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Çalışanların Sağlık Gözetimi
• ILO 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi
• ILO 171 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Tavsiye Kararı
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ILO 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi
• İş sağlığı hizmetleri
- İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi,
- Sağlık üniteleri, kantinler, yatakhaneler vb yerler dahil olmak üzere, işçinin
sağlığını etkileyebilecek çalışma ortamında ve iş uygulamalarındaki faktörlerin
gözetimi,
- İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı ve seçimi ve
çalışma sırasında kullanılan maddeler dahil olmak üzere işin planlanması ve
organizasyonu konusunda tavsiyede bulunma,
- Yeni teçhizatın sağlık açısından değerlendirilmesi, test edilmesi gibi iş
uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesine katılım,
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ILO 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi
• İş sağlığı hizmetleri (devam)
- İş sağlığı, güvenliği, hijyen ve ergonomi, koruyucu donanım konularında
tavsiyede bulunma,
- İş ile ilişkisi bakımından, işçilerin sağlığının gözetimi,

- İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi,
- Mesleki rehabilitasyon önlemlerine katkıda bulunma,

- İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi, eğitim ve öğretim işbirliği,
- İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerini örgütleme,

- İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine katılma.
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ILO 171 sayılı İş sağlığı Hizmetleri Tavsiye Kararı
• İşçi sağlığı gözetimi
- Bir işyerinde görevlendirilmeden önce işçilerin sağlık durumlarının
kontrolü
- Sağlık açısından tehlike oluşturabilecek bir duruma maruz kalan
işçilerin sağlık durumlarının düzenli aralıklarla kontrolü
- Sağlık sorunları nedeniyle işlerinden uzun süre uzak kalanların
yeniden işe başlamalarından önce bu hastalığın işle ilgili bağlantısını
ortaya çıkarmaya, tavsiyelerde bulunmaya, kişinin işe uygun olup
olmadığının belirlemeye yönelik tıbbi muayeneler,
- Daha sonra sağlık sorunlarına yol açabilecek tehlikeler içeren işlerin
tamamlanmasında ve daha sonra yapılacak tıbbi muayeneler
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Temel İş Sağlığı Hizmetleri Çerçevesinde
Etkinliklerin Akış Şeması

Temel İş Sağlığı Hizmetleri- Jorma Rantanen, ICOH, 2005, çeviri ÇSGB 2006.

Çalışanların Sağlık Gözetimi
• İş sağlığı programının önemli bir bileşeni olan çalışanların
sağlık gözetimi, çalışma ortamı gözetimi de dahil olmak
üzere diğer araçlarla birlikte kullanılır.
• Sağlık gözetimi, işletmedeki mesleki risklere uygun olmalıdır.
• Çalışanların sağlık gözetimi; amacı, niteliği, çalışanların
yararını gözetme ve tıbbi verileri toplama, iletme ve
kullanımı ile ilgili koruma önlemlerini de kapsamalıdır.

8

Çalışanların Sağlık Gözetimi*
• Doğru etik ve teknik uygulamalara dayanarak özellikle,
- İlgili sağlık çalışanlarının mesleki bağımsızlığı ve
tarafsızlığı,
- Kişisel sağlık bilgilerinin çalışanlara özel olması ve
gizliliğinin korunması,
konularını garanti etmelidir.

*ILO Technical And Ethical Guidelines For Workers Health Surveillance

9

Çalışanların Sağlık Gözetimi
 Çalışanların sağlık gözetimi;
•
•
•
•
•
•

işyerinde mesleki risklerin niteliği,
işin sağlık gereksinimleri,
çalışan nüfusun sağlık durumu,
mevcut kaynakların durumu,
gözetimin işlevleri ve amaçları,
ilgili mevzuat hakkında işveren ve çalışanların farkındalığı,

dikkate alınarak, İSG hedeflerini karşılayacak şekilde organize
edilmelidir.
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Çalışanların Sağlık Gözetimi
• Çalışanların sağlık gözetiminde temel amaç; çalışanları meslek
hastalıkları, işle ilgili hastalıklar ve yaralanmalardan birincil düzeyde
korumadır.
• Bir işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili belirli bir program başlatılırken,
öncelikle programın birincil koruma amacı ve bu koruma kapsamında
neler olduğu belirtmelidir.
• Ayrıca programın ikincil koruma gibi diğer amaçlarının ne olduğu da
belirlenmelidir.
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Sağlık Eğitimi

SAĞLIK
MUAYENELERİ

İŞE GİRİŞ
MUAYENELERİ

KONTROL
MUAYENELERİ

- Erken kontrol
- Aralıklı kontrol
- Özelliği olanlar

EK VE
TAMAMLAYICI
MUAYENELER

SPESİFİK
LABORATUVAR
TESTLERİ

Uygun İşe Yerleştirme
• İşe giriş muayenesi
• Risklerin değerlendirilmesi
• Risklerin kontrolü
• Risk gruplarının değerlendirilmesi
• Aralıklı kontrol muayenesi

İşe giriş muayeneleri
• Meslek hastalıklarını önlemek için işe giriş ve işe
yerleştirme muayeneleri düzenli yapılacak, kullanılan
maddelere karşı hassas olanlar bu işlerde çalıştırılmayacak,
işe uygun kişilerin yerleştirilmesine önem verilecektir.

Aralıklı kontrol muayeneleri
• İşe yerleştirilen işçilerin, tehlike ve zararın özelliğine göre,
belirli sürelerde sağlık muayeneleri ve gerektiğinde
laboratuvar araştırmaları yapılacaktır.

Risk Gruplarına Özel Muayeneler
• Kronik hastalığı olanlar,
• İş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş olanlar,
• Yaşlı çalışanlar, genç çalışanlar, kadın çalışanlar, özürlü işçiler,
vb. risk gruplarına yönelik taramalar.

6331 sayılı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Sağlık gözetimi
MADDE 15 – (1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate
alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak
zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Sağlık gözetimi (devam)
MADDE 15 –
(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden
alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet
sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı
tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek
maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması
açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
20.07.2013 (değ.18.12.2014)

İYH ve DSP Yönetmelik
İşyeri hekimlerinin görevleri

MADDE 9 – (2) Görevleri:
c) Sağlık gözetimi;
1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler
ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların
rızasını almak.
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini
yapmak.

İYH ve DSP Yönetmelik
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği
öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile
işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

d) Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe
çalışanlar için en geç altı ayda bir,
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

İYH ve DSP Yönetmelik
4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve
periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de
verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön
tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla
iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için
gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek
hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda
kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini
tekrarlamak.

İYH ve DSP Yönetmelik
6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek
sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek,
gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak
işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden
değerlendirmesini yapmak.
7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe
dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski
görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun
bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

Sağlık sektöründe temel risk faktörleri
ve ilgili sağlık sorunları (EU- OSHA)
• Ergonomik riskler - kötü çalışma pozisyonları, ağır yükler
• Biyolojik ajanlar - mikroorganizmalar, HIV ve Hepatit B, kontamine kan
• Kimyasal maddeler - dezenfektanlar, anestetik gazlar ve antibiyotikler
• Fiziksel tehlikeler – gürültü, titreşim, radyasyon, termal konfor
• Vardiya değişimi, çalışma düzeni ve gece çalışmaları
• Şiddete maruz kalma
• Strese katkıda bulunan diğer faktörler - travmatik durumlar, iş
organizasyonu ve meslektaşları ile ilişkiler
• İş kazası - düşme, kesme, iğne yaralanmaları, elektrik çarpması vb.

WHO Sağlık Çalışanları Ulusal İş Sağlığı
Programları için Küresel Çerçeve
• WHO İş Sağlığı Küresel Eylem Planı (2008-2017)

• ‘Sağlık Çalışanları için Ulusal İş Sağlığı Programları için Küresel Çerçeve’
• ILO 155 ve ILO 187 sayılı sözleşmeler ve ILO 149 sayılı Hemşirelik
Personeli Sözleşmesi ile uyumlu.
• Küresel Çerçevenin amacı; sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenliğini,
hasta güvenliği ve hasta bakımının kalitesini geliştirmek amacıyla sağlık
sistemlerini ve sağlık hizmetleri tasarımlarını güçlendirmek ve sonuçta
sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplumu desteklemek.

• ‘Sağlık Çalışanları Ulusal İş Sağlığı Programının’ geliştirilmesi amacıyla,
Sağlık Bakanlığı’nın, Çalışma Bakanlığı vb ilgili Bakanlıklar ve/veya sağlık
çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesinden
sorumlu olan diğer kamu ve özel kuruluşlar ile görüşmesi ve birlikte
çalışması.
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MESLEKİ İŞİTME KAYBI GÖZETİMİ
(NIOSH)
• 2006 yılında Ulusal Bilimler Akademisi, NIOSH’un ‘İşitme Kaybını
Önleme Araştırma Projesinde’ işitme kaybı gözetiminin eksikliğini
tespit etmiştir.
• Çeşitli endüstrilerdeki işitme kaybının sıklığı ve insidansın
belirlenebilmesi için gözetim programı önermiştir.
• Ayrıca gözetim programı, NIOSH‘un, yüksek riskli grupları
tanımlamasına, önleme ve araştırma çalışmalarına rehberlik
etmesine ve müdahalelerin başarısını değerlendirmesine olanak
verecektir.
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MESLEKİ İŞİTME KAYBI GÖZETİMİ
(NIOSH)
• Bu uyarı üzerine, NIOSH 2009 yılında mesleki işitme kaybı için
ulusal bir gözetim sistemi geliştirmeye başlamıştır.
• Projede, odyometrik testlerin hizmet sağlayıcılarıyla işbirliği
yapılarak, tanımlanmamış işçi odyogramlarını ve ilgili verileri
toplamak için yeni bir yaklaşım kullanılmaktadır.
• Bu yaklaşım sonucunda, ülke genelinde binlerce işyerinden
milyonlarca odyogram örneği toplanmıştır.
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MESLEKİ İŞİTME KAYBI GÖZETİMİ
(NIOSH)
• ABD Endüstri Sınıflandırma Sistemi aracılığı ile her odyogram ile
ilişkili endüstri sınıflandırılmaya çalışılmaktadır; veri toplama,
istatistiksel analizler ve araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması
devam etmektedir.
• 2016 yılı itibarıyla NIOSH, ilgili demografik verilerle değişen
kalitede yaklaşık 12 milyon odyogram örneği toplanmıştır.
• NIOSH ayrıca, Hava Kuvvetleri çalışanlarında işitme kaybını
incelemek amacıyla, işyerindeki gürültü maruziyetleri ile ilgili
olarak işbirliği başlatmıştır, yaklaşık 5,5 milyon odyogram
toplanmıştır.
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Sağlık Gözetimi
Gürültü riski
-Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun
anlaşılması halinde çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulmalıdır.
-En yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan
çalışanlar, işitme testi yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

32

Sağlık Gözetimi
Gürültü riski
-Değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu
gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet etkin değerlerini aşan
gürültüye maruz kalan işçiler için işitme testleri yapılacaktır.
-Bu testlerin amacı gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında
erken tanı koymak ve işitme işlevini koruma altına almaktır.
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Sağlık Gözetimi
Gürültü riski
-Sağlık gözetimi ile ilgili olarak çalışanların kişisel sağlık kaydı

tutulacak ve güncelleştirilecektir.
-Sağlık kayıtları, sağlık gözetiminin bir özetini içerecektir.
-Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde
incelenebilecek şekilde saklanacaktır.
-Bu kayıtların kopyaları, yetkili makamların istemesi halinde
verilecektir.
-Her çalışan, istediğinde kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilecektir.
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Gürültünün sağlık üzerindeki etkileri
• İşitme ile ilgili
Akut:
• Kulak çınlaması
• Geçici işitme kaybı
Kronik:
• İşitme azlığı
• Gürültüye bağlı
işitme kaybı

• İşitme dışında
• Uyku bozuklukları
• Kan basıncında artma
• Solunumda hızlanma
• Aşırı sinirlilik ve stres
• Dalgınlık
• İş veriminin düşmesi
• Hareketlerin
yavaşlaması
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Sol kulağa ait işitme kaybı odyogramı örneği

Sağlık muayeneleri
 İşe giriş muayeneleri
• KBB muayenesi

• Dolaşım ve sinir sistemi muayenesi
• İşitme (Odyometre) testi

 Periyodik muayeneler
• İşitme testi (2000, 4000, 8000 Hz)

Aralıklı kontrol muayeneleri
Odyometrik testlerin yapılma aralıkları
• Ortam gürültüsü 85 dB(A) altındaysa 12 ay sonra,
• Ortam gürültüsü 85 dB(A) üstündeyse 1 ay sonra,
• Başka bir işyerinden gelen çalışanlar için;
- Önceki odyometrisi varsa, 6 ay sonra
- Önceki odyometrisi yoksa işe girişinde ve 6 ay
sonra

