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Değerli Okurlar, 
Yıllardır üzerinde çalışmalar yapılan (ki 1992’de başlayan 
bir çalışmadır) çeşitli fikir ve görüşlerle zenginleştirilerek 
çalışma hayatımızı disipline edecek, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının azaltılmasında önemli rol oynayacak müs-
takil İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tari-
hinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bazı önemli maddelerin yürürlükleri, Kanun kapsamına 
yeni alınan kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan iş-
yerleri için hazırlık süresi tanınması için bir ve iki yıl erte-
lenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu esas olarak kapsam ve 
yükümlülükleri ile önem arz etmektedir. Çalışan kesimin 
neredeyse tamamını kapsarken iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini, kaza-bela olmadan önce ele alarak iş yerini ve 
çalışma ortamını insana yakışır bir hale getirmeyi hedef-
lemektedir.

Kanun gerek ismiyle ve gerek içeriği ile çalışanı, çalıştıranı, 
kamuyu (devleti) ve çalışma ortamını koruyan, kollayan 
bir özelliğe sahiptir.

Sağlık ve güvenliğin sağlandığı bir ortamda kaza veya 
meslek hastalığı beklenmediği gibi, psikolojik olarak ve-
rilen güven duygusu rahat bir çalışmayı sağlayacaktır. 
Devamında üretim ve kalite artarken kayıplar azalacaktır. 
İşveren, makine ve teçhizatı ile uzun zaman çalışarak ve-
rim alacak, çalışanlar bu zaman içinde tecrübeli birer usta 
olacak, devletin sosyal güvenlik harcamalarında gözle gö-
rülür azalmalar meydana gelecektir.

Kanun, sihirli bir değnek midir ki yayınlandığında işler dü-
zelsin? Hayır. Kanun kâğıt üzerinde vazedilmiş bir sistem 
manzumesidir. Bu sistemi kuracak insandır. İşverenler ve 
işgörenler (çalışanlar) elbirliği ve işbirliği ile bu sistemi ku-
rup, çalıştırdıklarında hedeflenen noktaya varılmış olacak-
tır. Topyekün millet olarak iş kazalarına ve meslek hastalık-
larına “dur” demeyi asıl maksat edinmeliyiz ki mutlu sona 
ulaşabilelim. O da kazasız, güvenilir bir  çalışma hayatıdır. 

Hep söylenegelir “Amerika’yı yeniden keşfetmeğe gerek 
yoktur” diye. Bir seminerde konuşmacılardan birisi bu 
cümleyi söylediğinde, Almanya’dan bir başka konuşmacı-
mız benzer cümlenin kendi dilinde de söylendiğini belirt-
ti. Aklın yolu birdir. Gelişmiş ülkeler bu günlere gelinceye 
kadar çok bedel ödediler. Tarihlerinden ve yazılı kaynak-

lardan bunu biliyoruz. Madenlerde çalışanlar yıllarca 
güneşin doğuşuna hasret kaldılar. Küçük çocuklar fabri-
kalarda çalıştırıldılar. Hatta bu sahada yapılan ilk düzenle-
melerden biri, İngiltere’de 1852 yılında küçük çocukların 
fabrikalarda çalıştırılmasını yasaklayan kanundur. Kadın-
ların madende çalışmasını yasaklayan düzenlemeler, 12 
saatten fazla çalışmayı yasaklayan düzenlemeler, iş sağlığı 
ve güvenliğini sağlayıcı düzenlemelerle bugünlere gelin-
di; çok kazalar ve meslek hastalıkları yaşandı.   

Londra’nın sisi romanlara bile konu olmuştur. Aslında 
burada sisin hava kirliliğinden kaynaklandığını konuyu 
incelediğimizde anlıyabiliyoruz. Şimdilerde sis veya ben-
zeri bir bulanıklık olmamaktadır. Londra’da, 1991 yılında 
Nisan-Haziran ayları arası 3 ay kaldım sis veya bulanıklık 
görmedim. Ev sahibi eski yılları anlatırken “karşısındakinin 
gözüne parmağını uzatsa, göremeyecek hale geldiği za-
manlar olurdu” diye tarif etmişti.  

Almanya’da şimdi UNESCO Dünya Mirası listesine alınan 
termik santralin bulunduğu şehirde doğup büyüyen bir 
alman dostum; “Santral çalışırken sokakta göz gözü gör-
mezdi” diye anlatmıştı.  Bugün bu şehirler tertemiz. Kö-
mür yerine gazla veya elektrikle ısınma sağlandığından 
hava kirlenmiyor. İşyerleri toz, gaz, gürültü çıkaran değil, 
tedbirler alınarak  (problem kaynağında çözülerek) gayet 
sağlıklı ve güvenli hale getirilmiştir.

Gelişmiş ülkelerde mevzuat düzenlemelerinin ardından 
uygulamalara geçilmiş ve takip edilmiştir. İş kazası olan 
iş yerlerinde, sonuçta maddi cezalar hatta hapis cezasına 
kadar varan işlemler gerçekleştirilmiştir. İş sağlığı ve gü-
venliği kültürünün geliştirilmesi için işverenler, çalışanlar, 
basın ve hatta parlamento destek vermiş, elbirliği ve işbir-
liği ile farkındalığın ortaya çıkartılması sağlanmıştır.  Neti-
cede iş kazası oranları İngiltere’de ortalama yüzbinde iki, 
Almanya’da üç, Fransa’da dört gibi rakamlara indirilmiştir. 

Sonuç olarak, gelişmiş ülkeler insan hayatına verdikleri 
önemin meyvesini-sonucunu almışlar, “daha az iş kazası, 
daha sağlıklı çalışma hayatı” denklemini kurmuşlardır. Ül-
kemiz insanı her şeyin en iyisine layık olduğundan, bizim 
de bu denklemi kurmamız zor değildir. “Biraz eski alışkan-
lıklarımızı terk ile değişim, biraz yeniyi kazanmak için gay-
ret” problemi çözecek ve sonuca götürecektir.

Sağlıklı ve kazasız günler dileğiyle.    

Kasım ÖZER

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
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Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından, yapılan iş sırasında doğru-
dan ya da dolaylı olarak ortaya çıkan etkilenimlerin hastalıklara, yaralanma-

lara ve erken ölümlere yol açması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri öncelikli hizmetlerden 
biridir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işçi sayısı ve çalışma süresi kriteri kaldırılarak, 
tüm sektörleri kapsayacak şekilde kurumsallaşması amacıyla çıkarılan 6331 sayılı kanun büyük önem 
taşımaktadır. Özellikle yaklaşık her dört kişiden birinin tarımda istihdam edildiği ülkemizde, tarım 
işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine erişimleri açısından önemi tartışılmaz. Çünkü, tarımda 
çalışanlarda işin yapıldığı ortama ve işin yapılma şekline bağlı olarak kas-iskelet sistemi, solunum 
sistemi hastalıkları başta olmak üzere, ishalli hastalıklar, zoonotik hastalıklar, kaza ve yaralanmalar,  
kimyasal etkilenim sonucu zehirlenmeler ve kanserler, termal strese bağlı sağlık sorunları, üreme sağ-
lığı sorunları, cilt hastalıkları, ruhsal ve nörolojik bozukluklar sıklıkla rastlanan sağlık sorunlarıdır.1,4 
Bu nedenle tarım en tehlikeli iş kollarından biri olarak tanımlanmıştır.5

Tarım toplumlarında hastalık ve kazalara bağlı 
ölümler o iş kolunda çalışanların yaş, cinsiyet, öğ-
renim durumu, alışkanlıkları, sağlıklarına verdikleri 
önem derecesi gibi kişi özelliklerinden, tarımsal 
üretimin niteliği (kuru ya da sulu tarım), makineleş-
me düzeyi, iklim koşulları, sunulan sağlık hizmetle-
rinin kırsal alanı kapsama düzeyi, ilin ve çalışmaya 
gidilen bölgelerin endemik hastalıkları gibi çeşitli 
çevre/ortam faktörlerinden etkilenmektedir. 

Tarım sektörü, çoğunlukla çocuklar dahil tüm aile 
bireylerinin birlikte çalışması, çalışma ortamının 
aynı zamanda yaşam alanı olması, açık havada 
çalışma, bir kişinin birden fazla işi yapması, çalış-
ma süresinin ve döneminin mevsime ya da iklim 
koşullarına bağlı değişimi, tarım işverenlerinin/iş 
aracılarının ve çalışanlarının düşük öğrenim dü-
zeyinde olmaları, çalışanların çoğunluğunun kayıt 
dışı olması ve kentsel alanların uzağında çalışılması 
nedeniyle diğer sektörlerden farklılık göstermek-
tedir (3). Ayrıca ülkemizde, kendi tarım arazisini 
(zilyetlik dahil) işleten işletmelerin toplam işletme 
içindeki oranı %85,1 olup, çoğunluğu aile işletmesi 
şeklinde çalıştırılmaktadır. Dolayısıyla yukarıda be-
lirtilen nedenlere bağlı olarak tarım sektörü diğer 
sektörlerden farklıdır. Örneğin Şanlıurfa il merkezi-
ne bağlı köylerde rastgele örnekleme yöntemiyle 
seçilen 350 tarım işletmecisi ile yapılan görüşme-
de; tamamına yakınının aile işletmesi şeklinde aile 
bireyleri tarafından işletildiği, büyük ve sulu tarım 
yapılan alanlarda ürün toplama ya da tarlayı otlar-
dan temizleme sırasında yılda 3 - 4 kez, yaklaşık 1 
ay mevsimlik işçi çalıştırıldığı saptanmıştır. İşveren-
lerin yarısı ise günlük çalışan işçileri toplayan, işi 
organize eden ve işçileri denetleyen elçi adı veri-
len iş aracılarını kullanmaktadır. Çalışma sırasında 
işçi sağlığı ile ilgili olarak yemek, sağlıklı barınma, 
temiz içme-kullanma suyu sağlama ve koruyucu 
ekipmanlar dahil hiçbir ihtiyaç işveren tarafından 

karşılanmamaktadır. Çalışma yaşamına ‘az işçi çok 
iş’ düşüncesinin egemen olduğu, bunun temel ne-
deninin de tarımsal üretim sonucu elde edilen ka-
zancın yetersiz olmasıyla açıklandığı görülmekte-
dir. Tarımda çalışanların mesleki riskler konusunda 
bilgileri yetersiz olup, acil ve ilk yardım gerektiren 
durumlarda yeterli bilgisi olan kimse olmadığından 
geleneksel yöntemlerle müdahale edilmektedir.  
Tarımsal işletmelerde sağlık ve güvenlik açısından 
hiçbir denetim ya da uygulama bulunmamaktadır. 
İş kazaları ve hastalıkları  kaydedilmemekte ve bil-
dirimi yapılmamaktadır. Özellikle mevsimlik işçile-
rin yalnızca 10 kişiden birinin tarım sigortası bulu-
nup, çoğunluğunun genel sağlık sigortası dışında 
herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla tarım sektörü diğer sektörlere göre de-
netlenmeyen, iş güvencesi bulunmayan, sağlık ve 
güvenlik olmadığı bir sektördür. Bu nedenle 6331 
Sayılı Kanuna dayalı yönetmelikleri hazırlama süre-
cinde tüm boyutların iyi analiz edilmesi ve ülkemi-
ze uygun tarım sağlığı ve güvenliği modellerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Tarım sektörü açısından 6331 Sayılı Kanun ince-
lendiğinde; ülkemizde tarımda çalışanlar çoğun-
lukla aile işletmesi şeklinde çalışmalarına karşın, 
Kanun’un 2. maddesi uyarınca ‘çalışan istihdam 
etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet 
üretimi yapanlar’  kapsam dışında kalmıştır. Özel-
likle riskin yüksek olduğu kadın ve çocukların ge-
nellikle aile işçisi olarak çalışmaları nedeniyle, mev-
cut uygulamada bu grubun iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinden yararlanamayacağı görülmektedir. 
Bu ihtiyacın giderilmesi için aile sağlığı merkezleri 
ve toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla yeni hiz-
met modellerinin geliştirilmesi, sağlık personelinin 
mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarına 
‘tarımda çalışanların sağlığı ve güvenliği’ konusun-
da derslerin konulması sağlanabilir. 



6

Kanunun 4. ve 5. maddelerinde işverene yüklenen 
sorumluluklar açısından tarım işverenleri göz önü-
ne alındığında, gerek eğitim gerekse elde ettikleri 
kazanç açısından bu sorumlulukları yerine getir-
mede güçlükler yaşanacaktır. TÜİK 2011 verilerine 
göre, bölgelere ve cinsiyete göre büyük farklılıklar 
olmakla birlikte, belde ve köylerde yaşayan nü-
fusun yaklaşık %10,3’ü hiç okuma yazma bilme-
mektedir. Tarım işkolunda iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için, tarım 
sektörünün kendine özgü koşulları nedeniyle iş-
letmenin koşullarına uygun pozitif ayrımcılık ya-
pılarak, aile hekimlerine ya da tarım işletmelerinin 
bağlı olduğu ziraat mühendislerine bağlı çalışacak 
iş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin görevlendiril-
melerinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bunun 
gerçekleşebilmesi için de iş sağlığı ve güvenliği 
teknikeri yetiştiren kurumların eğitim programla-
rına tarımda mesleki riskler ve önleme konusunda 
derslerin konulması gerekmektedir. 

Çıkarılacak yönetmelikle tarımda iş sağlığı ve gü-
venliği hizmetlerini özendirecek tedbirlerin alın-
masının (desteklemede tarım sağlığı ve güvenliği 
eğitim sertifikasının ve ortamı hazırlama çalışma-
larının öncelikli teşvik nedeni olması, giderlerinin 
SGK tarafından sağlanması vb) çalışanların sağlığı 
açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Madde 6’da belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metlerinin yerine getirilebilmesi için, tarım alan-
larının kırsal bölgelerde çok geniş alanları kap-
saması nedeniyle alt yapı çalışmalarının (temiz 
su, tuvalet, aydınlatma, koruyucu bariyerler vb.) 
işveren ve İl Özel İdareleri tarafından belirlenecek 
oranlarda ortak sorumluluk alınarak yaptırılması 
uygulamayı kolaylaştıracaktır. Tarım işverenlerinin 
demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri, tarım-
sal üretimin özellikleri ve iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanının niceliği ve dağılımı göz önüne  alın-
dığında uzman görevlendirmesinin zor olacağı, 
işverenin ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden 
de hizmet almasının güçlükleri dikkate alınarak, 
tarım sektörüne özgü sektörler arası işbirliği ile 
bir yapı oluşturulması yararlı olacaktır. Özellikle 

tarım işletmelerinde riskleri tanıma ve kontrolüne 
yönelik önleyici çalışmaların öncelik alması için iş-
verenlerin, iş aracılarının ve çalışanların eğitimi ile 
güvenli tarım aletleri kullanımı konusunda farkın-
dalık ve destek çalışmalarına öncelik verilmelidir.  

Madde 7’de belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metlerinin desteklenmesi kapsamında, tarım 
işlerinin çok tehlikeli ve tehlikeli sınıf ayrımının 
ayrıntılı olarak yapılması, ülkemizin doğal kay-
naklarını harekete geçirmek ve tarımsal üretimi 
canlandırmak adına iş sağlığı güvenliği tedbirle-
rini uygulayan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin devlet tarafından finanse edilme-
si motivasyonu artıracaktır. Özellikle maddede 
belirtilen ‘on kişinin altında çalışanı bulunan iş 
yerlerinin desteklenmesi’ tarım çalışanları açısın-
dan çok önemli bir düzenlemedir. Ayrıca, tarım 
çalışanları bazen bir iş yerinde yalnızca bir hafta 
gibi kısa sürelerle çalıştıkları için, işçi çalıştırılacak 
günlerde hizmet alabileceği kırsal alanda faaliyet 
gösteren ortak iş sağlığı ve güvenliği kuruluşları-
nın kurulmasına olanak tanınmalıdır. 

Sonuç olarak 6331 Sayılı Kanun, iş sağlığı ve gü-
venliği hizmetlerini riskleri önleme, eğitim ve ka-
yıt altına alma gibi birçok alanda kurumsallaştıran 
son derece önemli bir kanundur. Tarım sektörü 
açısından konuyla ilgili sektör temsilcileri ve işve-
renlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulup ‘Ta-
rım Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği’ yönetmeli-
ğinin ve yönetmeliğe bağlı ayrıntılı yönergelerin 
hazırlanması, bu kapsamda; eğitim programla-
rının yapılandırılması, iş sağlığı ve güvenliği uz-
manının hangi meslek dallarından olabileceğine 
karar verilmesi, iş sınıflamalarının gözden geçiril-
mesi, tarama testlerinin ve periyodik muayene-
lerin içeriğinin belirlenmesi, sağlık raporlarının 
süresinin tanımlanması, iş aracısı olabilmek için 
tarım sağlığı ve güvenliği alanında minimum 
standartların belirlenmesi ve denetim yöntemle-
rinin belirlenmesinin son yıllara kadar ‘görülme-
yen-duyulmayan’ tarımda çalışanların sağlıklarını 
koruma ve geliştirme açısından yararlı girişimler 
olacaktır.  
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Günümüzden 30 yıl önceki istatistiklere baktığı-
mızda, ortalama olarak her gün 11 kişinin ölümü 
veya ömür boyu çalışamaz duruma düştüğü iş 
kazası ve meslek hastalıklarının yaşandığını gör-
mekteyiz. Ortalama olarak her gün 2 kişi hayatını 
kaybetmekte ve 9 kişi de ömür boyu çalışamaz 
duruma gelmektedir. Yine 30 yıl önceki istatistik-
ler;  her yıl işyerlerinin ancak yüzde 3’ünün idare 
tarafından denetlenmekte ve yüzde 97’sinin ise 
denetim dışı kaldığını göstermektedir. Denetim 
kapsamındaki bu işyerlerinin de kamu işyeri veya 
özel sektöre ait büyük işyerleri olduğu görülmek-
tedir. 

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen günümüz istatis-
tiklerine baktığımızda aynı sonuçla karşılaşmak-
tayız. İşyeri denetimleri ise daha geriye gitmiştir. 
2001 ekonomik krizinden itibaren sadece şikayet 
ve iş kazası ile sınırlı tutulan işyeri denetimi dikka-
te alındığında ortalama olarak işyerlerinin yüzde 
3’ünün dahi denetlenmediği görülmektedir. Pe-
riyodik denetimler kaldırılmış; şikayet ve iş kazası 
denetimi dışında iş müfettişleri Ankara, İstanbul 
ve İzmir’de toplanmış; müfettişler geçici görevle 
değişik bürokratik görevlere atanmıştır. Kısaca, 
karşılaştırmaya esas aldığımız iki durumda 30 yıl 
öncesinin de gerisine gidilmiştir.

Karşılaştırdığımız her iki dönemde de uygulan-
makta olan 1475 sayılı eski İş Kanunu’nu ile 4857 
sayılı İş Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliğine iliş-
kin hükümlerin, birçok AB üyesi ülke standartla-
rından daha üstün olduğu bilinmektedir. Mevzuat 
açısından iş sağlığı ve güvenliğinin düzenlenmesi 
önemli olmakla birlikte bir o kadar da yasaların 
uygulanma sorunu ile karşı karşıya bulunmakta-
yız. Yasa açısından ileri fakat eksik bir mevzuat ile 
uygulama bakımından geri kalmış ülke seviyesin-
de bulunma gibi büyük bir ikilemde kalmaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hazırlanmasın-
da; uygulamanın daha ileriye götürülmesi kadar 
AB süreci de önemli olmuştur. Oysa sorun mev-
zuat ile sınırlı kalsaydı, Türkiye’nin standartlarının 
birçok AB ülkesinden ileri olması gerekecekti. 
Çünkü, AB mevzuatı açısından ülkemizin daha 
geride olduğunu söylemek güçtür.

Avrupa Birliği’nin 89/391 sayılı iş sağlığı ve güven-
liği hakkındaki yönergesi esas alınarak mevzua-
tımızda önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 
1987 yılından sonra sosyal politika ile ilgili karar 
alma sürecinde oy birliği esasının yerine nitelik-

li çoğunluk ile karar alma ilkesinin uygulamaya 
konulmasından sonra 1989 yılında işyerlerindeki 
sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ama-
cıyla söz konusu yönerge hazırlanabilmiştir.

Bu yönerge üç temel ilkeye dayanmaktadır;

1. İşverenin genel anlamda çalışanların işye-
rinde maruz kaldıkları mesleki riskleri en-
gelleyerek sağlık ve güvenliklerini koruma 
yükümlülüğü,

2. Çalışanların bilgilendirme yükümlülüğü ve 
çalışanlara eğitim verme yükümlülüğü,

3. Çalışanların katkıda bulunmalarını sağla-
mak amacıyla karar alma sürecine katılımı-
nı sağlamasıdır.

1989 yılından sonra, bu yılda yayınlanan 391 sa-
yılı yönergeyi tamamlayan ikinci derecede birey-
sel yönergeler kabul edilmiştir. Bu yönergeler de 
dikkate alındığında Türk mevzuatı açısından en 
önemli eksiklik iş sağlığı güvenliği ile ilgili düzen-
lemelerin çalışanların tamamını kapsamasında 
görülmektedir. 1475 sayılı İş Kanunu ve 4857 sayılı 
İş Kanunu ile büyük ölçüde AB standartlarında iş 
güvenliği mevzuatı oluşturulmuştur. Ancak, işçiler 
dışında memur ile diğer kamu görevlilerini kapsa-
yan bir güvence sağlanamamıştır. Diğer taraftan 
işyerlerinde acil eylem planı hazırlanması ve bir 
risk değerlendirilmesi yapılmasına ilişkin düzenle-
melerde eksiklik görülmektedir. İşte işçi dışında di-
ğer çalışanları da kapsayarak mevzuat bakımından 
birliğin sağlanması ve işyerlerinde risk değerlendi-
rilmesi ile acil eylem planı hazırlanması bakımın-
dan kanun önemli yenilikler getirmiştir.

Kanaatimizce “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile 
getirilen değişiklikler işçi niteliğindeki çalışanlar 
bakımından köklü reform niteliğinde değerlen-
dirilmemelidir. Zira kanun ile getirilen güvence, 
zaten yürürlükte bulunan kanun ve yargı içtihat-
larıyla gelinen standart, sadece işçi çalışanlara 
tanınmıştır. Ancak, yasada uygulamaya yönelik 
olarak ileride tartışmaya yol açabilecek bazı temel 
hususlara dikkat çekmek istiyoruz;

1.  İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 

alma yükümlülüğü kapsamında alt 

işveren örgütlenmesi göz ardı edilmiştir.

Yasanın yayınlanmasından önce, birkaç defa tasarı 
üzerinde esaslı değişiklikler yapıldığı bilinmekte-
dir. Bu değişikliklerin birinde, işverenin iş yerinde 
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iş sağlığı ve güvenliği örgütlenme yükümlülüğü-
nün alt işveren çalışanlarını da kapsayacak şekil-
de genişletildiği görülmektedir. Bu öneri yerinde 
ve haklı iken tasarının ilerleyen aşamalarında ve 
yasalaşan metinden çıkarılmış ve eksik düzenlen-
miştir. 

Gerçekten bir işyerinde alt işverenin kuracağı iş 
sağlığı ve güvenliği kurulu ile asıl işverenin iş yeri-
ne ilişkin yapısal ve teknik kararlar alma imkânının 
olmadığı bir ortamda bu kurulun bağlayıcı bir ka-
rar almasının da mümkün olamayacağı bilinmeli-
dir. Asıl işverenin organizasyonu ile alt işverenin 
organizasyonu arasında koordinasyon sağlan-
masının asıl işverene bırakılması çalışabilir bir iş 
sağlığı ve güvenliği organizasyonu kurulmasını 
güçleştirecektir. Çünkü alt işverenin kuracağı ku-
rulun aldığı kararın koordinasyondan yükümlü 
olan asıl işverence dikkate alınmaması durumun-
da alt işverenin sorumluluğu açısından bir çıkmaz 
doğmaktadır. 

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun 50 ve 
daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde kurulacağı 
düşünüldüğünde asıl işverenin 50’den az, alt iş-
verenlerin 50’den fazla işçi çalıştırma halinde asıl 
işverenin bir temsilci atayacağı belirtilmiştir. Oysa 
uygulamada sıklıkla görülen bu durumda asıl iş-
verenin kurulu kurma ve alt işverenin iş güvenliği 
uygulamalarının denetim ve gözetimi sağlanma-
lıdır.  Hem alt işverenin hem asıl işverenin 50’den 
az işçi çalıştırmakla birlikte toplamının 50’den faz-
la olma durumunda iş sağlığı güvenliği kurulunun 
asıl işveren ve alt işveren ile birlikte kurulmasının 
öngörülmesi yerinde olmuştur. Ancak bu durum-
da kurulun işleyişine ve karar almasına ilişkin de-
taylı düzenlemeler yapılsaydı daha iyi olacağı dü-
şünülmektedir. 

2.  İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi 

seçimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği 
önemli yeniliklerden birisi çalışan temsilcisinin 
seçilmesi ve çalışanların iş yerindeki karar alma 
sürecine katılmasıdır. Bu düzenlemeyi olumlu 
bulmakla beraber yasa metninde ileride sorun 
yaratabileceğini düşündüğümüz hususlara dikkat 
çekmek istiyoruz. Birincisi, temsilcinin çalışanlar 
arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlene-
mediği durumda atama yoluyla görevlendirilme-
sidir. Burada atamanın kimin tarafından yapıla-
cağı ve daha önemlisi seçimle belirlenemeyecek 
hallerin neler olduğunun belirtilmemesi ciddi bir 
sorun olarak görünmektedir. İkincisi, çalışan tem-

silcisi sadece işçilerden oluşmamaktadır. Özellikle 
kamu işyerlerinde memur ve diğer kamu görev-
lileri de bulunmaktadır. İşyerinde yetkili sendika 
temsilcisi bulunması halinde işyeri sendika tem-
silcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapacağı 
belirtilmektedir. Bu durumda yine seçim yapılıp 
yapılmayacağı açık olmadığı gibi işçi veya me-
mur sendika temsilcilerinden hangisinin çalışan 
temsilcisi olarak görev yapacağı da belirli değildir. 
Yasa uygulanmaya başlamadan kısa bir süre için-
de bu eksikliklerin acilen giderilmesi gerekmekte-
dir. 

3.  İş hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarını 

çalıştırma yükümlülüğü

İş sağlığı ve güvenliği yasasının önemli diyebile-
ceğimiz yeniliklerinden birisi de, işyeri hekimi ve 
iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğünün 
koşulları arasında 50 veya daha fazla işçi çalıştır-
ma unsurunun kaldırılması olmuştur. Yasada iş-
yeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının gerekli 
gördüğü hususları yazılı olarak bildirmesi halinde 
işverenin bunu gerçekleştirmek zorunda olduğu, 
gerçekleştirilmemesi halinde bakanlığa bildirim 
yükümlülüğü getirilmesi yerinde olmuştur. 

