir bütün olarak üreme sürecindeki 
riskleri þu þekilde tanýmlamak olanaklýdýr. iv

Gebelik öncesi dönem:
Genetik hücrelerde deðiþiklik meydana getiren çeþitli maddelere-

mutagen-sunuk kalma, adet bozukluklarý, cinsel fonksiyonlarda azalma, gebe 
kalmada güçlükler, kadýn ve erkek üreme organlarýnda kanser ve çeþitli 
rahatsýzlýklara yol açabilmektedir.

Gebelik Dönemi:
Gebelik döneminde fetusun normal geliþimini engelleyen teratojen 

olarak adlandýrýlan maddeler, plasenta (eþ) aracýlýðýyla anneden bebeðe geçerek,

- Fetusta fiziksel anormallikler, kemik ve organ bozukluklarý ilerideki 
dönemlerde çocukta davranýþ ve öðrenme bozukluklarýna yol açmaktadýr. 
Özellikle gebeliðin ilk 14-60 günü- bu bebeðin temel organlarýnýn oluþtuðu 
dönemdir.- çeþitli mesleksel tehlikelere sunuk kalma (maruziyet) fetusta kalýcý 
ve ciddi rahatsýzlýklara yol açmaktadýr.
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- Ýlþten kaynaklý çeþitli risk faktörleri-iþin tekrarý, stres gibi erken doðum riskini 
arttýrmaktadýr.

- Ýþten kaynaklý riskler ile ÇEVRESEL faktörler-ev ortamýnda stres, alkol, ilaç, 
sigara kullanýmý, saðlýksýz koþullarda yaþama ve beslenme, ile birleþtiðinde, 
fetusun zarar görme riski artmaktadýr.- Bazý kimyasallara ve radyasyona 
sunuk kalma, düþük kilolu doðum riskinin arttýrmaktadýr.

Doðum Sonrasý Dönem:
- Çalýþma ortamýnda, mesleksel zararlara sunuk kalma, anne sütünden çocuða 

geçerek, bebeðin geliþiminde çeþitli riskler ortaya çýkarmaktadýr.
- Ayrýca direkt üreme saðlýðý ile ilgili olmamakla beraber, anne ve babanýn 

çalýþma ortamýndan, giysi, ayakkabý ve ten yolu ile ev ortamýna taþýdýklarý 
çeþitli maddeler, çocuðun geliþimi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
Tüm bu risklerin ana kaynaðý çalýþma ortamý olmakla birlikte, gözden 
kaçýrýlmamasý gerekli nokta, çalýþma ortamý kadar, çevresel faktörlerin de 
anne ve çocuðun saðlýðý üzerinde önemli etkilere sahip olduðudur.

III.RÝSKÝN OLUMSUZ SONUÇLARINI ETKÝLEYEN 
FAKTÖRLER:

Genel kural, çalýþma yaþamýnda, hem erkekler ve hem de kadýnlar 
için, çeþitli mesleksel etmenlere sunuk kalmak, genel olarak saðlýk özel 
olarak ise üreme saðlýðý için çeþitli olumsuz sonuçlarý içinde barýndýrýr. Ama 
bu olumsuzluklarýn derecesi, þu faktörlere baðlý olarak deðiþmektedir:

- Sunuk kalma süresi: Ne zaman ve ne kadar süre ile sunuk kalýndýðý,
- Doz: Maddeye ne miktarda sunuk kalýndýðý,
- Sinerji: Sunuk kalma etkilerinin ayný zamanda baþka çevresel faktörler ile 

birleþmesi,
- Bireysel farklýlýklar: Bazý çalýþanlarýnýn diðerlerine göre bazý maddelere daha 
duyarlý olmasý.
-Beslenme, ortopedik özürlülük, madde baðýmlýlýðý, akciðer 
fonksiyonlarýnda düþüklük vb diðer etmenler
Tüm bu faktörler, mesleksel sunuk kalmanýn sonuçlarýný deðiþtirebilmektedir.

