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A, B veya C Sınıfı.
Çalışan başına ayda en az 10 dk.
A veya B Sınıfı.
Çalışan başına ayda 
en az 20 dk.

A Sınıfı. Çalışan başına 
ayda en az 40 dk.
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İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli ortamının tesis 
edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü olan 
işverenler, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları 
konusunda da bilgilendirmek zorundadır. 

Çalışanların Korunması

Risk Değerlendirmesi 

Risk değerlendirmesi işyerinde iş kazası ve meslek hastalığı olmaması 
için önceden yapılması gereken süreçleri belirler. Risk değerlendirmesi 
sürecinde sistematik bir yaklaşımla tehlikeler belirlenir, bu tehlikelerden 
kaynaklı riskler tespit edilir ve risklerin analizi yapılarak risk seviyeleri 
belirlenir. Risk seviyesi yüksek olandan başlayarak, mümkünse risklerin 
ortadan kaldırılması sağlanır. Mümkün olmadığı durumlarda kontrol 
tedbirleriyle risk derecelerinin en aza indirilmesi gerçekleştirilir.          

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmelerde 
işverenin, iş kazası ve meslek hastalığına karşı 
çalışanı korumakla yükümlü olduğu, her türlü önlemi 
alması, gerekli araç gereci bulundurması, çalışanların 
alınan önlemlere uyup uymadığını denetlemesi ve 
eğitim vermesi ve ergonomi biliminden de 
yararlanarak işin kişiye uygunluğunun sağlanması 
gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 6331 sayılı 
İSG Kanunu’nda işverenin, iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya 
yaptırmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.
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Tehlikelerin Tanımlanması

Elbette tehlikeleri sadece bunlarla 
sınırlandırmak mümkün değildir. 
Yönetmelikte tehlikelerin 
belirlenmesinde dikkate alınacak 
başkaca hususlar belirtildiği gibi, her 
işyerinde kendine özgü farklı tehlikeler 
de olabilir. Bütün işyerlerinde tasarım 
veya kuruluş aşamasından başlayarak 
tehlikelerin tanımlanması, risklerin 
belirlenmesi ve analiz edilmesi, risk 
kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, 
yapılan çalışmaların güncellenmesi 
aşamalarını kapsayan risk 
değerlendirmesi yapılması, iş kazası ve 
meslek hastalıklarını önlemek açısından 
hayati önem taşımaktadır.  

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma politikaları içerisindeki en 
önemli ve öncelikli aşama tehlikelerin belirlenmesidir.

30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi’’ yönetmeliğine göre tehlikeleri belirlerken aşağıdaki 
hususlar göz önüne alınır:

•    İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekip-
man, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun 
tasarlanması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
•    Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik 
tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel 
şartlardan korunma,drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile 
benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.
•    Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen 
alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.
•    Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, 
bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma 
izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından 
kaynaklanabilecek tehlikeler.
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MESLEK HASTALIKLARINDA TANI
Meslek hastalıklarında tanı koyma süreci herhangi 
bir hastalıkta olduğundan farklı değildir. Öykü, 
muayene ve laboratuvar yöntemleri kullanılarak 
klinik tablo ile birlikte değerlendirilerek tanı 
konabilir. Meslek hastalığı tanısında hastalığa yol 
açan etkenin, kişinin çalışma hayatıyla ilişkisi temel 
noktadır. Günlük muayeneler sırasında çoğu kez 
hastanın mesleği ile ilgili bilgiler yeteri kadar 
ayrıntılı alınmaz, genel ifadeler ile yetinilir. 
Çalışanın öyküsü alınırken, çalıştığı iş, yaptığı tüm 
işler, daha önceki iş hayatı, kaç yıl çalıştığı, iş dışı 
uğraşları da araştırılmalıdır

Öyküye dayalı olarak düşünülen olası tanılar doğrultusunda muayene ve 
laboratuvar incelemeleri yapılır ve tanıya ulaşılır.  Bununla birlikte meslek 
hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmesi, doğan 
zararın tazmin edilmesi ve bir maluliyet varsa maaş bağlanması uzun ve 
zahmetli bir prosedür gerektirmektedir.

MESLEK HASTALIKLARINDAN TEDAVİ
Meslek hastalıklarının tedavisi için ilk yapılması gerek-
en, hastalığa sebebiyet veren etkenin tespit edilmesi ve 
ortadan kaldırılmasıdır. Burada öncelik elbette çalışma 
ortamındaki olumsuz koşulların giderilmesidir. Bu 
yapılamıyorsa, hastalığa yakalanan kişinin farklı bir 
bölümde çalıştırılması gibi idari düzenlemelerin yapıl-
ması gerekir. 
Meslek hastalığına yakalanan kişi, hastalığa sebep olan etkenle birlikte çalış-
maya devam ettiği sürece, hastalığının kalıcı olarak tedavi edilmesi mümkün 
olmayacaktır. 
Eş zamanlı olarak, bilinen tıbbi yöntemlerle hastalığın tedavisi 
sürdürülmelidir. Ancak meslek hastalıklarının bir bölümü, ömür boyu devam 
edecek kronik türde olabilir. Bunlarda da hastalıktan kaynaklanan şikayetleri 
en aza indirecek tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.
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MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA

Meslek hastalığının nedeni işyerindeki etkenle-
rdir. Bu etkenin çalışma ortamından uzaklaştırıl-
ması veya işyeri ortamında kontrol altına alınması 
suretiyle ya da çalışanlarla temasının kesilmesi, 
yani etkilenmenin önlenmesi ile meslek 
hastalıklarından tam olarak korunmak müm-
kündür. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği 
yaklaşımı da tam olarak bunu, yani hastalık ve 
kazaları önlemeyi amaçlamaktadır.
Bu amacı gerçekleştirmek için işvereneler, iş 
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve çalışanların-
dan da destek alarak risk değerlendirmesi yapar 
veya yaptırırlar. 

