








ÖNSÖZ

  Bakanlýðýmýzýn iþ saðlýðý ve güvenliði 

konusunda iþçi-iþveren kuruluþlarý ile 

ilgili diðer kuruluþlarý yönlendirmek, 

bilinçlendirmek, sebep-sonuç iliþkilerini 

tartýþarak çözüm yollarý bulmak, duyarlý bir 

kamuoyu oluþturmak ve konuya verdiði 

ö n e m  v e  ü s t l e n d i ð i  s o r u m l u l u ð u  

vurgulamak amacýyla bu yýl 18' incisi 

düzenlenen Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý etkinlikleri çerçevesinde 2004 yýlý içinde 5 ilde 

(Diyarbakýr, Elazýð, Kastamonu, Çorum ve Manisa) Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Sempozyumu 

düzenlenmesi planlanmýþtýr.

Diyarbakýr ve Elazýð illerinde Aðustos ayýnda organizasyon hazýrlýklarý için ön görüþme 

amacýyla Valilik, Belediye Baþkanlýðý ve Bakanlýðýmýza baðlý birimler, iþçi ve iþveren sendikalarý, 

meslek kuruluþlarý, odalar, üniversiteler ve diðer sivil toplum kuruluþlarý gibi ilgili tüm kamu, özel 

kurum ve kuruluþlar ile sosyal taraflar ziyaret edilerek taraflarýn görüþ ve önerileri alýnmýþ ve 

Diyarbakýr ve Elazýð illerimizde aðýr ve tehlikeli iþ kollarýndan en fazla iþçi çalýþtýran ikiþer iþyeri 

seçilmiþtir. Bunlardan Elazýð' da (Mobilya ve Mermer), Diyarbakýr' da (Plastik ve tekstil) iþyerleri 

risk analizi için tespit edilmiþtir. 

Belirlenen iþyerlerinde Eylül ayý içinde Bakanlýðýmýz Ýþ Müfettiþleri ve Ýþ Saðlýðý ve 

Güvenliði Merkezi (ÝSGÜM) elemanlarý tarafýndan risk deðerlendirmesi ile gerekli ölçüm ve 

analizler yapýlarak risk analizi konusunda ön bilgiler elde edilmiþtir. Bu çalýþmalar sonucunda elde 

edilen veriler rapor haline getirilerek taraflara ve kamuoyuna Diyarbakýr ilinde 5 Ekim 2004 

tarihinde Elazýð ilinde de 7 Ekim 2004 tarihinde gerçekleþtirilen “Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 

Sempozyumunda sunulmuþtur.

Bu sempozyumlar; 23 Ekim 2004 tarihinde Çorum'da, 25 Ekim 2004 tarihinde 

Kastamonu' da, 30 Ekim 2004 tarihinde Manisa' da gerçekleþtirilecektir.

Ülkemizde iþ saðlýðý ve güvenliði bilincini geliþtirmeye ve çalýþma koþullarýný 

iyileþtirmeye yönelik olarak yapýlan söz konusu etkinliklerin baþarýya ulaþmas,ý ancak ilgili 

kesimlerin ve sosyal taraflarýn, gönüllü kuruluþlarýn ve basýnýmýzýn destek ve katýlýmlarýyla 

mümkün olacaktýr.
Düzenlenen “Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Sempozyum” larýnýn ülkemiz çalýþma hayatýna 

olumlu katkýlar saðlamasýný temenni ederim. 
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Sayýn Valim,

Sayýn Belediye Baþkaným,

Kamu kurumlarýmýzýn, iþçi ve iþveren 
teþkilatlarýmýzýn deðerli temsilcileri, 

Deðerli Basýn Mensuplarý,

Saygýdeðer Konuklar,

Bakanlýðýmýz Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü tarafýndan iþ saðlýðý ve 

güvenliði bilincinin yükseltilmesi amacýyla ülke genelinde sürdürülen çalýþmalardan olmak 

üzere bu gün Elazýð ilimizde düzenlenen iþ saðlýðý ve güvenliði sempozyumunda sizlerle 

birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduðumu belirtirmek istiyorum. Sempozyuma 

göstermiþ olduðunuz  bu ilgi ve geniþ katýlýmýn, ülkemizde oluþan iþ saðlýðý ve güvenliði 

bilincinin bir göstergesi ve daha güzel günlerin habercisi olduðuna inanýyorum. 

Elazýð,  geliþen sanayisi, zengin tarihi dokusu, kültürel ve sanatsal  etkinlikleri ile 

ülkemizde ön plana çýkmakta olan seçkin illerimizden birisidir.  Elazýð'da yaþanan olumlu 

geliþmeleri,  deðiþim ve dönüþümleri görmekten büyük memnuniyet duyduðumu ,Çalýþma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlýðý olarak bölgemizin ve ilimizin geliþim ve deðiþimine bu tür 

etkinliklerle katkýda bulunmak istediðimizi belirtmek isterim.

Deðerli konuklar,

Çalýþma hayatý ve çalýþma hayatýnýn sorunlarý her sanayileþmekte  olan toplumun önde 

gelen ilgi alanlarýndandýr.

Çalýþma hayatýný düzenleyici, iþçi - iþveren iliþkilerinde çalýþma barýþýnýn saðlanmasýný 

kolaylaþtýrýcý ve koruyucu tedbirler almak, Çalýþma hayatýndaki mevcut ve muhtemel meseleleri 

ve çözüm yollarýný araþtýrmak, Ýstihdamý ve tam çalýþmayý saðlayacak, çalýþanlarýn hayat 

seviyesini yükseltecek tedbirleri almak, Ýþ saðlýðý ve güvenliðini saðlayacak tedbirleri almak, 

sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, Sosyal güvenlik imkanýný saðlamak, Bakanlýðýmzýn 

öncelikli görevleri arasýnda yer almaktadýr.

 Bakanlýðýmýz bu görevlerini, Elazýð'da; Bölge Müdürlüðümüz, SSK Ýl Müdürlüðü, Bað 

Kur Ýl Müdürlüðü, Ýþ Kur Ýl Müdürlüðü gibi kurumlarý ile etkin olarak yürütmeye çalýþmaktadýr. 

Deðerli konuklar,

Bakanlýðýmýz son iki yýl içinde çalýþma hayatýyla ilgili reform niteliðinde geliþmeler 

gerçekleþtirmiþ, Ýþ Kanunu bütünüyle yeni bir yaklaþýmla ele alýnarak yeniden yapýlmýþ, Sosyal 

Sigortalar Kanunu, Bað Kur Kanununda deðiþiklikler yapýlmýþ, Türkiye Ýþ Kurumu Kanunu 

yasalaþtýrýlmýþ ve son bir yýl içinde bu kanunlarla baðlantýlý olarak 50'nin üzerinde yönetmelik 

yayýmlanarak yürürlüðe konulmuþtur.

Mevzuatlar yanýnda çalýþanlarýmýz ve emeklilerimizi ilgilendiren önemli reform 

çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Bu çerçevede yürütülen çalýþmalara bir örnek olarak, saðlýk 

hizmetlerinde kaynak tasarrufunu, hizmette etkinliði ve verimliliði saðlamak için Bað-Kur ve 

Emekli Sandýðý mensubu, aktif devlet memuru ve yeþil kart sahibi hastalarýn Sosyal Sigortalar 

Kurumuna baðlý saðlýk tesislerinden, 

   Enis YETER
Ç.S.G.B Müsteþarý
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Sosyal Sigortalar Kurumunun saðlýk yardýmlarýndan yararlanan hastalarýn ise Saðlýk 

Bakanlýðýna baðlý saðlýk tesislerinden yararlanmalarýný saðlayacak düzenlemeler yapýlmýþ ve 

özellikle SSK hastanlerinde yaþanan yýðýlmalar önlenmeye çalýþýlmýþtýr. Mükelleflerin SSK ve 

BAÐ-KUR'a olan borçlarýna ödeme kolaylýklarý getirilmiþ, istihdamý kolaylaþtýrýcý çeþitli 

adýmlar atýlmýþtýr.

2821 sayýlý Sendikalar Kanunu, 2822 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt 

Kanunu ile ilgili deðiþiklik çalýþmalarý halen devam etmektedir. Bunlarýn yanýnda çalýþma 

hayatýnýn muhtelif sorunlarý geniþ katýlýmlý toplantýlar ile de tartýþmaya açýlmaktadýr. Bu 

çerçevede geçtiðimiz günlerde son 12 yýldýr ilk defa Çalýþma Meclisi toplanmýþ ve iþsizliðin 

önlenmesi ve istihdamýn artýrýlmasý, kayýt dýþý istihdam ve yabancý kaçak iþçilik gibi kavramlar 

gündeme getirilerek uzun uzadýya tartýþýlmýþtýr. Ýþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili olarak bu gün 

burada yapýlan çalýþmalarýn benzerleri diðer illerimizde de sürdürülecektir. Bakanlýk olarak çok 

yoðun bir mesai harcanarak 30-40 yýldýr  yýldýr çözülemeyen sorunlar çözülmeye 

çalýþýlmaktadýr. Bu çabalarýmýzda büyük oranda mesafe alýnmýþtýr. Bakanlýðýmýz tarafýndan 

yapýlan çalýþmalar diðer ülkeler tarafýndan da takdirle karþýlanmaktadýr.

Deðerli konuklar bu günkü sempozyumun da konusu olmasý itibariyle Bakanlýðýmýzýn 

üzerinde önemle durduðu alanlardan bir tanesinin  de iþ saðlýðý ve güvenliði olduðunu tekrar 

vurgulamak istiyorum. Daha önce belirtmiþ olduðum son bir yýl içinde yayýmlanan 50 civarýnda 

yönetmeliðin yaklaþýk üçte ikisinin iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili olmasý da bu yaklaþýmýn bir 

göstergesidir.

Son 10 yýlýn ortalamasýna baktýðýmýzda, ülkemizde her yýl 80 bin civarýnda çalýþanýmýz 

iþ kazasý geçirmekte, 1000 civarýnda çalýþanýmýz hayatýný kaybetmekte ve 3000 çalýþanýmýzda 

malül kalmaktadýr.

Yeni mevzuatlarýn uygulanmaya baþlanmasý ile çalýþma hayatýnda, çalýþma þartlarýnda 

önemli iyileþmelerin olmasý, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnda azalmalarýn olmasý 

beklenmektedir.  Ancak bu beklentilerin gerçekleþmesi için iþverenlerimize ve iþçilerimize 

önemli görevler düþmektedir. Bizler ne kadar kural koyarsak koyalým, çalýþanlarýmýz kendi 

saðlýk ve güvenliklerini düþünmez ise, iþverenlerimiz güvenli ve saðlýklý bir iþyerinin verimlilik 

açýsýndan, üretim açýsýndan, rekabet açýsýndan ne kadar önemli olduðunun farkýna varamazlar 

ve  konulan  kurallarýn uygulamaya konulmasý zorlaþýr  beklenen yarar da gerçekleþmez. 

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðümüz,  Bakanlýðýmýz görevleri arasýnda yer alan 

iþ saðlýðý ve güvenliðini saðlayacak tedbirlerin alýnmasý, toplumun saðlýk ve güvenlik 

konularýnda duyarlýlaþtýrýlmasý, mevzuatýn etkin uygulanmasýnýn saðlanmasý için son yýllarda 

ülke genelinde ciddi etkinlikler düzenlemekte olup bu çalýþmalarýn bir devamý olarak, Elazýð'da 

kamu kurumlarý yönetici ve personeli, özel sektördeki iþçi ve iþverenlerimiz ile kamuoyunu 

bilgilendirmek amacýyla ilimizde bu sempozyumu planlamýþ bulunmaktadýr. Ýþ Saðlýðý ve 

Güvenliði Genel Müdürlüðümüz, sempozyum öncesinde Ýlimizde çeþitli çalýþmalar yürütmüþ, 

yetkililer ile görüþmeler gerçekleþtirilmiþ, iþyerleri ziyaret edilerek örnek risk deðerlendirmesi 

yapýlmýþ, ortam ölçümleri gerçekleþtirilmiþtir.   Bu çalýþmalarda bu gün burada sizlerle 

paylaþýlacaktýr.

Çalýþanlarýmýzýn saðlýðý ve güvenliði bizim için son derece önemlidir. Bu sempozyumun 

Elazýðýn çalýþma hayatýna,  saðlýklý ve güvenli çalýþma ortamlarýna katký saðlamasýný diliyorum.
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Sayýn Valim, 

Sayýn Genel Müdürüm,

Deðerli Konuklar,

Basýnýmýzýn Deðerli Mensuplarý,

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü 

tarafýndan düzenlenen "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Sempozyumu'na" hoþ geldiniz. Hepinizi sevgi ve 

saygý ile selamlýyorum.

Konuþmama BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ýn bir sözü ile baþlamak istiyorum; 

"Çalýþanlarýn güvenliði ve saðlýðý, bir bütün olarak insanlýðýn güvenliðinin ayrýlmaz bir parçasýdýr. 

Güvenli çalýþma saðlam bir ekonomik politika olmanýn ötesinde ayný zamanda temel bir insanlýk 

hakkýdýr." Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusu, ülkemizde en önemli sorunlardan biridir. Ýþ kazalarý ve 

meslek hastalýklarý sonucunda ülkemizde günde ortalama 4 iþçimiz hayatýný kaybetmekte, 8 

iþçimiz sürekli iþ göremez þekilde sakatlanmaktadýr. Ýþ kazalarý yönünden dünya sýralamasýnda üst 

sýralarda yer almaktan bir türlü kurtulmuþ deðiliz. Bu baðlamda, konunun ekonomik yönü de çok 

önem kazanmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar, endüstrileþmiþ ülkelerde, iþ kazalarý ve meslek 

hastalýklarý sonucunda meydana gelen maddi kaybýn Gayri Safi Milli Hasýlasýnýn %1 ile %3' üne 

denk geldiðini göstermektedir. Bu verilere göre, yapýlan hesaplamalar ülkemizde meydana gelen 

maddi kaybýn  4  katrilyona ulaþacaðý gerçeðini ortaya çýkarmaktadýr.

Ülkemiz için çok önemli olan bir sorunun üstesinden gelebilmek için; Ýþyerlerinde, 

çeþitli nedenlerden kaynaklanan saðlýða zarar verebilecek; iþ kazalarý, meslek hastalýklarý, mesleki 

stresler ve diðer zararlý etkenlerden iþçilerimizi korumalýyýz. Çalýþanlarý korumak ve daha iyi 

çalýþma ortamý saðlamak amacýyla, sistemli ve bilimsel bir þekilde, oluþabilecek tehlike ve riskler 

belirlenmeli ve bunlara göre önlemler alýnmalýdýr. Bununla ilgili bütün bu çalýþma ve faaliyetler, iþ 

saðlýðý ve güvenlik yönetim sistemi zorunlu olarak en kýsa zamanda yapýlandýrýlmalý, güvenli bir 

iþyeri ortamý hazýrlanmalýdýr.

Çalýþma yaþamý içinde yer alan mesleki riskler gerekli önlemler alýndýðý taktirde ortadan 

kaldýrýlabilir, sonuçlarý en asgari düzeye indirilebilir ve tekrarlanmasýnýn önüne geçilebilir. Özet 

bir þekilde güvenli yaþam ve güvenlik; evde, okulda, iþyerinde, seyahat sýrasýnda, yürürken her an 

varlýðýný hissettirmesi gereken bir ihtiyaçtýr. Ama ne yazik ki iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda 

olgunlaþmýþ ve yeterince bilinçlenmiþ bir topluma sahip deðiliz. Bu nedenle toplum saðlýðý 

yönünden çok önemli olan iþ saðlýðý ve güvenliði konusunu tarih, kültür ve sanat þehri olan 

Diyarbakýr' da bir sempozyum þeklinde organize ederek gündeme getiren Çalýþma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürü Erhan Batur baþta olmak üzere 

sempozyumun düzenlenmesinde katkýsý ve emeði olan herkesi tebrik ediyorum. Sempozyumda iþ 

saðlýðý ve güvenliði hususundaki konular uzmanlarý tarafýndan detaylý bir þekilde anlatýlacak ve 

irdelenecektir. Sözlerime son verirken "Daha saðlýklý bir çalýþma ortamý için kaybedilecek 

zamanýmýz yok, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði herkes için gereklidir" diyor hapinize sevgi ve saygýlar 

sunuyorum.

   Prof. Dr. Fikri CANORUÇ
Dicle Üniversitesi

Diyarbakýr Rektörü
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Tarým, Ticaret, Sanayi, Teknoloji, Ýletiþim ve Haberleþmenin hýzla arttýðý yani Dünyanýn 
küçüldüðü günümüzde: insanlarýn kültür düzeyleri, eðitim düzeyleri geliþmekte tüketici 
alýþkanlýklarý ve seçicilikleri de yöresel ve ülkesel olarak deðiþmektedir.

Bir taraftan tüketici bilinci ve beklentilerinin artmasý, bir taraftan dünya pazarýnýn 
küçülmesi ve pazardan pay kapabilmek için firmalar piyasaya arz edecekleri ürünlerin kalitesini 
daha da arttýrmak kzorunda kalmaktalar. Bütün bu faaliyetlerdeki baþarýnýn temel þartý ise; kaliteli, 
güvenli, ucuz, çevre dostu üretim ve ürünlere sahip olmaktan geçmektedir.

Bunun saðlanmasý; iþyeri ortamýndaki güvenlik, saðlýk, çevre faktörlerinin dikkate 
alýnmasý iþyerinde çalýþan personelinin eðitim, saðlýðý, huzurunun saðlanmasý, risk faktörlerinin 
azaltýlmasý ile mümkündür. Bunlarýn saðlanmasý için mevcut yasa, yönetmelik ve tüzüklerin 
uygulanmasý ile birlikte, esas olaný iþ yerinde çalýþan yönetici ve personel de, bunlarýn bir yaþam 
biçimi davranýþ haline getirmesi ile mümkündür.