IV. ÇALIÞMA ORTAMINDA ÜREME SÝSTEMÝ ÜZERÝNDE 
RÝSK YARATAN MESLEKSEL FAKTÖRLER:
1. Çözücüler  (solventler) ve Organik Atýklar:

Toksik maddeler arasýnda yeralan birçok çözücü, ev ve çalýþma 
ortamýnda kullanýlmaktadýr. Bu maddeler, solunum ve deri yoluyla hýzlý bir 
biçimde organizmaya girmekte ve plesanta aracýlýðýyla fetusa zarar vermektedir. 
Laboratuar çalýþanlarý, ilaç firmalarýnda çalýþanlar, imalat sanayi iþyerlerinde, 
kuru temizleme iþlerinde çalýþanlarýn bu maddelere sunuk kalma riski yüksektir. 
Bu nedenle bu sektörlerde çalýþan kadýnlarda düþük riski, bu maddelere sunuk 
kalmayan kadýnlara oranla yüksektir. Benzer þekilde organik atýklarda, düþük 
kilolu doðum ve erken doðum riskini arttýrmaktadýr.
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2. Tarýmsal Böcek Ýlaçlarý (Pestisitler):
Bu ilaçlar, tarýmsal iþgücünün toplam iþgücü içinde, tarýmsal iþgücü 

içinde de kadýnlarýn geniþ yer tuttuðu ülkemiz gibi ülkelerde önemli bir risk 
faktörüdür. Hindistan'da yapýlan bir araþtýrma, bu tür böcek ilaçlarý ve tarýmsal 
zararlýlara karþý kullanýlan çeþitli maddelere sunuk kalan kadýnlarda, düþük 
riskinin (% 44), kalmayanlara (% 8) göre oldukça yüksek olduðunu ortaya 
koymaktadýr.

3. Ýyonize Olan ve Olmayan Iþýnýn (Radyasyon)
Özellikle saðlýk uzmanlarý için bir risk faktörüdür. Uluslar arasý 

Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP), gebelik sýrasýnda, maksimum izin 
verilebilir doz oranýný çok daha düþük bir düzeyde belirlemektedir.

4. Aðýr Ýþ Yükü ve Duruþsal Faktörler:
Aðýr iþ yükü ve çalýþma ortamýnda ayakta durarak iþ yapma gibi 

faktörler, düþük kilolu doðum ve erken doðum riskini arttýrmaktadýr. Montreal'da 
Mc.Donald ve arkadaþlarýnýn 30.000 kadýn üzerinde yaptýðý çalýþmada, 
düþüklere ve düþük kilolu doðumlara yol açan faktörleri, uzun çalýþma saatleri 
(haftada 40 saatten fazla), fiziksel güç kullanýmý ve aðýr yük kaldýrma olarak 
belirlemiþlerdir.

Bu araþtýrmada, gebelik üzerinde risk yaratan mesleksel ergonomik 
faktörler için ise bir ölçek geliþtirilmiþtir. Buradaki ergonomik faktörler,
- Duruþ
- Makine ile çalýþma
- Fiziksel güç sarfetme
- Mental stres
- Genel çevresel stressdir.

Her paremetre için, 0'dan 1'e kadar (1 en yüksek) puanlama yapýp, 5 
paremetrenin puan toplamýný, kadýnlarýn erken doðum ya da düþük kilolu doðum 
riskini tahmin etmede kullanmaktadýrlar.

Sonuçta, çalýþma yaþamýnda kadýnlarýn saðlýk ve üreme saðlýðýna 
etkileri yapýlan çalýþmalar ile bilinebilen çok sayýda etmen bulunmaktadýr. Bu 
etmenlerin etkilerini ortaya koyabilmek, risk yaratan bu etmenleri önlemeye 
myönelik program ve politikalar için önemlidir.

