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ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

1. GÝRÝÞ

Son yýllarda hýzla geliþen teknolojiler, deðiþen ihtiyaçlar, artan nüfus ve 

saðlýkla ilgili problemler karþýsýnda çözüm arayýþlarý ve bütün teknolojik 

geliþmeler baþta olmak üzere bir çok alanda bilgiye olan gereksinim ön plana 

çýkmýþtýr. Bilgisayar alanýndaki teknolojik geliþmelerin insan yaþamýna etkisi göz 

ardý edilemeyecek ölçüde büyük bir öneme sahiptir. Bu teknolojilerin toplum 

hayatýna olumlu yönde etki yapabilmesi için her konuda bilgiye ihtiyaç 

duyulmaktadýr. Saðlýklý bir toplumun oluþturulabilmesi için yönetici, karar verici 

veya uygulayýcý durumundaki insanlarýn, geliþen teknolojiyi yakýndan takip 

etmeleri yada bu teknolojilerden uzak kalmamalarý gerekmektedir.

Yeni  gel iþen teknoloj i ler in yorumlanmasý ,  mesleðimize 

uygulanabilirliðinin araþtýrýlmasý veya mesleki çalýþmalarýmýzda daha etkin bir 

þekilde kullanýlmamasý son yýllarda ortaya çýkan en önemli sorunlardan biridir. 

Bilgi teknolojilerini kullanarak istediðimiz bilgilere güncel, hýzlý ve daha 

ekonomik bir þekilde ulaþmamýz mümkündür. Bilgisayarlar ve yazýlýmlar 

sayesinde elimizde bulunan mevcut her türlü saðlýkla ilgili verilerden bir sistem 

dahilinde bilgiye dönüþüm iþlemi yapýlabilme süreci bir bilgi sistemi ile 

olmaktadýr./1/

2. ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ VE GÖREVLERÝ

Ýþyerinde, çalýþanlarýn iþe baðlý saðlýk sorunlarýndan korunmalarý, meslek 

hastalýklarýnýn, kazalara baðlý yaralanmalarýn ve maluliyetlerin önlenmesi, 

iþyerinde çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi, çalýþanlarýn saðlýðýnýn  ve saðlýk 

bilincinin geliþtirilmesi amacýyla  tam bir mesleki baðýmsýzlýk içinde bilgi ve 

becerilerini kullanmasý gereken, mesleki faaliyetlerini iþyerinde sürdüren 

hekimdir.

Ýþyeri Hekiminin temel görevleri aþaðýda maddeler halinde verilmiþtir.

·Ýþe giriþ sürecinde, iþ-iþçi(çalýþan) uyumunun saðlanmasý, iþe b a ð l ý  

saðlýk tehlikeleri açýsýndan duyarlý adaylarýn belirlenmesi, iþe yeni 

baþlayanlarýn saðlýklý ve güvenli çalýþma koþullarý açýsýndan 

oryantasyonunun saðlanmasý,

ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ
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· Operasyonlardan, kullanýlan maddelerden ve/veya mekanlardan 
kaynaklanan  maruziyetler nedeniyle çalýþanlarda meydana gelebilecek 
hastalýklarýn, henüz yakýnmalar ortaya çýkmadan saptanmasý amacýyla 
aralýklý kontrol muayenelerinin yapýlmasý, 

· Hem iþe giriþ hem de aralýklý kontrol muayenelerinin ve sürekli izlemin 

yapýlandýrýlabilmesi için iþletmenin bütününde saðlýk ve güvenlik 

tehlikelerinin belirlenmesi ve saðlýk risklerinin deðerlendirilmesi 

amacýyla gözlem ve incelemeler yapýlmasý, 

· Ýþyeri ortamý ve zararlýlarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanmasý ve 

sonuçlarýn deðerlendirilmesi, sürekli takibi, 

· Ýþe giriþ ve periyodik muayeneleri, ayaktan taný ve tedavi hizmetleri, 

iþyeri ortamý gözlem ve analizleri vb. faaliyetler nedeniyle  elde edilen 

verilerin analizi, kayýt ve istatistiksel deðerlendirme yöntem ve araçlarýný 

kullanarak iþ saðlýðý sorunlarýnýn sýklýk ve yaygýnlýklarýnýn tanýmlanmasý,  

· Çalýþanlara; iþyerindeki olasý saðlýk zararlarýna maruziyetlerden 

korunma, güvensiz davranýþlardan kaçýnma ve saðlýðýn olumlu yönde 

geliþtirilmesi bilgi ve becerilerinin kazandýrýlmasý, 

· Ýþletme dýþýndan gerekli bilgilerin saðlanmasý, kimi özel sorunlarýn 

tanýmlanmasý için araþtýrmalar yürütülmesi, 

· Yürütülen iþyeri saðlýk hizmetlerinin miktar ve kapsamýnýn, koruyucu-

önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularýyla, sonuçlarýnýn iþletme 

yönetimine ve  yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalýþma 

müdürlüklerine raporlanmasý iþyeri hekimlerinin temel görevleridir./2/

3. ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ

Bilgi(Information): Bir gözlem veya iþlem sonucunda ortaya çýkan 

verilerin, birbirleriyle iliþkilendirilmesi ile elde edilen sonuçlara bilgi adý verilir.

Sistem, latince "systema" (bütün) kelimesinden gelmektedir. Çok basit 

anlamda bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzenidir . ...belli bir iþlevi 

yerine getirmeyi amaçlayan iþlemler, örgütlenmiþ ya da kurumlaþmýþ uygulamalar 

bütünüdür (eðitim sistemi, savunma sistemi, üretim sistemi vb. gibi.) 
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Bilgi Sistemi (Information Systems); organizasyonlarýn yönetimsel 

fonksiyonlarýný desteklemek amacý ile bilgiyi toplayan, depolayan, üreten ve 

daðýtan bir mekanizma olarak tanýmlanýr. Dolayýsýyla bilgi sistemi, bilgiye 

kolayca eriþip, bilgiyi daha verimli kullanabilmek için oluþturulan bir sistem 

olarak algýlanabilir 

Bilgi Sistemleri genel olarak bilgi elde etmek için, verileri önceden 

belirlenmiþ biçimlerde anlýk yöntemlerle kullanýlmak üzere saklayan bir 

sistemdir.

Ýþyeri hekimleri çalýþtýklarý yerlerde Bilgi Sistemi mantýðýna uygun 

olarak bir yapýlandýrma uyguladýðý takdirde, zamandan ve iþgücünden büyük 

avantajlar saðlayacaktýr. Özellikle iþe giriþ muayenesi ve iþçi saðlýðýný 

korumaya yönelik her türlü aktivitede, zamandan ve iþçilere ait  kimlik ve 

saðlýk bilgilerine kýsa zamanda ve az bir emekle ulaþmýþ olacaktýr.

Piyasada þu anda çok sayýda hasta takip programlarý olmasýna 

raðmen bunlar iþyeri hekimleri için düzenlenmiþ olmayýp, iþyeri 

hekimlerinin ihtiyaçlarýna tam olarak cevap verecek düzeyde deðildirler. 

Bilgi Sistemi mantýðýna uygun olarak tutulacak olan iþçilere ait kayýt 

bilgilerinde sistematik, ayrýntýlý, soruna yönelik olarak kayýtlarýnýn tutulmasý; 

zaman içinde devamlýlýðý saðlamak, hastalýk nedenlerini tespit etmek, 

hastalýk evrelerini tespit etmek, hasta öykülerini tam olarak oluþturmak ve 

hizmet sunumunda yer alan diðer saðlýk çalýþanlarýnýn hizmetlerinde 

eþgüdümünün saðlanmasý açýsýndan önemlidir.  Kayýtlar ayný zamanda 

çalýþma þartlarý ve yaþam biçimi gibi hastalara sunulacak hizmet ile ilgili 

diðer bilgileri de içermelidir. Risk altýndaki hasta gruplarýnýn tanýmlanmasýný 

saðlayan uygun bir kayýt sistemi olmadan, sistemli bir þekilde koruyucu 

iþlevlerin yerine getirilmesi ve iþçilerin saðlýk gereksinimlerinin tespit 

edilmesi mümkün olmayacaktýr. 

ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ
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Hasta kayýtlarý gizli bilgiler içerir ve bilgilerin gizliliði var olan yasal 

düzenlemelere paralel bir þekilde korunmalýdýr. Hastalar kendileri ile ilgili 

kayýtlara ve bilgilere ulaþma, onlarý edinme hakkýna sahiptir. Ancak, 

hastalarýn herhangi bir þekilde kendilerine olumlu bir etkisinin olacaðý 

beklenmeyen ve ciddi bir þekilde zarar verme olasýlýðý olan kayýtlara 

ulaþmalarý engellenmelidir. /3/

Ýþyerlerinde saðlýklý çalýþma ve yaþama koþullarýný saðlayan iþyeri 

hekimlerinin iþe giriþ muayeneleri, periyodik muayeneleri, meslek 

hastalýklarý takipleri, iþ kazasý takipleri, yemekhane çalýþanlarýnýn 

portör(taþýyýcý) muayene takipleri, gebe takipleri, hasta tedavi kartlarýnýn 

tutulmasýnda bilgisayar teknolojisinin kullanýmý verilere daha saðlýklý ve 

kolay ulaþmayý saðlayacaktýr. Kurulacak olan bu sistemde, hekimle birlikte 

þirketteki personel müdürü veya insan kaynaklan departmaný da sisteme dahil 

olabilecek ve personel kayýtlarýný güncelleme olanaðý bulabilecektir. Ayrýca 

iþyeri, içinde iþ gücü kaybýný önlemek amacýyla, þirket çalýþanlarý için 

bilgisayarlarýndan muayene zamanlarýný düzenleyebileceklerdir. 

Bunun yanýnda hekim tarafýndan sisteme girilecek olan saðlýk eðitim 

bilgilerine çalýþanlar bilgisayarlarýndan ulaþabilme imkanýna sahip 

olacaklardýr./4/

4. SONUÇ

Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliðinde koruyucu hekimlik anlamýnda yapýlan 

Ýþyeri hekimliði faaliyetlerinde çaðýmýzýn geliþen teknolojilerinin 

kullanýlmasý ve Bilgi sistemi mantýðýnda üretilmesi iþverene ve iþyeri 

hekimine zamandan, maddiyattan ve emekten kazançlar saðlamaktadýr. 

Ýþçilerin daha saðlýklý bir þekilde kontrol ve takip edilmesi 

kolaylaþacaktýr.

ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ
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Adana Barosu olarak, 20 Kasým 1989 tarihinde Birleþmiþ Milletler Genel 

Kurulunda kabul edilen çocuk haklarýna dair sözleþmenin, hayata geçirilmesi, 

uygulamada çocuklarýn hukuksal haklarýnýn korunmasý en önemlisi de 18 yaþýna kadar 

her insanýn çocuk olduðunu ve bu çocuklarýn geleceðimiz olduðu gerçeðiyle, ihmal ve 

istismarýnýn önlenmesi için etkin önlemler alarak, çalýþmayý hedefledik.
Burada bulunmamýzýn nedeni olan ‘Hesme’ Projesi çerçevesinde, çocuk 

ihmal ve istismarý nedir?, Türkiye ve Adana gerçeði nedir?, çok kýsa bir sunum 

yapmak istiyorum. Aslýnda bu konu baþlý baþýna ayrý bir panel ve derinlemesine 

tartýþýlýp çözümler üretilmesi gereken bol zamanlý çalýþmayý gerektirir ise de, bu güzel 

birlikteliðimizin daha geniþ çaplý ve katýlýmlý çalýþmalara zemin hazýrlanmasý dileðiyle, 

emeði geçen herkese  teþekkür ediyorum.
Dünya Saðlýk Teþkilatýnýn 1985 yýlýnda yapmýþ olduðu tanýma göre ‘çocuðun 

saðlýðýný , fiziksel, psikolojik ve sosyal geliþimini olumsuz yönde etkileyen, toplum, 

yetiþkin ve devlet tarafýndan bilerek veya bilmeyerek yapýlan davranýþlar, çocuk 

ÝSTÝSMARI çocuðun fiziksel, psikolojik ve sosyal geliþimi için gerekli ihtiyaçlarýn 

karþýlanmamasý ise, Çocuk Ýhmali olarak  tanýmlanmaktadýr.
Çocuk istismarýný, Duygusal-Ekonomik-Fiziksel ve Cinsel istismar

olarak sýnýflandýrabiliriz. 
Ancak, evrensel geçerliliði olan bir istismar tanýmý yapýlamamýþtýr. Nedeni ise, 

ülkeden ülkeye deðiþen kültürel algýlama farklarýdýr. Her toplumun ihtiyaç ve 

gelenekleri istismar göstergelerinin belirleyicisidir. 
Çocuðun yaþý ve gücü ile orantýlý olmayan, çocuðun geliþimini engelleyici, 

ve/veya haklarýna aykýrý iþlerde, ucuz iþ gücü olarak çalýþtýrýlmasý ekonomik 

istismardýr. Çalýþan çocuklarý çoðunlukla ekonomik kaygý nedeni ile çalýþma yaþamýna 

girmiþ 18 yaþýndan küçükler olarak  tanýmlayabiliriz.
Ve bu çocuklarý; sanayi iþ kollarýnda, tarým kesiminde, ev hizmetlerinde, 

sokakta çalýþýrken görmekteyiz.
Türkiye genelinde 6-17 yaþ grubunda bulunan 16 milyon 100 bin civarýndaki 

çocuk içerisinde 1 milyon 650 bin çocuk ekonomik faaliyette bulunmaktadýr.

1989 tarihli B.M. Çocuk Haklarý Sözleþmesi,  sözleþmeye imza koyan taraf 

devletlere ýrk-renk- cinsiyet-dil-siyasal yada baþka düþünceler, ulusal-etnik ve sosyal 

köken-mülkiyet-sakatlýk-doðuþ ve diðer statüler ile hiçbir ayrýma tabi 

tutulmayacaklarýný, ayrýca yasalara aykýrý iþ yapan ya da yaptýrýlan çocuðun saygýnlýk ve 

deðer anlayýþýný geliþtiren yaþ durumunu gözeten ve toplumla yeniden bütünleþmesini 

hedefleyen tarzda muamele göstermek ve bunun için gerekli tedbirleri alma 

yükümlülüðü de vermektedir.
Bu yükümlülük uyarýnca,

Suça itilen çocuklar ile suç maduru çocuklar için, Adana ilimizde Emniyet Müdürlüðü 

bünyesinde, Çocuk Þube Müdürlüðü kurulmuþtur. Þube Müdürlüðü 24 saat açýk olup, 

eðitimli, branþlaþmýþ sosyal hizmet uzmaný-psikolok-psikiyatri desteði ile göz dolduran 

hizmetler sunmaktadýr.
Çocuk Þube Müdürlüðü, korumaya ve yardýma muhtaç, maðdur, kaybolan  ve 

bulunan çocuklarla ilgili iþler ile, çocuða karþý ve çocuk tarafýndan suç iþlenmesini 

önleyici çalýþmalarý yürütmektedir. Bu hizmetler, fizik koþullarý Avrupa standartlarýnda 

kurulmuþ olan çocuk bakým ünitesinde görülmektedir. Adana ili bilindiði gibi çok yoðun 

göç alan kentlerimizdendir. Plansýz yoðun göçün getirdiði en önemli sorun, üzücüdür ki, 

çocuklarý ya maðdur olarak ya da zanlý olarak karþýmýza çýkarmaktadýr.

ADANA BAROSU
ÇOCUK HAKLARI KOMÝSYONU

Av. Mutlu TUNCER

Adana Barosu Çocuk

Haklarý Komisyon Üyesi
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Ýç göç nedeniyle, saðlýklý olmayan koþullarda yaþama zorunluluðu olan aile 

yapýsýndaki,deðiþiklik ve aksaklýklar,çocuðun ihmal ve istismarýnýn en önemli 

nedenlerinden biridir. Bu nedenle, aileye destek yollarýnýn ve alternatif sistemlerin ortaya 

koyulmasýný gerektirir ki; Bu hizmetlerdeki aksamalar da ÇOCUK SUÇLULUÐUNU  

artýrmaktadýr.
Adana da suça itilmiþ ve yargýya intikal etmiþ 0-18 yaþ çocuk sayýsý 2002 yýlý için 

ve resmi olmayan rakamlarla 2300 civarýnda olup,bunlardan 1550’ si hýrsýzlýk, 500’ ü darp 

ve yaralama, 30’ u cinayet, 150’ si cinsel suçlar ve 130’ u da uyuþturucu suçlarýný 

kapsamaktadýr.
Maðdur çocuklarýn sayýsý ise, yine resmi olmayan rakamlarla 550-600 civarýnda 

olup, cinsel suç maðduru 120, darp ve yaralamamaðduru 350, gasp ve kapkaç olayý 

maðduru 30, cinayet ve ihmal istismar maðduru sayýsý 50, trafik kazasý maðduru 50 

civarýndadýr.
Suça itilen çocuklarýn, hemen hepsinin ailesi vardýr. 2002 yýlý itibariyle, Adana 

Çocuk Þube Müdürlüðü suç önleme bürosunda iþlem gören 2239 çocuðun sokakta 

çalýþtýðý, yaný kaðýt toplayan, boyacýlýk , tartý, satýcýlýk ve dilencilik yapan,oto camý silen ve 

madde baðýmlýsý çocuklar olduðu saptanmýþtýr. Bunlarýn 1375 i öðrenci olup, 367 si okur 

yazar bile deðildir. Bir çoðu da ilköðretimden terktir. Yine bu çocuklardan 1995 

doðumlulardan baþlayarak 1985 doðumlulara kadar suç oraný artmaktadýr.  Ve yine bu 

çocuklarýn 1900’ a yakýný göç veren Güneydoðu ve Anadolu vilayetleri doðumdur.
Bu çercevede ÝVEDÝLÝKLE;
-Öncelikle, TÜM OKULLARDA çocuk haklarý dersi konmalý ve ÞÝDDET karþýtý 

bir eðitim programý gerçekleþtirilmelidir.
-Tüm yurtta, ÇOCUK  MAHKEMELERÝ kurulup,iþler hale getirilmelidir.
-Ýstismar  ve ihmal maðduru çocuklar için özel bir yargýlama USUL yasasý 

çýkarýlmalý , ÇOCUK ÝSTÝSMAR MAHKEMELERÝ kurulmalýdýr.
-Bu gün CMUK’nýn 138. Maddesinde olduðu gibi,maðdur çocuklar için de, 

ZORUNLU HUKUKÝ YARDIM sistemi için yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr.
-Her TABÝP ODASI’nda ve BAROLAR’da ,çocukistismarý ve ihmali konusunda 

eðitim-araþtýrma çalýþmalarý yapýlmalýdýr. Biz Adana barosu olarak bu konuda çok 

duyarlýyýz. Ve mümkün olduðunca çalýþmalarýmýzý, Çocuk Þube Müdürlüðü, Sosyal 

Hizmetler Ýl Müdürlüðü, Seyhan Belediyesi ve sivil toplum örðütleri ile yardýmlaþarak en 

iyi þekilde yürütmeye çalýþýyoruz.
-Tüm çalýþan çocuklarý kapsayan TEK BÝR YASA geliþtirilip, çalýþan çocuklarla 

ilgili yüzlerce yasaya daðýlmýþ ve yer yer  birbirleri ile çeliþen yasa maddeleri bir araya 

getirilmelidir.
-Çalýþma Bakanlýðý bünyesinde, bir çocuk haklarý dairesi kurulmalýdýr. 
-Çalýþan çocuklarýn, riskli ve aðýr iþlerde çalýþmasý önlenmelidir.
-Ýþverenlere, iþ riski eðitimi ve denetimi getirilmelidir.
-Ýþyerlerinde güvenlik cezalarý caydýrýcý hale getirilmelidir.
-Organize sanayi sitelerinde, saðlýk güvenlik birimleri ve sosyal tesisler 

kurulmalýdýr. Burada çalýþan çocuklarýn sosyal güvenliði mutlak saðlanmalý ve sýký 

denetimleri yapýlmalýdýr.
-Kamuoyuna ÇOCUK ÝHMAL ve ÝSTÝSMARI’ný önleme ve erken farkýna 

varma konusunda bilgilendirilmelidir.
-Bütün  ilgililere destek ÝLK, sonra düþünülecek þey CEZA olmalýdýr.
Küçük yaþta korunamayan çocuklarýn,topluma ileride yüksek maliyet 

yükleyeceði gerçeðini de unutmamalýyýz.
ÇOCUKLAR ÝÇÝN HER ZAMAN BÝR ÞEY VARDIR.

ADANA BAROSU
ÇOCUK HAKLARI KOMÝSYONU
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ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

1. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile Ýlgili Tanýmlar

1.1. Ýþ saðlýðý ve güvenliði:
Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) ve Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ÝLO)’nun 1950 

yýlýnda yaptýðý tanýma göre “iþ saðlýðý ve iþ güvenliði” þöyle tanýmlanabilir;
“Tüm çalýþanlarýn bedensel, ruhsal ve toplumsal saðlýk ve refahlarýnýn en üst 

düzeye yükseltilmesi ve bu durumun korunmasý, iþyeri koþullarýnýn, çevrenin ve üretilen  

mallarýn meydana getirdiði saðlýða  aykýrý sonuçlarýn ortadan kaldýrýlmasý;çalýþanlarý 

yaralanmalara ve kazalara maruz býrakacak risk etmenlerinin önlenmesi, yine 

çalýþanlarýn bedensel ve ruhsal özelliklerine uygun iþlere yerleþtirilmesi ve sonuç olarak 

iþ görenlerin bedensel ve ruhsal gereksinimlerine uygun bir iþ ortamý yaratýlmasýdýr.”

1.2.Ýþ Kazasý ve meslek hastalýklarý 
506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun II. Maddesi ise iþ kazalarýný ve meslek 

hastalýklarýný þöyle tanýmlar;
“Ýþkazasý, aþaðýdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigotalýyý 

hemen veya sonradan bedence ve ruhça arýzaya uðratan olaydýr.
-Sigortalýnýn iþyerinde bulunduðu sýrada,
-Ýþveren tarafýndan yürütülmekte olan iþ dolayýsýyla,
-Sigortalýnýn iþveren tarafýndan görev ile baþka bir yere gönderilmesi yüzünden 

asýl iþini yapmaksýzýn geçen zamanlarda,
-Emzikli kadýn sigortalýnýn  çocuðuna  süt vermek için ayrýlan zamanlarda,
-Sigortýlýlarýn, iþverence saðlanan bir taþýtla iþin yapýldýðý yere toplu olarak 

götürülüp getirilmesi sýrasýnda oluþan kazalardýr.”
506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun II. maddesi  5.þýkký meslek 

hastalýklarýný þöyle tanýmlamýþtýr;
“Ýþçinin çalýþtýðý iþin niteliðine göre tekrarlanan bir sebeple veya iþin yürütüm 

þartlarý yüzünden uðradýðý geçici veya sürekli hastalýk, sakatlýk veya arýza halleridir.”