Günümüzde, firmalar, tüketiciler alacaklarý ürünlerin çevre dostu, ucuz ve kaliteli 
olmasýnýn saðlanabilmesi için; iþyeri ortamýn güvenliði, saðlýk-çevre þartlarýnýn saðlanýp-
saðlanmadýðý yönünde tarafsýz kuruluþlara  rutin kontroller yaptýrmaktadýr (Sýcaklýk, iþyeri 
gürültü, aydýnlatma, giysiler, stres indeksi vb.).

TOKSÝK MADDELER VE ETKÝLERÝ
Zehir etkisi yapan maddelere toksik madde denir. Vücuda, canlý organizmasýna giren 

yabancý maddeler belirli bir dozdan sonra toksik etki yapar.

Zehirlenme: Toksik bir maddenin canlý organizma ile etkileþerek zararlý etkisini göstermesidir.
Maruz kalma süresi: Zehirlenmede maruz kalma süresi önemlidir. Zehirlenme; maruz kalma süresi 
ve sýklýða baðlý olarak akut, subakut, subkronik veya kronik tipte olabilmektedir. Zehirlenmede en 
çok MSS’ i etkilenmektedir. 
Akut Zehirlenme: kimyasal maddenin toksik dozuna bir kere veya kýsa zaman (24 saat) içinde bir 
çok kere maruz kalma sonucu görülür.
Subakut, Subkronik Zehirlenme: toksik maddenin tekrarlanmýþ dozlarýna belirli peryotlarda (2 
gün, 3 gün gibi) maruz kalma subakut veya kronik tipte olabilir.
Kümülatif Zehirlenme: genel olarak bir toksik maddenin organizmadan atýlým hýzý absorpsion 
hýzýna göre daha yavaþ ise bu toksik madde organizmada birikebilir yani kümülatif etki görülebilir. 
Genellikle iþyerlerindeki meslek hastalýklarýnda bu tür sorunlar görülmektedir.

Toksik Maddelerin Organizmaya Giriþ Yollarý (Ýþyeri Ortamýnda)
Organizmaya giriþ yollarý, aðýz, solunum, deri, damardan enjeksiyon ile olmaktadýr.

Biyotransformasyon: Toksik maddelerin canlý organizmasýnda uðradýklarý deðiþimler önemlidir. 
Biyotransformasyon reaksiyonlarýnda enzimler önemli rol oynar. Örnek: Alkolün oksidasyonu, 
Ýlacýn oksidasyonu (karaciðerde üretilen enzimler).
Detoksikasyon: Biyotransformasyon sonucunda vücutta zararlý maddelerin etkisi azalýp veya yok 
olmasýdýr.
Biyoaktivasyon (Toksikasyon): Toksik maddelerin etkisini arttýrmasýdýr.

-Biyotransformasyonla Oluþan Tepkimeler
Toksik maddelerin vücutta deðiþime uðramalarý;
Oksidasyon-Ýndirgeme: (Nitro, Azo, Disulfürlerin, Keton ve Aldehitler, As  ,
As     Çift baðlarýn indirgemesi Reaksiyonlarý),
Hidroliz: (Esterazlar, amidazlar, epoksit hidratasyon),
Konjugasyon reaksiyonlarý,
Metilasyon Tepkimeleridir.
Toksik maddelerin etki mekanizmalarý; fizikokimyasal veya kimyasal olabilir. Bunlar reseptörler 
ile etkileþme, enzimler ile etkileþme, diðer biyomoleküllere baðlanma, küçük molekül veya iyonla 
baðlanma, hücre enerjisi oluþumunun engellenmesidir.
Ýþyeri ortamýnda toksik maddelerin solunum yolu ile alýnmasý ihtimali daha fazladýr. Toksik 
maddenin solunum yolu ile alýnmasýnda; gaz ve buhar, duman, smog (kolloidal-kompleks sistem), 
tanecik büyüklüðü önemlidir.
Çevremizde, endüstride ve iþyeri ortamýnda bulunan önemli toksik maddeler; hava, su, toprak yolu 
ile taþýnmaktadýr. Burada miktar, kullaným, mobilite önemlidir.

Toksik maddeler hangi yolla alýnýrsa alýnsýnlar, en sonunda besin zincirinin en önemli 
halkasý olan insandaki hedef organa ulaþabilmaktedirler.

Prof. Dr. Halil KUMBUR
M.E.Ü. Mühendislik Fakültesi

Çev. Müh. Bölüm Baþkaný
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Toksik Maddeler
Biyolojik Ajanlar; Maruz kalýndýðýnda hastalýða ve enfeksiyona neden olabilen Biyolojik 
ajanlardýr.
Bunlar 5 ana katagoriye ayrýlýrlar. Viral, bakteriyel, funga,l rickettsinel ve parazitik 
Kimyasal Maddeler; Pestisit formülasyonlarýnda bulunan etkil maddeliren göre; Insektisitler, 
Herbisitler, Fungusitler, Rodentisitler, Molluktisitler, Akarisitler Þeklinde sýnýflandýrýlabilirler.
Fumigantlar; Ýþyeri ortamýnda genellikle maruziyet havasýnýn solumumu ile olmaktadýr. Ýþyeri 
havasýnda bulunabilecek baþlýca maddeler; Sivrisinek, Güvere vb

Toksik maddelerin gaz ve buharlarý, tanecikler (Toz, Fumc, Mist ve Sis, Duman, Acrosol 
havadaki deriþimi düþük fakat zehir etkisi yüksek kimyasal kirleticiler.

Ýþyeri ortamýnda ve havada oluþan (Airborn) Zehirler
Primer kirleticiler: (Hidrokarbonlar, Klorlu Karbonlar, Aldehit, Azotoksit, CO , SO )
Sekonder kirleticiler: (Ozon, Peroksiasetilnitratlar, Hidrojen peroksit, Formaldehit, Akrolein, 
Formik Asit, Nitrik Asit)

Ýþyeri Ortamýndaki Toksik Gazlarýn Etkileri
Merkezi Sini Sistemini Etkileyenler: Hidrokarbonlar, CO vb
Akciðer Ýrritantlarý:Klor, Nox, Fosfor
Vesikanlar: Hardal Gazý, Mustard Gazý
Duyu Ýrritanlarý: Göz Yaþartýcý Gazlar, Brombenzil, Siyanür, Difenilklorazin
Ýþyerindeki bütün bu maruziyetler; saðlýk sorunlarý, Ýþgücü kaybý, verim ve ürün kalýtesinde 
azalmaya neden olabilmektedir. Örneðin;
CO: Boðucu ve Zehirlenme Riski yaratabilir
O Hb + CO                        COHb + O 

CO : Belirli bir deriþimden sonra olumsuz etkileri olabilmektedir.
HCN, H S, Diizopropil florofosfat (DFP), sARÝN (II. Dünya savaþýnda Kullanýlmýþ), Klor, 
Fosfen (I. Dünya savaþýnda Kullanýlmýþ), Nox, SO , NH , Diklordietilsülfür

Toksik Tozlar
Tozlar organizmadaki fizyolojik özelliklerine göre aþaðýdaki gibi sýnflandýrýlýrlar: 

Spesifik Akciðer Hastalýklarýna neden olanlar Silikat, aspest, Sistemik toksik etki gösteren 
tozlar (Kurþun, Kodmiyom, Arsenik, Civa, Radyum), Metal buharlarý (çinko oksit vb.) Allerjik 
etki gösterenler (Polenler, Odun Tozlarý vb.), Bunlar düþük deriþimde alýnsalar bile; uzun süre 
(bir emeklilik süresi 20-30 yýl) süreli alýndýklarý için kümülatif olarak birikim sonucunda 
olumsuz, toksik etkileri olabilmektedir. ( Su damlalarý ile suyun taþmasý gibi).

Organik Çözücüler
Organik çözücüler gerek günlük yaþantýmýzda evlerde, gerekse endüstride deðiþik iþ 

kollarýnda araþtýrma labaratuvarlarýnda çok yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.
Bunlara maruziyet daha çok aðýz, solunum ve deri yolu ile olmaktadýr.

Düþük sýcaklýklarda kolaylýkla buharlaþabildikleri için iþyeri ortamýna kýsa sürede 
yayýlan çalýþanlar ve çevrede ciddi sorunlar yaratabilmektedirler.

Bu yönden iþyeri ortamý çalýþma þartlarý son derece önemlidir. Organik çözücülerde 
zehirlenme, akut ve kümülatif olabilmektedir.

Organik Çözücülerin Kullanýlma Yerleri: Çözücü (kaucuk plastik maddeler boya vb.), 
Ekstraksiyon mddesi, Yapýþtýrýcý olarak (ayakkabý vb), Antifiriz maddesi (otomobillerde), 
Temizleyici olarak (Tekstil, halý, metal, boya), Kimyasal yapýlarýna göre kullanýlmaktadýr
Kullaným alanlarý çok geniþ olduðu için maruz kalma ve zehirlenmede daha sýk görülmektedir.

Fonksiyonel Gruplarýn Göre Organik Çözücüler Toksit Etkileri: Kimyasal yapýlarýna göre, 
Doymuþ ve doymamýþ hidrokarbonlar, siklik (halkalý) hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar, 
klorlu hidrokarbonlar, alkoller, glikol ve eterker, aldehit ve ketonlar, asitler, esterler, anilin ve 
kömür katraný türevleri en çok endüstride kullanýlan ve maruz kalma ihtimali yüksek olan 
maddelerdir.
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Baþlýca organik Çözücüler: Petrol (mineral) yaðý, Halojenli hidrokarbonlar (metil klorür, metil 
bromür, metilen klorur, kloroform, karbon tetra klorur, metil kloroform, tetrakloroetilen) (Kuru 
temizleme vb’de kullanýlan), Aromatik hidrokarbonlar (benzen, toluen, zamk koklama), Alifatik 
alkoller (metil alkol, etil alkol), Karbon disüfür,n-Hekzan dýr.
Haloalkan ve haloalkenlerin hepatotoksik ve kanserojenik özellikleri: Karaciðerde hafif 
yaðlamaya neden olanlar ( metil, klorür, metil klorür, metil bromür,n-butilklorür), Karaciðer 
yaðlamasý ve nekrozu yapanlar (karbon tetrahalojenürler dihalomethan vb), Nefrotoksik olanlar 
(karbon tetra klorur, kloroform, diklormetan).

Metalik Zehirler
Günümüzde sanayide en az 50 metal ve alaþýmý kullanýlmaktadýr. Bir çok metal, insan 

ve hayvan yaþamý için hayati önem taþýmaktadýr.
Canlý organýzmasýnýn faaliyetleri ve geliþimi için önem taþýmaktadýr. Örneðin 8 element; 

kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum, kükürt, klorür, 
Silisyum, fosfor elementleri olmaksýzýn insan yaþayamaz.

Ancak deðiþik faaliyetler ve iþyerinde bu ve diðer metallere uzun süre maruz 
kalýndýðýnda organizmada kümülatif olarak birikerek belirli bir dozun üzerin ulaþtýðý zaman 
toksik (Zehir) etki yapmaktadýr.

Metallerin toksik etkileri; hayati önem arzeden elementlerin yerini almasý bazý 
proteinlerle birleþme, metallerin oksidasyon basamaðý, bileþik þekli ve dýþ faktörlere göre 
deðiþmektedir.
Çevre ve Ýþyeri Ortamýnda Toksik Etki Yapann Baþlýca Metaller: Arsenik ve bileþikleri, 
berilyum, civa, kadmiyum, krom, kurþun, nikel, selenyum, antimon, baryum, talyum, 
vanadyum, alüminyum, lityum, flor, fosfor gibi elementler. Deðiþik yollara iþyeri ortamýnda 
alýndýðý zaman toksik etkileri olabilmektedir.

Radyasyon ve Etkileri
Günümüzde radyasyon, direk bir doðal çevreden alýnabildiði gibi, kullandýðýmýz 

elektronik cihazlardan saðlýk, araþtýrma vb esnasýnda alýnabilmektedir.
Radyasyon; gama, x ýþýnlarý gibi iyonizasyon radyasyonu olabildiði gibi, alfa 

tanecikleri, beta tanecikleri, pozitron, elektron, proton ve nötronlar gibi taneciklerdir.
Ýyonlaþtýrýcý radyasyonlar, biyolojik etkilerini hücre atomlara iyonlaþtýrarak ve hücre 

içinde istenmeyen iyonlarýn oluþmasýna yol açarak gösterirler.
Radyasyonun iki türlü etkisi vardýr. Bunlar; Direkt etki, Ýndirekt etkidir.

Ve radyoaktif maddelerin canlý organizmadaki etkileri yarýlanma süresi ile orantýlýdýr.
Radyoaktif maddelerin biyolojik yarýlanma süreleri, saniye, dakika, gün mertebesinde 

olduðu gibi aylar yýllar mertebesinde de olabilmektedir. Uzun süre etkisini nesilden nesile 
sürdürebilirler.

Atom bombasýný atýlmasý, nükleer denemeler, kazalar, Irak savaþý sonucunda çevrede 
önemli radyoaktif atýklar oluþmuþtur Bazý radyoaktif maddelerin yarýlanma süreleri, Cs-134 2 
yýl, Cs-137 33 yýl. U-238 4,5 10 yýl Pu-239 24 10 yýl Th-232 1,4 10 yýl C-14 5660 yýl Co-60 
5,27 yýl’ dýr.

Toksik maddelere (metal, radyoaktif madde, organik madde vb.) gerek iþyeri ortamýnda 
gerekse yaþanan çevrede düþük dereþimi bile maruz kalýnsa 20-30 yýllýk bir iþ hayatý veya 60-70 
yýllýk bir ömür süresince maruz kalýndýðý için zamanla birikerek kümülatif etki yapabilmektedir.

Gürültü
Dinleyene bir anlam ifade etmeyen, insanlarýn iþitme ve algýlamasýný olumsuz yönde 

etkileyen fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozan ve iþ performansýný azaltan önemli bir çevre 
kirliliði sorunudur.
Gürültünün Baþlýca Etkileri: Ýþitme organlarý (Geçici ve kalýcý iþitme kaybý) Fizyolojik Etkileri 
(Stres, Tansiyon Yükselmesi, Kan dolaþýmýnýn olumsuz etkilenmesi, Damarlarda daralma, 
uykusuzluk, mide kasýlmasý, piskolojik Etkiler, Sosyolojik etkilerdir.
Gürültü kontrol yönetmeliðinde, iþyerinde çalýþanlarýn hangi düzey ve sürede gürütüye maruz 
kalabilecekleri belirtilmektedir. Bu kurallara uyulmasý iþyeri huzuru, çalýþma verimi ve üretim 
kalitesi açýsýndan önem arz etmektedir.

Ýþyerinde sürekli ve periyodik olarak gürültü ölçümleri yapýlmalýdýr. Gürültünün yüksek 
olduðu yerlerde çalýþanlarda kulak týkacý vb önlerlerde bulunulmalýdýr.
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Üretimde makineleþmenin giderek artmasý ve üretimin yoðunlaþarak büyümesi 
sürecinde, bir baþka ifadeyle sanayi devrimi olarak belirtilen yeni toplumsal dönem içerisinde, 
çalýþanlarýn saðlýðýný ve güvenliðini tehdit eden unsurlar ortaya çýkmýþtýr. 
Geride býraktýðýmýz yirminci yüzyýlda bilimsel ve teknolojik geliþmelere paralel olarak sanayide 
görülen deðiþim, çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliðine yönelen tehlikelerin artmasýna yol açmýþtýr. 
Ýþ saðlýðý ve güvenliði , iþin yapýlmasý sýrasýnda  çeþitli nedenlerden  kaynaklanan  saðlýða ve  
güvenliðe  zarar  verebilecek   koþullardan korunmak amacý ile yapýlan sistemli ve bilimsel 
çalýþmalar  olarak tanýmlanmaktadýr.
Öncelikli amacý iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýný önlemek olan iþ saðlýðý ve 
güvenliðinin tarihsel geliþimi içinde Devlet, iþçi ve iþveren kesimi birbirinden farklý ancak birbirini 
tamamlayan görevleri üstlenmiþlerdir. 
Genel anlamda iþ saðlýðý ve güvenliðine iliþkin olarak;

•   Devlet mevzuat yapma, teþkilatlanma ve denetim

•   Ýþveren önlem alma ve eðitim, 

•   Ýþçi ise alýnan önlemlere uyma 

ile yükümlü kýlýnmýþtýr.

Devletin iþ saðlýðý ve güvenliðine iliþkin görevlerinin kaynaðý anayasadýr. Devlet iþ 
saðlýðý ve  güvenliði konusunda anayasadan kaynaklanan görev ve sorumluluðunu mevzuat 
yapma, teþkilatlanma, denetim ve yaptýrým uygulama yolu ile yerine getirmek durumundadýr.
Ülkemizde oldukça geniþ bir iþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatý yürürlüktedir. Ulusal mevzuatýmýz; 
yasalar, uluslararasý sözleþmeler, tüzükler, yönetmelikler, tebliðler ve standartlardan oluþmuþtur. 
Ýþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatýmýz;

 A)Teþkilatlanma, denetim ve yaptýrýmlara iliþkin düzenlemeler
B)Ýþverenin iþçiyi gözetme borcuna iliþkin düzenlemeler  
olmak üzere iki ana gruba ayrýlarak incelenebilir.

 A)  Teþkilat, Denetim ve Yaptýrýmla Ýlgili Düzenlemeler  

düzenleyen hükümleri 
içermektedir.