V.ÖNLEM VE POLÝTÝKALAR:
Çalýþma yaþamýnda kadýnlarýn (ve erkeklerin) üreme saðlýðýný etkileyen 

tüm bu faktörlerin en önemli özelliði ÖNLENEBÝLÝR nitelikte olmalarýdýr. Bu 
riskleri önlemek, tazmin etmekten çok daha kolay ve maliyet etkin bir 
yaklaþýmdýr. Ýnsan ile riski hiç karþýlaþtýrmamak ana amaçtýr. Ana amaç olan 
“sýfýr risk”e ulaþmayý engelleyen bir çok etmen vardýr. výý
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1. Ýnsan düþüncesinin sýnýrlarý,
2. Bilimin sýnýrlarý,

2.1. Pazara katýlan yeni ürünlerle ilgili “saðlýk-güvenlik-çevre” 
araþtýrmalarýnýn yeterince yapýlmamýþ olmasý,

2.2. Yerine koyamama: Toksik maddeyi daha az toksik olanla 
deðiþtirmeyi baþaramama,

2.3.Kaynaktan yayýlýmý önleyememe,
2.4. Toplu ve kiþisel önlemler etkin bir sonuç alamama.

3. Ekonominin sýnýrlarý,
3.1. sýfýr riske ulaþmanýn ve sürdürülebilirliðin maliyetinin 

karþýlanamamasý,
3.2. Sýfýr riske ulaþmak istemeyenler ile isteyenler arasýnda oluþan 

rekabet eþitsizliði,
3.3. Üretim zincirinin bütününün “sýfýr risk” yaklaþýmýna ayak 

uydurmamasý,
4. Kültürel engeller ve bilinçsizlik,
5. Bireysel varyasyon.

Bu nedenlerle, öncelikli amacýn riskin minimize edilmesine yönelik 
politikalar olduðu görülmektedir. Kadýnlarýn gebelik ve doðum sürecinde, 
iþyerlerinde uygulanan geleneksel politikalar, genellikle kadýnlarý bu iþ ve 
endüstriden dýþlamak þeklinde biçimlenmektedir. Oysa yapýlan arýþtýrmalar, 
iþyerlerinde mesleksel sunuk kalmanýn, üreme sistemi açýsýndan hem kadýn hem 
de erkek üzerinde benzer olumsuzluklara neden olduðunu göstermektedir. 
Dolayýsýyla, kadýnlarý bu alanlardan dýþlamak yerine, çalýþma ortamýný her iki 
cins açýsýndan saðlýklý ve güvenilir hale getirmek önemlidir. Böylesi bir 
yaklaþým, 1996'da WHO'nun 49.Dünya Saðlýk Assemblesinde, HERKESE ÝÞ-
MESLEK SAÐLIÐI  yaklaþýmýnda ve ILO'nun 1985'deki Genel Konferans'ýnda, 
kadýnlar için koruyucu mevzuatýn teknolojik deðiþim ve bilimin ilerleme mantýðý 
içinde tekrar düþünülmesi gerektiði ve üreme saðlýðý açýsýndan her iki cinsin bir 
tutulmasý gerektiði yaklaþýmýnda da ortaya çýkmaktadýr. Böylesi bir bakýþ açýsý 
kadýn-erkek ayrýmý yapmaksýzýn, tüm iþyerlerinde çalýþanlara saðlýklý ve güvenli 
bir çalýþma ortamý sunmaktadýr.

Ancak, bugün tartýþtýðýmýz KOBÝ'ler çerçevesinde bu iþletmelerin kýt 
finansman kaynaklarý nedeniyle bu politika ve uygulamalarý yaþama geçirmede 
ciddi sýkýntýlara sahip olduðu kabul edilmelidir. Bu durum, bir  yanýyla, 
KOBÝ'leri iþ saðlýðý güvenliði açýsýndan riskli iþletmeler yaparken, bir yönüyle 
bu iþletmelere yönelik iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetlerine daha özgün bir 
karakteristik kazandýrmaktadýr. Bu tür iþletmelerin özgün yapýsý dikkate alýnarak 
örgütlenmiþ,y iþyeri ortak saðlýk-güvenlik birimleri aracýlýðý ile çalýþma 
ortamýný daha saðlýklý ve güvenli hale gelmesini saðlayan “en iyi uygulama” 
örnekleri bulunmaktadýr. Fiþek Enstitüsü tarafýndan geliþtirilen ve 
uygulanan model çalýþma, 1996 Ýnsan Yerleþimleri Konferansý'nda 
(Habitat) en iyi uygulamalar sergisine seçilerek büyük bir baþarý 
kazanmýþtýr.
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Bu çerçevede, üreme saðlýðý açýsýndan çalýþma ortamýnýn güvenli hale 
getirilmesindeki öncelikli önerimiz PLANLI GEBELÝK KAVRAMI'nda 
somutlalþan, kadýn ve erkek çalýþanýn çocuk sahibi olma isteðini ve bunun 
zamanýný iþverene bildirerek,  bu dönemde ve sürece özgün önlemlerin 
alýnmasýný saðlayan yaklalþýmdýr. Bu bir yönüyle üreme sürecinde çalýþma 
ortamýna özel önem verilmesini gerektirirken, diðer bir yönüyle nüfus 
planlamamsýna da katkýda bulunmaktadýr.

