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Amaç

Katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve 

genel kuralları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

44
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Öğrenim Hedefleri

Bu oturumun sonunda katılımcılar;

ü İş Sağlığı ve Güvenliğini tanımlar,

ü İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve 

uluslararası düzeydeki düzenlemeleri  sıralar,

ü İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun temel 

özelliklerini ve başlıca düzenlemelerini açıklar, 

ü İşveren yükümlülüklerini sıralar. 55
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İş Sağlığı ve Güvenliği 

66

ü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışanların
sağlığını  ve  iyilik halini bozabilen, işyerinde 
ortaya çıkabilecek veya işyerinden 
kaynaklanabilecek tehlikeleri,  topluma ve genel 
çevreye olası etkilerini de hesaba katarak, 
öngörme, tanıma, değerlendirme ve kontrol 
etme bilimi olarak tanımlanır.

Alli, BO. Fundamental principles of occupational health and safety. International Labour Office – Geneva: ILO, 2nd 
ed 2008 URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms
_093550.pdf Erişim Tarihi: 18.08.2016
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Çalışanları korumak 

ve 

işyeri güvenliğini sağlamaktır.

77

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
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{89A7942B-4F86-447F-94EF-502652AA9435}

Çalışan
Sağlığı

{C1BC5B03-7EC5-46EB-A408-6BEEAE91E6BA}

Fiziksel Riskler

{82F22E4C-926E-40D6-A049-81F9A3C8F6F2}

Psikososyal Riskler

{6D156191-EA21-4651-AD7A-91E29F5DB58B}

Biyolojik Riskler

{419BA134-09AC-4FFF-A9DE-7431552D3FCB}

Kimyasal Riskler

{DC8BA8DC-ABC0-4A0B-9FEE-2120CE772CBB}

Ergonomik Riskler

{5251B575-F1CF-434D-8988-FE2868E7F0F4}

Kişisel Özellikler
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{42D92002-900A-4A46-9DCC-DDC5FEDF0113}

1788

{942B8C08-85A5-4EBD-94AF-0B71FA62637D}

Baca temizleme işinde en küçük çalışma yaşı 8

{E96B85B5-56CE-469A-A02C-E1FDB807CF18}

1802

Çırakların Sağlık ve Ahlakı Kanunu (İngiltere)

{691B795C-D55A-48D8-9E70-6074FFE70252}

Günlük çalışma süresinin 12 saat ile sınırlandırılması

{C826438B-D886-4781-90E1-E33F4271BE6B}

1819

En küçük çalışma yaşı 9

{CEC792F1-C3B8-442F-ADF4-4A747771106A}

1833

Fabrikalar Kanunu (İngiltere)

{201A405F-7F06-4815-B825-A3489D150B6E}

Baca Temizleme Kanunu (İngiltere)

En küçük çalışma yaşı 10Pamuklu Dokuma Fabrikalarının Düzenlenmesi Kanunu (İngiltere) 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasal Düzenlemeler

99
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ü 1865; Dilaver Paşa Nizamnamesi

ü 1869; Maadin Nizamnamesi

ü 1921; 151 sayılı Ereğli Maden Çalışanlarının Hukukuna 

İlişkin Kanun 

1010

İş Sağlığı ve Güvenliği 
İlk Yasal Düzenlemeler - Türkiye
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Uluslararası Düzenlemeler

ü İnsan Hakları Bildirgeleri

ü Avrupa Sosyal Şartı (SH Sözleşmesi), 04.07.1989/20215 

R.G. 

ü Çerçeve Direktif 89/391/EEC Sayılı AB Direktifi 

ü İSG ile Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı ILO Sözleşmesi, 

(13.01.2004/25345 RG) 

ü İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi, 

(13.01.2004/25345 RG) 

ü ISO 14001 ve OHSAS 18001
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T.C. Anayasası

1212

Ulusal Düzenlemeler -1

Madde 48. Herkes, dilediği alanda çalışma ve 

sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler 

kurmak serbesttir.
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T.C. Anayasası 
Madde 49. Çalışma Hakkı ve Ödevi:
Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, 
çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma 
hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri 
korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği 
önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak 
ve çalışma barışını sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır.

1313

Ulusal Düzenlemeler -2
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T.C. Anayasası 
Madde 50. Çalışma Şartları ve Dinlenme 
Hakkı: 
ü Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 

çalıştırılamaz.
ü Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği 

olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunurlar. 

ü Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve 
bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları 
kanunla düzenlenir.

1414

Ulusal Düzenlemeler -3
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Umumi Hıfzısıhha Kanunu
(6.5.1930-1593)

50+ işçi varsa: Doktor bulunacak, hastanesi 
olmayan veya şehir haricindeki yerlerde hasta 
odası ve ilk yardım vasıtaları bulundurulacak. 

Ulusal Düzenlemeler -4
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ü İş Kanunu – 2003

Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işverenler, 
Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri 
dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması 
gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, 
ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini 
yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike 
derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi 
çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla 
yükümlüdür. 
(Madde 81/4857) 

Ulusal Düzenlemeler -5
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Ulusal Düzenlemeler -6

ü İş Kanunu 

Eşit davranma ilkesi: İş ilişkisinde dil, ırk, 
cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım 
yapılamaz. 
(Madde 5/4857)
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Ulusal Düzenlemeler -7
ü İş Kanunu 
Çalışma süresi: Genel bakımdan çalışma süresi haftada 
en çok 45  saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, 
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanır.
• Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, 

işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 
saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. 

• Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat az 
çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

     (22.05.2003/4857/63)
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Kapsam

Kapsam ve İstisnalar Madde: 2

İstisna

ü Kamu ve özele ait bütün işler ve işyerleri
ü Çırak ve stajyerler dahil tüm istihdam edilenler

ü TSK, Genel Kolluk Kuvvetleri, MİT Faaliyetleri
ü Ev hizmetleri, bağımsız çalışanlar
ü Hükümlü ve tutsaklara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri
ü Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri

Kapsam ve İstisnalar
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    KAMU (MEMUR) ÖZEL (İŞÇİ) 

   

  

İSG 
ÇALIŞAN

İSG
 

ÇALIŞAN
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{9F174D0C-8397-427B-95A6-568B0A543E82}

Reaktif Yaklaşım (Olay Sonrası)

Tazmin eden yaklaşım içerir.

{AE2B93CC-63A5-49E6-A2A7-E16CD8C1C9EB}

Proaktif Yaklaşım (Koruyucu) 

{587ABED2-3372-4D5F-8BA4-74C6CB5484DA}

Çalışan katılımı, 

Risk değerlendirmesi,

{E2528DE1-3E59-48E2-9F68-E1FC9D5C38C5}

Önleme ve koruma temel yaklaşımlarındandır.

Olmuş olay ile ilgilenir,     
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İşveren
ü Kamu kurum ve kuruluşlarında işveren kurum 

amiridir.
ü Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlüdür. (Madde 4/6331)
ü İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet 

 alınması işverenin sorumluluklarını kaldırmaz.
ü İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali 

yük getirmeyecek şekilde sunulur. Harcamalar 
işveren tarafından yapılır.
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İşyeri

{1DA5AF7C-6281-47D2-B450-78736DAC9BF5}

İşyeri

Maddi Unsur

{A66A912A-1AAA-4AC4-8795-45410556E716}

Maddi Olmayan Unsur

{3B4F09D5-D074-4007-9D70-9EE8C993447E}

Bağlı Yerler

{BF47FB96-AEFF-404C-BD81-86A7574E36D1}

Eklentiler

{8A3C72EF-4A56-4FAD-AA62-1BF554AE4416}

Araçlar

2424

ü Mal veya hizmet üretmek 
amacıyla maddi olan ve 
olmayan unsurlar ile 
çalışanın birlikte 
örgütlendiği, 

ü İşverenin işyerinde ürettiği 
mal veya hizmet ile nitelik 
yönünden bağlılığı bulunan 
ve aynı yönetim altında 
örgütlenen işyerine bağlı 
yerler ile, 

ü Dinlenme, çocuk emzirme, 
yemek, uyku, yıkanma, 
muayene ve bakım, beden 
ve mesleki eğitim yerleri ve 
avlu gibi diğer eklentiler ve 
araçları da içeren 
organizasyonunu tanımlar.

     (Madde 3/6331)
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Tehlike Sınıfı
ü İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin 

özelliği, 
ü İşin her safhasında kullanılan veya ortaya 

çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem 
ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili 
diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için 
belirlenen tehlike grubunu tanımlar.

ü İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o 
işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

2525
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 İşyeri Tehlike Sınıfları

2626

{76B2D09A-DAB8-4374-A04B-E3D4668D17CE}

Çok Tehlikeli

{C3FFF21A-547D-4502-A7AD-B96D4BDECA70}

Tehlikeli

{F185417F-3C6F-4673-AB43-F619274BCA79}

Az Tehlikeli

Ø Hastaneler
Ø Halk Sağlığı Laboratuvarları

Ø İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Ø Toplum Sağlığı Merkezleri
Ø Aile Sağlığı Merkezleri

Ø İl Sağlık Müdürlükleri
Ø İlçe Sağlık Müdürlükleri
Ø Halk Sağlığı Müdürlükleri
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{3135D239-B424-4B99-BA6D-66A1F2A7ADEC}

İSG Profesyonellerinin Çalışma Süreleri

{302B48BD-3B9D-4DD1-A2BF-C89B9CE792E1}

Çalışanların İSG Eğitim Süreleri

{99E75E08-5515-40BD-BBF5-6EF085579CF7}

{1546D5A2-6DAC-4B70-9719-6358DBECA3B6}

Risk Değerlendirmesi

2 yıl – 4 yıl – 6 yıl

{6AC9983E-D0CB-4278-986E-C0A42DA821CC}{A8E3FC70-BDA3-4090-B59E-7ADC514A4238}

8 saat – 12 saat – 16 saat

{4AC21B79-710F-49DC-8C4E-D18A17EA1153}

Çalışanların Mesleki Eğitim Zorunlulukları

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlardanÇalışanların Sağlık Gözetimi Aralıkları1 yıl – 3 yıl – 5 yılİş Güvenliği Uzmanı 10 dk – 20 dk – 40 dk  / İşyeri Hekimi; 5dk - 10 dk – 15 dk

{B59133E0-CC3A-463F-AC1A-1B6CBF368BC6}

{86D8360C-08FE-4355-920D-F935CE581CA4}

Acil Durum Planı 

{CD5BAEA5-E195-40FD-9B63-A03BAEDB3B9A}

 İşyeri Tehlike Sınıflarına Göre Uygulamalar

2727
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İşverenin Yükümlülükleri 
(Koordinasyon, Gözlem, Denetim vb.) 

Tehlike sınıfına göre İSG 
profesyoneli istihdam eder.
 (1.7.2017 tarihine kadar 

istisna var)

50 çalışandan fazla ve devamlı 
(en az 6 ay) faaliyetteki işyerleri 

İSG Kurulu oluşturur

Risk 
Değerlendirmesi

Sağlık Gözetimi Çalışanların 
Eğitimi

Çalışan 
Temsilcisi

Kayıt ve Bildirim

Acil Durum Planı İlk Yardım Eğitimi Yangın ve 
Tahliye 

Çalışanların 
Bilgilendirilmesi
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ü İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer 
Sağlık Personeli Bulundurma Yükümlülüğü:

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden 

korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için 
işveren; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve gerekirse 

diğer sağlık personeli bulundurmalıdır.  (Madde 6/6331)

2929

İşverenin Yükümlülükleri
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ü İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

alınması gereken tedbirleri işverene bildirir ve 

uygulanmasını sağlar.

ü İşverence yerine getirilmemesi durumunda 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
bildirimini yapar. (Madde 8.2/6331)

3030

 İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının 
Yükümlülükleri
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İşyeri Hekiminin Görevleri
ü Rehberlik
ü Risk Değerlendirmesi ekibinde yer alır
ü Sağlık Gözetimi
ü Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
ü İlgili Birimlerle İşbirliği

* Bulunması halinde Diğer Sağlık Personeli ile birlikte çalışır.
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İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

ü  Rehberlik 

ü  Risk Değerlendirmesi ekibinde görev alır

ü  Çalışma Ortamı Gözetimi

ü  Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

ü  İlgili Birimlerle İşbirliği

3232
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Diğer Sağlık Personeli ve Görevleri
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek 

üzere 
Bakanlıkça belgelendirilmiş 

Hemşire, 
Sağlık memuru, 

Acil tıp teknisyeni ve 
Çevre sağlığı teknisyeni 

diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri 
hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.
≥ 10 çalışanı olan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 
bulundurulmalıdır. 

3333
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ü İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve 
personele sahip olan birimi ifade eder. 

    (Madde 3/6331)

3434

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
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Kayıt 

İşveren, işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine 
ilişkin her türlü kaydı;
ü İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl 
süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.
ü Çalışanın başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, 
yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep 
eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay 
içerisinde gönderir.
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{4D20ED34-B022-422A-BB2E-824C48AAB218}

SGK

SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUCULARI İŞ KAZASIMESLEK HASTALIĞI 

{A83A6345-E2FF-49D5-AB69-40D8AAA6D131}

İŞVEREN 

İŞ KAZASI

{C2BAF630-5EAE-4619-A2F9-15F5D7D02720}

3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BİLDİRİR

{74A57587-0FA5-4534-A01A-02D310AB027F}

10 GÜNÜ İÇİNDE BİLDİRİR

MESLEK HASTALIĞI

    (Madde 14/6331)

 Bildirim

3636
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Çalışan temsilcisi iş sağlığı ve güvenliği konularında;

ü  İşverene önerilerde bulunma, gerekli tedbirlerin 
alınmasını isteme gibi konularda işyerindeki tüm 
çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlamak 
üzere,

ü Çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle 
belirlenemediği durumda atama yoluyla,

ü İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri 
sendika temsilcileri çalışan temsilcisi  olarak da 
görev yapar.

Çalışan Temsilcisi 
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İşveren, 
ü İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek 

tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için
risk değerlendirmesi yapmak üzere,

ü Risk değerlendirmesi için ekip oluşturarak,
ü Yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel 

politika gerektiren gruplar ile  kadın çalışanların 
durumunu da dikkate alarak risk değerlendirmesini 
yapar ya da yaptırır.

Risk Değerlendirmesi 
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{84ECDB5D-D2BC-4721-B4C5-91E2C9829105}

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

{1CD58A06-8F35-4A4D-A572-F054F55E87E3}

İşveren veya Vekili

{DFBB4F06-D0D4-4605-A365-906A0308318E}

Çalışan Temsilcileri

İşyerindeki Tüm Birimleri Temsil Edecek Şekilde Belirlenen Çalışanlarİş Güvenliği Uzmanı

{7EDEE131-EED3-43E6-8C9D-5883DC10667B}

İşyerindeki Destek Elemanları

İşyeri Hekimi

* Risk değerlendirmeleri çalışmaları için gerekli araç, gereç, mekan ve zaman 
işverence karşılanır.

Risk Değerlendirme Ekibi

3939
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İşveren;
ü Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve 

taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan 
sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate 
alarak, 

ü Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk 
yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip 
ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi 
görevlendirerek,

ü Araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları 
yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını 
sağlar.

Acil Durum Planları
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Destek Elemanı
Ø Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, 

koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri
konularda özel olarak görevlendirilmiş  uygun donanım ve 
yeterli eğitime sahip çalışanlardır.

 Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli

Arama Kurtarma 
Tahliye Ekibi 1/50 1/40 1/30

Yangınla 
Mücadele Ekibi 1/50 1/40 1/30

İlk Yardım Ekibi 1/20 1/15 1/10
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{A41B1C9A-2367-4BAD-99F8-BB2DC0E28700}

İşe başlamadan önce

{05F04A2E-8467-4234-9B1D-4A95A8AF7B95}

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce

{1096F237-3908-412B-AFEE-C6909AA64AA5}

Çalışma yeri veya iş değişikliğinde

{FD89252C-5511-4FD2-B458-002B2528BC77}

İş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde

{753C2A80-D7FC-47FF-893E-E4EE19942314}

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

4242
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EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlk yardım.

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)  İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma.
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Az 
Tehlikeli Tehlikeli Çok 

Tehlikeli
Eğitim Süresi 8 saat 12 saat 16 saat

Eğitim Tekrarı 3 yılda bir 2 yılda bir Yılda bir

ü Eğitim öncesi seviye tespiti

ü Eğitim sonrası ölçme ve değerlendirme

ü Belgelendirme

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimi
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{E2127521-4CB4-416C-959E-902D5619AC70}

İSG Kurulu
{D1D10696-3DE9-430A-BA34-AECFD3F9E34D}

İşveren / İşveren Vekili

{CE2AB3C8-1FCB-4FB7-8EA6-450EFAFB4018}

İşyeri Hekimi

{06A35283-94F1-46E6-B476-2E50FFFD46FB}

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yönetmekle Görevli Bir kişi*

{E9F1B354-B08E-4A55-8904-31E574BEE04B}

İş Güvenliği Uzmanı

{C2CECF77-1857-4157-BAE9-65B45D2C9127}

Bulunması Halinde Sivil Savunma Uzmanı*

{787025CB-D0D6-4F62-9910-10638435ABE6}

Bulunması Halinde Formen, Ustabaşı veya Usta

Çalışan Baş Temsilcisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

K
urulu

n 
sekret
eryası
nı iş 

güvenl
iği 

uzm
an

ı 
yürütü

r.
İşvere
n kurul 
kararla
rından 

İSG
 

m
evzu
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uygun 
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ı 
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ü İşe girişlerde,
ü İş değişikliğinde,
ü İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle 

tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 
dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,

ü İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile 
işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen 
düzenli aralıklarla periyodik muayene yapılır.

Çalışanların Sağlık Gözetimi -1
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Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli

Muayene 
Tekrar Süresi 
(en geç)

5 yılda bir 3 yılda bir Yılda bir

Çalışanların Sağlık Gözetimi -2
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İş Sağlığı ve Güvenliği 
İlgili Bazı Yönetmelikler -1

ü Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
ü Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin             

Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
ü Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında  

Yönetmelik
ü Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
ü Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında            

Yönetmelik
ü Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
ü Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
ü Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk  Bakım 

Yurtlarına Dair Yönetmelik
ü Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
ü Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
ü Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
ü Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik
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ü Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
ü Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya       

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
ü Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
ü Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların       

Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
ü Tozla Mücadele Yönetmeliği
ü Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
ü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
ü Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
ü Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
ü Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
ü Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
      Hakkında Yönetmelik
ü Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği 
İlgili Bazı Yönetmelikler -2
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ü Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında             
Yönetmelik

ü Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması HakkındaYönetmelik
ü İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
ü İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında          

Yönetmelik
ü İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
ü İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
ü İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
ü İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
ü İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
ü İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin            

Yönetmelik
ü İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri    

Hakkında Yönetmelik
ü İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
ü İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği 
İlgili Bazı Yönetmelikler -3
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Bu sunumda söz edilen 
iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 

yasal düzenlemelerden birini söyleyiniz.

Özet

5151



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
GENEL KONULAR



ÇALIŞANLARIN
 YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI



Amaç

Katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği konularında, 
çalışanların yasal hak ve sorumlulukları 
hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

4



Öğrenim Hedefleri

Bu sunumun sonunda katılımcılar, iş sağlığı ve 
güvenliği konularında;

Çalışanların haklarını sayar,

Çalışanların sorumluluklarını sıralar.

5



Tanımlar
 Çalışan: 

Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın 
kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek 
kişiyi tanımlar. 
(Madde 3-b/6331)

 İşveren: 
Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut 
tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları tanımlar.
(Madde 3-ğ/6331)

6



Çalışanların Hakları

Bilme Hakkı
Eğitim Hakkı
Görüş Bildirme ve Katılma Hakkı
Seçme ve Seçilme Hakkı
Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
Sağlık Gözetiminden Yararlanma Hakkı

7



Bilme Hakkı

 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, 
çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin 
özelliklerini de dikkate alarak yapacağı iş, 
çalışacağı işyeri ile ilgili riskler, önlemler ve 
kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumlulukları 
konuları hakkında bilgilendirir. 

    (Madde 16-1/6331)
8



Eğitim Hakkı

 İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerini işe başlamadan önce, çalışma yeri 
veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının 
değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji 
uygulanması hâlinde almalarını sağlar. 

    (Madde 17-1/6331)

9



Görüş Bildirme ve Katılma Hakkı

 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
konularda çalışanların görüşlerinin alınması, 
teklif getirme hakkının tanınması ve bu 
konulardaki görüşmelerde yer alma ve 
katılımlarının sağlanmasıyla yükümlüdür. 

    (Madde 18-1a/6331)

10



Seçme ve Seçilme Hakkı

 İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler 
ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak 
dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, 
çalışanlar arasında yapılacak seçim veya 
seçimle belirlenemediği durumda atama 
yoluyla belli sayıda çalışan temsilcisi 
belirlemekle yükümlüdür. 

   (Madde 20-1/6331)
11



12

 Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan 
çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı 
işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun 
tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına 
karar verilmesini talep edebilir.
 Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde 
karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler 
alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. 
 (Madde 13/6331)

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı



 İşveren;
Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve 
güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi 
tutulmalarını sağlar.
 Çalışanların;
 İşe girişlerinde,
 İş değişikliğinde, 
 İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle 
tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 
dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,
 İşin devamı süresince tehlike sınıfına göre düzenli 
aralıklarla muayenesi sağlanır. (Madde 15 / 6331)

Sağlık Gözetiminden Yararlanma Hakkı

13



 Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki 
talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve 
hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen 
diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini 
tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
 (Madde 19/1,2-6331)

Çalışanların Yasal Sorumlulukları -1

14



Çalışanların Yasal Sorumlulukları -2
 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, 

taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara 
uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik 
donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak 
çıkarmamak ve değiştirmemek,

 Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru 
kullanmak ve korumakla yükümlüdür. 

    (Madde 19/1,2-6331)
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 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve 
binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve 
yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma 
tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene 
veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek ile 
yükümlüdür. 
(Madde 19/1,2-6331)

Çalışanların Yasal Sorumlulukları -3

16



 Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde 
tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların 
giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan 
temsilcisi ile işbirliği yapmak,

 Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş 
birliği yapmakla yükümlüdür. 
(Madde 19/1,2-6331)

Çalışanların Yasal Sorumlulukları -4
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Özet

 
Tanımlar (Çalışan, İşveren)

 Çalışanların hakları (Bilme, Eğitim, Görüş 
Bildirme ve Katılma, Seçme ve Seçilme, 
Çalışmaktan Kaçınma)

 Çalışanların sorumlulukları (Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri, Talimat Uyumu, Makine – Malzeme, 
KKD, Tehlike Bildirimi, İşbirliği)
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Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
GENEL KONULAR



    İŞ KAZASI ve 
MESLEK HASTALIĞINDAN 

DOĞAN HUKUKİ SONUÇLAR



Katılımcılar, iş kazası ve meslek 
hastalıklarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi 
sahibi olacaklardır.

Amaç

4



Bu sunumun sonunda katılımcılar;
 İş kazası ve meslek hastalıklarını tanımlar,
 Kayıt ve bildirim süreçlerini sıralar,
 SGK, Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku açısından 

hukuksal sonuçlarını açıklar,
 Konuya ilişkin işveren ve çalışanların sorumluluk 

ve yükümlülüklerini sayar.

Öğrenim Hedefleri

5



6

İş Kazası -1

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle 
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya 
vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli 
hâle getiren olay. 
     (Madde 3-g/6331)



7

İş Kazası -2

 Çalışanın işyerinde bulunduğu sırada, işveren 
tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi 
nedeniyle, çalışan kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte  olduğu iş veya 
çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

 Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin 
yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen 
ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da 
ruhen özre uğratan olaydır. (Madde 13/5510)



8

İş Kazası -3

 Bir işverene bağlı olarak çalışan çalışanın, görevli 
olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi 
nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda,

 Emziren kadın çalışanın, çocuğuna süt vermek için 
ayrılan zamanlarda. (Madde 13/5510)
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Meslek Hastalığı -1

Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan 
hastalık. 
(Madde 3-l/6331)



10

Meslek Hastalığı -2

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya 
yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden 
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, 
bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. 
(Madde 14/5510)



11

Ramak Kala Olay

İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş 
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu 
halde zarara uğratmayan olaydır. 
(Madde 4-d/İSG RD Yön.)



12

“Decent work – Safe work”, Introductory report to the XVIIth World Congress on Safety and Health at Work, 2005

Ölüm

3 günden fazla işe gidememe

1-3 gün işe gidememe

İlkyardım gerektiren yaralanma

Ramak kala olay

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/intrep.pdf
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/intrep.pdf


İş Kazası ve Meslek Hastalığından  
Doğan Hukuki Sonuçlar -1

  İşveren / vekilleri / 3. şahıslara;

 İSG Kanununa göre İdari Para Cezaları,

 SGK Kanununa göre Rücu Davaları,

 Borçlar Kanununa göre    Tazminat Davaları,

 Türk Ceza Kanununa göre    Ceza Davaları 
açılabilir. 13



Geri alma anlamına gelir. SGK tarafından 
karşılanmış olan zararlar tutarının, kusurlu işverene 
veya kusurlu üçüncü şahıslara ödettirilmesinden 
ibarettir. 
(Madde 21,23/5510)

Rücu

14



İşverenin Gözetme Borcu
 Önlem almak
 Denetlemek
 Eğitim vermek
 Eğitime katılımı sağlamak
İdari Yaptırımlar
 Kapatma
 Durdurma
 Alıkoyma
 Para cezası

İş Kazası ve Meslek Hastalığından  
Doğan Hukuki Sonuçlar -2

15



İşveren, 
İş Kazasında;
 İşyerinin bulunduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine 
derhal, 
 Sosyal Güvenlik Kurumuna da en geç kazadan sonraki 
üç işgünü içinde bildirmek zorundadır.
Meslek Hastalığında;
Çalışanın meslek hastalığına yakalandığını veya 
çalışanın meslek hastalığına maruz kaldığı kendisine 
bildirilen işveren durumu öğrendiği günden başlayarak üç 
işgünü içinde SGK’ya bildirmesi gerekir. 
    (Madde 14-2 / 6331)

İş Kazası ve Meslek Hastalığından  
Doğan Hukuki Sonuçlar -3

16



Sağlık Hizmeti Sunucuları;
Kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç 10 (on) gün 
içerisinde SGK’ya bildirir.

Yetkilendirilen Sağlık Hizmeti Sunucuları;
Meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 
(on) gün içinde SGK’ya bildirir. 
     (Madde 14-4/6331)

İş Kazası ve Meslek Hastalığından  
Doğan Hukuki Sonuçlar -4

17



SGK Sağlık Yardımı
İş Kazası (İK) ve Meslek Hastalığı (MH) 
sonucunda zarar gören çalışana;

  Her türlü sağlık yardımını yapar. 
  Geçici iş göremezlik ödeneklerini öder. 
  Çalışana ya da hak sahiplerine gelir bağlar.

Bu harcamalar Borçlar Yasası hükümlerine 
göre rücu edilir.

18



Maddi Zararlar
Bedensel Zarar 
1.Tedavi giderleri,
2.Kazanç kaybı,
3.Çalışma gücünün 
azalmasından ya da 
yitirilmesinden doğan kayıplar,
4.Ekonomik geleceğin 
sarsılmasından doğan kayıplar.
(Madde 54/TBK)

    Ölüm
1. Cenaze giderleri,
2. Ölüm hemen 

gerçekleşmemişse tedavi 
giderleri ile çalışma 
gücünün azalmasından ya 
da yitirilmesinden doğan 
kayıplar,

3. Ölenin desteğinden 
yoksun kalan kişilerin bu 
sebeple uğradıkları 
kayıplar.

(Madde 55/TBK) 19



Geçici İş Göremezlik Ödeneği 
(Tazminatı)

Günlük Kazancın
Ayakta tedavilerde   2/3 (Üçte İkisi),
Yatarak  tedavilerde 1/2 (Yarısı) ödenir.    

20



%100: Sürekli Tam İş Göremezlik
%10 - %100: Sürekli Kısmi İş Göremezlik

Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranına Göre;
%100 Kayıp: Kazancın %70
 İstisnai olarak %100
%10 - %100 aralığındaki kayıplarda aynı oran, doğru 

orantı hesabı ile ödeme yapılır.
   

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği 
(Tazminatı)

21



 İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve 

 şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için 

hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; 

bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin 

niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin 

etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, 

işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş 

durdurulur. 

İşin Durdurulması -1 

22



 İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz 
kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere 
meslek veya durumlarına göre başka bir iş 
vermekle yükümlüdür.

23

İşin Durdurulması -2 



24

Özet

Hukuki sorumluluk şeması üzerinden tartışma.



Taksirle Ölüme 
Neden Olma     

(5237/85)
•Tek kişi Ölüm

        2-6 Yıl Hapis

•Bir/ Birden Fazla    

Ölüm, 2-15 Yıl 

•Bir/Birden Fazla

    Yaralanma 2-15 Yıl

İş Kazası veya Meslek Hastalığındaki 
Hukuki ve Cezai Durum Şeması

Taksirle 
Yaralanmaya 
Neden Olma 

(5237/89)
•3 aydan 1 yıla kadar 
hapis

•Adli Para Cezası

•  Birden fazla kişi
  6 ay-3 yıl arasında

İŞ  
HUKUKU 

 İSG 
Kanunu

İdari Para cezası

•İş kazalarını ve meslek
hastalıklarını 3 iş günü içinde
SGK'ya bildirmemesi
•Sağlık hizmeti sunucularının 
 iş kazalarını, yetkili sağlık 
hizmet sunucularının meslek
 hastalıklarını en geç 10 gün 
içinde SGK'ya bildirmemesi
•Risk değerlendirmesi 
yapılmaması
•İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği 
Uzmanı bulundurmama
•Ölümlü iş kazası sebebiyle
kamu ihalesinden yasaklanma

Manevi
Tazminat *  İşin   

Durdurulması

* İşten  

Alıkoyma

* İşyerinin 

Kapatılması

* Adli Para 

Cezası

Maddi
Tazminat

CEZA 
HUKUKU 

• Destekten 
Yoksun Kalma

• İş Göremezlik



Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
SAĞLIK KONULARI



MESLEK HASTALIKLARININ
SEBEPLERİ



  

Amaç 

Katılımcılar, meslek hastalıklarının sebepleri 

hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

44



  

Öğrenim Hedefleri
Bu oturumun sonunda katılımcılar;

ü Dünyada ve Türkiye’de meslek hastalıklarının 

görülme sıklığını karşılaştırır,

ü Meslek hastalığının tanımını yapar, 

ü Meslek hastalıklarının sebeplerini etkenlere göre 

sınıflandırır,

ü Meslek hastalıklarının tanı sürecini sıralar.
55



  

ü Genel Hastalıklar (Enfeksiyon Hastalıkları vb.)