Ayrıca, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının gö-
revini yerine getirmemesi nedeniyle oluşacak za-
rarlardan dolayı idari sorumluluğu öngörülmüş-
tür. Bu düzenlemeleri olumlu görmekteyiz. Ancak 
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının sorumlu-
luğunun yanında iş güvencesinin de sağlanması 
gerekmektedir. Uygulamada işverenin ısrarlı ta-
lebi karşısında işçinin güvenliksiz bir ortamda ça-
lışmasına ve meslek ahlakına uymayan bir biçim-
de, iş ilişkisinin kurulmasına onay vermesinde en 
önemli etken işinin kaybedilmesi korkusudur. İş 
güvenliği personelinin etkin ve beklenen amaca 
uygun olarak çalışması isteniyor ise bu personelin 
iş güvencesinin sağlanması gereği unutulmama-
lıdır. 

4.  İş Sağlığı Güvenliği Yasasının İş 

Kanununun ilgili maddelerinde değişiklik 

ya da iptal eden hükmü karşısında İş 

Kanununun bütünlüğünün bozulması

Yasa, İş Kanununun 2. maddesindeki işveren vekili 
tanımını yürürlükten kaldırmıştır. Bu tanımın kal-
dırılmasının iş sağlığı ve güvenliği ile bağlantısını 
kurmak mümkün değildir. 

İş Kanununun 69. maddesinde öngörülen gece 
çalıştırılmasına ilişkin sağlık düzenlemeler kanun 
metninden kaldırılmıştır. Ayrıca, İş Kanununun 
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77-81 ve 84-89 hükümlerinin de kaldırıldığı görülmekte-
dir. Sadece iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 82. madde mu-
hafaza edilmiştir. Bu kaldırılan hükümlerin yasada yer al-
dığı için kaldırılmasını anlamak mümkündür. 82. madde iş 
güvenliği uzmanı ile ilgili olup bu hükmün İş Kanununda 
bırakılmasını anlamak güçtür. İş kanununun önemli bir kıs-
mını yürürlükten kaldırarak kanunda ciddi bazı boşluklara 
ve yeni tartışmalara yol açtığını görmekteyiz. Özellikle ağır 
ve tehlikeli işlerde çalışma yaşının 16 yaşın doldurulması 
koşulunu arayan 85 ve 86’ıncı maddelerinin kaldırıldığı 
görülmektedir. Yeni yasa karşısında az tehlikeli, tehlikeli ve 
çok tehlikeli işler sınıflandırılmasında, ağır ve tehlikeli işle-
rin yerinin ne olduğu; bu durum belirleninceye kadar bu 
işlerde çalışanların durumunun ne olacağı ve 16 yaşında 
olan genç işçilerin de ağır ve tehlikeli işlerde sağlık raporu 
almak şartıyla çalıştırılıp çalıştırılamayacağı gibi durumlar 
tartışılmaya değer konular olarak görülmektedir.

Görülmektedir ki İş Sağlığı Güvenliği Kanunu genel itiba-
riyle standartları yüksek ve tüm çalışanları kapsayan bir 
kanun olmuştur. Yukarıda değindiğimiz ve uygulama sı-
rasında da çıkabilecek olan tartışma zemininde kanunun 
geliştirilerek çalışma hayatının ihtiyaçlarını karşılayacağını 
ümit etmekteyiz. Ne var ki yukarıda da belirttiğimiz gibi 
gerçek anlamıyla güvenli bir çalışma ortamının tesis edil-
mesi sadece mevzuatta yapılan değişikliklerle mümkün 
görülmemektedir. Yasa çıkarmak kolay bir iştir. Türkiye bu 
konuda yetişkin uzmanlara sahiptir. Ancak, uygulaması ol-
mayan bir yasanın beklenen amaca da hizmet etmesi dü-
şünülemez. Yasa çıkarmak kadar bu yasanın uygulanması 
ve etkin bir denetimi bulunmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği hususunda 
işçi ve işveren kuruluşları konunun 
önemini kavrayarak hassasiyetle 
üzerinde dururken, kamu işyerlerinde 
ve örgütsüz çalışmanın yaygın olduğu 
alt işveren uygulamalarında bu dikkat 
ve özenin gösterilmediğini ve insan 
onurundan uzak bir çalışma anlayışının 
sürdürüldüğünü görmekteyiz. 
Öncelikle etkin, önleyici ve eğitici bir 
işyeri denetimi ve buna bağlı olarak 
insanın layık olduğu değerin yaşandığı 
bir endüstri ilişkileri anlayışının 
geliştirilmesi gerektiğine inanmaktayız.  
Yeni kanunun bu çerçevede yeni 
başlangıçlara da temel olmasını 
dilemekteyiz. 
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Geçmişi çok öncelere dayanan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuat 
hükümleri; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayımlanıncaya kadar, 

4857 sayılı İş Kanunun 5 inci bölümünde yer almakta ve başlıca bu bölümde yer 
alan maddeler uyarınca çıkartılan yönetmelikler ile düzenlenmeye çalışılmakta 
idi. Ülkemizde gelişen ve güçlenen çalışma hayatında üretim ve istihdamın art-
masıyla iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem de artmış ve temelleri çeyrek asır 
öncelere dayanan klasik anlayışın değişmesi ihtiyacı doğmuştur. 

İSG Kanunu öncesi düzenlemlere bakıldığında; 
daha çok tepkisel yaklaşımın benimsenmiş olma-
sı, bu alanda yaşanan sorunlardan yola çıkılarak 
çözüm getirmeyi öngörmekte ve iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda istenen seviyeye gelinmesinde 
yeterli olamamaktadır. Bu alanda; kuralcı yakla-
şımdan ziyade iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşı-
mın benimsenmesi mevzuatın sadece uyulması 
gereken bir zorunluluk olarak algılanması yerine, 
sağlık ve güvenliğimizi destekleyici bir araç olarak 
görülmesi durumunda iş sağlığı ve güvenliğinde 
gelişme sağlanabileceği açıktır. Bu sebeplere ek 
olarak çalışma hayatını yakından etkileyen eko-
nomik, sosyal ve siyasal koşullar, uygulamada kar-
şılaşılan sorunlar,  koruyucu ve önleyici hizmetler-
den bütün çalışanların yararlanmasını sağlamak 
ve uygulamalara kalite yönetim sistemi benzeri 
sürekli iyileştirme felsefesinin yerleştirilmesi ama-
cıyla iş sağlığı ve güvenliğine yeni, modern ve çö-
züm odaklı bir yaklaşım getiren yasal düzenleme-
nin hayata geçirilmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Sayılan bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere; ülke-
mizde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanmasını hedefleyen müstakil yasal düzenleme 
çalışmaları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlü-
ğü tarafından başlatılmış ve geniş kapsamlı sosyal 
paydaş katılımı ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 
30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayım-
lanmıştır. Ulusal ihtiyaçların yanı sıra, yayımlanan 
bu Kanun ile 89/391 EEC sayılı Avrupa Birliği’nin iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin Çerçeve Direktifinin 
uyumlaştırılması, 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi ile 161 
sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin ILO Sözleşmesi 
ile kabul edilen hükümlerin iç hukukumuza yansı-
tılması ve Avrupa sosyal şartına uyum da sağlan-
maktadır.

Yeni düzenlenen Kanunun teknik yeniliklerinin 
yanında getirdiği en önemli değişiklik kapsamın 
genişlemesidir. Daha önceleri iş sağlığı ve güven-
liğine ilişkin düzenlemelerden sadece İş Kanunu-

na tabi işçiler yararlanmakta iken, Kanun kamu ve 
özel bütün işyerleri ile memur ve işçi statülerine 
bakılmaksızın bütün çalışanları kapsamaktadır. 
Söz konusu uluslararası düzenlemelerin en başta 
gelen ortak özellikleri, iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin düzenlemelerden bütün çalışanların yarar-
lanmasını şart koşmalarıdır. Kanun ile bu uluslara-
rası düzenlemelere uyum sağlanmasının yanında 
çalışma hayatında bütüncül yaklaşım getirilerek 
çalışma barışının sağlanmasına katkı verilmekte-
dir. Ayrıca, etkililiği artırmak üzere Kanunun istis-
naları mümkün olduğu ölçüde sınırlı tutulmuştur. 
Kapsam konusunda diğer önemli bir yenilik de; 
çalışan sayısı sınırlaması olmaksızın İSG profesyo-
nellerince (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve 
diğer sağlık personeli) sunulacak hizmetlerden 
tüm işyerlerinin yararlanabilmesinin temin edil-
mesidir. Bu sayede bütün çalışanlar, sayı sınırla-
ması ve işyeri türüne bakılmaksızın İSG hizmetle-
rinden  yararlanma hakkını kazanmışlardır. 

Kapsamın genişlemesiyle çalışma hayatına yeni 
bir yaklaşım getiren Kanunun teknik gelişmeleri 
de oldukça önemli ve çağın gerekliliklerini karşı-
layacak detaydadır. Kanunda önleyici bir yaklaşım 
benimsenmekte ve risk değerlendirmesi bütün 
işyerleri için zorunlu hale getirilmektedir. Risk 
değerlendirmesi ile yaşanmış olaylara ek olarak 
muhtemel olayların yaratacağı etkiler göz önünde 
bulundurularak önleme yoluna gidilmekte, işye-
rinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek 
tehlikeler belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanmaktadır. Mevcut durumun iyileştirilmesi 
ve genel bir önleme politikasının geliştirilmesi 
Kanunun getirdiği önemli ve etkin yeniliklerden-
dir. İşverenlere hayati ve özel tehlike bulunan 
yerlere yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki 
çalışanların girmemesi için gerekli tedbirleri alma 
yükümlülüğü getirilirken, ehil olmayan kişilerce 
olaylara müdahale edilmesi neticesinde ortaya 
çıkması muhtemel istenmeyen durumlar önlen-
miş olacaktır. 
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İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık per-
soneli ve iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlayan 
kuruluşların belgelendirilmeleri, çalışma usul ve 
esasları ve bildirimleri ile ilgili düzenlemeler yapıl-
mış, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerine 
işyerlerinde alınması gereken tedbirleri işverene 
yazılı olarak bildirme ve bildirilen hususlardan ha-
yati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine 
getirilmemesi halinde, Bakanlığın yetkili birimine 
bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca, hizmet 
sunan kuruluşlar ile iş güvenliği uzmanları ve iş-
yeri hekimlerinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, 
hizmet sundukları işverene karşı sorumlu olduk-
ları Kanunun bir hükmü olarak düzenlenmiştir. 
Bu profesyonellerin mesleki bağımsızlığı ve etik 
ilkelere uyma zorunluluğu Kanunla düzenlenerek 
çalışmalarda güvenilirlik artırılmıştır.

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, 
iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi top-
lulaştırılmış işyerlerinin yönetimi tarafından iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon yü-
kümlülüğü getirilerek bu gibi yerlerde meydana 
gelecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önlenmesine katkı sağlanmaktadır. Aynı çalışma 
alanını paylaşan işverenlerin de iş sağlığı ve gü-
venliği önlemlerinin uygulanması konusunda iş-
birliği yapmaları sağlanarak daha güvenli çalışma 
ortamlarının oluşturulması amaçlanmıştır. İlkyar-
dım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi 
ve yakın tehlike gibi acil durumlar için önceden 
planlama ve hazırlık yapma şartı getirilmekte ve 
koruyucu politikalar ile olay meydana geldikten 
sonra yapılması gerekenler belirlenerek destek-
lenmektedir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, 
metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalı-
şılan sektörler veya büyük endüstriyel kazaların 
olabileceği işyerlerinde risk değerlendirilmesi 
yapılmaması işi durdurma sebebi olarak sayılmış 
ve risk değerlendirmesinin bu işyerlerindeki öne-
mine tekrar vurgu yapılmıştır.

İş kazalarında tek bildirim esas alınarak bildirimin 
sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması sağ-
lanarak bu konuda uygulama kolaylığı getirilmiş, 
sağlık kuruluşlarına da kendilerine intikal eden iş 
kazası ve meslek hastalığı vakalarını bildirim zo-
runluluğu getirilerek, istenmeyen konularda hız-
lı geribildirim neticesinde etkin önlem alınması 
sağlanmıştır. İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti su-
nucularına ise; meslek hastalığı ön tanısı koyma 
yetkisi verilmiş ve bunların bu tür vakaları Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık 
hizmeti sunucularına sevk etmeleri sağlanmıştır. 
Böylelikle meslek hastalığı tanısı koyulan çalışan 
sayısına dair daha gerçekçi veriler toplanabilecek-
tir. Ayrıca, iş kazalarının işverence incelenmesi, 
raporlanması ve istatistiklerinin tutulması da ön-
görülmekte ve ramak kala olaylar da dahil olmak 
üzere işyerinin barındırdığı sıkıntılara karşı etkin 
önlem alınması desteklenmektedir. 

Geçici iş ilişkisi ile işyerine gelen çalışanlara, eğiti-
min yanında bilgilendirme hakkı da verilerek, İSG 
ile ilgili riskler konusunda daha fazla bilgi sahibi 
olmaları ve iş sağlığı ve güvenliği dahilinde ça-
lışmaları amaçlanmıştır. Hayati tehlike tespitinde 
işyerinin tamamının kapatılması ile ortaya çıkan 
problemlerin önlenmesi amacıyla, işin durdurul-
ması şeklinde bir düzenleme getirilerek proble-
min çözümünün sağlanmasının yanında işyerinin 
ve çalışanların ekonomik kayıplarının önüne ge-
çilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara 
katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını iste-
me, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda ça-
lışanları temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla 
çalışanın, iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi 
olarak seçilme/atanma yükümlülüğü getirilerek, 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konu-
larda yönetime katkı sunmalarının yolu açılmıştır. 
Ondan az çalışanı bulunan işyerleri için (kamu 
kurumları hariç) özel düzenleme yapma yetkisi 
Bakanlığımıza verilerek; çok tehlikeli ve tehlikeli 
sınıfta yer alan mikro ölçekli işyerlerine yönelik 
İSG hizmetlerinin finansmanının Sosyal Güvenlik 
Kurumunca sağlanmasına yönelik planlama yapıl-
mıştır.

Yukarıda da belirtildiği üzere; ülkemiz çalışma 
hayatı açısından oldukça önemli yenilikleri barın-
dıran, iş sağlığı ve güvenliği konusuna detaylı ve 
kapsamlı bir yaklaşım getirerek ülke olarak konu-
mumuzu daha üst seviyelere çekmeyi amaçlayan 
ve işyerinde önleyici yaklaşımı esas alarak verim-
liliği de artıracak olan bu Kanun yasalaşarak yürü-
lüğe girmiştir. Kanunun etkin olarak uygulanması 
için duyarlılık artırma ve tanıtım çalışmaları ile alt 
mevzuat hazırlık çalışmalarımız devam etmekte 
olup, bu Kanun ile iş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda uluslararası güvenilirliğimiz artacak, ülke-
mizde çalışma barışına katkı sağlanacak ve insan 
haklarına saygılı istihdam ortamı yaratılarak daha 
üretken bir toplum olmamıza destek verilmiş ola-
caktır.
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İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili son yıllarda atılan adımlar, mevzuat çalışma-
ları ülkemizi bu alanda önemli bir noktaya getirdi. Çalışma hayatının yıllar-
dır tartışılan ve ancak gerekli düzenlemeler yapılmadığı için kangren haline 
gelen sorununa neşter bu yıl atıldı. Tarafların da görüşleri alınarak uluslara-
rası standartlarda dikkate alınarak hazırlanan ve uzun tartışmalardan sonra 
Meclis’ten geçen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” nihayet 20 Haziran 2012 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliğini Avrupa Birliği 
ile ILO standartlarına uygun hale getirmeyi amaç-
layan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bazı 
maddeleri yürürlük tarihi eleştiri konusu olsa da 
yasanın işverenlere getirdiği yükümlülükler göz 
önüne alındığında bu geçiş sürecine ihtiyaç oldu-
ğu görülecektir. 

“İş Sağlığı ve Güvenliği” kavramının yalnızca kamu 
iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından 
değil, özel sektör işveren ve çalışanlar tarafından 
da benimsenmesi,  “İş Sağlığı ve Güvenliği” kültü-
rünün yaygınlaştırılması açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan ya-
sanın getirdiği yükümlülükler ile uluslararası 
standartlarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimle-
rinin zorunluluğu daha da net anlaşılmaktadır. 
Bu anlamda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
yaygınlaştırılması konusunda medya ve sektör 
temsilcilerinin ortaklaşa yürüteceği çalışmalarla 
sorumluluk bilinci artırılmalı ve uygulamadaki so-
runlara dikkat çekilmelidir. Nitekim ülkemiz mev-
zuat yönünden ilerlemeler kaydetmiş olsa da iş 
kazaları istenilen ölçüde engellenebilmiş değildir 
ve meslek hastalıkları yeterli sayıda tanı almamak-
tadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında koruyucu sağ-
lık ve güvenlik hizmetlerinin sağlanmasıyla önce-
likle çalışanların hayatı ve sağlığı koruma altına 
alınacaktır. Konunun diğer boyutunda ise iş kaybı 
ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının tedavisine 
harcanan giderler yer almaktadır. Unutulmama-
lıdır ki; iş kazaları sonucu meydana gelen sağlık 
sorunlarını gidermek, bu sorunların nedenlerini 
engellemekten daha ekonomik olmadığı gibi in-
san sağlığını geri getirmek de her zaman müm-
kün değildir. 

Son yapılan yasal düzenleme ile işverenlere geti-
rilen yükümlülükler artırılmış olsa da çok tehlikeli 

ve tehlikeli işlerde işçi çalıştıran işyerlerinin İSG 
hizmetlerine ilişkin finansmanı Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsa-
mın genişletilmesi kamunun İSG hizmetlerine 
daha çok pay ayırarak teşvik sistemini geliştirmesi 
bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların da des-
teklenmesine, hizmetlerin daha etkin bir şekilde 
yürütülmesine yardımcı olacaktır.

İş güvenliği tedbirleri, maliyet unsuru gözetilmek-
sizin en yeni teknolojiler kullanılarak alınmalıdır. 
Her gün gelişen teknoloji, insan hayatını güven 
içerisine alacak önlemler sunmaktadır. Öyleyse 
gelişen teknolojiden yararlanarak insan hayatını 
koruyacak tüm tedbirler alınmalıdır. Nitekim iş 
yerlerinde iş kazalarının önlenmesine yönelik alı-
nan her önlem ve önleyici tedbirler iş kazalarının 
sayısını azaltacaktır. 

İş kazalarını önlemenin en etkin yolu eğitim ve bi-
linçlendirmedir. Mesleki riskleri önceden belirle-
mek ve bunların oluşmasını engellemek, iş sağlığı 
ve güvenliğinin temel ilkesi olmalıdır. 

Bütün iş kollarında olduğu gibi iş sağlığı ve gü-
venliğinin inşaat iş kolundaki önemi tartışılamaz. 
İnşaat iş kolunun büyük bir kısmını ağır ve tehli-
keli işler oluşturmaktadır. Bu anlamda iş kazası 
ve meslek hastalıklarının önlenmesinde öncelikli 
olan işçilerin eğitimi olmalıdır. İş kazaları ve mes-
lek hastalıklarından korunmak isteyen işçi-işveren 
kesimi, her iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği bilin-
cini oluşturmalıdır.  Bu bilincin oluşturulmasında 
tüm kesimler hem fikir olmasına rağmen bunun 
gerçekleştirilememesinin gerek fiziki gerekse 
maddi nedenleri vardır. 

Şantiyelerde, aynı anda kimyasal maddelerden, 
yeraltında veya yüksekte çalışmadan, elektrik, 
yol, hava koşullarından kaynaklanan birçok risk 
faktörü mevcuttur. Ayrıca, şantiyeler, genellikle 
merkezi yerlerden uzaktadır. Bu uzaklık, merkez 
denetimlerini de aksatmaktadır.  Aynı zamanda, 
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aynı yerde değişik grupların çalışıyor olması ve 
bu aktivitelerin yönetimini ve koordinasyonu-
nu daha da zorlaştırmaktadır. Öte yandan inşaat 
sektöründe çekirdek kadro dışında çalıştırılan iş-
çiler genel olarak değişkendir. Bu da her şantiye 
açılışında yeni bir eğitim süreci demektir. İş ön-
cesi veya işbaşında eğitim, bu bilinci geliştirmiş 
firmalarla sınırlıdır. İşçi, genellikle görerek ve uy-
gulayarak öğrenmektedir. Ayrıca, mesleki eğitim 
kapsamında (örgün ve yaygın) iş sağlığı eğitimi 
çok yetersizdir.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ‘Ça-
lışanların Eğitimi’ başlıklı 17. maddesi ile mesleki 
eğitim zorunluluğu getirilerek, mesleki eğitim al-
dığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılamayacağına 
dair düzenleme getirilmiştir. Bu kanunun ‘İdari 
Para Cezalarının ve Uygulanması’ başlıklı 26. mad-
desinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre, 17’nci 
maddenin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yü-
kümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir 
çalışan için bin Türk Lirası, idari para cezası verile-
ceği hüküm altına alınmıştır.

İşverenlere önemli yükümlülükler getiren mev-
zuat hükümleri, iş hayatı aktörlerini harekete ge-
çirerek uygulamada yaşanacak sorunları gider-
meye yönelik faaliyetlere zemin hazırlamaktadır. 
Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim için Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı diğer paydaşlarla birlikte nitelikli, tüm 
meslek alanlarına yönelik, etkin eğitim program-
ları geliştirmesi istenen noktaya bir an önce gelin-
mesi açısından önemlidir.

İNTES ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konularında Faaliyetleri
Sendikamız iş sağlığı ve güvenliği konusunu her 
zaman ön planda tutmuştur ve sektörün bu konu-
da bilinçlendirilmesi için her türlü çalışmaya des-
tek vermektedir. Bu yaklaşımın bir parçası olarak 
İNTES tarafından yürütülen AB projelerinin iki ta-
nesi “güvenli inşaat” konulu çalışmalara ayrılmış-
tır.  Bilindiği üzere İNTES, muhatap işçi sendikası 
YOL-İŞ ile nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla 
Türkiye Eğitim Şantiyesi’ni (TES) inşaa etmiştir. 
2003 yılında kurulan ve bugün halen faaliyetlerini 
sürdüren TES’de mesleki eğitimler, İSG normlarını 
da kapsayan bir müfredat ile sürdürülmektedir. 
Ayrıca, eğitim şantiyemizde isteğe bağlı olarak 
işçilerimize iş sağlığı güvenliği, ilk yardım gibi ko-
nularda eğitimler verilebilmektedir.

İNTES, 2002 yılından bu yana yoğun şekilde sür-
dürdüğü programlarla inşaat sektöründe “İş 
Sağlığı ve Güvenliği” bilincini oluşturmayı hedef-
lemiştir. Bu hedef kapsamında sonuçlandırılan 
çalışmalar şöyledir:

  İŞKUR Aktif İşgücü Programları kapsamın-
da İnşaat Sektöründe Eğitim ve Sıfır İş Ka-
zası Projesi,

  Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sos-
yal Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi kap-
samında Güvenli İnşaat Projesi,

  Avrupa İnşaatçılar Konfederasyonu ile or-
tak yürütülen Eşleştirme Projesi, İşyerlerin-
de İş Sağlığı ve Güvenliği, 

  ÇASGEM’e sunulan iş güvenliği mühendis-
liğinin sektör için özel eğitim programları,

  YOL-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı ile ortaklaşa yürütülen “2006 yılı İn-
şaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kampan-
yası” , 

  Güvenli İnşaat - Şantiyede İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kitabı,

  İş Sağlığı Güvenliği Kitabı,

  İnşaatta Sağlık ve Güvenlik Kitabı, 

  Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen 
İnşaat Sektöründe İş Kazalarını Önlemek-İş 
Sağlığı ve Güvenliğinde Animasyonlu Öğ-
renme Proje ortağı. 

Bu süreçte çalışmalarını Mesleki Yeterlilik Kurumu 
ile paralel yürüten İNTES, sektörün ihtiyaçlarının 
karşılanması için bugün 55 meslekte standartların 
belirlenmesi çalışmalarını yürütmektedir. Stan-
dart çalışmaları tamamlanan meslekler Resmi 
Gazete’de ilan edilmektedir. Standardı hazırlanan 
mesleklerin ulusal yeterliliklerini de belirlemek 
üzere MYK tarafından görevlendirilen İNTES’in 
tamamladığı 22 mesleğin ulusal yeterliliği onay-
lanmıştır. 

İNTES’in MYK; Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK) 
ile imzalamış olduğu 09.07.2008 tarihli Mes-
lek Standartları Hazırlama İşbirliği Protokolü ve 
08.12.2009 tarihli Ulusal Yeterlikler Hazırlama 
Protokolü kapsamında sektörün yoğun talep 
gösterdiği ‘İş Sağlığı Güvenliği Elemanı’ meslek 
standardı hazırlanmıştır. Çalışmalar İNTES tarafın-
dan organize edilen özel ve kamu kurumlarından 
temsilcilerin görev aldığı geniş bir teknik ekiple 
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yürütülmüştür. İSG elemanı meslek standardı, 
Ulusal Meslek Standardı olarak 11.12.2009 tarih 
ve 27429 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
Hemen ardından başlatılan, sınav ve belgelendir-
me esaslarının yer aldığı ulusal yeterlilik çalışma-
ları da tamamlanmış ve ulusal yeterlilikleri onay-
lanmıştır. 

Diğer yandan sektör çalışanlarında ve işveren-
lerde bilinç yaratılması için inşaat sektörüne özel 
geliştirilen her meslek standardında, ana görev ve 
ilgili başarım ölçütleri İSG önlemleri almak üzerine 
oluşturulmuştur. Aynı şekilde ulusal yeterlilikler 
ölçme ve değerlendirme uygulamaları için gelişti-
rilen soru bankalarında İSG konularını içeren teo-
rik ve pratik sorular tanımlanmıştır. Böylece, ölçme 
ve değerlendirme sınavlarında adayların, mesleki 
bilgi ve becerilerinin yanı sıra kişisel koruyucu do-
nanım malzemelerini eksiksiz ve doğru kullanımı, 
işe başlamadan önce gerekli iş sağlığı ve güvenliği 
ve çevre güvenliği tedbirlerini alma konularında 
yeterlilikleri de değerlendirilmektedir. 

İNTES, bu arada çalışmalarının uluslararası boyutta 
olması amacıyla kısa adı İNTES MYM olan Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi’ni kurmuştur 
TÜRKAK’a akredite olan İNTES MYM tarafından ve-
rilen tüm belgelerin geçerliliği olacaktır. 