B) Ýþverenin Ýþçiyi Gözetme Borcuna Ýliþkin Düzenlemeler
Ýþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin alýnmasý yükümlülüðü, iþverenlerin iþçiyi gözetme borcunun 
doðal sonucudur.Bu borç gerek iþ akdinin içeriðinden gerekse kamu hukuku kuralý niteliði taþýyan 
iþ saðlýðý ve güvenliðine iliþkin hükümlerden kaynaklanmaktadýr.

Ýþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatýmýzda iþverenin iþçiyi gözetme borcuna iliþkin düzenlemeler 
aþaðýda belirtildiði þekilde sýnýflandýrýlarak  deðerlendirilebilir. 
           
1-  Teknik Önlemlere Ýliþkin Düzenlemeler
2-  Ýþyerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Organizasyonuna Ýliþkin   Düzenlemeler
3-  Ýþin Düzenlenmesine Ýliþkin Düzenlemeler

Ýþin Düzenlenmesine Ýliþkin Düzenlemeler de iki ayrý gruba ayrýlabilir.
a) Kadýn ve Çocuklarýn Korunmasýna Ýliþkin Düzenlemeler
b) Ýþ Sürelerine Ýliþkin Düzenlemeler

Ýþverenin kamu hukukuna dayanan iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerini alma borcunu 
düzenleyen kurallar çok sayýda kanun,tüzük,yönetmelik ve tebliðlerde hükme baðlanmýþtýr. 
Anýlan mevzuat arasýnda 01.09.1971 tarihinde yürürlüðe giren 1475 sayýlý Ýþ Kanunu ve bu 
Kanununa dayanýlarak çýkarýlan tüzük ve yönetmelikler özel önem taþýmýþtýr.Bilindiði üzere 
10.06.2003 tarihinde 4857 sayýlý Ýþ Kanunu yürürlüðe girmiþtir. 
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili hususlar 4857 sayýlý Ýþ Kanunun özellikle 5. bölümünde yer 
almakta  olan 77-89 uncu maddelerinde hükme baðlanmýþtýr.

Teþkilat, denetim ve yaptýrýmla ilgili düzenlemeler,  genel olarak Devletin iþ saðlýðý ve güvenliði ile 
ilgili teþkilatlanmasý ve denetimi ile hukuki, idari ve cezai yaptýrýmlarý 

   Onan KURU
Ç.S.G.B. Baþ Ýþ Müfettiþi
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Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði mevzuatýndaki deðiþiklikler esas itibari ile anýlan maddelerden ve bu 
maddeler uyarýnca çýkarýlan yönetmeliklerden özellikle de 78.maddeye dayanýlarak çýkarýlan 
yönetmeliklerden kaynaklanmaktadýr.
Genelde 4857 sayýlý Ýþ Kanununda 1475 sayýlý Ýþ Kanunundan farklý olarak,

Ø Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili tüzükler yerine yönetmeliklerin de çýkarýlacaðý

Ø Madde metinlerinde sözü edilen tüzük ve yönetmeliklerin Saðlýk Bakanlýðý ile birlikte 
deðil Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþünün alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca 
çýkarýlmasý hükme baðlanmýþtýr. 

Aþaðýda anýlan maddeler ve bu maddelerdeki deðiþiklikler deðerlendirilmiþtir.
4847 sayýlý Ýþ Kanununun 77. maddesi iþverenlerin ve iþçilerin yükümlülüklerine iliþkindir. 

Anýlan maddede,

“ Ýþverenler iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý için gerekli her türlü önlemi 
almak, araç ve gereçleri noksansýz bulundurmak, iþçiler de iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda alýnan 
her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 

Ýþverenler iþyerinde alýnan iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerine uyulup uyulmadýðýný denetlemek, 
iþçileri karþý karþýya bulunduklarý mesleki riskler, alýnmasý gerekli tedbirler, yasal hak ve 
sorumluluklarý konusunda bilgilendirmek ve gerekli iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimini vermek 
zorundadýrlar. Yapýlacak eðitimin usul ve esaslarý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca 
çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir.

Ýþverenler iþyerlerinde meydana gelen iþ kazasýný ve tespit edilecek meslek hastalýðýný en 
geç iki iþ günü içinde yazý ile ilgili bölge müdürlüðüne bildirmek zorundadýrlar. 

Bu bölümde ve iþ saðlýðý ve güvenliðine iliþkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler 
iþyerindeki çýraklara ve stajyerlere de uygulanýr.”
hükmü yer almaktadýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanununda, 1475 sayýlý Ýþ Kanunundan farklý olarak bu madde ile; 

iþverenlere, 

Ø iþyerinde alýnan iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerine uyulup uyulmadýðýný denetlemek, 

Ø iþçileri karþý karþýya bulunduklarý mesleki riskler, alýnmasý gerekli tedbirler, yasal hak ve 
sorumluluklarý konusunda bilgilendirmek 

Ø gerekli iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimini vermek 

zorunluluðu getirilmiþtir. 

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna da  yapýlacak eðitimin usul ve esaslarýný 
düzenleyecek bir  yönetmelik çýkarýlmasý görevi verilmiþtir.
Anýlan yönetmelik “Çalýþanlarýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimlerinin Usul ve Esaslarý Hakkýnda 
Yönetmelik” adýyla 07.04.2004 Tarih ve 25426 sayýlý Resmi Gazetede  yayýmlanarak yürürlüðe 
girmiþtir.

Ayrýca 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 5. bölümündeki hükümlerle ve iþ saðlýðý ve güvenliðine 
iliþkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümlerin iþyerindeki çýraklara ve stajyerlere de   
uygulanacaðý belirtilmiþtir.

4857 sayýlý Ýþ Kanununun   78. maddesinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca   iþ 
saðlýðý ve güvenliði ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerin çýkarýlmasý gerektiði ve ayrýca  kurma izni ve 
iþletme belgesi ile ilgili bir yönetmelik hazýrlanmasý hükme baðlanmýþtýr.
Anýlan maddede,

“Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþünü alarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý iþyerlerinde 
iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin alýnmasý, makineler, tesisat, araç ve gereçler ile kullanýlan 
maddeler sebebiyle ortaya çýkabilecek iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önlenmesi, yaþ, cinsiyet 
ve özel durumlarý sebebiyle korunmasý gereken kiþilerin çalýþma þartlarýnýn düzenlenmesi amacýyla 
tüzük ve yönetmelikler çýkarýr. 

Ayrýca bu Kanuna tabi iþyerlerinde, iþçi sayýsý, geniþlik, yapýlan iþ, iþin özellikleri, aðýrlýk 
ve tehlikesi bakýmýndan hangi iþyerleri için kurulmaya baþlamadan önce planlarýn Çalýþma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn yetkili teþkilatýna gösterilerek kurma izni alýnacaðý bu iþyerleri 
kurulduktan sonra yine ayný makama baþvurularak iþletme belgesi alýnmasý gerekeceði, Saðlýk 
Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanacak bir 
yönetmelikle belirlenir.”
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hükmü yer almaktadýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanununda 1475 sayýlý Ýþ Kanunundan farklý olarak bu madde ile; Ýþ 
Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili tüzükler, yaný sýra yönetmeliklerin de çýkarýlacaðý hükme 
baðlanmýþtýr

4857 sayýlý Ýþ Kanununun 78. maddesine göre çýkarýlan ve yukarýda Teknik Önlemlere 
Ýliþkin Düzenlemeler baþlýðý altýnda belirtilen yönetmelikler Avrupa Birliðine uyum çalýþmalarý 
sürecinde  Avrupa Birliði Direktifleri esas alýnarak hazýrlanmýþ ve yayýmlanmýþtýr.
 Anýlan yönetmelikleri

Ø Ýþverenlerin yükümlülükleri,
Ø Ýþyerlerinde risk deðerlendirmesi yapýlmasý,
Ø Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili iþler için iþyerinden bir kiþinin görevlendirilmesi veya  

iþyeri dýþýndaki kiþi veya kuruluþlardan iþ saðlýðý ve güvenliði hizmeti alýnmasý,
Ø Ýlkyardým, yangýnla mücadele ve kiþilerin tahliyesi, ciddi ve yakýn tehlike ile ilgili 

uyulacak hususlar ,
Ø Ýþçilerin Bilgilendirilmesi
Ø Ýþçilerin Görüþlerinin Alýnmasý ve Katýlýmlarýnýn Saðlanmasý
Ø Ýþçilerin Eðitimi
Ø Ýþçilerin Yükümlülükleri
Ø Saðlýk Gözetimi
Ø Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilcisi
konularýnda detaylý hükümler içermektedir.
Bu hükümler Avrupa Birliði direktifleri doðrultusunda iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda 
uygulamalara yeni bir yaklaþýmý beraberinde getirmektedir.

4857 sayýlý Ýþ Kanununun 79. maddesi  iþin durdurulmasý ve iþ yerinin kapatýlmasýna 
iliþkindir. Ýþyerlerinde iþin durdurulmasý veya iþyerinin kapatýlmasý iþyerinde hayati tehlikenin 
varlýðýna baðlý gerçekleþtirilen  bir idari yaptýrýmdýr. Bu iki yaptýrýmýn temel amacý yakýn hayati 
tehlikenin giderilmesini saðlamaktýr.
Anýlan maddede 

“Bir iþyerinin tesis ve tertiplerinde, çalýþma yöntem ve þekillerinde, makine ve 
cihazlarýnda iþçilerin yaþamý için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye 
kadar iþyerlerini iþ saðlýðý ve güvenliði bakýmýndan denetlemeye yetkili iki müfettiþ, bir iþçi ve bir 
iþveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluþan beþ kiþilik bir komisyon kararýyla, tehlikenin 
niteliðine göre iþ tamamen veya kýsmen durdurulur veya iþyeri kapatýlýr. Komisyona kýdemli iþ 
müfettiþi baþkanlýk eder. Komisyonun çalýþmalarý ile ilgili sekreterya iþleri bölge müdürlüðü 
tarafýndan yürütülür.

Askeri iþyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen iþyerlerindeki 
komisyonun yapýsý, çalýþma þekil ve esaslarý Milli Savunma Bakanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlýðýnca birlikte hazýrlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararýna karþý iþverenin yerel iþ 
mahkemesinde altý iþ günü içinde itiraz etmek yetkisi vardýr. 

Ýþ mahkemesine itiraz, iþin durdurulmasý veya iþyerinin kapatýlmasý kararýnýn uygulanmasýný 
durdurmaz.

Mahkeme itirazý öncelikle görüþür ve altý iþ günü içinde karara baðlar. Kararlar kesindir.

Bir iþyerinde çalýþan iþçilerin yaþ, cinsiyet ve saðlýk durumlarý böyle bir iþyerinde çalýþmalarýna 
engel teþkil ediyorsa, bunlar da çalýþmaktan alýkonulur.

Yukarýdaki fýkralar gereðince iþyerlerinde iþçiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya makine 
ve cihazlarýn ne þekilde iþletilmekten alýkonulacaðý ve bunlarýn ne þekilde yeniden iþletilmelerine 
izin verilebileceði, iþyerinin kapatýlmasý ve açýlmasý, iþin durdurulmasýna veya iþyerinin 
kapatýlmasýna karar verilinceye kadar acil hallerde alýnacak önlemlere iliþkin hususlar ile 
komisyonda görev yapacak iþçi ve iþveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalýþma 
þekil ve esaslarý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanacak bir yönetmelikte 
gösterilir.

Bir iþyerinin kurulmasýna ve iþletilmesine izin verilmiþ olmasý 78 inci maddede öngörülen 
yönetmelik hükümlerinin uygulanmasýna hiçbir zaman engel olamaz.
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Bu maddenin birinci fýkrasýnda  makine, tesisat ve tertibat veya iþin durdurulmasý veya iþyerinin 
kapatýlmasý sebebiyle iþsiz kalan iþçilere iþveren ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde bir 
düþüklük olmamak üzere meslek veya durumlarýna göre baþka bir iþ vermeye zorunludur.”

hükmü yer almaktadýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanununda, 1475 sayýlý Ýþ Kanunundan farklý olarak bu madde ile iþyerlerinde iþin 
durdurulmasý veya iþyerinin kapatýlmasý yaptýrýmlarýnýn Kurma Ýzni ve Ýþletme Belgesi  alýnmasý 
ile iliþkisi kaldýrýlmýþtýr. 

Ayrýca madde metninde adý geçen komisyonun baþkanlýðýnýn Bölge Müdürü yerine Kýdemli Ýþ 
Müfettiþine verilmiþtir. 
4857 sayýlý Ýþ Kanununun 80. maddesi  iþ saðlýðý ve iþ güvenliði kuruluna iliþkin hususlarý 
düzenlemektedir.
Söz konusu maddede

“Bu Kanuna göre sanayiden sayýlan, devamlý olarak en az elli iþçi çalýþtýran ve altý aydan fazla 
sürekli iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde her iþveren bir iþ saðlýðý ve güvenliði kurulu kurmakla 
yükümlüdür. 

Ýþverenler iþ saðlýðý ve güvenliði kurullarýnca iþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatýna uygun olarak 
verilen kararlarý uygulamakla yükümlüdürler. 

Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurullarýnýn oluþumu, çalýþma yöntemleri, ödev, yetki ve yükümlülükleri 
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca hazýrlanacak bir yönetmelikte gösterilir.” 

hükmü yer almaktadýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanununda, 1475 sayýlý Ýþ Kanunundan farklý olarak bu madde ile  Ýþverenlerin iþ 
saðlýðý ve güvenliði kurullarýnca iþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatýna uygun olarak verilen kararlarý 
uygulamakla yükümlü olduklarý hususu hükme baðlanmýþtýr.Ayrýca Kurul üyelerinin arasýna  
saðlýk güvenlik iþçi temsilcisi eklenmiþtir.
Madde metninde sözü edilen iþ saðlýðý ve güvenliði kurullarý hakkýnda yönetmelik 07.04.2004 
tarih ve 25426 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.

4857 sayýlý Ýþ Kanununun 81.maddesi iþyeri hekimleri ve iþyeri saðlýk birimi ile ilgilidir.

Anýlan maddede;

“Devamlý olarak en az elli iþçi çalýþtýran iþverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca saðlanan tedavi 
hizmetleri dýþýnda kalan, iþçilerin saðlýk durumunun ve alýnmasý gereken iþ saðlýðý ve güvenliði 
önlemlerinin saðlanmasý, ilk yardým ve acil tedavi ile koruyucu saðlýk hizmetlerini yürütmek üzere 
iþyerindeki iþçi sayýsýna ve iþin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla iþyeri hekimi çalýþtýrmak 
ve bir iþyeri saðlýk birimi oluþturmakla yükümlüdür.

Ýþyeri hekimlerinin nitelikleri, sayýsý, iþe alýnmalarý, görev, yetki ve sorumluluklarý, eðitimleri, 
çalýþma þartlarý, görevlerini nasýl yürütecekleri ile iþyeri saðlýk birimleri, Saðlýk Bakanlýðý ve Türk 
Tabipleri Birliðinin görüþü alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak 
bir yönetmelikte düzenlenir. “

hükmü yer almaktadýr.
4857 sayýlý Ýþ Kanununda, 1475 sayýlý Ýþ Kanununda olmayan iþyeri hekimleri ve iþyeri saðlýk 
birimi, hükme baðlanmýþtýr. 

Madde metninde sözü edilen yönetmelik  Ýþyeri Saðlýk Birimleri Ve Ýþyeri Hekimlerinin 
Görevleri Ýle Çalýþma Usul Ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik adýyla 16 Aralýk 2003 tarih 25318 ve 
Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. 
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Ýþ güvenliði ile görevli mühendis veya teknik elemanlarýn nitelikleri, sayýsý, görev, yetki ve 
sorumluluklarý, eðitimleri, çalýþma þartlarý, görevlerini nasýl yürütecekleri, Türk Mühendis ve 
Mimar Odalarý Birliðinin görüþü alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca çýkarýlacak 
bir yönetmelikle düzenlenir.”

hükmü yer almaktadýr.
4857 sayýlý Ýþ Kanununda,1475 sayýlý Ýþ Kanununda olmayan “iþ güvenliði ile görevli mühendis 
veya teknik elemanlara” iliþkin hususlar hükme baðlanmýþtýr. 

4857 sayýlý Ýþ Kanununun 83. maddesinde iþçilerin haklarýna iliþkin düzenleme yapýlmýþtýr.
Bu maddede
“Ýþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan iþçinin saðlýðýný bozacak veya vücut bütünlüðünü 
tehlikeye sokacak yakýn, acil ve hayati bir tehlike ile karþý karþýya kalan iþçi, iþ saðlýðý ve güvenliði 
kuruluna baþvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alýnmasýna karar verilmesini 
talep edebilir. Kurul ayný gün acilen toplanarak kararýný verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar 
iþçiye yazýlý olarak bildirilir.

Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurulunun bulunmadýðý iþyerlerinde talep, iþveren veya iþveren vekiline 
yapýlýr. Ýþçi tesbitin yapýlmasýný ve durumun yazýlý olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. 
Ýþveren veya vekili yazýlý cevap vermek zorundadýr.

Kurulun iþçinin talebi yönünde karar vermesi halinde iþçi, gerekli iþ saðlýðý ve güvenliði tedbiri 
alýnýncaya kadar çalýþmaktan kaçýnabilir.

Ýþçinin çalýþmaktan kaçýndýðý dönem içinde ücreti ve diðer haklarý saklýdýr.

Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurulunun kararýna ve iþçinin talebine raðmen gerekli tedbirin alýnmadýðý 
iþyerlerinde iþçiler altý iþ günü içinde, bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralý bendine uygun 
olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir.

Bu Kanunun 79 uncu maddesine göre iþyerinde iþin durdurulmasý veya iþyerinin kapatýlmasý 
halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.”

hükmü yer almaktadýr.
4857 sayýlý Ýþ Kanununda, 1475 sayýlý Ýþ Kanununda olmayan iþçilerin haklarýna iliþkin hususlar 
hükme baðlanmýþtýr. 
4857 sayýlý Ýþ Kanununun 84. maddesi içki veya uyuþturucu madde kullanma yasaðýna iliþkindir.

Bu maddede,

“ Ýþyerine sarhoþ veya uyuþturucu madde almýþ olarak gelmek ve iþyerinde alkollü içki veya 
uyuþturucu madde kullanmak yasaktýr.

Ýþveren; iþyeri eklentilerinden sayýlan kýsýmlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi 
þartlarla alkollü içki içilebileceðini belirleme yetkisine sahiptir. 

Alkollü içki kullanma yasaðý; 

a. Alkollü içki yapýlan iþyerlerinde çalýþan ve iþin gereði olarak üretileni denetlemekle 
görevlendirilen, 

b. Kapalý kaplarda veya açýk olarak alkollü içki satýlan veya içilen iþyerlerinde iþin gereði 
alkollü içki içmek zorunda olan, 

c. Ýþinin niteliði gereði müþterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan, 

Ýþçiler için uygulanmaz.”

hükmü yer almaktadýr.
4857 sayýlý Ýþ Kanununda  da 1475 sayýlý Ýþ Kanununda hükme baðlanan içki veya uyuþturucu 
madde kullanma yasaðýna iliþkin  hususlar aynen hükme baðlanmýþtýr. 
4857 sayýlý Ýþ Kanununun 85. maddesi aðýr ve tehlikeli iþlerle ilgilidir.
Anýlan maddede
 “ Onaltý yaþýný doldurmamýþ genç iþçiler ve çocuklar aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþtýrýlamaz.
Hangi iþlerin aðýr ve tehlikeli iþlerden sayýlacaðý, kadýnlarla onaltý yaþýný doldurmuþ fakat onsekiz 
yaþýný bitirmemiþ genç iþçilerin hangi çeþit aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþtýrýlabilecekleri  Saðlýk 
Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Çalýþma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca hazýrlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir.”

Madde metninde sözü edilen yönetmelik  Ýþ Güvenliði ile Görevli Mühendis veya Teknik 
Elemanlarýn Görev, Yetki ve Sorumluluklarý ile Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda 
Yönetmelik adýyla 20.01.2004  tarih ve 25352 Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak   yürürlüðe 
girmiþtir. 
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Hükmü yer almaktadýr. 
4857 sayýlý Ýþ Kanununda, 1475 sayýlý Ýþ Kanununda hükme baðlanan aðýr ve tehlikeli iþlerle ilgili 
hususlar çok farklý olmadan hükme baðlanmýþtýr. 
4857 sayýlý Ýþ Kanununun 86. maddesi aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþacak iþçilerin iþe giriþ ve 
periyodik saðlýk muayene  raporlarýna iliþkindir.

Anýlan madde de, ”Aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþacak iþçilerin iþe giriþinde veya iþin devamý 
süresince en az yýlda bir, bedence bu iþlere elveriþli ve dayanýklý olduklarý iþyeri hekimi, iþçi saðlýðý 
dispanserleri, bunlarýn bulunmadýðý yerlerde sýrasý ile en yakýn Sosyal Sigortalar Kurumu, saðlýk 
ocaðý, hükümet veya belediye hekimleri tarafýndan verilmiþ muayene raporlarý olmadýkça, bu 
gibilerin iþe alýnmalarý veya iþte çalýþtýrýlmalarý yasaktýr. Sosyal Sigortalar Kurumu iþe ilk giriþ 
muayenesini yapmaktan kaçýnamaz.

Ýþyeri hekimi tarafýndan verilen rapora itiraz halinde, iþçi en yakýn Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi saðlýk kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.

Yetkili memurlar isteyince, bu raporlarý iþveren kendilerine göstermek zorundadýr. 

Bu raporlar damga vergisi ve her çeþit resim ve harçtan muaftýr.”

hükmü yer almaktadýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanununda  1475 sayýlý Ýþ Kanununda hükme baðlanan aðýr ve tehlikeli iþlerde 
çalýþacak iþçilerin iþe giriþ ve periyodik saðlýk muayene  raporlarýna iliþkin  hususlar aynen hükme 
baðlanmýþtýr.
4857 sayýlý Ýþ Kanununun 87. maddesi on sekiz yaþýndan küçük iþçilerin iþe giriþ ve periyodik 
saðlýk muayene  raporlarýna iliþkindir.

Anýlan madde de
   “Ondört yaþýndan onsekiz yaþýna kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç iþçilerin iþe alýnmalarýndan 

önce iþyeri hekimi, iþçi saðlýðý dispanserleri, bunlarýn bulunmadýðý yerlerde sýrasý ile en yakýn 
SSK, saðlýk ocaðý, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek iþin niteliðine ve 
þartlarýna göre vücut yapýlarýnýn dayanýklý olduðunun raporla belirtilmesi ve bunlarýn onsekiz 
yaþýný dolduruncaya kadar altý ayda bir defa ayný þekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu 
iþte çalýþmaya devamlarýna bir sakýnca olup olmadýðýnýn kontrol ettirilmesi ve bütün bu 
raporlarýn iþyerinde saklanarak yetkili memurlarýn isteði üzerine kendilerine gösterilmesi 
zorunludur.”

hükmü yer almaktadýr.
4857 sayýlý Ýþ Kanununda ,1475 sayýlý Ýþ Kanununda hükme baðlanan on sekiz yaþýndan küçük 
iþçilerin iþe giriþ ve periyodik saðlýk muayene  raporlarýna iliþkin  hususlar on sekiz yaþýndan 
küçük iþçilerin  alt yaþ sýnýrý 13 den 14 çýkarýlarak hükme baðlanmýþtýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanununun 88. maddesi gebe veya çocuk emziren kadýnlarla ilgili olarak 
bir yönetmelik çýkarýlmasýna iliþkindir.

Anýlan maddede,
   “gebe veya çocuk emziren kadýnlarýn hangi dönemlerde ne gibi iþlerde çalýþtýrýlmalarýnýn yasak 

olduðu ve bunlarýn çalýþmalarýnda sakýnca olmayan iþlerde hangi þartlar ve usullere uyacaklarý, 
ne suretle emzirme odalarý veya çocuk bakým yurdu (kreþ) kurulmasý gerektiði saðlýk 
bakanlýðýnýn görüþü alýnarak çalýþma ve sosyal güvenlik bakanlýðý tarafýndan hazýrlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir.”

hükmü yer almaktadýr.

 4857 sayýlý Ýþ Kanununda, 1475 sayýlý Ýþ Kanununda hükme baðlanan gebe veya çocuk emziren 
kadýnlarla ilgili hususlar aynen hükme baðlanmýþtýr
 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 89. maddesi Çeþitli Yönetmelikler çýkarýlacaðýna iliþkindir.
Anýlan maddede,
   “Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Çalýþma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý;
- Aðýr ve tehlikeli iþlerden baþka iþler için de iþçilerin iþe baþlamadan hekim muayenesinden 

geçirilmelerini,
-   Bazý iþlerde çalýþan iþçilerin belirli sürelerde genel olarak saðlýk muayenesinden geçirilmelerini,
- Çeþitli veya bir kýsým iþlerde çalýþan iþçilerin saðlýk durumlarýnýn aksamasý, yaptýklarý iþin 
ürünlerine ve genel saðlýða yahut birlikte çalýþtýklarý öteki iþçilere zararlý olursa, bu gibilerin o 
iþlerden çýkarýlmalarýný, 
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 -  Ne durumda ve ne gibi þartlarý haiz olan iþyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek yerleri ile 
iþçi evleri ve iþçi eðitimi yerleri yapýlmasýný, 

Öngören yönetmelikler hazýrlayabilir.”
hükmü yer almaktadýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanununda,  1475 sayýlý Ýþ Kanununda hükme baðlanan Çeþitli Tüzüklere iliþkin 
hususlar aynen hükme baðlanmýþtýr

Ýþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatýmýzda cezai yaptýrýmlar 4857 sayýlý Ýþ Kanununun Ýdari 
Ceza Hükümleri baþlýklý sekizinci bölümünde Ýþ Saðlýðý Ve Güvenliði Ýle Ýlgili Hükümlere 
Aykýrýlýk baþlýklý 105. maddesinde düzenlenmiþtir.Ayrýca anýlan Kanunun 108 maddesinde de idari 
para cezalarýnýn uygulanmasýna iliþkin hususlar hükme baðlanmýþtýr. 

105. maddede,

“Bu Kanunun 78 inci maddesinin birinci fýkrasýnda belirtilen tüzük ve yönetmeliklerdeki 
hükümlere uymayan iþveren veya iþveren vekiline alýnmayan her iþ saðlýðý ve güvenliði önlemi 
için elli milyon lira para cezasý verilir. Alýnmayan önlemler oranýnda izleyen her ay için ayný miktar 
para cezasý uygulanýr.

Bu Kanunun 77 nci maddesi hükmüne aykýrý hareket eden, 78 inci maddenin ikinci fýkrasýna aykýrý 
olarak kurma izni ve iþletme belgesi almadan bir iþyeri açan, 79 uncu maddesi hükmüne aykýrý 
olarak faaliyeti durdurulan iþi izin almadan devam ettiren, kapatýlan iþyerlerini izinsiz açan, 80 inci 
maddesinde öngörülen iþ saðlýðý ve güvenliði kurullarýnýn kurulmasý ve çalýþtýrýlmasý ile ilgili 
hükümlere aykýrý davranan; iþ saðlýðý ve güvenliði kurullarýnca alýnan kararlarý uygulamayan, 81 
inci maddesine aykýrý olarak iþyeri hekimi çalýþtýrma ve iþyeri saðlýk birimi oluþturma 
yükümlülüðünü yerine getirmeyen, 82 nci maddesine aykýrý olarak iþ güvenliði ile görevli 
mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüðünü yerine getirmeyen iþveren veya 
iþveren vekiline beþyüzer milyon lira para cezasý verilir.

Bu Kanunun 85 inci maddesine aykýrý olarak aðýr ve tehlikeli iþlerde onaltý yaþýndan küçükleri 
çalýþtýran veya ayný maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaþ kayýtlarýna aykýrý iþçi çalýþtýran 
iþveren veya iþveren vekiline beþyüz milyon lira para cezasý verilir.

Bu Kanunun 86 ncý maddesi uyarýnca iþçilere doktor raporu almayan iþveren veya iþveren vekiline 
bu durumda olan her iþçi için yüz milyon lira ve 87 nci madde gereðince çocuklara doktor raporu 
almayan iþveren veya iþveren vekiline bu durumdaki her bir çocuk için yüz milyon lira para cezasý 
verilir.

Bu Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen þartlara ve 
usullere uymayan iþveren veya iþveren vekiline beþyüz milyon lira para cezasý verilir.”

108. maddede, 

“Bu Kanunda öngörülen idari nitelikteki para cezalarý gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalýþma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bölge Müdürünce verilir.

Bu Kanunda yazýlý olan idari para cezalarý o yerin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bölge 
Müdürü tarafýndan verilir. Verilen idari para cezalarýna dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 
7201 sayýlý Tebligat Kanunu hükümlerine göre teblið edilir. Bu cezalara karþý teblið tarihinden 
itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Ýtiraz, idarece verilen 
cezanýn yerine getirilmesini durdurmaz. Ýtiraz üzerine verilen karar kesindir. Ýtiraz, zaruret 
görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapýlarak en kýsa sürede sonuçlandýrýlýr. Bu Kanuna 
göre verilen idari para cezalarý, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü 
Hakkýnda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.”
hükmü yer almaktadýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanununda, 1475 sayýlý Ýþ Kanunundan farklý olarak bu maddeler ile 

Ø Ýdari para  cezalarýnýn miktarlarý deðiþik olarak,

Ø Ýdari para  cezalarýna iliþkin düzenlemeler tek bir maddede (105 inci madde) toplanarak,

Ø Ýdari para  cezalarýna iliþkin itirazlarýn  Sulh Ceza mahkemesi yerine Yetkili Ýdare 
Mahkemesine yapýlacaðý þeklinde

hükme baðlanmýþtýr.
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Çalýþma hayatýndaki risklerin önlenmesi ve özellikle kimyasal maddelerin yaratacaðý 
risklerin önlenmesi, R.G. 26 Aralýk 2003  Sayý: 25328 'de yayýnlanan “Kimyasal Maddelerle 

Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri Hakkýnda Yönetmelik” te istenen risk 
deðerlendirmelerinin yapýlmasý ve bu risklere göre tedbir alýnmasý ile saðlanabilir. 

Genel bir yaklaþýmla, tehlikelerin belirlenmesi, maruziyet tahminlerinin yapýlmasý ve 
çalýþanlarýn bu tehlikeye maruz kalma sonucunda görebilecekleri zararlarýn önlenmesi için 
alýnmasý gereken tedbirler olarak özetleyebiliriz. 

Kimyasal maddelerle ilgili risk deðerlendirmesi, çalýþma hayatýnýn diðer risklerine göre 
oldukça karmaþýktýr. Örneðin keskin bir uç, yüksekten düþme v.s. gibi fiziksel risklerin 
deðerlendirmesi oldukça kolaydýr. Kullanýlan kimyasal maddelerin çeþitliliði ve farklý tehlikeleri 
kimyasallar hakkýndaki risk deðerlendirmesini oldukça zor hale getirmektedir.

Risk deðerlendirmesine baþlamak için öncelikle yapýlacak þey tesiste bulunan kimyasal 
maddelerin bir envanterini yapmaktýr. Envanterle saptanan kimyasal maddelerin tamamýnýn 
Güvenlik Bilgi Formlarý ve tehlikeleri hakkýndaki diðer yararlý bilgiler toplanmalýdýr.

Bu envanteri yaptýktan sonra eldeki bilgilere dayanarak risk deðerlendirmesi yapýlmalý, 
bu risk deðerlendirmesine göre öncelikler saptanmalý ve bu önceliklere göre de önleme planý 
hazýrlanýp uygulamalýdýr.
Potansiyel Kimyasal Riskler

Tesiste bulunan kimyasal maddelerden kaynaklanan riskler, kimyasallarýn yapýsal 
tehlikeleri ve bu tehlikeye maruz kalýnmasý sonucu ortaya çýkacaktýr (Þekil 1)

(Þekil 1)
Tehlike kimyasalýn toksikolojik özelliklerine dayanmaktadýr. Maruziyet ise kullanýlan 

miktar, kullaným þartlarý, maddenin fiziksel karakteri, maruziyet süresi ve uygulanan tedbirler gibi 
bir çok  faktöre baðlýdýr.
Tehlike

Tehlike, Kimyasal maddelerin yapýlarýndan kaynaklanan ve saðlýða menfi etki 
yapabilme potansiyelleridir. Kimyasal maddelerin tehlikeleri Güvenlik Bilgi Formlarýndan temin 
edilir. Güvenlik Bilgi Formlarýnýn gerek 3 no'lu baþlýðý gerekse 15 no'lu baþlýklarý bize bu bilgileri 
verir. Ayrýca bu bilgiler kýsmen de etiketlerde yer almaktadýr. 

Saðlýkla ilgili tehlikeler, Kimyasal maddeler yönetmeliðine göre yapýlan 
sýnýflandýrmalara göre  5 sýnýfta toplanýp aþaðýdaki tablo oluþturulur . “Kimyasal Maddelerle 
Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri Hakkýnda Yönetmelik”in Eklerinde verilen mesleki 
maruziyet sýnýrlarý kapsamýndaki kimyasal maddelerin sýnýflandýrýlmalarý Ek-1'de verilmektedir.

Tablo I

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

maruziyet

tehlike

RÝSK

maruziyetmaruziyet

tehliketehlike

RÝSK

Tehlike kategorisi  Sýnýflandýrma ve etiketleme 
I  Etiketleme zorunluluðu olmayan ürünler, özel bir toksisitesi yok 

Risk Durumu : Yok  
II  Tahriþ edici veya etiketleme yok, ancak bazýlarý için mesleki maruziyet sýnýr deðeri var: 

Risk Durumlarý : R 36, R 37, R 38 
III  Zararlý ürünler  

Risk Durumlarý : R 20, R 21, R 22 
IV  Toksik, alerji yapýcý veya aþýndýrýcý (korozif) ürünler 

Risk Durumlarý : R 23, R 24, R 25, R 29, R 31, R 34, R 35, R 40, R 41, R 42, R 43 
V  Çok Çoksik, kanserojen, Üremeye toksik 

Risk Durumlarý : R 26, R27, R 28, R 32, R  33, R 39, R 45, R 46, R 47, R 48, R 49, R 60, R 61, 
R62, R 63, R 64 

 

Mustafa Baðan
Genel Sekreter
Türkiye Kimya

Sanayicileri Derneði
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Muhtemel maruziyet
Kullaným miktarý ve kullaným aralýðý (periyodu) olarak deðerlendirilebilir.  

Kullaným aralýðý (olasýlýðý) için aþaðýdaki tabloyu kullanabiliriz :
Tablo II

Kullanýlan miktar
Kullaným miktarý firmadan firmaya deðiþmektedir. Bu faktör aþaðýdaki tablo ile göz önüne 
alýnabilir :

Tablo III

Yapýlan araþtýrmalar sonucu muhtemel maruziyet aþaðýdaki þekilde oluþmaktadýr

Önceliklerin saptanmasý
Muhteml Maruziyet Faktörünü tepsi ettikten sonra aþaðýdaki matrikse göre öncelik kategorisini 
saptayabiliriz.