ü İşle İlgili Hastalıklar (Kronik Hastalıklar vb.)

ü İşe Özgü Sağlık Sorunları   
•      İş Kazaları – Meslek Hastalıkları

66

Çalışanların Sağlık Sorunları

Bilir N, Yıldız AN, İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı-Hacettepe Üniversitesi Yayını, 3. baskı, 2014.



  

Görülme Sıklığına Göre 
Çalışanların Sağlık Sorunları

77

Genel 
Hastalıklar

İşle İlgili 
Hastalıklar

İşe Özgü Hastalıklar 
(Meslek Hastalıkları) 

Bilir N, Yıldız AN, İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı-Hacettepe Üniversitesi Yayını (3. baskı, 2014)



  

Meslek Hastalıklarının Sıklığı

88

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre;

ü Dünyada yılda 160 milyon meslek hastalığı,

ü İşle ilgili hastalıklar nedeni ile yılda yaklaşık 2,3 milyon 

ölüm olduğu tahmin edilmektedir.



  

SGK 2015 Yılı İstatistiklerine Göre

99

 
1.740.187  işyerinde toplam 19.850.860  çalışan istihdam 
edilmektedir. 

Söz konusu çalışanlarda;

ü 241.547  iş kazası,
ü 510 meslek hastalığı,
ü 65.361  kişinin sürekli iş göremez hale geldiği
ü 1.252 ölüm vakası saptanmıştır.



  
1010

Ülkeler arasında değişmekle birlikte,

ü Bir yılda her 1.000 işçi için 4 - 12 meslek hastalığı 
beklenirken, 

ü Bu sıklık ülkemizde 100.000’de 5 civarındadır.

Türkiye’de meslek hastalıkları 
arandığında saptanabilmektedir.

Ülke genelini yansıtan veriler bulunmamaktadır.

Türkiye’de Meslek Hastalıkları 



  

Tespit edebildiğimiz 
meslek hastalıkları 

beklenenin çok 
altındadır !

1111



  

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 
Başarı ile İzlendiğinde

Mesle
k 

Hastal
ıkları 

Tespit
i

İş 
Kazası 
Sayısı

1212



  

Meslek 
Hastalıkları

Kimyasal,
Fiziksel,
Ergonomik,
Biyolojik,
Psikososyal,
……
Faktörler

Kişisel ve Diğer 
Çevresel Faktörler

İş ile İlgili
Hastalıklar

1313



  

Meslek Hastalıklarının Tanımı -1

ü Meslek hastalıkları; işyeri ortamında bulunan 

faktörlerin etkisi ile meydana gelen 

hastalıkların ortak adıdır (6331 sayılı Kanun).

1414



  

Meslek Hastalıklarının Tanımı -2 

ü Zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan 
vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden -
sonuç, etki - tepki ilişkisinin ortaya konabildiği 
hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır. 
(WHO - ILO)

1515



  

Meslek Hastalıklarının Tanımı -
3

ü Meslek hastalığı, sigortalının  çalıştığı veya 
yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden 
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel 
veya ruhsal özürlülük halleridir. (Madde14/5510)

ü Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya 
çıkan hastalık. (Madde3/L/6331)

1616



  1717

ü İşe girmeden önce var olan veya çalışırken 
ortaya çıkan doğrudan iş yerinden 
kaynaklanmasa bile, işyerindeki faktörlerden 
etkilenir ve hastalığın seyri değişir.

ü İşyeri ortam faktörleri, çoğunlukla temel 
hastalık etkeni değildir.

Kalp damar hastalıkları, KOAH, kas iskelet 
sistemi hastalıkları, şeker hastalığı vb.

İşle İlgili Hastalıklar



  

Meslek Hastalıkları

ü  Kendine özgü bir klinik tablosu vardır.

ü  Hastalık etkeni bellidir.

ü  Hastalığın nedeni işyerinde olup iş ile hastalık 

arasında nedensel bir bağ vardır.

ü  İşyerinde alınacak teknik ve tıbbi önlemlerle meslek 

hastalıklarından korunulabilir.

1818



  

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen 
ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı 

tarih arasında geçen en uzun süredir.

Benzen için yükümlülük süresi 10 yıl,

Silikoz için 10 yıl,

Bisinoz için 3 yıl

1919
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 2008

Meslek Hastalıklarında 
Yükümlülük Süresi 



  

üZararlı etkinin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması 

için gereken en az süredir.
•Pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan 

işyerinde en az 3 yıl çalışmış olmak gereklidir.

•Gürültülü işte en az 2 yıl, gürültü şiddeti >85 dB olan işte en az 

30 gün çalışmış olmak koşulu aranır.

Meslek Hastalıklarında 
Maruziyet Süresi

2020
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 2008



  

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması

A Grubu: Kimyasal Maddelerle Olan Meslek Hastalıkları 

B Grubu: Mesleki Cilt Hastalıkları 

C Grubu: Pnömokonyozlar ve Diğer Meslekî Solunum 
                Sistemi Hastalıkları 

D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

E Grubu: Fizik Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları

2121Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 2008



  

Meslek Hastalıkları 
ü Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar
ü Fiziksel Etkenlere Bağlı Hastalıklar
ü Mesleki Enfeksiyonlar
ü Mesleki Akciğer Hastalıkları
ü Mesleki Cilt Hastalıkları
ü Mesleki Kas - İskelet Sistemi Hastalıkları
ü Mesleki Kanserler
ü Psikososyal Faktörlere Bağlı Hastalıklar

2222
Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 
2011.



  

ü Kimyasal Nedenler 
• Berilyum  
• Kadmiyum 
• Krom  
• Manganez 
• Arsenik 
• Cıva  
• Kurşun  
• Vanadyum  
• Antimon  

2323
Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 2011.

• Nikel 
• Bakır 
• Kalay  
• Çinko  
• Mineral asitler
• Hekzakarbonlar 
• Organik solventler 
• Flor ve hidroflorik asit 

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması -
1

• Boğucu gazlar
• Hidrosiyanik asit ve 

Siyanid bileşikleri 
• Azot oksitler
• Fosgen 
• Ozon



  

ü Fiziksel Etkenlere Bağlı Hastalıklar
• Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı

• Titreşime Bağlı Hastalıklar (El kol titreşimi, 

tüm vücut titreşimi)

• Hava Basıncındaki Değişikliklere Bağlı 

Hastalıklar (Hava basıncının artmasına / 

azalmasına bağlı hastalıklar) 2424
Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 2011.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması -2



  

ü  Fiziksel Etkenlere Bağlı Hastalıklar
• İyonlaştırıcı Radyasyona Bağlı Hastalıklar

• İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon ve

• Elektromanyetik Alanlara Bağlı Hastalıklar

2525
Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 2011.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması -3



  

ü  Mesleki Enfeksiyonlar
• Virüsler: Viral Hepatitler, Kuduz 
• Klamidya ve Riketsiyalar: Ornitozis, Q Humması, 

Kene Isırığı Hastalıkları (Lyme Hastalığı)
• Bakteriler: Şarbon, Brusella, Erisipeloid, Leptospira, 

Tetanoz, Tüberküloz, Tularemi, Yara Sepsisi
• Mantarlar: Kandida, Aspergillus, Cilt ve Mukoza 

Dermatozları, Koksidiomikozis, Histoplazmozis 
•  Parazitler: Kancalı Kurtlar, Şistozoma

2626
Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 2011.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması -4



  

• Silikoz

• Siliko - Tüberküloz

• Kömür İşçisi 

Pnömokonyozu

• Asbestin Neden 

Olduğu Hastalıklar

2727
Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 2011.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması -5

• İnsan Yapımı Sentetik 

Liflere Bağlı Akciğer 

Hastalıkları
• Sideroz
• Diğer Pnömokonyozlar
• Kaynakçı Akciğeri  

ü Mesleki Akciğer Hastalıkları-1



  

ü   Mesleki Akciğer Hastalıkları -2
• Sert Metaller ve Kobalta Bağlı Akciğer Hastalıkları 
• Mesleki Astım
• Mesleki KOAH
• Ekstrensek Alerjik Alveolit
• Alüminyuma Bağlı Akciğer Hastalıkları
• Toksik İnhalasyon Hasarları

2828

Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 2011.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması -6



  

ü Mesleki Cilt Hastalıkları
• Mesleki Kontakt Dermatitler

• Diğer Mesleki Dermatitler

2929

Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 2011.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması -7



  

ü Mesleki Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
• Birikimsel Travma Hastalıkları

• Bel Ağrıları

• Diz Darbelerine Bağlı Prepateller ve Subpateller 

Bursitler

•Madenci Nistagmusu

3030
Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 2011.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması -8



  

ü Mesleki Kanserler
• Benzene Bağlı Lösemiler

• Radyasyona Bağlı Lösemiler

• Asbest İlişkili Akciğer Kanseri

• Silika İlişkili Akciğer Kanseri vb.

3131
Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 2011.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması -9



  

ü Psikososyal Faktörlere Bağlı Hastalıklar
• İş Stresi
• Post Travmatik Stres Bozukluğu
• Tükenmişlik Sendromu
• Mobbing

3232
Meslek Hastalıkları Ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, İSGİP Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, 2011.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması -10



  

Meslek Hastalığına Neden Olan 
Etkenlerin Vücuda Giriş Yolları -1 

ü Akciğerler 
(Solunum yoluyla)

ü Ağız 
(Sindirim kanalı yoluyla)

3333Your health and safety at work: A Collection of Modules, Bureau for Workers’ Activities, International Labour Office, Geneva, 1996.



  

Meslek Hastalığına Neden Olan  
Etkenlerin Giriş Yolları -2 

ü Deri (Temas)

3434
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Occupational Dermatoses, 
http://www.cdc.gov/niosh/topics/skin/occderm-slides/ocderm27.html, Erişim tarihi: 17.8.2016

http://www.cdc.gov/niosh/index.htm
http://www.cdc.gov/niosh/topics/skin/occderm-slides/ocderm27.html


  

ü Meslek Hastalığında:
•     Lokal
•     Sistemik etkilenme olabilir.

ü Meslek Hastalıkları:
•     Akut
•     Kronik olarak ortaya çıkabilir.

Meslek Hastalıkları

3535
Your health and safety at work: A Collection of Modules, Bureau for Workers’ Activities, International Labour Office, Geneva, 1996.



  

Klinik incelemeler
Meslek anamnezi (Yaptığı iş)     Tıbbi Tanı
Laboratuvar incelemeleri

İşyeri ortam ölçümleri        Mesleki Neden

  
                   Meslek Hastalığı

Meslek Hastalığı Tanısı 
Nasıl Konur?

Bilir N, Yıldız AN, İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı-Hacettepe Üniversitesi Yayını (3. baskı, 2014)
36



  

Meslek Hastalıklarında SGK İşlem Süreci -1

Meslek Hastalığı Şüphesiyle 
SGK İl Müdürlüklerine 

Müracaat Eden Sigortalılar

3737



  

Meslek Hastalığı Şüphesiyle 
SGK İl Müdürlüklerine 

Müracaat Eden Sigortalılar

Üniversite Hastaneleri 
Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma 

Hastaneleri
Meslek Hastalıkları Hastaneleri 

3838

Meslek Hastalıklarında SGK İşlem Süreci -2



  

Meslek Hastalığı Şüphesiyle 
SGK İl Müdürlüklerine 

Müracaat Eden Sigortalılar

Devlet Üniversite Hastaneleri 
Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri

Meslek Hastalıkları Hastaneleri 

SGK Meslek Hastalıkları Kurulu

3939

Meslek Hastalıklarında SGK İşlem Süreci -3



  

Meslek Hastalığı Şüphesiyle 
SGK İl Müdürlüklerine 

Müracaat Eden Sigortalılar

Devlet Üniversite Hastaneleri 
Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma 

Hastaneleri
Meslek Hastalıkları Hastaneleri 

SGK Meslek Hastalıkları Kurulu

Yüksek Sağlık Kurulu
İTİRAZ

4040

Meslek Hastalıklarında SGK İşlem Süreci -4



  

ü Meslek Hastalıkları Hastaneleri

     (Ankara, Zonguldak, İstanbul)

ü Devlet Üniversite Hastaneleri (2008)

ü S.B. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (2011)

Meslek Hastalığı Tanısında 
Yetkilendirilen Sağlık Hizmeti Sunucuları

4141
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 2008



  

 İşyeri Ortam Ölçümleri -1

4242İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik/2013

Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
Kişisel Gürültü Maruziyeti
İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
Kişisel Titreşim Maruziyeti
Havadaki Kurşun Konsantrasyonu 
Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu 
Havadaki Amonyak Konsantrasyonu
Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu
Havadaki Benzen Konsantrasyonu 
Havadaki Toluen Konsantrasyonu 
Havadaki Ksilen Konsantrasyonu

Parametreler



  

 İşyeri Ortam Ölçümleri -2

43İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik/2013

Havadaki Hekzan Konsantrasyonu 

Havadaki Arsenik Konsantrasyonu 

Havadaki Cıva Konsantrasyonu 
Toz içerisindeki serbest silis analizi 
Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar 
Konsantrasyonu
Aydınlatma 
Termal Konfor 
Manyetik Alan Ölçümleri
Radyasyon Ölçümleri
Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri

Parametreler

Görsel: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
Ortam Ölçümleri Uygulamaları/2016



  

Meslek Hastalıklarının Tedavisi

ü Maruziyetin Kesilmesi 
   (Daha Fazla Etkilenmeyi Önlemek)

ü Spesifik Tedavi (Varsa)

ü Semptomatik Tedavi 
                      (Genel Destekleyici Tedavi)

4444Bilir N, Yıldız AN, İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı-Hacettepe Üniversitesi Yayını (3. baskı, 2014)



  4545İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yayınları



  

Özet

Çalışma ortamınızdan kaynaklanabilecek işle 
ilgili hastalık ya da meslek hastalıklarına etkeni 
de belirterek örnek veriniz.

4646



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
SAĞLIK KONULARI



HASTALIKTAN KORUNMA 
PRENSİPLERİ ve KORUNMA 

TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI



Katılımcılar, çalışma ortamında karşılaşabileceği 

hastalıklardan korunma prensipleri hakkında bilgi 

sahibi olacaklardır.

Amaç

4



Bu oturum sonunda katılımcılar; çalışma hayatında 
karşılaşabilecekleri, meslek hastalıkları dahil işle ilgili 
hastalıklardan korunmaya ilişkin;

ü Sağlık ve sağlık hizmetlerini tanımlar,
ü İş sağlığı uygulama ilkelerini sayar,
ü İşyeri risklerinin kontrolünde tıbbi, teknik ve yönetsel 

korunma yöntemlerini sıralar,
ü El yıkama konusunda farkındalık geliştirir.

Öğrenim Hedefleri

5



Sağlık Nedir ?

6



Sağlık

ü Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı 
değil; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam 
iyilik halidir. (DSÖ/1948) 

7



  

ü Bireysel - Bünyesel Nedenler 

ü Çevresel Nedenler
• Fizik Nedenler (Isı, Soğuk, Işık, Yaralanma)

• Kimyasal Nedenler (Kanserojenler, Zehirler)

• Vücut İçin Gerekli Bazı Madde Eksiklikleri (Vitaminler)

• Mikroplar

• Psikolojik Nedenler (Stres)

• Sosyal, Kültürel, Ekonomik Nedenler

Neden Hasta Oluruz?

88
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Sağlık Hizmetleri

ü Koruyucu  

ü Tedavi edici

ü Rehabilite edici

ü Geliştirici

T.C. İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü.  Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Hizmet Sunum Eğitim Programı. İzmir;2014



  1010

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

ü Kişileri Hastalıktan Korumak 

    (Birincil Koruma)

ü Hastalık Halinde Erken Tanı ve Tedavi 

    (İkincil Koruma)

ü Sakatlıkların En Aza İndirilmesi 

    (Üçüncül Koruma)
T.C. İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü.  Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Hizmet Sunum Eğitim Programı. İzmir;2014
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T.C. İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü.  Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Hizmet Sunum Eğitim Programı. İzmir;2014

Birincil Koruma

     Birincil korumanın amacı;

ü  Hastalık ortaya çıkmasını önlemek, risk 

faktörleri ve hastalık sıklığını azaltmaktır.

    (Örneğin; aşılar)



  1212T.C. İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü.  Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Hizmet Sunum Eğitim Programı. İzmir;2014

BİRİNCİL KORUMADA TEMEL OLARAK İKİ YOL İZLENİR

Tüm TOPLUMA Yönelik 
Girişimler

•İleri Tetkikler
•İlaçla Sağaltım

•Danışmanlık
•İzleme

•Esenlendirme

nToplumda Kolesterol 
Düzeyinin Düşürülmesi
nToplumda Kan Basıncının 
Düşürülmesi
nSigara Kullanım Düzeyinin 
Azaltılması 

Risk Faktörlerini Değiştirmeye 
ya da Oluşumunu Önlemeye 
Yönelik Sağlığı Geliştirme 

Girişimleri

Yüksek Riskli 
KİŞİLERE Yönelik  

Koruyucu ve 
Sağaltıcı Girişimler



  

İkincil Koruma

T.C. İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü.  Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Hizmet Sunum Eğitim Programı. İzmir;2014

    İkincil korumanın amacı: 
ü Asemptomatik kişilerin tespit edilerek istenmeyen 

etkilerin ortaya çıkmasını önleme 
ü Kadınlarda periyodik sitolojik muayene (Serviks 

Kanseri)
ü Meme kanseri tarama programı

1313



  

Üçüncül Koruma

T.C. İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü.  Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Hizmet Sunum Eğitim 
Programı. İzmir;2014

     Üçüncül korumanın amacı:
ü Semptomatik hastalığı olan kişilerin sekellerini en 

aza indirerek yaşam kalitesini artırmaktır.

ü Hastaları hastalığın nüksünden ve sakatlık ile 
sonuçlanmasından koruma için alınan önlemleri 
kapsar.

ü Kalp romatizması olan bir çocuğa hastalık belirtileri 
kaybolduktan sonra da belirli zamanlarda antibiyotik 
verilmesi vb. gibi

1414



  

Sağlıklı Yaşam Davranışları

ü Sağlıklı beslenme,
ü Düzenli fiziksel aktivite,
ü Sigara ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerden 

uzak bir yaşam,
ü Yeterli ve düzenli uyku,
ü Stresten uzak bir yaşam,
ü Güvenli cinsellik,
ü Güneşin zararlı etkilerinden korunma…

1515



  

Meslek Hastalıklarından      
Korunma İlkeleri

ü İşyerlerinde meslek hastalıklarına sebep 
olabilecek faktörlerin kaynağında kontrolü 
önceliklidir.

ü Ancak her zaman tamamen ortadan 
kaldırmak mümkün olmayabilir. 

ü Bu durumda, meslek hastalıklarından 
korunmak için bu faktörlerin insan sağlığı 
üzerindeki zararlı etkilerini en aza indirmek 

1616



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

    İş Sağlığı Uygulama İlkeleri

1. Uygun işe yerleştirme
2. İşyeri risklerinin saptanması
3. İşyeri risklerinin kontrolü
4. Aralıklı kontrol muayenesi
-------------------------------------------
5. Sağlık ve güvenlik eğitimi
6. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti

Bilir N, Yıldız AN, İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı-Hacettepe Üniversitesi Yayını, 3. baskı, 2014.1717



  

1. Uygun İşe Yerleştirme -1

ü Kişiye Ait Özellikler
– Risk grupları, 
– Hassas gruplar

ü İşe Ait Özellikler
      

Birincil koruma uygulaması olarak, 
işe giriş muayenesi ile 

1818
Bilir N, Yıldız AN, İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı-Hacettepe Üniversitesi Yayını, 3. baskı, 2014.



  

1. Uygun İşe Yerleştirme -2

İşe Giriş Muayenesi: İşe yeni alınan kişilerin, 
yapacağı işe fiziksel ve ruhsal olarak uygun olup 
olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılan tıbbi 
muayeneyi kapsar. 

1919



  

2. İşyeri Risklerinin Saptanması 

      İşyeri Ortam Faktörleri
ü Fiziksel 
ü Kimyasal
ü Toz 
ü Biyolojik
ü Ergonomik
ü Psikososyal
ü Yönetsel …..

2020



  

3. İşyeri Risklerinin Kontrolü

ü  Tıbbi Önlemler

ü  Teknik Önlemler

ü  Yönetsel Önlemler

2121

Bilir N, Yıldız AN, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayını, 3. Baskı, 2014.
Çizim: Your health and safety at work: A Collection of Modules, Bureau for Workers’ Activities, International Labour Office, 
Geneva, 1996.



  

ü İşe Giriş Muayeneleri
ü Periyodik Muayeneler
ü İşe Dönüş Muayeneleri
ü Eğitim  

Tıbbi Önlemler

2222



  

ü Kaynakta Kontrol
ü Kaynak - Çalışan Arasında
ü Çalışanda Alınacak Önlemler 

(Kişisel Koruyucu Donanım 
Kullanımı, Hijyen)

ü İşe Giriş Muayeneleri
ü Periyodik Muayeneler
ü İşe Dönüş Muayeneleri
ü Eğitim  

Tıbbi Önlemler

Teknik Önlemler 

2323



  

ü Kaynakta Kontrol
ü Kaynak - Çalışan Arasında
ü Çalışanda Alınacak Önlemler 

(Kişisel Koruyucu Donanım 
Kullanımı, Hijyen)

ü Vardiya Planlaması
ü Rotasyon Planlaması 

vb. 

ü İşe Giriş Muayeneleri
ü Periyodik Muayeneler
ü İşe Dönüş Muayeneleri
ü Eğitim  

Tıbbi Önlemler

Teknik Önlemler 

Yönetsel  Önlemler

2424



  

Teknik Önlemler -1
Kaynakta Kontrol Yaklaşımları

ü İşyerindeki tehlikelerden korunmak 
bakımından en etkili yaklaşım  riskin 
kaynakta kontrolüdür. 

ü Bu amaçla çeşitli mühendislik uygulamaları 
yapılır. 

2525



  

Teknik Önlemler -2

       YANLIŞ                                               DOĞRU

2626
Çizim: Çizim: Your health and safety at work: A Collection of Modules, Bureau for Workers’ Activities, International Labour Office, 
Geneva, 1996



  

Teknik Önlemler -3
Kaynakla Çalışan Arasında (Ortamda) 

Alınacak Önlemler
ü Havalandırma yöntemleri

• Genel havalandırma

• Lokal havalandırma
ü Ortam aydınlatması
ü Kapalı çalışma yöntemi 2727



  

Teknik Önlemler -4
Çalışanda Alınacak Önlemler

ü Kişisel Koruyucu Donanımlar 

•       Solunum Sisteminin Korunması 

        (Solunum Cihazları veya Maskeler)

•       Vücudun Korunması 

         (Ellerin, gözlerin, başın, ayakların korunması vb.)

2828



  

Eldiven Kullanım Amacı

ü Çalışanların  ellerinin  enfekte  materyalle 

kontaminasyonunu azaltmak,

ü Çalışanların  elleri  aracılığıyla  enfeksiyon  

etkenlerinin geçişini önlemek,

ü Çalışanların  ellerindeki floradan  enfeksiyon  

geçişini azaltmak. 

2929



  

Koruyucu Önlük Kullanım Amacı

ü Çalışanların giysilerinin kirlenmesini,

ü Bakterilerle kontamine olmasını, 

ü Cilde kan ve vücut sıvıların 
bulaşmasını önlemek.

3030



  

Yüz Bariyer Koruyucusu 
Kullanım Amacı 

Önlük ve eldivenlerin yanı sıra kan ya da vücut 

sıvılarının sıçrama olasılığı bulunan durumlarda 

yüz ve mukozaları korumak için yüz bariyer 

koruyucusu kullanılmalıdır.

3131



  

Yönetsel Önlemler

ü İşyerinin tertip ve düzeni

ü Vardiyaların düzenlenmesi

ü Rotasyon planlanması

ü Uzun süreli monoton çalışmanın engellenmesi

3232



  

ü Bir işte çalışan kişilerin belirli aralıklarla tıbbi 
muayeneden geçirilerek, yaptıkları işten 
etkilenip etkilenmediklerinin tespit edilmesi 
amacıyla yapılan kontrolleri kapsar. 

ü Periyodik sağlık muayeneleri sonucunda tespit 
edilen bulgulara göre çalışanların aynı işe 
devam edip edemeyeceği de doktor tarafından 
belirlenmelidir.

4. Periyodik Sağlık Muayenesi -1

3333

(Aralıklı Kontrol Muayeneleri)



  

4. Periyodik Sağlık Muayenesi -2
(Aralıklı Kontrol Muayeneleri)

ü Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin 
niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak 
uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk 
değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

• Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

• Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

• Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa

           olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

 *Ancak gerekli durumlarda bu süreler kısaltılabilir.

3434



  

4. Periyodik Sağlık Muayenesi -3
ü İşe Dönüş Muayeneleri: İş kazası veya 

meslek hastalığı sonrası muayeneler, 6 
aydan uzun süreli rapor veya işten uzak 
kalma sonrası işe dönüşte yapılan 
muayenelerdir.

ü Düzenli Aralıklarla Kontrolün Amacı; 
“ErkenTanı” 
Meslek Hastalıkları
Fizyolojik Bozulmalar (Görme, işitme ...)
Genel Sağlık Sorunları – HT, DM, KVH, ..

3535



  

5. Sağlık ve Güvenlik Eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitim Süreleri

3636



  

6. İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Hizmeti

3737

Toplum Sağlığı Merkezi (TSM İSG Birimi): İş sağlığı ve 
güvenliği hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilen Sağlık 
Bakanlığına bağlı TSMler.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan 
ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce 
kurulan ve işletilen müesseseler.

      İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan 
birim.



  

ü Çalışma alanında hijyen kurallarına uyulması,

ü İş kıyafetlerinin (KKD)  ve harici kıyafetlerin ayrı 

muhafazasının sağlanması,

ü El yıkamaya özen gösterilmesi.

Meslek Hastalıklarından Korunmada Önemli 
Bir Uygulama

3838



  

El yıkama: 
Ellerin su ve 
sabun ile 

El Yıkama

3939
Sağlık Bakanlığı Sağlık Personeline Yönelik El Yıkama ve El Dezenfeksiyonu Rehberi, 2008



  

   

 EL YIKAMA 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDEKİ 

EN TEMEL UYGULAMALARDAN BİRİDİR.

4040



  

En Sık 
Yıkanmayan 

Bölgeler

Daha Az Sıklıkta 
Yıkanmayan Bölge

Yıkana
n 

Bölge

El sırtı El 
ayası

4141

El Yıkamada İhmal Edilen Bölgeler

Sağlık Bakanlığı Sağlık Personeline Yönelik El Yıkama ve El Dezenfeksiyonu Rehberi, 2008



  

Eller ne 
zaman 
yıkanmalı;

El Yıkama

4242



  4343Milli Eğitim Bakanlığı Kişisel Hijyen ve Vücut Mekanikleri, Ankara, 
2012

ü Ellerin               

20 Saniye Boyunca 

Yıkanması Önerilir.

5 Endikasyon Kuralı 
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı. 



  

Meslek Hastalıklarından Korunmak 
Mümkündür - 1

ü Birinci Öncelik, Zararlı Etkenin Kaynakta Yok 
Edilmesidir.

 

4444



  

Meslek Hastalıklarından Korunmak 
Mümkündür -2

ü Birinci Öncelik, Zararlı Etkenin Kaynakta Yok 
Edilmesidir.

 
ü İkinci Öncelik, Etkenin Kaynakla Çalışan Kişi 

Arasındaki Mesafede Önlenmesidir.

4545



  

Meslek Hastalıklarından Korunmak 
Mümkündür -3

ü Birinci Öncelik, Zararlı Etkenin Kaynakta Yok 
Edilmesidir.

 
ü İkinci Öncelik, Etkenin Kaynakla Çalışan Kişi 

Arasındaki Mesafede Önlenmesidir.

ü Kişisel Koruyucu Donanımlar Son Seçenektir.

4646



  

Özet
ü Çalışma hayatınızda karşılaşabileceğiniz, 

meslek hastalıkları dahil işle ilgili hastalıklara 
bir örnek veriniz ve bu hastalıktan korunmaya 
ilişkin;

• Tıbbi
• Teknik ya da 

• Yönetsel 
       korunma yöntemlerinden birini söyleyiniz.

4747



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
GENEL KONULAR



İŞYERİ TEMİZLİĞİ ve DÜZENİ



Katılımcılar, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
uygulamaları açısından işyerlerinin temizliği 
ve düzeni hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Amaç

4



Bu sunumun sonunda katılımcılar;

 İşyeri tertip ve düzeninin önemini açıklar,
 Uygulamalarını sayar,
 Tekniklerini tanımlar,
 Temel kurallarını sıralar.