İnşaat sektöründe “İş Sağlığı ve 
Güvenliği” bilincini oluşturma 
hedefiyle yola çıkan İNTES, 
bu amaçla üzerine düşen 
görevleri bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da yerine 
getirmekte kararlıdır. Projelerini 
uluslararası standartlarda ve 
bilimsel metotlarla gerçekleştiren 
İNTES’in, inşaat sektöründe 
olduğu kadar çalışma hayatının 
geneline ilişkin standartların 
oluşturulmasına katkısı sürecektir. 

Güvenli Yarınları, Güvenli 

Türkiye’yi Birlikte İnşaa 

Edelim…
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Mühendislik  
Eğitiminde İSG

Burak BİRGÖREN

Kırıkkale Üni. Müh. Fakültesi Endüstri Müh. Böl. Başkanı
H. Murat ÜNVER

Kırıkkale Üni. İSG Eğitim Programı Koordinatörü
Veli ÇELİK, Kırıkkale Üni.  Müh.  Fakültesi Dekanı, 
Mühendislik Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi
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İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular son yıllarda 
Türkiye’de gerek çalışan tarafların, gerek işveren-
lerin gerekse devlet organlarının giderek daha 
çok önem verdiği başlıca konular arasında yer 
almaktadır. Şüphesiz bunda Türkiye’nin AB mük-
tesebatına uyum sürecinin rolü çok büyüktür. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz on 
yıl içinde konu ile ilgili çok sayıda AB direktifini yö-
netmelik olarak yayımlamıştır. Türkiye’de iş haya-
tında önemli bir dönüşüme yol açması beklenen 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da 30 Haziran 2012 
tarihinde yayımlanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği konularının mühendislik 
camiasının ilgisini yaygın şekilde çekmeye baş-
laması, 2010 yılı Kasım ayında İş Güvenliği Uz-
manlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle baş-
lamıştır.  Bu yönetmeliğe göre en az elli işçi çalış-
tıran işyerleri, işyerinin tehlike sınıfına ve işçi sayı-
sına bağlı olacak şekilde kısmi ya da tam zamanlı 
iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü 
altına girmiştir. İş güvenliği uzmanı olabilecek-
lerin mezun olmaları gereken lisans ve ön-lisans 
programları incelendiğince, bu mesleğin ağırlıklı 
olarak mühendislerin gerçekleştireceği bir meslek 
olacağı görülmektedir.

Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte Bakanlıkça 
yetkilendirilen özel ve resmi eğitim kurumları ile 
üniversiteler yoğun şekilde iş güvenliği uzman-
lığı eğitimi vermeye başlamışlar ve bu eğitimler-
den geçen uzman adayları iş güvenliği uzmanlığı 
sınavlarına girmişlerdir. Bu sınavlar yılda iki kez 
düzenlenmektedir ve her sınava başvuran aday 
sayısı binlerle ifade edilmektedir. Bu yoğun ilgi 
doğaldır, çünkü iş güvenliği uzmanlığı mühendis-
ler için yeni bir istihdam alanı oluşturmaktadır. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Ömer Dinçer, 
2011 yılı başlarındaki bir demecinde tahminen 
toplam 16 bin kişilik bir istihdam beklediklerini 
belirtmiştir1. Bu sürece paralel olarak işyeri hekim-
liği eğitimleri ve sınavları da doktorlar tarafından 
yoğun ilgi görmektedir. İş güvenliği ile ilgili konu-
lar ağırlıklı olarak iş güvenliği uzmanlarının yetki 
ve sorumluluk alanına girmekte, benzer şekilde iş 
sağlığı ile ilgili konular da işyeri hekimlerinin ala-
nında yer almaktadır.

Elbette iş güvenliği, sadece uzmanların ilgi ve so-
rumluluk alanına giren bir konu değildir. Yukarıda 
kısaca son yıllarda ilgi görmesinin popüler bir ne-
denine değinilmiştir. Konu bir işyerinde görev ya-
pan tüm mühendislerin de bilgi sahibi olması, so-
rumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gereken, 

insan hayatını ön plana alan çağdaş bir yaklaşımı 
ifade etmektedir. Özellikle orta veya üst düzey yö-
neticilik görevi üstlenen mühendislerin iş kanunu 
ve ilgili mevzuat gereği nasıl sorumluluklar taşıdık-
larını, olası bir iş kazasında veya meslek hastalığı 
ortaya çıktığında kanunlar karşısında suçlu duru-
muna düşmemek için ne tür yönetsel ve teknik 
tedbirleri hangi yollarla almaları gerektiğini bilme-
leri gerekmektedir. Bu da iş güvenliği konusunda 
temel bir eğitim almaları ile gerçekleştirilebilir.

Mühendislik Eğitiminde İş Güvenliği
AB’deki genel yaklaşım, bu tür bir temel eğitimin 
önce mühendislik fakültelerinde verilmesi, ardın-
dan işyerlerinde meslek içi eğitimlerle konunun 
taze tutulması ve mühendislerin bilgilerinin gün-
cellenmesi yönündedir. Halbuki Türkiye’de iş gü-
venliği konusu uzun yıllar boyu Mühendislik Fa-
kültelerinde ihmal edilegelmiştir. Bu ders nadiren 
bir zorunlu ders olarak okutulmakta, çoğunlukla 
seçmeli dersler arasında yer almakta, bu dersler 
de konu uzmanı öğretim elemanı bulunamadı-
ğından genellikle açılamamaktadır. Bu konuda 
Maden Mühendisliği Bölümleri bir istisnadır, ma-
dencilik sektöründe ölümlü iş kazaları oranının 
çok yüksek olması nedeniyle konu, ilgili derslerde 
genellikle ele alınmaktadır.  

Diğer taraftan mühendislik fakültelerindeki bu 
geleneksel yaklaşım da Türkiye’nin AB müktese-
batına uyum sürecinde ciddi bir değişime girmiş-
tir. Bu bağlamda Bologna süreci dikkat çekmek-
tedir. Bologna Süreci, Avrupa’da yükseköğretimde 
birlik sağlamayı ve böylece bir yükseköğretim 
alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. 
Bu amaçla 2008 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki 
tüm üniversitelerde Bologna eşgüdüm komis-
yonları oluşturularak üniversitelerin yeniden ya-
pılandırılması ve sürdürülebilir gelişmesinin yön-
lendirilmesi amaçlanmıştır2. Bologna sürecinde 
bütün üniversitelerde ve dolayısıyla mühendislik 
fakültelerinde başlatılan önemli çalışmalardan 
biri müfredatın yeniden yapılandırılmasıdır. Bu-
nun için de öncelikle yapılması gereken çalışma, 
program yeterliliklerinin belirlenmesidir. Program 
yeterlilikleri ile bir mühendislik programındaki, 
örneğin bir endüstri mühendisliği bölümündeki 
eğitim ve öğretimin mezunlarına ne tür bilgi, be-
ceri ve yetkinlikler kazandıracağı ifade edilmek-
tedir. Program yeterliliklerini her bir mühendislik 
bölümü kendisi belirleyebilmektedir. Ancak, bu-
nun için de uyulması gereken bir genel çerçeve 
söz konusudur. AB’deki sürece paralel şekilde 
Türkiye’de YÖK, 2011 yılı Ocak ayında Türkiye Yük-



seköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikle-
rini Genel Kurul Kararı olarak yayımlamıştır3.

Mühendislik ile ilgili yeterlilikler, Mühendislik, 
Üretim ve İşletme Temel Alan Yeterlilikleri başlığı 
altında ele alınmıştır. Burada çalışanların sağlığı, 
çevre ve iş güvenliği konularında mühendislik 
öğrencilerine bilinç kazandırılması  mühendislik 
eğitiminde sağlanması gereken bir yeterlilik ola-
rak yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusu-
na yapılan bu vurgunun mühendislik eğitiminde 
iş güvenliği konusunun ele alınma şekli üzerinde 
önemli etkileri olacaktır. Bu konuyu program ye-
terlilikleri içine bir zorunluluk olarak katan bölüm-
ler, müfredattaki derslerle bu yeterliliği ilişkilen-
dirmek durumunda kalacak ve dolayısıyla konu 
üzerine açılan ya da konunun kısmen anlatıldığı 
derslerin sayısı çoğalacaktır.   

Ancak, mühendislik fakültelerinde konu uzmanı 
ya da konuyla ilgilenen öğretim elemanı bulmak 
güçtür. Bunun önemli bir nedeni, iş güvenliği 
konusunun mühendislik bölümlerinin anabilim 
dallarında açıkça yer almaması, bunun bir sonucu 
olarak da konuyla doğrudan ilgili öğretim üyele-
rinin yetişmemiş olmasıdır. Bu açıdan sevindirici 
bir nokta, doçentlik sınavlarına giren adayların 
uzmanlık alanlarını belirlemek amacıyla kullan-
dıkları anahtar sözcükler arasında işçi sağlığı ve iş 
güvenliği sözcüğünün yer almasıdır; bu, mühen-
dislik fakültesi öğretim elemanlarının iş güvenliği 
konusuna yönelmesini teşvik edici bir husustur. 

Yine de kısa dönemde öğretim elemanı açığının 
kapanması beklenmemelidir.   

2001 yılından bu yanı her yıl iki kez toplanan Mü-
hendislik Dekanları Konseyi (MDK) de iş sağlığı ve 
güvenliği konusuna son yıllarda önem vermek-
tedir. 2009 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 19. 
MDK’ne İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yar-
dımcısı Dr. Rana Güven davet edilmiş, kendisi fa-
külte dekanlarına Mühendislik Eğitiminde İş Sağ-
lığı ve Güvenliğinin Önemi üzerine bir seminer 
vermiştir4. Ayrıca 2012 yılı Kasım ayında yapılacak 
MDK’ne de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür-
lüğünden bir üst düzey yetkilinin davet edilerek 
kendisinden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu hakkında bir aydınlatma semineri talep 
edilmesi planlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans 
Programları
Yükseköğrenim programlarındaki öğrencilerin 
%40’a yakın kısmı ara eleman ihtiyacını karşılamak 

üzere öğrenim veren meslek yüksekokullarında 
öğrenim görmektedir5. İş sağlığı ve güvenliği ala-
nında 13 meslek yüksekokulunda program bulun-
maktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlü-
ğünün yayınladığı 27.11.2010 tarihli İş Güvenliği 
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitim-
leri Hakkında Yönetmelik sayesinde iş güvenliği 
uzmanı belgesi almaya hak kazanabilen mezunlar, 
fakülte mezunu uzmanlarla eşit hak ve sorumlu-
lukla görevlerini yerine getirebilmektedirler. Bu 
durum hem ülke çapında ihtiyaç duyulan iş güven-
liği uzmanlığının karşılanması açısından hem de 
yüksekokul mezunlarının istihdam imkânlarının 
gelişmesi açısından önemli bir fırsat oluşturmuş-
tur. Bu programı seçen öğrencilerin büyük bir 
kısmının bilinçli olarak bu programa geldiği gö-
rülmektedir. Programı tamamlayanların önemli 
bir kısmı iş sağlığı ve güvenliği alanında istihdam 
edilmektedir. Bu da programların doğrudan ama-
cına uygun öğrenci yetiştirdiğine bir delildir. Ayrı-
ca lisans öğrenimini sosyal ve sağlık bilimleri gibi 
mevzuata göre iş güvenliği uzmanı olamayacak 
programlarda yapan kişilerin iş güvenliği uzmanı 
olma arzusu bu meslek yüksekokullarında ilave iki 
yıl okumalarıyla gerçekleştirilebilmektedir. 

Lisanüstü Programları
Şu an itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 
yüksek lisans eğitimi veren 8 üniversite bulun-
maktadır6. Bu alanda yüksek lisans yapanlar, adı 
geçen 2010 tarihli yönetmelik gereği doğrudan 
B sınıfı, doktora yapanlar ise A sınıfı iş güvenliği 
uzmanı olmak üzere sınava girme hakkı elde et-
mişlerdir. Türkiye’deki iş güvenliği uzmanlarının 
büyük bir bölümü C sınıfıdır. Bunların B sınıfı uz-
man olabilmeleri için 3 yıl fiili görev yaptıklarını 
belgelemeleri, bir eğitim kurumundan uzaktan ve 
örgün eğitim almaları ve ardından sınava girme-
leri gerekmektedir. Oysa bir buçuk yıl sürecek bir 
tezsiz yüksek lisans eğitimi ile 3 yıl görev yapma 
ve eğitim alma zorunluluğu ortadan kalkmakta, 
doğrudan sınava girme hakkı kazanmaktadırlar. 
Bu nedenli yüksek lisans programlarına yoğun ta-
lep vardır ve piyasada çalışan C sınıfı iş güvenliği 
uzmanı sayısı arttıkça talep daha da artacaktır. 

Bu alandaki programlar disiplinler arası özelliği 
ile öne çıkmaktadır. Mühendislik, tıp, hukuk ve 
fen fakültelerinin ortak gayretleri ile yürütülen bu 
programların büyük kısmı, Türkiye’de iş sağlığı ve 
güvenliği konusunun önem kazanmasına paralel 
şekilde son dönemde açılmış ve eğitim vermeye 
başlamıştır. Yoğun talebi karşılayabilmek ve özel-
likle piyasada çalışan ve derslere devam sıkıntısı 
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olan uzmanlara hitap edebilmek amacıyla 
son dönemde uzaktan tezsiz yüksek lisans 
programlarının açıldığı gözlenmektedir. Buna 
örnek olarak Yıldız Teknik Üniversitesi ile Ko-
caeli Üniversitesinin programları verilebilir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun etkisiyle 
daha da artacak talebi karşılayabilmek için 
önümüzdeki dönemde tezsiz yüksek lisans 
programlarının sayıca artması beklenmelidir.

Sonuç
İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna olan ilgi son 
yıllarda artmıştır ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun getireceği yeni pers-
pektif ve yaptırımlarla bu ilgi önümüzdeki 
dönemde daha da artacaktır. İş güvenliği uz-
manlığı, mühendisler için önemli bir istihdam 
alanı oluşturmuştur. Mühendislerin artan ilgi-
sine paralel olarak mühendislik fakülteleri de 
lisans eğitimlerinde konuya giderek artan bir 
önem vermeye başlamışlardır. Bunun önemli 
bir nedeni de YÖK’ün 2011 yılında yayımladı-
ğı Mühendislik Alan Yeterlilikleri içinde iş sağ-
lığı ve güvenliği konularının ifade edilmesidir. 
Bunun bir sonucu olarak önümüzdeki yıllarda 
mühendislik fakültelerinde konuyla ilgili ar-
tan sayıda zorunlu ve seçmeli ders açılması 
muhtemeldir. Ayrıca konu üzerine seminer, 
panel, öğrenci topluluğu etkinlikleri gibi ders 
dışı etkinliklerde de artış beklenmelidir. Artan 
ilgi yüksek lisans programlarına talep şeklin-
de de kendini göstermektedir ve bu nedenle 
son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği alanında 
birçok disiplinler arası program açılmıştır. 
Mühendislik fakültelerinin bundan sonraki 
dönemde AB iş sağlığı ve güvenliği anlayı-
şıyla uyumlu şekilde ders ve müfredatlarını 
planlamaları son derece önemlidir, ancak ne 
yazık ki konu üzerine uzman çok az sayıda 
öğretim üyesi mevcuttur. Bu eksiliğin hızlıca 
giderilmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü ile koordinasyon büyük yarar sağ-
layacaktır. Genel müdürlük, dinamik yapısı ve 
uzman kadrosuyla ciddi bir bilgi birikimine 
sahiptir ve AB’deki ilgili kuruluşlarla sürekli 
bağlantı halindedir.

Kaynaklar:
1. Bugün gazetesi, 4 Mart 2011
2. http://bologna.yok.gov.tr/
3. http://tyyc.yok.gov.tr/

4. http://mdk.anadolu.edu.tr/toplanti/program_mdk19.htm
5. Türkiye İstatistik Yıllığı, TUİK, 2010
6.  http://www.isgder.com/isgder/html/yukseklisans.htm
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Tarım sektörünün istihdamdaki payı dikkate alındığında Türkiye için 
her dönem önemli bir yere sahip olmuştur. Sosyal ve ekonomik 

gelişmeye paralel olarak ülkemiz istihdamının sektörel dağılımında yaşanan hızlı 
değişim incelendiğinde tarımın önemini hala korumakla birlikte kayda değer bir 
düşüş yaşadığı görülebilmektedir.

Tablo I’ de 1990’larda toplam istihdamın yarıya 
yakınını oluşturan tarım istihdamının 2011 yılına 
gelindiğinde yüzde 25,48 seviyesine gerilediği 
görülmektedir.

Tablo I: Tarım İstihdamının Toplam İstihdam İçerisindeki Payı

1990 1995 2000 2005 2010 2011

Toplam  
istihdam 17.988 20.587 21.580 20.067 22.594 21.110

Tarım 
İstihdamı 8.444 9.080 7.769 5.154 5.683 6.143

% 46,94 44,11 36,00 25,68 25,15 25,48
 Kaynak: TÜİK

Tarım istihdamında yer alan ücretli veya yevmiyeli çalı-
şan grubu iş hukuku ile doğrudan ilişki içerisinde olması 
açısından önemlidir. Bu grubun toplam tarım istihdamı 
içerisindeki payı bir artış trendine sahiptir. Tarım istih-
damındaki payı 2007 yılında yüzde 8,28 iken 2011 yıl 
sonunda yüzde 10,14’e yükselen ücretli veya yevmiyeli 
çalışanlar Kalkınma Planlarında sıkça değinilen olası bir 
tarım iş kanununun da öncelikli muhatabı olacaktır. 

Ülkemizde kayıt dışı ekonomi oldukça yaygındır. 
Kayıt dışılığın bu denli yüksek olduğu bir ülkede 
“kayıt dışında” çalışan işçilerin sağlığının veya ça-
lışma şartlarının gerektiği gibi önemsenmemesi 
de bu durumun olağan bir sonucudur. Kayıt dışı 
oranları incelendiğinde ise kayıt dışının özellikle 
tarım sektöründe yadsınamaz bir “gerçek” olduğu 
görülebilmektedir. 2007 yılında tarım sektörün-
de yaklaşık yüzde 88 oranında kayıt dışı çalışma 
oranı görülürken bu oran 2011 yılında yüzde 84’e 
gerilemiştir. Sayısal olarak da her yıl kayıt dışı çalı-
şanların yaklaşık yarısını tarım sektöründe çalışan-
ların oluşturduğu bilinmektedir. Ekonomimizdeki 

bu eksiklik, sektörde etkin bir iş sağlığı ve güven-
liği mekanizması kurabilmek açısından önemlidir.

Nüfusunun önemli bir kısmı tarımda çalışmak-
tayken yaşanan ekonomik gelişmeler ve değişim 
doğrultusunda bu alanda bir çözülme yaşayan 
ülkemizde sektörler yeniden şekillenme evresine 
girmiş ve bu da beraberinde gerekli düzenlenme-
lerden yoksun iş alanları hem de gerekli tecrübe 
ve eğitimden yoksun çalışanlar ortaya çıkarmıştır. 
Böyle bir ekonomik ve sosyal ortamda var olan 
işçi sağlığı ve güvenliği sorunları da yeniden şe-
killenmiştir.

Bunun yanı sıra toplam istihdam içerisinde hala 
önemli bir paya sahip olan tarım sektöründe ça-
lışanların kendi alanlarına özgü sağlık ve güvenlik 
problemleri önemini korumaktadır. İşçi sağlığı ve 
güvenliği konusuna yeterince ağırlık vermemiş 
olan ülkemiz, son dönemlerde yaşamakta olduğu 
hızlı gelişim-dönüşüm sürecine paralel olarak bu 
alana da gereken önemi verme eğilimindedir.

İşçi Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin 
Bazı Veriler
İş kazalarının sektörel dağılımı incelendiğinde 
metal sektörü (% 15), maden sektörü (% 9) ve in-
şaat sektörü (% 7,6) ile dikkat çekmektedir. Geniş 
bir istihdam kapasitesine sahip olan tarım sektörü 
de bir diğer riskli çalışma alanıdır. Tarım sektörü 
gerek dünyada gerek Türkiye’de kadın istihdamı 
açısından kritik bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra 
dünyada çocuk işçiliğinin %70’i tarım sektöründe 
görülmektedir. Her yıl 170.000 tarım işçisi hayatını 
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Grafik 1. Çalışan Gruplara Göre Tarım İstihdamı
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Grafik 2. Kayıt dışı İstihdam
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kaybettiği dünyada ölümcül iş kazalarının %50’si-
nin tarım kaynaklı olduğu bilinmektedir.

Tarım sektörü kayıt dışı çalışma açısından ele alın-
dığında da diğer sektörlerin önündedir. Gelir sevi-
yesinin düşüklüğü de bu güvencesiz alanın bir di-
ğer özelliğidir. Çalışma hayatı açısından sektörün 
riskli yanlarını genel olarak ifade etmek gerekirse 
tarım sektörü; hijyenik olmayan ortamlarda bu-
lunma, düzensiz (özellikle mevsimsel şartlardan 
kaynaklı olarak) ve çok çalışma, bilinçsiz kimyasal 
kullanımı, toz veya benzeri alerjik ortamlara karşı 
koruyucuların yetersizliği gibi sebeplerle işçi sağ-
lığı ve güvenliği açısından tehlike arz etmektedir.

İşçi sağlığı ve güvenliği konusu sektör ayrımına 
gitmeden ele alındığında da Türkiye için yapısal 
bir gerçek göze çarpmaktadır. Ülkemiz ekono-
misi bilindiği üzere KOBİ’ler ve yapmış oldukları 
imalat, pazarlama, satış gibi faaliyetler temeline 
dayanmaktadır. Ekonomide yer alan işletmelerin 
tamamına yakınının KOBİ’lerden oluştuğu bir or-
tamda da işçi sağlığı ve güvenliği alanına getiri-
lecek her yenilik ve değişikliğin KOBİ’leri ve kendi 
özel şartlarını dikkate alması kaçınılmaz olacaktır. 
Nitekim ülkemizde iş kazalarının %80’i KOBİ’lerde 
meydana gelmektedir. 

Son olarak ILO verilerine göre gelişmekte olan 
ülkelerde iş kazalarının ve meslek hastalıkları-
nın sonucu olarak oluşan ekonomik kayıpların 
GSYİH’nin yaklaşık %4’üne tekabül ettiği bilgisin-
den hareketle ülkemiz için bu alandaki sorunlar-
dan dolayı 40 milyar dolar civarında bir maliyet 
oluşacağını belirtmek de bu alana özel önem ve-
rilmesi gerektiğinin bir diğer göstergesi olacaktır.

Kalkınma Planlarının İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Sorununa Yaklaşımı
Kalkınma Planları, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten son-
ra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Ka-
rarı ile uygulamaya konulan dokümanlardır. Ülke-
mizde temel dayanağı Anayasa’nın 166. Maddesi 
olan planlama uygulamasının en belirgin özelliği 
kamu kesimi için emredici, özel kesim için ise yol 
gösterici nitelikte olmasıdır. Plan hazırlıkları sı-
rasında teşkil edilen geçici ve daimi özel ihtisas 
komisyonları vasıtasıyla toplumun çeşitli kesim-
lerinin ekonomik ve sosyal politikalar ve hedefler 
konusundaki görüş ve istekleri kalkınma planları-
na yansıtılabilmektedir. Çok boyutlu ve kapsamlı 
bir şekilde Kalkınma Bakanlığı (Devlet Planlama 

Teşkilatı) tarafından hazırlanan Kalkınma Planları 
yıllık programlarla uygulamaya geçirilmektedir.

İşçi sağlığı ve güvenliği önemli bir çalışma hayatı 
konusu ve çalışma sorunudur. İşçi sağlığı ve gü-
venliği konusunun Kalkınma Planlarında ele alın-
ması ise 1963-1967 yılları arasını kapsayan Birinci 
Kalkınma Planına kadar gitmektedir. İlk Kalkınma 
Planından itibaren işçi sağlığı ve güvenliği mese-
lesinin ele alınması bir takım benzerlikler göster-
miştir. Buna göre;

İşçi sağlığı ve güvenliğine yönelik tespit ve öne-
riler planların istihdam, çalışma hayatı, sağlık ve 
sosyal güvenlikle ilgili kısımlarında yoğunlaşmış-
tır.

 İş sağlığı ve güvenliği konusu tüm sektörler 
için geçerli olmakla birlikte özellikle tarım 
sektörünün diğer sektörlere nazaran bu 
kapsamda yeteri kadar değerlendirilmedi-
ği, konunun ağırlıklı olarak sanayi sektörü 
odaklı ele alındığı görülmüştür.

 Bu alanda yeteri kadar etkin bir denetim 
mekanizmasını bulunmaması ve kapsayıcı 
bir yasal düzenlemenin eksikliği yönünde-
ki tespitler dikkat çekmiştir.

 Tarım sektörü için ayrı bir İş Kanununun 
yürürlüğe konulması ihtiyacı belirtilmiştir.

 Sekizinci Kalkınma Planını ile birlikte bir-
çok alanda gerçekleştirilmesi düşünülen 
faaliyetlerde olduğu gibi işçi sağlığı ve 
güvenliği konusu da AB ve ILO norm ve 
standartları doğrultusunda düzenlenmeye 
çalışılmıştır.

Kalkınma Planlarında İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği 
1963-1967 yılları arasında uygulanmak üzere ha-
zırlanan Birinci Kalkınma Planının sağlıkla ilgili 
bölümünde “ İşçi Sağlığı Programı” adı altında dü-
zenlenen programla birlikte 10.000’den fazla işçi 
olan şehirlerde özel işçi sağlığı dispanserlerinin 
kurulması planlanmış ve bu işçi sağlığı merkezle-
rinin sayısının Planın son uygulama yılı olan 1967 
yılında 31 olması yönünde bir hedef belirtilmiştir. 
İlk Kalkınma Planında göze çarpan bir diğer husus 
ise sosyal güvenliğe ilişkin olarak tarım sektörün-
de işçi olarak çalışanların ve çiftçilerin de genel 
sosyal güvenlik düzeni içine alınması yönünde 
çalışmalar yapılacağının ifade edilmesidir.
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İkinci Kalkınma Planında         
(1968-1972) “Çalışma Sorunları”
Başlığı altında «İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı» konu-
su ayrı bir başlık olarak ele alınmış ve burada iş 
kazaları, meslek hastalıkları gibi konulara ilişkin 
ayrıntılı tespitlere yer verilmiştir. Mevcut iş kanu-
nunun sanayi ve hizmetler sektöründe ücretin 
korunması, asgari ücretlerin tespiti, kıdem tazmi-
natı, çalışma süreleri, kadın ve çocuk isçilerin ko-
runması, iş güvenliği ve işçi sağlığı, iş sözleşmeleri 
konularını kapsadığının ancak tarımda çalışanla-
rın kapsam dışında kaldığının ifade edildiği plan-
da tarım işçilerinin kendilerine özgü çalışma şart-
larını düzenlemek amacıyla müstakil bir «Tarım İş 
Kanunu» çıkarılacağı belirtilmiştir. Bu kanunla bir-
likte tarımda çalışanların çalışma şartları kanunla 
düzenlenecek, tarımda, köy, el ve ev sanatlarında 
çalışan isçilerin iş kazaları ve meslek hastalıkları 
için, sağlık hizmetlerini sosyalleştirme program-
larına ek olarak sosyal güvenlik imkânlarının sağ-
lanmasına da temel oluşturacağı düşünülmüştür. 
Bunun yanı sıra iş kazaları ve meslek hastalıkları 
yüzünden çalışma güçlerini bir ölçüde kaybet-
miş olanların yeniden bir işe yerleştirilebilmeleri 
için rehabilitasyon merkezleri ile İş ve İşçi Bulma 
Kurumu’nun işbirliği içinde çalışarak bu kişilerin 
geleceklerinin güvenlik alınması doğrultusunda 
önlemler alınması amaçlanmıştır.