2. Ýþ Saðlýðý Hizmetleri Amacý
Dünya Saðlýk Örgütü ve Uluslararasý Çalýþma Örgütü 1950’de iþ saðlýðýný 

tanýmlamýþ ve bu tanýmda yer alan iþ saðlýðý amaçlarýný 112 sayýlý tavsiye kararý ile üye 

ülkelere duyurmuþtur. Bu amaçla;
-Çalýþanlarýn  saðlýk kapasitelerini en yüksek düzeye çýkarmak,
-Çalýþmanýn olumsuz koþullarý nedeni ile saðlýðýn bozulmasýný önlemek, 
-Her iþçiyi fiziksel ve ruhsal yeteneklerine uygun iþlerde çalýþtýrmak,
-Yapýlacak iþ ile iþçi arasýnda uyum saðlamaktýr.
Ýþ saðlýðý sanýldýðý gibi, çalýþma yaþamýna girmiþ ekonomik açýdan aktif 

nüfusun, meslek hastalýklarý, iþ kazalarý, ve bunlarýn tedavileri ile ilgili sýnýrlý bir 

sorumluluk alaný deðildir. Bu günkü geniþ kapsamlý iþ saðlýðý anlayýþý, çalýþanlarýn iyilik 

haline, iþ doyumuna ve yaþam kalitesine kadar uzanan geniþ bir disiplindir.

3.Dünyada ve Türkiye’de iþçi saðlýðýyla ilgili istatistiki bilgiler
Dünyada ve ülkemizde sanayileþme ve teknolojik geliþmelerle birlikte özellikle 

iþ yerlerinde üretken faktör olarak çalýþan kiþilerin saðlýðý ve güvenliði ile ilgili bir takým 

sorunlarýn ortaya çýkmasý Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðini güncel hale getirmiþtir. 
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ILO tarafýndan yapýlan tahminlere göre, dünyada her yýl yaklaþýk 250 milyon iþ 

kazasý olduðu, 160 milyon iþçinin meslek hastalýðýna yakalandýðý ve her yýl 1.2 milyon 

iþçinin de bu gibi nedenlerden dolayý öldükleri belirtilmektedir. Ülkemizdeki sigortalý 

her bir iþçinin iþ kazasý nedeniyle ölüm riski ortalama %5 iken Avrupa’da ise bu oran 

%1’dir.

Ülkemizde 2000 yýlýnda 74.847 iþ kazasý, 803 meslek hastalýðý, 1.818 sürekli iþ 

göremez durumuna giren sigortalý ve 1.173 ölüm olayý meydana gelmiþtir. Ýþ kazalarý ve 

meslek hastalýðý olaylarýnda önceki yýla göre %4, ölüm olaylarýnda ise %12 azalma 

görülmekle birlikte, ölümcül kazalarýn oraný geliþmiþ ülkelere göre oldukça yüksek 

durumdadýr. Meydana gelen iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn ekonomilere toplam 

maliyetleri ise GSMH’nýn %1-3 arasýnda kayba neden olmaktadýr. Ekonomimize etkileri 

bakýmýndan ise 2000 yýlýnda 1.697.695 iþ günü kaybý (46.075 günü ise hastanede geçmiþ) 

olup, yaklaþýk olarak maliyeti ise, 4 katrilyon TL. Dir.

Sosyal Sigortalar Kurumu verilerine göre, 2000 yýlýnda Türkiye’de sigortalý 

çalýþtýran 753.275 iþletmenin %98’i 1-50 sigortalý çalýþtýran iþyerlerinden oluþmaktadýr. 

Bu rakam aslýnda, ülkemizde iþletmelerin ezici bir çoðunluðunun orta, ölçekli 

iþletmelerinde ötesinde küçük ölçekli iþletmelerden oluþtuðunu göstermektedir. Gerek 

ülkemizde gerekse diðer ülkelerde yapýlan araþtýrmalar, iþ yeri ölçeði küçüldükçe, iþ yeri 

iþçi saðlýðý ve güvenliði göstergelerin bozulduðunu göstermektedir.

2000 yýlýnda ülkemizde kayýtlara geçen 74.847 iþ kazasý oluþmuþtur. Kazalarýn 

%70’ini aþkýn kýsmý ise 50’den az iþçi çalýþtýran iþ yerlerinde olmaktadýr. Ülkemizde iþ 

yerlerinde 1 yýlda 74.847 iþ kazasý olmasýna karþýn 803 meslek hastalýðý saptanmýþtýr. Bu 

durum Türkiye’de meslek hastalýklarýnýn olmadýðýný deðil, görünmediðini baþka bir 

deyiþle aranmadýðýný ifade etmektedir. Söz konusu veriler, sadece kayýtlý iþletmelere ait 

verilerdir. Kayýt dýþý sektörlerde yer alan iþletmelerin ve / veya iþçilerin sayýsý göz önüne 

alýnýnca gerçekte iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn sayýsýnýn çok daha fazla olduðu 

görülecektir. 

Karaman’a ait Sosyal Sigortalar Kurumu verilerine bakacak olursak, 
Ýþçi sayýsýný incelediðimizde Karaman ilinde kamuda çalýþan erkek iþçi 2.715, 

kadýn iþçi 285, emekli erkek iþçi 4, özürlü iþçi 1 olmak üzere 3005, özel sektörde çalýþan 

erkek iþçi 9.001, kadýn iþçi 2.692, emekli erkek 226 olmak üzere toplam 11.919 iþçidir. 

-2002 yýlý sonuna kadar 173, 2003 yýlý temmuz ayý sonuna kadar ise 115 iþ kazasý 

olmuþtur. 
-Karaman’da 2003 yýlýnda özel sektör kapsamýnda olan toplam 90 iþ yerinin 

66’sý 1-50 arasýnda iþçi çalýþtýran küçük ve orta ölçekli iþletmelerden, 24’ü ise 50 ve üzeri 

iþçi çalýþtýran iþletmelerdendir. Küçük ve orta ölçekli iþletmelerde çalýþan erkek iþçi 

sayýsý 1377, kadýn iþçi sayýsý 156’dýr.

Karaman’a ait verileri yorumlayarak þu sonuçlarý çýkarabiliriz;

-Özel sektör kapsamýnda olan iþyerlerinin üçte ikisi küçük ve orta iþletmeler 

grubundadýr. 
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-Özel sektörde çalýþan iþçilerin yaklaþýk %13’ü küçük ve orta ölçekli iþletmelerde 

çalýþmaktadýr. 
-Özel sektörde çalýþan iþçilerin beþte biri kadýndýr.
-Çýraklýk Eðitim Merkezi’ne kayýtlý 18 yaþ ve altý 28 kýz, 455 erkek iþçi olmak 

üzere toplam 483 çocuk çalýþan bulunmaktadýr. 

Karaman’a ait sayýsal deðerler iþçi saðlýðý açýsýndan çok önemlidir. Küçük ve 

orta ölçekli iþletmeler bünyesinde çalýþtýrdýklarý iþçiler için ortak saðlýk birimleri 

oluþturarak saðlýk hizmeti sunabilirler.

4. Ýþyeri ve Saðlýk Birimi
Ýþyeri saðlýk birimi, her þeyden önce iþ yeri saðlýk görevlilerinin yürütecekleri 

bütün hizmetlerin verildiði kolay ulaþýlabilen uygun bir alt yapý donatýya sahip baðýmsýz 

bir mekandýr. 
Ýþyeri saðlýk birimi mekanýnda iþ yeri saðlýk çalýþanlarý (Ýþyeri hekimi, hemþire, 

mühendis, saðlýk memuru vb.) baþta acil týbbi yardým hizmetleri olmak üzere iþe giriþ ve 

aralýklý kontrol muayenesi, çalýþma ortamýnýn koþullarýnýn saðlýklý olup olmadýðýný 

deðerlendirme, ilkyardým organizasyonu ve aþý uygulamalarý, sanitasyon denetimi, gebe 

ve emzikli kadýn iþçilerin izlenmeleri, saðlýk eðitimi etkinlikleri, özürlü çalýþanlar için 

rehabilitasyon, iþ yerleri ile ilgili kayýt ve istatistik tutulmasý gibi hizmetleri yürütürler.
Bu nedenle Ýþyeri  Saðlýk Biriminin yeterli büyüklükte olmasý muayene 

hizmetlerinin yürütülmesi sýrasýnda mahremiyetin korumasýný saðlayacak, kiþisel saðlýk 

kayýtlarýnýn güvenli ve uygun korunmasýný destekleyecek þekilde düzenlenmiþ olmasý 

gereklidir. 

5.Ortak Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Birimleri ve Yararlarý
Ýþyeri ölçeðinin küçülmesi, özellikle saðlýk-güvenlik hizmetlerinden 

yararlanmayý güçleþtirmektedir. Küçük iþletmelerin iþçi saðlýðý ve güvenliði alanýnda tek 

baþlarýna yapamadýklarýný, ortak saðlýk-güvenlik birimleri aracýlýðýyla yapmalarý 

düþünülebilir. 
Ýþyeri Hekimlerinin Çalýþma Þartlarýna Ýliþkin Yönetmeliðin 2.maddesine göre 

50’den az iþçi çalýþtýran iþyerlerinde hekim çalýþtýrma zorunluluðu bulunmamaktadýr. 

Ancak yönetmeliðin 8/g Maddesiyle 50’den az iþçi çalýþtýran iþyerlerine hekim 

çalýþtýrma konusunda yol göstermeyi de ihmal etmemiþtir. Buna göre:

“Elliden az iþçi çalýþtýran iþyerleri bir araya gelerek, iþyeri Ortak Saðlýk Birimi 

kurabilirler. Bu gibi hallerde kurma ve iþletme masraflarý, kiþi baþýna düþen masraf 

üzerinden ortaklaþa karþýlanýr.”
Ýþyeri Ortak Saðlýk Birimi anlayýþý; belli bir alanda ve ulaþým sorunu 

bulunmadan Ortak Saðlýk Birimi’ne baþvurabilecek mesafede bulunan, iþin niteliði 

birbirine baðlý olan ve ancak çalýþan toplam iþçi sayýsýna hekimin yeterli zaman 

ayýrabilmesini gözetir. Ortak Saðlýk Birimi anlayýþ ve uygulamalarýnýn iþçilerin saðlýðýný 

korumak ve geliþtirmek adýna desteklenmesi gerekir. 
Özellikle organize sanayi bölgelerinde ya da birbirine çok yakýn bölgelerde 

çalýþan iþçileri ilgilendiren bu anlayýþa göre iþçiler, iþverenlerini diðer komþu 

iþverenlerle anlaþarak, ortak bir saðlýk birimi kurma konusunda ikna edebilirler. 
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Ayrýca tüzük ve yönetmelikte yer alan 50 iþçi zorunluluðu, toplu iþ 

sözleþmeleriyle azaltýlabilir ya da böyle bir sýnýr tamamen kaldýrýlabilir.
Ýþ Saðlýðý hizmetleri iþyerinde kazalarda ve iþyeri dýþýnda tedavi için harcanan 

zamaný azaltacak, ayrýca iþe devamsýzlýk süresini ve saðlýk harcamalarýnýn azalmasýný 

saðlayacaktýr. Bunun yaný sýra iþ saðlýðý hizmetlerinin diðerlerinden ayrýcalýklý ele 

alýnmasýnda genellikle düþünülen faktörler arasýnda, risk altýndaki toplumun büyüklüðü 

ve ölüm oranlarýnýn derecesi etkilidir. Ýþ saðlýðý problemlerinin sosyoekonomik geliþme, 

iþçinin performansý ve verimlilik üzerine direkt etkisi düþünülecek olursa, önemle ele 

alýnmasýnýn zorunluluðu görülebilmektedir.