Ýþyerlerinde iþ saðlýðý güvenliðine iliþkin oto-kontrol mekanizmalarý 
çerçevesinde, kadýnlarýn üreme saðlýðýna iliþkin yapýlmasý gerekenler ise þu 
þekilde sýralanmaktadýr:

·     Sürekli ve geliþen risk analizlerinin yapýlmasý
· Tehlike odaklarýnýn belirlenmesi
· Bu tehlike odaklarýna yönelik öncelikle koruyucu nitelikli önlemlerin 

alýnmasý
· Tehlikelere karþý sürekli olarak risk gruplarýnýn ve iþletme sahiplerinin 

eðitilmesi, bu eðitimde kadýn iþçilerin sorunlarýný rahatlýkla 
anlatabilecekleri ve tartýþabilecekleri ortamlar yaratýlmasý

· Bu çalýþmalarýn tek bir iþyeri ve sadece iþyeri düzeyi ile sýnýrlý 
kalmamasý

· Etkin bir denetim mekanizmasýnýn devrede bulunmasý gerekir.

Tüm bu çabalar, farklý disiplinlerden gelen uzmanlarýn, bir arada ve 
eþgüdüm içinde takým ruhu ile çalýþmasýný gerekli kýlmaktadýr. Ýþçi 
saðlýðý ve iþ güvenliði bir takým oyundur. Ulusal düzlemde politikalarýn 
oluþum uygulama ve denetiminde sosyal taraflar, devlet ve hükümet dýþý 
kuruluþlar bu takým oyununun temel aktörleridir.

I Standing. G. (1999, “Global feminization through flexible labour: A theme 
revisited
World Development, Vol.27, No.3.pp.583-602

II Elson, D.. (1999), “Labor Market as Gendered institutions, Equality, Effecteney and
Empowerment Issues”, Wold Development, Vol:27.No:3.p.611-613

III Figa, Irene, “Reproductive Health and Occupational Hazards Among Women 
Workers”, Women and Occupational Health, WHO Geneva. 1999.60-68

IV ILO, Male and Female Reproductuve Health Hazards ýn the Workplace. Burcau for 
workers activities, International Labour Office. 1996

V Kane, Penny, “Women and work in a changing environment”. Women and 
Occupational Health. WHO. Geneva. 1999. p:1-7

V A.D Mc. Donald vd. “Prematurity and work in pregnac,”, British Journal mmOf 
Industrial Medicine, Vol:45, No:1, 1988. p. 56-62

VI Fiþek. A Gürhan, Risk Gruplarý ve Mesleksel Toksikoloji The Second International 
Symposium on Medical Geology, Nutrition and Cancer, (March 31-Ampril 03, 2003 
Military Cultural Center Ýstanbul) Bildiri
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Dünya saðlýk örgütünce geliþtirilen HESME iþletmelerinde saðlýk çevre ve 
güvenlik yönetimi programý, iþletmelerde saðlýk ve güvenlik koþullarýnýn 
geliþtirilmesini ve iþ yerinin çevre üzerindeki zararlý etkilerinin en aza indirilmesini 
amaçlayan çok disiplinli bir yaklaþýmdýr.

HESME  programýnda yöresel iþ koluna iliþkin konulara ve sorunlara 
öncelik verilmesi istenmektedir. Þehrimizde pamuk tarýmý ve tarýma dayalý sanayi 
oldukça geliþmiþ durumdadýr. Ülkemizde 4 milyon kiþi pamukla uðraþýp yýlda 30 
milyar dolar gelir elde edilmektedir.