Üçüncü Kalkınma Planı 1973-1977 yılları arasını 
kapsamış ve mevsimlik tarım işçilerinin önemli bir 
sorun olduğu hususuna değinilerek Tarım İş Ka-
nununun çıkarılmasındaki gecikmenin önemli bir 
çalışma kesiminin mağdur edilmesine yol açtığı 
tespitinde bulunulmuştur. Planda üniversiteler-
de ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı 
kuruluşlarda işçi sağlığı konusunda hekimlerin 
ve yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesi için 
bölümlerin açılması bir tedbir olarak öngörülmüş-
tür. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün faali-
yetlerinde sanayinin yoğunlaştığı noktalara ağır-
lık vermesinin gerekliliği yönündeki vurgu daha 
önce bahsedilen sanayi sektörü odaklı iş sağlığı 
ve güvenliği politikasının bir yansıması olarak dik-
kat çekmektedir. 

1979-1983 dönemi için hazırlanan ve tarım işçile-
rinin Tarım İş Kanunun yokluğundan ötürü tarım 
işçilerinin güvensiz durumlarının devam ettiğine 
yer veren Dördüncü Kalkınma Planında “Sanaileş-
me sürecine uygun olarak etkin işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin alınması ve yaygınlaştırıl-
ması” yönündeki politikada ile yine sanayi odaklı 

bir yaklaşım öne plana çıkmıştır. Beşinci Kalkınma 
Planı 1985-1989 döneminde uygulanmış ve pla-
nın sağlık kısmında işçilerin, çalışma ortamının 
şartları nedeniyle sağlığının bozulmasının ön-
lenmesi ve işçilerin çalışma ortamının tehlikele-
rinden korunması bir ulusal sağlık politikası ilkesi 
olarak belirlenmiştir. 

Altıncı Kalkınma Planı (1990-1994) işçi sağlığı 
ve güvenliğinin ülke politikası olarak ele alınması 
açısından önemli mantık ve yöntem değişimleri-
nin yaşandığı bir plan olarak dikkat çekmektedir. 
Zira bu planda çalışma hayatı tedbirleri arasında iş 
kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin geliş-
tirilmesi ve işyeri hekimliği uygulamasının, organi-
ze sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi sitelerini 
de (KSS) kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması çok 
somut tedbirler olarak göze çarpmaktadır. İşyeri 
hekimliği kavramı ülkemiz hukukunda ilk kez 1930 
tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun-
da yer almış olmakla birlikte Kalkınma Planlarında 
ve ülke politikasında bu denli somut ve sistema-
tik bir şekilde ele alınması Altıncı Kalkınma Planı 
dönemine rastlamıştır. Bunun yanı sıra iş sağlığı ve 
güvenliği alanına yönelik gerçekleştirilecek faali-
yetlerin OSB ve KSS’ler üzerinden yürütülmesi fikri 
de bu alandaki bir diğer önemli farkındalıktır. Yine 
sanayi ön plana çıkarılmakla birlikte OSB ve KSS’ler 
gibi işçiler ve işyerleri açısından toplulaştırılmış 
alanlara yönelinmesi önemli bir adım olmuştur. 
Bu gibi noktalar birçok meselede olduğu gibi işçi 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak da alınacak ön-
lemlerin, gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve ulaşıla-
cak hedeflerin daha sistemli ve kolay bir şekilde 
yürütülmesine olanak sağlayacak yerlerdir. 

1996-2000 döneminde uygulanmak üzere hazır-
lanan Yedinci Kalkınma Planı da diğer planlar gibi 
Tarım İş Kanununun yokluğu ve bu eksikliğin yol 
açtığı sıkıntılara değinmiş ve bir diğer ortak husus 
olan “çalışma hayatında denetimin yaygınlığının ve 
etkinliğinin artırılması” konusuna vurgu yapmıştır. 

Sekizinci Kalkınma Planı da (2001-2005) iş sağlı-
ğı ve güvenliği meselesine yaklaşımın artık AB ve 
ILO norm ve standartları kapsamında ele alınması 
yönünde getirmiş olduğu yenilikle iş sağlığı ve gü-
venliği alanında bir diğer kilometre taşı olmuştur. 
Ülkemizin bu yıllarda Avrupa Birliği konusunda ka-
rarlı bir yola girmiş olması tüm politika alanlarına 
yansıdığı gibi iş sağlığı ve güvenliği alanında da 
kendini göstermiştir. Diğer bir önemli adım ulusal 
düzeyde sosyal tarafların da yer alacağı bir İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmasının Planın 
hedefleri arasında sayılmış olmasıdır. Toplumun 
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önemli bir kesimini ilgilendiren böylesine önemli 
ve çok yönlü bir konunun sosyal diyalog çerçeve-
sinde ele alınmasına yönelik politikalar geliştiril-
mesi modern ve doğru bir yaklaşım olmuştur. 

Şu an uygulanmakta olan Dokuzuncu Kalkınma 
Planı 2007-2013 yılları arasında uygulanmak üze-
re yürürlüğe konmuş ve yine iş sağlığı ve güvenli-
ği alanında ILO ve AB norm ve standartlarına uyu-
mun önemine vurgu yapılmıştır. Bunun yanı sıra iş 
sağlığı ve güvenliği konularında başta iş kazaları 
ve meslek hastalıkları olmak üzere tüm çalışanları 
kapsayan ulusal düzeyde bir veri tabanı oluştu-
rulması yönündeki hedef de gerçekleştirilmesi 
gereken önemli kurumsal düzenlemeler arasında 
sayılmıştır. 

Sonuç 
Çalışmalarına başlanması düşünülen Onuncu 

Kalkınma Planını kapsamında oluşturulacak Özel 
İhtisas Komisyonlarından birinde işçi sağlığı ve 
güvenliği konusunun ayrı bir şekilde ele alınması 
ve bu komisyonun üzerinde duracağı meseleler 
arasında da tarımda çalışanların sağlık ve güvenlik 
sorunlarının bulunması iş sağlığı ve güvenliği ala-
nındaki sorunların çözümüne yapılacak önemli bir 
katkı olabilecektir. İşçi sağlığı ve güvenliği konusu-
nun ihtisas komisyonunda ele alınması ve ardın-
dan hazırlanacak Kalkınma Planında yer alması, 
bu alanın ülke politika ve hedefleri açısından “ön-
celikli faaliyet alanları” arasına girmesi anlamına 
gelmektedir. Bunun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği 
sorunlarının Yıllık Programlarda düzenlenen so-
mut tedbirlerde mümkün olduğunca yer bulma-

sı ve Yatırım Programlarında gerek tarım gerekse 
tarım dışı sahada çalışanların çalışma koşullarının 
daha sağlıklı daha güvenlikli kılınması doğrultu-
sunda projelere yer verilmesi sorunun çözümüne 
yapılacak diğer temel ve önemli katkılar olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki 2009 yılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu verilerine bakıldığında ülkemiz-
de günde 176 iş kazasının yaşandığı ve bu kazalar 
sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği bundan daha 
fazlasının da iş göremez bir hale geldiği görül-
mektedir. Bu sebeple şu an meclise sevk edilmiş 
bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Tasarısı-
nın yasalaşarak yürürlüğe girmesi sorunların çö-
zümüne yönelik köklü ve temel bir adım olacaktır.

Böyle bir ortamda gerek Kalkınma Bakanlığı tara-
fından hazırlanan hükümete ait temel doküman-
larda gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının  
temel nitelikteki çalışmalarında işçi sağlığı ve gü-
venliğine ilişkin faaliyetlerin daha sık konu edil-
mesi ve ön plana çıkarılması son derece önemli-
dir. Uluslararası standartlar paralelinde mevzuat 
değişiklikleri, yeni ve etkin kurumsal mekaniz-
maların geliştirilmesi, yatırım programlarında işçi 
sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ya da dolaylı il-
gisi olan projelere daha fazla yer verilmesi, iş kaza-
ları ve meslek hastalıklarına yönelik kapsamlı bir 
takip mekanizmasının oluşturulması, bu alandaki 
çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi ama-
cıyla kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun 
artırılması daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ha-
yatına ulaşabilmek için dikkate alınması gereken 
en temel hususlar olacaktır.
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Bu çalışmada tarım işgücünün hastalık ve yaralanmaları ile erken ölümle-
rin önlenmesine yönelik dünyada yapılan çalışmaların sunulması amaçlan-
mıştır. Çalışmada literatür taraması yapılmış ve uluslararası kuruluşların 
istatistikleri taranmıştır. Yapılan çalışmalar kırsal alanda yaşayanların genel 
sağlık statülerinin iyi olduğunu, ancak tarım işkolunun iş sağlığı açısından 
en kötü meslekler arasında olduğunu göstermektedir. Tarımda kaza, yara-
lanma ve hastalıkların uygun müdahale programlarıyla önlenebileceği ka-
nıtlanmıştır. 

Giriş
Tarım, birçok ülkede en tehlikeli sektörlerden biridir. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre (ILO), 1,3 mil-
yar tarım işçisinden her yıl 170 000 kişi ölmekte, önemli bir kısmı ciddi şekilde yaralanmakta veya mes-
lek hastalığına yakalanmaktadır.  Biyosidallere maruz kalma ile tarım makinelerine bağlı kazalar dünya-
da tarım sektöründeki ölüm, yaralanma ve hastalıkların iki temel nedenidir. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 
EUROSTAT’a göre, tarım bölgede inşaat’tan sonra en tehlikeli sektör olarak tanımlanmaktadır.1  Çocuklar, 
kadınlar, yaşlılar ve göçebe mevsimlik tarım işçileri tarımda çevresel etkilenim nedeniyle yaralanma ve 
hastalık riskinin en fazla görüldüğü gruplar olarak tanımlanmaktadır.2  Tarımda çalışanların iş güvenliği 
açısından yeterli düzeye gelmemiş olmasının önündeki temel nedenler; tarımda çalışanların genellik-
le örgütsüz oluşu, eğitim düzeylerinin düşüklüğü, kadın işçilerin çoğunlukta oluşu, çalışanlar arasında 
mevsimlik ya da geçici olanların oranının yüksek olmasıdır.1

Tarım sağlığı ve güvenliği alanında, tarım hekim-
liği, tarım güvenliği, kırsal hekimlik gibi kavramlar 
sıklıkla kullanılmaktadır. Kırsal sağlık, kırsal alanda 
yaşayanlar için erişilebilir uygun sağlık hizmet-
lerinin geliştirilmesini, tarım sağlığı ve güvenliği 
tarım toplumlarında yaralanma ve hastalıkları 
azaltmayı amaçlayan çalışmaları, tarım tıbbı (Ta-
rım Hekimliği) iş ve çevre hekimliği ve iş sağlığı 
alanına odaklanan disiplini, agromedicine, tıp fa-
kültelerinden topluma bilgi ve çözüm yollarının 
yayılması için oluşturulan süreç ve ağları, tarım 
güvenliği ise akut tarım yaralanmalarını azaltmak 
için eğitim ve diğer yöntemlerin kullanıldığı çalış-
maları ifade etmektedir.4  

Tarihsel Süreç
Tablo 1’de tarım sağlığı ve güvenliği çalışmaları-
nın tarihsel gelişimi özetlenmiştir. 1700´lü yıllarda 
İtalyan bir doktor olan Bernardo Ramazzini´nin 
Latinceden çevrilmiş İşçi Hastalıkları adlı 
kitabı’nda bugün hala birçoğunu kabul ettiğimiz, 
kendi tarım hastalarında gözlemlediği birçok işle 
ilgili hastalığı tanımlamıştır. İş hekimliği ve iş sağ-
lığı (özellikle tarım hekimliği) kayıtları genelde 
onun yazdıklarına dayanmaktadır. Daha sonra 
Japonya´da Toshikazu Wakatsuki tarım toplum-
larına uygun sağlık hizmeti modeli geliştirmiştir. 
Polonya’da Lubnin Üniversitesi’nde 1951 yılında 

Şekil 1. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Alanında kullanılan Kavramlar

Kırsal Sağlık
Kırsal alanda yaşayanlar için 

erişebilir ve uygun sağlık 
hizmetlerinin geliştirilmesi

Tarım Tıbbı (Tarım 
Hekimliği)

Tarımda iş ve çevre 
hekimliği alanına odaklanan 

bir disiplin

Agromedicine
Tıp fakültelerinden topluma 

bilgi ve çözüm yollarının 
yayılması için oluşturulan 

süreç ve ağlar

Tarım Güvenliği
Akut tarım yaralanmalarını 

azaltmak için eğitim ve 
diğer yöntemler

Tarım Sağlığı ve Güvenliği
Tarım toplumlarında hastalık 

ve kazaları önlemek için 
yapılan çalışmalar
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çiftçilerde iş sağlığına odaklı ilk araştırma enstitü-
sü kurulmuş, 1984’te adı Tarım Hekimliği Enstitü-
sü olarak değiştirilmiştir.4 Enstitü 1994’de Tarım ve 
Çevre Hekimliği adında bir dergi çıkarmaya başla-
mıştır. 5 Amerika´da 1955 yılında Lowa Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde Tarım Hekimliği Enstitüsü kurul-
muş, birer doktor, endüstriyel hijyenist, veteriner 
hekim, mikrobiyolog, antropolog, tarım mühen-
disi ve  toksikologdan oluşan bir multi-disipliner 
ekip çalışmaları yürütmüştür.4, 6 Bu enstitü bugün 
Lowa Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi´nde Kırsal 
ve Çevre Sağlığı Enstitüsü adıyla eğitim ve araştır-
ma çalışmalarını yürütmektedir. Kanada Saskatc-
hewan Üniversitesi’nde de 1990’lı yılların başın-
dan itibaren bu alanda çalışmalar yoğunlaşmış, 
halen tarım sağlığı, kırsal sağlık ve çevre sağlığı 
olarak bilinen Tarım Hekimliği Merkezi´ni geliştir-
mişlerdir.4

Tarım Sağlığı ve Güvenliği Alanında 
Çalışanların Eğitimi
Genel olarak incelendiğinde, tarım topluluklarının 
sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler multidi-
sipliner ekip anlayışıyla yürütülmektedir. Ancak, 
bazı ülkelerde tarım sağlığı ve güvenliği uzman-
ları da bulunmaktadır.  Mezuniyet öncesi eğitim 

programlarında birinci basamak hekimi, hemşi-
resi, veteriner hekimler, sosyal hizmet uzmanları, 
acil tıp teknisyenleri, halk sağlığı uzmanlarına yö-
nelik tarım sağlığı ve güvenliği dersleri ile saha uy-
gulamaları bulunmaktadır. Lowa Üniversitesi’nde 
tarımsal yaralanmalar ve hastalıklar konusunda 
tıp öğrencilerine ve asistanlara yönelik kredili 
seçmeli bir tarım hekimliği kursu bulunmaktadır.7 

Hemşireler için yüksek lisans programı ve sürekli 
eğitim programları ve sertifika programları yer al-
maktadır. Norveç´te ise interaktif bir eğitim progra-
mı geliştirilmiş, ilk seviye çiftçiler için, ikinci seviye 
tarım okulları ve yerel danışmanlar için, üçüncü se-
viye ise araştırmacılar ve öğretim elemanları için-
dir. Dünya genelinde sınırlı sayıda tarım sağlığı ve 
güvenliği eğitim programı bulunmaktadır. Çeşitli 
üniversitelerde sağlık çalışanları için devam eden 
yüksek lisans ve doktora programları bulunmakta-
dır. Kanada’da Saskatchewan Üniversitesi, ABD’de 
Lowa Üniversitesi, Kentucky Üniversitesi, Kuzey 
Karolina Üniversitesi, Pensilvanya Devlet Üniversi-
tesi, Ohio Devlet Üniversitesi, Purdue Üniversitesi, 
Illinois Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Utah 
Devlet Üniversitesi’dir.4 Mutel ve Donham kırsal 
sağlık çalışanlarına klinik çalışma, toplum hizme-
ti, sağlık eğitimi ve araştırmaları içeren bir model 
önermişlerdir.8  Toplum içindeki sağlık çalışanlarını 
sağlık lideri olarak tanımlayan bu modelde, sağ-

Tablo 1:  Dünya´da Tarım Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Çalışmaların Tarihsel Süreci

Yıl İçeriği
1711 Bernardo Ramazzini ‘nin İşçilerin Hastalıkları’ adlı kitabının yayınlanışı

1945 Toshikazu Wakatsuki´nin Japonya´nın Saku Merkez Hastanesi’nde tarım toplulukları için gezici 
hekimlik ve önleme programını başlatması 

1951 Polonya´nın Lublin şehrinde Tarım Hekimliği Enstitüsünün kuruluşu 

1955 Iowa Üniveritesi´nde Tarım Hekimliği Enstitüsü´nün kuruluşu 

1961 Fransa´da Uluslararası Tarım Hekimliği ve Gezici Köy sağlığı Derneği´nin kuruluşu 

1965 Uluslararası Tarım Hekimliği ve Köy Sağlığı Derneği Dergisinin yayınlanışı 

1973 Kolorada Devlet Üniversitesi’nde Köy Kırsal Çevre Sağlığı Enstitüsünün kuruluşu 

1973 Agromedicine terimi´nin ilk olarak John Davies tarafından kullanılışı 

1974 Iowa Üniversitesi´nde tarım hekimliği eğitim programının başlatılması 

1976 Minnesota´da tarım hekimliği eğitici yönünü özetleyen hakemli makalenin basılması 

1979 Tarım hekimliğini tanımlayan ilk makalenin yayınlanışı 

1982 Aile Hekimliği Dergisinde yayınlanan makalede tarım hekimliği ile kırsal alanı birbirinden ayırt eden 
detayların tanımlanması 

1984 Agromedicine programının Güney Carolina ve Clemson Üniversitesi Tıp Fakülteleri´nde ilk aile 
hekimliği bölümünün bir konsorsium olarak kuruluşu 

1986 Kanada Saskatchewan Üniversitesi’nde Tarım Hekimliği ve Kırsal Çevre Sağlığı için Enstitü’nün 
kuruluşu 

1988 Kuzey Amerikalıların Agromedicine Konsorsiyumunu kurması 

1994 Agromedicine Dergisinin yayınlanması 

1994 Tarım ve Çevre Hekimliği yıllıklarının basımı 

1995 Tarım Sağlığı ve Güvenliği Dergisi’nin yayınlanması 
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lık çalışanlarının toplumun sağlık davranışlarında 
önemli etkiye sahip oldukları bildirilmektedir.

Tarım Sağlığı ve Güvenliği Alanında 
Yürütülen Çalışmalar 
 Tarım sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalış-
malar genel olarak yasal düzenlemeler, mühendis-
lik uygulamaları, ergonomi, halk sağlığı yaklaşımı, 
endüstriyel hijyen ve eğitimden oluşmaktadır.  İş 
sağlığı ve güvenliği çalışmaları çerçevesinde konu 
ile ilgili uzmanların üzerinde anlaşmaya vardığı en 
önemli nokta “önce güvenli ürün/makine/sistem 
sonra eğitim” anlayışıdır. Bu nedenle tarımda çalı-
şanlar tarafından kullanılacak her türlü ürün/ma-
kine/sistemin kabul görmüş güvenlik standartları 
içerisinde tasarlanması/üretilmesi sağlanmalıdır.1 

Yaygın olmamakla birlikte birçok sanayileşmiş 
ülkede ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), OSHA 
(İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi), HOOA (Tarım İçin 
Tehlikeli İşlerin Düzenlenmesi) başta olmak üze-
re bazı kurumların düzenlemeleri bulunmaktadır. 
Yasal düzenlemelerin nicelik ve nitelik açısından 
yetersiz personel,  işverenlerin yasaları uygula-
maması, halkın farkındalığının düşük olması ve 
yeterli kaynak ayrılmamasından dolayı denetle-
nemediği bilinmektedir. 9

Birçok iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, düzenleme 
ve uygulamaların yanı sıra mühendislik uygu-
lamalarının iş yaralanmaları ve meslek hastalık-
larından korunmada en etkili strateji olduğunu 
vurgulamaktadır. Güvenlik mühendisliğinde, ön-
celikli düzenleme tehlikeleri ortadan kaldırmaya 
yöneliktir. Bunlardan bazıları; koruyucu teknoloji 
kullanımı, uyarı işaretlerinin kullanımı, operatör-
lerin eğitimi ve kişisel koruyucu araç gereç kullan-
madır.4

Ergonomi, tarım ortamının ve aletlerin insan 
anatomisine uymasına yönelik çalışmaları içer-
mektedir. Traktörde gösterge, ışık, işaret ve uyarı-
ların olduğu kısımda kabin olması ve koltukların 
operatörün verimli bir şekilde ve güvenlik içinde 
makineyi kolayca görüp kullanabileceği şekilde 
tasarlanması örnek olarak verilebilir. 

Tarım sağlığı ve güvenliğinde halk sağlığı yakla-
şımı çeşitli endüstrileşmiş ülkelerde giderek daha 
fazla kullanılmaktadır. Mühendisliğe benzer şe-
kilde kaza ve hastalıktan korumada halk sağlığı 
yaklaşımı, insanların hata yapabileceğini varsay-
makta, ancak insan hatasının üstesinden gel-
menin yolları olduğunu göstermektedir. Kaza ve 
hastalıkları önlemede yararlanılan yöntemler halk 
sağlığı yaklaşımı, sürveyans, yürütülen programı 
değerlendirme ve izlemedir.4

Endüstriyel hijyen; mühendislik, kimya, fizik ve 
biyolojinin birleşmesiyle oluşan bir halk sağlığı 
yaklaşımıdır. Yöntem, tehlikenin kaynağını, işin 
uygulamasını ve sürecini değiştirerek tanıyıp, 
ortadan kaldırıp ya da koruyucu ekipman kulla-
narak çok faktörlü sorunu kontrol etmektir.  Hay-
vanların yaşam yerlerinde toz ve gaz maruziyetle-
rinin miktarını ve toz oluşumunu engellemek için 
yağ serpme sistemini engellemek ya da tehlikeli 
kimyasalların yerine geçen daha az toksik içeren 
maddelerin kullanılması tarımda endüstriyel hij-
yen kullanımına örnek gösterilebilir.4

Eğitim tarımda en sık uygulanan bir önleme aracı-
dır. Ancak, “sadece bilgi” veren programların kaza 
ve hastalık sonuçları açısından önemli farklılıklar 
yarattığına dair çok az kanıt bulunmaktadır. Tarım 
sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlara ve tarım 
işçilerine yönelik devlet ve özel kurumlar tarafın-
dan eğitim programları ve kurslar düzenlenmek-
tedir.

Ülke deneyimleri incelendiğinde, istenen dav-
ranış değişikliğini ortaya çıkarmada yukarıdaki 
yaklaşımların birlikte kullanıldığı entegre modelin 
etkili olduğu görülmektedir. Entegre model epi-
demiyoloji, mühendislik, endüstriyel hijyen, ergo-
nomi, sosyal antropoloji, sosyal psikoloji, sosyal 
pazarlama gibi pek çok alanın teorilerini ve bilgi-
sini kullanmaktadır. Tarımda meydana gelen kaza, 
yaralanmalar ve meslek hastalıklarının neredeyse 
tamamının belirtilen programlarla önlenebileceği 
gösterilmiştir. Bazı çalışmalardan örnekler Tablo 
3´de sunulmuştur.

Sürveyans
ve eğitim

Hizmet
Çıktıları

Müdahale İletişim

Araştırmalar

Şekil 2. Iowa Entegre Koruma Müdahalesi Modeli4
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Tablo 2.  Dünyada Tarım Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Yapılan Çalışmalara Örnekler

Çalışmalar Kim tarafından yapıldığı/Yöntemi İçeriği/Program örnekler

Düzenlemeler Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO), tarım 
sağlığı ve güvenliği alanında çalışılan ortam 
koşulları, koruyucu ekipman kullanımı, 
çalışma gibi riskleri ve ilişkili faktörleri içine 
alan sözleşmeler hazırlamıştır. 

184 no’lu sözleşme ve 192 No’lu tavsiye kararı 

Tarımsal Yayılım 
Uygulamaları 

Tüm sanayileşmiş ülkelerde\ eğitim ve 
öğretim 

İrlanda tarım ve gıda geliştirme uzmanları, 
çiftçilere bilgi veren broşürler ve el kitapçıkları 
dağıtıp, tarım güvenliği günlük kampları ile 
tarım güvenlik programları  sağlamaktadır. 

Halk Sağlığı 
Çalışmaları 

Halk Sağlığı Bölümleri/  Epidemiyoloji 
sürveyans düzenlemeleri/ uygulamaları
Endüstriyel hijyen eğitimi/davranış değişimi

Sosyal psikoloji
Sosyal pazarlama

Tarımsal alanlarda yaralanma ve hastalık 
sürveyans sistemlerinin kurulması

Birinci basamak 
sağlık hizmetleri 

Tanı-tedavi ve bireye yönelik koruyucu 
uygulamalar 

Gezici tarım güvenliği hizmetleri 

Devlet-birleşmiş 
sağlık ve güvenlik 
ortaklığı 

Kanada, Ontario işçileri tarafından işletilen 
tazminat derneği\ Tarım güvenlik kontrolü 
eğitim konferansları 

Bu gruplar tarım makineleri üzerine yavaş 
hareket işaretinin gerekliliği gibi konularda 
bilgi yaymaktadır. 

Veterinerler Tüm dünyada \ Araştırmalar uygulamalar
Veteriner koruyucu hekimliği
Epidemiyoloji araştırmaları
Hayvan hastalıkları izlem ve kontrolü 

Tarım Bölümü’nde görevli veterinerler, ilaç ve 
gıda firmaları, halk sağlığı ajansları, üniver-
siteler ve üretici örgütler.