Sağlık Gözetimi
Gürültü riski
-İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda işitme kaybı

saptandığında, işitme kaybının gürültü maruziyetine bağlı olup
olmadığını işyeri hekimi değerlendirecektir.
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Sağlık Gözetimi

Gürültülü işlerde çalışması sakıncalı olanlar
• 2000, 3000, 4000 Hz'lik frekanslarda kemik yolu iletiminde 10 dB
işitme kaybı,
• En az bir kulakta; 1000-2000 Hz'de 30 dB, 3000 Hz'de 40 dB, 60008000 Hz'de 60 dB işitme kaybı,
• Vestibuler baş dönmesi,
• Iç kulağın toksik ve dolaşım bozukluğuna bağlı hastalıklar,
• Iç kulak sağırlığı belirtileri,
• Otoskleroz operasyonu sonrası,
• Diş kulakta tedaviye dirençli egzema, düzelmeyen orta kulak akıntısı,
• Akut enfeksiyonlar,
• Kulak koruyucusu takmaya engel kulak çevresi alerjik cilt reaksiyonu.
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Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden
Korunmalarına dair Yönetmelik
Sağlık gözetimi
MADDE 13 – (1) Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken
tanı konulması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla;
a) İşveren;
1) İSG Kanununun 15 inci maddesine göre gereken durumlarda,
2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli
görüldüğü hallerde,
3) İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,
çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) En yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan
çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır.
c) Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu
gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan
gürültüye maruz kalan çalışanlar için de işitme testleri yaptırılabilir.
41

Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden
Korunmalarına dair Yönetmelik
Sağlık gözetimi
MADDE 13 – (2) Sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme
kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;
a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında
bilgilendirilir.
b) İşveren;
1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.
3) Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı
başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular.
4) Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun
gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını
sağlar.
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Çalışanların Titreşim ile ilgili Risklerden
Korunmalarına dair Yönetmelik
Sağlık gözetimi
MADDE 12 – (1) Mekanik titreşime maruziyet sonucu sağlık sorunlarının
önlenmesi ve erken tanı amacıyla,

İşveren; çalışanların aşağıdaki koşullarda sağlık gözetimine tabi
tutulmalarını sağlar:
1) İSG Kanununun 15 inci maddesine göre gereken durumlarda,

2) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekmesi halinde,
3) Maruziyet eylem değerlerini aşan mekanik titreşime maruziyetin
olduğu her durumda.
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Çalışanların Titreşim ile ilgili Risklerden
Korunmalarına dair Yönetmelik
Sağlık gözetimi

MADDE 12 –(2) Sağlık gözetimi, aşağıdakilere uygun olarak
yürütülür;
a) Sağlığa zararlı bir etki ya da belirli bir hastalık ile maruziyet
arasında bir ilişki olduğu tespit edilebildiği durumlarda çalışanların
titreşime maruziyeti,
b) Hastalığın veya etkilenmenin çalışanın özel çalışma
koşullarından ortaya çıkma ihtimalinin olması,
c) Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli yöntemlerin
bulunduğu durumlar.
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Çalışanların Titreşim ile ilgili Risklerden
Korunmalarına dair Yönetmelik
Sağlık gözetimi

MADDE 12 - (3) Sağlık gözetimi sonucunda, titreşime maruz
kalmanın sonucu olarak tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz
bir sağlık etkisi saptanması halinde:
a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar
hakkında bilgilendirilir. Çalışanların özellikle, maruziyetin sona
ermesinin ardından yapılacak sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve
önerileri alması sağlanır.

b) İşveren, tıbbi gizlilik dikkate alınarak, sağlık gözetiminde
saptanan dikkate değer bulgular hakkında bilgilendirilir.
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Çalışanların Titreşim ile ilgili Risklerden
Korunmalarına dair Yönetmelik
Sağlık gözetimi

MADDE 12 - (3) c) İşveren;
1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir,
2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden
geçirir,
3) Çalışanın titreşime maruz kalmayacağı başka bir işte
görevlendirilmesi de dahil, riskleri önlemek veya azaltmak için
gerekli tüm tedbirleri alır,
4) Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunun
gözden geçirilmesi için düzenli bir sağlık gözetiminin
uygulanmasını sağlar. Böyle durumlarda işyeri hekimi, maruz
kalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir.
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Teşekkürler…