6.Özel Risk Gruplarý ve Önemi
Çalýþma yaþamýnda fizyolojik, ruhsal, sosyoekonomik nedenlerden ötürü, 

üretim sürecinde çeþitli risklerle karþýlaþma olasýlýðý yüksek, özel önem gösterilmesi 

gerekli risk gruplarý bulunmaktadýr. Çalýþma yaþamýnda risk gruplarý denildiðinde genel 

kabul gören anlayýþ, risk gruplarýný çocuklar, kadýnlar, yaþlýlar ve özürlülerin 

oluþturduðudur. Bahsettiðimiz risk gruplarýna saðlýk hizmeti götürme yönünden 

özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Risk gruplarýna yönelik yaklaþýmlar, yalnýzca o 

risk grubundaki deðil, toplumun geri kalan bölümünü de yakýndan ilgilendirir.

Çocukluk çaðýnda, büyüme ve geliþme çok hýzlý olmaktadýr. Yapýlan 

araþtýrmalar 6 yaþýndan daha büyük yaþlarda kente gelen çocuklarýn çalýþma yaþamýna 

katýldýklarýný ortaya koymaktadýr. Uluslararasý Çalýþma Örgütü ( ÝLO), 5 ile 14 yaþlarý 

arasýndaki yaklaþýk 120 milyon çocuðun yaþlarýna uygun olmayan iþlerde çalýþtýklarýný 

tahmin ediyor. Baþka bir deyiþle, çocuklar, okul çaðý ve ergenlik dönemlerinde çalýþma 

yaþamýna katýlmaktadýrlar. Bu dönemler, çocuklarýn fizyolojik, psikolojik ve sosyal 

açýdan birçok deðiþimi bir anda yaþadýklarý çok önemli dönemlerdir. Örneðin ergenlik 

döneminde erkek ve kýz çocuklar ayrý ayrý deðiþimler yaþarlar. Bu deðiþimlerden dolayý 

ortaya çýkan en önemli sorunlar, gerginlik, aile ile çatýþma, kimlik karmaþasý ve meslek 

edinme kaygýsýdýr. Bütün bunlarýn üstüne birde ergen çalýþmak zorunda ise bu tür 

sorunlar daha karmaþýk hale gelir. Çocuklarýn, çalýþma yaþamýna erken yaþta katýlmalarý 

insan haklarýna aykýrýdýr. Her þeyden önce çocuklar, çocukluklarýný yaþamalýdýrlar.
Çocuk çalýþtýran iþyerleri, genellikle, çalýþma koþullarý bakýmýndan göreceli 

olarak çocuk çalýþtýrmayanlardan kötü koþullarda olan iþyerleridir. Buda iþ kazasý ve 

meslek hastalýðý riskini arttýrmaktadýr. Bütün bu saydýðýmýz nedenlerden dolayý çocuk 

iþçilere saðlýk hizmetleri, çalýþma ortamlarýnda ivedilikle ve mutlaka sunulmalýdýr. 
Kadýnlarýn vücut yapýsý, fizyolojisi özel önem verilmesini gerektirecek nitelikte 

farklý özelliklere sahiptir. Ayrýca kadýnlar yaþamlarý boyunca gebelik, doðum, emzirme, 

menopoz gibi saðlýklarý açýsýndan önemli evreleri geçirmektedirler. Bütün bunlarý 

yaþayan kadýnlarýn hastalýklara yakalanma ve ölüm riski daha yüksektir. Günlük 

yaþamýnda iþ dönüþünde evde çalýþmak ve çocuklarýna bakmak zorunda kalan kadýnlar 

psikolojik ve sosyal yönden deðiþik streslerle baþ etmek durumundadýrlar. 
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Uzun çalýþma saatlerinin ve sürekli ayakta kalmanýn yol açtýðý kalýcý 

rahatsýzlýklar, idrar yolu ve kadýn hastalýklarýnýn artmasý gibi sorunlar kadýn iþçilerde baþ 

göstermektedir. Saydýðýmýz riskler, çalýþma hayatýnýn riskleriyle birleþtiði zaman kadýn 

iþçilerin saðlýðýna ayrýcalýklý olarak önem verilmesi gerektiði ortaya çýkmaktadýr. 

Saðlýklý kadýnlar saðlýklý çocuklar, saðlýklý çocuklarda saðlýklý toplum demektir. 

Risk grubu olarak yaþlýlarý incelediðimizde, yaþýn ilerlemesiyle birlikte, 

vücudun birçok fonksiyonunda yavaþlama olmaktadýr. Bunlara kalbin, böbreðin 

çalýþmasýnýn yavaþlamasý, görmenin, iþitmenin azalmasýný örnek verebiliriz. Bu tür 

deðiþimlere ek olarak yaþlýlarda diabet, kalp yetmezliði, hipertansiyon gibi sürekli izlem 

gerektiren kronik hastalýklar ortaya çýkmaktadýr. 
Ýþ yerinde yaþlý iþçi varsa, acil müdahale edilmesi gereken saðlýk problemlerinin 

olabileceði mutlaka dikkate alýnmalýdýr.
Özürlü çalýþanlar, kendilerini kazalardan koruma ve saðlýklarýný koruma 

açýsýndan saðlýklý insanlar kadar  þanslý deðillerdir. Bu nedenle iþyerlerinde özürlü 

çalýþanlar için özel düzenlemelere gidilmeli, saðlýk hizmetleri mutlaka yakýnlarýna kadar 

götürülmelidir. 
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1.SÝSTEM VE ORGANÝZASYON:
Mecburi Kaza Sigortalarý, Sosyal Sigorta Sisteminin önemli bir dalýný teþkil 

etmektedir. Bilindiði üzere Sosyal Sigorta Sistemi hastalýk, emeklilik, bakým, iþsizlik ve iþ 

kazalarý ve meslek hastalýklarý þeklinde vasýflandýrýlan Sosyal Güvenlik kurumu ve 

kuruluþlarýný kapsamaktadýr. Mecburi Kaza Sigortasý adýndan da anlaþýlacaðý üzere 

kanunen üyelik mükellefiyeti doðuran Sosyal Sigortalar mevzuatý ile düzenlenen bir 

Sosyal Sigorta dalýdýr. Federal Almanya’ da Sosyal Sigortalar mevzuatýný düzenleyen 

kanunlar külliyatýnýn 7. Kitabýnda bu sigorta dalý ile ilgili hak ve mükellefiyetler 

düzenlenmiþtir. Özel olarak akdedilen ve Ticaret Hukuku Hükümlerine tabi diðer sigorta 

düzenlemeleri ile trafik kazalarý ve mali mesuliyet sigortalarý mecburi kaza sigortalarýnýn 

sonuçlarýndan doðrudan doðruya etkileneceði gibi bu sigorta sisteminin yerine de 

geçemez. Ayrýca iþveren ve istihdam eden þahýslarýn kusursuz sorumluluklarý, kasýt, kusur 

ve ihmal nedeni ile tazminat ve rucû haklarý B o r ç l a r  K a n u n u n d a  ö z e l  o l a r a k  

düzenlenmiþtir. Mecburi Kaza Sigortalarýnýn muhatabý, görevli ve yetkili kurumu Ýþ 

Kazasý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifleri Birliðidir. Tarým Sektöründe çalýþanlar için 

Tarým Ýþçileri Kaza Sigortalarý Kooperatifleri Birliði, Kamu Kurumlarýnda çalýþanlar için 

Kamu Görevlileri Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýklarý Sigorta Kurumlarý yetkili ve görevli 

kýlýnmýþtýr. Ýþ Kollarý ve sektöre göre iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý kooperatifleri iþ 

kollarý ve endüstri dalýna göre farklýlýklar arz eden muhtelif dallara ayrýlmýþtýr. Kamu 

sektöründe çalýþanlar için Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifler Birliði 

istisnalar dýþýnda kamu kuruluþlarýnda çalýþanlarýn kaza sigortasýndan doðan haklarý için 

yetkili amme hukuki hükmü þahsiyeti olan kurumlardýr. Bu kurumlar kendi kendini idare 

eden (Otonom-Özerk) kuruluþlardýr. Kamuda çalýþanlarýn iþ kazalarý ve meslek 

hastalýklarý sigorta kurumlarý kanunlarýn kendilerine yüklediði görevleri kendi 

sorumluluklarý çerçevesinde, yönetim organlarýnda gönüllü olarak ve maddi bir menfaat 

gözetmeden, görev üstlenen þahýslar tarafýndan yerine getirilir. Ancak bu kurumlarda da 

devletin denetim yetkisi saklý tutulmuþtur. Bu özel kurumun organlarýnýn üyeleri yarý 

yarýya, sigortalý çalýþanlarýn ve iþverenlerin temsilcilerinden oluþur. Tarýmda Çalýþanlar 

Kaza Sigortasý Kooperatifler Birliði yönetiminde, çalýþanlarýn ve iþverenlerin temsilci 

oraný 1/3’dür. Diðer 1/3’de tarýmda müstakil çalýþanlarýn temsilcilerinden oluþur. 

Temsilciler Meclisi (Genel Kurul) sigorta kurumunun özerk bir kuruluþ olarak diðer 

hukuki konularda karar verme yetkisine sahip bir organdýr. (Örneðin:Kazalardan 

korunma konularýnda kurallar koymak, yönetmelikler çýkartmak gibi) Kaza Sigortasý 

Kurumunun sevk ve idaresi seçilecek yönetim kurulu marifeti ile yerine getirilir. Normal 

ve her gün yapýlmasý gereken idari iþler taþýyýcý kurumun müdürü tarafýndan yapýlýr. 

Alýþýlmýþýn dýþýndaki önemli iþler yönetim kurulunun veya Genel Kurulun alacaðý karara 

göre yürütülür. 
II-ÜYELÝK VE MADDÝ KAYNAKLAR

Her müteþebbis kanunen baðlý bulunduðu Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý 

Kooperatifler Birliðinin üyesidir. Müteþebbis, iþyerinin açýlýþýndan itibaren en geç bir 

hafta içerisinde iþini ve iþyerini, iþçi sayýsýný bildirmek zorundadýr. Bu bildirim 

mükellefiyetinin süresi, iþletmelerde önemli bazý deðiþikliklerin yapýlmasý halinde dört 

haftadýr. Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifleri Birliði’nin giderlerinin 

karþýlanmasý için gerekli maddi imkanlar, müteþebbislerin faaliyet gösterdikleri iþ 

kollarýna göre, mevcut rizikolar gözönünde tutularak tespit edilen sigorta primleri ile 

karþýlanýr. 