Pestisit uygulama 
iletişimi 

Sivil toplum örgütü \ Eğitim ve araştırmayı 
savunur 

90´dan fazla ülkede pestisitin zararlarını 
ekolojik etkiyle değiştirmek isteyen Katılımcı 
600´ün üzerinde sivil toplum örgütü, 
kurumlar ve bireylerin iletişimi, 

Kırsal ve Tarım 
Sağlığı ve Güvenliği 
Ulusal Çocuk 
Merkezi 

İş Güvenliği ve Sağlığı ve federal maternal ve 
çocuk Sağlığı Bürosu için Ulusal Enstitü 
tarafından finanse edilir.

Tarım işi ve kırsal çevre tehlikelerine maruz 
kalan tüm çocukların sağlık ve güvenliğini 
yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Tablo 3. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Alanında Literatür Örnekleri

Araştırmanın amacı Sonucu Kaynakça
Tarım yaralanmalarını 
önlemede kullanılan 
müdahalelerin etkinliğini 
gözden geçirme. 

Taranan çalışmaların çoğunda müda-
halelerin tarım yaralanmalarında olumlu 
sonuçlar ortaya koyduğu belirtilmiştir. 

DeRoo LA, Rautiainen RH (2000). 

Yeni Zellanda Tarım Gü-
venliği Programı uygula-
masının 2003 yılındaki ilk 
aşamasını değerlendirme. 

İlk yılda farkındalığın artmasını 
sağlamıştır. Uluslararası başarılı tarım 
güvenlik programlarının bazı yönlerini 
birleştirmiştir. 

Morgaine P, Langley JD., McGee RO. 
(2006). 

Sertifikalı tarım güvenliği 
programının solunum sis-
temi hastalıklarına etkisi. 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımının 
toz etkilenimini azaltarak hastalık 
insidansını düşürdüğü gösterilmiştir. 

Donham KJ, Lange JL, Grafft PL, (2011). 

Tarımda çalışan gençlerin 
güvenlik bilinci ve risk 
alma davranışı hipotezini 
test etme. 

Güvenlik bilinci yükseldikçe, risk alma 
davranışı azalmıştır. 

Westaby JD, Lee BC. (2003).

Pestisit etkilenimi ve kişisel 
koruyucu ekipman kullanı-
mı arasındaki ilişki. 

Doğru ekipman kullanımının etkilerini 
azalttığı gösterilmiştir. 

Munoz B. J., Lacasafia (2011).
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İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, çalışanların sağlıklı çalışma ortamına kavuşturul-
ması, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemlerin herhangi bir kayıp olmadan, 
önceden alınmasıdır. 

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde or-
tak özellik olarak yer alan, işyeri sağlık ve güven-
lik politikası oluşturma, organizasyon yapısı, risk 
değerlendirmesi, önleyici faaliyetler, sürekli iyileş-
me, eğitim ve çalışanların katılımı gibi kavramla-
rın hayata geçirilmesi ile birçok sorun baştan çö-
zülebilecektir.

İşyerlerinde çeşitli amaçlarla birçok kimyasal 
madde kullanılmaktadır ve iş hijyeninin esas 
amaçlarından birisi, kimyasal faktörlere kişisel 
olarak maruz kalmanın ve patlayıcı ortamların 
oluşmasını önlemektir. Bu çeşitli yöntemler uygu-
lanarak gerçekleştirilir. Bu yöntemlerden birisi de 
havalandırmadır. Ancak, havalandırmanın etkin 
olabilmesi, amaçlananı sağlayabilmesi için sağ-
lam veri ve hesaplamalara dayandırılması gerekir.

Burada, endüstride kullanılan ve maruz kalındı-
ğında çeşitli meslek hastalıklarını ve patlayıcı or-
tamları oluşturacak kimyasal madde buharlarının, 
ortamdan uzaklaştırılması ya da kontrol altına 
alınması için ihtiyaç duyulacak hava miktarının 
hesaplanması anlatılmıştır. 

Havalandırma kısaca şöyle tanımlanabilir; kapalı 
bir ortam içerisinde bulunan kirlenmiş, bileşim 
oranında değişiklik meydana gelmiş ve kullanıl-
mış olan havanın, kullanılabilir temiz hava ile yer 
değiştirmesini sağlamak için yapılan tabii veya 
teknik işlemlerdir. 

Bir insanın varlığını devam ettirebilmesi, işyerin-
de üretimin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi ve 

çalışanların sağlıkları bozulmadan verimli bir şe-
kilde çalışmalarını sürdürebilmeleri; Hava bileşimi 
içinde bulunan oksijen oranın % 21 den % 18 ve 
daha altına düşmemesi, teneffüs edilen havanın 
içerisinde, sağlık bozucu toz, duman, buhar, sis 
gibi zararlı etkenlerin bulunmamasına bağlıdır.

Havanın % 21’i O2’dir. Yetişkin insan 1 dakikada 1,5 
litre O2 tüketmektedir. Havadaki O2 oranı % 16’nın 
altına düştüğü zaman canlının yaşaması imkansız 
hale gelmektedir. Bu durumda insan havadaki O2 

nin % 5’inden faydalanabilmektedir. İnsanın 1,5 lit-
re O2 alabilmesi için dakikada 30 litre temiz havayı 
teneffüs etmesi gerekmektedir. Bu da saatte 60 x 
30 = 1800 litre temiz hava demektir. İnsanın hayatı-
nı sürdürebilmesi için saatte yaklaşık 2 m3 temiz ha-
vaya ihtiyaç duyar. Çalışan kişinin harcadığı gücün 
durumuna göre temiz hava ihtiyacı daha da artar.

Havalandırmayı iki ana başlık 
altında incelemek gerekir.
Klimatizasyon (İklimlendirme) 

Ortam havasını nem, ısı ve hava akımı yönünden 
en ideal ve temiz hale getirmek için uygulanan 
yöntemdir. Toplu olarak yaşanan veya belli za-
manlarda bulunulan, genelde kimyasal kirleticile-
rin olmadığı ortamlarda uygulanır.

Endüstriyel Ventilasyon (Endüstriyel 
Havalandırma)

Hava bileşimi içinde bulunan oksijen oranın %21’ 
den %18 ve daha altına düşmemesi, teneffüs edi-
len havanın içerisinde bulanan, sağlık bozucu toz, 
duman, buhar, sis gibi zararlı etkenlerin uzaklaştı-
rılması, seyreltilmesi veya bu (sağlık bozucu toz, 
duman, buhar, sis gibi) zararlı etkenlerin ortam 
havasına karışmadan kaynağından alınarak uzak-
laştırılması için uygulanan işlemlerdir.

Temelde 3 yöntem uygulanır.
Tabii sirkülasyon yöntemi 

Ortam ısı farkı yada rüzgar etkisiyle kapalı alanda-
ki ya da işyerindeki kapı, pencere ve menfezler-
den ortam havasını değiştirme yöntemidir. Daha 
çok çalışma ortamında meydana gelen sıcaklık ar-
tışı nedeniyle oluşan baskıyı azaltmak, çalışanları 
rahatlatmak için uygulanır.

Tablo 1. İşyerinin bölümlerinde sağlanması gereken saatteki 
hava değişim sayıları

Bölümler
Yaz Mevsimi 
Saatteki hava 
değişim sayısı

Kış Mevsimi 
Saatteki hava 
değişim sayısı

Bürolarda 6 4

Koridorlarda 4 2

Dinlenme Alanı 6 4

Depolama alanı 2 2

Üretim alanı,  ısı 
üreten işlemlerin 
yapıldığı yerler

20 20

Üretim alanı 
(montaj ve son 
işlemler)

6 6

Atölyeler 6 4
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Seyreltme amaçlı havalandırma 
yöntemi 
Kapalı alanda ya da işyerindeki ortam havasını dı-
şarıdan içeriye temiz hava basarak (içeride pozitif 
basınç oluşturarak) ya da içerideki kirli havayı api-
ratör veya diğer hava emiş sistemleri kullanılarak 
dışarıya atıp, (içeride negatif basınç oluşturarak) 
dışarıdan temiz havanın tabii yolla içeri girmesini 
sağlayarak yapılan havalandırmadır.

Lokal havalandırma (Ekzoz 
havalandırma) yöntemi
Kapalı alanda ya da işyerinde kullanılan ve ortam 
havasına karıştığında hastalıklara, patlayıcı or-
tamlara ve yangına neden olabilecek ya da üreti-
me ve ürüne zarar verebilecek etkenlerin ortam-
dan uzaklaştırılması ya da kontrol altına alınarak 
elimine edilmesi amacıyla yapılan havalandırma 
yöntemidir.

İşyerlerinde ortam havasının kalitesinde süreklili-
ği sağlayabilmek için bu yöntemlerden birisi kul-
lanılabilir. Çalışanların sağlığının korunmasında, 
onların akut ve kronik etkilenmelerini önlemek 
ve patlayıcı ortamların oluşmasını önlemede ha-
valandırmanın önemi çok büyüktür. Bu nedenle 
havalandırma yöntemlerinin seçilmesinde çalış-
ma ortamına yayılan etkenin fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik özelliklerinin yanı sıra, vücuda giriş 
yollarının ve etki mekanizmalarının bilinmesi bi-
rinci önceliktir. Bu bilgiler “Malzeme Güvenlik Bil-
gi Form-MSDS”lerden veya ilgili yönetmeliklerin 
maruziyet sınır değerleri içeren eklerinde bulu-
nan listelerden elde edilebilir.

İşyerinde bulunan hava kirleticilerin ortamdan 
uzaklaştırılabilmesi için kurulacak olan lokal ha-

valandırma sistemlerindeki davlumbaz ağızla-
rında olması gereke hava emiş hızları Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Endüstride sık ve yaygın olarak kullanılan düşük 
sıcaklıklarda buharlaşarak ve çalışma ortamına 
yayılarak patlayıcı ortam oluşmasına ayrıca çalı-
şanların solunum yoluyla yoğun şekilde maruz 
kalmaları sonucu karaciğer, böbrek ve sinir siste-
minde olumsuz etkilere yol açan kimyasal mad-
delerin bu zararlı etkilerini ortadan kaldırmak, 
ortamdaki yoğunluğunu azaltarak zararsız hale 
getirmek için yine bu kimyasal maddelerin fiziksel 
özelliklerinden yararlanılmaktadır. 

Kimyasal maddelerden buharlaşma sıcaklığı 38 ºC 
altında olanla parlayıcı, 38 ºC üstünde olanlar ya-
nıcı maddeler olarak sınıflandırılırlar. Yine buhar-
laşma miktarları da önemlidir. Bazı kimyasallarla 
çalışılan ortamlarda meydana getireceği tehlikeli 
durumların önceden bilinip gereken önlemlerin 
alınmasında yardımcı olacak pratik hesaplama 
yöntemi aşağıda verilmiştir.

Maruziyet İçin Örnek Hesaplama
Veriler

Yüksekliği 4 m. olan 100 m2  alana sahip olan bir 
işyerinde boyama öncesinde trikloretilen ile me-
tal parçaların üzerindeki yağlar temizleniyor. Bu 
işlem için 8 saatlik çalışma süresinde 19 litre çö-



zücü kullanılıyor ve kullanılan bu çözücü kullanım 
sırasında tamamen buharlaşarak işyeri ortam ha-
vasına karışıyor.

İşyeri normal olarak saatte 2 kez havalandırılı-
yor. Acaba bu havalandırma miktarı yeterli mi? 
Yetersiz ise ne kadar daha havalandırmaya ihti-
yaç vardır?    

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Gü-
venlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (değ. 
20/03/2008 tarih ve 26822 sayılı resmi gazete)’-
nin Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri listesinde; 

Trikloretilen için Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri 
100 ppm olarak verilmiştir.

(ppm = part per million = milyonda kısım = 
1.000.000 cm3 de 1 cm3  kirletici demektir.)

“Accident Prevention Manual For Industrial Ope-
rations” isimli kitabin 6. baskısının 43. bölümünde 
verilen listeye göre:

1 litre trikloretilen buharlaştığında 0,2691 m3 bu-
hara dönüşüyor. 

Hesaplama:

İşyerimiz,  4 x 100 = 400 m3 hacme sahiptir. 

Bir günlük havalandırmada kullanılan hava mikta-
rı  400 x 8 x 2 = 6400 m3 olmaktadır.

Günde 19 litre trikloretilen kullanılmıştı.

Bu da 19 x 0,2691 = 5,112 m3  = 5112 litre  solvent 
(çözücü) buharı işyeri ortamına yayıldığını göste-
rir. Yayılan bu solvent buharını, ortam havasında 
100 ppm’ e düşürebilmek için kaç m3 temiz hava 
ile seyreltmemiz gerekecektir?    

Gerekli olan hava = 
 5,112 m3/ 100 ppm x 1.000.000 =51 120 m3
olmaktadır.

Buradan da görülebileceği gibi mevcut havalan-
dırma miktarımız, ihtiyaç duyulanın 8’de 1’i düze-
yindedir.

Saatlik ihtiyaç duyulan temiz hava miktarı  =           
  51 120 m3 : 8 Saat  = 6.390 m3

Saatlik değişim sayısı = 6.390 m3  :  400 m3  =15,9  
kez’dir.

Değerlendirme: hava değişim sayısının bu kadar 
yüksek olduğu çalışma alanında meydana gele-
cek hava esintisi nedeniyle çalışanlar olumsuz 
yönde etkilenecekleri için uygulanması gereken 
havalandırma yöntemi lokal havalandırma (Ekzoz 
havalandırma) yöntemi olmalıdır.

İşyerinde mevcut olan havalandırma sisteminin 
yeterli olup olmadığının hesaplanması için,

Elde edilen sonuç
(-)  ise havalandırma yetersiz

(+)  ise havalandırma yeterli

(0) ise kritik olarak değerlendirilir.

Patlayıcı Ortamlar İçin Örnek Hesaplama:

Parlayıcı sıvı ve gazlarla çalışılan veya bunların bu-
lunduğu ortamların patlayıcı ortama dönüşme-
den gerekli seyreltmenin yapılması için gereken 
hava miktarı şu hesaplama ile bulunur.

Bu hesaplamada örnek kimyasalımız n-butil ase-
tat olsun. 

Veriler:

İşyerimiz 400 m3 hacme sahip.

n-butil asetat’ın Patlama limiti % 1,7 ile % 7,6 ara-
sındadır.

n-butil asetat’ın  litre başına buhar hacmi = 0,186 
m3 /litre

Güvenli kat sayısı = 5 (sabit sayıdır)

8 saatte kullanılan miktar = 24 litre, 1 saatte 3 litre

Karışma hızı ve saatte karışan hacim =  Kullanılan 
miktar (litre/saat) x litre başına buhar miktarı 

Hesaplama: Saatte ortama karışan madde buharı 
miktarı 

 = 0,186 x 3 = 0,558 m3 = 558 litre

Tablo 2. Hava kirleticilerinin taşınmasında kullanılacak 
minimum hava akım hızları

Kirleticiler
Minimum Hava Akım 
Hızı (  Metre/Saniye)

Gaz ve Buharlar 5-6   m/sn

Dumanlar 7-10  m/sn

Pamuk ve benzeri tozlar 10-13  m/sn

Kauçuk, bagalit, jüt, pamuk 13- 18  m/sn

Kalker ve dokuma sanayi 
tozları, jüt, granit, tuğla, 
toprak ve çimento sanayi 
tozları

18-20  m/sn

Yoğun kumlama, 
zımparalama tozları

20-23 m/sn

Pnömotik taşıma (Hava ile 
taşıma) işlerinde

23  m/sn  ve üzeri

36
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Oluşan patlayıcı özelliğe sahip hava-madde 
karışım

 = 0,558 m3  x 100 : 1,7 = 32,82 m3 / saat 

Yeterli olup olmadığı =  Aspiratörün saatte emdiği 
havanın miktarı ( m3/Saat) / Seyreltme için gere-
ken hava miktarı( m3/Saat)

Karışma hızı

  =  32,82 : 60 = 0,547 m3 / dakika    

karışma oranı 

 = 5 (G.K.Sayısı) x 0,547 = 2,735 m3 / dakika   

Saatte gerekli olan  hava değişim sayısı 

 =  60 x 2,735 : 400  = 0,41 kez/ saat

Sonuç olarak 2 saatte bir kez işyeri ortam havası-
nın tamamen değiştirilmesi patlayıcı ortam oluş-
masını önleyecektir.

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin sayısı oldukça 
fazladır. Sanayide çok kullanılan parlayıcı ve pat-
layıcı maddelerden bazıları aşağıda Tablo 3’de yer 
almaktadır. 

Toz patlamaları:

Tozlardan kaynaklanan patlamaların önlenmesi 
konusu bunun dışındadır. Toz patlama için gerekli 
olan şartlar çok farklıdır. Tozun tane büyüklüğü, 
oksitlenme durumu, havada asılı kalma süresi, 
kimyasal özelliği, ortam sıcaklığı, nem ve benze-
ri bir çok faktörün uygun şartlarda bir araya gel-
mesinden sonra bir tutuşturucu ile karşılaşması 
gerekir. Bu nedenle böyle bir hesaplama ile tes-
piti hemen hemen imkansızdır. Toz patlamalarını 
önlemek için alınması gereken önlemleri kısaca 
özetleyecek olursak;

1-  Tozlu işlemlerin kapalı sistemde yapılması,

2-  Ortam havasına karışmasının önlenmesi,

3-  Havalandırma sistemi ile tozun uzaklaştırıl-
ması, 

4-  Tozun ıslanması, 

5- Yanmayacak madde ile örtülmesi, 

6-  Toz birikimine neden olacak girinti ve çı-
kıntıları ortadan kaldırılması, 

Tablo 3. Kimyasalların yanma, patlama limitleri ile buharlaşma hacimleri

 Yanma Veya 
Patlama Limitleri 

(%)

Yanma Veya Patlama 
Limitleri (%)

Madde

A
lt 

Li
m

it

Ü
st

 li
m

it

Buharlaşma 
Hacmi (Litre 
Başına Buhar 

Hacmi)
Litre / M3

Madde Alt Limit Üst Limit

Buharlaşma Hacmi 
(Litre Başına Buhar 

Hacmi)
 Litre/ M3

Asetaldehit 4,1 0,433 Anilin 1,3 - 0,269

Asetik asit(saf ) 5,4 0,426 Antimon
Metal ve 
sülfitleri 
yanıcıdır.

 

Asetik anhidrit 2,7 0,261 Asbest Yanmaz -

Aseton 2,6 0,329 Baryum

Nem, peroksit, klorat 
ve nitrat ile 

kendiliğinden tutuşur, 
yanıcı maddelerle 
şiddetli reaksiyon 

gösterir.

-

Asetonitril -                   0,463 Benzen 1,3 7,1 0,276

Asetilen(gaz) 2,5 - Benzin 1,4 7,6 0,179-0,239

Akrolein 2,8 - Benzil         Klorür 1,1   - 0,209

Akrilat metil 2,8 - Berilyum

Tutuşabilirliği  
elementin tanecik 
boyutuna bağlı bir 

fonksiyondur.

-

Akrilonitril 3 - Brom Yanmaz -

Alil alkol 2,5 0,358 Bromoklorometan Yanmaz -

Alil klorür 3,3 0,299 1,3-bütadien (gaz) 2 11,5 -
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Tablo 3. Kimyasalların yanma, patlama limitleri ile buharlaşma hacimleri

 Yanma Veya 
Patlama Limitleri 

(%)

Yanma Veya Patlama 
Limitleri (%)

Madde

A
lt 

Li
m

it

Ü
st

 li
m

it

Buharlaşma 
Hacmi (Litre 
Başına Buhar 

Hacmi)
Litre / M3

Madde Alt Limit Üst Limit

Buharlaşma Hacmi 
(Litre Başına Buhar 

Hacmi)
 Litre/ M3

Aliminyum (toz) 0.035 (oz/
cu ft) - n-bütan 1,9 8,5 -

Susuz amonyak 16 - 1-bütanol 1,4 11,2 0,269

n-amil asetat 1,1 0,164 1-Büten (gaz) 1,6 9,3 -

İzo-amil alkol 1,2 0,224 n-bütil asetat 1,7 7,6 0,187

n-amil alkol 1,2 0,224  n-bütilamin 1,7 9,8 0,246

Bütilen glikol  - 0,276 Diizobütil keton 0,8  
(100OC)

6,2 
(100OC) 0,142

Bütüraldehid 2,5 0,276 Dimetilanilin - - 0,194

Dekaborane ~0,8                       - Dimetileter (gaz) 3,4 18 -

Diaseton alkol 1,8 0,194 Dimetilformamit 2,2 
(100OC) 15,2 -

Diboran (gaz) 0,9 - 1.1-dimetil hidrazin 2 95 -

1,2-dibromoetan Yanmaz 0,284 Dimetilsülfat - - 0,149

o-diklorobenzen 2,2 0,216 Dimetilsülfat - - 0,246

Asetaldehit 4,1 0,433 Anilin 1,3 - 0,269

Asetik asit (saf ) 5,4 0,426 Antimon
Metal ve 
sülfitleri 
yanıcıdır.

 

Asetik anhidrit 2,7 0,261 Asbest Yanmaz -

Aseton 2,6 0,329 Baryum

Nem, peroksit, klorat 
ve nitrat ile 

kendiliğinden tutuşur, 
yanıcı maddelerle 
şiddetli reaksiyon 

gösterir.

-

Asetonitril -                   0,463 Benzen 1,3 7,1 0,276

Asetilen (gaz) 2,5 - Benzin 1,4 7,6 0,179-0,239

Akrolein 2,8 - Benzil         Klorür 1,1   - 0,209

Akrilat metil 2,8 - Berilyum

Tutuşabilirliği  
elementin tanecik 
boyutuna bağlı bir 

fonksiyondur.

-

Akrilonitril 3 - Brom Yanmaz -

Alil alkol 2,5 0,358 Bromoklorometan Yanmaz -

Alil klorür 3,3 0,299 1,3-bütadien (gaz) 2 11,5 -

Aliminyum (toz) 0.035 (oz/
cu ft) - n-bütan 1,9 8,5 -

Susuz amonyak 16 - 1-bütanol 1,4 11,2 0,269

n-amil asetat 1,1 0,164 1-Büten (gaz) 1,6 9,3 -

İzo-amil alkol 1,2 0,224 n-bütil asetat 1,7 7,6 0,187

n-amil alkol 1,2 0,224  n-bütilamin 1,7 9,8 0,246
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Tablo 3. Kimyasalların yanma, patlama limitleri ile buharlaşma hacimleri

 Yanma Veya 
Patlama Limitleri 

(%)

Yanma Veya Patlama 
Limitleri (%)

Madde
A

lt 
Li

m
it

Ü
st

 li
m

it

Buharlaşma 
Hacmi (Litre 
Başına Buhar 

Hacmi)
Litre / M3

Madde Alt Limit Üst Limit

Buharlaşma Hacmi 
(Litre Başına Buhar 

Hacmi)
 Litre/ M3

Bütilen glikol  - 0,276 Diizobütil keton 0,8  
(100OC)

6,2 
(100OC) 0,142

Bütüraldehid 2,5 0,276 Dimetilanilin - - 0,194

Dekaborane ~0,8                       - Dimetileter (gaz) 3,4 18 -

Diaseton alkol 1,8 0,194 Dimetilformamit 2,2 
(100OC) 15,2 -

Diboran (gaz) 0,9 - 1.1-dimetil hidrazin 2 95 -

1,2-dibromoetan Yanmaz 0,284 Dimetilsülfat - - 0,149

o-diklorobenzen 2,2 0,216 Dimetilsülfat - - 0,246

1,2 dikloroetan 6,2 0,314 1.2 dinitrobenzen - - 0,224

1,1 dikloroetilen 5,6 0,314 Dinitroklorobenzen 2 22 -

1.2 dikloroetilen 9,7 0,321 2-4 dinitrofenol

Kuru iken 
yangın 

tehlikesi 
oluşturur

 -

Dikloroetileter - 0,209
Dioksan
(dietilen
 dioksit)

2 22 0,291

1,1 dikloro-1- nit-
roetan - 0,239 Dipenten 0,7 6,1 -

1,1 dikloro-1- nit-
ropropan - 0,201 Difenil 0,6 5,8 -

1,2 dikloropropan 3,4 0,246 Dipropilen glikol - - 0,187

Dietilamin 1,8 0,239 Epiklorhidrin - - 0,314

Dietilaminoetanol - 0,187 Etanolamin - - 0,246

Dietilenglikol - 0,261 Etil asetat 2,5 9 0,246

Dietilenglikol 
monoetil eter  - 0,179 Etil alkol 4,3 19 0,418

o-dietilftalat - 0,127 Etilamin 3,5 14 0,373

Etilbenzen 1 0,201 Fosfor triklorür Yanmaz -

Etilbromür 6,75 - Gliserin - - 0,336

Etilklorür 3,8 0,344 n-heptan 1,2 6,7 0,164

Etileter 1,9 0,225 n-hekzan 1,1 7,5 0,187

Etilformat 2,7 0,306 Heksilen glikol - - 0,231

2-etilhekzanol - 0,157 Hidrazin 4,7 100 -

Etilmerkaptan 2,8 - Hidrosiyanik asit 6 41 -

Etilen (gaz) 3,1 - Hidrojen 4 75 -

Etilenklorohidrin 4,9 0,366 Hidrojen peroksit Yanmaz -

Etilendiamin - 0,299 Hidrojen sülfit (gaz) 4,3 45 -

Etilendiklorür 6,2 0,314 İzosiyanat
(TDI) 0,9 9,5 -
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Tablo 3. Kimyasalların yanma, patlama limitleri ile buharlaşma hacimleri

 Yanma Veya 
Patlama Limitleri 

(%)

Yanma Veya Patlama 
Limitleri (%)