Öğrenim Hedefleri

5



Tertip, Düzen, Disiplin
 Tertip; İşyerinde kullanılan malzemeleri uygun bir 

sıraya, düzene koyma, sıralama. (TDK)

 Düzen; Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir 
hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. 
(TDK)

 Disiplin; Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle 
ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle 
uyması durumu. (TDK)

6



Tertip, Düzen, Disiplin Aşamaları
İşyerlerinde;

 Kullanılmayan alanlar, giriş ve çıkışa yakın yerler, iç ve 
dış duvar kenarları, bölme arkaları, dolap, masa 
boşlukları, çekmeceleri ve altları, kullanılmayan 
program panoları ve tertipli olmayan çalışma araç ve 
gereçleri tespit edilir, 

 Gerekli herşeyin herkes tarafından bulunabilecek ve 
yerine kaldırılabilecek biçimde düzenlenir  ve 
etiketlenir.

7



Tertip, Düzen ve Disiplinin 
Sağladıkları -1

 İşe hazırlık süresini azaltır,
Hataları azaltır, kaliteyi arttırır,
 İşin zamanında yapılmasını sağlar,
 İş güvenliğini sağlayarak iş kazalarını azaltır,
 İş ekipmanlarındaki arızaları en aza indirir,
Donanım verimliliğini arttırır,
 İşe bağlı şikayetleri azaltır, 
Güven ve itibarı arttırır. 8



Tertip, Düzen ve Disiplinin 
Sağladıkları -2

 İşinizi ve işyerinizi düzende tutar,
 İşyerinizi daha keyifli hale getirir,
Mesleki tatmini arttırır,
 İşinizin önündeki engelleri kaldırır,
Çalışanlar arası iletişimi güçlendirir.

                      Dağınıklık Verimlilik Kaybıdır!..
9



Tertip, Düzen ve Disiplin 
Yetersizliğinin Sonuçları

 Çalışma ortamı kalabalıklaşır, şartlar zorlaşır,
 Çalışanların arasında iletişim zorlaşır,
 İş araç ve gereçlerine ulaşma zaman alır,
 Gereksiz harcamalar artar,
 Gereksiz malzeme ve donanımla hizmet sunumu 

zorlaşır.

10



Temizlik

şyeri ortamının ve kullanılan tüm ekipmanların 

fiziksel, biyolojik ve kimyasal etkenler ile tozlardan 

arındırılması işlemidir.

11



Kirli İşyerindeki Sorunlar

Aydınlanma azalır,
Dikkatsizlik artar,
Çalışma ortamında iş kazası riski artar,
Çalışma araç ve gereçlerinin amortisman 

süreleri kısalır,
 İşyerinin ortam ekolojisi bozulur,
Çalışanların motivasyonu düşer.

12



Temiz İşyeri Uygulamalarının 
Amacı

 Kullanım dışı ve atık malzemelerin birikimini 
önlemek,

 İşyerinin periyodik temizlik programını yapmak ve 
uygulamak,

 Çalışanların hazırlanan temizlik talimatlarına 
uyumunu sağlamak,

 Çalışanların kişisel hijyen ve ortam hijyeni 
konusunda farkındalığını sağlamaktır.

13



 Tanımlar (Tertip, Düzen, Disiplin – TDD)
 TDD aşamaları,
 TDD yetersizliği,
 TDD’nin sağladıkları,
 Temizlik,
 Kirli işyerinde sorunlar,
 Temiz işyeri uygulamaları,
 Kendi çalışma ortamınızdaki temiz ve kirli 

durumlardan örnek veriniz. 14

Özet



Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
SAĞLIK KONULARI



BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Amaç

Bu sunum sonunda katılımcılar, işyerindeki 
sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen biyolojik 
risk etmenleri ve bu etmenlere karşı alınması 
gereken tedbirler hakkında bilgi sahibi 
olacaklardır.

44



Katılımcılar bu sunumun sonunda;

ü Çalışma ortamındaki biyolojik risk etmenlerini tanımlayacak,
ü Enfeksiyon, alerji ve zehirlenmeye neden olabilecek bakteri, 
virüs, mantar ve parazitleri sıralayacak,
ü Biyolojik risk etmenlerinin yol açtığı hastalıkları açıklayacak,
ü Biyolojik risk etmenlerinden korunma yöntemlerini 
sıralayacaklardır.

Öğrenim Hedefleri



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Bu İşaret Nedir?

66



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Biyolojik Etken -1
 

Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya 
zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak da 
değiştirilmiş;
  Mikroorganizmalar,
  Hücre kültürleri ,
  İnsan endoparazitleridir.

77 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi 



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Biyolojik Etken -2

Mikroorganizmalar;

ü  Bakteriler
ü  Virüsler
ü  Mantarlar
ü  Diğerleri (Protozoalar)

88



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Biyolojik Etken -3
Hücre Kültürü;
Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin 

vücut dışında üretilmesi
(Örn. Boğaz Kültürü)
İnsan endoparazitleri;
İnsan iç organlarında (doku ve hücrelerde) geçici 

ya da daimi yaşayarak ona zarar veren bitkisel ya da 
hayvansal kökenli canlı 

(Örn. Ascaris)

99



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Biyolojik etkenin sağlıklı bir kişide hastalığa yol 
açmasında;

ü Etkenin hasta etme yetisi (Virülans),
ü Bulaşma yolları,
ü Konakçının duyarlılığı,
ü Çevresel etmenler rol oynar.

Biyolojik Etken -4
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

  Enfeksiyon risk düzeyine göre gruplama;

 Grup 1 biyolojik etkenler
 Grup 2 biyolojik etkenler 
 Grup 3 biyolojik etkenler 
 Grup 4 biyolojik etkenler 

Biyolojik Etkenlerin Grupları -1

1111



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma 
ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler. E. coli (patojen 
olmayan suşları).

Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden 
olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma 
yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya 
tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler. (Bordetella 
pertussis, Actinomyces pyogenes, Tetanos, İnfluenza ve 
Herpes simplex virüsleri, …)

Biyolojik Etkenlerin Grupları -2
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden 
olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma 
riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi 
imkânı olan biyolojik etkenler. (Brucella melitensis Bacillus 
anthracis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis B virüsü , 
Human immunodeficiency virüsleri , …)

Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden 
olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma 
riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi 
bulunmayan biyolojik etkenler. (Ebola, Kırım-Kongo 
Hemorajik Ateşi , Marburg virüsü, ...)

Biyolojik Etkenlerin Grupları -3
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Biyolojik Etkenlerin Grupları -4

Grup İnsanlarda 
hastalık yapma

Çalışanlara zarar 
verme

Topluma 
yayılma 
olasılığı

Etkili korunma / 
 tedavi yöntemi Örnek

1 - - - + E. coli (patojen 
olmayan suşları)

2 + + - + Tetanos

3 + + + + Tuberküloz,
Hepatit B

4 + + + - Kırım Kongo,
Ebola,  vs.
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Risklerin Belirlenmesi ve  
Değerlendirilmesi -1

ü Maruziyetin türü, düzeyi, süresi belirlenir,
ü Birden fazla grupta yer alan etken varsa tümünün 

oluşturduğu tehlike dikkate alınır,
ü Çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını 

etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda 
yenilenir,

ü İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek 
biyolojik etkenler sınıflandırılır,
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

ü Yetkili makamların, çalışanların sağlığını 
korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına 
alınması hakkındaki önerileri dikkate alınır,

ü Çalışanlar, yaptıkları işler sonucunda ortaya 
çıkabilecek hastalıklarla ve alerjik ya da toksik 
etkilerle ilgili bilgilendirilir,

ü Çalışanlar, yaptıkları iş ile doğrudan bağlantılı 
olan hastalıklar hakkında bilgilendirilir.

Risklerin Belirlenmesi ve  
Değerlendirilmesi -2
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

   
İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliği için riski 
varsa, ortaya çıkarsa; maruziyeti  önler ya da en 
aza indirir.

Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -1
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Maruz kalım düzeyinin en aza indirilmesi için 
yapılacaklar;

ü  Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısını 
en az düzeyde tutar,

ü  Biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önler,
ü  Toplu koruma ve kişisel korunma yöntemleri 

uygular,
ü  Biyolojik etkenlerin kontrol dışı sızmasını önler.

Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -
2
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

ü  Biyolojik risk işareti ve diğer işaretleri kullanır,

ü  Biyolojik etkenlerin karıştığı kazaların önlenmesine 

yönelik plan hazırlar,

ü  Çalışma ortam ölçümleri yapar ya da yaptırır,

ü  Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli kullanılması 

ve taşınması için gereken düzenlemeleri yapar, atık 

yönetimi oluşturur.

Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -
3
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Biyolojik Riskler İçin Alınacak 
Önlemler -4

ü  Bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında hiçbir şey 
yenilip içilmeyecektir,

ü  Çalışanlara uygun koruyucu giysi ve ekipman 
sağlanacaktır,

ü  Uygun ve yeterli temizlik ortamı/olanakları 
sağlanacaktır,

ü  İşe uygun koruyucu ekipmanlar kullanım öncesi ve 
sonrası kontrol edilecektir.
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

ü İnsan ve hayvan kaynaklı numuneler için numune 
alınması, işlem yapılması, incelenmesi yöntemleri 
belirlenecektir,

ü Biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş elbiseleri ve 
koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce 
çıkarılacak ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza 
edilecektir. 

Biyolojik Riskler İçin Alınacak 
Önlemler -5
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Biyolojik Riskler İçin Alınacak 
Önlemler -6

2222

ü İşverence, kirlenmiş bu elbiselerin ve koruyucu ekipmanın 
dekontaminasyonu ve temizliği sağlanacak, gerektiğinde imha 
edilecektir, 

ü Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmasında Kişisel Koruyucu 
Donanım Kullanma kriterleri uygulanacaktır.



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Grup 1 biyolojik etkenler için;
ü Canlı zayıflatılmış aşılar dahil yapılan çalışmalarda genel mesleki 
güvenlik ve hijyen ilkelerine uyulacaktır. 

Grup 2 biyolojik etkenler için; 
ü Temizlemesi kolay ve su geçirmez yüzeyler kullanılacaktır,
ü Özel dezenfeksiyon yöntemleri uygulanacaktır,
ü Biyolojik etken için güvenli depolama yapılacaktır.

Biyolojik Riskler İçin Alınacak 
Önlemler -7
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Grup 3 biyolojik etkenler için Grup 2 önlemlerine ek olarak;

üÇalışma yerine yalnızca görevlilerin girmesine izin verilecektir,
üÇalışma yerine giren ve çıkan hava HEPA veya benzeri filtrelerle 
filtre edilecektir,
üEtkili vektör kontrolü yapılacaktır,

Biyolojik Riskler İçin Alınacak 
Önlemler -8
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

üAsit, alkali, çözücü ve dezenfektanlara dayanıklı yüzeyler 
kullanılacaktır,
üHayvan ölülerinin yok edilmesi için yakma fırını sağlanacaktır,
üHerhangi bir hayvanın da dahil olduğu bütün enfekte maddeler 
güvenli bir kabin veya yalıtılmış bir yerde veya diğer uygun bir 
kapta işleme tabi tutulacaktır.

Biyolojik Riskler İçin Alınacak 
Önlemler -9
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Grup 4 biyolojik etkenler için Grup 3 önlemlerine ek olarak;

üÇalışma yeri, aynı bina içinde yürütülen diğer çalışmalardan  
ayrılmış olacaktır,

üÇalışma yeri, dezenfeksiyon yapılmasına olanak sağlayacak 
yapıda olacaktır,

Biyolojik Riskler İçin Alınacak 
Önlemler -10
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

ü Çalışma yerindeki hava negatif basınçta tutulacaktır,

ü Çalışma yerinde bulunanların görülebildiği gözetleme penceresi 
veya benzeri bir alan olacaktır,

ü Laboratuvarda yalnızca kendi laboratuvar malzemeleri 
kullanılacaktır.

Biyolojik Riskler İçin Alınacak 
Önlemler -11
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Özel Durumlarda Çalışanın 
Bilgilendirmesi -1

ü İşveren, biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan 
ciddi bir kaza veya olay durumunda veya grup 4 biyolojik 
etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari takip 
edilecek prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar ve 
mümkün olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar.

ü İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından 
doğan ve insanda ciddi enfeksiyona ve / veya hastalığa 
neden olabilecek kaza veya olayı, çalışanlara ve / veya 
temsilcilerine derhal bildirirler.
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

 İşverenler, çalışanlara ve / veya temsilcilerine kazanın 
sebeplerini ve durumu düzeltmek için alınan önlemleri 
de en kısa zamanda bildirirler. 

 İşverenler, çalışanların ve / veya temsilcilerinin, 
konuyla ilgili ortak bilgilere ulaşabilmelerini sağlar.

Özel Durumlarda Çalışanın 
Bilgilendirilmesi -2
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

 Çalışanlar, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında 
meydana gelen herhangi bir kaza veya olayı, işyerinde 
görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya işveren / 
işveren vekiline derhal bildirir

 Her çalışan, kişisel olarak kendisini ilgilendiren bilgilere 
ulaşma hakkına sahiptir.

Özel Durumlarda Çalışanın 
Bilgilendirilmesi -3
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

İşveren,
ü Grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere maruz kalanların 

listesini,
ü Yapılan işin türünü,
ü Maruz kalınan biyolojik etkenleri,
ü Kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları uygun bir şekilde 

tutar,
ü Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az 

15  yıl saklanır.

Biyolojik Etkenlere Maruziyet ile İlgili 
Liste ve Kayıtlar -1
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Eğer;
ü Kalıcı / gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik 

etkenlere maruziyet, 

ü Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın 
ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen 
enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet,

Biyolojik Etkenlere Maruziyet ile İlgili 
Liste ve Kayıtlar -2

3232



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

ü Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan 
enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet,

ü Tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan 
hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet,

ü Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep 
olan biyolojik etkenlere maruziyet olduğunda 40 yıl saklar.

Biyolojik Etkenlere Maruziyet ile İlgili 
Liste ve Kayıtlar -3
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

 Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
 Tarımda çalışma
 Hayvanlarla ve / veya hayvan kaynaklı ürünlerle 

çalışma
 Sağlık hizmetlerinde, karantina ve morglarda 

çalışma
 Veteriner klinikleri ve teşhis laboratuvarlarındaki 

çalışma
 Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
 Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma

Biyolojik Etkenlere Maruziyetin Olabileceği 
Bazı İşler Listesi
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Sağlık Çalışanlarında Bulaşma Riski 
Yüksek Olan Enfeksiyonlar

ü Bakteriyel enfeksiyonlar: TB, lejyoner hastalığı, 
difteri, boğmaca, GİS  enfeksiyonları

ü Viral enfeksiyonlar: Hep-B, KKK, Su çiçeği, Herpes 
enfeksiyonları, HIV

ü  Diğerleri: Histoplazmozis, Giardiasis, Candida vb.
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

ü   Bir sağlık çalışanı olarak risk 
altındasınız!

ü   Hastalarınız ve yakınlarınız için risk 
oluşturmaktasınız!

MUTLAKA  AŞILANINIZ !..

Aşı Uygulamaları -1
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

ü Etkenin aşısı varsa aşı uygulaması önerilmelidir.

 Aşılama, ilgili mevzuata uygun yürütülmelidir.

 Çalışanlar, aşılanmanın yararları ve istenmeyen etkileri 

hakkında bilgilendirilmelidir.

 Uygulanan aşılar için aşı kartı düzenlenmelidir. 

Aşı Uygulamaları -2
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Hepatit B Aşısı: 
üBerberler - kuaförler, 
üManikür - pedikürcüler, 
üZihinsel engelli bakımevlerinde çalışanlar, 
üPara karşılığı cinsel ilişkide bulunan kişiler, 
üGüvenlik personeli (asker, polis vb. arasında kan ve hasta 

çıkartıları ile temas riski yüksek olanlar), 
üKazalarda ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler, 
üSağlık personeli gibi risk gruplarındakilere önerilir. 

Aşı Uygulamaları -3

3838



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Aşı Uygulamaları -4
Hepatit B Aşısı: 

ü Ayrıca aile içinde hepatit taşıcısı / hastasının varlığı 

veya  meslek dışı nedenlerle (mevcut hastalıkları 

veya özel durumları nedeniyle) risk altındaki gruplara 

da önerilir.

3939 *2009/17 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı 



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Aşı Uygulamaları -5
üTd (Difteri-Tetanoz) Aşısı: Bağışıklaması yapılmamış 
olan veya belgeleyemeyen çalışanlar için üç dozdan 
oluşan primer aşılama yapılması ve her 10 yılda bir Td 
rapeli ile aşılanması önerilir.

üDiğer Aşı Uygulamaları: Çalışanların ve çalışma 
ortamının durumu dikkate alınarak yapılan diğer 
aşılamalar. (Örneğin hasta çıkartıları ile  uğraşan sağlık 
çalışanları ile fekal materyal ile çalışan laboratuvar 
çalışanlarına yapılan Hepatit A aşısı veya çocuk 
yenidoğan servisleri ve yoğun bakım servislerinde çalışan 
personele uygulanan suçiçeği aşısı  gibi). 

4040 *2009/17 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı 
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İşveren,

ü Çalışanlar açısından biyolojik risk mevcut ise; maruz 
kalan çalışanların listesini, tutulan tüm tıbbi kayıtları, risk 
değerlendirme sonuçlarına göre alınan tüm koruyucu ve 
önleyici tedbirleri, yapılan acil eylem planlarını, İSG 
profesyonellerinin bilgilerini istenmesi halinde Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne verir.

Bildirim -1
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

ü Biyolojik etkenin ortama yayılarak insanda ciddi 
enfeksiyona veya hastalığa sebep olabilecek herhangi 
bir kaza veya olayı derhal Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na bildirir. 

Bildirim -2
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 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Biyolojik Tehlike İşareti

4343



 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

ü  Biyolojik etken tanımı,
ü  Biyolojik etken grupları, 
ü  Sağlık çalışanlarının biyolojik riskleri, 
ü  Bu etkenlerden nasıl korunulacağına dair örnek veriniz.

Özet

4444



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  Biyolojik Etkenlere 

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz

4545



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
SAĞLIK KONULARI



PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ



Katılımcılar, çalışma ortamında karşılaşabileceği 
psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi 
olacaklardır.

Amaç

4



Bu sunumun sonunda katılımcılar; 

ü Çalışma ortamındaki psikososyal risk etmenlerinin türlerini 
sayar,
ü Yaygınlığını açıklar,
ü Sağlık etkilerini tanımlar,
ü Korunma yöntemlerini sıralar.

Öğrenim Hedefleri

5



  

Psikososyal Tehlike

ü İş tasarımının, örgütlenmesinin, yönetiminin, 
toplumsal ve çevresel koşullarının; psikolojik, 
toplumsal veya fiziksel hasara yol açma 
potansiyeli taşıyan boyutlarıdır. (ILO)

66



  

Psikososyal Tehlikeler

ü İş doyumu, 
ü İş örgütlenmesi, 
ü İş yönetimi, 
ü Çevresel ve örgütsel koşullar, 
ü İşçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki 

etkileşimlerden kaynaklanır. (ILO)

77



  

İşyerinde Psikososyal Risk 
Etkenleri -1

ü Çalışma ortamı koşulları, 
ü Çalışma süresinin uzun olması,
ü Ücret yetersizliği, 
ü Sendikalaşmanın olmaması, 
ü Stres,

88



  

İşyerinde Psikososyal Risk Etkenleri 
-2

ü  Şiddet ve tacizler, 
ü  Ayrımcılık, baskı ve mobbing,  
ü  Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler, 
ü  Genç çalışanların varlığı, 
ü  İşyerinde çalışan gebeler - lohusalar, 
ü  İşyerinde kreş, gündüz bakımevinin 

bulunmaması.

99



  

Psikososyal Risk Etkinliği -1

Çalışan üzerinde;

ü  Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri 
doğrudan,

ü  Psikososyal risk etmenleri doğrudan veya 
dolaylı yoldan hastalık nedeni olabilir.

1010



  

Psikososyal Risk Etkinliği -2
Çalışma hayatı;

ü  Fiziksel, bireysel, yönetsel ve sosyal bir 
anlamda tüm yönleriyle stres kaynağı 
potansiyeli oluşturur.

ü  Bu potansiyelin tetiklediği iş ile ilgili çatışmalar  
psikososyal etkinliğe yol açar.

1111



  

Stres

ü Ruhsal gerilim. (TDK)
ü Organizmanın dengesini bozan, endişeye yol açan 
uyaranlardır. (ILO)
ü İş yerinde psikososyal risk etmenlerinin  çalışanlarda 
etkisi stres olarak ortaya çıkmaktadır.
ü Stres, çalışanların işe yönelik tutumlarını ve 
performanslarını en az diğer risk faktörleri kadar 
etkilemektedir.

1212



  

İşyeri Stres Faktörleri

ü İşyerindeki organizasyonel faktörler,
ü Yetki ve sorumluluklarda belirsizlik,
ü Performansa dayalı ücretlendirme,
ü İşveren - çalışanın amaç konusunda fikir 

ayrılıkları,  
ü İşyeri organizasyonundaki rollerin belirsizliği,
ü Vardiyalı çalışmalardır.
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Stres Reaksiyonları -1
Fiziksel; 

ü Akıl sağlığı, 
ü Kalp ve dolaşım sistemi, 
ü Solunum sistemi, 
ü Sindirim sistemi, 
ü Kas - iskelet sistemi, 
ü Bağışıklık sistemleri ve hormonlar üzerinde 
etkendir.
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Stres Reaksiyonları -2
Davranışsal; 

ü Madde bağımlılığına (sigara, çay, kahve, gıda,   
alkol, uyuşturucu vb),

ü Uyku bozukluklarına, 

ü İşe devamsızlığa,
 
ü İşten ayrılmaya neden olabilmektedir.
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Stres Yönetimi -1

   Kişisel Stres Yönetimi

ü Gevşeme (nefes, meditasyon, zihinsel 
gevşeme)

ü Egzersiz  (haftada 3 kez 45’er dakika)

ü Diyet 

ü Davranış değişiklikleri 
1616



  

Stres Yönetimi -2

   Örgütsel Stres Yönetimi

ü Denetim  (çalışanın işini denetleyebilmesi)
ü Katılım  (çalışanların örgüt içi bilgi akışına 
katılımları - iletişim)
ü Özerklik (hiyerarşik yapı, çalışma ekiplerine 
sorumluluk, görev tanımı)
ü Esnek çalışma programı (işveren ve çalışana  iş 
doyumu)
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Stresten Korunma -1

Birincil Koruma: En etkili yöntemdir ve stresi 
kaynağında yok etmektir. 

Bunun için işletmede strese yol açan personel 
politikaları değiştirilebilir, görev tanımları 
belirginleştirilir, çalışanlar arasında ve çalışanlarla 
yönetim arasındaki iletişim güçlendirilebilir.

1818



  

Stresten Korunma -2

İkincil Koruma:

ü Eğitim, öğretim ve beceri geliştirmeyi içerir. 
İşyerindeki stres eğitimi ve stres yönetimi    
programında;

ü Çalışanın kendisinde veya başka bir çalışanda 
stres bulgularını fark etmesi, 
ü Stresle başa çıkma becerisini geliştirmesi,
ü Strese karşı esneklik kazanması için eğitimler 
verilmesi gereklidir. 

1919



  

Stresten Korunma -3

Üçüncül Koruma: Ruhsal bozukluklar nedeniyle 
işten ayrılan bireylerin rehabilitasyonunu hedefler. 

ü Stres ile akıl sağlığı sorunu oluşan çalışanın 
iyileştirilmesi ve işe döndürülmesi amacı ile ilgili 
profesyonel destek çalışmalarıdır.

2020



  

Mobbing 
(Psikolojik Taciz - Bezdirme - Yıldırma)

ü Çalışanların iş ve özel yaşantılarını, işe 
bağımlılık, iş doyumu, işyeri kültürü ve iklimi gibi 
süreçleri olumsuz etkileyen bir kavramdır.

ü Bir kişi veya grubun, diğer kişi veya gruba 
psikolojik yolla, uzun süreli sistematik baskı 
uygulamasıdır.

ü Kendini ifade etme ve iletişimi engelleme, 
niteliksiz işlerde çalıştırma, sosyal izolasyon, 
dışlama, önemsememe vb. davranışlar söz 2121



  

İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) 
Önlenmesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

ü İşyerinde psikolojik tacizle mücadele 
öncelikle işverenin sorumluluğunda olup 
işverenler çalışanların tacize maruz 
kalmamaları için gerekli bütün önlemleri 
alacaktır.

ü Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak 
değerlendirilebilecek her türlü eylem ve 
davranışlardan uzak duracaklardır.

ü Psikolojik tacizle mücadeleyi 
güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal 2222



  

Şiddet

Çalışanların sundukları hizmet sırasında 
karşılaşabilecekleri, fiziki veya psikolojik açıdan 
zarar görmeleriyle sonuçlanan / sonuçlanması 
muhtemel olan sözlü ve / veya fiili davranışlardır.
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Şiddet Bildirimi

2424



  

Özet

ü Psikososyal risk faktörleri nelerdir?

ü Stres nedir?

ü Stresin çalışana etkileri nelerdir?

2525



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ



Amaç

Katılımcılar, çalışanların işyerindeki sağlığını ve 
güvenliğini olumsuz etkileyen fiziksel risk 
etmenleri ile bu etmenlere karşı alınması 
gereken önlemler hakkında bilgi  sahibi 
olacaklardır.

4



Öğrenim Hedefleri

Bu sunumun sonunda katılımcılar;
İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen 
fiziksel risk etmenlerini tanımlar,
Fiziksel risk etmenlerinin ortam ölçümlerini sıralar,
Fiziksel risk etmenlerinin çalışanlara yönelik ölçüm 
metotlarını sıralar,
Fiziksel risk etmenlerinin zararlarını açıklar,
Fiziksel risk etmenlerin zararlarından korunma 
yöntemlerini tanımlar.

5



              Fiziksel Risk Etmenleri

6

Termal Konfor Aydınlatma

Gürültü Titreşim

Basınç Radyasyon



sı, nem ve havalandırmanın toplam bileşeni 

termal konfor şartlarını oluşturur.

Termal Konfor -1

7



nsan vücudunun ısı alış-verişi, oksijen, tuz, 
tansiyon, asit-baz dengesi gibi bazı fiziksel ve 
kimyasal faktörlerin belli sınırlar içinde sürekli 
stabil olmaları gerekir. Çalışma ortamında bunu 
sağlayan termal konfor bileşenleridir.

Termal Konfor -2

8



1. Ortam ısısı
2. Ortam nem yoğunluğu
3. Ortam havası akım hızı
4. Radyan ısı

Termal Konfor Bileşenleri

9



Çalışma alanı ortam ısısı:
29 °C olursa  performans %  5   düşer
30 °C   "                    "       %10       "  
31 °C   "                    "          %17       " 
32 °C   "                    "       %30       " 

Hava Sıcaklığı

10



Vücut Isısı : 36,8 ± 0,4  (36,4 - 37,2) °C
Hipotermi : <34 °C
Normotermi : 36-38 °C
Ateş : 38-40 °C
Hipertermi : 42-44 °C
0,5 derecelik artış ve azalışlar patolojik kabul 
edilir.

Vücut Isısı

11



Vücut ısının 41°C’nin üzerine çıkması ve aşırı terleme;
 Kaslarda ani kasılmalar sonucu kas kramplarına, 
 Tansiyon düşüklüğü ve baş dönmesine,
 Kaşıntılı kırmızı lekeler şeklinde deri bozukluklarına, 
 Isı yorgunluklarına,
 Moral bozukluklarına, 
 Aşırı duyarlılığa ve endişeye,
 Konsantrasyon bozukluklarına,
 Beyinde hasara ve ölüme sebep olabilir.

Vücut Isısının Bozulmasının 
Sağlığa Etkileri

12



 İşyerlerinde bağıl nem; %30-80 olmalıdır.
Sıcaklık arttıkça bağıl nem azalır. 
Yüksek ortam sıcaklığında yüksek bağıl nem 

bunalma hissine neden olur.
Yüksek bağıl nem kişinin çalışma gücünü 

düşürür. 
Düşük ortam sıcaklığında yüksek bağıl nem ise 

üşüme ve ürperme hissi verir.

Havanın Nem Yoğunluğu

13



Hava Akım Hızı

Hava akım hızı saniyede 0.3 - 0.5  metreyi 
aşmamalıdır.
 
Hava akım hızı arttığında :
Vücut ile çevresindeki hava arasında hava akımın 
etkisi ile ısı transferi olur ve ısı stresleri oluşur. 

Hava vücuttan serin ise vücut ısısı azalır. 
Hava vücuttan sıcak ise vücut ısısı artar. 

14



Radyan Isı

Radyan ısı emileceği bir yüzeye çarpmadıkça, ısı 
meydana getirmeyen elektromanyetik bir 
enerjidir. Hava akımları radyan ısıyı etkileyemez.

Termal radyasyondan korunmanın yolu

Çalışanla kaynak arasına ısı geçirmeyen ya da 
yansıtan koruyucu koymaktır.

15



Aydınlatma -1

 İş koşullarının doğurduğu yorgunluğun büyük bir 
kısmı aydınlatmanın yetersizliğinden kaynaklanan 
göz zorlanmasından ileri gelmektedir.

 Bu nedenle çalışma ortamları gözü yormayacak 
şekilde mümkün olduğunca olması gereken değerde 
aydınlık olmalıdır.

Aydınlatma şiddeti; lüks  = ışık akışı / toplam alan 
ve aydınlatmayı ölçen alet lüksmetredir.

16



Aydınlatma -2

 İşyerindeki uygun aydınlatmanın çalışanlar üzerinde 
olumlu psikolojik etkileri söz konusudur.

 Uygun aydınlatma sağlanmış işyerlerinde çalışanlar, 
daha iyi görebilmekte ve buna bağlı olarak da daha geç 
yorulmaktadırlar. 

 Aydınlatmanın gereğinden az olması halinde, 
çalışanlarda göz ve vücut yorgunluğu sonucu iş kazası 
olasılığı artar. 

17



 İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan, müzikal 
değer taşımayan, hoşa gitmeyen ve istenmeyen 
seslere gürültü denir. 

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), gürültüyü "bir 
işitme kaybına yol açan, sağlığa zararı olan 
veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün 
sesler" olarak tanımlamıştır.

Gürültü -1

18



Gürültü (ses) ölçü birimi desibeldir. 