FEDERAL ALMANYA ÝÞ KAZASI

VE MESLEK HASTALIKLARI SÝGORTASI 
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Ýþçiler herhangi bir prim ödemesinde bulunmazlar. Bu prim ödeme 

mükellefiyetinin yerine getirilmiþ olmasý iþverenin iþçinin iþin yapýlmasý esnasýnda 

duçar olduðu iþ kazasý ve meslek hastalýðý nedeniyle borçlar hukukundan doðabilecek bir 

aylýk veya tazminat ödeme mükellefiyetini ortadan kaldýrýr. Maddi sorumluluk, Ýþ 

Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifleri Birliðine yüklenmiþ olur. Ýþ Kazalarý ve 

Meslek Hastalýklarý Kooperatifleri Birliði’ne ödenecek primler, hasýl olabilecek rizikolar 

nedeniyle ödenmesi muhtemel aylýklarýn miktarýna göre tahsil edilir. Yýl sonundaki gider 

ve ödeme durumuna göre kurum iþverenlerden prim tahsil etmektedir. Primlerden avans 

ödemelerinin yapýlmasý mümkündür. Primler bir evvelki yýl içerisinde iþ yerlerinde 

zuhur eden kaza ve meslek hastalýklarý nedeniyle ödenen aylýklar iþletmenin özelliði 

dikkate alýnarak dahil edildiði tehlike gruplarýna göre tayin ve tesbit edilmektedir. 

Tehlike tarifeleri ve riziko faktörlerinin tesbitinde her iþ kolundaki iþletmenin özel 

durumu, çalýþma þartlarý dikkate alýnmaktadýr. Bunun dýþýnda müteþebbislerin 

iþyerlerinde tespit edilen ve bildirilen iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýna göre, ek prim 

ödemeleri veya prim indirimlerinden istifade etmeleri mümkündür. 

III- SÝGORTALI ÞAHISLAR
Yaþý, cinsiyeti, gelir miktarý, geçici veya devamlý çalýþýp çalýþmadýðý dikkate 

alýnmadan her çalýþan þahýs kanunen þartlarýn tahakkuk etmesi halinde sigortalý olarak Ýþ 

Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifleri Birliðinin sunduðu maddi yardýmlardan 

istifade eder. Bu kurumun sigortalý iþverenleri vasýtasý ile çalýþanlarý sigortalýdýrlar. 

Bunun dýþýnda özelliði nedeniyle öðrenciler, meslek eðitim yapanlar, ev iþlerinde 

çalýþanlar, el sanatlarý ile uðraþanlar, sahil gemilerinde çalýþanlar, saðlýk hizmetlerinde 

çalýþanlar, hayýr kurumlarýnda ve bakým müesseselerinde çalýþanlar, yardým 

kuruluþlarýnda çalýþanlar, Federal ve Federe Devletlere, Belediye, Kasaba ve Köy hükmü 

þahsiyetine ait kamu kurumlarýna ait iþyerlerinde çalýþanlar, herhangi bir kurum veya 

kuruluþta fahri olarak görev yapanlar Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifleri 

Birliðinin üyesidir. Bunlarýn dýþýnda özelliði nedeniyle çocuk yuvalarý ve kreþlere giden 

çocuklar, genel eðitim veren ilkokullara, ortaokul ve liselere, meslek eðitimi veren 

okullara giden ve pratik meslek eðitimi gören, yüksek tahsil yapan öðrenciler, 

üniversitelerde geliþtirme eðitimi görenler, az geliþmiþ ülkelere yardým eden 

kuruluþlarda ve bu kuruluþlarýn projelerinde çalýþanlar, sosyal güvenlik kuruluþlarýndan 

birinin uygulamakta olduðu rehabilitasyon tedbirlerine iþtirak edenler çalýþtýklarý 

kurumlar vasýtasýyla Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifleri Birliðinin 

üyeleridir. Müteþebbislerin iþletmelerinde ticaret þirketlerinde düzenli ve baðýmsýz 

çalýþanlar, tarým sektöründe çalýþanlarýn aksine; kanunen sigortalý sayýlmazlar. Bu 

sermaye ve þahýs þirketlerinde Ticaret Kanunu hükümlerine göre baðýmsýz çalýþanlar, 

çýkarýlacak bir yönetmelikle bu kurumlarýn üyeliðine dahil edilebilirler. Ayrýca bu 

þahýslarýn isteðe baðlý sigortalý olmalarý mümkündür. Özel bir teþebbüs gibi baðýmsýz 

çalýþan bu þahýslar kendilerini isteðe baðlý olarak, Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý 

Sigortalýsý yaptýrabilirler. Müteþebbisin eþi, eþinin iþyerinde bir iþ mukavelesiyle 

çalýþýyor veya herhangi bir iþ iliþkisi içerisinde bulunuyorsa, bu iþ yerindeki çalýþmasý 

nedeniyle kanundan doðan sigortalýlýk hakký vardýr. 

IV- ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
1.Ýþ Kazalarý:

Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Sigortasý bu sistemin en önemli iki dalýdýr. 
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Ýþ Kazalarý ve Sigortasý sigortalýnýn icra etmekte olduðu iþ veya bu iþe baðlý bir 

faaliyeti nedeni ile duçar olduðu bedeni ve ruhi zararýn sonuçlarýný ortadan kaldýran veya 

asgariye indiren veya geliþmesini engellemek için gerekli tedbirleri alan, bunun için gerekli 

ödemelerde bulunan bir kurumdur. Iþ kazalarýnýn kapsamýnýn belirlenmesi, doðacak hakkýn 

talep edilebilmesi için önem arz eder. Görevin ifasý ile ilgili olarak iþ saatleri ve iþyeri 

dýþýnda yapýlan koruma, ulaþým, iþ aletlerinin bakým ve onarýmýnýn yenilenmesi, faaliyetleri 

ve iþverenin talimatý ile yapýlan diðer iþler ve bu iþlerin yapýlmasý esnasýnda vuku bulan her 

türlü kaza, iþ kazasý olarak kabul edilir. Evden iþyerine, iþyerinden eve gidiþ ve dönüþ 

esnasýnda vaki olan kazalarda iþ kazalarý sayýlýr. Yol kazasý diye adlandýrýlan bu kazalar, 

iþçinin yol güzergahýndan çocuðunu almak için sapmasý sonucu, ev-iþ yol güzergahý dýþýnda 

vuku bulan kazalarda iþ kazalarý (yol kazasý) kapsamýna girmektedir. Iþ arkadaþlarýnýn 

iþyerine tek bir vasýta ile müþtereken gitmeleri (toplu taþýma) ve bu nedenle iþ arkadaþlarýnýn 

alýnmasý için ev-iþ yol güzergahýndan sapýlmasý nedeniyle meydana gelen kazalar sonucu 

yaralanmalar ve ölüm halleri de iþ kazasý sayýlmaktadýr. 

2. - Meslek Hastalýklarý
Meslek Hastalýklarý sigorta sisteminin saðladýðý haklardan bu kurum tarafýndan 

çýkarýlan meslek hastalýðý yönetmeliðinde belirtilen, meslek hastalýðý olarak tanýmlanan ve 

mesleðin icrasý nedeniyle oluþan hastalýklardýr. Özel bazý durumlarda ve þartlarýn 

gerçekleþmesi halinde diðer hastalýklarda meslek hastalýðý kabul edilerek meslek hastalýðý 

ödeneðinin talep edilmesini mümkün kýlar. 

V-ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI KOOPERATÝFLER 

BÝRLÝÐÝNÝN GÖREVLERÝ VE YAPILAN ÖDEMELER
Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifleri Birliðine kanunen tahmil edilen 

görevler aþaðýda belirtilen þekilde özetlemek mümkündür;
-Çalýþma ve iþyeri þartlarýndan doðan iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýný önleyici, ortadan 

kaldýrýcý zararlý sonuçlarýný azaltýcý veya tamamen ortadan kaldýrýcý tedbirleri almak. Derhal 

ilkyardýmý mümkün kýlacak tedbirleri almak.
-Tedavi ve Rehabilitasyonu (tekrar iþ hayatýna dönüþü) saðlamak.
-Ücret yerine kaim olacak ödemelerde bulunmak ve hasýl olan zararý tazmin etmek.

1-Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarýna Sebep Olan ve Çalýþma Þartlarýndan Doðan ve 

Saðlýðý Tehlikeye Düþüren ve Doðrudan Zarar Veren Faktörleri Ortadan Kaldýrmak 

Çalýþanlarýn Saðlýðýnýn Korunmasý Ýçin Gerekli Koruyucu Tedbirleri Almak, 

Ýlkyardýmý Derhal Gerçekleþtirmek
Kaza sigortalarý kurumu uygun tüm vasýtalarla iþ kazalarý, meslek hastalýklarýný, 

çalýþma þartlarýndan doðan ve saðlýðý tehlikeye düþüren faktörlere karþý kanunlarýn 

kendilerine yüklediði her türlü önlemleri almak zorundadýrlar. Bunun için özel olarak 

eðitim görmüþ ihtisas sahibi teknik elemanlar,  kontrolörler, teknik denetim memurlarý, 

önleyici tedbirlerin alýnmasýný ve alýnan tedbirlerin uygulanmasýnýn kontrol edilmesi 

görevini üstlenmiþlerdir. Ýhtisas sahibi bu personel, müteþebbislere danýþmanlýk hizmeti 

verir. Devamlý veya geçici olarak bu þahýslarýn hizmetlerinden istifade edebilir. Yönetmelik, 

Genelge gibi düzenlemeler bu önlemlerin hukuki dayanaðýný teþkil eder. 

2.Teknik Önlemler
A-Genel Olarak 

Teknik önlemlerden maksat, düþünebilen tüm koruyucu tedbirlerin alýnmasý, bu 

konuda her türlü teknik imkanlarýn seferber edilmesi, sistemin yerleþtirilmesi, tesislerin 

kurulmasý, iþletmenin tüm birimlerinde iþ ve çalýþma güvenliðinin tesis edilmesi,
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 teknik bakýmdan tehlike arz eden her türlü olumsuzluklarýn ortadan kaldýrýlmasýdýr. 

Önleyici tedbirler; iþ yerinde kullanýlan teknik araçlarýn güvenli ve saðlam oluþunu, iþ 

yerinde ve iþin yapýlmasý esnasýnda güvenliðin tam olmasýný, tüm makinelerin, alet ve 

edavatýn ve kullanýlan her türlü aracýn güvenilir bir yapýda ve kullanýlabilir olmasýný 

kapsar. Özellikle her iþ kolundaki iþ yerlerinde kullanýlan teknik iþ aletlerinin ve tesislerin 

Ýþ kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifler Birliðinin Ýhtisas Komisyonlarý ve Meslek 

Kooperatifleri Ýþ Güvenliði Enstitüsünce denetlenmesi gerekir. 
B- Bilgilendirme, Eðitim, Yazýlý ve Görsel Yayýnlarla Alýnan Önlemler
Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifler Birliði güvenilir bir çalýþmasý içinde 

güvenilir bir davranýþ sergilemeli bu güvenilirliðin olumlu etkilerini temin için devamlý 

geliþme ve yenilenme içinde bulunmalýdýr. Tedbirlerin uygulanmasý ve kontrolünü temin 

için gerekli personelin eðitimini saðlamalý, çalýþanlarýn ve iþverenlerin önleyici eðitim 

çalýþmalarýna iþtirak etmelerini saðlamalýdýr.  Bu sorumluluðun yerine getirilmesi için yeni 

teknik bilgilerin araç ve gereçlerinden, bilgilendirme ve eðitim metotlarýndan istifade 

edilerek, broþür, bildirici, gazete, plaket, film, ses ve görüntü cihazlarýndan azami þekilde 

istifade edilmeli, konferanslar, paneller düzenlenmelidir. Özellikle iþletme yönetiminde 

söz sahibi olan iþçi temsilcilerinin aktif olarak bu önlemlere iþtirak etmeleri saðlanmalýdýr. 

C- Ýþletme Ýçinde Müteþebbis Tarafýndan Alýnmasý Gerekli Önleyici Tedbirlerin 

Tespit Edilerek Kurallara Baðlanmasý:
Müteþebbis, iþletme içinde kazalarý önleyici tüm tedbirleri almak zorundadýr. 

Iþveren iþçilerine güvenli bir çalýþma ortamý saðlayarak iþ kazalarýndan korunma ile ilgili 

talimatlara ve alýnan tedbirlere uymalarýný kontrol etmek, iþçilerde koruyucu tedbirlere 

uymak zorundadýrlar. Ýþverenin, iþçilerine iþleri ile baðlantýlý olarak meydana gelebilecek 

kaza ve tehlikeler hakkýnda bilgilendirme sorumluluðu vardýr. Yirmiden fazla iþçi 

çalýþtýran her iþ veren bir veya birden fazla iþ güvenliðinden sorumlu personeli 

görevlendirme, güvenlik yerlerinde küçük veya büyük ölçüde tehlike arz eden iþletmelerde 

Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifleri Birliði deðiþik önleyici tedbirlerin 

uygulanmasýný içeren düzenlemeler yapabilir. Aþaðýda belirtilen hedeflere ulaþabilmek 

için müteþebbisler Ýþ Yeri Güvenliði Mühendisleri, Ýþ Yeri Hekimliði Yasasýna göre Ýþ Yeri 

Hekimleri ve bu konuda ihtisas sahibi diðer personeli istihdam etmek veya sunacaklarý 

danýþmanlýk hizmetlerinden geçici veya devamlý bir þekilde istifade etmek zorundadýr. Ýþ 

güvenliði, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýndan korunmaya yönelik farklýlýklar gösteren 

düzenlemeler, her iþletmenin özellikleri göz önünde bulundurularak uygulanmalýdýr. 
-Ýþ yeri hekimliði ve iþ güvenliði kliniklerinin sunduðu hizmetlerden yararlanarak 

önlemlerin alýnmasý kazalarýn olumsuz sonuçlarýnýn en aza indirilmesi.
-Güvenliðin tesisi ve alýnan tedbirlerin mümkün olan en yüksek düzeyde etkin kýlýnmasý,

D-Ýþverenin kanunun öngördüðü bu tedbirleri alma mükellefiyeti “Kazalardan 

Korunmak Ýçin çýkarýlan” Ýþ Güvenliði Mühendislerinin ve Ýþ Güvenliðinin Saðlanmasý 

Ýçin Diðer Ýhtisas Sahibi Personelin Ýstihdamý ve Ýþyeri Hekimliði Yasasýndan 

Doðmaktadýr.
Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifler Birliði bünyesinde tescilli “Ýþ Hekimliði 

Hizmetleri Derneði” kurulmuþtur. Ayrýca yine bu kurum nezdinde kurulan “Saðlýk 

Kontrolü ve Güvenlik Tekniði Hizmetleri” adý altýnda sýnýrlý sorumlu bir ticaret þirketi 

kurulmuþtur. Bu kuruluþ iþverenlere kanunen öngörülen ve teþvik edilen iþyeri hekimliði 

ve özel güvenlik tekniði konularýnda önleyici tedbirlerin alýnmasý ve denetim hizmeti 

vermektedir.
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E- Özel Ýþ Hekimliði vasýtasý ile önleyici saðlýk kontrolleri:
Ýcra ettikleri meslek nedeniyle bu mesleðe münhasýr bir saðlýk tehlikesi içinde 

bulunan çalýþanlar kural olarak, Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifleri 

Birliðinin Ýþ Yeri Hekimliði önleyici saðlýk kontrolleri genel prensipleri hükümlerine 

göre çalýþtýklarý sürece muayyen aralýklarla muayene ve gözetim altýnda bulundurulurlar.

F- Ýlkyardým:
Ýþ kazalarý halinde etkili bir ilkyardým ve özellikle tedavi için muayene alýnacak 

önlemler için kontrol aþaðýda belirtilen hizmetleri de kapsar:
-Ýlkyardým,
-Doktor muayenesi,
-Diþ tedavisi dolgu ve protez.
-Ýlaç, sargý bezi, tedaviye yönelik malzemelerin temini,
-Evde bakým,
-Hastanede veya rehabilitasyon merkezlerine bakým ve tedavinin saðlanmasý,
-Týbbi rehabilitasyon yardýmlarý ve iþ terapisinin uygulanmasý.

Hastaneler ve rehabilitasyon merkezlerinde yapýlacak tedavi ve muayeneleri bu 

kurum kendi kliniklerinde ve tesislerinde gerçekleþtirmektedir.
Bakýma muhtaç bir duruma düþülmesi halinde, bakým yardýmlarý için gerekli masraflar 

(bu konuda federal bakým sigortasý yasasý hakkýndaki bir çalýþmamýz sunulmustur) 

Eyalet sigortalarý kurumunca üstlenilmektedir.
Bir meslek hastalýðýnýn tekrar zuhur etmesi halinde de tedavi muayene yapýlmaktadýr.

3-Tekrar Çalýþma Hayatýna Geri Dönülebilmesi (rehabilitasyon) ve Yapýlabilecek 

Baþka Eþdeðerde Bir Mesleðin Kazanýlabilmesi Öngörülen Teþvik ve Yardýmlar:
Meslek hastalýðý ve kaza anýna kadar icra edilmekte olan bir mesleðin icra 

edilememesi halinde yapýlacak yardýmlarýn esas hedefi, sigortalýnýn yapageldiði mesleði 

tekrar icra edebilir bir duruma getirilmesidir. Mesleðin tekrar icra edilebilmesinin 

gerçekleþmesinde, sigortalýnýn yeteneði, çalýþma gücü ve eðilimleri göz önünde 

bulundurulur.Hedef, sigortalýnýn ana mesleðinin devamlý olarak tekrar icra 

edilebilmesinin saðlanmasýdýr. Bu kural, meslek hastalýðýnýn tedaviden sonra tekrar 

ortaya çýkmasý veya sýhhatin kötüleþmesi halinde de geçerlidir. Yani yardýmlar ana 

mesleðin tekrar kazanýlmasý maksadýna yöneliktir. Hastalýðýn devamý veya tekrar zuhuru 

halinde,sigortalýnýn zarar veren çalýþmaya son vermesi gerekir. Hastalýðýn sebep olduðu 

iþgücüne dayanan kazanç azalmasý ve diðer ekonomik kayýplar, yapýlacak geçici 

ödemelerle karþýlanýr. Meslek edinimi için yapýlacak yardýmlarýn mahiyeti genel olarak 

aþaðýda belirtilmiþtir.
-Kazanýlmýþ bir iþyerinde, çalýþma imkanýnýn muhafazasý veya yeni bir iþyerinin 

kazanýlmasý için yapýlan yardýmlar. Sigortalýnýn iþe alýnmasý için iþveren nezdindeki 

teþebbüs ve desteklemeler. Ýþe alýnma halinde iþverene yapýlan maddi bir takým 

ödemeler.
-Sakatlýk ve hastalýk nedeni ile gerekli temel eðitim dahil olmak üzere, meslek edinimine 

hazýrlýk için yapýlan yardýmlar.
Meslekte uyum, meslekte ilerleme veya baþka bir meslek edinmek için gerekli 

eðitim ve bu konularda gerçekleþtirilen teþvik tedbirlerine iþtirak halinde gerekli maddi 

yardýmlarýn yapýlmasý.
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-Bunlara ilaveten çalýþmayý ve meslek edinmeyi teþvik için hasta veya sakat bir iþçinin iç 

piyasasýnda veya sakatlar için iþyerlerinde veya özel eðitim merkezlerinde uygun veya 

yapýlabilir bir iþ ve icra edilebilir bir meslek dalýnda istihdam imkaný saðlamak. Meslek 

edinmeye yönelik bir faaliyetin teþvik edilmesi halinde ikamet ve bakým, giyecek, 

yiyecek, yol masraflarýný karþýlamak.

4-Tamamlayýcý Yardýmlar ve Sosyal Uyumun Saðlanmasý
Tedavi süresince yaralanma ödeneði, meslek eðitimi süresince verilen geçici 

ödemelerle belli bazý þartlarýn gerçekleþmesi halinde aþaðýda belirtilen yardýmlar yapýlýr;
-Gerekli yol, bakým ve geceleme masraflarý, müþterek ikametten ayrý bir yere taþýnma 

halinde hafta sonu eþ ve çocuklarý, aile fertleri ziyaret nedeni ile yol masraflarý.
-Doktorlar tarafýndan uygulanmasýna karar verilen fizyoterapi yardýmlarý, kira yardýmý 

ve binek aracý alýnmasý için gerekli yardým.
-Aile bütçesine yapýlan destekleyici diðer yardýmlar.
-Bunlarýn dýþýnda meslek eðitimi sonucu yapýlacak sýnavlar için ödenmesi gereken sýnav 

harcý, eðitim için gerekli kitap ve diðer araç ve gereçler ile benzeri mesleki eðitim 

masraflarýnýn üstlenilmesi gibi yardýmlar da yapýlmaktadýr. Sigortalýnýn mesleki eðitim 

ve tedavi süresince belli þartlarýn gerçekleþmesi halinde hastalýk, emeklilik ve kaza 

sigorta primleri ödenir ve bu süre zarfýnda ilgili þahýs sosyal sigorta kurumu nezdinde 

sigortalý sayýlýr ve primleri ödenir.

VI-PARA YARDIMLARI VE TAZMÝNAT

1-Sigortalýya Yapýlan Ödemeler
Çalýþamama ve iþ gücünden yoksun kalma nedeniyle yaralanma parasý ödenir 

ve meslek eðitimi süresince geçici ödeme yapýlýr. Sigorta olayýnýn vukuu sonucu 

çalýþamama ve iþ gücünden yoksun kalýnmýþ olunmasý ile bu süre zarfýnda, aylýk 

alamama nedeniyle aylýk yerine geçen iþgöremezlik ödeneði ( yaralanma parasý ) verilir. 

Bu durumda tüm sigorta haklarý saklýdýr. Hastalýk kasalarýnca ödenen para, hastalýðýn 

vukuundan önce iþverence ödenen aylýðýn belli bir yüzde oranýna tekabül eder. Sigortalý 

olan ve baðýmsýz çalýþan sigortlalýlarda, iþçiler gibi yaralanma parasý alýrlar. Bu miktar, 

450 günlük ücret karþýlýðý ödenen bir paradýr. Kýsa çalýþma, havalarýn soðuk olmasý 

nedeniyle çalýþmadan yapýlan ödemeler, iþsizlik yardýmý, iþsizlik parasý veya sosyal 

yardým dairelerinden nafaka yardýmý alanlar, yaralanma parasýnýn Ýþi Teþvik yasasýnýn 

öngördüðü miktarda alýrlar. Mesleki eðitim süresince sigortalýlar geçici bir ödeme 

hakkýndan istifade ederler.

2- Sosyal Sigortalar Kurumundan aylýk alarak emekli olmak
Çalýþma gücü 26 haftadan daha fazla süren bir zaman için azalan sigortalý, hakký 

doðuran olayýn (iþ kazasý veya meslek hastalýðýnýn) vaki olduðu tarihi müteakip ve 

çalýþma gününün en az %20 oranýnda azalmasý halinde emeklilik aylýðýna hak kazanýr. 

Emeklilik aylýðý kural olarak yaralanma parasýnýn ödenmesinin sona erdiði andan 

itibaren baðlanýr. Þayet sigortalý çalýþma gücünün yarýdan fazlasýný kaydetmiþse, tam 

emekli aylýðý alýr. Bu emekli aylýðýnýn toplam miktarý, aylýk kazanç toplamýnýn 2/3’ü 

kadardýr. Yýllýk aylýk kazancý, sigorta olayýnýn gerçekleþmesinden önceki 12 ay içinde 

elde edilen aylýk gelirinin tamamýdýr. Aylýðýn baðlanmasýnda yasaya göre 

derecelendirilmiþ en düþük kademe esas alýnýr.
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 Kural olarak çalýþýlmadan geçen süreler, çalýþýlmýþ kabul edilerek doldurulur. 

Ödenecek en yüksek aylýk Yönetmelikle tayin edilmiþtir. Kýsmi olarak iþ gücünün 

azalmasý halinde, tespit edilecek tam emekli aylýðýnýn belli bir orandaki kýsmý ödenir. Bu 

ödeme iþgücü kaybýnýn tespit edilecek oranýna uygun bir ödemedir. Ýþ gücü iþçinin, 

birden fazla saðlýðýný bozan olaylarýn meydana gelmesi nedeniyle azalmýþsa ve bu 

olaylarýn sebebiyet verdiði iþgücü azalmasý en fazla %20 oranýnda ise, her bir olay için, 

hatta eskiden vaki olmuþ kaza ve hastalýklar içinde kaza sigortasýnca bir aylýk baðlanýr. 

Kaza sigortasý dediðimiz Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Kooperatifler Birliðinin 

kaza ve hastalýk nedeniyle baðladýðý aylýk ile Federal Sosyal Sigortalar Kurumunca 

baðlanan emekli aylýðýnýn, birbiriyle karýþtýrýlmamasý gerekir. Kaza sigortasýndan 

baðýmsýz olarak, federal sosyal sigortalar kurumu, bir iþ görememe veya meslek icra 

edememe aylýðýnýn kanunun öngördüðü (sigorta prim süresi ve yaþ) þartlarýnýn 

gerçekleþmesi halinde baðlayabilir. Kaza sigortasýnýn baðlayacaðý aylýk, Federal Sosyal 

Sigortalar Kurumunca herhangi bir aylýðýn baðlanmasýnýn mümkün olmamasý halinde 

%10 oranýnda arttýrýlarak baðlanýr. Kaza sigortalarýnca aylýk baðlanabilmesi için, ancak 

kaza sonucu, sigortalý iþçinin, kazanma gücünün %50 oranýnca azalmýþ ve Sosyal 

Sigortalar Kurumunca herhangi bir aylýðýn baðlanmasýnýn mümkün olmamasý gerekir. 

Kaza veya hastalýk sonunda, sigortalý, aylýk veya gelirden mahrum kalmýþsa, kaza 

sigortasýndan baðlanan aylýk belirli þartlarýn gerçekleþmesi halinde geçici olarak 

arttýrýlarak ödenir.

3- Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýðý Sonunda Ölüm Halinde Hak Sahiplerine ( Dul, 

Yetim, Öksüz) Yapýlan Ödemeler.
-Ýþ kazasý ve meslek hastalýklarý sonucu vaki olan ölüm nedeniyle eþit miktarlarda 

yapýlan ödeme yardýmý.
-Belli þartlarýn gerçekleþmesi halinde ödenecek cenaze, defin ve cenaze nakil masraflarý.
-Geride kalan hak sahiplerine (dul, yetim, öksüz,) aylýðý baðlanmasý. Ölüm halinde dul 

eþlerden biri, çocuklar ve belli þartlarýn gerçekleþmesi halinde boþanmýþ eþ, ölen 

sigortalýnýn ana ve babasý, üvey ana ve baba, evlat edinilen þahýslarýn aylýk talep haklarý 

vardýr.

4- Aylýðýn Hesaplanmasý
Dul aylýðý alanlar, reþit olmuþ yetim ve öksüzler, bir aylýk alýyorlarsa veya aylýk 

yerine geçen bir gelir elde ediyorlarsa ve bu gelirin miktarý kanunen öngörülen muafiyet 

sýnýrýný aþýyorsa, bu gelirin %40’ý mahsup edilmek suretiyle baðlanacak aylýðýn 

hesabýnda nazari dikkate alýnýr.
-Eþler için baðlanacak dul aylýðý ölümü takip eden 3. ayýn sonuna kadar dul ve yetim 

aylýklarý, hak sahiplerine aylýk ücretinin 1 yýllýk toplamýnýn 2/3’ü oranýnda ödenir. 

Ölümden sonraki 4. ayýn baþlangýcýndan itibaren bu aylýk müteveffanýn aylýk gelirinin 1 

yýllýk toplamýnýn %30’u oranýnda ödenir. Þayet iþ sahibi eþ 45 yaþýný doldurmuþsa ve iþ 

görememe veya meslek icra edememe durumunda ise ve bir yetim veya öksüz kalan 

çocuða bakýyorsa veya ruh, beden, akýl engellisi bir çocuða veya 27 yaþýný doldurmuþ 

olmasý nedeniyle yetim aylýðý alamayan bir çocuða bakýyorsa, müteveffanýn aylýk 

gelirinin 1 yýllýk toplamýnýn %40’ý oranýnda bir aylýk baðlanýr.
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 Ancak istisnai bazý hallerde de, örneðin; askerlik görevinin ifasý veya sivil bir 

hizmetin veya eþit deðerde baþak bir hizmetin görülmesi nedeni ile eðitim ve öðrenimleri 

kesintiye uðrayan veya geciken çocuklara 27 yaþýnýn doldurulmasýndan  sonra da ödenir.

2- Geri Kalan Hak Sahiplerine Yapýlan Maddi Yardýmlar
Sigortalýnýn ölümünde, aylýk baðlanmasý hakkýný doðuran þartlarýn 

gerçekleþmemesi nedeni ile baðlanamamasý halinde, dul eþe, müteveffa sigortalýnýn 

aylýk gelirinin 1 yýllýk toplamýnýn %40’ý oranýnda, bir defaya mahsus olmak üzere 

tazminat þeklinde bir ödeme yapýlýr. Belli bazý þartlarýn gerçekleþmesi halinde hem yetim 

ve hem öksüz kalan kimselere de böyle bir ödemenin yapýlmasý mümkündür. Bazý 

durumlarda bu toplu ödeme yerine taksitler halinde kýsmi ödemelerde yapýlabilir.
3- Emekli Aylýðýnýn Tazminat Þeklinde Bir Defada Ödenmesi

Belli bazý þartlarýn gerçekleþmesi halinde kaza sigortalarý kurumlarýnca 

yapýlacak maddi bir yardýmýn bir tazminat þeklinde topluca ödenmesi mümkündür. 

Ancak böyle bir ödemenin yapýlabilmesi için, kuruma yazýlý olarak baþvuruda bulunmak 

gerekir. Dul kalan eþin tekrar evlenmesi, aylýk gelirine bir defaya mahsus bir tazminat 

þeklinde bir ödemenin yapýlmasý halinde, ölen eþin ölümünden önceki aylýk kazancýnýn 

24 misline tekabül eden bir meblað  ödenir.

4-Emekli Dul ve Yetim Aylýklarýnýn Ayarlanmasý
Emekli, dul ve yetim aylýklarý her yýl geçim endekslerine göre Federal Hükümet 

tarafýndan yeniden tespit edilir.

VIII- TESPÝT USULÜ
Ýþverenler, sigortalý çalýþanlarýnýn ölümle veya üç günden fazla bir süre ile 

çalýþma gücünü ortadan kaldýran ve yaralanma ile sonuçlanan iþ kazalarýný, ilgili kaza 

sigortasý kurumuna bildirmek zorundadýrlar. Kaza bildirim belgelerini iþyeri iþçi 

temsilciliðince imzalanmasý ve bu temsilciliðinde iþ kazasýndan haberdar edilmesi 

gerekir. Ölümle sonuçlan kazalarýn kaza sigortalarý kurumuna derhal, örneðin; telefonla 

bildirilmesi gerekir. Meslek hastalýðýnýn zuhur ettiðinin tespitine dair belge ve raporlar 

ayný þekilde iþ kazalarý sigortasý kurumuna gönderilir.Kaza ve meslek hastalýðýndan kaza 

sigortalarý kurumunun haberdar edilmesi zorunluluðu vardýr. Bu mükellefiyetin yerine 

getirilmesi için müteþebbislerin ve sigortalýlarýn kendine düþen görevleri etkin bir 

þekilde yerine getirmeleri, ileride hasýl olabilecek taleplerinin karþýlanmasý bakýmýndan 

önem arzeder. Kaza sigortasý kurumunun yapacaðý ödemelerde, kazaya sebebiyetin ve 

ihbarýn yapýlacak ödemeler ve ödenecek tazminat bakýmýndan hukuki anlamda önemli 

olduðunun unutulmamasý gerekir. Kaza sigortalarý kurumlarýnýn kararlarýna karþý, itiraz 

etmek, yapýlan itirazlarýn reddi halinde Federal Devlet Sosyal Mahkemelerinde dava 

açmak mümkündür. Kaza sigortalarý kurumu bazý hallerde üyesi bulunan iþverenlere hak 

ve mükellefiyetleri hakkýnda hukuki danýþmanlýk hizmeti de verir.

EK: ÖNEMLÝ BAZI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI SÝGORTA 

KURUMLARININ ADRES LÝSTELERÝ:
A- Ýþ Kollarý Kaza Sigortalarý Kurumlarý
B- Tarým ve Ziraat Sektöründe Çalýþanlar Ýçin Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Sigorta 

Kurumlarý
C- Kamu Kurumlarýndaki Ýþyerlerindeki Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Ýçin Yetkili 

FEDERAL ALMANYA ÝÞ KAZASI

VE MESLEK HASTALIKLARI SÝGORTASI 

KANUNÝ ( MECBURÝ ) KAZA SÝGORTASI
(20)
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EÐÝTÝM ALAN UZMAN PERSONELDEN BÝR GRUP

Akreditasyon Eðitim Çalýþmasý

Hollanda’nýn Avrupa Birliðine aday olan ülkelere katýlým öncesi 

AB mevzuatýna uyum çalýþmalarýna yardýmcý olmak üzere yürüttüðü 

MATRA/PSO programýndan ülkemiz de 2001 yýlýndan beri 

yararlanmaktadýr.
Bu baðlamda PUA/NMCP (Netherlands Managment Cooperation 

program danýþmaný W.F DEKEN 16-20 Þubat 2004 tarihleri arasýnda 

ülkemize gelerek Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ve Ýþ Saðlýðý 

ve Güvenliði Merkezi Müdürlüðünde çalýþan uzmanlarýmýza “17025 

akreditasyon”  konusunda eðitim verilmiþtir.

EÐÝTÝM SEMÝNERÝ
(21)



ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

(22)

Gemi Adamlarý Ýaþe Bedeli Tespit Kurulu, gemi adamlarýnýn hikamet 

yerleri, saðlýk ve iaþelerine dair yönetmeliðin 9 uncu maddesi Ýþ Saðlýðý ve Ýþ 

Güvenliði Genel Müdürü Erhan BATUR Baþkanlýðýnda, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlýðý Temsilcisi Özay TURHAN (Hukuk Müþaviri), Saðlýk 

Bakanlýðý Temsilcisi Dr. Canan YÜCESOY (Esenboða Hava Limaný 

Baþtabibi), Denizcilik Müsteþarlýðý Temsilcisi E. Nilgün ÜNALMIÞ (Deniz 

Ulaþtýrma Genel Müdürlüðü Deniz Ýþleri Dairesi Þube Müdür Vekili), 

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan  konu ile ilgili bir iþ müfettiþi 

olarak Esen SABIR (Baþ Ýþ Müfettiþi), en fazla gemi adamýný bulunduran en 

üst iþçi kuruluþundan TÜRK-ÝÞ adýna H. Turan UZUN (Türkiye Denizciler 

Sendikasý Genel Baþkaný), Hamit KALKAVAN (Türkiye Denizciler 

Sendikasý Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri), en fazla gemi iþvereni 

bulunduran en üst iþveren kuruluþundan TÝSK adýna Av. Nurseli TARCAN 

(TÝSK Genel Sekreter Yrd.), Av. Ali BALIKÇI (TUÝS Hukuk Müþaviri), 

Ýstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasý 

Baþkanlýðý adýna Çetin TAÞKENT’in katýlýmlarýyla 12 Þubat 2004 Perþembe 

günü Saat: 13.30 da Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’nda toplanmýþtýr.
Halen uygulanmakta olan ve iaþe servisi kurulmayan gemi adamlarýna 

ödenecek 9.500.000 (dokuz milyon beþ yüz bin) TL. Ýaþe bedelinin, 

13/03/2003 gün ve 25047 sayýlý Resmi Gazete de yayýnlandýðý, bu miktarýn 

aradan geçen zaman içinde gýda maddeleri fiyatlarýnda meydana gelen 

yükselmeler karþýsýnda günün þartlarýna göre yetersiz kaldýðý, iaþe bedelinin 

yeniden tespitinin zorunlu bulunduðu ve bunun yönetmeliðin 8. Maddesinin 

verdiði yetkiye dayanýlarak yurt çapýnda uygulanmak üzere tespitinin faydalý 

olacaðý konusunda görüþ birliðine varýldý.
Yönetmeliðin 7. Maddesinde ‘ödenecek bedele esas; bir gemi 

adamýnýn yaptýðý göreve göre almasý mecburi normal günlük gýdasýný 

saðlayacak para miktarýdýr’ þeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak; 
A. Devlet Ýstatistik Enstitüsü 2003 Yýlý 5 il merkezi (Antalya, 

Ýstanbul, Ýzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatlarý endeksine giren maddelerden 

Yönetmeliðe göre besin kompozisyonu için esas alýnan maddelerin 2003 yýlý 

fiyat aritmetik ortalamasý, 
B. Hizmet Akitleri ve toplu iþ sözleþmeleriyle tespit edilerek gemi 

adamlarý verilen iaþe bedelleri ile uygulanmakta olan iaþe bedelleri,
C. Yönetmeliðin 31 ve 32. Maddeleri ile EK 2 ve 3 sayýlý cetveline 

göre hazýrlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gýda 

kompozisyonu,
Esas alýnarak bütün sahil mýntýkalarýna ve göllere uygulanmak üzere 

beher gemi adamýna verilecek günlük nakdi iaþe bedelinin net 11.500.000 (on 

bir milyon beþ yüz bin) TL olarak tesbitine oy birliði ile karar verildi. 

12/02/2004

TEBLÝÐLER
Gemi Adamlarý Ýaþe

Bedeli Tespit Kurulu Kararý
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KÝMYASALLAR
Günlük yaþantýmýzýn pek çok alanýnda kullanýldýðý gibi, tarýmsal alanda daha 

yüksek verim elde edilmesi, hastalýklarýn önlenmesi ve tedavisi ile de yaþantýmýzýn bir 
parçasý haline gelen kimyasallar yararlarýnýn yaný sýra özellikle uygun þekilde 
kullanýlmadýðýnda insan saðlýðý için tehlike, çevre için zehir olabilmektedir.

50 yýl önce yýlda üretilen kimyasal madde miktarý 1 milyon ton iken bugün bu 
rakam 400 milyon tona ulaþmýþtýr. Günlük kullanýmda olan kimyasal madde sayýsý ise 
60.000 ile 100.000 arasýnda deðiþmektedir.

Günümüzde, hemen hemen her iþyerinde çalýþanlar kimyasallara sývý, toz veya 
gaz þeklinde mariz kalabilmektedir.

kimyasal maddelerin toksik etki (zehir etkisi) göstermesi ve bu toksik etkinin 
þiddeti;

- Vücuda giren maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerine,

- Kullanýmý sýrasýnda alýnan saðlýk ve güvenlik tedbirlerine,

- Maruz kalýnan miktarýna ve maruziyet süresine, 

- Kimyasala maruz kalan kiþinin yaþý, cinsiyeti, dayanýklýlýðý, genel saðlýk 
durumu gibi fizyolojik özelliklerine, baðlýdýr.

Bu nedenle endüstride kullanýlan pek çok kimyasal madde için çalýþanlarýn 
saðlýðýnýn korunmasý amacý ile her bir maddenhin fiziksel ve kimyasal özellikleri de göz 
önünde bulundurularak, iþyeri ortam havasýnda bulunmasýna müsaade edilen sýnýr deðerler 
oluþturulmuþtur.

EÞÝK SINIR DEÐERLERÝ 
Kimyasallar için iþymeri ortam havasýnda bulunmasýna izin verilen, bütün iþçiler 

için uzun süreli ve tekrar eden maruziyetler sonucunda ters etki göstermediðine inanýlan 
deðerlerdir."Eþik Sýnýr" Amerika Birleþik Devletlerine ait bir terimdir, fakat eþ deðeri olan 
terimler bir çok geliþmiþ ülkede de kullanýlmaktadýr.

DÜNYA'DA YAYGIN OLARAK KULLANILAN EÞÝK SINIR 
DEÐERLERÝ

Amerika Birleþik Devletlerinde Oluþturulan Sýnýr Deðerler

-ACGIH (The American Conference of Govenmental Industrial Hiygienists) 
Deðerleri

ACGIH tarafýndan önerilen Eþlik Sýnýr Deðerler 3 kategoride tanýmlanmaktadýr.
1) TLV-TWA (Eþik Sýnýr Deðer Zaman Aðýrlýklý Ortalama/Threshold Limit Value 

Time Weighed Avarage)
Günde 8, haftada 40 saat çalýþma süresince uzun süreli ve tekrar edilebilen 

maruziyetlerde çalýþanlarýn saðlýðýný bozmayacak zaman aðýrlýklý ortalama 
konsantrasyondur.

2) TLV-STEL (Eþik Sýnýr Deðer-Kýsa Süreli Maruziyet Sýnýrý/Threshold Limit 
Value_Short Term Exposure Limit)

Bir çalýþma gününün herhangi bir anýnda aþýlmamasý gereken 15 dakikalýk zaman 
aðýrlýklý ortalama maruziyet sýnýrýdýr. Maruziyetler 15 dakikadan uzun olmamalý ve bir 
günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalýdýr. Ard arda gelen maruziyetler larasýndaki süre en 
az 60 dakika olmalýdýr.

3) TLV-Ceiling (Eþik Sýnýr Deðer-Tavan Deðer/Threshold Limit Value/Ceiling)
Bir çalýþma gününün herhangi bir (anýnda) kýsmýnda aþýlmamasý gereken 

deðerdir.

KÝMYASALLAR VE SINIR
DEÐER TANIMLARI 
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KÝMYASALLAR VE SINIR
DEÐER TANIMLARI 

- OSHA Hava Kirleticileri Standardlarý (Occupational Safety and Health 
Administration-Air Pullutants Standarts)

Kimyasallar için OSHA tarafýndan belirlenen Müsaade edilen Maruziyet Sýnýrý 
(OSHA PEL-OSHA Permissible Exposure Limit) bulunmaktadýr.

Zaman Aðýrlýk Ortalama (TWA) ve Tavan (Ceiling) olarak verilen bu deðerler, 
günde 8, haftada 40 saat üzerinden çalýþanlarýn saðlýðýný olumsuz ylönde etkilemeyeceði 
kabul edilen maruziyet sýnýrlarýdýr.

- NIOSH REL Deðeri (National Institute for Occupational Safety and 
Health-Recomended Exposure Limit)

NIOSH tarafýndan belirlenen ve bir kimyasalýn iþyeri havasýnda bulunan 
miktarýna iliþkin "Önerilen Maruziyet Seviyesi" deðeridir.

Almanya'da Oluþturulan Sýnýr Deðer
Alman ÞAraþtýrma Cemiyeti (German Research Society) tarafýndan oluþturulan 

günde 8, haftada 40 saat üzerinden çalýþanlarýn saðlýðýný olumsuz yönde etkilemeyeceði 
kabul edilen ve DFG MAK olarak ifade edilen sýnýr deðerdir.

Ýngiltere'de Oluþturulan Sýnýr Deðerler
- MEL Deðeri (Maximum Exposure Levels-Maksimum Maruziyet 

Seviyeleri)
Her türlü koþul altýnda, solunum yolu ile iþçilerin maruz kalabileceði iþyeri 

lortam atmosferinde bulunan maddelerin maksimum konsantrasyonudur.
- OES Deðeri (Occupational Exposure Standarts-Mesleki Maruziyet 

Standartlarý)
Bilimsel ve teknik bilgilere dayalý olarak iþyeri ortam atmosferinde bulunan 

maddelere uzun süre solunum yoluyla maruz kalýndýðýnda, iþçiler üzerinde olumsuz etki 
göstermesi beklenmeyen konsatrasyonudur.

MEL ve OES deðerleri; ortalama referans süresi üzerinden verilen konsatrasyon 
deðerleridir. 8 saatlik zaman aðýrlýklý ortalama (TWA) ve 15 dakikalýk limit olmak üzere 2 
referans süresi kullanýlmaktadýr.

Batý Avrupa Ülkeleri Sýnýr Deðerleri
Batý Avrupa Ülkeleri tarafýndan TLV-TWA tanýmý esas olarak kabul edilmiþtir.
Türkiye'de uygulanan Sýnýr Deðer 
MAK Deðer
Parlayýcý, Patlayýcý, Tehlikeli ve Zararlý Ýþlerde ve Ýþyerlerinde alýnacak Tedbirler 

Hakkýnda Tüzük ekinde yer alan Çizelgeler ile (Çizelge I, II, III) ilgili açýklamalar 
kýsmýnda MAK Deðer; "çeþitli kimyasal maddelerin kapalý iþyerleri havasýnda 
bulunmasýna müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalýþacak olanlarýn saðlýklarýný 
bozmayacak olan azami miktarlarý" olarak tanýmlanmýþtýr.

SINIR DEÐER BÝRÝMLERÝ
Sýnýr Deðerlerde haim birimi ppm, (cm³/m³), aðýrlýk birimi mg/m3 olarak ifade 

edilir.
Hacim ve aðýrlýk birimlerinin birbirlerine çevriminde 20  C için,
molekül aðýrlýðý
mg/m3= --------------x ppm 24.04
                    24.04
ppm = ---------------xmg/m³
molekül aðýrlýðý
25  C için,
molekül aðýrlýðý
Mg/m³ = ------------xppm 24.44

                               24.44
Ppm = --------------- xmg/m³
molekül aðýrlýðý formülleri kullanýlýr.
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