Ülkemiz ve þehrimiz için bu kadar önemli olan pamuðun yetiþtirilmesinde 
organik tarýma aðýrlýk verilerek zirai ilaçlarda insanýmýzý ve çevremizi koruyabiliriz.

Pamuðun sanayide  kullanýlmasý esnasýnda pamuk tozunda makinelerin 
gürültüsünden çalýþanlarýmýzý korumalýyýz.

Ayrýca pamuklu kumaþlarýn boya, terbiye aþamasýnda kimyasallarýn 
kullanýmýnda çok seçici davranmalýyýz. Günümüzde sadece maliyet hesaplarý 
yapýldýðýndan insan ve çevre saðlýðý ihmal edilmektedir. Bu tesislerin atýklarýnýn 
çevreye zarar vermemesi için arýtmalar zorunlu kýlýnmalý, tesisleri bir araya getirerek 
ortak arýtma tesisleri kurmaya teþvik etmeliyiz.

Yine önemli bir konu olarak 80'li yýllarda neredeyse kaybolan tüberküloz 
vakalarýnýn son zamanlarda oluþan ekonomik þartlar çerçevesinde yeniden arttýðý 
gözlenmektedir. Tüberküloz ortak yaþam yerlerinde hýzla çoðalabilen bir hastalýktýr. 
Bu hastalýðý önlemek için þehrimiz verem savaþ dispanserinin gezici saðlýk tarama 
ekibinden yararlanmak mümkündür.

HESME  programýnýn baþarýya ulaþabilmesi için iþçi ve iþveren 
örgütlerinin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve Çalýþma Bakanlýðýnýn birlikte 
hareket etmesi gerekir.

Bu program dahilinde iþverenlere düþen görevler ise:

· Çalýþanlarýmýzýn, çalýþma koþullarýný iyileþtirmek ve geliþtirmek,
· Ýþ kazalarýnýn ve hastalýklarýnýn azalmasýný saðlamak,
· Çalýþanlarýmýzýn yeteneklerinin geliþtirilmesine yardýmcý olmak,
· Motivasyonlarýný geliþtirmek,
· Ýstihdamý artýrmak ve iþletmelerimizden kaynaklanabilecek çevre 

kirliliðini önlemek,
Ülkemiz sanayisinin ihtiyacý sadece ucuz enerji deðildir. Asýl gerekli olan 

saðlýklý, morali yüksek insan gücüdür. Bu beraberinde verimliliði, kaliteyi ve katma 
deðeri getirecektir. 

Ucuz enerji ve ucuz iþçilik arayarak geliþmekte olan toplumlarýn üretimi ile 
rekabet ettiðimiz sürece bizden de geliþmekte olan toplum olarak söz edilmeye 
devam edilecektir.

Eðitim, saðlýk ve çevrenin bu kadar önemsendiði bir yüz yýlda baþarýlý 
olmak istiyorsak bu tür programlara destek vermek zorundayýz.

Bu eðitim programýnýn Avrupa Birliðine girebilmek için eksikliklerini 
gidermeye çalýþan ülkemize çok faydalý olacaðýna inanýyorum.

Biz Kahramanmaraþ Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði olarak bu programý 
baþarýlý olmasýný diler ve emeði geçenlere teþekkür ederiz.

      
Saygýlarýmla 

ORTAK ÝÞ SAÐLIÐI ve GÜVENLÝK
BÝRÝMLERÝ ve ÇALIÞMA YAÞAMINDA

ÖZEL RÝSK GRUPLARININ ÖNEMÝ

 Dr. Ali ARPASATAN
K.Maraþ. Sanayici ve Ýþ

Adamlarý Derneði
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 Yük kaldýrma ve taþýma çoðu kez birlikte yapýlan uygulamalardýr. Bu 
uygulamalarda dikkat edilmesi gereken bir çok özellik aynýdýr. Ancak bazý iþ 
süreçlerinde sadece kaldýrma iþlemi yapýlmaktadýr. Eðer kaldýrma, taþýma, yýlma, 
istifleme gibi iþlemler birbirini izliyorsa iki aþamalý yapýlmasýndan kaçýnýlmalýdýr. 
Yani yük alýnýp taþýndýktan sonra yere býrakýlacak daha sonra istifleme iþi yerine 
kaldýrýlýp taþýnan yükün doðrudan istiflenmesi daha uygun bir yaklaþýmdýr.

Ýþyerlerinde elle kaldýrma ve taþýma en son çare olarak kabul edilmelidir. 
Mümkün olduðunca mekanik kaldýrma ve taþýma sistemlerinden yararlanýlmalýdýr. 
Mekanik araçlarýn kullanýlmasý durumunda yükün daha hafif, daha az kütlesel 
olmasý, tutamak ve kullarý olan taþýma kaplarýyla taþýnmasý daha uygundur. Taþýma 
iþlemi yerine mümkün olduðunca çekme, itme, kaydýrma iþlemleri yapýlmalýdýr. 

Elle taþýma ve kaldýrma uygulamalarýnda çalýþacak iþçilerin  saðlýklý duruþ, 
saðlýklý kaldýrma ve taþýma uygulamalarý konusunda eðitilmesi gerekir. 

Ýþe yeni giren personelin kaldýrma ve taþýma iþiyle ilgili kýsýtlayýcý ve 
engelleyici bir durumun söz konusu olup olmadýðý týbbi muayene yoluyla 
deðerlendirilmelidir. 

Kaldýrma ve taþýma ile ilgili kassal iþ yükün aðýrlýðý, yükün aðýrlýk 
merkezinin vücuttan uzaklýðý ile iliþkilidir. Eþ yapýlý ve simetrik cisimlerin aðýrlýk 
merkezi tam ortasýndadýr. Eþ yapýlý ve simetrik olmayan cisimlerde aðýrlýk merkezi 
aðýr tarafa yakýndýr. Yük ne kadar aðýrlaþýr ve vücuttan ne kadar uzakta tutulursa 
yapýlacak kassal iþ o kadar artar. Sözgelimi vücuttan 50 cm uzaklýkta tutulan 4 kg 
aðýrlýðýndaki bir yük vücuda yakýn tutuln 20 kg’lýk bir yükle ayný çabayý gerektirir. 

-Kaldýrýlacak cisimlerin aðýrlýðý azaltýlmalýdýr. 
-Eðer yükün aðýrlýðý azaltýlamýyorsa iþçinin uyguladýðý kuvveti azaltacak 

biçimde mekanik yardým saðlanmalýdýr. 
-Kaldýrýlacak aðýrlýk dizler arasýna alýnarak kavranýr.  Daha sonra dizler 

açýlarak kalkýlýr. Eðer kaldýrýlacak aðýrlýk dizlerin arasýna sýðmayacak büyüklükte ise 
diz çökerek kaldýrmakta uygun deðildir. Bu durumda kalçadan bükülürken dizleri 
gevþek durumda bükülmelidir. Büyük aðýrlýklarýn taþýnmasýnda bir diðer kiþi 
yardýma çaðrýlmalýdýr. 

-Bir cismin sýrt öne doðru bükük durumda kaldýrýlmasý halinde sýrt kaslarý 
vücudun üst bölümünü de desteklemek zorunda kalacaklarýndan daha büyük 
zorlanma altýnda kalýrlar. Sýrt daima düz tutulmalýdýr. Belden bükülü durumda 
kaldýrma halinde daha çok zedelenme tehlikesi bulunmaktadýr. Diz bükülü durumda 
olmasý, belden bükülmekten kaçýnýlmalýdýr. Ayrýca belin kývrýlma zorunda kalmasý 
tehlikeyi daha da artýrýr. 
-Optimum kaldýrma yüksekliði yerden 40 cm’dir. Bütün kaldýrýlacak cisimler uygun 
yükseklikteki bir platformdan kaldýrýlmalýdýr. Kaldýrýlacak cisimler, kaldýracak 
kiþinin yerden kaldýrma mesafesi azaltýlmalýdýr.