Bu nedenle desibel cinsinden 0 dB'e işitme 
eşiği, 140 dB'e de ağrı eşiği denir.

Gürültü -2

19



Gürültü dozimetre adı verilen gürültü ölçme 
cihazları ile yapılır.

Gürültü ölçme cihazında dB(A)  cinsinden 
ölçüm sonucu alınır. 

Gürültünün Ölçümü

20



 Subsonik sesler:  < 20 Hz.,
 İşitilebilen sesler: 20 Hz. - 20 kHz.,
 Ultrasonik sesler: > 20 kHz. frekanslı seslerdir.

Genç ve sağlıklı bir insan kulağı, 16 Hz. ile 
20000 Hz. frekansı arasındaki seslere 
duyarlıdır.

Gürültüyü Oluşturan Sesler 

21



 Gürültülü ortamlarda 80 dB de kulaklıklar hazır 
olmalı, düzey 85 dB’e ulaştığında takılmalıdır. 

 KKD etkisinin de hesaba katıldığı sekiz saatlik 
çalışma düzeyi 87dB’dir.

Gürültünün Değerlendirilmesi

22



 Gürültülü ortamlarda kulaklıksız  olarak çalışılabilecek 
yasal düzey 85 dB’dir. 

 Gürültü zararlarının çalışan için meslek hastalığı 
sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü 
şiddeti sürekli olarak 85 dB'in üstünde olan işlerde en 
az 30 gün çalışmış olmak gereklidir.

 Gürültü için yükümlük süresi de 6 ay  olarak 
belirtilmiştir.

 Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini 
(8h=85 dB(A)) aşan işler de günde 7,5 saat 
çalışılabilir.

Gürültünün Değerlendirilmesi
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Fiziksel Etkileri: Gürültüye maruziyet 
sonucunda oluşan işitme kayıpları iki tiptir:

  İletim tipi işitme kaybı: Dış ve orta kulakta 
oluşan sağırlık tipidir. 

  Algı tipi işitme kaybı: Bu sağırlık tipi iç 
kulakta görülen bir işitme kaybıdır. Daha çok 
yüksek şiddetli ve yüksek frekanslı seslerin 
oluşturduğu sağırlıktır. 

   Meslek hastalıklarının %10’u gürültüden!.. 

Gürültünün Etkileri -1
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Gürültünün Etkileri -2
Çalışanlarda gürültünün fiziksel etkisinin 
oluşumunda:

 Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti,
 Gürültüyü meydana getiren sesin frekans 

dağılımı,
 Gürültüden etkilenme süresi,
 Gürültüye karşı kişisel duyarlılık,
 Gürültüye maruz kalanın yaşı,
 Gürültüye maruz kalanın cinsiyeti önemlidir.
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    Fizyolojik Etkileri: 

Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, 
solunumda hızlanma, kalp atışlarında 
yavaşlama ve ani refleks gibi bulgular 
görülmektedir. 

Gürültünün Etkileri -3
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    Psikolojik Etkileri: 

Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik, stres vb. 
bulgular görülebilir. 

Gürültünün Etkileri -4

27



Performans Etkileri: 

İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, 
hareketlerin yavaşlamasıdır.

Gürültünün Etkileri -5 
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 1- Teknik Korunma:
  Kaynağında: Gürültüyü kaynağında azaltacak 

tedbirler almak,
  Ortamda: Gürültünün ortamda yayılmasını 

engelleyecek önlemler almak,
  Çalışanda: Kişisel Koruyucu donanımlar ile 

çalışanı korumak.

Gürültüden Korunma -1
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 2- Tıbbi Korunma:
  Gürültülü işlerde çalışacakların, işe 

girişlerinde kulak odyogramları alınmalı ve 
sağlıklı olanlar çalıştırılmalıdır. 

  Gürültülü işlerde çalışanlarda, belli aralıklarla 
kulak odyogramları alınmalı ve işitme kaybı 
görülenlerde gerekli tedbirler alınmalıdır.

Gürültüden Korunma -2

30



Titreşim, tıpkı ses dalgaları gibi tekrarlayan ve 
saniyede belirli bir sayısı olan dalgalardır.

Titreşimi sesten ayıran en önemli fark, sesin 
hava yolu ile titreşimin ise vücudun sert 
kısımlarından vücuda girmesidir. 

Titreşim
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1- El - kol titreşimi:
İnsanda el - kol sistemine aktarıldığında, 
çalışanların sağlık ve güvenliği için risk oluşturan 
ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas 
bozukluklarına yol açan mekanik titreşimdir.
2- Bütün vücut titreşimi:
Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanların sağlık 
ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel 
bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya 
yol açan mekanik titreşimdir.

Titreşim Çeşitleri 
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  Titreşimin ölçümü vibrasyon dedektörü ile 
yapılır.

  İnsanlar 1-1000 Hz. arasındaki titreşimleri 
algılarlar. 

Titreşimin Ölçümü
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  Titreşimin frekansına,
  Titreşimin şiddetine,
  Titreşimin yönüne,
  Titreşime maruz kalınan süreye,
  Titreşimin uygulandığı bölgeye ve bölgenin 

büyüklüğüne,
  Titreşime maruz kalan kişinin yaşına, 

cinsiyetine ve kişisel duyarlılığı ile genel sağlık 
durumuna bağlıdır.

Titreşime Maruziyet
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 Titreşime bağlı damar rahatsızlıkları (özellikle el ve 
parmaklarda dolaşım sisteminin tahribatı ile), 

 Eklemde şekil bozuklukları (daha çok basınç 
uygulanan titreşimli el aletlerinde),

 El, kol, omuz gibi organların değişik bölümlerinde ağrı, 
bükülme zorluğu, kemik kisti dirsek anomalilikleri ve 
omuz problemleri,

 Titreşime maruz kalmaya bağlı olarak el ve 
parmaklarda hassasiyet azalması, sıcak-soğuk ve ağrı 
uyarılarına karşı direnç oluşur.

Titreşimin Etkileri
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1- Teknik Önlemler:
 Titreşim yaratan makine ve ekipmanların periyodik 

bakımlarının zamanında yapılması,
 Makinelerin izolasyonlarının sağlanması.
2-Tıbbi Önlemler:
 İşe giriş muayenelerinde dikkat edilmesi,
 Periyodik muayenelerde titreşimin etkilerinin klinik 

muayeneler uygulanarak aranması; el, bilek ve dirsek 
eklemlerinin dikkatle muayene edilmesi,

 Gerektiğinde röntgen filmlerinin çekilmesi.

Titreşimden Korunma
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Basınç
Birim alana yapılan kuvvete basınç denir.

Normal şartlarda hava basıncı 76 cm cıva basıncına 
eşittir.
 
Atmosfer basıncından daha yüksek ya da daha düşük 
basınçlı yerlerde çalışanlarda; kalp, dolaşım, solunum 
rahatsızlıkları görülebilir.

Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut hadiselerde 
yükümlülük süresi 3 gün, diğer hadiselerde ise 
yükümlülük süresi 10 yıldır.
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Radyasyon

 Atomlardan, güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan 
enerjiye radyasyon enerjisi denir.

 Dalga biçimindeki radyasyona en iyi örnek elektro 
manyetik dalgalardır. 

 Gamma ışınları, x-ışınları, morötesi (ultraviyole) ışınlar, 
görünür ışık, kızılötesi (enfraruj) ışınlar, radarlarda 
kullanılan mikrodalgalar ve radyo dalgaları 
elektromanyetik radyasyon biçimleridir.
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Radyasyon Tipleri

İyonlaştırıcı radyasyon:
Atomlardan elektron sökebilen parçacık (alfa, 
beta, nötron) ve dalgalardır (gama ve X-ışınları).

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon:
Atomlardan elektron sökemez. Morötesi, infrared, 
mikrodalga, radyo dalgasıdır.
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Radyoaktif Etkenler ve Zararları -1
Alfa partikül:

 Havada yaklaşık 5 cm’lik mesafedeki bir kağıt 
    tabakasını veya alüminyum levhayı geçemez. 
 
 Bu nedenle önemli bir tehlike yaratmaz.

 Ancak kaynağından çıktıklarında hücreler üzerinde 
çok zararlı etkiye sahiptir. 

 Solundukları veya yutuldukları takdirde zararlıdır.
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Radyoaktif Etkenler ve Zararları -2

Beta partikül :

Cilt üzerinde yanık etkisi meydana 
getirirler ve adale içine birkaç milimetre mesafeye 
kadar etki eder.

Yutulması ve solunması tehlikeli olabilir.
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Radyoaktif Etkenler ve Zararları -3

Nötron:

 Çok tehlikelidir. 

 Vücudun derinliklerine girebilir. 

 Doku hücrelerinin, atom çekirdekleri içerisine nüfuz 
    edebilir. 

 Dokulara zarar verir.
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Radyoaktif Etkenler ve Zararları -4

Gamma ışınları:

 Canlılar için zararlıdır. 
 Dokulara derinliğine girerler ve tahrip eder. 

 Tıpta;
 Tümörleri yok etmekte, 
 Araç ve gereçlerin mikroplardan arındırılması gibi
    yararlı işlerde de kullanılır.
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Radyoaktif Etkenler ve Zararları -5

X- ışınları:

Deri, tiroid ve kan yapıcı organlar başta olmak üzere diğer 
bütün organlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.

 Canlılığın azalmasına,
 Halsizliğe, 
 Baş ağrısına, 
 Anemiye,
 Lösemiye yol açar.

44



Diğer Işınlar ve Zararları-1

Morötesi ışınlar (ultraviole ışınlar):
Derinin yüzey hücreleri ve gözün kornea tabakası üzerine etki yapar.
 
Deri üzerindeki etkileri; 

 Güneş yanığına benzer yanıklar, 
 Pigment hücrelerinde değişmeler ve deri kanserleri,
 Egzema ve sivilce gibi deri hastalıkları da görülebilir. 
 Bazı deri hastalıklarını aktive eder (uçuk gibi). 

Göz üzerindeki etkileri; 
 Göz sulanması, 
 Ağrı, 
 Konjuktivit, 
 İritis, 
 Kornea ülseri gibi hastalıklara yol açabilir.
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Diğer Işınlar ve Zararları-2

Kızılötesi ışınlar (infrared ışınlar) :

 Güneş ışınlarındaki ısı kızıl ötesi ışınlardan kaynaklanır.
 Vücuda kolayca girer ve aşırı ısı verir. 
 Vücudun açık kısımları ısınır ve fiziki gerginlik meydana getirir. 

Bu ışınların şiddetine, maruziyet süresine ve ışına maruz kalan vücut 
bölgesine bağlı olarak;

 Deri yanıkları, 
 Katarakt gibi bazı göz hastalıkları meydana gelebilir. 
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ş yerlerinizdeki fiziksel risk etmenlerinden birer 
örnek veriniz.


unlardan korunma yöntemlerini söyleyiniz.

Özet
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Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



KİMYASAL RİSK ETMENLERİ
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Amaç

Katılımcılar, çalışanların işyerindeki sağlığını ve 
güvenliğini olumsuz etkileyen kimyasal risk 
etmenleri ile bu etmenlere karşı alınması 
gereken önlemler hakkında bilgi sahibi 
olacaklardır.
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Öğrenim Hedefleri
 Bu sunumun sonunda katılımcılar;
ü İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen 

kimyasal risk etmenlerini sayar,
ü Kimyasal risk etmenlerinin çalışanın vücuduna giriş 

yollarını açıklar,
ü Kimyasal risk etmenlerinin toksik etkilerini ve hedef 

organlarını sayar,
ü Çalışanların sağlığını etkileyen kimyasal grupları 

sıralar,
ü Kimyasal risk etmenlerinden korunma yöntemlerini 

tanımlar.
55



 14.09.20  

Kimyasal Risk Etmenleri

ü Kimyasallar günlük yaşantımızın bir parçası 
olup hemen her alanda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

ü Günlük yaşantımızı kolaylaştıran kimyasalların 
pek çoğunun, kurallara uygun olarak 
kullanılmaması durumunda, hem kendi 
sağlığımız hem de çevremizin ciddi risk altında 
olacağını göz ardı etmemiz mümkün değildir.
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ü  Röntgen Atık Banyo Suları

ü  Röntgen Banyo Solüsyonu

ü  Boyama Kimyasalları

ü  Diş Ünitesi Kimyasalları

ü  Kartuş, Toner, Pil

Sağlık Alanındaki 
Tehlikeli Kimyasal Maddeler -1
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ü  Temizlik Malzemeleri (çamaşır suyu, korozifler vb.)

ü  Dezenfektanlar

ü  Haşere İlaçları

ü  Floresan, Akü (Jeneratör, UPS)

ü  Oksijen Tüpü

Sağlık Alanındaki 
Tehlikeli Kimyasal Maddeler -2
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Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları -1

 
ü  Solunum (nefesle almak)
ü  Emilme (absorpsiyon) (deri veya göz ile)
ü  Sindirim yolu (yeme, yutma) 
ü  Plasenta aracılığı ile hamilelerden bebeğe 

transfer.
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Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları -2

Solunum yoluyla :

ü  Toz, 
ü  Duman, 
ü  Buhar, 
ü  Gaz şeklindeki kimyasallar;

ü  Arsenik, Cıva, Kadmiyum, Demir, Çinko, Krom, 
Kurşun, Nikel solunum yoluyla vücuda girer.
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Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları -3
 
Emilme (absorpsiyon) yoluyla deri ve gözden:

ü  Sıvı formdaki kimyasallar,
ü  Islanan toz halindeki kimyasallar;

ü  Arsenik, Cıva, Kadmiyum, Demir, Çinko deri yoluyla 
vücuda girer.
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Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları -4
 
Sindirim yoluyla (yeme, yutma): 
ü  Gaz,
ü  Toz, 
ü  Buhar, 
ü  Duman (sıvı veya katı olarak): 

ü  Arsenik, Cıva, Kadmiyum, Demir, Çinko, Krom, 
Kurşun, Nikel sindirim yoluyla vücuda girer.
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Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları -5
 
    Plasenta aracılığı ile:
ü İlaçlar, pestisitler, toksik metaller ve mesleki kimyasallar 

gibi ksenobiyotikler, besinler ve endojen substratlarla 
beraber sirkülasyon sonucu plasentaya ulaşır. 

ü Plasenta, her ne kadar bariyer görevi görse de kurşun 
(Pb) ve kadmiyum (Cd) gibi toksik maddelere karşı 
fetüsü koruyamaz. 

ü Plasenta aracılığıyla kurşun taşınımı, fetal 
intoksikasyonun ana nedeni olabilir.
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Kimyasalların Toksik Etkileri
   Vücuda alınan kimyasalın toksik etkisi;
ü  Miktarına,
ü  Süresine,
ü  Absorbsiyonuna,
ü  Dağılımına,
ü  Biotransformasyonuna,
ü  Atılım hızına bağlıdır.
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Kimyasalların Hedef Organları
ü  Deri, 
ü  Merkezi sinir sistemi, 
ü  Kan dolaşım sistemi, 
ü  Karaciğer, 
ü  Böbrek, 
ü  Akciğer, 
ü  Kas ve kemik iliği en fazla hedef alınan 

organlardır.
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Sağlık Sorunlarına Neden Olan 
Kimyasal Gruplar -1

 
 Tozlar ve dumanlar;
ü Tozdan kaynaklanan tehlike, tozun içerdiği 

maddeler ve tozu oluşturan parçacıkların 
büyüklüğüne bağlıdır.

ü Parçacıkların boyutu ne kadar küçük olursa 
hava ile solunduğunda akciğerde o kadar 
derinlere nüfuz eder.

ü Bu tür tozlar, uzun zaman boyunca akciğerde 
birikir ve pnömokonyozis olarak adlandırılan 
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Sağlık Sorunlarına Neden Olan 
Kimyasal Gruplar -2

   Gazlar;
ü Basit boğucu gazlar : Karbondioksit (CO2), 

Metan (CH4), Etan (C2H6), Propan (C3H8), Bütan 
(C4H10), Hidrojen (H2), Azot (N2)

ü Kimyasal boğucu gazlar : Karbonmonoksit (CO), 
Hidrojen sülfür (H2S), Hidrojen siyanür (HCN) vb. 

ü Gazların tahriş etme etkileri (Amonyak gibi) 
olabilir veya dolaşım sistemine girerek vücudun 
içinde hasara neden olabilir.
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Sağlık Sorunlarına Neden Olan 
Kimyasal Gruplar -3

 Çözücüler;
ü Çözücülerin çoğu sıvı organik kimyasallardır. 
ü Bu maddeler özellikle yağ ve gres  gibi suda 

çözünmeyen diğer maddeleri çözebilmeleri 
özelliklerinden dolayı sanayide kullanılmaktadır.

ü Solunum yolu, organik çözücülerin vücuda girmesinde 
temel yol olmakla beraber, deri yolu ile de vücuda 
girmesi mümkündür. 

ü Kan dolaşım sistemine bir kez girdikten sonra beyin, 
karaciğer gibi organlara taşınabilirler.
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Sağlık Sorunlarına Neden Olan 
Kimyasal Gruplar -4 

 Metaller -1;
Metaller vücuda toz ve duman formunda (çark ve kaynak işleri) 
veya bazı durumlarda deriden girerler. 

üCıva; sıvı bir metal olup oda sıcaklığında kolayca buharlaşır 
ve böylece solunum yolu ile alınabilir. Cıva zehirlenmesinin 
sinir sistemi üzerine çok ciddi etkileri vardır.

üKurşun; akü imalatı, cam sanayi, madencilik, kablo üretimi, 
ve matbaacılık sektöründe sıklıkla kullanılır. Kurşun 
zehirlenmesinin sinir sistemi üzerine çok ciddi etkileri vardır.
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Sağlık Sorunlarına Neden Olan 
Kimyasal Gruplar -5

 Metaller -2;

üNikel; değişik alaşımlarda ve kaplama olarak bulunur. Nikel ve 
nikel bileşiklerinin insanlarda hassasiyeti artırdığı bilinmektedir. 

üKrom; alerjik reaksiyonlara ve akciğer kanserine neden 
olabilirler. Hamilelik döneminde maruz kalınırsa sakat doğumlar  
olabilir.

üArsenik; pestisitlerde ve renk verici maddelerde kullanılmaktadır. 
Kronik zehirlenmesi; solunum sisteminde tahriş, gözlerde yanma, 
veya deri problemleri ile başlar ve ardından sinir sisteminde 

2020



 14.09.20  

Sağlık Sorunlarına Neden Olan 
Kimyasal Gruplar -6

Pestisitler (Biositler – Canlı Kıran);

ü Pestisitler her türlü zararlının ortadan kaldırılması veya 
kontrol edilmesinde kullanılmaktadır. 

ü Bunlar endüstride koruyucu olarak ve tarımda ise her 
türlü zararlı ile mücadelede kullanılmaktadır.

ü Zehirlenmelere neden olmaktadır.
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Etiket

2222
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{8C13359F-FE81-4338-BB6C-69770FEE6B78}

AKUT ZEHİRLİLİK
Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriyle temas ettiğinde sağlığa zarar verebilir, öldürücü olabilir.
Önlemi: İnsan vücuduyla teması engellenmeli, aksi halde tıbbi yardım alınmalıdır.

{4B9E54B2-B997-47FA-9B60-B1988B73D955}

AKUT ZEHİRLİLİK CİLDİ TAHRİŞ EDİCİ
Özelliği: Ağız, cilt ve solunum yoluyla maruz kalındığında oluşan olumsuz etkilerdir.
Önlemi: İnsan vücuduyla teması engellenmelidir . Kuru ve iyi havalandırılmış ortamda saklanmalıdır

{85EFEE73-66E6-4025-AB7D-DA673ACFCE92}

KARSİNOJENİK
Özelliği: Kanseri tetikleyen, oluşum sıklığını artıran madde ve karışımlardır.
Önlemi: Temiz ve açıkça etiketlenmiş kaplarda depolanmalı, eğitimli kişiler kullanmalıdır.

{095C9BC7-7A65-4B73-AAA9-8D6628B033A4}

OZON TABAKASI İÇİN ZARARLI
Özelliği: Ozon tabakasının yapısı ve fonksiyonu için zararlılık oluştururlar.
Önleme: Ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeleri içermeyen ozon dostu  ürünler kullanılmalıdır.

{8531AAE6-F5C8-4F20-A6E6-87D4A4B60860}

SUCUL ÇEVRE İÇİN ZARARLI
Özelliği: Doğal dengenin değişmesi açısından ekolojik sisteme kısa ve uzun süre içinde zarar verebilir. 
Önlemi: Risk göz önüne alınarak bu tür maddelerin toprakla ve çevreyle teması engellenmelidir.

{8C13359F-FE81-4338-BB6C-69770FEE6B78}

PATLAYICI
Özelliği: Ekzotermik olarak reaksiyona giren kimyasallardır. Ateşe yaklaştırıldıklarında patlayabilirler.
Önlemi: Ateşten, ısıdan, darbeden, sürtünmeden uzak tutulmalıdır.

{4B9E54B2-B997-47FA-9B60-B1988B73D955}

Normal basınç ve 20 0C de alev alan katı, sıvı, gaz maddeler
Alev alabilen maddeler, güneş ışığından, tüm ısı ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

{85EFEE73-66E6-4025-AB7D-DA673ACFCE92}

OKSİTLEYİCİ SIVILAR
Özelliği: Oksijen vererek yanmaya neden olan gazlardır.
Önlemi: Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. Alev aldıktan sonra müdahale etmek zordur.

{47FFF5CA-2CC8-49C6-8575-4FB3BEEBD801}

CİLDİ TAHRİŞ EDİCİ, METAL AŞINDIRICI
Özelliği: Canlı dokulara zarar verir.
Önlemi: Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak için özel önlem alınmalıdır. Buharları solunmamalı, aksi halde tıbbi yardım alınmalıdır.

{6AD49558-67C2-4A2A-B953-C6674A57B7C2}

BASINÇ ALTINDAKİ GAZLAR,SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR
Bir haznede tutulan veya sıvılaştırılmış ya da sıvılaştırılmış ve soğutulmuş gazlardır.
Güneş ışığı almayan, yangına dayanıklı bölümlerde boş ve dolular ayrı depolanmalıdır.
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     Kolay Alev Alabilen Maddeler

ü “Sigara İçilmez” işareti depolandığı alanlarda 
gözle fark edilir bir yere asınız.

ü Bir yangın söndürücüyü hazır durumda 
bekletiniz.

ü Güvenli dolaplar içinde saklayınız.
ü Buhar birikimini önlemek üzere yeterli 

havalandırma sağlayınız.

      Örn: Etil Alkol, Aseton, Sodyum, Asetilen
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ü Gözde ve ciltte tahrişe neden olur,
ü Kapalı yerde uzun süre solumayın, 
ü Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. (Tehlikeli 

gazlar (klor gazı) açığa çıkabilir) 
ü Yutma ile ağızda ve boğazda yanıklar, şiddetli 

bulantı krampları, kusma, nefes almada sıklık ,
    şoka yol açar. Şiddetli kas spazmı, koma yada 
ölüme yol açabilir.
      Örn: Çamaşır Suyu
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Cildi Tahriş Edici



Çamaşır Suyu Porçöz
Kireç Çözücü

Deterjan
Kimyasallar

ÖLÜM

KİMYASALLARI BİRBİRLERİ İLE KARIŞTIRIP KULLANMAYIN !..



 Tehlikeli Kimyasalların Dökülmesi Sonucu Oluşan Acil Durumlarda Müdahale

1 .Personel;
a) Kirlenen giysi çıkartılmalı, cilt teması olmuşsa kimyasalın etkilediği bölge bol su ile yıkanmalı 
(15-20 dk).
b) Göze sıçrama olmuşsa, göz kapağı açık olacak şekilde bol su ile veya göz solüsyonu ile 
yıkanmalı, gerekirse uzmana başvurulmalı.
c) Kimyasal buharları solunduysa, temiz havaya çıkılmalı, gerekirse uzmana başvurulmalı.
d) Daha da acil bir durum söz konusu ise en yakın Tıbbi müdahale yerine ulaşılmalı veya acil 
servis aranmalı.
e) Acil durumlarda söz konusu kimyasalın Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)’ine bakılarak, ilk yardım 
için yapılması     gereken müdahaleler ve bu kimyasal ile bilinmesi gereken diğer hususlar 
(potansiyel tehlike durumu,   kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar, bertaraf) okunmalı.
f) Diğer çalışanlar durum ile ilgili uyarılmalı.
g) Tehlikeli kimyasalın ortamdan uzaklaştırılması ve bertarafı Güvenlik Bilgi Formundaki 
talimatlara uyarak    yapılmalı, işlem sırasında gerekli kişisel koruyucu donanım kullanılmalı.
h) Olay, ilgili yöneticiye bildirilmeli.



 Tehlikeli Kimyasalların Dökülmesi Sonucu Oluşan Acil Durumlarda Müdahale

2 . Etkilenen Ortam ve Çevre;
a) Kaza (dökülme, kırılma, sızma vb) bölgesi kontrol altına alınarak kimyasalın başka 
alana taşınması engellenmeli.
b) Dökülen, kırılan vb. kimyasal 5 litreden fazla ise ya da çok tehlikeli bir madde ise 
dökülen alan boşaltılmalı
c) Dökülen bölgenin çevresi uygun Absorban madde (asit, alkali veya nötr) ile sarılarak 
kimyasalın dağılması önlenmeli (Absorban kullanım talimatına göre).
d) Bu işlem sırasında kimyasala ait Güvenlik Bilgi Formunda belirtilen kişisel koruyucu 
donanımlar kullanılmalı.
e) Üzerine dökülen absorban madde kimyasalı iyice çektiğinde süpürge ve faraş 
yardımıyla katı atık, kimyasal atık torbasına toplanmalı ve uygun bir sünger yardımı ile 
kalıntılar uzaklaştırılmalı.
f) Katı atık haline gelen ve kimyasalı emmiş olan absorban madde Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliğindeki Atık bertaraf etme kurallarına göre uzaklaştırılmalıdır.
g) Olay, ilgili yöneticiye bildirilmelidir.



1. AMAÇ 
Tunceli Devlet Hastanesinde kullanılan tehlikeli ve kimyasal maddeleri kontrol 

altına almak, tehlikeli ve kimyasal maddelerin kullanımından doğabilecek 

zararları en aza indirmek için kurallar belirlemektir. 

 
2. KAPSAM 

Tunceli Devlet Hastanesi’nin tüm bölümlerinde kullanılan tehlikeli maddeleri 
kapsar. 

 
 

3. SORUMLULAR 
Önlemlerin tanımlanmasından ve kontrolünden Tesis Güvenliği Komitesi, 

uygulanmasından tüm çalışanlar sorumludur. 

 
4. TANIMLAR 
Tehlikeli maddeler: 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı yönetmeliğe göre 

patlayıcı, oksitleyici, tutuşabilen, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, 

korozif, enfekte, teratojen, mutajen, çevresel olarak tehlikeli olabilen maddeler 

olarak sınıflanmakta ve bunların atıkları da tehlikeli atık olarak kabul 

edilmektedir. 

Geçimsiz kimyasal maddeler: Birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya 

şiddetli patlamalara yol açan ya da toksik ürünler oluşturan tehlikeli ve 

kimyasal maddelerdir. 

MSDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 
 
 

5. UYGULAMALAR 
5.1. Genel İlkeler: 

5.1.1. Tehlikeli maddelerin kuruma kabulü: 
5.1.1.1. İhale yoluyla alınan tehlikeli maddelerin kuruma kabulü sırasında 

“Muayene Kabul İşlemleri Prosedürü/Talimatı” uygulanır. 

Döner sermaye dışı alım yollarıyla (bağış, araştırma fonu, vb) 

temin edilen ürünlerin birime kabulü sırasında, ürünü teslim alan 

ilgili kişilerce “Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların 
Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi 
HakkındaYönetmelik”te belirtilen etiketleme ilkelerine uygun 

etiketlenmiş olmasına dikkat edilir. 

5.1.1.3. Bu ürünler kuruma teslim edilirken; (Tesis Güvenliği Komitesi’ne 

iletilmek üzere)  “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu”, kurumun 



Tehlikeli Kimyasalların Dökülmesi Sonucu Oluşan Acil Durumlarda Müdahale

Kaza Durumunda Oluşan Atıklar ve Atıkların Uzaklaştırılması
- Evsel Nitelikli Atıklar (Tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar)
Kağıt
Karton
Plastik
Cam,
Metal….vb
-Tehlikeli ve Zararlı Atıklar (Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler 
dolayısıyla özel işleme tabi olacak atıklar)
Tehlikeli kimyasallar
Kontamine olmuş ambalaj atıkları
Kontamine olmuş kişisel koruyucu donanımlar ve absorban maddeler
Oluşan atıklar cinsine göre sınıflandırılır, depolanır ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf 
edilir.
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Tehlike Anında !!!



 14.09.20  

Teknik Korunma

Kimyasal tehlike kaynağında önlenmeli, kullanımı 
azaltılmalı ve tehlikeli kimyasalların yayılmasını 
önlemek için teknik önlemler alınmalıdır. 
Örn: Kişisel Koruyucu Donanım 

3232
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Tıbbi Korunma

ü İşe giriş muayenesi,

ü Periyodik muayene,

ü Çalışanda periyodik olarak yaptığı işe uygun 
doku, kan ve vücut sıvılarında etken veya 
metabolit ölçümleri.

3333
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ü Değiştirme (Substitution)
ü Çalışma ortamının temiz ve düzenli olması
ü İşyeri Güvenlik Komitesi (MGBF)
ü Atık kontrolü

3434

Tehlikeyi Kontrol Altına Almada 
Alınacak Teknik Önlemler
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Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety 
Data Sheet) pek çok ülkede tehlikeli ya da 
potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin 
güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri 
sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Bu nedenle 
MSDS çalışma ortamındaki kimyasal tehlike 
riskleri kontrol altına etmek açısından önemli bir 
rol oynamaktadır.