Böylelikle işyerinde hastalık veya kazalara yol açabilecek etkenler önceden 
belirlenir ve gerekli önlemler alınır. Çalışanlara düşense bu önlemlere 
uymaktır.
Meslek hastalıklarını iş kazalarından ayıran en önemli unsur, iş kazaları gibi 
ani gerçekleşen olaylar olmamasıdır. Meslek hastalıkları genellikle çalışma 
ortamında bulunan zararlı etkenlere yıllar boyu maruz kalınması sebebiyle 
ortaya çıkarlar. Bu zararlı maddeler, yasal sınırların altında olsa dahi, yıllar 
içerisinde çalışanların sağlığına olumsuz etkide bulunabilir. Bu sebeple, 
çalışanların kişisel koruyucu donanımlarını özenle kullanmaları, ileri yaşlar-
daki hastalıklardan korunmaları açısından çok önemlidir.  
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Engelli Çalışanlar

Açık Alanlarda Çalışmalarda Özel Önlemler

Engelli çalışanların bulunduğu işyerlerinde bu çalışanların 
durumları dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapıl-
malıdır. Bu düzenleme, özellikle engelli çalışanların doğru-
dan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapı, geçiş yeri, 
merdiven, servis araçları, duş, lavabo ve tuvaletlerde 
gerçekleştirilmelidir. Ayrıca işyerinde oluşabilecek bir acil 
durumda, işyerini tahliye edebilmesi için her engelliye 
refakat edecek başka bir kişi önceden planlanır ve acil durum 
planında belirtilir.

İşyerlerindeki açık çalışma yerlerinde yaya ve araç güvenliği 
sağlanır. Geceleri yeterli aydınlatma sağlanır. Açık alanda 
çalışanlar olumsuz hava koşullarından, malzeme düşmelerin-
den, gürültü, gaz ve toz gibi zararlı etkenlerden korunur. 
Takılma, kayma ve düşmelere karşı gerekli tedbirler alınır. 

TEMİZLİK VE DÜZEN

Kişisel temizlik bir kimsenin kendi sağlığını korumak 
amacıyla kendisi için yapacağı temiz içme suyu kullan-
ma, el vücut temizliği, diş sağlığına dikkat etme gibi 
bireysel uygulamalardır. Bu özel hayatımızda dikkat 
etmemiz gereken bir husus olmakla birlikte çalışma 
hayatına da çift yönlü olarak etki etmektedir. Örneğin, 
bir işyerinin mutfağındaki çalışanın kişisel temizliğine 
dikkat etmemesi, o mutfaktan yemek yiyen herkesi 
olumsuz şekilde etkileyecektir. 

Kurşun madeniyle çalışılan işyerlerinde ise el ve ağız temizliğine dikkat 
etmeyen çalışanların kanlarındaki kurşun değeri, temizliğe dikkat eden 
çalışanlara göre yüksek çıkmaktadır. 
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İşyeri ortamının temizlik ve düzeni ise iş kazalarını azaltacağı gibi iş verimini 
de artıracaktır. İşyerinde temizlik ve düzen denildiğinde günümüzde uygu-
lanılan en etkili yöntem 5S kuralıdır. Japonca beş kelimenin baş harflerinden 
esinlenerek kısaca 5S denilen kavramlar; 

•   Sınıfla: Gerekli, gereksiz malzemeleri ayıklayarak tasnif et, gerekli 
olmayanı kaldır, gerekli olanı sakla.
•   Düzenle: Her şeye bir yer tahsis et ve her şeyi belirlediğin yerine koy.
•   Temizle: Çalışma ortamını ve tüm malzeme ekipmanı temizle ve sürekli 
temiz tut.
•   Standartlaştır: Tüm çalışma alanının, malzeme ve ekipmanın sürekli ve 
güvenli bir biçimde tertipli, düzenli ve temiz tutulmasını sağla.
•   Disiplin: Kurallara uy ve uygun biçimde sürdürerek takip et.

İşyerinde temizlik ve düzene dikkat edildiğinde kaza ve yaralanmalar ortadan 
kalkar, temiz ve düzenli bir işyerinde daha keyifli çalışılır, zaman kayıpları 
ortadan kalkar, sorunlar daha erken teşhis edilir, hata oranı azalır, makine 
arızaları azalır ve performansları artar, bütün alanların verimli kullanımı 
sağlanır, olağan dışı durumlar bir bakışla fark edilir, çalışan için işyerini 
benimseme ve iftihar etme nedeni olur, beraber çalışanlar arasında birlik 
duygusu gelişir, herkesin birlikte uygulayabileceği bir sistem oluşur, toplam 
üretkenlik artar, iş güvenliği sağlanır ve verimlilikle birlikte kalite de artar.
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