-75 Cm’den  daha geniþ cisimler elle kaldýrýlmaya çalýþýlmamalýdýr. 
-Kaldýrýlacak yük dengeli ve simetrik yerleþtirilmiþ olmalý, iki elle 

tutulmalýdýr. 
-Öne doðru eðilerek aðýrlýk kaldýrmaktan kaçýnýlmalýdýr.
- Dengesiz ve kontrolsüz hareketlerden kaçýnýlmalýdýr. 

-Ayakta dururken daha fazla güç harcanmasý gerektiðinde öne doðru zorlanmadan 
çok geriye doðru zorlanma tercih edilmelidir. 

YÜK KALDIRMA
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-Uygun kaldýrma, itme ve çekme hareketi için ayaklar birbirinden ayrý ve dengenin 
saðlanýlabilmesi için mutlaka bir ayaðýn önde olmasý zorunludur. 

-Dengenin saðlanabilmesi için ayaklarýn basma yüzeyi geniþletilmelidir. 
-Aðýrlýk kaldýrýrken, iterken ve çekerken kollar gövdeye yakýn tutulmalý ve 

dizlere kuvvet verilerek uygulama yapýlmalýdýr. 
-Aðýrlýk kaldýrma ile ilgili olarak bir çok faktörün etkili olmasý nedeniyle 

taþýnabilir ideal bir aðýrlýðýn belirlenmesi mümkün deðildir. Belki genel bir kural 
olarak, bir kiþinin kendi aðýrlýðýnýn yarýsýndan fazla bir aðýrlýðý kaldýrmasý, çekmesi 
ya da itmesi sakýncalý olabilir. Ancak uygun taþýma aðýrlýðýnýn belirlenmesi 
konusunda ergonomi alanýnda eðitim görmüþ kiþilerin katkýsý saðlanabilir. Esas olan 
omurgadaki zorlanmadýr. Günümüzde kaldýrma eþitliði denen bir formülle yapýlan iþ 
süreci de göz önüne alýnarak aðýrlýk hesaplarý yapýlabilmektedir. Sürekli taþýma ve 
kaldýrma iþlemlerinde bu hesaplamalar yapýlmalýdýr.

-Kaldýrma  iþlemi sýrasýnda sürtünme özelliði yüksek, kaymayan bir 
ayakkabý giyilmiþ olmalýdýr. 

-Kaldýrma iþleminin yapýlacaðý ortamýn çok sýcak olmamasý gerekir. 
-Sýrt kemeri vb. araçlar kaldýrma uygulamalarýnda koruyucu araç olarak 

kabul edilmemelidir. 
-Taþýma iþinde çalýþan iþçiler tüm vücutlarýný çalýþtýracak bir hareket 

grubunu günlük egzersiz olarak uygulamalýdýr. 
-Derin kutularýn içerisindeki cisimlerin kaldýrýlmasý en zorlayýcý hareketler 

ve çalýþma biçimleri arasýndadýr. 
-Ýþ istasyonu düzenini deðiþtirecek veya mekanik donaným eklenerek 

taþýma mesafesi azaltýlmalýdýr. 

ÖNERÝLER
Planlama, Uygulama, Kontrol ve Ýzleme Esasý ile;

* Yasal düzenlemelerin  gözden geçirilmesi,
* Ýþyeri saðlýk birimlerinin ve kurallarýnýn iþletilmesi,
* Ýþyeri hekimleri ile diðer saðlýk ve güvenlik personelinin yetiþtirilmesi ve 

istihdamý,
* Ýþyeri saðlýk riskleri ve saðlýk yönetimi,
*Tüm çalýþanlarýn sosyal güvenlik kapsamýnda olmasý,
* Düzenli standardize kayýtlarýnýn yapýlmasý,
*Ýþyeri saðlýk ve güvenlik kayýtlarýnýn yapýlmasý,
*Ýþyeri saðlýk ve güvenlik birimlerinin denetimi, sürekli eðitimi 

önerilmektedir,

KAZANIMLAR
Ýþyeri Saðlýk Birimi ile;

*Zaman kaybý
*Ýþe devamsýzlýk
*Saðlýk bozukluklarý
*Saðlýk harcamalarý
*Saðlýk sektörü yoðunluðu
*Verimlilik
*Gelirler
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