3535

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 
(MSDS)



 

ü  Havalandırma ve çeker ocaklar

ü  Aydınlatma

ü  Vücut ve göz duşları

ü  Yangın söndürme cihazları

ü  Atık toplama bidonları

Toplu korunma yöntemleri

3636
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ü İyi havalandırılmış ortamlarda ve kuru, ısı, açık alev 
ve gün ışığından uzak yerlerde depolanmalı,

ü Korozif maddeler raflardan düşme tehlikesini en 
aza indirmek için tabana yakın yerlerde 
depolanmalı,

ü Kaplar fiziksel hasarlardan korunarak kapalı ve dik 
konumda tutulmalı,

ü Sızdırmaz kaplarda muhafaza edilmeli,
ü Yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.

3737

Depolama
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ü Ateşle yaklaşılmaz ve yakınında sigara içilmez. 
ü Sarsılmadan özel taşıyıcı ile taşınması ve gaz 

kaçağı olmamasına dikkat ediniz.
ü Tüplerin üzerindeki ekipmanların (regülatör) çalışıp 

çalışmadığı kontrol ediniz. 
ü Yağlanmamalı ve yağlı elle tutmayınız. 
ü Radyatör, elektrik prizi vb. yerlerden uzak tutunuz. 

3838

Oksijen Tüpleri 
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Depolama -1

3939

+ - - - + -
- + - - - -
- - + - + -
- - - + 0 -
+ - + 0 + -
- - - - - +

+ Beraber 
Depolanabilir

- Beraber 
Depolanamaz

O Özel önlemler 
alınarak beraber 
depolanabilir.
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Depolama -2

İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı – Kimyasal Madde Depo Sorumlusu Gıda Müh. Harun AKKURT



 14.09.20  4141İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı – Kimyasal Madde Depo Sorumlusu Gıda Müh. Harun AKKURT

Depolama -3
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Depolama -4
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Özet

    

İşyerlerimizde karşılaştığımız kimyasal ajanlar 

nelerdir ve bunlardan nasıl korunuyoruz?... 

4343



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ
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Amaç

Katılımcılar, ergonominin tanımı ve ergonomik 

risklerden korunma yolları hakkında bilgi sahibi 

olacaklardır. 

44



     
Katılımcılar bu sunumun sonunda;

ü Ergonomiyi tanımlar,

ü Ergonominin prensiplerini sıralar,

ü Ergonomik risklerden korunma yollarını sayar.

Öğrenim Hedefleri

5
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Ergonomi

   Salvendy G.Handbook Of Human Factorcs And Ergomics. Second Edition. John W İley And Sons Ltd./1997

Yapılan işin, kişilerin yetenek ve ihtiyaçlarına 

uyacak şekilde organize edilmesi, düşünülmesi 

ve planlanmasıdır. 
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Ergonominin Amacı -1

ü  Çalışanların etkinliğini arttırmak,
ü  Gereksiz ve aşırı zorlamalardan kaçınmak,
ü  Çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesini 

      sağlamak,
ü  Lüzumsuz aktiviteleri önlemek,
ü  İnsan – makine - çevre uyumunu sağlamaktır.

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü/2012 
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Ergonominin Amacı -2

88

 
üOturduğunuz sandalyenin rahat olması için yüksekliği ne 
kadar olmalıdır?

üYorgunluğun en az düzeyde olması için dinlenme 
araları nasıl düzenlenmelidir? vb.
   sorularına yanıt vermeye çalışmaktadır.
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Ergonominin Konuları

99

ü Gürültü, 
ü Aydınlatma, 
ü Isı, 
ü Titreşim, 
ü Çalışma Alanının Dizaynı, 
ü El Aletlerinin Dizaynı, 
ü İş ve Ekipmanlarının Dizaynı, 
ü Mesai Saatleri, Vardiya, Mola Saatleri vb.
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Kullanıcıya 
Uygun Olmalı

Rahatlığı 
Arttırmalı

Performansı 
Arttırmalı

Güvenliği 
Arttırmalı

Kullanımı  Kolay 
Olmalı

Ergonomi

Ergonomik 
Tasarım

1010
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ü  Nötral pozisyonu korur,

ü  Aşırı zorlanma engellenir,

ü  En sık kullanılan eşyaları en rahat erişebilecek 

yerlere konur,

ü  Uygun yükseklikte çalışılır,

ü  Aşırı hareketi önlenir,

Ergonominin Prensipleri -1

1111
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Ergonominin Prensipleri -2

1212

ü Yorgunluk ve statik yük azaltılır,
ü Baskı noktaları en aza indirilir,
ü Hareket edilir, egzersiz yapılır, 
ü Rahat bir ortam sağlanır,
ü Vibrasyon önlenir.
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Ofis Ortamında Standart Ölçüler

Özellik Boyut
Masa Yüksekliği 64 – 74 cm
Ekrana Bakış Mesafesi 50 – 70 cm
Masa Kalınlığı 5 cm
Oturma Yüzeyi Yüksekliği 38 – 51 cm
Bakış Açısı 15 – 30 derece
Sandalye Oturma Genişliği 40 – 45 cm
Diz Masa Mesafesi 38,1 cm

1313
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Riskli Gruplar
 
ü  İmalat sektörü ,
ü  Hizmet ve temizlik işleri, 
ü  Sağlık bakım işleri vb.,
ü  Uzun yol sürücüleri,
ü  Tarım çalışanları,
ü  Sporcular, diş hekimleri,
ü  Ofis çalışanları ve bilgisayar kullanan meslek 

grupları  risk altındadır.
1414
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Ergonomik Risk Faktörleri

ü Yapılan işin sürekli tekrar edilmesi,
ü Kuvvete dayalı çalışma,
ü Kasları yoran  bir şekilde çalışma pozisyonu,
ü Mekanik gerilme,
ü Olağandışı sıcaklıklar,
ü Titreşim.

1515
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Uygun Oturma Şeklinin Sağlanması -1

16
16

ü Ayaklar düz olarak yere temas etmeli,
ü Diz 90 derece açılı olmalı, 
ü Sandalyede bel desteği olmalı,
ü Sırt dik, omuzlar rahat, 
ü Dirsekler 90 derece açılı, 



 14.09.20  

Uygun Oturma Şeklinin Sağlanması -2

17
17

ü Baş ve bilekler nötral pozisyonda tutulmalı,
ü Çalışanın masa altında ayaklarını uzatabileceği 

ve vücut hareketini kolayca değiştirebileceği alan 

olmalı,
ü Eğer ayaklar yere temas etmiyorsa, ayaklara ek 
bir destek yerleştirilmelidir.
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Uygun Oturma Şeklinin Sağlanması -3
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Ofis Ergonomisi -1

1919

ü Ekrana bakış uzaklığı 50–70 cm arasında 
    olmalı,

ü Işık yansıması- ekranlar pencerelere 90
    derece dik olacak şekilde yerleştirilmeli,

ü Ekranın üst kenarı göz hizasında veya az 
    aşağısında olmalı,
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Ofis Ergonomisi -2

ü Personel çalışırken başının eğmek veya geriye 
atmak eğiliminde olmamalı,

ü Kollar yazı yazarken yere paralel tutulmalı ve 
bilekler bükülmemeli,

ü Mouse kullanımı minimuma indirilmeli, işlemler 
mümkün olduğunca klavye ile yapılmalı,

ü Klavyenin yüzeyi parlamamalı, rengi nötr 
olmalı,

2020
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Ofis Ergonomisi -3 
ü Nümerik tuşlar telefon düzeninde yerleştirilmiş 

olmalı,
ü Materyale sürekli bakmak gerekiyorsa ekrana 

monte edilen doküman tutma aparatları 
kullanılmalı,

ü Ofisteki gürültü maximum 55 – 65 desibel 
olmalı, 

ü Ortam ısısı 20°– 26°C olmalı,

2121
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Ofis Ergonomisi -4 
ü Nem oranı %45 – 55 olmalı,
ü Işık üst – yanlardan 45° açıyla yansımalı,
ü Araç - gereçler çalışanın vücut ölçülerine göre 

ayarlanabilir olmalı,
ü Sürekli kullanılan cihazlar çalışanın  kol erişim 

mesafesinde olmalı,
ü Personelin görüş mesafesinde engelleyici 

cisimler bulunmamalıdır.

2222
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{E7C5A6CC-32CD-422A-B8FC-FD88BF21E4E7}

50 cm

{6438905C-0363-4B8E-9BA5-C739E603E80D}

25 cm

80-100 cm

Sık kullanılan malzemeler 1. kuşakta, daha az 
kullanılan malzemeler ise 2. kuşakta yer 

almalıdır.

Ofis Ergonomisi -5 
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ü Tüm açma – kapatma düğmeleri hareket yönünde 
olmalı,

ü Ofisler sık sık havalandırılmalı (saatte 3-6 kez),
ü Ofisler temiz ve bakımlı olmalı,
ü Her personele minimum 10 m3 hava düşecek şekilde 

düzenleme yapılmalı,
ü Sürekli gürültü önlenmeli, yüksek ses çıkaran cihazlar 

izole edilmelidir.

Ofis Ergonomisi -6 

2424
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Ofis Ergonomisi -7 

2525

ü Her 20-30 dakikada bir, 1-2 dakikalık kısa aralar 
    verilmeli,

ü Saat başı 5-10 dakika ara ya da iş değişimi yapılmalı,

ü Öğlen arası bilgisayar başından uzaklaşılmalı,

ü Monitör kullanımı sırasında, gözleri ekrandan ayırıp 
    uzakta bir noktaya odaklanarak veya 10–15 saniye    
    gözleri kapatıp dinlendirilmelidir.



Ergonomik Çalışma İçin Neler 
Yapmalıyız

?
26
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ü İşyeri ergonomik prensiplere uygun olarak 
projelendirilmeli (Havalandırma, klima sistemleri, kapı, 
pencere yeri, elektrik ve bilgisayar ağ donanımı vb),

ü İç mekanlar ve büro donanımları çalışanın 
antropometrik ölçümlerine ve vücut özelliklerine uygun 
olarak düzenlenmeli (Masa, sandalye, dolap, bilgisayar 
vb. büro aletleri),

Ergonomik Risklerden Korunma -1
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Ergonomik Risklerden Korunma -2

ü İşe giriş muayeneleri yapılacak işe uygun 
olmalı,

ü Çalışanlar işe uygun olarak seçilmeli ve / veya 
atanmalı,

ü Periyodik muayeneler yapılmalı,
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Ergonomik Risklerden Korunma -3

ü Belirli periyotlarla iş ortamında risk değerlendirmesi 

yapılarak gerekli düzenlemeler yapılmalı,

ü İş monotonluğunu giderecek rotasyonlar yapılmalı, 

ü İş ortamında ortak kullanılacak sosyal alanlar 

yaratılmalı,

ü Etkin dinlenme araları verilmelidir.
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Çalışma Ortamı Gözetimi
ü Ofis ortamındaki iş ekipmanlarının; çalışma masası 
ve sandalyesi ile monitör, klavye ve farenin  
yüksekliğinin ve kullanımının  çalışana 
uygunluğunun değerlendirilmesidir.

ü Aydınlatma, gürültü ve termal konfor gibi çalışma 
ortamı ile ilgili ergonomik risk etkenlerinin 
değerlendirilmesi sonucunda düzeltici önleyici 
faaliyetler uygulanır.

Ergonomik Risklerden Korunma -4
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SAĞLIK İÇİN EGZERSİZ YAPALIM! 

Ergonomik Risklerden Korunma -5
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Ofis Egzersizleri

3333
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Özet

3434

?
Ne Öğrendik?



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA
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Amaç
Katılımcılar; ekranlı araçlarla çalışmalarda 
alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemleri 
hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
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Bu sunumun sonunda katılımcılar;

ü Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş 

sağlığı ve güvenliği risklerini sayar,

üEkranlı araçlarla yapılan çalışmalardan 

kaynaklanabilecek tehlikelere göre alınabilecek iş 

sağlığı ve güvenliği önlemlerini sıralar.

Öğrenim Hedefleri
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Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın 

ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim 

gösteren her türlü araç.

Ekranlı Araç



 14.09.20  

{C3EC1144-79B3-42F8-898D-10CFF93F18CB}

EKİPMAN

Monitör

{A2DEF80B-8254-4AD7-8C23-814044A47CBB}

ÇALIŞMA ORTAMI

{D6694C9F-ABBE-4101-B521-C80E8F8495FF}

Gerekli Alan

Aydınlatma

{D9123CE2-22C0-470B-80D1-26BC2F14970F}

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI

{6EB65C06-542B-4F5C-8E8C-CA3DFB87ABF5}

Yansıma ve Parlama

Gürültü

{804E4FA2-0383-44FD-83D9-F86361E8487F}

Ortam Isısı

Nem

{C0D67E5E-EC93-4279-939D-6DBDCD3AF129}

Radyasyon

Çalışma SandalyesiÇalışma Masası veya Çalışma YüzeyiKlavye

EKRANLI ARAÇLARLA 
ÇALIŞMALARDA 

ARANACAK 
ASGARİ GEREKLER

• Programlar işe uygun olmalı
• Sistemler iş verimini arttırmalı

77
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Bilgisayar Kullanımı Risk Faktörleri 

ü     Tekrarlamalı hareketler
ü     Yanlış klavye pozisyonu
ü     Ön kolun desteklenmemesi
ü     Yetersiz molalar
ü     Fare (mouse)’nin yanlış kullanımı
ü     Postür bozukluğu
ü     İş memnuniyetsizliği
ü     Bilgisayarla uzun çalışma süresi
ü     Gözlerin korunmaması
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Monitör -1
ü  Ekran, çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede 

ve göz hizasında olmalıdır.

ü  Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve 
formda,  uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler 

arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.

ü  Ekran görüntüsü sabit olmalı, görüntü titrememeli ve 

benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.



 14.09.20  1010

ü  Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, 
çalışan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.

ü  Ekran, çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne 
döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.

ü  Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa 
üzerinde kullanılabilir olmalıdır.

ü  Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve 
parlamalar olmamalıdır.

Monitör -2



 14.09.20  1111

ü  Çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve 
rahatça  çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve 
hareketli olmalıdır.

ü  Klavyenin ön tarafına, çalışanın bileklerini 
dayayabileceği özel destek konulmalı  ve 
klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır. 

Klavye -1



 14.09.20  1212

ü  Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat 
olmalı ve  klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri 
klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde 
olmalıdır.

ü  Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma 
pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve 
seçilebilir nitelikte olmalıdır.

Klavye -2



 14.09.20  1313

Çalışma Masası 

ü Ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili 
malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenmesine 
olanak sağlayacak şekilde, yeterli büyüklükte 
ve ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.

ü Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için 
yeterli alan olmalıdır.



 14.09.20  1414

ü  Sandalye dengeli ve çalışanın rahat bir 
pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla 
hareket edebileceği şekilde olmalıdır.

ü  Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir 
olmalıdır.

Çalışma Sandalyesi -1



 14.09.20  1515

ü  Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı 
ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek 
olmalıdır.

ü  İstendiğinde çalışana uygun bir ayak desteği 
sağlanmalıdır.

Çalışma Sandalyesi -2



 14.09.20  Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, 2010, Eylül, Lefkosa KKTC.

Bilgisayar Kullanıcıları İçin Ergonomi

16



 14.09.20  1717

ü     Ofis ortamına göre risk değerlendirmesi 
sonucunda önleyici ve düzeltici faaliyetler 
uygulanır.

ü     Düzeltici faaliyet sonrası risk değerlendirmesi 
yenilenir.

Çalışma Ortamı Gözetimi



 14.09.20  

Çalışanların Sağlık Gözetimi

ü İşe giriş ve periyodik muayenelerde göz 
muayeneleri yapılır. 

ü Gerekli görüldüğünde göz hastalıkları 
uzmanına sevk edilir.

1818



 14.09.20  1919

 
ü   Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce 
ve çalışmadan kaynaklanabilecek görme 
zorlukları yaşandığında çalışanların göz 
muayeneleri yapılır.

ü   Gerekiyorsa çalışanlara yaptıkları işe uygun 
araç ve gereç verilir.

Göz Sağlığı



 14.09.20  2020

 “Hastalığın En Güzel İlacı, 
O Hastalıktan Korunmanın Çarelerini 

Öğrenmektir” 
                                               Hipokrat



 14.09.20  

ü Ekranlı araçlarla çalışmalarda 

kaynaklanabilecek riskler ve korunma 

önlemlerinden birini söyleyiniz.

Özet
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Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



ELLE KALDIRMA ve TAŞIMA



Amaç

Katılımcılar; elle kaldırma ve taşıma işlerinde 

asgari sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında 

bilgi sahibi olacaklardır.

4



Öğrenim Hedefleri 

Bu sunum sonunda katılımcılar;
Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanan 
iş sağlığı ve güvenliği risklerini sıralar,
Elle kaldırma ve taşıma işlerinden 
kaynaklanabilecek riske göre alınabilecek iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerini sayar.

5



Elle Taşıma İşi

Bir veya daha fazla çalışanın bir yükü 
kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, 
taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler 
esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan 
ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya 
sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek 
riskleri kapsayan  nakletme veya destekleme 
işlerini ifade eder.

6Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24.07.2013 Tarih  ve  28717 Sayılı RG.



Kaldırma ve Taşıma 

 İyi yük kaldırma teknikleri uygulamak, 

çalışanların uygulama öncesine göre daha 

fazla yük kaldırmasını sağlamaz. 

Çalışanın kişisel kapasitesi ne olursa olsun bu 

teknikler çalışanın kaza ve yaralanma  riskini 

azaltacaktır. 
7



Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde 
Risk Faktörleri

  Yükle İlgili Risk Faktörleri 

  Bireysel Risk Faktörleri 

8



Yükle İlgili Risk Faktörleri -1

   Yükün Özellikleri

Çok ağır veya çok büyükse,

Kaba veya kavranılması zor ise,

Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,

9



 Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun 
eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir 
konumda ise,

 Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden 
olabilecek yoğunluk ve şekilde;

Elle Taşıma Sırasında
Sırt ve Bel İncinmesi Riski Oluşur!

Yükle İlgili Risk Faktörleri -2

10



   Fiziksel Güç Gereksinimi

    İş;

Çok yorucu ise,

Mutlaka vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,

Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,

Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,
   Bedenen Çalışma Şekli ve Harcanan Güç,

 Özellikle Sırt ve Bel İncinmelerine Neden Olabilir!

Yükle İlgili Risk Faktörleri -3

11



Yükle İlgili Risk Faktörleri -4

12

 Çalışma Ortamının Özellikleri -1
 Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve 

yükseklikte değil ise,

 Zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme 

veya kayma tehlikesi varsa,

 Çalışma ortam ve şartları, çalışanların  yükleri güvenli 

bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda 

taşımasına uygun değilse,



    

Yükle İlgili Risk Faktörleri -5

13

Çalışma Ortamının  Özellikleri -2
 İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin 

indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa,

 Zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse,

 Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse, 

Özellikle Sırt İncinmesi Riski Artar.



     

Yükle İlgili Risk Faktörleri -6

14

  İşin Gerekleri
   
 Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren 
aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel 
çalışmalar,
 Yetersiz ara ve dinlenme süresi,
 Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,
 Çalışan tarafından  değiştirilemeyen  çalışma 
temposu,

 Sırt ve Bel İncinmesi Riski Oluşturur.



 Bireysel Risk Faktörleri

     

15

 Çalışanlar yapılacak işi yürütmeye fiziki 

yapılarının uygun olmaması,

  Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer 

kişisel eşyaları kullanmaları,

  Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip 

olmamaları durumunda 

                  Risk Altında Olabilirler!



Bel Ağrısı -1

16

 İş ortamındaki etkenlere bağlı olarak gelişen  bel ağrısı, 

çalışanların en önemli ve en pahalı sağlık sorunları 

arasındadır.

 Bel ağrısı ve bel ağrısına bağlı sakatlık, üretim kaybı, işe 

gidememe ve tazminat ödemeleri  hızla artmaktadır. 

Maliyetteki bu hızlı artış ülkelerin ekonomisini de tehdit eden 

bir durumdur. 



Bel Ağrısı -2

17

 Bel ağrısının en yaygın nedeni  kas ve bağların aşırı 

gerilmesidir. 
 Gerilmeye bağlı zorlanma dizleri bükmeden öne 

eğilme, ağırlık kaldırma, ağırlık taşıma, dönme gibi 

uygun olmayan pozisyonlarda oluşmuşsa daha da 

önemlidir.

 Kas zorlanmasında ağrı genellikle beldedir, bel 

hareketleri kısıtlanmıştır. 



Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde  
6 Temel Prensip

18

 Sırt düz tutulmalı

 Bacak kasları kullanmalı

 Yük vücuda yakın tutulmalı

 Dirsekler vücuda yakın tutulmalı

 El içi ile kavranmalı

 Ayaklar arası mesafe bırakılmalı



DOĞRUYANLIŞ

Elle Kaldırma

19Çizim: Health and Safety Executive



Yükü İki Kişi Birlikte Taşıyorsa 

20
Çizim:Health and Safety Executive

YANLIŞ



Yükü İki Kişi Birlikte Taşıyorsa 

21Çizim: Health and Safety Executive

DOĞRU



Elle Taşımada Uyulacak Kurallar -1

 

22

 Kaldırma İşini Planlayın

 Yükün nereye konulacağını belirleyin,

 Eğer mümkünse uygun kaldırma için yardımcı   

      malzemeleri kullanın,

 Kaldırma yaparken yardıma ihtiyacınız olup 

olmadığını değerlendirin,



 

Elle Taşımada Uyulacak Kurallar -2

23

   Engelleri Kaldırın
 Kaldırmak istediğiniz cisim omuz boyunuza 

göre uzun ise (döşeme gibi) yükü götüreceğiniz 

yolun yarısı kadar mesafede masa üzerinde 

bırakacak şekilde plan yapın veya taşıma 

pozisyonunu değiştirin.



Uygun Taşıma Araçları

24Çizim: Ergonomic Checkpoint Second Edition -ILO



Elle Taşımada Uyulacak Kurallar -3

25

Ayakların Arasında Mesafe Bırakın
Kaldırma için dengeli ve sabit bir yüzey seçin,

İlerideki ayak gerideki ile mesafeli olmalı ve 

yerleşimi rahat olmalıdır, 

Mümkünse gerideki ayak yükü götüreceğiniz yönü 

göstermelidir,



   

Elle Taşımada Uyulacak Kurallar -4

26

Uygun Kaldırma Pozisyonuna Hazırlanın,
 Alçak mesafede bir yük kaldıracaksanız dizlerinizi 

bükün fakat tamamen diz çökmeyin veya dizleriniz çok 

fazla eğmeyin,
Arkanızı düz tutun (vücudun doğal yuvarlak arka şeklini 

korumak için çeneyi içeri çekmek faydalı olur),

Yükü kavramak için ileri doğru yükün üzerine hafifçe 

eğilin, omuz seviyesini koruyun.



Doğru Taşıma ve Kaldırma

27Çizim: Ergonomic Checkpoint Second Edition -ILO



  
    

Elle Taşımada Uyulacak Kurallar -5

28

  Yükü Sıkıca Kavrayın
  Kolları, bacaklar tarafından oluşturulan 

sınırı koruyacak şekilde tutun,

  En iyi kaldırma pozisyonu ve çeşidi o anki 

durum ve kişisel tercihe dayanır.



Elle Taşımada 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar -1

29

 Cisimleri bedeninizle değil de
önce beyninizle kaldırdığınızı 
unutmayınız, 

 Bunun için ağır bir yükü 
mutlaka kaldırmanız gerekiyorsa, 
haltercilerin yaptığı gibi çok iyi 
konsantre olunuz,



30

Elle Taşımada 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar -2
 Kaldırırken yavaş ve temkinli hareket ediniz,  ani 
hareketlerden kaçınınız. 

 Adalelerinize ani yük bindirmeyiniz. Kaldırma esnasında 
karın kaslarınızı kasarak bütün kas gruplarınızı aynı anda 
çalıştırınız. Karın ve sırt adalelerinizin kasılması 
omurganızı destekler.

 Ayakta iken belinizi sağa veya sola doğru dönme 

hareketi yaparak yerden bir şey almayınız.



Özet

31

                       Ne Öğrendik ?



Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklayın

 14.09.20  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklayın

 14.09.20  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
SAĞLIK KONULARI



İLK YARDIM



 14.09.20  

Amaç

Katılımcılar, ilk yardımın tanımı, temel 
uygulamaları ve bazı durumlarda ilk yardım 
uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

44



 14.09.20  

Öğrenim Hedefleri
Bu oturumun sonunda katılımcılar;
ü İlk yardım, acil yardım ve ilk yardımcının    
tanımlarını yapar,
ü İlk yardımda öncelikli amaçları açıklar,
ü İlk yardım temel uygulamalarını sıralar,
ü Hayat kurtarma zincirini tanımlar,
ü Kaza ortamı değerlendirmesini sıralar, 
ü İlk yardım uygulamalarını (kanama, bilinç kaybı,    
şok, yaralanma, kırık, çıkık, şok, zehirlenme,    
taşıma teknikleri vb.) açıklar.

55



 14.09.20  

İlk Yardım

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren 
durumda, sağlık görevlilerinin yardımı 
sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da 
durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile olay 
yerinde,  tıbbi araç gereç kullanmaksızın, yapılan 
ilaçsız uygulamalardır.

66



 14.09.20  

Acil Yardım / Tedavi
Sağlık ekipleri tarafından tıbbi araç, gereç ve 
malzeme kullanılarak hasta / yaralılara yapılan 
tıbbi müdahalelerdir.

77



 14.09.20  

İlk Yardım ve Acil Tedavi
Arasındaki Farklar

ü  Acil tedavi, bu konuda ehliyetli kişilerce, gerekli 
donanımla yapılan müdahale,

ü  İlk yardım bu konuda eğitim almış herkesin 
olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri 
kullanarak yaptığı müdahalelerdir.

88



 14.09.20  

İlk Yardımcı 

İlk yardım tanımında belirtilen amaç 
doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç 
gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle 
ilaçsız uygulamaları yapan ilk yardımcı belgesi
almış kişidir.

99



 14.09.20  

İlk Yardımcının Özellikleri

ü  Sakin olmalı ve can güvenliğini ön planda 
tutmalı,

ü  Kararlı olmalı ve çabuk karar vermeli,
ü  Kendine güveni olmalı,
ü  Tercihen iki elini de iyi kullanmalı,
ü  Pratik buluşları olmalı ve eldeki olanakları    

 değerlendirmeli,
ü  Çevredeki kişilerden yararlanmayı bilmeli,

1010



 14.09.20  

İşyerlerinde Zorunlu İlk Yardımcı
İşyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre; 

ü  Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 (Bir),

ü  Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 (Bir),

ü  Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 

(Bir)

   ilk yardımcı bulundurulması zorunludur.

1111



 14.09.20  

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları

ü  Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, 
yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin 
sağlanması,

ü  Hasta / yaralının durumunun kötüleşmesinin 
önlenmesi,

ü  İyileşmenin kolaylaştırılması.

1212



 14.09.20  

İlk Yardımın Temel  Uygulamaları -1

Koruma:

ü  Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için 
olay yeri değerlendirmesini yapmak,

1313



 14.09.20  

İlk Yardımın Temel  Uygulamaları -2

Bildirme: 

ü  Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir 
şekilde telefon (112 aranır) veya diğer kişiler 
aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilir.

1414



 14.09.20  

İlk Yardımın Temel  Uygulamaları -2a

   112 Arandığında;
ü  Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması 

sağlanmalı,
ü  112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde 

cevap verilmeli,
ü  Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere 

yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı 
verilmeli,

ü  Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli,

1515



 14.09.20  

İlk Yardımın Temel  Uygulamaları -2b

ü Hasta / yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalı,

ü Hasta / yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli,

ü Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir 
yardım verildiği belirtilmeli,

ü 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını 
söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

1616



 14.09.20  

İlk Yardımın Temel  Uygulamaları -3

Kurtarma (Müdahale):

ü  Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı 
    ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

1717



 14.09.20  

İlk Yardımcının Öncelikli Görevleri -1 
ü  Hasta / yaralıların durumunu değerlendirir (ABC) ve 

öncelikli müdahale edilecekleri belirler,
ü  Hasta / yaralının korku ve endişelerini giderir, 
ü  Hasta / yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri 

organize eder,
ü  Hasta / yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek 

için kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde 
bulunur, 

ü  Kırıklara yerinde müdahale eder,

1818



 14.09.20  

İlk Yardımcının Öncelikli Görevleri -2
ü  Hasta / yaralıyı sıcak tutar,
ü  Hasta / yaralının büyük yarasını görmesine izin 

vermez,
ü  Hasta / yaralıyı hareket ettirmeden müdahale 

yapar. Ağır hasta / yaralı bir kişide hayati tehlike 
ve / veya çevrede süren tehlike olmadığı sürece 
asla yerinden kıpırdatmaz.

ü  Hasta / yaralının en uygun yöntemlerle en yakın 
sağlık kuruluşuna sevkini sağlar (112). 

1919



 14.09.20  

Hayat Kurtarma Zinciri

İlk Yardımcının sorumluluğu
1. Halka - Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
2. Halka - Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması

Profesyonel sağlık ekiplerinin sorumluluğu
3. Halka - Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
4. Halka - Hastane acil servislerinde müdahale 
yapılmasıdır.