Tablo V

Bu tabloya göre öncelikler kendi bölgeleri içinde aþaðýdaki þekilde sýralanmaktadýr :

Tablo VI

Kullaným kategorisi  Kullaným aralýðý 
I  Bazen : Senede birkaç gün 
II  Mevsimlik : Ayda birkaç gün veya senede birkaç hafta  
III  Süreksiz : Haftada birkaç gün veya senede birkaç ay 
IV  Devamlý : Sene boyunca her gün 

 

Miktar kategorisi  Kullaným miktar  
I  Ýhmal edilebilir 
II  Az 
III  Orta 
IV  Önemli 
V  Çok önemli 

 

Miktar kategorisi Kullaným aralýðý Muhtemel maruziyet 
I I I 
 II I 
 III I 
 IV I 

II I II 
 II II 
 III II 
 IV II 

III I III 
 II III 
 III III 
 IV IV 

IV I III 
 II IV 
 III IV 
 IV V 

V I IV 
 II V 
 III V 
 IV V 

 

V B B A A A 
IV C B B A A 
III C C B B A 
II C C B B A 
I C C B B B 
 I II III IV V 

M
u

h
te

m
el

M
a
ru

zi
y
et

F
a
k

tö
rü

    Tehlike Sýnýfý  
 

V 17 12 7 2 1 
IV 20 15 11 5 3 
III 23 19 13 9 4 
II 24 21 16 10 6 
I 25 22 18 14 8 
 I II III IV V 

M
u

h
te

m
el

M
a

ru
zi

y
et

F
a

k
tö

rü

    Tehlike Sýnýfý 
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Aþaðýda yukarýdaki sonuçlara dayanarak bir fabrikanýn muhtelif bölümlerindeki önceliklerin 
saptanmasýna bir örnek verilmektedir

Bu tablo önceliklerin saptanmasýný gösteriyorsa da farklý bölümlerdeki risklerin tam olarak 
önceliklerin saptanmasýnda gerçekçi deðildir. Kullanýlmakta olan kimyasallarýn arasýnda etkileþim 
olabilir, kullaným þartlarý etkin olabilir.
Elde edilen sonuçlar maddenin tehlikesi ile maruziyet faktörlerine dayanarak elde edilmiþtir.  
Parametreler Tehlike sýnýf larý (D) maruziyet fakörleri (E) olarak alalým.

(D-1)Tehlike fonksiyon olarak : F(D) = 10 
önerilmektedir. Bu öneri muhtelif maddelerin mesleki maruziyet sýnýrlarý (MMS) açýsýndan yapýlan 
inceleme sonucu elde edilmiþtir. Örneðin tehlike sýnýf I'de yer alan kimyasal maddelerin (MMS) birkaç 
yüz mg/m3 olmasýna raðmen Tehlike sýnýfý V'de yer alanlarýn ki ise birkaç ìg/m3 olup aradaki 

5deðiþim yaklaþýk 10  dir.  
Maruziyet ise Tablo VI'deki deðerlere ulaþmak için muhtemel maruziyet (Tablo IV'ten faydalanarak) : 

(E-1)G(E) = 3,16  olarak formüle edilebilir.
Dolayýsý ile her ürün için gerekli faktörü aþaðýdaki çarpýmla elde edebiliriz :

(D-1) (E-1)F(D) X G(E) = 10  X 3,16   
Bu suretle her kimyasal için yapýlacak bu hesaplama sonucunda bölümlerdeki toplam etki ve öncelikleri 
sýralayabiliriz. Buna bir örnek aþaðýda sunulmaktadýr :
Bölümlerdeki potansiyel toplam riskleri tesisin toplam riskine bölersek hangi bölümün daha riskli 
olduðu belirlenir. Örneðin yukarýdaki tabloda % 46 ile Döküm bölümü en riskli olarak karþýmýza çýkar.

ÖZET

1- Kimyasal maddelerin cinsleri, tehlikeleri, kullaným miktarlarýný içeren geniþ bir envanter  
yapýlýr.

2- Kimyasal maddeleri, tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliðine göre gerek GBF'de gerekse etiket 
ve diðer belgelerde verilen tehlike sýnýflarýna göre Risk Durumlarý (R'ler) belirlenir ve ona 
göre tesiste bulunan kimyasal maddeler “tehlike kategorilerine” ayrýlýrlar.

3- Kimyasal madde miktarlarý tespit edilerek “miktar kategorileri” oluþturulur.
4- Tesiste bulunan kimyasal maddeler kullaným aralýklarýna (periyod) göre kullaným 

kategorilerine ayrýlýrlar.
5- Elde edilen “miktar kategorileri” ile “kullaným kategorilerine” dayanarak “Muhtemel 

Maruziyet Faktörleri (MMF)” belirlenir.
6- MMF ve Tehlike kategorileri listelenir ve Tablo IV'e göre öncelikler saptanýr.Bölüm 

(D-1) (E-1)muhtemel risk ve öncelikleri saptamak için F(D) X G(E) = 10  X 3,16   Formülüne 
dayanarak her bir bölümde bulunan her kimyasal maddenin hesabý yapýlýr ve bölüm 
toplamlarý ile genel toplam içindeki öncelikleri saptanýr.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

Ürün Miktar (Kg/sene) Tehlike sýnýfý Miktar faktörü Kullaným aralýðý Bölüm Öncelik sýrasý

U11251 3.556 IV II II Montaj A

U1201 172.172 IV V IV Montaj A

U1210 57.970 IV IV IV Temizleme A
U1616 2.550 IV II IV Yapýþtýrma A

U1630 80.243 IV V IV Döküm A
X2103 76.663 IV V IV Döküm A

X2504 3.600 IV II IV Ýþleme A
U1492 58 III I I Ýþleme B

U3324 58.075 II IV IV Ýþleme B
X2132 1 IV I I Ambalaj B

X2203 2.044 III II IV Yapýþtýrma B

X2302 10.960 II III IV Yapýþtýrma B
X2306 200 III I III Ambalaj B

X25042305 8.019 III III IV Ýþleme B
U3143 16 I I I Ýþleme C

U3702 356 I I II Montaj C
X2301 5.662 II II IV Montaj C

X2511 725 II I IV Ýþleme C
X2626 188 I I IV Ýþleme C  

Bölüm

Potansiyel toplam 

risk

Potansiyel 

risk 

Döküm 306.782 % 46

Montaj 252.014 % 37

Ýþleme 48.818 % 7

Kesme 33.167 % 5

Yapýþtýrma 19.839 % 3

Ambalaj 5.110  < % 1  
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Deðerli Konuklar 
Ben de hepinizi saygýyla selamlýyorum.
Çok kýsa olarak öz geçmiþimden bahsetmek istiyorum. 
1974  yýlýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 

Merkezinde memur olarak göreve baþladým. 1975 yýlýnda Ýþ Güvenliði Müfettiþi oldum. 1981 
yýlýna kadar ÝSGÜM'de Müfettiþ olarak çalýþtým. Bu çalýþmalarýmý, iþyeri ortamýnda gürültü, 
termal konfor faktörleri ve toz gibi fiziksel etmenlerin ölçülmesi, incelenmesi ve deðerlendirmesi 
konularýnda yaptým. 

1981 den 2000 yýlýna kadar Ýþ Teftiþ Ankara Grup Baþkanlýðýnda sahada denetim yaptým. 
Bu görevde iken iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda birçok eðitim programlarýna eðitici olarak 
katýldým. 

Halen Ýþ Saðlýðý Genel Müdürlüðü bünyesinde mevzuat komisyonunda görev 
yapmaktayým. 

Bir buçuk  saatlik beraberliðimizde, iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili Türk Mevzuatýnýn 
mevcut son durumu özetlemeye çalýþacaðým. 

Bu özetlemeye geçmeden önce;
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin temel amacý ve ana hedefini bir kez daha hatýrlayalým.   
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin temel amacý ve ana hedefi; 
Ýþyerinin olumsuz koþullarýndan çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliðinin korunmasý dolayýsý 

ile iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önlenmesidir.  
 Bilindiði gibi iþ Saðlýðý ve güvenliðinin üç tarafý bulunmaktadýr.
- Ýþçi,

- Ýþveren  ve
- Devlet.

Bu baðlamda, taraflardan biri olan Devletin ilk görevi hiç þüphe yok ki, iþ saðlýðý ve 
güvenliðinin amacý ve hedefi doðrultusunda mevzuat çýkarmak ve bu mevzuatýn uygulanmasýný 
saðlamaktýr.

Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunda Devletin mevzuat çýkarma ve mevzuatýn denetim, 
eðitim ve bilgilendirme yoluyla uygulanmasýný saðlamak görevini ise; Çalýþma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlýðý yürütmektedir.

Bakanlýk bu görevini Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý, Ýþ Saðlýðý Genel Müdürlüðü, Çalýþma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Eðitim Merkezi ve  ÝSGÜM  birimleri ile gerçekleþtirir.

Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili mevzuat, bilindiði üzere, 6 Haziran 2003 tarihinden önce 
baþta 1475 sayýlý eski Ýþ Kanunu olmak üzere, ilgili tüzük ve yönetmelikler 1970'li yýllarda 
hazýrlanmýþ ve o günlerin teknolojisi yansýtmaktaydý. 

Hýzla geliþen teknolojiye uyum saðlanabilmesi için 1475 sayýlý Ýþ Kanununun 
güncellenmesine ihtiyaç duyuldu, dolayýsýyla  buna baðlý olarak da iþ saðlýðý ve  güvenliði ile ilgili 
mevzuatýn da güncellenmesi gerekiyordu.

Hem mevzuatýn güncellenmesi hem de Avrupa Birliðine sunulan 2. Ulusal Program 
doðrultusunda Ýþ Saðlýðý Genel Müdürlüðümüz bünyesinde yaklaþýk 3,5 yýl önce iþ saðlýðý ve 
güvenliði mevzuatýnýn yeniden hazýrlanmasý için çalýþmalar baþlatýldý.

Çeþitli meslekten oluþan tecrübeli bir grup Teknik Ýþ Müfettiþlerinin (Fizik, Kimya, 
Makine, Ýnþaat, Elektrik, Maden, Hekim vb. mesleklerden teknik eleman) katýlýmý ile 
gerçekleþtirilen bu çalýþmalarda

Avrupa Birliðinin iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili olarak baþta 89/391/EEC sayýlý çerçeve 
direktifi olmak üzere ayný konuda yaklaþýk 26 adet direktif esas alýnarak uyumlaþtýrma çalýþmalarý 
yapýlmýþ ve bu gün itibariyle toplam 20 adet yönetmelik AB mevzuatýna uyumlaþmýþ olarak 
mevzuatýmýz içerisinde yer almýþtýr.

Bu çalýþmalar çerçevesinde bu ay içerisinde son yönetmeliðimizin de Resmi Gazetede 
Yayýmlanarak yürürlüðe gireceðini ümit ediyoruz. 

Sözünü ettiðimiz yönetmeliklerimiz Avrupa Birliði Mevzuatýna uyumlu 10 Haziran 
2003 tarihinde yürürlüðe giren 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanununun 78 inci maddesi esas alýnarak  
hazýrlanmýþtýr. 

Ayrýca, 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanununun diðer maddelerine göre çýkarýlmasý öngörülen  11 
adet saðlýk ve güvenliði ilgilendiren ve 16 adet sosyal içerikli yönetmelik de Resmi Gazetede 
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ bulunmaktadýr. 

Yeni Ýþ Kanunun 77 inci maddesinden 89 uncu maddesine kadar olan maddeleri iþ saðlýðý 
ve güvenliðini doðrudan ilgilendiren maddelerdir. 

Þimdi bu maddelere kýsaca bir göz atalým:
 “Ýþverenlerin ve iþçilerin yükümlülükleri

  Mahmut ÇANDIR
Baþ Ýþ Müfettiþi
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Bu yönetmelik özetle; 
“Ýþverenin Yükümlülükleri

Madde 4  Ýþverenler, iþyerlerinde saðlýklý ve güvenli çalýþma ortamýnýn tesis edilmesi için 

gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.“ 
Denilerek, iþçilere verilecek eðitimin, 4857 sayýlý Kanunda  belirtildiði gibi iþverenin 

yükümlüðünde olduðunu bir kez daha vurgulanmýþtýr.
Bu maddenin devamý olarak:
“Bu amaçla, iþverenler, çalýþanlarý, yasal hak ve sorumluluklarý konusunda 

bilgilendirmek, onlarýn karþý karþýya bulunduklarý mesleki riskler ve bunlarla ilgili alýnmasý 

gerekli tedbirler konusunda iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði eðitim programlarýný 

hazýrlamak, eðitimlerin düzenlenmesini, çalýþanlarýn bu programlara katýlmasýný saðlamak 

ve verilecek eðitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.” 
Denilerek, eðitim programlarýnýn hazýrlanmasý, çalýþanlarýn katýlýmýnýn saðlanmasý ve 

eðitimle ilgili her türlü araç ve gerecin temininin iþverene ait olduðu ifade edilmiþtir.
Yine devamla:
“Asýl iþveren-alt iþveren iliþkisi kurulan iþyerlerinde, alt iþverene ait çalýþanlarýn 

eðitimlerinden, asýl iþveren, alt iþverenle birlikte sorumludur.
Geçici iþ iliþkisi kurulan iþveren, geçici iþ iliþkisi ile çalýþanlara gerekli eðitimi 

vermekle yükümlüdür.
Ýþverenler, çalýþanlarýna, iþ sözleþmesinin türüne bakýlmaksýzýn gerekli eðitimi 

vermekle yükümlüdür.” 
Denilerek iþveren yükümlülükleri detaylarý ile belirtilmiþtir.
“Çalýþanýn Yükümlülükleri

Madde 5  Çalýþanlar saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamýnýn tesisi için iþyerinde 

düzenlenecek olan iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmak ve bu konudaki talimat ve 

prosedürlere uymakla yükümlüdürler.” 
Denilerek, iþçilere de eðitime katýlmanýn zorunlu olduðu belirtilmektedir.

“Eðitimin Maliyeti ve Eðitimde Geçen Süreler
Madde 6  Verilen eðitimler, çalýþanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek þekilde düzenlenir 

ve eðitimlerde geçen süre çalýþma süresinden sayýlýr.”
 Denilerek, eðitim sürelerinin çalýþma sürelerinden sayýlmasýna açýklýk getirmiþtir.

“Özellik Arz Eden Ýþçilerin Eðitimi
Madde 7  Ýþyerindeki kadýnlarýn, gençlerin, çocuklarýn, özürlü, eski hükümlü, terör maðduru 

ve göçmen iþçilerin eðitimine özel önem verilir
Saðlýk ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalýþanlar ve temsilcileri özel olarak 

eðitilir.
Saðlýk ve güvenlik açýsýndan özel önlem alýnmasýný gerektiren alanlarda çalýþanlara 

özel eðitim verilir.” 
Denilmekte olup, eðitimle ilgili diðer detaylar Yönetmeliðin diðer maddelerin 

belirtilmiþtir.
4857 sayýlý Kanunun 78 inci Maddesi
“Saðlýk ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri
MADDE 78 - Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþünü alarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý 
iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin alýnmasý, makineler, tesisat, araç ve gereçler 
ile kullanýlan maddeler sebebiyle ortaya çýkabilecek iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn 
önlenmesi, yaþ, cinsiyet ve özel durumlarý sebebiyle korunmasý gereken kiþilerin çalýþma 
þartlarýnýn düzenlenmesi amacýyla tüzük ve yönetmelikler çýkarýr.” Denilmektedir.

AB Direktifleri esas alýnarak, 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 78 inci Maddesine göre 
hazýrlanan ve AB direktiflerine tam olarak uyumu saðlanan yönetmelikler.

I - Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði

.

09.12.2003 tarihli ve 25311 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu 
yönetmeliðimiz 4857 sayýlý Ýþ Kanunu kapsamýnda olan tüm iþyerleri için geçerli olan bir 
yönetmeliðimizdir.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
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ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

Yeri gelmiþken hemen söyleyelim, bu yönetmeliðimiz Danýþtay 10 Dairesi 
tarafýndan þekil yönünden yürütmenin durdurulmasýna karar verilmiþtir. Durdurma kararý 
da dikkate alýnarak, ayni yönetmeliðimiz þekil yönünden deðiþikliði yapýlarak “ Ýþ Saðlýðý ve 
Güvenliði Tüzüðü ” olarak hazýrlýðý yapýlmýþ ve görüþ alýnmak üzere Bakanlýklara 
gönderilmiþtir.

Ayrýca; bu yönetmeliðimiz, II. Ulusal Programýmýzda 31.07.2003 tarihinde 
uyumlaþtýrýlmasý için hedef gösterilmiþtir.

Yine, bu yönetmeliðimiz Avrupa Birliðinin 89/391/EEC sayýlý Çerçeve Direktif 
olarak adlandýrýlan direktifine tam uyumlu olarak hazýrlanmýþtýr. 

Ýþ Saðlýðý ve Güvenli Yönetmeliðinin amacý:
Çalýþanlarýn; 
1. Daha üst düzeyde korunmasý, 
2.  Ýþ yerindeki iþ kazalarýna kaþý korunmasý,
3.  Ýþ yerindeki meslek hastalýklara karþý korunmasý, 

amaçlanmaktadýr. 
Ýþverenlerin genel yükümlülükleri
1)       Ýþveren, iþle ilgili olarak her konuda iþçilerin saðlýðýndan tam olarak sorumludur.

2) Ýþverenin iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda iþyeri dýþýndaki uzman kiþi veya 
kuruluþlardan hizmet almasý bu konudaki sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz. 

3) Ýþçilerin iþ saðlýðý ve güvenliði konusundaki yükümlülükleri, iþverenin 
sorumluluðu ilkesini etkilemez.

Ýþverenin sorumluluðu (1)
a. Risklerin önlenmesi 
b. Önlenmesi mümkün olmayan risklerin deðerlendirilmesi,
c. Risklerle kaynaðýnda mücadele edilmesi, 
d. Üretim temposunun hafifletilerek bunlarýn saðlýða olumsuz etkilerinin en 

aza indirilmesi,
e. Teknik geliþmelere uyum saðlanmasý,
f. Tehlikeli olanlarýn, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla deðiþtirilmesi,
g. Genel bir önleme politikasýnýn geliþtirilmesi,
h. Toplu korunma önlemlerine, kiþisel korunma önlemlerine göre öncelik 

verilmesi,
Ýþverenin sorumluluðu (2)
I.     Ýþçilere uygun talimatlarýn verilmesi.
ii. Ýþ kazalarýnýn kaydýnýn tutulmasý ve

bunlarla ilgili rapor hazýrlanmasý,
iii. Ýlk yardýmla ilgili tedbirlerin alýnmasý,  
iv. Ýþçilerin iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda 

yeterli eðitim almalarýnýn saðlanmasý,
v. Ýþçilerin bilgilendirilmesi ve görüþlerinin         

Alýnmasý. 
Ýþverenin sorumluluðu (3)

14. Ýþyerinde saðlýk ve güvenlikten sorumlu     kiþilerin belirlenmesi veya bu 
konuda
Iþyerinde uygun kiþi bulunmamasý durumunda, dýþarýdan niteliði uygun yetkili tayin 
edilmesi, 

15.  Niteliklerinin uygun olmasý halinde iþveren bu görevi kendisi üstlenebilir
16.  Dýþarýndan bu konuda hizmet verecek kiþi ve/veya kuruluþlarýn nicelik ve 

nitelikleri Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýnca belirlenecektir.

Eðitim: 
1 - Ýþe baþlarken, 

      2 - Ýþ deðiþikliði veya üretim 
      deðiþikliðinde, 

      3 -  Gerektiðinde periyodik olarak        
      tekrarlanacak, 
Ayrýca, Eðitim;

      4 -  Ýþçilere hiçbir mali yük
      Getirmeyecektir.
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ÝÞÇÝLERÝN GÖRÜÞLERÝNÝN ALINMASI ve KATILIMLARININ 

SAÐLANMASI 
    Ýþçiler;

1. Ýþyerindeki saðlýk ve güvenlikle ilgili aktiviteler,     riskler ve alýnan önlemler 
hakkýnda bilgilendirilecek 

1.  Dokümanlarý inceleme hakký tanýnacak,
2.  Ýþverenden uygun önlemleri almasýný isteme hakký bulunacak, 
3. Ayrýca, bu yönetmelikte;
4.  Ýþçilerin teftiþler sýrasýnda görüþlerini denetmene iletme haklarý olduðu 

vurgulanmýþtýr.
Çalýþanlarýn Yükümlülükleri(1)
1. Ýþçiler, davranýþ ve kusurlarýndan dolayý, kendilerinin ve diðer kiþilerin saðlýk ve 
güvenliðinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterecekler ve görevlerini, iþveren 
tarafýndan kendilerine verilen eðitim ve talimatlar doðrultusunda yapacaklar,
2. Taþýma araçlarý ile her türlü makine, araç-gereç ve cihazlarý, tehlikeli maddeleri ve diðer 
üretim araçlarýný doðru þekilde kullanacaklar,

Çalýþanlarýn Yükümlülükleri(2)
   
Ayrýca;

3. Kendilerine saðlanan kiþisel koruyucu donanýmý doðru kullanmak ve 
kullandýktan sonra muhafaza edildiði özel yere geri koymak,

4. Ýþyerindeki makine, cihaz, araç-gereç, tesis ve binalardaki güvenlik 
donanýmlarýný kurallara uygun olarak kullanmak ve bunlarý keyfi olarak çýkarmamak ve 
deðiþtirmemek,
Çalýþanlarýn Yükümlülükleri(3)

5. Ýþyerinde saðlýk ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduðu kanaatine 
vardýklarý herhangi bir durumla karþýlaþtýklarýnda veya koruma tedbirlerinde bir aksaklýk ve 
eksiklik gördüklerinde, iþverene ve/veya saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisine derhal haber vermek,

6. Ýþyerinde, saðlýk ve güvenliðin korunmasý için teftiþe yetkili makam 
tarafýndan belirlenen zorunluluklarýn yerine getirilmesinde, iþverenle ve/veya iþyerinde saðlýk ve 
güvenlikten sorumlu kiþi ile iþbirliði yapmak,
Çalýþanlarýn Yükümlülükleri(4) 

7. Ýþveren tarafýndan güvenli çalýþma ortam ve koþullarýnýn saðlanmasý ve 
kendi yaptýklarý iþlerde saðlýk ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, iþveren ve/veya 
saðlýk ve güvenlikten sorumlu kiþi ile mevzuat uygulamalarý doðrultusunda iþbirliði yapmak,
      ile yükümlüdürler.
Çalýþanlarýn Yükümlülükleri (4) 

Ýþveren tarafýndan güvenli çalýþma ortam ve koþullarýnýn saðlanmasý ve kendi yaptýklarý 
iþlerde saðlýk ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, iþveren ve/veya saðlýk ve güvenlikten 
sorumlu kiþi ile mevzuat uygulamalarý doðrultusunda iþbirliði yapmak,   ile yükümlüdürler.
Risk Gruplarý

Kadýnlar, çocuklar, yaþlýlar, özürlüler ve diðer hassas risk gruplarý, özellikle bunlarý 
etkileyen tehlikelere karþý korunurlar.
 Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilcisi

Ýþyerinde saðlýk ve güvenlikle  ilgili çalýþmalara katýlma, çalýþmalarý izleme, önlem 
alýnmasýný isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda iþçileri temsil etmeye yetkili, bir veya 
daha fazla iþçi, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisi olarak görev yapar.

Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilcisi, iþyerinde çalýþan iþçiler tarafýndan seçilir.
Özetle diðer Yönetmelikler:
II - Ekranlý Araçlarla Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri Hakkýnda Yönetmelik 

Elektronik ve bilgisayar teknolojisinin hýzla geliþmesi, ekranlý raçlarla çalýþanlarýn 
çoðalmasý ve çalýþanlarýn özellikle monoton çalýþma koþullarýndan ve uygun olmayan ergonomik 
koþullardan olumsuz etkilenmelerinin önlenmesi maksadý ile bu yönetmeliðin hazýrlanmasýna 
ihtiyaç duyulmuþtur. Ayný yönetmelik ekranlý araçlar karþýsýndaki çalýþmalarda gözlerin 
korunmasý için de bazý hükümler getirmektedir.
III - Titreþim Yönetmeliði

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
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ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

Önceki  iþ saðlýðý ve güvenliði  mevzuatýmýzda  titreþimin söz konusu olduðu iþlere 
alýnacak iþçilerin saðlýk durumlarý ile ilgili iki cümle bulunmakta iken, yeni iþ saðlýðý ve güvenliði 
mevzuatýmýzda titreþim ayrý bir yönetmelik olarak düzenlenmiþtir. Bu yönetmelikte titreþimden 
ileri gelen maruziyetten iþçilerin korunmasý amacýyla; 

-  El kol titreþimi  ve
-  Bütün vücut titreþimi 

Ayrý ayrý tanýmlanmýþ ve bu titreþimler için maruziyet sýnýr ve etkin deðerler sayýsal olarak 
belirlenmiþtir.

Ayrýca, titreþimle ilgili konularda iþçilerin bilgilendirilmesi ve eðitilmesi hükmü 
getirilmiþtir.

Alýnacak önlemler ve kullanýlacak kiþisel kouryucularla ilgili olarak da iþçilerin 
görüþlerinin alýnmasý ve katýlýmlarýnýn saðlanmasý hükmü getirilmiþltir. Yine bu yönetmelikle 
titreþime maruz kalan iþçiler için saðlýk gözetimi getirilmiþ ve saðlýk gözetiminde titreþimin 
çalýþanlar üzerindeki etkilerinin neler olduðunun belirlenmesi hükmüne yer verilmiþtir.
IV -  Gürültü Yönetmeliði

Önceki iþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatýmýzda  gürültüden, gürültünün söz konusu 
olduðu iþlere alýnacak iþçilerin saðlýk durumlarý ile ilgili bir iki cümle ile bahsedilirken yeni 
mevzuatýmýza bu ayrý bir yönetmelik olarak düzenlenmiþtir. Bu yönetmelikte gürültüden  ileri 
gelen olumsuzluklardan iþçilerin korunmasý amacýyla yeni yönetmelikte;

 -  Maruziyet sýnýr deðerler,
-  En yüksek maruziyet etkin deðer,
-  En düþük maruziyet etkin deðer,
Tanýmlanmýþ ve bu deðerler sayýsal olarak belirlenmiþtir.
Gürültülü ortamlarda risk belirlenmesi ve deðerlendirilmesinin yapýlmasý hükmü 

getirilmiþ, maruziyetin önlenmesi veya azaltýlmasý için risklerin kaynaðýnda yok edilmesi, yok 
edilemeyen risklerin kontrol altýna alýnmasý hükmü yer alýrken toplu korunma önlemlerine öncelik 
verilmesi ön görülmüþtür. En son önlem olarak ferdi korunmada kiþisel koruyucularýn verilerek 
gürültüye maruziyetin alýcýda azaltýlmasý tavsiye edilmiþtir.

V  - Yapý Ýþlerinde Saðlýk ve Güvenlik Yönetmeliði
Eski yapý iþleri ile ilgili tüzükten farklý olarak, belli bir sistem içerisinde öncelikle yapý 

iþyerinde saðlýk ve güvenlik koþullarýndan sorumlu olan  bir koordinatör tayin edilmesi 
zorunluluðu getirilmiþtir.

-  Proje safhasýnda ve yapý iþinin devamý süresince uygulanmak üzere bir iþ saðlýðý 
güvenliði planýnýn hazýrlanmasý þartý getirilmiþtir.

-  Ýþ saðlýðý ve güvenliði yönetmeliðinde belirtildiði gibi iþçilerin bilgilendirilmesine, 
görüþlerinin alýnmasýna ve katýlýmlarýnýn saðlanmasý hükmü getirilmiþtir.

- Yönetmelik ekinde ise  yapý alanlarý için asgari saðlýk ve güvenlik koþullarý geniþ olarak 
belirtilmiþtir.
VI  -  Saðlýk ve Güvenlik Ýþaretleri Yönetmeliði

Eskiden iþyerlerinde ayný durumlarda farklý uyarý iþaretleri kullanýlmakta iken bu 
hususta yeni bir yönetmeliðin yayýnlanmasý ile tüm iþyerlerinde renk ve boyut olarak belli 
standartlarýn getirilmesi ile ortak bir iþaret dilinin kullanýlmasý amaçlanmýþtýr.
VII -  Asbestle Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri Hakkýnda Yönetmelik

Önceki mevzuatta Par. Pat. Teh. Ve Zararlý Mad. Tüzüðü kapsamýnda yer alan Asbestle 
yapýlan çalýþmalarda alýnmasý ve uyulmasý gereken önlemlerle ilgili olarak bu yönetmelik daha 
geniþ kapsamlý olarak hazýrlanmýþ ve risk deðerlendirmesinin hangi durumlarda yapýlacaðý geniþ 
olarak anlatýlmýþ, asbest içeren malzemelerle yapýlacak çalýþmalarda bazý yasaklar getirilmiþtir. 
Ayrýca, asbest kullanýlan ortamlarda havada bulunmasý gereken sýnýr deðer getirilmiþtir. Ýþçilere 
verilecek eðitimle ilgili hususlar geniþ olarak anlatýlmýþ, asbestle yapýlan çalýþmalarda alýnacak 
genel önlemler geniþ olarak belirtilmiþ, asbest tozlarýndan doðacak saðlýk risklerinin  iþçiler 
bilgilendirilecek, saðlýk nasýl yapýlacaðý ve kayýtlarýn nasýl tutulacaðý ve ne kadar saklanmasý 
gerektiði belirtilmiþtir. 
VIII  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri Hakkýnda 
Yönetmelik Bu Yönetmeliðin amacýda, iþçilerin, kanserojen ve mutajen maddelere 
maruziyetinden kaynaklanan risklerden korunmasý için bu maddelere maruziyetin önlenmesi de 
dahil olmak üzere gerekli saðlýk ve güvenlik önlemlerini belirlemektir.
Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan iþlerde risk deðerlendirmesi yapýlmasý 
ve alýnmasý gerekli saðlýk ve güvenlik önlemleri belirlenmesi hükmü getirilmiþtir.
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Bu maddelerin kullanýmýnýn azaltýlmasý, maruziyetin önlenmesi ve maruziyetin 
azaltýlmasý için neler yapýlmasý gerektiði geniþ olarak belirtilmiþtir.

Bu maddelerle yapýlan çalýþmalarda yetkili makamlara bilgi verme þartlarý 
belirlenmiþtir. 

Ayrýca; beklenmeyen maruziyette, öngörülen maruziyette neler yapýlmasý gerektiði 
belirtilmiþtir. 

Kiþisel koruyucu kullanýmýnda, hijyen þartlarý belirlenmiþ, eðitim ve iþçilerin bilgi alma 
haklarý vurgulanmýþ, saðlýk gözetimi içinde geniþ açýklamalarda bulunulmuþtur.
IX - Kimyasal Maddelerle Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri Hakkýnda Yönetmelik
Bu yönetmeliðin amacýda, iþyerinde bulunan, kullanýlan veya herhangi bir þekilde iþlem gören 
kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlý etkilerinden iþçilerin saðlýðýný korumak ve güvenli 
bir çalýþma ortamý saðlamak için asgari þartlarý belirlemektir.
Bu yönetmelikte kimyasal maddelerle ilgili olarak bir çok terimin tanýmý verilerek dil ve anlam 
birliðinin korunmasý amaçlanmýþ, ayrýca tehlike ve risk tanýmý yapýlmýþtýr.  Yönetmelikte risk 
deðerlendirmesinin yapýlmasý, genel ve özel koruyucu ve önleyici tedbirler geniþ olarak 
belirtilmiþ, kaza ve acil durumda neler yapýlmasý gerektiði açýklanmýþ, yasaklarýn neler olduðu 
belirtilmiþ, iþçilerin eðitimi ve bilgilendirilme bu yönetmelikte de tekrar edilmiþ. Saðlýk 
gözetiminin ve kayýtlarýn nasýl tutulacaðý çok geniþ olarak belirtilmiþtir.  X - Patlayýcý Ortamlarýn 
Tehlikelerinden Çalýþanlarýn Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik
Bu Yönetmeliðin amacý, iþyerlerinde oluþabilecek patlayýcý ortamlarýn tehlikelerinden çalýþanlarýn 
saðlýk ve güvenliðini korumak için alýnmasý gerekli önlemleri belirlemektir.
Yönetmelikte patlamalarýn önlenmesi ve patlamadan korunmanýn iþverenin yükümlülüðünde 
olduðu, patlama riskinin deðerlendirmesinde nelere dikkat edileceði belirtilmiþ, patlama 
dokümanýnýn hazýrlanmasý ve iþyerinin güvenli hale getirilmesi için iþverenin neler yapmasý 
gerektiði tanýmlanmýþ, Yönetmelik ekinde patlayýcý ortam oluþabilecek yerlerin sýnýflandýrýlmasý 
verilmiþ, bu yerlere iþaretler konulmasý istenmiþtir. Yine Yönetmeliðin ekinde patlayýcý ortam 
risklerinden korunmak için asgari gerekler belirtilmiþtir. 
XI - Kiþisel Koruyucu Donaným Yönetmeliði

Bu Yönetmelik iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda kullanýlan kiþisel donanýmlarýn CE 
belgeli olmasý þartýný getirmektedir. 
XII - Ýþyeri Bina ve Eklentilerinde Alýnacak Saðlýk ve Güvenlik Önlemlerine Ýliþkin Yönetmelik 

Bu Yönetmelikte, Önceki Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Tüzüðünün ilk maddelerinde yer 
alan hususlar daha geniþ olarak yeniden ve daha geniþ ve ayrýntýlý olarak Yönetmelik ekinde 
düzenlenmiþtir.  
XIII - Kiþisel Koruyucu Donanýmlarýn Kullanýlmasý ile ilgili Yönetmeliði 

Eski mevzuatýmýzda iþçilerin gazlý, tozlu, gürültülü ve tehlikeli ortamlarda kullanmasý 
gereken kiþisel koruyucular, bir iki madde ile belirlenmiþ iken yeni mevzuatýmýzda ayrý bir 
yönetmelik halinde daha geniþ olarak düzenlenmiþtir. 

Bu yönetmelikte bir sistematik içerisinde iþçi ve iþverenin yükümlülükleri belirlenmiþ, 
kiþisel koruyucularla ilgili risk deðerlendirmesi yapýlmasý ön görülmüþ ve kiþisel koruyucu 
kullanýmýyla ilgili kurallar belirlenmiþ ayrýca ekte kiþisel koruyucu çeþitleri ile analiz formu örneði 
verilmiþtir.
XIV - Elle Taþýma Ýþleri Yönetmeliði

Yine eski mevzuatýmýn içerisinde hiç yer almayan elle taþýma iþlerinde; olumsuz 
ergonomik koþullar ve nitelikleri bakýmýndan iþçilerin bel ve sýrt incinmelerine neden olabilecek 
yüklerin bir veya daha fazla iþçi tarafýndan elle veya beden gücü kullanýlarak kaldýrýlmasý, 
indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, baþka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi genel kurallarýn 
belirlenmesi  için bu yeni Yönetmelik hazýrlanmýþtýr.
XV - Ýþ Ekipmanlarýnýn Kullanýmýnda Saðlýk ve Güvenlik Þartlarý Yönetmeliði 
Eski mevzuatýmýzda konularýna göre tanýmlanan iþ ekipmanýnda alýnmasý ve uyulmasý gereken 
önlemler, yeni mevzuatýmýzda ayrý bir yönetmelik halinde daha geniþ olarak düzenlenmiþtir. 
Ayrýca, önceki mevzuatýmýzda yer almayan bazý iþ ekipmanlarý bu yönetmenliðin iþ ekipmaný 
tanýmý içerisine girebilmektedir.
Hangi tür iþ ekipmanlarýnýn kontrollere tabi tutulacaðý, kontrollerin kimler tarafýndan ve hangi 
sýklýkla ve hangi þartlar altýnda yapýlacaðý ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve 
esaslar Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca belirlenecektir.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
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Ayrýca; Yönetmelik ekinde, iþ ekipmanýnda bulunacak asgari gerekler ile iþ ekipmanýnýn 

kullanýmý ile ilgili hususlar detaylý olarak belirtilmiþtir.