Madde

A
lt 

Li
m

it

Ü
st

 li
m

it

Buharlaşma 
Hacmi (Litre 
Başına Buhar 

Hacmi)
Litre / M3

Madde Alt Limit Üst Limit

Buharlaşma Hacmi 
(Litre Başına Buhar 

Hacmi)
 Litre/ M3

Etilen glikol 3,2 0,441 İzoforon 0,8 3,8 0,164

Etilen glikoldie-
tileter - 0,172 Karbondioksit Yanmaz

Etilenglikolmono 
bütileter 1,1 0,187 Karbon disülfid 1,3 44 0,403

Etilenglikol mono-
etil eter asetat 1,71 0,179 Karbonmonoksit 

(gaz) 12,5 74 -

Etilenglikol mono-
metil eter 2,5 0,306 Karbon tetraklorür Yanmaz 0,254

Etilenimin 3,6 - Kerosen
(gazyağı) 0,7 5 -

Etilenooksit 3 - Klorobenzen 1,3 7,1 0,239

Formaldehit (gaz) 7 - Kloroform Yanmaz 0,306

Fosfor pentaklorür Yanmaz - 1-kloro-1-nitropro-
pan

Hızlı ısınmalarda 
patlar.  0,239

  o-krezol 1,4 (149 
oC)        0,239 Metilsiklo-

hekzanon - - 0,201

p-krezol 1,1(149  
oC)           0,239 Metilenklorür 15,5 66 0,381

Kümen 0,9 0,172 Metiletilketon 1,8 10 0,269

magnezyum 20,023 
mg/m3 - Metil format 5,9 20 0,396

Maleik anhidrit 1,4 - Metil merkaptan 3,9 21,8 -

Mesitil oksit - 0,209 Metil propil keton 1,5 8 0,229

Metan 5,3 - Metil stiren 0,7 -  -

Metil asetat 3,1 0,306 Morfolin - - 0,067

Metilal - 0,276 Nafta - - 0,276

Metil alkol 7,3 0,598 Nafta (petrol) 1,1 5,9 0,149

Metilamin 4,9 - Naftalin 0,9 5,9 -

Metilamilalkol 1 - Nikotin 0,7 4 -

Metilanilin - 0,231 Nitrobenzen 1,8(93OC) - 0,239

Metilbromür (gaz) 10 - Nitroetan 3,4 - 0,344

Metilbütilketon 1,2 0,201 Nitrometan 7,3 - 0,456

Metil izobütilketon 1,4 - 1-nitropropan 2,6 - 0,276

Metilklorid (gaz) 10,7 - 2-nitropropan 2,6 - 0,269

Metil kloroform - 0,239 Oktan 1 3,2 0,149

Metilsiklohekzan 1,2 0,194 Pentaboran ~0,8 ~98 -

o-metilsiklo-
hekzanol - 0,201 n-pentan 1,5 7,8 0,216

Β-propilakton 2,9 - 1,1,2,2 tetrakloro-
etan Yanmaz 0,231
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Kaynaklar:

1. Travail Securite - LA VENTILATION, N° SPECIAL/
JANVIER-FEVRIER 1983 - I.N.S.R.

2. Accident Prevention Manual for Industrial Operations, sıxth 
Edition, National Safety Council USA-1972.

3. Jeremy W.STRANKS, The Handbook of Health and Safety , 
Second Edition.

4. Fire and Explosion, Prevention and Protection, Safety in 
INDUSTRY, in Bulten 296.

5. Berk M., İşyerinde Yangın, Seminer Notları, Ankara, 1984. 

Tablo 3. Kimyasalların yanma, patlama limitleri ile buharlaşma hacimleri

 Yanma Veya 
Patlama Limitleri 

(%)

Yanma Veya Patlama 
Limitleri (%)

Madde
A

lt 
Li

m
it

Ü
st

 li
m

it

Buharlaşma 
Hacmi (Litre 
Başına Buhar 

Hacmi)
Litre / M3

Madde Alt Limit Üst Limit

Buharlaşma Hacmi 
(Litre Başına Buhar 

Hacmi)
 Litre/ M3

Propionaldehit 3,7 - Tetrakloretilen Yanmaz 0,231

n-propil asetat 2 0,209 Tetrahidrofuran 2 11,8 0,299

İzopropil asetat 1,8 0,209 Tetralin 0,8 (100 
oC) 5 (100oC) 0,179

n-propil alkol 2,1 0,329 Titanyum tozu 45,052  
mg/m3 - -

İzo propil alkol 2 0,321 Toluen 1,2 7,1 0,231

Propilen (gaz) 2 - Trikloretilen 12,5 90 0,269

Propilen diklorür 3,4 0,246 o-trikresilfosfat - - 0,074

Propilen glikol 2,6 0,336 Terebentin 0,8 - 0,134

Propin (gaz) 1,7 - Vinilasetat 2,6 13,4 0,261

Propilen oksit 2,1 - Vinilklorür (gaz) 4 22 -

Piridin 1,8 0,306 Vinilidin klorür 
monomer 5,6 11,4 -

Siyanojen (gaz) 6 - Oksilen 1 6 0,201

Siklohekzan 1,3 0,224 m-ksilen 1,1 7 0,201

Siklohekzanol    - 0,231 p-ksilen 1,1 7 0,201

Siklohekzanon 1,1 0,239 Çinko 480,550  
mg/m3 - -

Siklopropan (gaz) 2,4  - Zirconium 190 mg/
m3 - -

Stoddard solvent 0,8 0,149

Stiren monomer 1,1 0,209

1,1,2,2 
tetrabromoetan Yanmaz 0,209

o-trikresilfosfat - 0,074

Accident Prevention Manual for Industrial Operations, chapter 43. sıxth Edition, National Safety Council USA-1972.
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İşyeri ortamında malzemelerin taşınması, boşaltılması gibi pek çok meka-
nik işlem sonucu oluşan solunabilir tozların bir kısmı, çalışanların 

sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Akciğer hastalıklarına neden olan bu tozla-
rın en tehlikelilerinden birisi; kristalin silika (kuvars)’dır. Bu tozların neden olduğu 
silikozis hastalığı madencilik ve inşaat gibi sektörlerde sıkça görülmektedir. Çimen-
to fabrikalarında da üretimin her aşamasında solunabilir tozlar oluşabilmekte ve 
kristalin silika içerebilmektedir. 

Çimento, başlıca silisyum, kalsiyum, aluminyum 
ve demir oksitlerini ihtiva eden ham maddelerin 
karıştırılarak sinterleşme sıcaklığına kadar pişiril-
mesi ile elde edilen klinkerin, bir veya daha fazla 
cins katkı maddesi ile öğütülmesi suretiyle elde 
edilen hidrolik bağlayıcıları tarif etmektedir.1

Çimentonun ana hammaddelerini 
oluşturan dört ana oksit şöyledir

Adı Formülü Çimentoda Simgesi

Kalsiyum oksit CaO C
Silisyum oksit SiO2 S
Aluminyum oksit Al2O3 A
Demir oksit Fe2O3 F

 

Simgesi Si olan silisyum yer kabuğunda en çok 
bulunan ikinci elementtir. SiO2 (silisyum dioksit) 
olarak yer kabuğundaki miktarı % 59 civarındadır.

Klinkerde silisyum dioksit olarak yer alır ve klin-
kerin yaklaşık % 23’ünü oluşturur. Ana kaynakları, 
kil, kum, kumtaşı, çakıldır. İkincil kaynak ise uçucu 
küldür.

Çimento Üretimi
Çimento üretiminin ilk aşaması uygun ham mad-
delerin yer kabuğundan çıkartılması ve yüksek 
sıcaklıkta yapılacak tepkimelere hazırlanmasıdır. 
Bu aşamanın geleneksel madencilik ve mineral 
işleme / hazırlama süreçlerinden farkı yoktur. Yer 
kabuğundan çıkartılan iri tane büyüklüğündeki 
parçalar birbirleriyle iyi karışmaları, ısı ve kütle 
aktarım süreçlerine daha iyi girebilmeleri için mik-
ron büyüklüğünde parçalara indirilirler. Patlatma, 
kırma ve öğütme işlemleri sonunda parçaların 
boyutları yaklaşık 100.000 kez küçültülür. Çevre 
sıcaklığında yapılan bu fiziksel dönüşümler son-
rasında hazırlanan karışım ısıtılır, 1450°C’ye va-
ran yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen bir dizi 
tepkime sonunda KLİNKER denen temel çimento 
bileşeni üretilir. Üretimin son aşamasında klinker, 

alçıtaşı ve gerekirse diğer katkı mineralleri ile ka-
rıştırılıp değirmenlerde öğütülür ve çimento üre-
tilir. 

Çimento Üretimi Sürecinde Toz 
Oluşumu
Çimento üretim sektörü, yürütülen işin niteliği iti-
bariyle ağır ve tehlikeli işler kategorisine girmekte-
dir. Bu sebeple üretim sürecinde önemli iş sağlığı 
ve güvenliği sorunları barındırmaktadır. Üretilen 
ürün ve ham maddeler sebebiyle, çimento üreti-
minde “toz” en önemli sorunlardan biri olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Hem çevre hem de iş sağlığı 
ve güvenliği anlamında önlem almayı gerektiren 
bu sorun, üretim zinciri içinde çeşitli noktalarda 
ortaya çıkmaktadır. 

Buna göre çimento üretiminde toz, ham mad-
de ocaklarından başlamak üzere ham maddenin 
kamyonlarla taşınması, ham maddenin istenilen 
boyutlara indirilmesi için kırıcılarda kırılması, silo-
larda stoklanması, farin değirmenlerinde öğütül-
mesi, fırında pişirilmesi, alçı ve katkı maddelerinin 
katılıp klinker ile birlikte çimento değirmenlerinde 
öğütülmesi, paketlenmesi veya dökme olarak sa-
tışa sunulması aşamalarında çalışma ortamına ve 
çevreye yayılmaktadır. 

Bu tozlar ham madde, farin, kömür, klinker, alçı, 
katkı maddesi, çimento tozları ve döner fırında 
veya kurutma işlemlerinde kullanılan öğütülmüş 
kömür tozlarıdır. Bu tozlar ciddi sağlık sorunları 
oluşturmaktadır. Bahsedilen kaynakların dışında, 
çimento fabrikalarında malzeme taşınma, aktar-
ma boşaltma işlerinin yapıldığı yerlerde de ciddi 
toz sorunu yaşanmaktadır.2

Toz Ölçümü ve Analiz
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İS-
GÜM) bir proje kapsamında, çimento fabrikaların-
da toz ölçümleri gerçekleştirmiş ve alınan numu-
nelerin serbest kristalin silika içerip içermediğini 
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tespit etmek için analizlerini yapmıştır. Örnekle-
melerin yapıldığı çimento fabrika bölümleri ve ge-
zici çalışanlar yukarıdaki tabloda görülmektedir.

Değerlendirme
44 çimento fabrikasında elde edilen solunabilir 
toplam toz konsantrasyonu ortalaması  2,65 mg/
m3  olup, 5 mg/m3 olan eşik sınır değerin (ESD) 
altnda kalmıştır. Ancak, bazı fabrikalarda ölçülen 
değerler eşik sınır değerin çok üstünde iken, bazı-
larında düşük çıkmıştır. 

Tüm fabrikalar içerisinde tespit edilen en yüksek 
konsantrasyon değeri “20,46 mg/m3” olup, fabri-
kanın “paketleme” bölümüne aittir.

Eşik sınır değerin altında veya üstünde kalan fab-
rika sayılarının oranlarını belirlemek için dağılım 
grafiği çizilmiştir. 

Şekildeki grafikte görüldüğü gibi solunabilir toz 
konsantrasyon değerlerinin yaklaşık % 83’lük bö-
lümü 5mg/m3 olan eşik sınır değerin altında çık-
mıştır. Yüzdelik oranları Çizelge 1’de daha net bir 
biçimde görülmektedir. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ölçüm sonuç-
larının % 10’luk bölümü eşik sınır değerin üzerin-
de çıkmıştır. Sadece % 1’lik bölümü ise  “16,72 mg/
m3”ün üzerindedir.

Düşük çıkan sonuçların en önemli nedeni olarak 
fabrikalarda toz bastırma ve filtreleme sistemleri-
nin uygun bir biçimde çalışıyor olması ve ortam-
da meydana gelen tozun mümkün olduğu kadar 
azaltılmış olması söylenebilir. Ancak, unutulma-
malıdır ki, coğrafi değişiklikler iklim değişiklikleri-
ni de birlikte getireceğinden çimento fabrikaların-
daki ölçüm sonuçlarının değişkenlik göstermesi 
muhtemeldir. 

Çimento Fabrikalarında Ölçülen 
Solunabilir Toz İçerisindeki 
Kristalin Silika Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi 
Çimento fabrikalarında ölçülen solunabilir toz 
içerisindeki kristalin silika tespiti için analizler ger-
çekleştirilmiştir.

Yapılan 647 silika analizinin ortalama değeri % 
2,10 olarak tespit edilmiştir. Bu değer % 5 SiO2 sınır 
değerinin altında görünmektedir. 

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Ya-
pımında Tozla Mücadele ile ilgili Yönetmelik’te ge-
çen sınır değer tanımları ile fabrikaların ortalama 
konsantrasyon değerinin 5 mg/m3’ü geçmemesi 
gerektiği görülmektedir. Fabrikaların ortalama 
konsantrasyon değeri “2,65 mg/m3” olduğu için, 
yönetmeliğe göre fabrikaların ortalama değerinin 
sınır değerin altında olduğu söylenebilir. 

Bölümler
Kırıcı
Açiık Stok Sahaları 
Nakliye
Döner Fırın
Değirmen Çimento

Tras
Farin
Kömür

Paketleme
Makina Bakımcı
Elektrik Bakımcı
Numuneci
Vizitör
Gezervinç

Şekil 1. Solunabilir toz konsantrasyonu dağılım grafiği

Tablo 1. Yüzdelik Oranlar

Çimento  Solunabilir
Toz Dağılımı Oranı

Toz Dağılımı Oranı 
Solunabilir Toz 

Konsantrasyon Değeri
mg/m3

1,00% 0,01
5,00% 0,01

10,00% 0,14
25,00% 0,52
50,00% 1,08
75,00% 2,77
83,00% 4,90
90,00% 8,20
95,00% 11,26
99,00% 16,72
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OSHA’nın belirlemiş olduğu sınır değer eşitliğini 
kullandığımızda ise aşılmaması gereken sınır de-
ğerin “2,4 mg/m3” olduğunu görmekteyiz. 

Tespit edilen en yüksek değer ise %52’dir. Bu fab-
rikanın solunabilir toz ortalamasına baktığımızda 
ve tüm toz değerlerini incelediğimizde riskli olarak 
görünmemektedir. Ancak, fabrikaya ait iki bölüm-
de elde edilen kristalin silika yüzdesi oldukça fazla-
dır. Bu bölümler “farin değirmeni” ve “kırıcıdır”.

Bazı fabirkalarda kristalin silika tespit edilmemiş-
tir. Solunabilir toz konsantrasyon değerlerinin de 
düşük olması bu durumu anlamlı kılmaktadır. Bu 
fabrikalarda toza karşı alınmış önlemlerin yeterli 
olduğu söylenebilir. 

Yapılan ölçümler iklimsel değişikliklerden etki-
lenebileceği için toz konsantrasyonu ve silika 
yüzdesi düşük olan fabrikaların diğer fabrikalara 
nispeten nemli atmosferik koşullara sahip olduğu 
söylenebilir.

Kristalin silika yüzdelerine göre fabrikaların dağı-
lım oranlarını belirlemek için Şekil 2’de görülen 
dağılım grafiği çizilmiştir. 

Elde edilen %SiO2’lere göre ölçüm yapılan yerin 
sınır değeri değişmektedir. Ancak fabrikaların 
yüzde kaçının hangi değerin altında veya üstün-

de olduğunu söyleyebiliriz. Tablo 2’de bu dağılım 
görülmektedir.

Tabloda da görüldüğü gibi tüm fabrikalarda öl-
çümlenen tozların sadece %25’lik bölümünde 
kristalin silika tespit edilmiştir. Bu durum genel 
olarak ülkemizdeki çimento fabrikalarının kristalin 
silika yüzdeleri açısından olumlu bir tablo oluştur-
maktadır. Ancak, kristalin silika tespit edilmeyen 
iki fabrika haricindeki fabrikalarda, değerleri de-
ğişmekle beraber solunabilir kristalin silika tespit 
edildiği de bir gerçektir. Kristalin silikayı ve ait ol-
duğu solunabilir toz konsantrasyonunu en aza in-
direbilmek için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Genel Sonuçlar ve Öneriler
Genel Sonuçlar

Bu çalışma ile Türkiye’deki 44 çimento fabrikasın-
da, araştırma ve ön inceleme sonucu belirlenen 
kısımlarda toz ölçümleri yapılarak, çalışma orta-
mına yayılan kristalin silika içerikleri ile solunabilir 
toz konsantrasyon değerleri tespit edilmiştir. Elde 
edilen bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlara varıl-
mıştır;

Tablo 2. Çimento fabrikaları kristalin silika dağılımı yüzdeleri

Silika Dağılımı Oranı %
1,00% 0,001
5,00% 0,001

10,00% 0,001
25,00% 0,001
50,00% 0,001
75,00% 0,43
80,00% 1,18
90,00% 5,69
95,00% 13,41
99,00% 33,00

Şekil 2. Krsitalin silika yüzdesi dağılım grafiği
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  Çimento fabrikalarında ölçülen toz sonuç-
larına göre kristalin silika içermeyen solu-
nabilir toz konsantrasyon değerlerinin yak-
laşık %83’lük bölümü, yönetmeliğimiz ve 
uluslararası kabul gören kuruluşların sınır 
değeri olan 5 mg/m3’ün altında çıkmıştır.

 Toplam 647 toz ölçümünün %25’nde kris-
talin silika tespit edilmiştir.

 Tüm sonuçlar içerisinde en yüksek soluna-
bilir toz konsantrasyonu miktarı 20,46 mg/
m3 ile “paketleme” bölümüne aittir.

  44 fabrikanın 2’sinde ölçülen değerlerin 
hiçbiri eşik sınır değeri geçmemiştir.

 Tüm ölçümler içerisinde kristalin silika yüz-
desi en büyük olan değer %52 ile “farin de-
ğirmenine” aittir.

 “Paketleme”, “kırıcı”, “çimento değirmeni” 
bölümlerinde çalışanlar ile “makine bakım-
cılar” solunabilir toza en fazla maruz kalan 
fabrika çalışanlarıdır.

 Kristalin silika içeren solunabilir tozlara en 
çok maruz kalanlar “farin değirmeni”, “kırı-
cı”, “nakliye” ve “döner fırın” çalışanlarıdır.

  “Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve 
Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgi-
li Yönetmelik”te geçen eşik sınır değerin, 
OSHA’nın eşik sınır değerinin çok üstünde 
kalarak, çalışanları toza karşı korumada ye-
tersiz kaldığı rakamsal olarak da belirlen-
miştir. 

 Ölçüm ve analiz sonuçlarına göre, özellikle 
kristalin silika içeren fabrika bölümlerinde 
toza karşı korunma önlemleri uygulana-
rak, konsantrasyon değerlerinin eşik sınır 
değerlerin altına indirilmesi ve çalışanların 
uygun kişisel koruyucu yüz maskelerini dü-
zenli bir biçimde kullanmalarının gerekliliği 
görülmüştür.

Öneriler
Çimento fabrikalarında ölçüm yapılan 
günün atmosferik koşulları çalışma 
ortamı havasına tozun yayılma 
potansiyelinde etkili olabilmektedir. 
Yağışlı veya nemli bir havada yapılan 
ölçümlerin, kuru ve sıcak bir havada 
yapılana göre düşük çıkması beklenir. 
Bu yüzden ölçüm yapılan zamanlardaki 
nem, basınç, sıcaklık gibi atmosferik 
hava koşulları değerlerinin kaydedilerek 
toz ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi 
daha uygun olabilir.

Tüm toz konsantrasyonları kişisel örnekleme ci-
hazları çalışanların üzerine yerleştirilerek elde 
edilmiştir. Ancak, ortam ölçümlerinin de yapılarak 
genel itibariyle fabrikaların çalışma ortamının toz 
açısından değerlendirmesi yapılabilir.

Kristalin silikanın sadece kuvars türünün analizle-
ri gerçekleştirilmiştir. Döner fırın sonrası kuvarsın 
bir kısmının kristalin silikanın diğer türevleri olan 
tridimit ve kristobalite dönüşmesi muhtemeldir. 
Bu yüzden kuvarsın yanısıra tridimit ve kristobalit 
analizlerinin de yapılması gerekebilir.

Fabrikalarda tozun bastırılması veya ortamdan 
uzaklaştırılması için uygulanan filtreleme veya toz 
bastırma sistemlerinin olup olmadığının ve etkin 
biçimde çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi 
gerekebilir. Böylece ölçüm sonuçlarındaki değiş-
kenlik için teknik koruma ile ilgili yorum getirile-
bilir.

Ölçüm yapılan bölümlerin açık veya kapalı ortam 
olup olmadığı değerlendirilerek ölçüm sonuçları 
incelenebilir.

Kaynaklar:

1-DPT, 2001, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Çimento Ham 
maddeleri Çalışma Grubu Raporu, 62s.

2-Akın L., Şardan H.S., 2011, Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası, 
İstanbul, 23s.



Pestisitlerle 
Çalışmalarda 

KKD

47  

  Elif ATASOY

  Seçil CEYLAN

  Berk ATLI

  İSG Uzmanları
  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü



48

Tarım sektörü, sanayiye hammadde sağlaması ve kazandırdığı ihracat gelirleri nedeni 
ile ülkemiz için önemli bir sektördür. TÜİK 2011 verilerine göre, ülkemiz çalışan 

nüfusunun yaklaşık % 25’i tarım sektöründe istihdam edilmiştir. 

Elli ve daha az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri 4857 Sayılı 
İş Kanunu kapsamına girmemektedir. Yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 
tarımsal faaliyetlerin yapıldığı resmi ve özel sektöre ait bütün işyerleri ve işler faaliyet konularına 
bakılmaksızın kapsama alınacaktır.

Pestisitler, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için 
kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisitler, insan vücuduna deri, göz, 
ağız ve solunum yoluyla alınarak, sağlığı ve güvenliği bu yolla tehdit etmektedir. Pestisitlere maru-
ziyet en çok deri yoluyla olmaktadır. (% 95)

Çalışanların pestisitlerin zararlı etkilerine olan maruziyetlerini önlemek için pestisitlerle çalışılırken 
mutlaka uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmaları gerekmektedir. Uygun koruyucu 
giysi ve eldiven kullanımı ile derinin pestisitlere maruz kalması % 98 oranında önlenebilmektedir.

Giriş ve Amaç
Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre tarım 
sektöründe çalışanların dünya genelindeki top-
lam sayısı 1.3 milyardır. Bu sayı, dünyadaki toplam 
iş gücünün yarısına tekabul etmektedir. Tarım, 
dünyadaki en tehlikeli iş kollarından biridir. Ulus-
lararası Çalışma Örgütü istatistiklerine göre her yıl 
yaklaşık 250 milyon kaza meydana gelmektedir. 
Dünya genelindeki 335 bin ölümcül iş kazasının 
170 bin kadarı tarımda meydana gelmektedir. 
Kullanılan tarım makineleri, pestisitler ve diğer 
tarım kimyasalları iş kazaları ve meslek hastalıkla-
rına yakalanma riskini artırmaktadırlar.

Pestisitlere ve diğer tarım kimyasallarına maruzi-
yet zehirlenmeye, ölüme, mesleki kanserlere ve 
üreme bozukluklarına yol açmaktadır.1

Pestisit, tarım ürünlerine veya hayvansal gıdala-
ra, üretim, hasat, depolama ve taşıma esnasında 
zarar veren herhangi bir zararlıyı kontrol etmek 
veya bunların zararlarını önlemek üzere uygula-
nan veya hayvanların vücutlarında bulunan her-
hangi bir böcek veya zararlının kontrolü amacıyla 
hayvanlara uygulanan madde veya madde karı-
şımlarıdır. Pestisitler insan vücuduna ağız yolu, 
solunum yolu ve deri yolu ile olmak üzere üç yolla 
girmektedirler. Pestisitin deriden emilme özelliği-
ne bağlı olmak ile birlikte vücuda giriş yollarından 
en yaygın olanı deridir.2  Pestisitlerin vücuda gir-
meleri ancak 29.11.2006 tarih ve 26361 sayılı res-
mi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun 
olarak temin edilmiş maske, kimyasallara karşı 

koruyucu eldiven ve koruyucu giysi gibi kişisel 
koruyucu ekipmanlarının kullanılması ile engelle-
nebilmektedir.

Gereç-Yöntem
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemiz-
de 2011 yılı itibari ile tarım sektöründe istihdam 
edilen kişi sayısı 6 milyona yaklaşmaktadır. Zirai 
mücadele bu büyük sektörün olmazsa olmazı-
dır. Bu sebepten dolayı pestisit üretimi, ithalatı 
ve tüketimi yıllık üretimdeki artışa paralel olarak 
artmaktadır. Bu çalışmada pestisitlerin vücuda 
girme yolları irdelenerek bu zararlı maddelerden 
çalışanların korunması amacı ile kullanmak zorun-
da oldukları kişisel koruyucu donanımlarla ilgili li-
teratür araştırması yapılmış ve elde edilen veriler 
derlenerek sunulmuştur.

Bulgular
Kişisel Koruyucu Donanım bir veya birden faz-
la sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak 
için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak 
amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya 
malzemeyi ifade etmektedir. Kişisel koruyucu 
donanım kullanımında temel prensip, öncelikle 
toplu korumaya yönelik önlemlerin uygulanma-
sı, risk başka türlü önlenemiyorsa ya da istenilen 
düzeye indirilemiyorsa kişisel koruyucu donanım 
kullanılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği boyutunda 
öncelikle daha az zararlı olan kimyasalların kulla-
nımı, mühendislik ve yönetsel önlemler gibi toplu 
korumaya yönelik  tedbirler alınmalı ve tespit edi-
len risk ortadan kaldırılamıyorsa kişisel koruma 
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sağlanmalıdır. Kişisel koruyucu donanımların son 
çare olduğu unutulmamalıdır.3 

Pestisitlerle ilgili tehlikelerin niteliği ve uygula-
ma araçları nedeniyle kişisel koruyucu donanım 
kullanımı sıklıkla tercih edilmektedir. Gereken ki-
şisel koruyucu donanım tipi, kullanılan pestisitin 
formülasyonuna (örneğin sıvı, ıslanabilir toz veya 
granüller) ve kullanım şekline (yükleme, karıştır-
ma veya püskürtme gibi) bağlıdır. Kullanılacak 
kişisel koruyucu ekipmanlar için pestisitin etiketi 
ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları mutlaka ince-
lenmelidir.4

Pestisitleri karıştıran, yükleyen, kullanan veya pes-
tisitlerin bulunduğu yerlerde temizlik ve bakım 
yapan, ekipmanları taşıyan kişiler için şu tedbirler 
alınmalıdır; 

 Çalışanlara uygun koruyucu kıyafet ve 
ekipman temin edilmeli ve kullanmaları 
sağlanmalıdır.

 Kirlenmiş koruyucu giysiler ve ekipman-
lar güvenli bir yerde saklanmalı, yıkanana 
veya temizlenene kadar kullanılmamalıdır.

  Gerektiğinde, kirlenen koruyucu ekipman-
ların yıkanması veya temizlenmesi için ye-
terli imkanlar ve hizmetler sağlanmalıdır.

 Her işçi için en az bir kullanılmamış koruyu-
cu giysi çalışma ortamında kullanıma hazır 
bulundurulmalıdır. Çalışanların koruyucu 
giysilerini giymeleri ve muhafaza etmeleri 
için uygun yerler sağlanmalıdır.

 Pestisitler ile çalışmalarda kullanılması ge-
reken kişisel koruyucu donanımlar;

 Koruyucu Giysiler,

 El Koruyucular,

  Baş Koruyucular,

  Göz Koruyucular,

 Ayak Koruyucular,

 Kulak Koruyucular,

  Solunum Koruyucular olarak gruplandırıl-
maktadır.

Koruyucu Giysiler
Çiftçiler arasında çeşitli cilt hastalıklarına sıkça 
rastlanmaktadır. Deri yoluyla maruziyet, tarım 
çalışanlarının pestisitlere en çok maruz kaldıkları 

yoldur. Cilt tahrişleri, böcek ısırmaları, sokmaları 
ve buna benzer durumlarla da karşılaşılmaktadır. 
Pamuğun sıcak günlerde toplanması ya da pirinç 
tarlalarının bataklık olması gibi çalışılan ortam 
kimi zaman kuru ve sıcak, kimi zaman soğuk ve 
nemli olabilmektedir. Bütün bu koşullar da cildi 
olumsuz etkileyebilmekte ve kansere varıncaya 
kadar birçok ciddi hastalığa neden olabilmekte-
dir. Bu nedenle iklim koşullarına uygun koruyucu 
giysiler giyilmelidir. Ayrıca, çalışan dışında pesti-
sitlere maruz kalabilecek diğer çalışanlara da ko-
ruyucu giysi tedarik edilmelidir.

El Koruyucular
Pestisitlerle çalışılırken her zaman koruyucu eldi-
ven kullanılmalıdır. Farklı kullanım amaçları için 
tasarlanmış farklı malzemelerden üretilmiş birçok 
iş eldiveni mevcuttur.  Pestisitin üzerindeki etiket-
te veya malzeme güvenlik bilgi formunda farklı 
bir eldiven önerilmediği sürece, pestisitlerle ça-
lışılırken astarsız nitril eldiven kullanılmalıdır.  Bu 
kimyasalları absorbe edecek şekilde deri, kumaş, 
doğal kauçuk veya bez kaplamalı, pestisitleri ge-
çirecek türden eldivenler kullanılmamalıdır.   

Genellikle tıbbi personel tarafından kullanılan la-
teks eldivenler ise pestisitlerle çalışılırken yeterli 
koruma sağlamazlar.  Kullanılan eldivenler su ve 
sıvı geçirmez özellikte ve yıkanabilir olmalıdır. El-
divenlerin üzerinde herhangi bir yırtık, delik veya 
sızıntı olmadığından emin olunmalı, sık sık kont-
rol edilmeli, pestisitlere karşı çok yüksek dayanık-
lılıkta olan ve koruma sağlayıcı özellikte eldivenler 
günün sonunda temizlenmeli ve eğer tahribat var 

Koruyucu şapka, püskürtme 
kıyafeti ve bot

Koruyucu eldiven, önlük, bot
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ise yenisiyle değiştirilmelidir. Eldivenler her kulla-
nımdan sonra sabun ve sıcak su ile yıkanmalı ve 
bir dahaki kullanıma kadar temiz bir yerde saklan-
malıdır. 

Pestisitlerle çalışan kişilerde ön kolda (bilek-dir-
sek) emilme, kasık bölgesine göre 11 kez daha 
hızlıdır. Uzun kollu gömlek ve kimyasala daya-
nıklı eldiven giyilmesi halinde derinin kimyasala 
maruz kalması %98 oranında önlenebilmektedir. 
Pestisitle çalışılan kirli eldivenler ve diğer ekip-
manlar giysi cebine koyulmamalıdır.5

Baş Koruyucular 
Özellikle sıvı pestisit kullanan veya pestisit püs-
kürtmesi yapan kişiler pestisitlerle çalışırlarken 
pestisitin sıçrama veya bulaşma riski varsa terci-
hen yıkanabilir plastikten veya kauçuktan yapıl-
mış, geniş kenarlı, sıvı geçirmez bir yağmur şapka-
sı veya başlığı kullanmalıdır. Kullanılan şapka sert 
veya esnek lastik ve pestisiti absorbe etmeyen 
malzemeden olabilir. Her iki durumda da plastik 
bir boyun koruyucu bant olmalıdır. Kumaş, deri, 
hasır veya keçeden yapılan şapkalar, kasketler, 
kepler kullanılmamalıdır. Dar bir ağza sahip stan-
dart bir baret kullanılıyorsa, baretin altına boy-

nu kapatacak şekilde pestisitin baretten boyuna 
damlamasını engellemek için sıvı geçirmez bir 
ilave parça koyulması gerekir. Kullanılan baş ko-
ruyucu, her kullanımdan sonra yıkanıp temizlen-
meli ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan 
temiz bir yerde saklanmalıdır.6

Göz Koruyucular
Pestisitlerin kullanılması ve uygulanması sırasında 
koruyucu gözlük kullanılmaldır. Bazı pestisit türle-
rinin etiketleri ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 
incelendiğinde, göz koruyucu ekipmanın kulla-
nım gerekliliği ve kullanılması gereken göz koru-
yucunun özellikleri gibi bilgilere ulaşılabilir. Pesti-
sitlerin göze teması hafif tahrişten, körlüğe kadar 
birçok semptoma neden olabilmektedir. Kulla-
nılan pestisitin etiketinde türe göre, kimyasala 
karşı dirençli koruyucu gözlük veya sadece genel 
amaçlı basit koruyucu gözlükler önerilebilmek-
tedir. Koruyucu gözlük; siperlikli ve yan kalkanlı 
koruyucu gözlük, yüz siperi veya tam yüz maskesi 
olarak tanımlanabilir. Pestisit torbalarından yayı-
lan tozlar, hava üfleme veya spreyleme sırasında 
yayılan pestisit sisleri veya yanlışlıkla sıvı sıçraması 
gibi pestisitlere maruz kalma şekline göre gözlük 
seçimi yapılabilir. Tam yüz maskesi hariç havadaki 
toz pestisit partükülleri ve sıvı pestisit sıçramala-
rına karşı koruyucu gözlük veya yüz siperi kulla-
nılmalıdır.

Polikarbonat lensli gözlükler, fiziksel tehlikelere 
ve sıçrayan parçacıklara karşı gözü korusalar dahi, 
sıvı pestisitlere karşı aynı etkin korumayı sağlama-
yabilirler. Koruyucu gözlüğün üzerinde hava akı-
mı sağlamak için üretici tarafından dizayn edilen 
küçük hava delikleri bulunmamalı ve buğu yap-
mayan özellikte olmalıdır. Yüz siperleri koruyucu 
gözlüklerle beraber tam yüz koruması sağlamak 
amacıyla kullanılmaktadır ve pestisitlerin karıştı-
rıldığı veya yüklendiği işlerde tercih edilmelidir. 
Siperler farklı boyutlarda ve şekillerde piyasa-
da mevcuttur ve çalışana uygun olarak yüzü ve 
boynu tam kapatacak şekilde tedarik edilmelidir. 
Her çalışanın kendine ait bir koruyucu gözlüğü 
olmalı, başka bir kişiyle paylaşılmamalıdır. Her 
kullanımdan sonra koruyucu gözlüğün kontrol-
leri yapılmalı, çizik, lekeli, çatlak, zarar görmüş 

Koruyucu Eldiven

Baş Koruyucular

Kimyasala Karşı Koruyucu Gözlük              Yüz Siperi
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gözlükler yenisiyle değiştirilmeli veya temizlen-
melidir. Her kullanımdan sonra çizikleri önlemek 
için silmekten ziyade su ile yıkanıp sabunlanarak 
temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Güneş ışınları ve 
ultraviyole ışınlar plastik malzemesine zarar vere-
bileceğinden, ışıktan uzak kapalı ve temiz bir yer-
de muhafaza edilmelidir.7

Ayak Koruyucular
Pestisitleri karıştıran, taşıyan, yükleme yapan veya 
püskürtme yoluyla pestisit kullanan her çalışan 
mutlaka sıvı geçirmeyen, asit ve çözücülere karşı 
dirençli koruyucu ayakkabı veya bot kullanma-
lıdır. Ayrıca, ağaç işleme işlerinde çalışılırken ve 
pestisitlerle çalışılmasa dahi bu alanlara girilirken 
mutlaka koruyucu ayakkabı giyilmelidir.

Deri, kumaş, lastik veya spor ayakkabılar, pesti-
sitleri geçirgen özellikte olduğundan, bu ayak-
kabılarla kesinlikle çalışılmamalıdır. Kauçuk veya 
neopren malzemeden yapılan ayakkabılar kim-
yasallara karşı dirençli olduklarından dolayı ter-
cih edilebilir. Dize kadar uzanan çizmelerin tercih 
edilmesi ayakkabıya göre daha uygundur. Koru-
yucu kıyafetin paçaları, kullanılan koruyucu ayak-
kabının dışında olmalıdır ki, paçadan damlayan 
pestisitler ayakkabının içine sızmasın. Koruyucu 
ayakkabılar her kullanımdan sonra kontrol edil-
meli ve delik-yırtık olan ve kullanılamayacak du-
rumda olan ayakkabılar onarılmalı veya yenisi ile 
değiştirilmelidir. Pestisit ile çalışılırken kullanılan 
kirli ayakkabılar, başka yerlerde ve işlerde giyilme-
melidir.  Her kullanımdan sonra koruyucu ayakka-
bılar sabunlu su ile temizlenmelidir.8

Kulak Koruyucular
Traktörle veya hava üflemeli püskürtme gibi gü-
rültülü yollarla pestisit püskürtmesi yapan çalı-
şanlar işitme kaybına neden olabilecek gürültü 
seviyelerine maruz kalmaktadırlar. İşyerinde ma-
ruz kalınan gürültü ile ilgili olarak izin verilen bir 
seviye mevcuttur ve bunun üzerine çıkılmama-
lıdır. Eğer, bir kol boyu uzaklıktaki bir kişiyle ko-
nuşurken sesinizi duyurmakta zorlanıyor ve sesi-
nizi yükseltmek zorunda kalıyorsanız, bu gürültü 
sınır değeri aşılmış ve ortamda fazla gürültü var 
demektir. Bu durumda, diğer tedbirlerle gürül-
tü engellenemiyor veya azaltılamıyor ise, kulak 
koruyucu ekipman kullanılması gerekmektedir. 
Kulak koruyucu ekipmanlar gürültü seviyesini is-
tenen düzeye indirip, kulaklarınızı korurken aynı 
zamanda güvenlik sinyallerini duyabileceğiniz 
şekilde tasarlanmıştır. Eğer, kullandığınız gürültü 
çıkaran ekipman kapatıldığında kulaklarınız çın-
lıyor veya sesleri boğuk duyuyorsanız, bu durum 
geçici işitme kaybına uğramaya başladığınızın bir 
göstergesidir. İşitme kaybı, uzun süreli gürültüye 
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maruziyet ve kulak koruyucu kullanılmadığı du-
rumlarda kaçınılmazdır. Doğru ve yerinde kulla-
nıldığında ve kullanan kişi riskler hakkında yeterli 
bilgiye sahip olduğunda, kulak koruyucular en iyi 
sonucu verirler. 

Manşonlu kulaklıklar ve kulak tıkaçları olmak 
üzere iki tip kulak koruyucu ekipman mevcuttur. 
Manşonlu kulak koruyucuların soğukta kulla-
nımı kulakları soğuğa karşı da koruyacağından 
daha kolay ve uygundur. Kulak tıkaçları takılma-
dan önce, baş parmak ve işaret parmağı arasında 
yuvarlanıp sıkıştırıldıktan sonra kulak kanalına 
düzgün oturacak şekilde yerleştirilmelidir. Kulak 
koruyucular kullanan kişiye uygun ve rahat olmalı 
ve temiz elle takıp çıkarılmalıdır.9

Solunum Koruyucular
Havadaki pestisit partiküllerine normalden fazla 
maruz kalarak zarar görebilecek çalışanlar tara-
fından mutlaka solunum koruyucular kullanılma-
lıdır. Eğer çalışan havada izin verilen maruziyet 
sınır değerlerinden fazla kimyasala maruz kalırsa, 
derhal iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmalı ve 
maruziyet seviyesi düşürülmelidir. Havalandırma 
sistemleri gibi mühendislik tedbirleri veya kapalı 
kaplar kullanılması gibi diğer tedbirlerle maru-
ziyet seviyesi düşürülmeye çalışılmalıdır. Buna 
rağmen, özellikle de açık havadaki bazı pestisit 
uygulamalarında bu tür tedbirler alınamayabilir. 
Bu gibi durumlarda solunum koruyucular kullanıl-
malıdır. Toz maskelerinin pestisitlerle çalışılırken 
kullanılması uygun ve yeterli değildir. Solunum 
koruyucular pestisit toz, mist ve buharına maru-
ziyeti önlemek için, diğer bir deyişle kirli havayı 
filtrelemek ve temiz hava kaynağı olarak kullanı-
lırlar. Korumayı artırmak için üç çeşit hava filtreli 
solunum koruyucu mevcuttur; Filtreli yüz mas-
kesi, elektriksiz kartuş maskeler ve motorlu hava 
temizleyici maskeler. 

Filtreli yüz maskesi, havadaki düşük seviyedeki 
kimyasal karışımlarına karşı koruma sağlar. Ağzı 

ve burnu kapatır ve 
maske kısmı filtre gö-
revi görür. Bazı model-
leri kimyasal buhara 
karşı da koruma sağla-
yabilmektedir.

Elektriksiz Kartuş Mas-
keler; Tam yüz ve ya-
rım yüz maskesi olmak 
üzere ikiye ayrılmakta-

dır. Tam yüz maskesi daha yüksek düzeyde koru-
ma sağlamaktadır. Bu maskeler pestisit partikülle-
rine karşı koruma sağlamak için uygundur. Ayrıca, 
bazı modelleri pestisit buharına ve gazlarına karşı 
da koruma sağlayabilmektedir. 

Pestisit spreyine karşı tam koruma sağlayabilmesi 
için, filtresinin hem partikül hem de buhara karşı 
koruyucu özellikte olması gerekir. Yarım yüz mas-
kesi, genellikle sınır değerde veya biraz üzerinde-
ki pestisit maruziyetine karşı koruma sağlamakta-
dır. Bu değerin üzerindeki pestisit maruziyetinde 
veya gözde pestisitten kaynaklı tahriş oluyorsa 
tam yüz maskesi kullanılmalıdır. 

Motorlu Hava Temizleyici Maskeler; Elektrik moto-
ru yardımıyla bir filtre aracılığıyla belirli bir oran-
da hava takviyesi yapan solunum koruyuculardır. 
Motor yardımıyla sağlanan havayı bir hortum 
vasıtasıyla yüz maskesine veya başlığa gönder-
mektedir. Bazı modellerde motorlu pompa kısmı, 
çalışana veya traktör gibi ekipmanlara yerleştirile-
bilmektedir. 

Yarım Yüz Maskesi Tam Yüz Maskesi

Motorlu Hava TemizleyiciFiltreli Yüz Maskesi
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Solunum koruyucuyunun kullanmadan önce 
mutlaka kontrolleri yapılmalı ve iyi çalıştığından 
emin olunmalıdır. Solunum koruyucu takıldıktan 
sonra, yüz maskesi ile deri arasında yeterli boş-
luğun olduğundan, çalışana uygun olduğundan 
ve yüze iyi oturduğundan emin olunmalıdır. Ne-
fes almakta zorlanmaya başlandığında veya her-
hangi bir pestisit kokusu duyulduğunda mutlaka 
filtreler veya maske yenisi ile değiştirilmelidir. 
Her kullanımdan sonra maske incelenmeli ve 
temizlenmelidir. Maskenin hızlıca temizlenmesi 
gerektiğinde nemli bir mendille silinmesi yeterli 
olacaktır. Maske, güneş ışığından, kimyasallardan, 
aşırı soğuk-sıcaktan ve nemden uzak ve temiz bir 
ortamda muhafaza edilmelidir.10

Sonuç
Sonuç olarak Türkiye’de pestisit tüketimi 1980’ler-
den 2008’e kadar gerek aktif madde ve gerekse 
preparat olarak bazı istisnalar dışında her yıl az 
ya da çok artmıştır. Bu artışa karşın ülkemizde 
pestisit tüketimi gelişmiş ülkelere göre halen dü-
şüktür. Fakat seracılığın yoğun olduğu Akdeniz ve 
Ege Bölgelerindeki pestisit tüketimi, ülke topla-
mının üçte ikisine yakındır. Diğer yandan tüketi-
len pestisitlerin özelliklerine bakıldığında, büyük 
çoğunluğunun insan ve çevre sağlığı açısından 
önemli riskler taşıdığı dikkat çekmektedir.11  İnsan 
sağlığına son derece tehlikeli olan pestisitlerin za-
rarlı etkileri anlaşılınca 1967 yılında ilk defa gün-
deme getirilen IPM (integre pest management) 
ilkelerine uygun olarak insektisit amaçlı pestisit 
kullanımlarında) insan sağlığına düşük etki, b) 

hedef dışı organizmalara düşük zehirlilik, c) yer 
altı sularını kirletme potansiyelinin düşüklüğü, d) 
uygulama dozunun daha düşük olması, e) zararlı 
organizmalarda dayanıklılık potansiyelinin dü-
şüklüğü gibi kriterleri içeren çevre dostu ilaçların 
kullanılmasının yaygınlaşması gerekmektedir. Ül-
kemizde çevre dostu pestisitlerin toplam tüketim 
içerisindeki payının % 4-5 olduğu düşünülürse, 
pestisit tüketimi ve bu alanda çalışanların sağlığı 
konusunda iş sağlığı ve güvenliği profosyonelleri-
nin daha fazla ilgi göstermeleri gerekliliği bulun-
maktadır.12

Pestisitlerle çalışırken, tehlike kontrolü üç şekilde 
yapılmalıdır;

 Mühendislik tedbirleri: Pestisitler püskür-
tülürken traktörlerde kapalı kabinlerde ça-
lışılması, pestisit depolama alanlarında ha-
valandırma sistemlerinin kurulması, kapalı 
karıştırma ve yükleme sistemleri,

 İdari tedbirler: Pestisitler kullanılırken ge-
rekli olmayan kişilerin ortamdan uzaklaş-
tırılıp daha uygun bir yere götürülmesi, 
pestisit kullanılan ortamlarda rüzgar ve di-
ğer çevresel faktörlerle pestisit yayılımının 
önlenmesi,

 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı: KKD 
kullanımı diğer tedbirlerle pestisit kulla-
nımından kaynaklanan riskler önlenemi-
yorsa veya acil durumlarda tercih edilmeli, 
öncelik diğer mühendislik, idari ve organi-
zasyonel tedbirlere verilmelidir.13
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Değerli Okurlar;
Bu sayfada genelde bir olumsuzluk aktarıp “neler ya-
pılmalıyı” müzakere ediyoruz. Bu defa iyi uygulama 
örneği aktarmak istiyorum. Olumsuzluklar kendini 
göstermeden önce nasıl tedbir alınmalı, neler yapıl-
malıdır. Proaktif (önleyici) çalışmalarla iş kazaları ve 
meslek hastalıkları önlenebileceğinden kaza olma-
dan önce tehlikeleri belirleyip, tedbirleri almak gere-
kiyor.

2011 yılı Mart ayında yurtdışında bir konferansa katıl-
dım. Üç gün süren toplantılar bir kongre merkezinde 
gerçekleştirildi. Kongre merkezinin önünde geniş bir 
alanda kaldırım taşı döşenmişti. Bazı kaldırım taşları 
kırıldığından yürüyenlere zarar verme ihtimalinden 
dolayı tamir ediliyordu. Bazı taşların renklerinden 
yeni değiştirildiği anlaşılıyordu.

Konferansın başladığı gün geniş alanda yaklaşık 2,5 x 
2,5 m ebatlarında bir alan tel kafes ile çerçevelenmiş 
ve içeride 2 işçi çalışıyordu. Kırık kaldırım taşını sök-
müşler, temizlik yapıyorlardı. Ertesi gün beton atılan 
yere taşı döşeyip işi bitirdiler ancak kafes kaldırılmadı.

Bu işlemler insanlar gelip geçerken de yapılabilir miy-
di? Bu kadar koruma altına alınmasına gerek var mıy-
dı? Kırılan veya bozulan kaldırım taşları alınıp bir za-
man sonra yenileri konulabilir miydi? Bu gibi sorular 
çoğaltılabilir. Bazıları anlamsız ve sıradışı sorular bile 
olabilir. Ancak o sorunun karşılığı veya uygulamasını 
(iyi –veya iyi olmayan) görebiliyoruz. Mesala kaldırım 
taşlarının sökülüp aylarca kaldırımın ortasında çuku-
run kaldığına ben Ankara’da işe gidip gelirken şahit 
oldum.

Geniş kaldırımı neredeyse tamamen kaplayacak şe-
kilde sökülen bir bölgeden geçmek için yola inmek 
zorunda kalınıyordu. Sabah ve akşam yoğun trafikte 
insanlar o bölgeyi yola inerek geçiyordu. Niçin kazıl-
dığına dair bir işaret veya sebep görünmezken aylar 
sonra döşendiğini görerek bir defa daha şaşırdım . Ni-
çin söküldü, bekledi veya yeniden aynı taşlar yerine 
konuldu.

Bu olayı niçin karşılaştırmalı uzunca anlattım? Geliş-
miş, sanayileşmiş, iş kazaları azaltılmış dediğimiz ül-
keleri biraz daha iyi anlayabilelim diye. Basit bir kal-
dırım taşı değiştirme işinde bu kadar tedbir alınan bir 
ülkede, karmaşık veya tehlikeli işler yapılırken nasıl 
tedbirler alınıyor?



İşyerinde Deri 
Maruziyet 
Riskleri Yönetimi
Çeviren; Özlem İLİK, İSG Uzman Yardımcısı
Health and Safety Executive (HSE)
(İngiltere Sağlık ve Güvenlik Yönetimi)
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İş yerlerinde kullanılan çoğu malzemeler deriyi etkileyebilir veya deriden geçerek 
vücudumuzun herhangi bir yerinde hastalıklara sebep olabilir. Eğer bir işveren, 

sağlık ve güvenlik danışmanı, eğitimci ya da bir güvenlik temsilcisi iseniz bu hasta-
lıkları engelleyici yönde yardımlarda bulunabilirsiniz. Anlatılanlar size pratik birkaç 
öneri sunacaktır. 

İşlenen konular şu şekildedir: 
 Derinin koruyucu işlevi,

 Deri maruziyetinden doğan sağlık rahatsız-
lıkları,

 İş yerindeki potansiyel deri maruziyetleri-
nin farkedilmesi,

 Hastalığı önlemek için deri maruziyeti yö-
netimi.

Yasalar bu konuda ne söylemektedir?
Birçok işveren, işyerinde tehlikeli maddelere deri 
maruziyetinden doğan sağlık risklerini değerlen-
dirmek gibi yasal bir görevleri olduğunun farkın-
da değillerdir. Bu makul ölçülerde pratik olmadığı 
durumlarda işverenler önlem almalı ya da uygun 
kontrol önlemlerini yerleştirerek ya da kullanarak 
tehlikelere maruziyet riskini kontrol altına almalı-
dırlar. 

Derimiz neden bizim için önemlidir?
Deri insan vücudunun en geniş organıdır. Görev-
leri ise şu şekildedir:

 Zararlı maddelere karşı koruyucu bir bari-
yer görevi sağlamak,

 Yaralanmalara karşı koruma sağlamak,

 Nem kaybını belli bir sınırda tutmak,

 Radyasyonun zararlı etkilerini azaltmak,

  Vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olmak,

 Duyu organı görevi görmek,

 Enfeksiyonlara karşı korumaya ve enfeksi-
yonları saptamaya yardımcı olmak,

 D vitamini üretmek.

Deri, epidermis ve dermiş olmak üzere iki katman-
dan oluşur. En dış katman olan epidermis, derinin 
bariyer fonksiyonunu sağlar. Fakat mükemmel bir 
bariyer değildir ve vücudumuzun diğer kısımlarını 
etkileyebilecek bir takım maddelerin yalnızca ge-
çişini sınırlayabilir.

Epidermisin nem yoğunluğu çok yüksek ya da çok 
düşükse derinin bariyer özelliği etkilenebilir. Eğer 
çok kuruysa, örneğin; düşük yoğunluktaki bir oda 
derinin su kaybına, sert olmasına, kalınlaşması-
na, pul pul olmasına ve elastikiyetini kaybederek 
çatlamasına neden olur. Eğer epidermisin nem 
yoğunluğu çok fazlaysa, örneğin su ile uzun süreli 
temas yüzünden deri aşırı derecede nem tutacak 
ve koruyucu bariyer özelliği zarar görecektir. 

Çapraz giden ok yönü kimyasalların absorpsiyonu-
nun gerçekleştiği muhtemel yolu göstermektedir. 
Ayrıca, kimyasallar deri yüzeyinin açık kısımların-
dan da vücut içerisine girebilir (örn. Saç folikülleri 
ve ter bezleri kanalları boyunca bu şekildedir.) 

Kimyasalla deri teması yüzünden ne 
tür sağlık problemleri yaşanabilir?
Bazı maddeler deriden geçtikten sonra vücudun 
diğer kısımlarına zarar verirken bazı maddeler de 
deride ‘lokal etkilere’ neden olur. Öncelikle lokal 
etkilere bakılırsa çoğunluğu deri teması yüzünden 
problem yaratan dört madde grubu vardır:

 yanıklara sebep olabilen korozif maddeler,

 irritant kontakt dermatite neden olabilen 
tahriş edici (irritant) maddeler,

 Alerjik kontakt dermatite neden olabilen 
hassaslaştırıcı maddeler,

 Diğer hastalıklara neden olan maddeler, 
örn. kurdeşen, akne, deri kanseri gibi.

Yanıklar
Nemli çimento, güçlü asit ve alkaliler gibi korozif 
maddeler ile temas, ciddi deri hasarlarını (yanıkla-
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rını) beraberinde getirir. Bu da deride yaralara yol 
açabilir.

İrritant (tahriş edici) kontakt dermatit 
(ICD)

İrritant (tahriş edici) kontakt dermatit, temas edi-
len yerde kızarıklık ve iltihaba neden olan bir deri 
reaksiyonudur. Kuru, kızarıklık ve kaşınma ilk be-
lirtileridir. Daha sonrasında şişme, pul pul kalkma, 
kabarma, çatlama ve acı görülür. Genellikle, infla-
masyon belirtileri deri iyileşmeye başladıkça ge-
çer. Fakat temasın tekrarı daha şiddetli bir iritasyo-
na neden olabilir ve deri normalden daha şiddetli 
bir iltihaplı kızarıklığa dönüşür.

ICD, deterjan, zayıf asit veya alkali ve bazı solvent-
ler gibi hafif iritant olanlarla devamlı temas halin-
de ortaya çıkabilir. ‘Nemli çalışmalarda’ görülebilir. 
Nemli çalışma uzun süreli ya da sık sık su (özellikle 
sabun, temizleyici ve diğer kimyasalların kombi-
nasyonunda) ile teması anlatmak için kullanılan 
bir ifadedir. Nemli çalışmalar, derinin aşırı derece-
de nem tutmasına neden olduğu için çoğunlukla 
fark edilmese de ICD’ye yol açmaktadır.

Alerjik kontakt dermatit (ACD)
Alerjik kontakt dermatit (ya da deri hassaslaşması), 
alerjen maddelere karşı immünolojik bir cevaptır. 
Semptomlarının benzerliği dolayısıyla ICD’den 
ayırmak çok zordur. Hassasiyet bir süre sonra, bel-
ki bir hafta, bir ay, hatta yıllar sonra bile gelişebilir. 
Ancak, kişide herhangi bir alerji geliştiği anda aler-
jenin çok küçük bir miktarı bile ACD’nin gelişimini 
tetikleyecektir.

Diğer deri hastalıkları 
Kurdeşen, deride kabarıklık ve kızarıklık gibi re-
aksiyon gösteren tipik bir deri hastalığıdır. Deri 
iritantları ya da alerjenler bu hastalığa neden 
olabilir. ICD ve ACD’den farklı olan bu hastalıkta 
belirtiler bir anda görünüp birkaç saat içinde yok 
olmaktadır.

Deri kanseri, en yaygın görülen kanser türlerinden 
biridir. Deri kanserinin işaretleri, deride pul pul le-
keler, kırmızı öbek öbek şişlikler, bir ülser, yeni bir 
ben oluşumu ya da derinin kanaması, yara tutması 
olabilir.  Polisiklik aromatik hidrojen bileşikleri deri 
kanserine neden olabilir. Deri kanserinin ultravi-
yole ışıklarına maruz kalan dışarıda çalışan işçiler 
için özel bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.

Akne, derideki yağ bezlerini ve saç foliküllerini 
rahatsız eden bir hastalıktır. Kabarcıklar, şişlikler 
(ortası beyaz şişlikler) akneyi işaret etmektedir. 
Hayvansal ve petrol yağları ‘yağ aknesi’ne neden 
olabilir ve bu tür işlerle mekanik olarak çalışan iş-
çilerde akne gelişebilmektedir.

Diğer organları etkileyen sistematik 
rahatsızlıklar
Birçok kimyasal madde deriden geçebilme özelli-
ğine sahiptir ve vücudun diğer kısımlarında hasta-
lıklar (sistematik hastalıklar) oluşturur. 

Mesane ve testis torbası kanserleri, böbrek, kalp, 
dolaşım sistemi ve sinir sistemi rahatsızlıkları, sis-
tematik rahatsızlıklara örnektir. Bir takım sağlık 
etkileri çabucak ortaya çıkarken bazılarının ortaya 
çıkması da ayları veya yılları bulabilmektedir. (örn. 
kanser) Bir madde deriden geçerek sistematik bir 
rahatsızlığa neden olsun olmasın deri maruziyeti-
nin kontrolü iyi bir uygulamayı gerektirir.

Soluma ve yeme ile maddeye maruziyet sistema-
tik rahatsızlığa neden olabilir, fakat bunun yanın-

Çimentonun bir inşaat işçilerinin dizlerini yakması. Bu ciddi yaralanma 
işçilerin dizlerinin eğildiklerinde nemli çimentoya değmesine engel olarak 
ya da uygun bir diz koruyucu ile önlenebilirdi.

İritant kontakt dermatit olmuş bir el. Şişmiş, ağrılı ve enfeksiyon 
kapmış bir şekilde.
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da, solunum yolu ile maruziyet riski azaltıldığında, 
deri ile maruziyetin sonuçlarının daha önemli bir 
duruma geleceğini göz ardı etmemek önemlidir. 

Hastalıkların sonuçları nelerdir?
Çalışanlar iş yaşamında bir takım zararlar görmek-
te, bazıları işlerini dahi bırakabilmektedirler. Ör-
neğin, çalışanlar için hastalık yoksunluğu, çalışma 
kaybı ve suç kayıtlarının potansiyeli gibi bir takım 
sonuçları olmaktadır. Toplum için ise yaşam şart-
larının gerilemesi, fayda getirmekteki yetersizlik, 
rehabilitasyon ve tedavi için de NHS kaynaklarının 
yüksek bir maliyeti bulunmaktadır.

Deri maruziyetindeki tehlikeyi nasıl 
fark edebilirim?

Tehlikeli maddelerin içeriğinde şunlar 
vardır:

 Çalışma aktivitelerinde (örn. boyalar, temiz-
lik ürünleri) direkt olarak kullanılan madde-
ler/ürünler,

 Çalışma esnasında açığa çıkan maddeler 
(örn. kaynaktan çıkan metal dumanları),

 Doğası gereği bazı maddeler (örn. un, ağaç 
tozları),

 Biyolojik ajanlar (örn. bakteri).

Deriye olan tehlikesini anlamada ilk adım iş yerin-
de kullanılan ve ortaya çıkan maddeleri belirle-
mektir. Daha sonraki adım deriye maruziyette sağ-
lık etkilerinin neler olabileceğine karar vermektir. 

Bu sembolle işaretli kimyasallar koroziftir, temas 
halinde canlı dokuya zarar verebilir. 

Risk ve güvenlik kodları
Risk Kodları– deriye etkileri

R21 Deri ile temas halinde, zararlı olma riski taşır.

R24  Deri ile temas halinde, zehirli olma riski taşır.

R34  Yanığa neden olma riski taşır.

R35  Çok ciddi yanığa neden olma riski taşır.

R38  Deriyi tahriş etme riski taşır.

R43  Deri ile temas halinde, aşırı duyarlılığa ne- 
 den olması muhtemel madde.

R66  Tekrarlayan temasları, ciltte kuruluğa veya  
 çatlamalara sebep olabilir.

Risk Kodları – deri yoluyla alınım
R21  Deri ile temas halinde, zararlı olma riski taşır.

R24  Deri ile temas halinde, zehirli olma riski taşır.

R27  Deri ile temas halinde, yüksek ölçüde zehirli  
 olma riski taşır.

Güvenlik Kodları
S24  Deri ile temas halinde, zehirli olma riski taşır.

S25  Yutulması halinde, zehirli olma riski taşır.

S26  Solunması halinde, yüksek ölçüde zehirli  
 olma riski taşır.

S27  Deri ile temas halinde, yüksek ölçüde ze- 
 hirli olma riski taşır.

S28  Yutulması halinde, yüksek ölçüde zehirli  
 olma riski taşır.

S36  Gözleri irite (tahriş) etme riski taşır.

S37  Solunum sistemini irite (tahriş) etme riski  
 taşır

S39  Geri dönüşü olmayan çok ciddi zararlara  
 neden olma riski taşır.

Riskler nasıl değerlendirilir?
Riskin değerlendirmesi, kimlerin ve nasıl zarar 
göreceğinin öngörülmesidir. Temizlikçiler, ziyaret-
çiler, bakım işçileri gibi çalışanlar iş yerinde tam 
zamanlı bulunmayabilirler. İşin basit bir şekilde 
izlenmesiyle ortamdaki riskler sık sık değerlendi-
rilebilir. Değerlendirmede önemli olan: 

 Madde kullanılmak zorunda mı, eğer zo-
rundaysa ne kadar kullanılıyor?

 Ne kadar sıklıkla kullanılıyor ve kaç işçi tara-
fından kullanıliyor.

 Madde nasıl bir temasa maruz kalıyor- deri 
ile temasından kaçınılabilir mi?

 Derinin hangi kısımları maruziyet altında 
ve ne kadar süre ile.
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Maruziyet Yolu
Maruziyet yolu tehlike kaynağı ile işçi arasındaki 
bağlantıyı anlatır. Deri maruziyeti çeşitli yollarla 
olabilir:

 Daldırma - derinin bir sıvı ya da toz içerisine 
batırılması,

 Sıçratma - sıvı ve toz karışımlarının ayrılma-
sı işlemi esnasında,

 Birikme - damla, toz, duman, aerosollerin 
deriye temas ettiğinde kalıntı olması,

 Kirli yüzeylerle temas. Bu çeşitli yollarla ola-
bilmektedir.

 Kirli çalışma yüzeyiyle temas,

 Kirli parçalarla direkt temas,

 Ellerde kalan kalıntıların göz, burun ve 
ağza taşınması,

 Ellerde kalan kalıntıların aletlere, kağıt-
lara ve yiyeceklere taşınması,

 KKD’nin doğru metotla çıkarılmaması.

Nemli çalışmalardan kaynaklı riskler
Nemli çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek risk-
lerle ilgili katı ve belirlenmiş kurallar yoktur. Fakat, 
yaklaşık 2 saat ve daha fazla olan sürekli çalışma-
larda ya da ellerin günde 20 ile 40 defa arasında 
yıkandığı ya da kimyasala temas ettiği durumlar, 
dermatite neden olan durumlardır. Nemli çalışma-
larda ortaya çıkan dermatitler genellikle kuaför-
lerde, temizlik işleri, yemek işleri ve sağlık hizmeti 
olan işlerde görülür. 

Hastalıkları önlemede risk yönetimi 
nasıl yapılır?
Önleme her zaman tedavi etmekten daha etkilidir. 
Eğer deri ile ilgili bir problem fark ederseniz kont-
rol önlemlerinin geliştirilmesi gerektiği anlaşılır. 
Hastalıkların önlenmesinde işin yönetimi üç adım-
da özetlenebilir: Korunun, önleyin, kontrol edin.

 Deri sistematik problemlere neden olabi-
len maddelerle temasın azaltılması ya da 
temastan sakınılması,

 Derinin korunması,

 İlk belirtilerin kontrol edilmesi. 

İşçi izosiyanat içeren boyayı püskürtmektedir. 
Normalde çıplak gözle görünemeyen ince sprey 
partikülleri ‘Tyndall aydınlatma’ metodu kullanı-
larak gösterilmektedir. Izosiyanata deri ve soluma 

maruziyeti deri alerjileri ve astıma neden olabil-
mektedir. Doğru kontrollerin yapıldığını söyleye-
bilmek oldukça önemlidir. 

Deriyi korumak için neler 
yapılmalıdır?

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) 
kullanarak derinin korunması

KKD, diğer pratik metotların yeterli koruma sağ-
lamadığı durumlarda önemli bir kontrol seçeneği 
olmaktadır. Fakat, KKD’lerin bazı sınırlayıcı durum-
ları da vardır:

 Sadece giyilen kısmı korur,

 Doğru malzemeden yapılmış ve uygun be-
dende olmalıdır,

 Doğru metotla giyilip, çıkarılıp ve kaldırıl-
malıdır,

 Kullanıcının hareketlerini kısıtlayabilir.

 Devamlı koruma etkisi doğru temizlenme-
sine, bakımına, kontrollerine bağlıdır.

KKD’ler doğal ve sentetik olmak üzere iki şekilde 
üretilmektedir. Tipik örnekleri; eldivenler, önlükler, 
ayakkabılar ve maskelerdir. 



61

KKD’ler istenen amaca göre yeterli kalitede ve ya-
pıda olmak zorundadır. Üzerlerinde CE işareti ve 
yanında sertifikası olmak zorundadır. 

Doğru kullanılmadığı takdirde KKD’lerin deri ma-
ruziyeti riskini artırdığı unutulmamalıdır.

Çalışanlara KKD’lerin kullanımı, temizliği, bakımı 
ve saklanması ile ilgili eğitim sağlanmalıdır. 

Koruyucu eldivenlerin seçilmesi ve 
kullanılması
Deriye temas çoğunlukla ellerde ve bileklerle dir-
sek arasındaki kısımlarda söz konusudur. Koruyu-
cu eldiven kullanımından önce işe yönelik tüm 
öncelikli koruyucu tedbirlerin alındığından emin 
olunmalıdır. Eğer pratikte yeterli korunma düzeyi 
sağlanamıyorsa koruyucu eldivenler uygun bir çö-
züm olacaktır.

Eldiven seçiminde yapılan iş, kullanıcı 
ve iş ortamı dikkat edilmesi gereken 
durumlardır. Eldiven seçiminde 
düşünülmesi gereken 5 faktör vardır:

 Maddelerin nasıl kullanıldığı,

 Temasın çeşidi ve temas süresi,

 Kullanıcı – rahatlık ve uygun beden,

 Yapılan iş ve dayanıklılık ve hassasiyet ihti-
yacı,

 Eller için diğer tehlikeler.

Bu kriterlere bakarak eldiven seçimi yapılabilir fa-
kat tedarikçiler size koruyucu eldiven seçiminizde 
en iyi yönlendirmeyi yapacaklardır.

Maddelerin nasıl kullanıldığı
Eldivenler; Tasarım, malzeme ve kalınlık olarak 
değişiklik göstermektedir. Hiçbir eldivenin tüm 
maddelere karşı koruyacağı ve sonsuza kadar kul-
lanılabileceği düşünülemez. 

Islak işli çalışmalarda EN374-2 Avrupa Standardı 
ile üretilmiş olan eldivenler seçilebilir. Bu standart 
eldivenin su geçirmez olduğunu kanıtlar.

Kimyasallara karşı korunma isteniyorsa EN374-3 
standardı istenilen kriterleri karşılayacaktır. Fakat 
eldivenin yapıldığı malzemenin çalışılan kimyasal-
lara karşı uygun olduğundan emin olunmalıdır.  

Eldiven üreticileri, ürettikleri eldivenlerin belirli 

kimyasallara, maddelere karşı nasıl iyi bir per-
formans gösterdiğini kanıtlamak için genellikle 
performans seviyelerini gösteren bir grafik oluş-
tururlar. Bu performans seviyeleri üreticiden üreti-
ciye farklılık gösterebilir. Üretici tarafından verilen 
bu bilgiler tek olarak bir kimyasal madde içindir. 
Hâlbuki çoğu ürün karışımlardan oluşmaktadır. 
Böyle durumlarda performans seviyesi en düşük 
olan kimyasal madde için eldiven seçimi yapılır.

Temasın çeşidi ve temas süresi
Eldivenler kısa zaman için, belli aralıklarla ya da 
uzun sürelerde kullanılabilir. Genellikle daha kalın 
eldivenler incelere göre daha iyi koruma sağlar, 
fakat daha ince eldivenler de daha kullanışlıdır. 
Belirli zaman aralıklarında kullanılacaksa ince tek 
kullanımlık eldivenler yeterli korumayı sağlayabi-
lir. Eğer daha kalın ve tekrar kullanılabilen eldiven-
ler belirli zamanlarda (sürekli değil) kullanılacaksa 
her kullanım arasında eldivenlerin muhafaza ve 
saklama koşullarına dikkat edilmelidir. Maruziye-
tin sıçratma şeklinde mi yoksa daldırma şeklinde 
mi olduğu da önemlidir. Kısa eldivenler sıçratma 
şeklinde maruziyetlerde koruyucu olabilir fakat 
ellerin tamamen maddeye maruziyetinde daha 
uzun boyda eldivenler tercih edilmelidir.

Kullanıcı - rahatlık ve uygun beden
Eldivenler kullanıcıya tam olarak uymalıdır. Dar 
eldivenler elleri yorgun hissettirip tutma etkisini 
kaybettirebilir. Çok büyük eldivenler de potluk 
yaratacağından işi etkileyecek ve rahatsızlık hissi 
yaratacaktır.

AB Ölçüleri ABD Ölçüleri

160 mm Eu-6 6  5/16  inches xs

171 mm Eu-7 6  3/4  inches s

182 mm Eu-8 7  3/16  inches m

192 mm Eu-9 7  9/16  inches l

204 mm Eu-10 8  1/16  inches xl

215 plus mm Eu-11 8  7/16 plus inches xxl

Bilgilendirme, yönlendirme ve eğitim
Koruyucu eldivenleri kullanacak olan herkesin 
bunları bilmesi gerekmektedir: 

 Ne çeşit eldivenler ne zaman kullanılır,
 Kullanım sonrası nasıl saklanır,
 Kontamine olmadan eldivenler nasıl giyilir 

ve çıkarılır,
 Kontrol önlemi olarak eldivenlerin sınırlayı-

cı özellikleri nelerdir,
 Güvenli bir şekilde nasıl atılır.
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Eğitimin sık sık tekrarlanması oldukça önemlidir. 
Ayrıca, işverenin, eğitim kayıtlarını tutması da zo-
runludur.

Eller için diğer tehlikeler
Ayrıca, düşünülmesi gereken aşınma, kesilme, de-
linme, titreşim ve yüksek sıcaklık gibi diğer tehli-
keler de vardır. Aynı anda hem kimyasallara karşı 
korumayı hem de bu tür tehlikelere karşı koruyan 
eldivenler vardır: 

 EN388 standardına göre üretilmiş eldiven-
ler mekanik tehlikelere karşı koruyucudur.

 EN407 standardına göre üretilmiş eldiven-
ler de ısıl etkilere karşı koruyucudur.

İyi bir cilt bakımı ile korunma
Cilt bakımı ürünlerinin seçilmesi ve kullanımı

Cilt bakımı ürünleri derinin yeterli su bariyeri kat-
manını korumaya ve sabitlemeye yardımcı olurlar. 

İş öncesi kremleri
 Yağsız kremler, resin ve boyalar gibi kirle-

ticileri tutar ve yıkanarak deriden atılabilir. 
Bu kremlerin içeriğinde rafine edilmiş mi-
neral yağ, vazelin, lanolin olabilir.

 Suya dayanıklı kremler, asit ve alkali gibi su 

bazlı kimyasallara karşı deri yüzeyinde bir 
tabaka oluştururlar. İçeriklerinde silikon, 
koruyucular, balmumu, stearat, sentetik 
burukluk verici, koku verici maddeler bulu-
nabilir. Suya dayanıklı kremler ele kaygan-
lık hissi verirler.

 Yağ, organik çözeltiye dayanıklı kremler 
yağa, organik çözeltilere ve tarlara karşı di-
rençlidir. Bu kremler terleme ile çıkabilirler.

 Diğer çeşit iş öncesi kremler, kimyasallarla 
reaksiyon vererek onların zararlı etkilerini 
azaltırlar. Örneğin, nikel gibi bir alerjen kul-
lanılarak asitle reaksiyon verdirerek daha az 
zararlı bir asite dönüştürülebilir.

Deri temizleyicileri
Deri temizleyicilerin 3 ana bileşeni 
vardır: 

 Sabun gibi su ile kirlerin atılabildiği yüzey 
etkin maddeler,

 Sürtünme etkisi sayesinde ovalayarak me-
kanik olarak kirlerin atılmasına yardımcı 
olan maddelerdir. Kum bu temizleyicilere 
örnektir, fakat oldukça serttir. Yerine daha 
yumuşak etki gösteren plastik maddeler 
tercih edilebilir. Bir diğer alternatif ceviz ka-
buğu tozudur.
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Nemlendiriciler 
Amacı nemin korunmasını sağlayarak deriye ge-
çici bir bariyer etkisi sağlamaktır. Günde en az 
bir defa, tercihen daha sık ve eller yıkandıktan ve 
kurutulduktan sonra olmak üzere uygulanmalıdır. 
Nemlendiricilerin başlıca bileşenleri su, yağ ve 
emulsifiyelerdir. Kremler sayesinde deride oluştu-
rulan koruyucu tabaka buharlaşma ile kaybedile-
rek su miktarını azaltır. 

Cilt bakım ürünlerinin seçimi

Kremlerin seçiminde şu hususlar göz 
önünde bulundurulmalıdır:

 Ürün seçiminin iş yerindeki tehlikelere ve 
her bir işçiye uygun olup olmaması. Teda-
rikçilerden yardım alınır.

 İçeriği tam olarak verilmiş mi? Herhangi bir 
dermatite neden olmuş mu?

 Uygun yerlerde muhafaza edilebilen ürün-
ler olmalıdır.

 Video ya da katalog gibi eğitici destek sağ-
lanıyor mu?

 Çalışanlar talimatlar ve uygulamalar konu-
sunda bilgilendirilir.

 Tedarikçiden cilt bakım kremlerinin seçimi 
konusunda yardım alınır.

Deri hastalıklarında ilk belirtilerin kontrol edilmesi

Deri kontrolleri neden yapılmalıdır?

Deri kontrolleri iş yerinde deri hastalıklarının yö-
netiminde önemli bir kısımdır.

 Düzenli deri kontrolleri dermatitlerin ya da 
deri maruziyetinin neden olduğu diğer et-
kilerin ilk belirtilerini anlamaya yarar.

 Erken dönemlerde fark edilen durumlarda 
tamamen iyileşme daha olasıdır.

 Gözetimler, ayrıca yeterli standartta uygu-
lamaların yapılıp yapılmadığını da gösterir. 
Böylece kontrol stratejilerinin tekrar değer-
lendirilmesinde yol gösterici olacaktır.

Deri kontrollerini kim yapmalıdır?
İşverenler düzenli kontrollerin yapılmasını sağ-
lamalıdırlar. Gözetimler, oldukça basit bir şekilde 
düzenli görsel denetimlerle yapılmalıdır. Sorumlu 
bir kişi (genellikle bu işyeri hekimi ya da medikal 
konularda ya da ilgili konularda eğitim almış bir 
kişi) bu kontrolleri yapmalıdır, fakat çalışanlar da 
kendi derilerinin kontrollerini yaptırma konusun-
da bilinçlendirilmelidirler. 

Sorumlu kişinin görevleri:
 İşe yeni alınan çalışanların öncelikle kont-

rollerini yaparak durumlarını değerlendir-
mek,

 Periyodik olarak çalışanların ellerini dirsek-
lerine kadar en ufak belirtilere kadar ince-
lemek,

 Bu kontrollerin sağlık kayıtlarını tutmak,

 İşverene bu kontrollerin çıktılarını ya da 
alınması gereken herhangi önlem hakkın-
da bilgi vermek.

Sorumlu kişinin bilmesi gereken 
konular:

 İşyerinde deri hastalıklarına neden olabile-
cek maddeler,

 Ortaya çıkabilecek hastalıkların çeşitleri,

 Ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların ilk belir-
tilerin nasıl olduğu,

 Maddelerin kullanımı, bakımı saklanması 
esnasında nasıl bir maruziyet olabileceği,

 İş yerinde ne tür kontrollerin yapıldığı ve 
bunların meydana getirdiği sonuçlar,

 Problemin bulunması için nasıl hareket 
edilmesi gerektiği. Bu şu aşamaları kapsar:

 Hastalıkta ve maruziyet kontrollerinde 
işverene raporlama yapılması,

 Etkilenmiş olan çalışana tavsiyeler,

 Gözetimlerin kayıtlarının saklanması,

 Kayıtların güvenliğinin sağlanması.
Resim 1. Tüp şeklinde nemlendiriciler. Tüp sayesinde muhtemel 
çapraz bulaşma azaltılmış olur.
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Özet
İş yerinde deri ve sistematik 
rahatsızlıkları önlemek için 
iş yönetimi yapılır. Öncelikle 
tehlikeli madde kullanıp 
kullanmama zorunluluğunu ya 
da daha güvenli bir metodun 
uygulanıp uygulanamayacağı 
sorgulanır. Eğer tehlikeli madde 
kullanma zorunluluğu varsa o 
zaman da maruziyeti önlemek ya 
da azaltmak için uygun kontrol 
yöntemleri uygulanmalıdır. Eğer 
yine de kimyasala maruziyet 
kaçınılmazsa, cilt bakımı ve KKD 
(Kişisel koruyucu donanım) 
kullanımına ihtiyaç duyulur.

Kontrol önlemlerinin verimliliğini belirlemede 
çalışan davranışlarının kritik olduğu unutulma-
malıdır. Yapılan çalışmalar, deri maruziyetinin ge-
nellikle iyi olmayan iş uygulamalarından kaynak-
landığını göstermektedir. Mühendislik kontrolleri 
ve KKD programları uygun yönetim aşamalarıyla 
desteklenmezse % 100 verimli olma ihtimali yok-
tur. Düzenli bir şekilde çalışanların deri maruziye-
tinden doğan riskler ve önlemleri hakkında bilgi-
lendirme ve eğitilmeleri önemlidir. 

Sistematik hastalıkların ve herhangi bir vakanın 
olup olmadığı devamlı kontrol altında tutulmalı-
dır. Çalışanların da mesleki sağlık problemlerinin 
herhangi bir tedaviye gerek duyulup duyulmadı-
ğından emin olunmalıdır. 

Bölgesel etkiler için sağlık gözetimleri çalışanların 
görsel deri kontrolleri kadar basit olabilmelidir. 

Sakının
Kimyasala temastan kaçınma yolları:

 Tehlikeli maddenin daha güvenli alternatif 
bir madde ile değiştirilmesi,

 Prosesin otomasyona ve mekanik düzen 
kullanımına geçirilmesi,

 Mümkün olduğunca prosesin kapalı hale 
getirilmesi,

 Alet yerine çıplak el kullanılmaması,

 Güvenli çalışma mesafesinin olması.

Korunun
Deriyi koruma yolları 

 Çalışanlara derilerinin nasıl kontrol etmele-
ri gerektiğinin anlatılması

 Herhangi bir bulaşmada derinin zaman 
kaybetmeden yıkanması gerektiğinin ha-
tırlatılması

 Yıkamadan sonra kurulamanın öneminin 
anlatılması

 Yumuşak, temiz, pamuklu ya da kâğıt hav-
luların sağlanması

 İş öncesi ve sonrası nemlendirici kremlerin 
sağlanması

 Uygun koruyucu kıyafet, eldivenlerin sağ-
lanması

 Eldivenlerin uygun koruyucu bir malzeme-
den yapıldığından emin olunması

 Eldivenlerin yapılan iş için uygun özellikte 
ve uygun beden ölçülerinde seçilmesi

 Eldivenlerin doğru bir şekilde kullanımı ve 
saklanması

 Eldivenlerin gerektiğinde değiştirilmesi

 Eldivenlerin güvenli bir şekilde çıkarılması 
için eğitim verilmesi.

Kontrol Edin
Neden deri kontrolü?

 Düzenli deri kontrolü erken aşamada der-
matitlerin ortaya çıkarılmasını sağlar.

 Erken teşhis tehlikeli dermatitlerin ilerle-
mesini önler.

 Kontroller, yapılan koruyucu önlemlerin ve 
tehlikeli durumların tekrar gözden geçiril-
mesine yardımcı olur.

Kaynaklar:

1. HSE, Health and Safety Executive, Managing skin exposure 
risks at work, 2009 

2. HSE web sitesi: www.hse.gov.uk

3. HSE Skin at work website: www.hse.gov.uk/skin
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