2020



 14.09.20  
 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015

2121



 14.09.20  

İlk Yardımda A, B, C

ü  (A) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

ü  (B) Solunumun değerlendirilmesi (Bak – Dinle - 
Hisset)

ü  (C) Dolaşımın değerlendirilmesi

2222



 14.09.20  

İlk Yardım Akış Şeması

U
Y
G
U
L
A
M
A
 

B
A
S
A
M
A
K
L
A
R
I

YETİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ÇOCUK VE BEBEK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Yetişkin TYD 
Uygulama 

Basamakları

Yanıt yoksa yardım çağır

Hava yolunu aç (A)

Solunuma bak (B) + (C)

Solumuyorsa 112’yi ara

30 göğüs kompresyonu

2 solunum 
30 göğüs kompresyonu

Güvenliği sağla

Bilinç kontrolü yap
Yanıt yoksa yardım çağır

Hava yolunu aç (A)

Solunuma bak (B) + (C)

Solumuyorsa 112’yi ara

AED Bağla

Güvenliği sağla

Bilinç kontrolü yap

Sesli Komutları 
Uygula

Yanıt yoksa yardım çağır

Hava yolunu aç (A)

Solunuma bak (B) + (C)

Solumuyorsa 5 Kurtarıcı Solunum

15 Göğüs Kompresyonu
2 Solunum (1 dk)

2 solunum 
15 göğüs kompresyonu

Güvenliği sağla

Bilinç kontrolü yap

TYD Çocuk 
Uygulama Basamakları

(1-8 yaş arası)
Tek El ile Kompresyon

TYD Bebek 
Uygulama Basamakları

(0-1 yaş arası)
Parmak ile Kompresyon

112’yi ara

Yetişkin TYD 
Uygulama 

Basamakları
(AED)

Tablo: Ergün V.  İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, 2016. ERC Guidelines, 20152323
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İlk Yardım İçin 
Hasta/Kaza Ortamını Değerlendirme -1
ü  Sakin ol,
ü  Çevrede süregelen tehlike varsa (yakıt, gaz, 
    elektrik vb.) gider,
ü  Trafikte isen güvenliği sağla, sigarayı yasakla,
ü  Tehlike yoksa hasta / yaralıyı kımıldatma,
ü  Hasta / yaralılarda öncelikleri sapta,  
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İlk Yardım İçin 
Hasta/Kaza Ortamını Değerlendirme -2
ü   Hasta / yaralıları yatıştır, korku ve endişelerini      
     gider,
ü   Müdahalede yardımcı olabilecekleri ve 
     meraklıları görevlendir, 
ü   Taşıma ve sevk organizasyonu yap,
ü   Gerekirse kayıt tut ve tıbbi yardım (112)      

gelince bilgi ver.
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Genel İlk Yardım Uygulamaları
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 Hava Yolu Tıkanıklığı -1

1- Kısmi tıkanma bulguları:
ü  Öksürür,
ü  Nefes alabilir,
ü  Konuşabilir.

   Bu durumda hastaya dokunulmaz, 
öksürmeye teşvik edilir.
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Hava Yolu Tıkanıklığı -2

2- Tam tıkanma bulguları:
ü  Nefes alamaz,
ü  Acı çeker, ellerini boynuna götürür, 
ü  Konuşamaz,
ü  Rengi morarmıştır.

   Bu durumda Heimlich Manevrası (Karına  
   bası uygulama) yapılır.
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Kanama
   Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar 
dışına (vücudun içine veya dışına) doğru akmasıdır.

ü  Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğrudur.
ü  İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle 

görülemez.
ü  Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, 

anüs, üreme organlarından olan kanamalardır.
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Dış Kanamalarda İlk Yardım

ü  Hasta/yaralının durumu değerlendirilir (ABC),
ü  Yara ya da kanama değerlendirilir, tıbbi yardım 

istenir,
ü  Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır,
ü  Kanama durmazsa birinci bez kaldırılmadan 

ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır,
ü  Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır,
ü  Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı 
    uygulanır, 3030
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Burun Kanamasında İlk Yardım
ü  Hasta / yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
ü  Oturtulur,
ü  Başı hafifçe öne eğilir,
ü  Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır,
ü  Uzman bir doktora gitmesi sağlanır.

3131
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Kulak Kanamasında İlk Yardım

ü  Hasta / yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
ü  Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir,
ü  Kanama çoksa kulağı tıkamadan temiz bezle 

kapanır,
ü  Bilinci açıksa hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır,
ü  Bilinci kapalıysa kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
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Kanamalarda Sevk

Kulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme 
organlarından gelen kanamalarda;

ü Hasta / yaralı kanama örnekleri ile uzman bir 
   doktora sevk edilir.
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 Şok 
Kalp - damar sisteminin yaşamsal organlara 
uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle 
ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden 
akut (ani) gelişen kan dolaşımı yetmezliğidir.
 
ü  Kardiyojenik şok (Kalp kökenli)
ü  Hipovolemik şok (Sıvı eksikliği)
ü  Toksik şok  (Zehirlenme ile ilgili)
ü  Anaflaktik şok (Alerjik)
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Şok Durumunda İlk Yardım
 
ü  Hasta / yaralı sırtüstü yatırılır,
ü  Kanama ve şok bulguları kontrol edilir,
ü  Ayaklar 30 cm yukarı kaldırılır,
ü  Hastanın üzeri örtülür,
ü  Tıbbi yardım istenir.

3535
Türk Kızılayı İlk Yardım Cep Kitabı



 14.09.20  

Yaralanma -1

   Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün 
   bozulmasıdır. 

ü Kesik yaralar: Bıçak, çakı, cam gibi kesici ve delici aletlerle 
oluşur. Genellikle basit yaralardır. 

ü Ezikli yaralar: Taş yumruk ya da sopa gibi etkenlerin 
    şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralardır. Yara kenarları 
    eziktir. Çok fazla kanama olmaz ancak doku zedelenmesi 
    ve hassasiyet vardır.
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Yaralanma -2
  Delici yaralar: Uzun ve sivri aletlerle oluşan yaralardır.
  Derinlik yönünden aldatıcı olabilir.
  Parçalı yaralar: Dokular üzerinde bir çekme etkisi ile 
meydana gelir. Doku ile ilgili tüm yapı zarar görebilir.
  Kirli (enfekte) yaralar:  Mikrop kapma ihtimali olan 
yaralardır. 

ü  Gecikmiş yaralar (> 6 saat),
ü  Dikişleri ayrılmış yaralar,
ü  Kenarları muntazam olmayan yaralar,
ü  Çok kirli ve derin yaralar,
ü  Ateşli silah yaraları,
ü  Isırma ve sokma ile oluşan yaralar.
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Yaralanmalarda İlk Yardım

ü  Yaradaki Yabancı Cisme Dokunulmaz!..
ü  Yaşamsal bulgular değerlendirilir (ABC),
ü  Yara değerlendirilir,
ü  Varsa kanama durdurulur,
ü  Kirli yaralar ve ısırıklar bolca sabunlu su ile 

yıkanır,
ü  Temiz bezle kapatılır,
ü  Hareket ettirilmez,
ü  Tıbbi yardım istenir.

3838
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Yanık
Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku 

bozulmasıdır.

 1- Fiziksel yanıklar:
ü  Isı, buhar ile oluşan yanıklar,
ü  Elektrik nedeni ile oluşan yanıklar,
ü  Işınlar ile oluşan yanıklar,
ü  Sürtünme ile oluşan yanıklar,
ü  Donma sonucu oluşan yanıklar,

 2- Kimyasal yanıklar:
ü  Asit, alkali, korozif madde ile oluşan yanıklar
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Yanıklarda Derecelendirme

Birinci derece yanık: Deride kızarıklık, ağrı, yanık 
bölgede ödem vardır. Yaklaşık 48 saatte iyileşir.

İkinci derece yanık: Deride içi su dolu kabarcıklar (bül) 
vardır. Ağrılıdır. Enfekte değilse derinin kendini yenilemesi 
ile kendi kendine iyileşebilir.

Üçüncü derece yanık: Derinin tüm tabakaları 
etkilenmiştir. Özellikle de kaslar, sinirler ve damarlar 
üzerinde  etkisi görülür. Beyaz ve kara yaradan siyah 
renge kadar aşamaları vardır. Sinirler zarar gördüğü için 

4040



 14.09.20  

Yanıklarda İlk Yardım

ü  Su toplamış yerler PATLATILMAZ !..
ü  Yanık üzerine hiçbir şey SÜRÜLMEZ !..
ü  Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür,
ü  Hasta / yaralı battaniye ile örtülür,
ü  Bilinci açıksa ağızdan sıvı verilir,
ü  Tıbbi yardım istenir (112).

4141



 14.09.20  

Kırık - Çıkık - Burkulma

Kırık; Kemik bütünlüğünün bozulmasıdır.
ü  Hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu,
ü  Hareket kaybı,
ü  Ödem ve kanama nedeniyle morarma.

Çıkık; Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
ü  Yoğun ağrı, şişlik ve kızarıklık,
ü  İşlev kaybı, eklem bozukluğu.

Burkulma; Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
ü  Burkulan bölgede ağrı,
ü  Kızarma, şişlik, işlev kaybı.
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Kırıklarda İlk Yardım

ü  Hasta / yaralı hareket ettirilmez, sıcak tutulur,
ü  Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar 

çıkarılır, gelişebilecek ödem doku hasarına yol 
açar,

ü  Kırık şüphesi olan bölge, ani hareketlerden 
kaçınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de içine 
alacak şekilde tespit edilir,

ü  Açık kırıklarda, tespitten önce yara temiz bir 
bezle kapatılmalıdır,
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Çıkıklarda İlk Yardım

ü  Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir,
ü  Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz,
ü  Hasta / yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez,
ü  Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir,
ü  Tıbbi yardım istenir (112).
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Burkulmalarda İlk Yardım

ü  Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit 
    edilir,
ü  Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır,
ü  Hareket ettirilmez,
ü  Tıbbi yardım istenir (112).
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Bilinç Bozukluğu / Bilinç Kaybı

Beyinin normal faaliyetlerindeki bir aksama 

nedeni ile uyku halinden başlayarak (bilinç 
bozukluğu), hiçbir uyarıya cevap vermeme 

haline kadar giden (bilinç kaybı) bilincin kısmen 

ya da tamamen kaybolması halidir.
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Bilinç Bozukluğu Tipleri

ü  Bayılma (Senkop): Kısa süreli, yüzeysel ve 
geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının 
azalması sonucu oluşur.

ü  Koma: Yutkunma / öksürük gibi reflekslerin ve 
dışarıdan gelen uyarılara karşı  tepkinin 
azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun 
süreli bilinç kaybıdır.
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Bayılma (Senkop) Belirtileri

ü   Baş dönmesi, baygınlık, yere düşme
ü   Bacaklarda uyuşma
ü   Bilinçte bulanıklık
ü   Yüzde solgunluk
ü   Üşüme, terleme
ü   Hızlı ve zayıf nabız
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Koma Belirtileri

 
ü  Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması,

ü  Sesli ve ağrılı dürtülere tepki olmaması,

ü  İdrar ve gaita kaçırma.
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Bilinç Bozukluğu Durumunda 
MüdahaleBilinç açık ise:

ü  Sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm. kaldırılır,
ü  Sıkan giysiler gevşetilir,
ü  Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesi sağlanır,
ü  Kusma varsa yan pozisyonda tutulur,
ü  Solunum kontrol edilir.

Bilinç kapalı ise:
ü  Hasta / yaralının yaşam bulguları değerlendirilir 

(ABC),
ü  Hasta / yaralıya koma pozisyonu verilir,
ü  Yardım çağrılır (112),
ü  Yardım gelinceye kadar yanında beklenir.

5050

Türk Kızılayı İlk Yardım Cep Kitabı



 14.09.20  

Sara Krizi (Epilepsi)

ü  Kronik bir hastalıktır. Doğum sırasında ya da 
daha sonra herhangi bir nedenle beyin 
zedelenmesi oluşan kişilerde gelişir.

ü  Uzun süreli açlık, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, 
kullanılan ilaçların doktor izni dışında kesilmesi 
ya da değiştirilmesi, hormonsal değişiklikler 
sara krizinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
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Sara krizinde (Epilepsi) İlk Yardım -1

ü  Kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır, sıkan 
giysiler gevşetilir,

ü  Hasta bağlanmaya, kilitlenmiş çene açılmaya 
çalışılmaz,

ü  Herhangi bir madde kullanılmaz, koklatılmaz ya da 
ağızdan herhangi bir yiyecek içecek verilmez, 
kusmaya karşı tedbirli olunur,

5252



 14.09.20  

Sara krizinde (Epilepsi) İlk Yardım -2

ü  Başını çarpmasını engellemek için başın altına 
yumuşak bir malzeme konur,

ü  Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan 
kaldırılır,

ü Çevrede su birikintisi, çukur vb. tehlike varlığı 
kontrol edilir,

ü  Düşme sonucu yaralanma varsa gerekli işlemler 
yapılır,

ü  Tıbbi yardım istenir (112).
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Zehirlenmeler 

Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi 

sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. 
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Sindirim Yoluyla Zehirlenmeler

 
Sindirim yoluyla alınan zehirler genellikle ev ya 
da bahçede kullanılan kimyasal maddeler, zehirli 
mantarlar, bozuk besinler, ilaç ve aşırı alkoldür.

Belirtiler: Bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, 
şişkinlik, ishal vb.
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Solunum Yoluyla Zehirlenmeler

Genellikle karbon monoksit  - CO - (tüp kaçakları, 
şofben, bütan gaz sobaları), lağım çukuru veya 
kayalarda biriken karbondioksit, havuz hijyeninde 
kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ev 
temizleyicileri gibi maddeler ile oluşur.

Belirtiler: Nefes darlığı, solunum durması, baş
ağrısı, baş  dönmesi, kulak  çınlaması, oksijen 
yetmezliği nedeni ile ciltte kızarıklık, morarma vb.
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Cilt Yoluyla Zehirlenmeler

Bu yolla olan zehirlenmeler böcek  sokmaları, 
hayvan ısırıkları, ilaç enjeksiyonları, saç boyaları, 
zirai ilaçlar gibi zehirli maddelerin deriden 
emilmesi ile oluşur.
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Zehirlenmelerde 
Diğer Sistem Belirtileri

ü Sinir sistemi belirtileri: Bilinç kaybı, havale, 
rahatsızlık hissi, kaslarda ağrı, kasılma, 
hareketlerde uyumsuzluk, şok belirtileri.

ü Dolaşım sistemi belirtileri: Nabız bozukluğu, 
baş ağrısı, soğuk terleme, kalp durması.
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Zehirlenmelerde 
Genel İlk Yardım Uygulamaları

ü  Zehirlenmeye neden olan madde (vücuda 
temas ve solunum alanından) uzaklaştırılır,

ü  Kusturulmaz,

ü  Sağlık kuruluşuna bildirilir (112).
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Hayvan Isırmaları

ü  Kedi- köpek gibi hayvan ısırmaları,
ü  Arı sokmaları,
ü  Akrep sokmaları,
ü  Yılan sokmaları,
ü  Deniz canlılarının sokması.
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Hayvan Isırmalarında İlk Yardım -1

ü  Hasta / yaralı yaşamsal bulgular yönünden 
değerlendirilir (ABC),

ü  Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun 
ve soğuk suyla yıkanır (kedi, köpek vb 
ısırıklarında),

ü  Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır, basınç 
uygulanarak kanama durdurulur,
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Hayvan Isırmalarında İlk Yardım -2

ü  Yaraya yakın bölgedeki eşyalar (yüzük, bilezik vb.)
   çıkarılır,

ü  Derinin üzerinden görülüyorsa sokan canlının  
   iğnesi çıkarılır,

ü  Yaraya soğuk uygulama (deniz canlılarının
   sokmalarında sıcak uygulama) yapılır,
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Göze Yabancı Cisim Kaçması
Toz gibi küçük madde ise;
ü  Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır,
ü  Hastaya gözünü kırpıştırması söylenir,
ü  Göz ovulmamalıdır,
ü  Çıkmıyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.

 Yabancı madde saplanmışsa;
ü  Göze hiçbir şekilde dokunulmaz,
ü  Tıbbi yardım istenir (112).
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Kulağa Yabancı Cisim Kaçması 

Dış kulak yoluna herhangi bir cisim veya canlının 

istemli veya istem dışı girmesidir.
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Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında
 İlk Yardım

ü  Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale  
    edilmez,

ü  Su değdirilmez,

ü  Tıbbi yardım istenir (112).

6565



 14.09.20  

Buruna Yabancı Cisim Kaçması

Burun boşluklarına herhangi bir cisim veya 

canlının istemli veya istem dışı girmesidir.
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Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında
İlk Yardım

ü  Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes
    verme ile cismin atılması sağlanır,

ü  Çıkmazsa tıbbi yardım istenir (112).
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Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri -1

 
ü  Hasta / yaralıya yakın mesafede çalışılmalı,
ü  Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalı,
ü  Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve  
    kalçalar bükülmeli,
ü  Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek 
    dizler en uygun biçimde doğrultulmalı,
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Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri -2
ü  Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup 

kalça kasılmalı,
ü  Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin  
   hizasında tutulmalı,
ü  Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden 
    kaçınılmalı,
ü  Hasta / yaralı mümkün olduğunca az hareket  
   ettirilmeli,
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Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri - 3

ü  Hasta / yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas 
alınarak en az 6 destek noktasından 
kavranmalı,

ü  Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi 
olmalı, bu kişi hareketler için gereken komutları 
(“Dikkat kaldırıyoruz!..” gibi) vermeli, 

ü  Komut veren kişi genellikle ağırlığın en fazla 
olduğu yerde ve başın olduğu tarafta olmalıdır. 

ü  Taşıma bir veya daha fazla kişiyle yapılabilir.
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Özet

ü  İlk yardım gerektiren bir olay yaşadınız mı?

ü  Bu durumda artık ne yapacaksınız?
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Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklayın

 14.09.20  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



ELEKTRİK, TEHLİKELERİ, RİSKLERİ ve 
ÖNLEMLER



Amaç

Katılımcılar, elektrikli ortamda çalışırken alınması gereken 

güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
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Öğrenim Hedefleri

Bu sunumun sonunda katılımcılar;

ü Elektriğin tanımını yapar,
ü Elektrik akımının insan vücudu üzerine etkilerini sayar,
ü Elektrikle çalışmalarda dikkat edilecek hususları sıralar,
ü Elektrikle ilgili riskleri tanımlar,
ü Elektrikle çalışmalarda alınması gereken önlemleri 

açıklar.
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Elektrik

       
ü Yunan dilinde kehribar ağacının adı «elektrik»tir. 

ü Bu ağacın kurumuş dallarının saç kıllarına 
sürtülmesinden sonra saman çöplerini çektiğini fark 
edilmiş ve bu tip özellik gösteren tüm diğer cisimlere 
elektrik adını vermişlerdir.
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Elektrik Akımı

üElektronların negatif (-)'den pozitif (+) yönüne 
hareketine "Elektrik Akımı" denir.
üElektrik akımını ölçmek için kullandığımız birime  
Amper denir.
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Voltaj

ü Jeneratör, pil vb. kaynaklar tarafından 

sağlanan, bir atomdan diğerine serbest 

elektronları çeken elektrik gücüne Voltaj  denir, 

birimi Volttur.
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Direnç

ü Devreye uygulanan gerilim ve akımın bir uçtan 
diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda 
karşılaştığı zorluklara Direnç denir.

ü Yalıtkan özellikli eldiven, ayakkabı ve paspas…
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Topraklama -1

ü Gerilim altında olmayan bütün tesisat 

kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi 

içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme (elektrot) 

bağlanmasıdır.
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Topraklama -2

1111

İndirme 
İletkeni

Çizim: Tunç Irmak S. İş Güvenliği Uzmanı - A



  

ü Metal ve su iyi iletkendir.

ü İnsan vücudunun büyük bölümü (3/4) sudan oluşur.

ü Elektrik akımı ile temasta insan vücudu bir devre görevi 
görerek elektriği toprağa iletir.

Elektrik Akımının İnsan Vücudu 
Üzerine Etkisi -1
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Elektrik Akımının İnsan Vücudu 
Üzerine Etkisi -2

ü Elektrik akımı en az dirençli 
yolu tercih ederek bir 
yerden başka bir yere akar,

ü Eğer insan vücudu bu yolu 
sağlarsa, bir elektrik şokuna 
maruz kalınabilir, 

ü Nemlilik ise etkiyi artırıcı bir 
rol oynar.
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Çarpmanın ciddiyeti ;
 Akımın vücut içinde geçtiği yola,
 Akımın büyüklüğüne,
 Geçen süreye bağlıdır.

Düşük gerilim tehlikenin az olması anlamına 
gelmez.

Elektrik Akımının İnsan Vücudu Üzerine 
Etkisi -3
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Elektrik Akımının İnsan Vücudu 
Üzerine Etkisi -4

50 Hz’lik akım şiddeti İnsan vücudundaki tesirleri

1 mA Hissedilebilir
2 - 4 mA Parmaklarda sinirler titreşir
5 - 7 mA Kolda hafif kramp hissedilir

10 - 15 mA Tutulan cisim henüz bırakılabilir
19 - 22 mA Çok acılıdır, tutulan cisim bırakılamaz

30 mA Şiddetli acılar duyulur, eller çalışamaz 

50 - 100 mA Ölümle sonuçlanır
1 - 10 A Yanmalar görülür
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Elektrik Akımının İnsan Vücudu 
Üzerine Etkisi -5

    
   50 – 100 mA
ü Kalbin normal çalışmasını önler, 
ü Solunum organları felç olur,
ü Beyin ölümü gerçekleşir (4 dk). 
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Elektrik Akımının İnsan Vücudu 

    Elektrik 3 tür yaralanmaya neden olabilir;
  Çarpılma (En sık rastlanılacak etkilenme),
  Yanıklar,
  Çarpılma kaynaklı oluşabilecek düşme 

sonucu kırılma ve burkulmalar.
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Elektrik Çarpmaları -3

Çizim:Peker B. İş Güvenliği Uzmanı 
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Statik Elektrik -1
ü Elektronların, atomlar arasında  hareket 

etmesiyle ortaya çıkan enerji 
ü Sürtünme sonucu oluşan, genel olarak bir işe 

yaramayan ve zaman zaman arklar şeklinde 
boşalan elektrik enerjisi 

üBu boşalma genelde kontrol altına alınamaz 
dolayısıyla çok önemli bir yangın çıkış ve 
patlama  sebebi 
üStatik elektrik deşarjı  örneği: Yıldırım düşmesi



  2020

Statik Elektrik -2

Statik Elektriğe Karşı Alınacak Önlemler
ü Nemlendirme,
ü Birbirine bağlama ve topraklama,
ü İyonizasyon  yöntemlerinden bir veya birkaçı 
uygulanmalıdır.



  

Çift Yalıtım Sembolü
ü Bazı seyyar makinelerin veya ev eşyalarının 

topraklama yapılmasındaki zorluklar nedeniyle  daha 
emniyetli olması için ÇİFT YALITIM yapılır.

ü Bu tür makinelerin gövde topraklaması yapılmadan 
emniyetli şekilde kullanılması mümkün olur.

ü Tamir bakım sırasında cihazın çift izolasyon özelliğinin 
bozulmamasına dikkat edilir.
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Elektrik Çarpmaları -1

2222



  

Elektrik Çarpmaları -2

ü Elektrik çarpan kişiye, kalın tabanlı lastik 
ayakkabınız yoksa dokunmayın!

ü Elektrik çarpan kişinin yakınındaki kablo gibi 
iletkenleri, yalıtkan bir çubukla uzaklaştırın!

ü Ortam nemli veya ıslak ise elektrik çarpmasına 
maruz kalan kişiye kesinlikle dokunmayın!
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Elektrikle Çalışmalarda Dikkat Edilecek 
Hususlar

ü Çalışanlar görevleri dışında arızaya müdahale 
etmemeli, 

ü Tüm elektrikli ekipmanların / aletlerin bakım ve 
tamirinden elektrik işlerinde yetkili kişiler 
sorumludur,

ü Arızalı anahtar, fiş, priz veya elektrikli el aletleri   
kullanılmamalıdır.
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Elektrik Kazalarının Nedenleri
ü Koku yayan, kıvılcım yapan veya elektrik şoku veren 
aletler,
ü Suyun ve ısıtıcıların yanına konulan kablolar,
ü Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin yakınında kullanılan ve 
bu amaca uygun olmayan elektrik kabloları,
ü Elektrikli aletlerle çalışırken metal takıların kullanılması,
ü Gevşek elektrik bağlantıları,
ü Zeminde veya toprakta bulunan kablolar.
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Elektriğin Güvenli Kullanımı -1

üElektrik tesisatında TSE standartlarına uygun 
malzemelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.
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Elektriğin Güvenli Kullanımı -2
üMutlaka elektrik tesisatlarında, bir kaçak akım 
rölesi bulundurulmalıdır.
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Elektriğin Güvenli Kullanımı -3

ü Elektrik panolarının önüne geçişi güçleştirecek malzeme 
bırakılmamalı,
ü El aletlerinin sapları mutlaka izoleli olmalı ve çalışırken 
mutlaka izole eldiven giyilmeli,.
ü Elektrik kabloları düzgün döşenmiş olmalı, arızalı fiş ve 
prizler onarılmalı, sigortalar kapalı dolap içerisinde 
bulundurulmalı ancak dolap kilitlenmemeli,
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Elektriğin Güvenli Kullanımı -4

ü Elektrikli teçhizatı kullanmaya başlamadan önce 
ellerin ve ayakların kuru olduğundan emin 
olunmalı, 
ü Ayrıca, giyilen ayakkabının yalıtkan olduğundan 
emin olunmalı veya kuru tahtalar ya da izole 
paspas üzerinde durulmalı,
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İzole Paspas

3030Urla Uluslararası Acil Afet ve Simulasyon Merkezi



  

Elektriğin Güvenli Kullanımı -5

ü Elektrikli cihazların enerji kablolarının fişlerini prize 
takmadan önce cihazın kapalı olduğu kontrol 
edilmeli,
ü Kablolarda yıpranma olup olmadığını kontrol 
edilmeli, 
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ü Kabloyu karşıdan karşıya geçirirken olabildiğince 

baş seviyesinin daha üstünden geçirilmesine dikkat 

edilmeli,

ü Prizlerin emniyet kapaklı olması tercih edilmeli,

ü Mutlaka topraklı priz kullanılmalı,

Elektriğin Güvenli Kullanımı -6
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üKaçak akım rölelerinin en az ayda bir kez çalışması 
kontrol edilmeli, elektrik tesisatı ve topraklama da en 
az yılda bir kez yetkilendirilmiş kişiler tarafından 
kontrol edilmeli,
üHerhangi bir elektrikli teçhizatı onarmaya 
kalkışılmamalı, 
üHer türlü cihazın kullanım kılavuzu mutlaka dikkatle 
incelenmeli ve mutlaka uygun şartlar altında 
kullanılmalıdır.

Elektriğin Güvenli Kullanımı -7
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Özet
ü Elektrik tellerine konan kuşları elektrik neden 
çarpmaz?
ü Elektrik akımı insan vücudu için tehlikelidir.

ü Uygun olmayan ve arızalı elektrik ekipmanları 
kullanılmamalıdır.

ü Elektrik arızalarına yetkili kişilerce müdahale 
edilmelidir.
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Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEMEL KONULAR



İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ ve 
KORUNMA PRENSİPLERİ ile 

TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI



  

Katılımcılar, iş kazalarının sebepleri ve iş 

kazalarından korunma prensipleri hakkında bilgi 

sahibi olacaklardır.

44



  

Öğrenim Hedefleri    
Bu oturumun sonunda katılımcılar;
ü İş kazasını tanımlar,
ü İş kazası nedenlerini sayar,
ü Güvensiz davranışları ve durumları sayar,
ü Ramak kala olayını açıklar,
ü İş kazalarından korunma uygulamalarını sıralar,
ü İş kazası bildirimini açıklar.
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İş Kazası -1

ü Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan 
beklenmeyen ve öngörülmemiş bir olaydır.  ILO
(Uluslararası Çalışma Örgütü)

ü Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel 
yaralanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin 
zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına 
yol açan olaydır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
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İş Kazası -2

     
ü İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle 
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya 
vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli 
hâle getiren olaydır. 6331 Sayılı İSG Kanunu. 
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üSigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
üİşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla işyeri 

dışında
üİşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi 

yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
üEmziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için 

ayrılan zamanlarda,
üSigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı 

yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında 
meydana gelen olaylardır. 5510 sayılı SGK Kanunu.

 

İş Kazası -3

88



  99

{B4793663-5295-49B3-9D1E-E3574A812674}

Güvensiz davranış

Olumsuz kişisel neden

{362B035E-F75E-44E4-AC1E-007CC1BFBECB}

Güvensiz koşul

{8281F7B0-E634-4B6F-8178-D5C2284787B5}

Olumsuz çevre

{0A0DD665-5716-4901-A07E-CE213CF5AB18}

Kaçınılmaz sebep

{76F3A268-DEC8-4CDC-A822-55DE994D5271}

Tahmin edilemeyen

{8BA17E00-3361-4AA5-907F-952CF467F29E}

Kaçınılmaz

İş Kazası -4 



  

İş Kazalarının Nedenleri

İş Kazalarının;
              % 88’i            Güvensiz Davranışlardan,
              % 10’u           Güvensiz Durumlardan,
              %  2’si           Kaçınılmaz Sebeplerden, 
                                                                        
Kaynaklanmaktadır

Kazaların %98’i engellenebilir!
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  1111

SGK 2015 Yılı İstatistikleri

 
1.740.187  işyerinde toplam 19.850.860  çalışan istihdam 
edilmektedir. 

Söz konusu çalışanlarda;

ü 241.547  iş kazası,
ü 510 meslek hastalığı,
ü 65.361  kişinin sürekli iş göremez hale geldiği
ü 1.252 ölüm vakası saptanmıştır.



  

ü  Görev hissi ve sorumluluk, 
ü Karakter ve iş disiplini, 
ü Kuralları önemsememe, 
ü Zeka ve anlayış,
ü Duygusal olma,
ü Aşırı güven,
ü Korkusuzluk,
ü Uyarılara uymama, 
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Güvensiz Davranışlar -1



  

ü Tecrübesizlik,
ü İşini sevmeme, 
ü İşin monoton ve sıkıcı olması,
ü Beslenme yetersizliği,
üTehlikeyi önemsememe,
ü Kişisel uyumsuzluk,
ü Kişisel koruyucu kullanmama,
ü Yanlış alet kullanımı.
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Güvensiz Davranışlar -2



  

Güvensiz Durumlar

ü İşyerinde kullanılacak makine vb. yanlış planlanması, 
ü Yetersiz aydınlatma, havalandırma, ısıtma,
ü Koruyucusuz makine veya ortam,
ü Kişisel koruyucuların uygun olmaması,
ü Kaygan ve/veya pürüzlü zemin,
ü Düzensiz ve bakımsız çalışma ortamı,
ü Uygun  olmayan makine koruyucuları.