Yine bu yönetmelikte, özel risk taþýyan ekipmanda, iþ saðlýðý ve ergonomiden, iþçilerin 

bilgilendirilmelerin, iþçilerin eðitiminden ve iþçilerin görüþlerinin alýnmasý ve katýlýmlarýnýn 

saðlanmasýndan söz edilmiþtir.

Deðerli konuklar benzer altý yönetmeliðimiz daha bulunmaktadýr. Bana ayrýlan sürenin 
bitmesi nedeniyle bu yönetmeliklerimizi de yalnýzca isimlerini belirterek konuþmama son vermek 
istiyorum.

XVI - Yeraltý ve Yerüstü Maden Ýþletmelerinde Saðlýk ve Güvenlik Þartlarý Yönetmeliði

XVII - Sondajla Maden Çýkarýlan Ýþletmelerde Saðlýk ve Güvenlik Þartlarý Yönetmeliði

XVIII - Geçici veya Sýnýrlý Süreli Ýþlerde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði

XIX - Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkýnda Yönetmelik

XX - Gebe veya Emziren Kadýnlarýn Çalýþtýrýlma Þartlarýyla Emzirme Odalarý ve Çocuk Bakým 
Yurtlarýna Dair Yönetmelik

XXI - Balýkçý Gemilerinde Çalýþanlarýn Asgari Güvenlik ve Saðlýk Ýhtiyaçlarý Hakkýnda 
Yönetmelik 

Henüz hazýrlanmakta olan bir yönetmelik olup, tahminen bu ay içerisinde Resmi 
Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe gireceðini ümit ediyorum. 

Tüm bu hazýrlanan ve yayýmlanan yönetmelikler Çalýþma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlýðýnýn Web sitesinden temin edilebilir.

 www.csgb.gov.tr 
Deðerli Konuklar
Bana ayrýlan sürede; sizlere Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili Türk Mevzuatýnýn bir özetini 

sunmaya çalýþtým. 
Sonuç olarak tek bir cümle daha ilave etmek gerekirse:

 “Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili mevzuatýmýz içerik olarak Avrupa Birliði Direktifleri ile tam bir 
uyum içerisindedir.”

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili bu sempozyumu hazýrlayan ve katkýda bulunan herkese, 
ayrýca, siz katýlýmcýlara teþekkür eder, hepinizi tekrar saygýyla selamlarým. 

Hoþça kalýn, saðlýklý kalýn.
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10. ERGONOMÝ KONGRESÝ
(ULUSLAR ARASI KATILIMLI)

(7-9 Ekim 2004, Bursa)

SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

"Ergonomi;   insanýn  yaþam   
kalitesini yükseltmek amacýyla  iþin   
ve  iþyerinin daha insanca olmasýný 
saðlayarak çalýþanýn saðlýðýnýn 
k o r u n m a s ý  v e  i þ  v e r i m i n i n    
artýrýlmasýna  yönelik   olarak   
günlük   hayatta   ve   çalýþma 
hayatýnda   kullanýlan   her  türlü  

araç   ve  gerecin   insana uydurulmasýna yönelik faaliyetler bütünüdür"

7-9 Ekim 2004 tarihleri arasýnda, Bursa, Uludað Üniversitesi ev sahipliðinde ve ilk 
kez uluslararasý katýlýmlý olarak düzenlenen 10. Ergonomi Kongresi'nde 108 sözlü ve 
34 poster bildiri sunulmuþtur.
Kongre sunum ve tartýþmalarýnda ulaþýlan sonuç ve öneriler aþaðýdaki baþlýklar altýnda 

özetlenmiþtir;
    Çalýþma hayatýnýn sosyal taraflarýnýn da katýlýmý ile düzenlenen "10. Ergonomi 
Kongresi", ilgili taraflarýn; üniversitenin, iþçi ve iþveren sendikalarýnýn, iþletmelerin, 
meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve kamunun bir arada çalýþmalarý 
gerektiðini açýkça ortaya koymuþtur.
    Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile ergonominin bir arada ele alýndýðý ortak araþtýrma projeler 
geliþtirilmeli, TÜBÝTAK ve benzeri kurumlarýn bu araþtýrmalarý çok yönlü olarak 
desteklemeleri saðlanmalýdýr.
  Düzenlenen Ergonomi Kongrelerinin daha etkin ve faydalý sonuçlar vermesi, konu ile 
ilgili çalýþmalarý zenginleþtirmesi için yapýlan çalýþmalarýn tekrardan uzak, konu ve 
içerik olarak özgün, yenilik getirici ve farklý sonuçlar ortaya koyan çalýþmalar olmasýna 
ve uluslararasý ergonomi standartlarýna uygun olarak gerçekleþtirilmesine özen 
gösterilmelidir.
 Ergonomi kongreleri bu alanda çeþitli kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarda 
elde edilen sonuçlarýn ortak kullanýmýna imkan saðlamalý, bu amaçla, yapýlan 
çalýþmalara kolay ulaþmayý saðlayacak ve taraflarýn birbirleri ile iletiþimini geliþtirecek 
bir bilgi aðý (net-work) oluþturulmalýdýr.
  Çok disiplinli ve disiplinler arasý bir yaklaþýmla ele alýnmasý gereken Ergonomi, konu 
ile ilgili uzmanlarýn bir ekip çalýþmasý anlayýþý içinde gerçekleþtirecekleri çalýþmalarla 
hayata geçirilmelidir.
  Yeni yetiþen nesillerde ergonomi bilincini geliþtirmek ve kültürünü yerleþtirmek için 
ilköðretimden yüksek öðretimin son basamaðýna kadar eðitimin her aþamasýnda eðitim 
müfredatlarý arasýnda ergonomi eðitimine yer verilmelidir.
    Mesleki eðitimin ilk basamaðýný oluþturan çýraklýk okullarý ve meslek liselerinde 
ergonomi eðitiminin özellikli bir yere sahip olmasý saðlanmalýdýr.
    Týp, mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri baþta olmak üzere saðlýk, fen 
ve sosyal bilimler alanýndaki yüksek öðretim kurumlarýnda ergonominin ders 
programlarý arasýnda yer almasý saðlanmalýdýr.
    Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Sertifika eðitim 
programlarý (Ýþyeri hekimliði, iþ güvenliði uzmanlýðý, iþyeri hemþireliði/saðlýk 
memurluðu) kapsamýndaki ergonomi derslerinin içeriði zenginleþtirilmelidir.
    Baþta kongreler olmak üzere, Türkiye'de ergonomi alanýnda gerçekleþtirilen 
faaliyetlerin, uluslar arasý ergonomi kuruluþlarýnýn gerçekleþtirdiði etkinliklerle 
güçlendirilmesi ve geliþtirilmesi saðlanmalýdýr.
Ergonomi alanýnda gerçekleþtirilen bütün çalýþmalarýn nihai amacý, çalýþma ortamýnýn 

insancýlaþtýrýlmasý ve giderek yaþamýn her alanýnda yaþam kalitesinin iyileþtirilmesinin saðlanmasý 
olmalýdýr.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
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Diyarbakýr ve Elazýð 
 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Sempozyumu

Sonuç Bildirgesi

Bakanlýðýmýzca iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda sosyal taraflarý ve 
kamuoyunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek, duyarlýlýk oluþturmak amacýyla 
2004 yýlý içinde 5 ilde (Diyarbakýr, Elazýð, Çorum, Kastamonu, Manisa) “Ýþ 
Saðlýðý ve Güvenliði Sempozyumu” planlanmýþtýr.

Söz konusu Sempozyum Diyarbakýr ilinde 5 Ekim 2004 tarihinde, 
Elazýð ilinde ise 7 Ekim 2004 tarihinde düzenlenmiþtir.

Bu Sempozyumlarýn düzenlenmesi aþamasýnda Aðustos ayýnda 
Diyarbakýr ve Elazýð illeri ziyaret edilerek organizasyon hazýrlýklarý için ön 
görüþme amacýyla Valilik, Belediye Baþkanlýðý, Bakanlýðýmýza baðlý birimler, iþçi 
ve iþveren sendikalarý, meslek kuruluþlarý, odalar, Üniversiteler ve diðer sivil 
toplum kuruluþlarý gibi ilgili tüm kamu, özel kurum ve kuruluþlar ile sosyal 
taraflar ziyaret edilerek taraflarýn görüþ ve önerileri alýnmýþ ve Diyarbakýr 
ilimizde aðýr ve tehlikeli iþkollarýndan en fazla iþçi çalýþtýran iki iþyeri (plastik ve 
tekstil) Elazýð ilinde ise (mobilya ve mermer) risk analizi çalýþmalarý için 
belirlenmiþtir.

Belirlenen iþyerlerinde, Eylül ayý içinde Bakanlýðýmýz Ýþ Müfettiþleri  ve 
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Merkezi (ÝSGÜM) elemanlarý tarafýndan risk 
deðerlendirmesi ile gerekli ölçüm ve analizler yapýlarak risk analizi konusunda 
ön bilgilendirme yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalar sonucunda elde edilen veriler rapor 
haline getirilerek taraflara ve kamuoyuna Sempozyumlarda sunulmuþtur.

Diyarbakýr ilinde;

Seçilen iþkollarýnda iþyeri ortam ölçümleri kapsamýnda 120 noktada 

gürültü, 198 noktada aydýnlatma, 22 noktada termal konfor, 7 noktada toz 

ölçümü yapýlmýþ, gürültü düzeyinin yüksek olduðu bölümlerde çalýþan iþçilere 

iþitme testleri ile tozun yoðun olduðu bölümlerde çalýþan iþçilere solunum 

fonksiyon testleri uygulanmýþtýr.

Yapýlan ölçüm, analiz ve eðitimlerin toplam maliyeti 21.723.000.000 

TL. (Yirmibirmilyaryediyüzyirmiüçmilyon TL.) 

Elazýð ilinde;

Seçilen iþkollarýnda iþyeri ortam ölçümleri kapsamýnda 75 noktada 

gürültü, 84 noktada aydýnlatma, 13 noktada termal konfor, 5 noktada toz, 37 

noktada frekans analizi ölçümü yapýlmýþ, gürültü düzeyinin yüksek olduðu 

bölümlerde çalýþan iþçilere iþitme testleri ile tozun yoðun olduðu bölümlerde 

çalýþan iþçilere solunum fonksiyon testleri uygulanmýþtýr.
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Yapýlan ölçüm, analiz ve eðitimlerin toplam maliyeti 9.222.400.000 TL. 
(Dokuzmilyarikiyüzyirmiikimilyondörtyüzbin TL.) Olup, 

Bakanlýðýmýzca bütün ölçümler ücretsiz olarak yapýlmýþtýr. 

Ülke genelinde iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda öne çýkan sorunlar 

Diyarbakýr ve Elazýð ili için de geçerli olup aþaðýda belirtilmiþtir:

Diyarbakýr ilinde belirlenen sorunlar:

Ø Diyarbakýr ilinin sosyo ekonomik yapýsýna baðlý olarak ilgili 

taraflarýn iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda bilinç düzeyinin yeni 

yönetmeliklerin uygulanmasý konusunda yetersiz olduðu,

Ø KOBÝ' lerin iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda duyarlýlýðý ve bilgi 

düzeyi yetersiz olduðu,

Ø Diyarbakýr' da faaliyet gösteren iþyerlerinde ortam 

analizlerinin yeterli olmadýðý,

Ø Kalite belgesine sahip iþyeri sayýsýnýn yetersiz olduðu,

Ø  Ýþyeri hekimliði hizmetlerinin sadece tedavi edici hizmetler 

olarak yürütüldüðü,

Ø Ýþyerlerinde iþ güvenliði uzmanlýðý hizmetlerinin bulunmadýðý,

Ø Özellikle saðlýk iþ kolunda hizmet sektörü adý altýnda niteliksiz 

eleman çalýþtýrýldýðý ve bu gruplarýn hem kendileri, hem de 

çalýþma ortamý açýsýndan risk oluþturduklarý,

Ø Çalýþanlarýn yaptýklarý iþin gerektirdiði enerji ve diðer besin 

öðeleri ihtiyaçlarýný karþýlayamadýklarý,

Ø Diyarbakýr ilinde mevsimlik tarým iþçiliðinin iþ saðlýðý ve 

güvenliði açýsýndan önemli bir konu olduðu,

saptanmýþtýr.

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Sempozyumu sonucunda Diyarbakýr iline özel 

sunulan çözüm önerileri aþaðýda sýralanmýþtýr:

Ø KOBÝ' ler öncelikli olmak üzere ilgili taraflar yeni 

yönetmeliklerin uygulanmasý ve özellikle risk yönetimi konusunda 

bilgilendirilmelidir,

Ø Yeni yönetmelikler ve kalite kontrol sistemleri ile getirilen 

yükümlülükler çerçevesinde, ortam analizleri (ölçümleri) 

yapýlmalýdýr,
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Ø Ýþyeri hekimliði hizmetleri öncelikle iþyerinde çalýþanlarýn 

saðlýðýný koruyucu hekimlik hizmetleri olarak yürütülmelidir,

Ø Ýþyeri saðlýk biriminin çalýþma þartlarý düzeltilmelidir,

Ø Ýþ saðlýðý hizmetleri tüm çalýþanlarý kapsayacak þekilde 

örgütlenmelidir,

Ø Ýþverenlerin iþyeri saðlýk birimine yapacaklarý yatýrýmlarýn 

verimlilik olarak kendilerine geri döneceði düþüncesi 

benimsetilmelidir,

Ø Taraflarýn saðlýk hizmeti talebi arttýrýlmalýdýr,

Ø Ýþ güvenliði uzmanlýðý hizmetleri baþlatýlmalý ve etkin bir 

þekilde sürdürülmelidir,

Ø Ýþyerinde beslenme servislerinin iþleyiþindeki eksiklikler 

giderilmeli, iþyeri hekimi ve iþveren bu konuda görevlerinin 

gereðini yerine getirmelidir,

Ø Mevsimlik tarým iþçiliði konusunda üniversite, bakanlýk ve 

diðer ilgili taraflarca ileri düzey araþtýrmalar ve durum tespiti 

yapýlarak çözüm önerileri geliþtirilmelidir.

Elazýð ilinde belirlenen sorunlar:

Ø Elazýð ilinin sosyo ekonomik yapýsýna baðlý olarak ilgili 

taraflarýn iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda bilgilendirme ve 

bilinçlendirme çalýþmalarý ile desteklenmesi gerektiði,

Ø KOBÝ' lerin iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda yeterli duyarlýlýk 

ve bilgi düzeyinde olmadýklarý,

Ø Elazýð'da faaliyet gösteren iþyerinde ortam analizlerinin yeterli 

olmadýðý,

Ø Ýþ saðlýðý hizmetleri ile ilgili olarak yapýlmasý gerekli ölçüm ve 

periyodik kontroller hakkýnda yeterli bilgi düzeyinin olmadýðý,

Ø Gürültü düzeyinin yüksek olduðu iþ kollarýnda 16 saat 

dinlenmiþ kulakta yapýlan odyometrik test çalýþmalarý 

sonuçlarýna göre çalýþanlarýn ilerde iþitme kayýplarý açýsýndan 

önemli bir risk grubu oluþturduðu,

Ø Kalite belgesine sahip iþyeri sayýsýnýn yetersiz olduðu,

Ø OHSAS iþ saðlýðý ve güvenliði yönetim sisteminin olmadýðý,
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Ø Ýþyeri hekimliði hizmetlerinin sadece tedavi edici hizmetler 
olarak yürütüldüðü, iþyeri hekimliðinin koruyucu hekimlik özelliðinin 

yeterince uygulamaya yansýmadýðý,

Ø Ýþyerlerinde iþ güvenliði uzmanlýðý hizmetlerinin bulunmadýðý,

Ø Çalýþanlarýn yaptýklarý iþin gerektirdiði enerji ve diðer besin 

öðeleri hakkýnda yeterli bilgi düzeyine sahip olamadýklarý 

saptanmýþtýr.

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Sempozyumu sonucunda Elazýð iline özel 

sunulan çözüm önerileri aþaðýda sýralanmýþtýr:

Ø KOBÝ'ler öncelikli olmak üzere, ilgili taraflar yeni 

yönetmeliklerin uygulanmasý ve özellikle risk yönetimi konusunda 

bilgilendirilme ve bilinçlendirme çalýþmalarý yapýlmalýdýr.

Ø Yeni yönetmelikler ve risk yönetimi ile yaklaþýmý getirilen 

yükümlülükler çerçevesinde, ortam analizleri (ölçümleri) 

yapýlmalýdýr,

Ø Ýþyeri hekimliði hizmetleri öncelikle iþyerinde çalýþanlarýn 

saðlýðýný koruyucu hekimlik hizmetleri olarak yürütülmelidir,

Ø Ýþyeri hekimliði çalýþmalarý çalýþanlarýn saðlýk gözetimi 

eksenine oturtulmalýdýr,

Ø Ýþ saðlýðý hizmetleri tüm çalýþanlarý kapsayacak þekilde 

örgütlenmelidir,

Ø Ýþverenlerin iþyeri saðlýk birimine yapacaklarý yatýrýmlarýn 

verimlilik olarak kendilerine geri döneceði düþüncesi 

benimsetilmelidir,

Ø Taraflarýn saðlýk hizmeti talebi arttýrýlmalýdýr,

Ø Ýþ güvenliði uzmanlýðý hizmetleri baþlatýlmalý ve etkin bir 

þekilde sürdürülmelidir,

Ø Ýþyerinde beslenme servislerinin iþleyiþindeki eksiklikler 

giderilmeli, iþyeri hekimi ve iþveren bu konuda görevlerinin 

gereðini yerine getirmelidir,

Ø Tüm bu çalýþmalar ildeki iþçi iþveren kuruluþlarý Bakanlýk, 

Üniversite ve ilgili diðer sosyal taraflarýn katýlýmý ile 

gerçekleþtirilmelidir.
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1.GÝRÝÞ:
Ýþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarýnda yeni yaklaþýmlar olarak adlandýrabileceðimiz 

geliþmelerin en kapsamlý ve disipline tanýmý belki AB yeni yaklaþým direktiflerinde kendini 
bulmuþtur. Yeni yaklaþýmlarýn ülkemizde uygulamasý ise 2003 yýlý haziran ayýnda yürürlüðe giren 
4857 sayýlý Ýþ Kanunu ve akabinde uygulamaya konulan Yeni Ýþ Saðlýðý Güvenliði Mevzuatýdýr. 
Yeni yaklaþým direktifleri ve buna paralel olarak hazýrlanmýþ olan yeni mevzuatýmýz ise 
Sorumluluðu büyük ölçüde iþverene vererek;Tehlikelerin belirlenmesi,Tehlikelerin 
önlenmesi,Önlenmesi mümkün olmayanlarýn deðerlendirilmesi,risklerin kontrol altýna alýnmasý 
kýsacasý iþyerinde tehlikeleri dikkate alan, riskleri deðerlendiren, gerekli önlemleri alan bir Ýþ 
Saðlýðý Güvenliði yönetim sisteminin oluþturulmasýný ön görmektedir.

 Tabi ki tüm bu çalýþmalarýnýn temelini oluþturacak olan risk analizi, risk deðerlendirmesi ve 
risk yönetimi kavramlarý oldukça yeni kavramlar olup örneklenmesine ihtiyaç vardýr. Bu amaçla 
2004 ekim ayýnda Diyarbakýr ve Elazýð illerinde yapýlmýþ olan  örnek risk analiz çalýþmasýnýn 
anlatýmý aþaðýda verilmiþtir.

2. AMAÇ:
Risk deðerlendirmesi çalýþmasýnýn temel amacý, iþyerlerindeki çalýþma koþullarý,makine ve 
tesisat, kullanýlan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarýndan kaynaklanan tehlikeler de 
dikkate alýnarak çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurlarýn belirlenerek 
deðerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altýna alýnmasý için kýlavuzun hazýrlanmasýdýr.

3.METOT:
Ýþyerlerindeki tüm tehlikelerin belirlenmesi ve risklerinin deðerlendirilmesi çalýþmalarý birkaç 
ay süren bir çalýþma gerektireceðinden, yapýlan 2 günlük çalýþmada;

a-Ýþyerindeki tehlike kaynaklarý belirlenmiþ,
b-Ana tehlike kaynaklarýndan Makinelerden kaynaklanan tehlikelerin belirlenmesi 

yapýlmýþ,
c-Makinelerden kaynaklanan tehlikelerden, döner aksamlarýn neden olduðu tehlikeler 

konusu seçilerek risk analizi ve deðerlendirilmesi çalýþmasý yapýlmýþtýr.

4.TANIMLAR:
Tehlike;
Çalýþma  ortamý ve  þartlarýnda    var olan,  ya da dýþarýdan gelebilecek kapsamý belirlenmemiþ, 
maruz kimselere,  iþyerine  ve   çevreye   zarar   yada  hasar verme potansiyeli
Risk :
Tehlikelerden kaynaklanan bir olayýn,  meydana gelme ihtimali  ile zarar verme derecesinin  
bileþkesidir.
Kabul Edilebilir risk:
Kanuni zorunluluklar ve iþletmenin ÝSG  politika ve uygulamalarý dikkate alýndýðýnda, kabul 
edebilecek düzeye indirilmiþ risk.
Transmisyon  düzeni  :  
Güç aktaran miller, volanlar,   kasnaklar,  kayýþlar,  kaplinler,  muylular, bilyeler, kranklar, 
kavramalar, diþli düzenleri, zincir ve diþlisi gibi elemanlardýr .
Operasyon noktasý: 
Makina  ve  tezgahta   talaþ kaldýran ,   þekillendiren,   ezen,    delen,    kesen   veya baþka    
þekilde  iþlem   yapan   kýsým   ile   iþ  alýp   verirken   tehlikeli   olan   bölgelerin   tamamýdýr.
Hareketli   parçalar: 
Makina  ve  tezgahlarda güç    aktarmayan     ancak     hareket     eden   ( kalem   tespit    
baþlýklarý,     besleme     merdaneleri,     vargel   tablalarý gibi )    elemanlardýr.

5.RÝSK ANALÝZÝ VE DEÐERLENDÝRMESÝ

5.1.Bilgilendirme
Risk analiz çalýþmasý yapýlacak olan kuruluþlardan seçilen personele, iþ saðlýðý güvenliði 
mevzuatý ile risk analizi konusunda 1 saatlik ön bilgilendirme eðitimi yapýlmýþtýr.

5.2 Tehlike Belirleme ve Risk Deðerlendirme ekiplerinin Oluþturulmasý;
Ýþletmenin özelliðine göre Genel Müdürlüðümüz uzmanlarý nezaretinde tehlikeleri belirlemek 
ve risk deðerlendirmesi yapmak üzere ekipler belirlenmiþtir.
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5.3.Tehlike Kaynaklarýnýn Belirlenmesi:
Kurulan ekiple birlikte iþyeri vaziyet planý ve iþ akýþ þemalarý ile kullanýlan ham, yarý mamul 
maddeler de dikkate alýnarak iþyerindeki tehlike kaynaklarý aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.

• I. Ýþler(Ýþyerinde Yapýlan ya da  Yürütülen )
• Ýþletme, 
• Bakým onarým, 
• Temizlik,
• Sosyal Tesisler vb. faaliyetler)

• II. Ýþlemler  (operasyonlar) 
• Yürütülen operasyonlar,
• Mekanik Ýþlemler, (Delme, Kesme, Kaynak vb.)
• Kimyevi prosesler, 

III. Kullanýlan Maddeler
• Ýþyerinde  kullanýlan 

• a) Ham, 
• b) Yarý mamul ve 
• c) Mamul     maddeler veya iþlemler 
• sýrasýnda çýkan maddeler

IV. Makine ve donanýmlar
 Ýþyerinde kullanýlan her türlü 

• Ýþ ekipmanlarý,
• Tesisat ve tertibatlar,
• Düzen ve sistemler Vb.

V. Kiþiler
Ýþyeri veya çevresinde bulunan kiþiler,
• Çalýþan, 
• Stajyer, 
• Ziyaretçi,
• Ýþveren veya vekilleri 
 

VI. Organizasyonlar
• Ýþyerinde oluþturulan organizasyonlar,
• Hýyerarþik yapý,
• Yönetim Sistemleri
• Eðitim Organizasyonu,
• Yangýn, 
• Tahliye vb. Organizasyonlar

VII. Çevre 
• Çevrede yer alan unsurlardan
• Çalýþma Çevresi, 
• Fiziki Çevre, 
• Biyolojik Çevre,
• Coðrafi Çevre,
• Jeolojik Çevre

VIII. Etkileþimlerden
• Unsurlarýn birbirleri ile etkileþimlerinden,
• Hammadde  insan,
• Ýnsan - Ýþ Ekipmaný,
• Ýþ ekipmaný - malzeme,
• Ýnsan - organizasyon,
• Vb.
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5.4 Tehlikelerin Belirlenmesi:
Üzerinde çalýþýlacak tehlike kaynaðý olarak Makine ve donanýmlar seçilmiþ, belirlenen ekiple 
iþyeri gezilerek makine ve donanýmlardan kaynaklanan tehlikeler aþaðýdaki þekilde 
belirlenmiþtir.

I.Makine Koruyucularýndan kaynaklanabilecek tehlikeler.

II.Makinenin yerleþiminden doðabilecek tehlikeler.

III.Elektrik tesisatýndan doðabilecek tehlikeler

IV.Makinede iþlenen malzemeden doðabilecek tehlikeler.

V.Gürültünün meydana getirdiði tehlikeler.

VI..Titreþimin meydana getirdiði tehlikeler.

VII. Kullanýcýlardan kaynaklanacak tehlikeler.

VIII.Ýþlenmiþ ve iþlenecek malzemenin makine yanýnda istiflenmesinden kaynaklanan 
tehlikeler.

IX.Çevresel (Diðer makine ve iþlerden) etkilerden kaynaklanan tehlikeler.

5.5.Seçilmiþ bir tehlikenin risk analizinin yapýlmasý.

Ýþyerlerinde daha önce de iþ kazalarýna sebep olmuþ olan Makine koruyucularýndan 
kaynaklanan tehlikeler uygulamalý örnek risk analizinin konusu olarak seçilmiþtir. Risk 
derecelendirme yöntemi ile yapýlan çalýþmada 

5.5.1.Yöntem ve Kriterlerin belirlenmesi

U R  = O X Þ

Formülü kullanýlmýþ ve 

u R= Risk    

u O= Olabilirlik    

u Þ= Þiddet (Zararýn Derecesi)

Olarak ifadelendirilmiþtir.

Tehlike olabilirliðinin  belirlenmesinde

Olabilirlik         Ortaya çýkma sýklýðý / frekans için 
         derecelendirme basamaklarý 

-------------------                          --------------------------------------------------
1-ÇOK KÜÇÜK Yýlda Bir
2-KÜÇÜK Üç Ayda Bir
3-ORTA Ayda Bir
4-YÜKSEK Haftada Bir
5-ÇOK YÜKSEK Her Gün

Ve olasý sonuçlar ve zararýn þiddeti,
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Þiddet Derecelendirme
--------------- -----------------------------------------
1-ÇOK HAFÝF : Ýþ saati kaybý yok, ilkyardým gerektiren
2-HAFÝF        : Ýþ günü kaybý yok, ilk yardým gerektiren
3-ORTA        : Hafif yaralanma, tedavi gerekir
4-CÝDDÝ         : Ölüm, Uzuv kaybý, meslek hastalýðý
5-ÇOK CÝDDÝ : Birden çok ölüm, sürekli iþ göremezlik
Olarak belirlenmiþtir.
Sonuçlarýn deðerlendirilmesi için aþaðýdaki matris oluþturulmuþtur.

RÝSK MATRÝSÝ

Oluþturulan matrise göre kabul edilebilirlik, yasal þartlar, yörenin özellikleri ve iþyeri þartlarý 
dikkate alýnarak aþaðýdaki þekilde tanýmlanmýþtýr.

5.5.2.Tehlikenin deðerlendirilmesi:
Ön Bilgi: Makine koruyucularý makinelerin taransmisyon aksamý veya diðer hareketli kýsýmlarý 
üzerine takýlan ve çalýþanlarýn çalýþma þartlarýnda bu kýsýmlarla temas ederek yaralanmalarýný 
önlemeye yönelik ekipmanlardýr. Makine koruyucularýna yönelik 3 tür olabilirlik mevcuttur.
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  SONUÇLAR 

ÝHTÝMAL 5 ÇOK CÝDDÝ 4  
CÝDDÝ 

3 
ORTA 

2 
HAFÝF 

1ÇOK HAFÝF 

5 ÇOK 
YÜKSEK 

25 20 15 10 5 

4  
YÜKSEK 

20 16 12 8 4 

3 
ORTA 

15 12 9 6 3 

2 
DÜÞÜK 

10 8 6 4 2 

1ÇOK DÜÞÜK 5 4 3 2 1 

 

SONUÇ EYLEM 

20, 25  
15, 16 

KABUL   EDÝLEMEZ   RÝSK 
Bu  risklerle  ilgili  hemen  çalýþma  yapýlmalý 

8,9 ,10, , 12 
 

DÝKKATE   DEÐER   RÝSK 
Bu  risklere  mümkün  olduðu  kadar  çabuk müdahale   edilmeli 

4, 5, 6  
1, 2, 3 

KABUL EDÝLEBÝLÝR RÝSK 
Acil  tedbir gerektirmeyebilir 
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· Koruyucunun olmamasý,
· Koruyucunun uygun olmamasý
· Koruyucunun bakým onarýmlar sonrasý yerine takýlmamasý

Bu olasýlýklardan biri veya bir kaçý beraber iþyerinde bulunmaktadýr.Bazý makinelerin 
koruyucularý yoktur. Var olanlarýn uygun olup olmadýðý, bir tehlike anýnda çalýþaný korumaya 
yetip yetmeyeceði araþtýrýlmamýþtýr. Ayrýca sýk bakým gerektiren bazý koruyucular ise 
yerinden sökülmüþ ve tekrar takýlmamýþtýr.
Sýk bakým gerektirmeyen ve orijinalinde koruyucu olan makineler üzerinde koruyucular 
mevcuttur.
Tüm bu hususlar dikkate alýnarak Koruyuculardan kaynaklanan kazanýn meydana gelebilme 
olabilirliði 4 olarak belirlenmiþtir.

O=4

5.5.3.Sonucun deðerlendirilmesi:
Ýþyerlerinde yapýlan iþ itibarý ile kullanýlan makineler hareketli aksamý çok ve hýzlý devirli 
makinelerdir. Hareketli aksamlara koruyucusuz veya yetersiz koruyucu varken çalýþanlarýn 
temas etmesi halinde büyük olasýlýkla uzuv kayýplý bir olay meydana gelebilir.Olay ölümle 
sonuçlanabilirse de bu olasýlýk zayýf görülmüþtür.
Tüm bu hususlar dikkate alýnarak koruyuculardan kaynaklana bir kaza meydana geldiði 
takdirde bunu sonucu olarak þiddeti 4 olarak belirlenmiþtir.

Þ=4

5.5.4.Risk faktörünün hesaplanmasý:

Olabilirlik ve þiddet belirlendiðine göre ikisinin çarpýmý;

R=OXÞ
R=4X4=16                 R=16
 Risk faktörü olarak elde edilmiþtir.

5.5.5.Risk faktörünün deðerlendirilmesi;
5.5.1.'de tanýmlanan risk matrisimiz ve kabul edilebilirlik sýnýrlarýmýza göre bu deðer dikkate 
deðer riske yakýn kabul edilemez risktir. Ýþin önemine göre durdurma imkaný yoksa bile 
derhal çalýþma yapýlarak önlem alýnmalýdýr.

6.ÖNLEMLERÝN BELÝRLENMESÝ

Alýnmasý gerekli önlemler ekibimiz tarafýnda aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.

· Ýþyerindeki tüm makinelerin incelenerek koruyucusu olmayanlarýn veya koruyucusu 
uygun olmayanlarýn tespit edilmesi.

· Makinelerin imalatçý firmalarý ile irtibat kurularak ve literatür araþtýrmasý yapýlarak 
uygun koruyucularýn belirlenmesi

· Belirlenmiþ olan koruyucularýn yerlerine takýlmasý.

· Bakým onarým ekibine her bakýmdan veya onarýmdan sonra koruyucularýn mutlaka 
yerine takýlmasý talimatýnýn verilmesi ve bu talimatýn görev tanýmlarýna yazýlmasý,

· Uygun periyotlarla iþ güvenliðinden sorumlu teknik elemanlar tarafýndan 
koruyucularýn kontrol edilmesi.
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· Personelin konuya iliþkin eðitilmesinin saðlanmasý.

7.KARARLAÞTIRILAN ÖNLEMLERÝN UYGULANMASI

· Yukarýda (6.maddede) belirlenen önlemlerin uygulanmasý için iþyerinin kaynaklarý 
ve imkanlarý deðerlendirilerek bir eylem planý yapýlmalý ve bir takvim oluþturulmalýdýr.

· Eylem planýnda yapýlacak iþler detaylandýrýlmalý ve her bir safhasýnýn sorumlularý 
belirlenmelidir.

· Planýn tamamýnýn uygulanmasýndan bir üst düzey yetkili sorumlu olarak 
belirlenmelidir.

· Belirlenen takvim en kýsa zamanda uygulamaya konulmalýdýr.

8.UYGULAMANIN ÝZLENMESÝ VE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

Kararlaþtýrýlan uygulama planý gerçekleþtirildikten sonra çalýþmalar belirli bir süre izlenmeli, 
aksaklýklar veya yetersizlikler tespit edilirse yeni iyileþtirme planlarý yapýlmalý ve 
uygulanmalýdýr.

9.PERÝYODÝK RÝSK ANALÝZLERÝNÝN YAPILMASI

Her halükarda iþyerindeki tehlikelerin büyüklüðü, çalýþan sayýsý, çalýþanlarýn eðitim durumu, 
teknolojik deðiþmeler ve yasal þartlar da dikkate alýnarak risk deðerlendirmesi çalýþmalarým 
için bir periyot belirlenmeli ve bu çalýþmalar tümüyle tekrar edilmelidir.
Ayrýca;

· Yeni bir makine ekipman alýnmasý durumunda,
· Teknoloji deðiþikliðinde,
· Üretim tarzý ve þekli deðiþtiðinde,
· Personel yapýsýnda ciddi anlamda deðiþiklik olduðunda,
· Ýþ Kazasý ve meslek hastalýklarý durumunda
· Ýþ Saðlýðý Güvenliði kurulu veya uzmanýnýn gerek görmesi durumunda

Belirlenen alanlarda risk analiz ve deðerlendirme çalýþmalarý yapýlmalýdýr.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
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