1414



  

ü İşyerinde meydana gelen, çalışanı, işyerini ya da 

iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu 

halde zarara uğratmayan olaydır.

Ramak Kala Olay

1515



  

Ramak Kala Olay Örneği
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Ramak Kala Olay Sonrası DÖF Örneği
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Korunma

{FCE98C02-040A-45F0-BAA8-92D974920CDA}

Korunma

{541088EF-B105-4354-85D9-66F9263F3CCC}

Kaynakta

Çalışanda

{CD1A2850-3EDD-49BA-8A3C-32472D2E1C95}

Ortamda
18



  

İş Kazalarından 
Korunma Uygulamaları -1

Kaynağa Yönelik Uygulamalar
ü Tehlike oluşmadan bertaraf etme,

ü İkame etme.
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İş Kazalarından
 Korunma Uygulamaları -2

Ortama Yönelik Uygulamalar
ü Mühendislik önlemleri,

ü İşyeri risk etmenlerinin ölçümü ve kontrol altına 

alınması,

ü Organizasyonel düzenlemeler.
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İş Kazalarından 
Korunma Uygulamaları -3

Çalışana Yönelik Uygulamalar
ü İşe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetim,

ü İşe giriş muayeneleri,

ü Periyodik muayeneler,

ü Kişisel koruyucu donanımlar kullanmak.
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İş Kazası Bildirimi -1

ü  İşveren, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
kaydını tutmalı, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile 
ilgili raporları düzenlemeli,

ü İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme 
neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının 
zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da 
iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları 
inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemeli,
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İş Kazası Bildirimi -2
İşveren, 
 
ü İş kazalarını kazadan sonraki 3 (üç) iş günü 

içinde,
 
ü Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi 

tarafından kendisine bildirilen meslek 
hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) 
iş günü içinde bildirir.
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İş Kazası Bildirimi -3

ü Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal 
eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti 
sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları 
vakaları en geç 10 (on) gün içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na bildirir.
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İş Kazası Sonrası Uygulama Örneği

Delici kesici delici alet yaralanmasında uygulama 
hataları;
ü  Kesici aletin monte edilmesi ya da çıkarılması,
ü  Aletin ekip içinde taşınması,
ü  Aletin kullanımı,
ü  İğne kapaklarının kapatılması,
ü  Aletlerin atık kutularına atılması sırasında
ü Yönetmeliğe uygun olmayan tıbbi atık kutularının 

kullanılması
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Delici Kesici Alet Yaralanmalarında

ü Yaralanan bölgeyi su ve 
sabun ile temizlemeli,

ü Yaralı bölgeyi dezenfektan 
veya %20-30 alkollü 
solüsyon ile temizlemeli,

ü İmmunglobulin, interferon, 
aşılama  uygulanmalı.
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DKA Yaralanmalarına Karşı 
Alınması Gereken Önlemler -1

ü İşe giriş ve periyodik muayeneler: Çalışanın 
tıbbi anamnezi, fizik muayenesi ve tahlil- tetkikleri

ü Aşılama:  Çalışanların tıbbi anamnez ve tetkik 
sonuçlarına göre Hepatit B aşısının yapılması

ü Eğitim:  Tüm çalışanlara Biyolojik Risk Etmenleri 
ve Hastalıklardan Korunma Prensipleri 
eğitimlerinin verilmesi
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DKA Yaralanmalarına Karşı 
Alınması Gereken Önlemler -2

ü El Yıkama: Çalışanlara verilen İSG eğitimlerinde el 
yıkamanın önemi üzerinde durulması

ü Tıbbi Atık Yönetimi: Tıbbi atık yönetiminden 
sorumlu olan çalışanların belirlenerek tıbbi atık ile 
ilgili eğitimlerin alınmasının sağlanması (Tıbbi Atık 
Eğitimi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
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DKA Yaralanmalarına Karşı 
Alınması Gereken Önlemler -3

Koruyucu Ekipman Kullanımı: 
ü Eldiven, 
ü Maske, 
ü Göz-yüz Koruyucu, 
ü Önlük, 
ü Delinmeye Dirençli Tıbbi Atık Kutusunun 

sağlanması
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DKA Yaralanmalarına Karşı 
Alınması Gereken Önlemler -4

ü İşyerlerinde temizlik, dezenfeksiyon ve 
sterilizasyonun sağlanması

ü Bilgilendirme:
Güvenli Enjeksiyon Uygulamaları
DKA Yaralanmalarında İzlemi hakkında tüm 

çalışanların bilgilendirilmesi
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İş Kazası Bildirimi

ü Delici kesici alet yaralanması sonrasında iş 
kazası 3 (üç) iş günü içinde SGK Meslek 
Hastalıkları ve İş Kazası Bildirim Formu ile 
SGK’ya bildirilir.
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İş Kazalarının Maliyeti -1

ü İş kazalarının ve meslek hastalıklarının toplam 
maliyetlerinin; bir ülkenin gayri safi milli 
hâsılasının (GSMH) %1-3’ü arasında değiştiği 
bildirilmiştir.
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İş Kazalarının Maliyeti -2

A) Doğrudan 
ü Tedavi giderleri, 
ü Çalışanlara yapılan ödemeler, 
ü İş Göremezlik Ödeneği, 
ü Cenaze Giderleri, 
ü Ölüm Aylığı, 
ü Cezai Ödemeler, 
ü Evlenme Ödeneği, 
ü Tazminatlar, 
ü Yönetim giderleri vb. 

3333
Koç M, Akbıyık N, Türkiye’de İş Kazalarının Maliyetleri ve Çözüm Önerileri

B) Dolaylı 
ü İşgücü kayıpları, 
ü Üretim Kayıpları, 
ü Siparişlerin Zamanında 

Karşılanamamasından Doğan 
Kayıplar, 

ü Adli ve İdari Soruşturma 
Masrafları, 

ü Firmanın prestij kaybı vb.



  

Özet
ü İş kazası bildirimi hangi kuruma ve ne 

kadar süre içinde yapılır?

ü “Ramak Kala Olay” nedir?
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Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



İŞ EKİPMANLARININ 
GÜVENLİ KULLANIMI



  

Amaç

Katılımcılar, işyerinde iş ekipmanlarının 
kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik 
yönünden uyulması gerekli asgari şartlar 
hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
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Bu sunumun sonunda katılımcılar;
ü İş ekipmanlarını tanımlar,
ü İş ekipmanlarından kaynaklanacak tehlike ve 

riskleri sıralar,
ü İş ekipmanlarıyla çalışmada güvenli çalışma 

ortamı açıklar.

Öğrenim Hedefleri 

5



 
İşin yapılması esnasında kullanılan herhangi bir 
makine, alet ve tesisatı kapsar.

İş Ekipmanı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25 Nisan 2013 Tarih ve 28628 Sayılı R.G

6



ü Ofis Malzemeleri
ü Klima
ü Vantilatör
ü Su sebili
ü Buzdolabı
ü Aydınlatma araçları
ü Çay – kahve makinesi

Kullanılan İş Ekipmanları

ü Mutfak ekipmanları
ü Temizlik ekipmanları
ü Asansör
ü Atölye ekipmanları
ü Yangın tüpü
ü Kalorifer Kazanı 
ü Tüpler

7



“CE” Uygunluk İşareti

 

Ürünlerin çalışırken veya kullanılırken insanların 

ve çevrenin sağlık ve emniyetini tehdit 
etmeyecek nitelikte olduğunu belirten işarettir.

Makine Emniyeti Yönetmeliği 3 Mart 2009 Tarih ve 27518 Sayılı R.G8



    Ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde; 

ü  İnsan, can ve mal güvenliğine, 

ü  Bitki ve hayvan varlığına, 

ü  Çevreye zarar vermeyeceğini 

                        göstermek için kullanılan bir işarettir.

“CE” Uygunluk İşaretinin Amacı

9



  

CE Uygunluk İşareti 

10



  

{A41B1C9A-2367-4BAD-99F8-BB2DC0E28700}

Sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri

{05F04A2E-8467-4234-9B1D-4A95A8AF7B95}

Asansörler

{1096F237-3908-412B-AFEE-C6909AA64AA5}

Sivil kullanım için patlayıcılar

{FD89252C-5511-4FD2-B458-002B2528BC77}

Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar

{753C2A80-D7FC-47FF-893E-E4EE19942314}

Ev tipi elektrikli buzdolapları

“CE” İşaretinin  
Zorunlu Olduğu Ürün Grupları -1

1111



  

{A41B1C9A-2367-4BAD-99F8-BB2DC0E28700}

Basınçlı ekipmanlar

{05F04A2E-8467-4234-9B1D-4A95A8AF7B95}

Alçak gerilim cihazları 

{1096F237-3908-412B-AFEE-C6909AA64AA5}

Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları 

{FD89252C-5511-4FD2-B458-002B2528BC77}

Gezi amaçlı tekneler

{753C2A80-D7FC-47FF-893E-E4EE19942314}

Basit basınçlı kaplar 

{C99F3E82-C7E4-4B78-9C9F-DAEDDE5FFF13}

Oyuncaklar

{C4A23469-BAB2-46A9-BE22-D241A1D6359D} {DDAD2C47-9EFC-4995-9675-CE711AE60D2E}

İnşaat malzemeleri 

“CE” İşaretinin  
Zorunlu Olduğu Ürün Grupları -2
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{A41B1C9A-2367-4BAD-99F8-BB2DC0E28700}

Elektromanyetik uyumluluk 

{05F04A2E-8467-4234-9B1D-4A95A8AF7B95}

Otomatik olmayan tartı aletleri 

{1096F237-3908-412B-AFEE-C6909AA64AA5}

Makineler 

{FD89252C-5511-4FD2-B458-002B2528BC77}

Kişisel koruyucu donanımlar 

{753C2A80-D7FC-47FF-893E-E4EE19942314}

Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar

“CE” İşaretinin  
Zorunlu Olduğu Ürün Grupları -3
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İş Ekipmanlarının Kullanımında
Dikkat Edilecek Hususlar -1

ü Ekipman, araç-gereçlerin düzenli olarak teknik 
bakımları  yapılarak, çalışanların sağlık ve güvenlikleri 
için tehlikeli olabilecek aksaklıklar en kısa zamanda 
giderilmelidir.

ü Ekipman, araç-gereçler ve özellikle havalandırma 
sistemleri,  uygun hijyen şartları sağlanacak şekilde 
düzenli olarak temizlenmelidir.

ü Risklerden kaynaklanan zararların önlenmesi ve 
ortadan kaldırılması amacıyla güvenlik ile ilgili 
kullanılan ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım 
ve kontrolü yapılarak kayıtları tutulmalıdır.

14



İş Ekipmanlarının Kullanımında
Dikkat Edilecek Hususlar -2

ü İş ekipmanını seçerken  tehlikeleri göz önünde 
bulundurarak, ekipmanın kullanımında ek bir 
tehlike oluşturmamasına dikkat edilmelidir.

ü İş ekipmanı, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden 
tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, 
riski en aza indirecek  uygun önlemler alınmalıdır. 

ü İş ekipmanları, kullanan çalışanlara ve diğer 
çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde 
yerleştirilmeli, kurulumu yapılmalı ve 
kullanılmalıdır.
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İş Ekipmanlarının Kullanımında
Dikkat Edilecek Hususlar -3

ü İşyerlerinde hizmet vermek için veya kurumda aksayan 
teknik sorunları gidermek için kullanılan tüm cihaz ve 
ekipmanların kullanım kılavuzlarından faydalanılarak 
talimatları oluşturulmalı ve cihazların yanına 
asılmalıdır.

ü Cihazın önceki kullanım deneyiminden elde edilen 
sonuçlar dikkate alınmalıdır.

ü Üretici firma bilgileri bilinmelidir.
ü Cihazı tarif eden herhangi bir doküman güvenlik 

bakımından talimatlarla ters düşmemelidir. 

16



İş Ekipmanlarının Kullanımında
Dikkat Edilecek Hususlar -4

Kullanılacak Cihaz ve Ekipmanlar;
ü Montaj işlemleri yetkili kişilerce yapılmalıdır.
ü Gerekli olduğu durumlarda cihaza bağlanabilen ek 

ekipmanlar uyumlu ve yeni risk oluşturmayacak 
şekilde yapılmalıdır.

ü Cihazın bakım- onarım, taşıma  ve montaj işlemleri 
yapılırken cihazın teknik resimleri mutlaka dikkate 
alınmalıdır.

ü Gerekli olduğu yerlerde eğitim talimatları 
bulundurulmalıdır.

17



Enjektör Kullanımında Güvenlik -1
Enjeksiyon Öncesi Uygulamalar:
ü Enjektörün son kullanma tarihinin kontrolü 
yapılmalı,

ü Enjektör paketinin sağlamlığı kontrol edilmeli,

ü Kullanılacak enjektör ve iğnelerin bulaş riskini en 
aza indirgemek için steril ve tek kullanımlık olması 
sağlanmalı,

18



Enjektör Kullanımında Güvenlik -2
Enjeksiyon Hazırlığı:
üEnjeksiyon öncesi ve sonrası eller su ve sabun ile
   mutlaka yıkanmalı,
üEnjektör iğneleri aşı flakonu kapağına batırılmış
   olarak tutulmamalı,
ü Aşı enjektöre çekildikten sonra kesinlikle iğne 

kapağını kapatmaya çalışmamalı,
ü Ampuller için kapağı kırıp açmakta uygun 

malzeme kullanılmalı (Gazlı bez vb.),

19



Enjektör Kullanımında Güvenlik -3
Enjeksiyon Sonrası Uygulamaları:
üEnjeksiyondan hemen sonra enjektör ile iğneyi
ayırmadan ve kapağını kapatmadan Enjektör Güvenli 
Atık kutusuna atılmalı,
üEnjektör Güvenli Atık kutuları en fazla ¾ oranında 
doldurulmalı,
üEnjektör Güvenli Atık kutularının ağızları kapatılarak 
kırmızı tıbbi atık torbalarına konulmalı,
üEnjektör Güvenli Atık kutuları dolduktan sonra kesinlikle 
sıkıştırılmamalı, açılmamalı, boşaltılmamalı ve geri 
kazanılmamalıdır.

20



Kumandalı Cihazlarda Güvenlik

ü Kumanda cihazları zorunlu haller dışında tehlikeli 
bölgenin dışına yerleştirilmeli ve bunların kullanımı ek 
bir tehlike oluşturmamalıdır.

ü Kumanda cihazları istem dışı hareketlerde tehlikeye 
neden olmamalıdır.

ü Kullanıcı,  ana kumanda yerinde ve tehlike bölgesinde 
herhangi bir kimsenin bulunmadığından  emin 
olmalıdır.

21



Güvenli Ekipman -1

ü Kusurlu ekipman derhal kullanımdan kaldırılmalıdır.

ü İki bölümden daha yüksek dosya dolapları ve kitap 

rafları sabitleştirilmelidir. 

ü Kağıt tutturmak için toplu iğne yerine sadece zımba 
ve ataç kullanılması tercih edilmelidir. Zımba 

kullanırken, telin, kağıt üzerinde iyice kapanmış 

olmasına dikkat edilmelidir. 

22



Güvenli Ekipman -2

ü Tüm kesici aletler  kullanılmadığı zaman kılıflarında 
tutulmalıdır. Makaslar yuvarlak uçlu olmalıdır. 

ü Koltuk ve sandalyeler kontrol edilmelidir. Arızası 

olanlar satın alma bölümüne bildirilerek; uzman kişilere 

onarımı yaptırılmalıdır. 

23



  

Güvenli Ekipman -3
ü Oksijen tüpü ventilleri yağlı el ile kesinlikle açıp 

kapatılmamalıdır,
ü Ventil aksamına hiçbir şekilde yağ, benzin, mazot gibi 

yanıcı özelliği olan maddeler bulaştırılmamalıdır,
ü Ateşle yaklaşılmamalı ve yanında sigara 

içilmemelidir, statik elektrik oluşturulmamalıdır.
ü Tüpleri kullanırken veya naklederken herhangi sert bir 

darbeye maruz bırakılmamalıdır.
ü Tüplerin üzerindeki ekipmanların (regülatör) çalışıp 

çalışmadığı kontrol edilmelidir.
ü Tüpler kullanılırken daima dik tutulmalıdır.

2424



ü Ofislerde koşulmamalı, 
yürünmelidir.

ü Masa çekmeceleri ve dolap 
kapıları kapalı tutulmalıdır.

ü  Anahtar kilit üzerinde 
bırakılmamalıdır.

ü Dolap kapakları teker teker 
açılmalıdır.

ü Tel zımbalar zımba sökücü 
ile çıkartılmalıdır. Bu iş için 
parmaklar kullanılmamalıdır.

Ofislerde Güvenli Davranış -1

Görsel : Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25



Ofislerde Güvenli Davranış -2

ü Bütün elektrikli ofis makineleri bakım ve onarım 
işlemlerinden önce mutlaka kilitlenmeli, etiketlenmeli, 
emniyete alınmalı ve denenmelidir.

ü Yüksek yerlere erişebilmek ve yüksekteki raflardan 
malzeme almak için portatif merdiven kullanılmalıdır.   
    

ü Merdivenlerden inerken ve çıkarken mutlaka merdiven 
trabzanları tutulmalıdır.

ü Ofiste çalışanlar yüksek topuklu ayakkabı giymemelidir.

26



  

İşyerlerinizde kullandığınız iş ekipmanları 
ve bu  ekipmanlardan kaynaklanabilecek 
risklere örnek veriniz.

Özet
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Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 
KULLANIMI



  

Amaç

Katılımcılar, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve 

kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

44



Bu sunumun sonunda katılımcılar;

ü KKD’yi tanımlar,

ü KKD’yi sıralar,

ü Konuya ilişkin mevzuatı açıklar,

ü Yaptığı işe uygun KKD’yi tanımlar.

Öğrenim Hedefleri

5



  

Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik66

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



  

{1DA5AF7C-6281-47D2-B450-78736DAC9BF5}

Çalışma Ortamı

Mekanik Fiziksel

{3B4F09D5-D074-4007-9D70-9EE8C993447E}

Elektriksel

{BF47FB96-AEFF-404C-BD81-86A7574E36D1}

Kimyasal

{8A3C72EF-4A56-4FAD-AA62-1BF554AE4416}

Psikososyal

Biyolojik
Çalışma Ortamı Tehlikeleri

77



Tehlikelerden Korunma

8

{8C69429E-5040-42E5-839D-F8C9D688EC7B}

KORUNMA

KAYNAKTAORTAMDAÇALIŞANDA



KKD Kullanımı -1

üKişisel koruyucu donanım, risklerin  toplu korunmayı 
sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu 
ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği,  tam olarak 
sınırlandırılamadığı durumlarda,

üİş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi,
çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, 
sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi 
amacıyla kullanılmalı, 
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KKD Kullanımı -2

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik/ 02 Temmuz 2013 
Tarih ve 28695 Sayılı R.G)

İşveren, toplu koruma tedbirlerine, kişisel 

korunma tedbirlerine göre öncelik vermelidir.
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ü Tam koruma sağlamalı,

ü  Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye 

uygun olmalı,

ü Çalışanın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık 
durumuna uygun olmalı,

ü Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam 
uymalı,

KKD Kullanımında Genel Kurallar -1

1111



  

ü Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalı,

ü İstisnai ve özel şartlar harici amacına uygun 
kullanılmalı,

ü İşyerinde var olan koşullara uygun olmalı,

KKD Kullanımında Genel Kurallar -2
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ü İşveren tarafından ücretsiz verilmeli,

ü Hijyenik şartlarda muhafaza edilmeli ve kullanıma 
hazır bulundurulmalı,

ü KKD talimatlara uygun olarak kullanılmalı ve 

talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmalı,

ü İşveren, çalışanların KKD’leri uygun şekilde 

kullanmaları için her türlü tedbiri almalı,

1313

KKD Kullanımında Genel Kurallar -3



  

ü KKD her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı,
ü Temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileri 

ile değiştirilmeli, 
ü Çalışanlar da kendilerine verilen kişisel koruyucu 

donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak 
kullanmalı,

ü Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri 
herhangi bir arıza veya eksikliği işverene 
bildirmelidir.

KKD Kullanımında Genel Kurallar -4
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Çalışanlara KKD Kullanımı Öncesinde;

ü  Hangi etkilere karşı koruma sağladığı,

ü  Nasıl kullanılacağı, 

ü  Bakımının ve temizliğinin nasıl yapılacağı,

ü  Nerede ve nasıl saklanacağı, anlatılmalı ve uygulamalı 

olarak gösterilmelidir. 

KKD Kullanımında Genel Kurallar -5
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ü Üreticinin Kişisel Koruyucu 

Donanım Yönetmeliğinden 

kaynaklanan bütün 
yükümlülüklerini yerine 
getirdiğini ve KKD'nin ilgili tüm 

uygunluk değerlendirme 

işlemlerine tabi tutulduğunu 

gösteren işareti ifade eder. 

ü Tüm KKD’ler CE işareti taşımak 
zorundadır.

CE Uygunluk İşareti 
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CE Uygunluk İşareti 

17



  1818

{4D15E067-25E1-4E89-A311-DF6FBB1476CE}

{BB74A064-5364-41F3-ACB6-D0A47D2B2C9E}

Baş Koruyucuları 

{CCE876EB-771E-44A0-8C74-7DA36AE96AA9}

Kulak Koruyucuları

{1C8F32B7-4BC8-4E27-A7B9-C4BB19756D12}

Göz ve Yüz Koruyucuları 

{9F8DD4DD-28DB-4880-9DDA-1750EBEE4237}

{5AE6344D-7E2A-46FC-B0CD-5AEB00ACD466}

 Solunum Sistemi Koruyucuları 

{950235F4-BEE8-42DE-8EA3-0A8C0D55D1D6}{EC5613C7-7062-4EBB-93CF-48961F6F2144} {C6F39D1F-8650-488E-B2ED-EEABDBBB5818}{27EB9278-B8C7-4A2F-8600-03DCA6E33EC1} {8363477F-2815-4D53-B60B-639D9259FDE0}

Vücut Koruyucuları

{C1514982-1436-4DC3-B300-5FFFC32BC3CD}

 Cilt Koruyucuları 

{E4DBEB88-219A-483B-8242-639E9DB1D786}

Ayak ve Bacak Koruyucuları 

El ve Kol Koruyucuları 

{56A0612E-7EBD-4475-A094-A3BA5485C6F5}

Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları

Kişisel Koruyucu Donanım Türleri



  

Baş Koruyucuları
ü Başı vurmalara karşı, yukarıdan düşen objelere karşı, 

düşme sonucunda vurmalara karşı korur. 
ü Yağmur ve soğuğa karşı da koruma özellikleri mevcuttur.
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Kulak Koruyucuları

K U L A K   T I K A Ç L A R I K U L A K L I K L A R

ü  Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar,
ü Tam akustik baretler,
ü Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar,
ü Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan 

kulak koruyucuları,
ü İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları.
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Göz ve Yüz Koruyucuları

ü Gözlükler,
ü Kapalı gözlük ,
ü X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, 

ultra-viyole, kızılötesi, görünür 
radyasyon gözlükleri,

ü Yüz siperleri,
ü Ark kaynağı maskeleri ve baretleri 

(elle tutulan maskeler, koruyucu 
baretlere takılabilen maskeler veya 
baş bantlı maskeler)
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Solunum Sistemi Koruyucuları
ü Maskelerde amaç, zehirli ve zararlı ortamda akciğerlere temiz hava 

gitmesini sağlamaktır.,
ü Sağlık güvenlik riski meydana gelebilecek düzeyde  olan  bulaş riski 

olan hasta taşıma  işlerinde, biyolojik ajanların olduğu işlerde 
kullanılır.

2222
Görsel: Adana İl Sağlık Müdürlüğü İSG Uygulamaları / 2016



  

ü Kimyasallar için sentetik kauçuk 

eldiven, 

ü Elektrik işi için özel izolasyon 

eldivenleri,

ü Mekanik işler için deri eldiven,

ü Yüksek sıcaklık için ısıya 

dayanıklı eldiven kullanılmalıdır.

El ve Kol Koruyucuları -1

2323Görsel: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/2016



  

   Doğal Kauçuk Lateks Eldiven

ü Esnek, dayanıklı ve ucuzdur,

ü Giyimi kolaydır ve ele uygundur,

ü El hassasiyeti iyidir ve el becerisine zarar 

vermez.

El ve Kol Koruyucuları -2
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Eldiven Kullanımı -1
ü  Eldiven giyilmesi, ellerin 

kontaminasyonuna karşı 
tam bir koruma sağlamaz,

ü  Eldiven el yıkama yerine 
kullanılmamalı, eldiven 
giymeden önce ve eldiven 
çıkarıldıktan sonra el hijyeni 
sağlanmalı,

ü  Eldiven giyme 
endikasyonu ortadan 
kalkar kalkmaz eldiven 
çıkarılmalı,

2525



  

Eldiven Kullanımı -2

ü  Eldivenli eller yıkanmamalı, üzerine alkol bazlı el 
dezenfektanı uygulanmamalı,

ü  Aynı eldiven birden fazla hastanın bakımı için ve asla iki 
farklı girişimde kullanılmamalı,

ü  Eldivenler yıkanmamalı ve yeniden kullanılmamalıdır.

2626



  

ü Ağır cisimlerin düşmesi, yuvarlanması,
ü Keskin cisimlerin batması,
ü Kimyasal madde dökülmesi, sıçraması,
ü Kayma,                               
ü Elektrik Çarpması,
ü Elektrikle çalışılan mekanlarda ciddi

 şok ve yanıklar,
ü Aşırı sıcak, soğuk ve nem.               

Ayak ve Bacak Koruyucuları

2727



  

Vücut Koruyucuları -1

ü Kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına 
karşı korunma sağlayan giysi,

ü Isıya dayanıklı giysi,  
ü Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi, 
ü Toz geçirmez giysi,
ü Gaz geçirmez giysi, 
ü Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol 

bantları, eldiven ve benzeri),
ü Koruyucu örtüler.

2828



  

Koruyucu Önlük 

2929Görsel: Adana İl Sağlık Müdürlüğü İSG Uygulamaları / 2015



  

  Düşmelere Karşı Kullanılan Donanım:

ü  Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla 

birlikte),

ü  Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı 

(gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte),

ü  Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşüt tipi 

emniyet kemeri).

3030



  

Vücut Koruyucuları -3

3131



  3232Görsel: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / 2016



  

     

Özet 

3333

İşyerinizde kullandığınız KKD’lere birer örnek 

vererek kullanım amaçlarını açıklayınız.



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



GÜVENLİK ve SAĞLIK 
İŞARETLERİ



  44

Katılımcılar, güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında 

bilgi sahibi olacaklardır.

Amaç



  

Öğrenim Hedefleri

Bu sunumun sonunda katılımcılar; 

ü İş sağlığı ve güvenliği işaretlerini açıklar,
ü İş sağlığı ve güvenliği işaretlerini sıralar,
ü Emredici, yasak, uyarı, acil çıkış ve ilk yardım 

işaretlerini sayar, 
ü Yangın işaretleri ile sesli sinyalleri açıklar.

55



  

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri -1 
    
Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden 
levha, renk, sesli ve / veya ışıklı sinyal, sözlü 
iletişim ya da el - kol işareti yoluyla iş sağlığı ve 
güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı 
uyaran ya da talimat veren işaretlerdir. 

6



  

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri -2 

İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına 
göre, işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya 
toplu korumaya yönelik teknikler veya işin 
organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya 
süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, sağlık ve 
güvenlik işaretleri bulundurulur ve uygun yerlerde 
kullanılmasını sağlanır.

77



  

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri -3

EMREDİCİ İŞARETLER    
                           
   YASAKLAYICI İŞARETLER
                          
           UYARI İŞARETLERİ
                                          

                   ACİL ÇIKIŞ VE İLK YARDIM İŞARETLERİ
88



  

Emredici İşaretler -1

ü Daire biçiminde,

ü Mavi zemin üzerine beyaz piktogram 
olmalıdır.

ü Mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini 
kapsamalıdır.

99



  1010

Emredici İşaretler -2



  1111

Emredici İşaretler -3



  

Yasaklayıcı İşaretler -1

ü Daire biçiminde,

ü Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı 
çerçeve ve diyagonal çizgi şeklinde olmalıdır.

ü Kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini 
kapsamalıdır.

1212



  

Yasaklayıcı İşaretler -2

1313



  

Yasaklayıcı İşaretler -3

1414



  

Uyarı İşaretleri -1

ü Üçgen şeklinde  

ü Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah 
çerçeve olmalıdır.

ü Sarı kısımlar işaret alanının en az %50’sini 
kapsamalıdır.

1515



  

Uyarı İşaretleri -2

1616



  

Uyarı İşaretleri -3

1717



  

Uyarı İşaretleri -4

1818



  

Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri 
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri

ü  Dikdörtgen veya kare biçiminde,
ü  Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram 

olmalıdır.
ü  Yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini 

kapsamalıdır.
1919



  

Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri -2

2020



  

Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri -3

2121



  

Yangınla Mücadele İşaretleri -1

Yangınla mücadele işaretleri
ü Dikdörtgen veya kare biçiminde,
ü Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram 

olmalıdır.
ü Kırmızı kısımlar işaret alanının en az %50’sini 

kapsamalıdır.

2222



  

Yangınla Mücadele İşaretleri -2

2323



  

Engeller ve Tehlikeli Yerlerde 
Kullanılan İşaretler

Sarı – siyah ya da kırmızı – beyaz şeritler 

yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı 

büyüklükte boyanmalıdır.

2424



  

 
ü Ortam gürültüsünden daha yüksek, ancak 

aşırı derecede yüksek ve zarar verici 
olmayacak şekilde duyulabilir bir ses 
düzeyinde olmalıdır.

ü Teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, 
diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden 
açıkça ayırt edilebilir olmalıdır. 

Sesli Sinyaller

2525



  

Özet

ü  Yasaklayıcı işaretlerden birer örnek 
veriniz. 

ü  Emredici işaretler hangi renktir?
ü  Acil çıkış işaretlerini açıklayınız.

2626



  

Özet

2727



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



PARLAMA, PATLAMA, YANGIN ve 
YANGINDAN KORUNMA 



Amaç

Katılımcılar, işyerlerinde yangın tehlikesi hakkında ve 

yangın sırasında alınması gereken güvenlik 

önlemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

4



Öğrenim Hedefleri

Bu sunumun sonunda katılımcılar;

 Yangını tanımlar,
 Yangından korunmak için alınabilecek 
önlemleri açıklar,
 Yangın durumunda yapılması gerekenleri 
sıralar.

5



Parlama

Kolay alev alabilen maddelerin (parlayıcı maddeler) 

buhar ve gazlarının hava ile belli orandaki homojen 

karışımlarının, çok kolay alev alarak hızla yanmasına 

parlama denir.

6



Patlama

Katı, sıvı veya gaz halindeki 
patlayıcı maddelerin kıvılcım, 
reaksiyon veya şok etkisiyle 
ateşlenmesi sonucu yüksek 
derecede ısı, ışık, gaz, ses ve 
basınç meydana getirerek hava 
içerisinde aniden ve şiddetle 
yayılması olayına patlama denir. 

7



Yanma Üçgeni

Yanma olayının meydana gelebilmesi için üç şartın bir 
arada olması gerekmektedir:

 Yanıcı Madde (Yakıt), 
 Yakıcı Madde (Oksijen) ve
 Tutuşturma (Ateşleme Kaynağı) 

8

Isı

Yanıcı madde

Oksijen



  Zarara yol açan büyük ateş (TDK),

 Önü alınamayan ve söndürülemeyen, neticesinde 
zarar getiren ateştir.

 Faydalanmak amacıyla yakılan ve kontrol altında 
tutulabilen yanmalar yangın değildir.

Yangın

9



Yangınların Çıkış Sebepleri

 Korunma önlemlerinin alınmaması,
 Bilgisizlik,
 İhmal,
 Kazalar,
 Sabotaj,
 Sıçrama,
 Doğa olaylarıdır.

10



Yangın Sınıfları

11



 A Sınıfı Yangınlar

12

Ahşap, kağıt, odun, saman, kumaş, çöp, 
paçavra ve  tabii  örtü  yangınıdır. 

Öncelikle çok maksatlı kuru 
kimyevi tozlu veya sulu söndürme 
cihazları kullanılır.



 B Sınıfı Yangınlar

13

Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı 
boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı 
madde yangınıdır.

Öncelikle kuru kimyevi tozlu, 
karbondioksitli veya köpüklü 
söndürme cihazları kullanılır.



 C Sınıfı Yangınlar

14

Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, 
havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz 
yangınıdır.

Öncelikle kuru kimyevi tozlu veya 
karbondioksitli söndürme cihazları 
kullanılır.



 D Sınıfı Yangınlar

15

Alüminyum, magnezyum, titanyum gibi 
kolay   yanabilen  hafif  metallere  ait  
yangındır.

Öncelikle kuru metal tozlu 
söndürme cihazları kullanılır.

Asla su ile söndürme yapılmaz.



 Paniğe kapılmamalı, vana  kapatılmalı, gaz akışı 

kesilmeli,

 Elektrik düğmelerine  dokunulmamalı,

 Kibrit , çakmak, telefon vb. kullanılmamalı,

 Statik elektriğe dikkat edilmeli,

 Bulunulan  ortam  havalandırılmalıdır.

16

Evinizde, İşyerinizde
Gaz  Kokusu Duyduğunuzda



Dikkat Edilecek Hususlar

 LPG (mutfak tüpü)  türü gazlar havadan ağır  olduğu 
için  aşağıya doğru birikirler. Süpürme aşağıdan 
yapılmalıdır.

 Doğalgaz   ise havadan  hafif  olduğu için  yukarıya 
doğru  birikir. Süpürme yukarıdan yapılmalıdır.

17



Elektrik Yangını

 Trafo, pano, jeneratör ve elektronik  devreler vb. gibi 
yerlerde çıkan yangınlardır.

 En iyi söndürme maddesi halojen gazıdır, kuru kimyevi 
tozlu ve C0² li yangın söndürücüler kullanılır.

 Su ve köpüklü yangın söndürücü cihazlar kullanılmaz.

18



Yangın Söndürme Cihazları -1

19

Söndürme cihazları yılda bir kez yerinde genel kontrol 
ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri 
yenilenerek hidrostatik testleri yapılmalı,
Bakıma alınan yangın söndürme cihazlarının yerine, 
aynı sayıda ve özellikte cihaz bulundurulmalı,



 Cihazın; manometresi kontrol edilmeli,
 Manometrenin ibresi yeşil çizgi üzerinde olmalı,
 Mührü üzerinde takılı olmalı,
 Darbe görmemiş olmalı,
 TSE işareti, Üretim tarihi, Seri numarası, CE işareti olmalı,
 Yangın söndürücü ve haber verici sistemler her zaman 

erişilebilir ve çalışabilir durumda olmalı,
 Her bağımsız bölüm için bir adet olmak üzere yangın 

söndürücü bulundurulmalı,

20

Yangın Söndürme Cihazları -2



Yangın Söndürme Cihazları -3

 Asma halkasının zeminden yüksekliği 90 cm’yi 
aşmayacak şekilde duvara sabitlenmeli,

 Kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda 
ve derin duvar girintilerinde bulundurulmamalı ve ısıtma 
cihazlarının üstüne veya yakınına konulmamalı, 

 Kolay ulaşılır bir yerde olmalı,
 Yerleri uygun fosforlu işaretler ile gösterilmeli, 
 Otopark, depo, tesisat dairelerinde vb yerlerde ayrıca 

tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

21



Yangın Önleme

Yangın önleme ve söndürme tedbirleri, yangın meydana 

geldiğinde oluşacak ısı, duman, zehirleyici, boğucu gaz 

nedeni ile oluşabilecek tehlikelerden korumak amacı ile 

yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

22



Genel Önlemler -1
 Bina içerisinde bulunan idari kısımlar, arşiv, depo ve 

araç parkı, bina birimlerinin anahtarları muhtemel bir 
yangın tehlikesine karşı bir arada tutulabileceği kilitli bir 
panoda bulundurulmalı,

 Çalışma saatleri sona erdiğinde tüm personel elektrik 
prizleri, lambaları ... kontrol etmeli,

 İtfaiye ve acil yardım numaraları ile yangın ekiplerinde 
görevli olan personelin ve diğer görevlilerin telefon 
numaraları, adresleri ve acil çıkışların belirtildiği tahliye 
planları bina içindeki duvarlara herkesin rahatlıkla 
okuyabileceği talimatlar şeklinde asılmalı,

23
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Genel Önlemler -2

 Bina içinde ve odalarda elektrikli ocak, ısıtıcı, ütü ve 
piknik tüpü kullanılmamalı,

 Çatıda yangına karşı koruyucu malzeme dışında 
herhangi bir eşya yanıcı, parlayıcı madde 
bulundurulmamalı, 

 Çatı kapakları olağan zamanlarda kapalı tutulmalı,
 Çöp sepetleri yangına dayanıklı metal olmalı,

25



Genel Önlemler -3
 Binayı boşaltırken kapı ve pencereler açık 
bırakılmamalı,
 Elektrik tesisatında keyfi değişiklikler yapılmamalı,
 Bina çıkış kapıları her an açılmaya elverişli olmalı ve 
koridorlar açık bulundurulmalı,
 Geceleri kullanılmayan elektrik şalterleri kapalı 
tutulmalı,
 Binalardaki yangın söndürme cihazlarını amacı dışında 
kullanılmamalı,

26



Genel Önlemler -4

 Araçlar itfaiyenin geçişini güçleştirecek biçimde park 
edilmemeli,

 Çalışma yerleri düzenli ve temiz tutulmalı,
 Bina boşluklarında yeteri kadar yangın söndürme 

cihazı bulundurulmalı,
 Yangın söndürme cihazlarının hemen yanında bu 

cihazların nasıl kullanılması gerektiğini gösteren uyarı 
ve talimatlar asılmalı,

27



Genel Önlemler -5

 Çay ocağındaki tüplerin detantörden kapatılması 
sağlanmalı,

 Tüm çalışanlar, çalıştığı oda ortamında çöplerle biriken 
kağıt atıklarını güvenli olarak uzaklaştırmalıdır

 Bina amiri ve yangına karşı sorumluluk verilen herkes 
alınan önlemleri kontrol etmek ve aldırmakla 
yükümlüdür.

28



Yangın Anında Ne Yapmalıyız

?
29



 Yangın Anında Yapılacaklar -1

30



 Yangın Anında Yapılacaklar -2

31



Özet

Evinizde ya da işyerinizde gaz kokusu 

duyduğunuzda ne yaparsınız?

32



Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



   TAHLİYE ve KURTARMA



  

Amaç

Katılımcılar, işyerlerinde acil durumları önleme, 
koruma, tahliye ve yangınla mücadele 
konularında bilgi sahibi olacaklardır.

44



  

Bu sunum sonunda katılımcılar;
ü  İşyerlerinde acil durumları tanımlar,
ü  Önleme, koruma, tahliye ve yangınla 

mücadelede yapılması gerekenleri sıralar.

55

Öğrenim Hedefleri



  

Acil Durum

ü İşyerinin tamamında veya bir kısmında 
meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli 
kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, 
doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, 
ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

66



  

Acil Durum Planı

ü İşyerlerinde meydana gelebilecek acil 
durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil 
bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer 
aldığı plandır.
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Güvenli Yer (Toplanma Yeri)

ü Acil durumların olumsuz sonuçlarından 

çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya 

korunakta belirlenmiş yerdir.
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İşverenin Yükümlülükleri -1
ü Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile 

çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve 
çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları 
önceden değerlendirmeli, muhtemel acil durumları 
belirlemeli,

ü Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve 
sınırlandırıcı tedbirleri almalı,

ü Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere 
gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmalı,

99



  

İşverenin Yükümlülükleri -2

ü Acil durum planlarının hazırlanmasını ve tatbikatların 
yapılmasını sağlamalı,

ü Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve 
taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan 
sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; 
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım 
ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu 
konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı 
görevlendirmeli ve her zaman hazır bulunmalarını 
sağlamalı,
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İşverenin Yükümlülükleri -3
ü Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve 

yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki 
kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri 
yapmalı,

ü Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike 
yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar 
yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek 
şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli 
düzenlemeleri yapmalı,

1111



  

İşverenin Yükümlülükleri -4

ü Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin 
çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde 
bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda 
bilgilendirmelidir.

ü Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların 
sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
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ü Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının  
düzenli olarak takip edilebilmesi ve 
uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda 
en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir 
ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici 
faaliyetler yapılır. 

ü Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve 
bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri 
içeren tatbikat raporu hazırlanır.
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Kaçış Yolu

ü Bir bina veya konstrüksiyonun 
herhangi bir noktasından 
güvenli bir alana kadar olan 
devamlı ve engellenmemiş 
çıkış yolunun tamamına kaçış 
yolu denir.

1414



  

ü Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan 
önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymalı,

ü İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve 
binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve 
güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile 
karşılaştıklarında; hemen  en yakın amirine, acil 
durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan 
temsilcisine haber vermeli,

Çalışanın Yükümlülükleri -1

1515



  

Çalışanın Yükümlülükleri -2

ü Acil durumun giderilmesi için işveren ile işyeri dışındaki 
ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin 
talimatlarına uymalı,

ü Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma 
arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde 
davranmalı,

1616



  

üİşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin 
güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve 
amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; 
istenmeyen sonuçların önlenmesi için bilgileri ve mevcut 
teknik donanımları çerçevesinde müdahale 
edebilmelerine imkân sağlar. 
üBöyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz 
davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı 
sorumlu tutulamaz.

Çalışanın Yükümlülükleri -3

1717



  

Acil Durum Müdahale ve Tahliye 
Yöntemleri -1

ü İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde 
uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk 
yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması 
gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenmeli 
ve yazılı hale getirilmeli,

ü Tahliye sonrası, işyeri dahilinde kalmış olabilecek 
çalışanların belirlenmesi için sayım da dahil olmak 
üzere gerekli kontroller yapılmalı,

1818



  

ü İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi 
halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden 
korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere 
gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye 
düzenlemeleri acil durum planında belirlemeli ve 
çalışanlara önceden gerekli talimatları vermeli,

Acil Durum Müdahale ve Tahliye 
Yöntemleri -2
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ü İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise 
çocukların tahliyesi esnasında refakat edilmesi için 
gerekli tedbirleri almalı,

ü Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri 
oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi 
işyerinde bulunması muhtemel diğer kişileri de göz 
önünde bulundurmalıdır.

Acil Durum Müdahale ve Tahliye 
Yöntemleri -3
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Tahliye

ü Yangın güvenlik sorumlusunun gerekli görmesiyle 
başlayan, müdahale ile eşzamanlı yapılan canlıların 
tehlikeli ortamdan güvenli toplanma merkezlerine hızlı 
ve planlı bir şekilde intikalinin sağlanması eylemidir. 

ü Hastaneler, okullar, oteller, sinemalar, çarşı, stadyum, 
düğün salonu, tiyatro vb. toplu bulunulan yerler için çok 
daha önemli olmakla birlikte içinde canlı bulunan tüm 
mekanlar için gereklidir.

2121



  2222Görsel: Edirne Sultan Murat Devlet Hastanesi yangın tahliye tatbikatı.UMKE, 2015



  

Kaçış Yolu Kapıları

ü Kaçış yolu kapı kanatları kullanıcıların hareketlerini 
engellememeli, 

ü Kaçış kapıları kaçış yönüne doğru açılmalı, 
ü Kaçış yolu kapıları el ile açılmalı, kilitli tutulmamalı ve 

önünde eşik olmamalı,
ü Döner kapılar ve turnikeler kaçış kapısı olarak 

kullanılamamalıdır.

2323



  

Kurtarma

2424Ordu UMKE Tatbikatı, 2016



  

Kurtarma

ü Kurtarma ekibi, yangın durumunda kurtarma işlerini 
yürütmek için oluşturulur. 

ü Acil durumlarda önce canlıları kurtarmaya çalışır; daha 
sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer 
eşyayı binanın yanma tehlikesi olmayan kısımlarına 
taşır. 

ü Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına, olay yerine 
gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin 
emriyle başlanır.
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Yangında Kurtarma -1  

  Yangın karşısında;
ü  Hayat kurtarılmalı, 
ü  Alarm ve haber 

verilmeli,  
ü  Yangın 

söndürülmeye 
çalışılmalıdır. 

262626



  

Yangında Kurtarma -2
ü Yanmakta olan kişinin koşması ve hareket etmesi, 

tutuşmuş elbise kısımlarının daha çok yanmasına yol 
açar. 

ü Kurtarıcı, hareket halindeki kişinin üzerini; varsa bir 
örtü ile sarmalı ve yuvarlamalı yoksa; olduğu yerde 
yuvarlayıp söndürmeli,

ü Yanmış elbiseleri dikkatli bir şekilde çıkarmalı,
ü Günümüzde giydiğimiz kumaşların çoğu sentetik 

maddelerden yapıldığı için sıcakla erir ve deriye yapışır 
bu nedenle elbiseleri yırtarak değil; deriye yapışan 
yerin etrafını keserek çıkarmalıdır.  

2727



  

Özet

ü Acil çıkış kapıları hangi yöne açılır?

ü Acil durumlarda kimlere haber verilir?

ü Tatbikatlar ne kadar süreyle tekrarlanır?

2828



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

  

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

TEMEL 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 



Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

 14.09.20  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
TEMEL 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR



  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
GENEL KURALLARI ve
 GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
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Amaç

44

Katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri ve 

güvenlik kültürü hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 
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Katılımcılar bu sunumun sonunda;
ü İş sağlığı ve güvenliği ile ilkelerini sıralar,
ü Güvenlik kültürünü tanımlar, 
ü İSG ve güvenlik kültürü ilişkisini açıklar, 
ü Güvenlik kültürü amaçlarını sıralar, 
ü Güvenlik kültürünün araçlarını sayar, 
ü Güvenlik kültürünün oluşumunu açıklar, 
ü Güvenlik kültürünün taraflarını sıralar, 
ü Yaşamda güvenlik kültürünü açıklar.

Öğrenim Hedefleri
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre 
Tanımlar

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

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka 
zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, 

Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan 
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske 
dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan 
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 
kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları tanımlar. 

66
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İş Sağlığı ve Güvenliği 

1111

ü Çalışanların sağlığını  ve iyilik halini bozabilen, 
işyerinde ortaya çıkabilecek veya işyerinden 
kaynaklanabilecek tehlikeleri, topluma ve genel 
çevreye olası etkilerini de hesaba katarak, öngörme, 
tanıma, değerlendirme ve kontrol etme bilimi olarak 
tanımlanır.

Alli, BO. Fundamental principles of occupational health and safety. International Labour Office – Geneva: ILO, 2nd ed 
2008 URL: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf 
Erişim Tarihi: 18.08.2016

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf
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Uygun işe yerleştirme,

{22BE0D19-7089-464A-A93E-1B5CD1761927}

İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi,

İşyeri risklerinin kontrolü,Aralıklı kontrol muayeneleri,  

{2A3FECA9-4653-492C-A071-F6AC2F5C9A72}

İşyerinde sağlık ve  güvenlik hizmeti sunulması,

{B8D6CD2D-B8C2-47E9-9125-EADA15A01D65}

Sağlık ve güvenlik eğitimi, danışmanlık.

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uygulama İlkeleri

1212
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Güvenlik

ü Yapılan işin ve/veya çalışma şartlarının zarar ve/veya 
tehlike içermeme durumudur. 

ü Güvenlik, ISO/IEC Rehber 22’de Güvenlik ‘kabul 
edilemez zarar riskinden uzak olma durumu’ olarak 
tanımlanır. 

1313



 14.09.20  

Güvenlik
Güvenliği sağlamanın üç ana uygulaması vardır;

ü Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların ortadan 
kaldırılması,

ü Güvenliği ve sağlığı tehdit eden gelişmelerin 

zamanında saptanması,

ü Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının asgariye 
indirilmesi.

1414
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Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan 
bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, 
sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 
toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 
araçların bütünüdür. (TDK) 

Güvenlik Kültürü: Bir organizasyonun sağlık ve güvenlik 
yeterliliği ve tarzı ile birey ve grup değerlerinin, tutumların, 
algıların, yetkinliklerin ve bağlılığı belirleyen davranış 
örüntülerinin bir ürünüdür.

1515

Kültür ve Güvenlik Kültürü 

 (HSE, Health&Safety Executive 1993)
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Güvenlik kültürü ilk olarak 1986 Çernobil afeti 
sonrasında, 1987 yılında OECD (Organisation for 
Economic Cooperation and  Development) Nükleer Ajans 
Raporunda dikkati çeken bir kavram olmuştur.

Güvenlik Kültürü

*Cox, Sue ve Flin, Rhona (1998), “Safety Culture: Philosopher’s Stone or Man of Straw?”, 
Work and Stress, 12 (3), 189-201. 
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Güvenlik Kültürünün Amaçları

ü Davranış normları oluşturmak,
ü Kaza ve yaralanmaları azaltmak,
ü Dikkat çeken konularda güvenliği sağlamak,
ü Örgüt üyelerinin riskler, kazalar ve hastalıklar hakkında 

aynı inanç ve fikirleri paylaşmasını sağlamak,
ü Kişilerin güvenliğe bağlılığını artırmak,
ü Örgüt sağlık ve güvenlik programının biçim ve 

yeterliğine karar vermektir.

Cooper,MD. (2000). Towards A Model Of Safety Culture. Safety Science .36, P:111-136.
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İş Güvenliği ve Kültür -1

ü İş güvenliği, işyeri faaliyetlerinden farklıdır. İş güvenliği 
programın, her faaliyetin ve her bir bölümün 
parçasıdır.

ü İSG faaliyetinin başarısını etkileyen iş güvenliği 
kültürü = güvenlik kültürü; örgüt kültürü bütünün bir 
alt elemanıdır ve özellikle sağlık ve güvenlik sorunlarına 
ilişkin değer ve inançların yansıtıldığı bir alt oluşumdur.

ü Kişiler “ortamsal” etmenlerden sanıldığından fazla 
etkilenir.

1818
Demirbilek T. İşletmelerde İş Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi, 

Çalışma Ortamı, Sayı:96, 5-7, 2008.
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İş Güvenliği ve Kültür -2
ü İş güvenliği açısından başarılı olmak için örgütün iş 

güvenliğine ilişkin kültürünün güçlü olması (pozitif 

güvenlik kültürü) ve bu kültürün işyerinin ortak bir değeri 

niteliğinde olması gerekir. 

ü Her işyerinin bir örgüt kültürü vardır. İş güvenliği 
kültürü de işyerinin genel manadaki örgüt 
kültürünün bir parçasıdır.

1919
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İş Güvenliği ve Kültür -3 

ü Sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamına sahip olma 
hakkına herkesin saygı gösterdiği,

ü Hak, sorumluluk ve ödevlerin önleme prensibine 
öncelik verilerek açıkça tanımlandığı bir sistem 
içerisinde,

ü Hükümet, işveren ve çalışanların  sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturulmasında aktif olarak yer 
aldıkları bir anlayıştır.

 ILO 2003 yılı Global Strateji Belgesi
2020
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO);
ü Dünyada her yıl 2,2 milyon çalışanın işle ilgili kaza ve 

hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 
ü Yılda 270 milyon iş kazası ve 160 milyon meslek 

hastalığı görüldüğünü tahmin etmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
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Geleneksel ve Çağdaş 
Güvenlik Yaklaşımı -1

ü Geleneksel yaklaşımda (reaktif, tepkisel yaklaşım), 
kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi esastır. 
Olay sonrası inceleme ve işin yeniden 
düzenlenmesine odaklanır. 

ü Çağdaş güvenlik yaklaşımı (proaktif,  koruyucu 
yaklaşım) ise, sistem bozukluğundan çok, güvenlik 
yönetim sisteminin incelenmesine, risk değerlendirme 
ve güvenlik kültürüne odaklanır. Olay gerçekleşmeden 
öncesine, çalışanlara ve güvenli olmayan 
uygulamalara odaklanır.

2222
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Geleneksel ve Çağdaş 
Güvenlik Yaklaşımı -2

ü Bu iki yaklaşımın birleştirilmesi gerekir. 
ü Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden 

saptanmasını  ve gerekli önlemlerin alınması 
hedeflenmelidir.

ü Proaktif yaklaşımın sağlanmasında önemli etkenlerden 
biri de güvenlik kültürüdür. 

ü Korunma ihtiyacının karşılamanın en önemli yollarından 
biridir.

2323
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{CBD32B0E-2B5E-4476-A9EE-7C01D82049AD}

Çalışanlar Açısından

Hastalık – kaza oluşmazKendini güvende hisseder

{CBD32B0E-2B5E-4476-A9EE-7C01D82049AD}

İşveren Açısından

Sağlık giderleri azalırÇalışanlar verimli çalışır

{DC6F7767-1305-4DD8-86E7-0929F2443E7B}

Çalışan değişimi azalır

Güvenli Çalışma Ortamı
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ü İşyerlerinde yapılması gereken;  çağdaş sağlık 
anlayışı ilkelerine uygun olarak, korunmanın 
tedaviden daha  etkili, kolay ve ucuz olduğu  
yaklaşımının benimsenmesi,  iş sağlığında ilgili 
tüm tarafların işbirliği ile kaynakların en verimli 
biçimde kullanılmasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

2525
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{4D15E067-25E1-4E89-A311-DF6FBB1476CE}

İşle ilgili eğitim

{CCE876EB-771E-44A0-8C74-7DA36AE96AA9}

{FACC7CD3-7B75-4235-87D7-86C7ABBB3523}

Tüm basamaklı düzeylerde bağlılık

{1C8F32B7-4BC8-4E27-A7B9-C4BB19756D12}

{D2A86E64-4A13-47E1-BA91-96E842D19A70}

 Kalite ve üretkenlik

{9F8DD4DD-28DB-4880-9DDA-1750EBEE4237}

İletişim akış 

{950235F4-BEE8-42DE-8EA3-0A8C0D55D1D6}{EC5613C7-7062-4EBB-93CF-48961F6F2144}

{57CD919C-B5EA-4F85-8C64-97163E9E3D48}

İş tasarımının değerlendirilmesi

Kaynak eksikliklerinin giderilmesi
Güvenlik Kültürünün Araçları

*COOPER, M.D., (2000). Towards a model of safety culture. Safety Science .36, p:111-136.
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Ulusal Düzeyde: 

ü  Önleyici ve bilgiye dayanan İSG yaklaşımı,
ü  Ulusal ve uluslararası bir çalışma ve üretim 
kültürü,

ü  Erken çocukluktan başlayarak yaşam boyu 
eğitim, Ulusal bir bilgi ağı oluşturulması,

Güvenlik Kültürünün Oluşturulması 
-1

2828
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ü  MEB ile yakın işbirliği ve müfredatta İSG 
derslerinin bulunması,

ü  İSG eğitim programlarının desteklenmesi,
ü  İyi uygulama örnekleri ve deneyimlerin 

paylaşılması,
ü  İSG konusunda öğretmen ve öğrenciler arasında 

yarışmalar düzenlenmesi,
ü  İSG çalışanları ile İSG eğiticilerinin ortak çalışması,

Güvenlik Kültürünün Oluşturulması 
-2

2929
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Güvenlik Kültürünün Oluşturulması 
-3

ü İstihdam ve eğitim sistemleri arasında yakın işbirliği 
yapılması,
ü Duyarlılık ve bilinçlendirme eğitim kampanyalarının 
düzenlenmesi,
ü  KOBİ’lerde İSG için özel yöntemlerin geliştirilmesi,
ü İSG uygulamalarında sosyal ortaklarla işbirliği 
sağlanmasıdır.

3030
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   İşyeri Düzeyinde

ü Sosyal diyalog,
ü İşyerinde tanıtım,
ü İSG temsilcileri, 
ü İSG hizmetleri 
ü Eğitim
ü Sektörel ve bölgesel 
düzeyde işbirliğidir. 

3131

Güvenlik Kültürünün Oluşturulması 
-4
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Güvenlik Anlayışının 
Öncelikli Olması

ü Çalışanların yönetimi inanılır ve güvenilir görmeleri,
ü Güvenlik politikalarının günlük temelde yaşatılması,
ü Yönetim kararlarının, paranın insan için harcandığını 

göstermesi,
ü Yönetim tarafından memnuniyet için ödüller, ölçümler 

ve önlemler planlanması,
ü Çalışanların sorun çözme ve karar verme süreçlerine 

katılması,
ü Yönetim ve çalışanlar arasında, yüksek derecede 

dürüstlük ve iletişime açıklık olması gerekmektedir.3232
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ü İş güvenliği kural ve 

talimatlarına uymak
ü Uygun çalışma düzenini 

korumak
üİş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerine katılmak

ü İş güvenliği 

konusunda çalışmalar 

yapmak
ü Yapılan çalışmalara 

uyulmasını sağlamak 

için gerekli her türlü 

tedbiri almak

{42C37E4E-607D-43CC-B30F-2B55F1BF421D}

Devlet

{09C5DB39-85E6-4A31-AA11-263C00B4F5E8}

İşveren 

{285C6774-638F-4554-B74A-92B3DA3C379A}

Çalışan

ü Yasa çıkarmak
ü Denetlemek
ü Teknik çalışmaların alt 

yapısını       oluşturmak

İSG Kültürünün Tarafları
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Güvenlik Kültürü
ü Tehlikeyi oluşmadan önce sezebilmek,

ü Yaptığı / yapacağı işin içerdiği riskleri bilmek/öğrenmek,

ü Tehlike kaynaklarından ve tehlikeli davranışlardan uzak 
durmak,

ü Gereksiz risk almamak,

ü Sadece iş zamanında değil hayatın her anında güvenliği en ön  
planda tutmak,

ü Güvenli davranışı alışkanlık haline getirmek,

ü Güvenli yaşamayı bir “yaşam biçimi” haline getirmektir.
Akalp G, Karadenizi NY. İşletmelerde Güvenlik Kültürünün Oluşumunda Yönetimin Rolü ve Önemi

3434



 14.09.20  

Yaşamın Her Alanında 
Güvenlik Kültürü

ü Güvenlik kültürünün her bireyde oluşması ve sadece 

işyerlerinde değil, hayatın her aşamasında var olması 

zorunludur. 

ü Güvenlik kültürü ailede başlamalıdır. 
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 14.09.20  

Ailede 
Güvenlik 
Kültürü

İşletme 
Kültürü

Endüstriyel 
Kültür

Ulusal Güvenlik Kültürü

Güvenli 
Davranış

 Bilinci

Güvenli Davranış Bilinci
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 14.09.20  

Güvenli 
görünüyordu!

Çalışanlar Neden 
Tehlikeli Davranışlarda Bulunurlar ?

3737

Kolayıma 
geldi.

Böyle olacağı 
aklıma 

gelmemişti! 
Şimdiye kadar 

hep böyle 
yaptık!

Bana bir şey 
olmaz!

Tehlikeli 
değildi.

Kimse “dikkatli 
ol” demedi!

Acelem 
vardı.



 14.09.20  

Güvenlik Kültürü Bir Davranış 
Biçimidir

İş sağlığı ve güvenliğinde hedef, 
Çalışma hayatında ve toplumda ortak bir 

‘GÜVENLİK KÜLTÜRÜ’nün oluşturulması ve 

sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline 

getirilmesidir. 
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 14.09.20  

Güvenlik Kültürü Bir Davranış 
Biçimidir

ü Güvenlik kültürünü benimseyerek hayatımızın her 

aşamasına uyarlanmalı, 
ü Güvenli yaşam tarzı benimsenmeli ve attığımız her  

adımda “Önce Güvenlik” denmeli,
ü “Bana Bir Şey Olmaz” demekten vazgeçilmelidir.
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 14.09.20  Görsel: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4040



 14.09.20  4141

Özet

İşyerinizde / evinizde güvenlik kültürünün 

oluşmasında yer alan faktörlerden birini 

söyleyiniz.



 14.09.20  4242

Özet 

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz


