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İŞ TEFTİŞİ – Biz Kimiz? 

81 Sayılı ILO Sözleşmesi ve İş Kanunu 91 ve 92 
maddeleri uyarınca Çalışma Mevzuatı yönünden 
devlet adına teftişe yetkili müfettişler: 

 

İŞ MÜFETTİŞLERİ 
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İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplam 

Teknik(Baş Müf-Müf. -Müf. Yrd(yetkili) -

Müf Yrd. 

580 (72 refakat müf Yrd.) 

Sosyal (Baş Müf. -Müf.-Yrd(yetkili) -Müf 

Yrd. 

391(80 Refakat Müf. Yrd.) 
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• Teftiş Türleri: Çalışma hayatına ilişkin teftiş, 
denetim ve incelemeler “Programlı” ve 
“Programdışı” teftiş türlerinde yapılır. 
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• Programlı Teftiş: Programlı teftişler, çalışma hayatındaki 
sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu 
belirlenen alanlarda veya sektörlerde yahut özel bir risk grubu 
hedeflenerek belirlenen işyerlerinde çalışma hayatı ile ilgili 
mevzuat hükümlerinin tamamının veya bir kısmının 
uygulamalarının denetlenmesi amacıyla ve hedefler koyularak 
gerçekleştirilen teftişlerdir. 
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1.İŞ TEFTİŞİ – Teftiş Politikası 

RİSK ESASLI 

İŞKOLU/SEKTÖR 
ESASLI 

ALAN ESASLI 
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• Programdışı Teftiş: İncelemelerden oluşan program dışı 
teftişler ise programlı teftişler dışında kalan güvenlik raporu 
incelemesi ve ihbar, şikâyet vb. talepler üzerine veya Kurul 
Başkanlığına intikal ettirilen evraklardan teftiş hizmetiyle 
bağdaşır nitelikte olanların teftiş programına alınması sonucu 
gerçekleştirilen teftişlerdir. 
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İSG KANUNU  
İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele 

alındı.                         

      İş Kanunu:  

3008 sayılı, 1936 

931 sayılı, 1967 

1475 sayılı, 1971 

4857 sayılı, 2003 

  6331 sayılı  

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 

30 Haziran 2012 
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  İSG KANUNU OLAN BAZI ÜLKELER 

• İspanya : Mesleki Tehlikelere Karşı Koruma Kanunu, 1995 

• İrlanda : İş Sağlığı,Güvenliği ve Refahı Kanunu 1989 (2005) 

• Hollanda : Çalışma Çevresi Kanunu , 1980 

• Finlandiya : Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kanunu, 2002 

• İsveç : Çalışma Çevresi Kanunu 1977 

• İsviçre : Sanayi ve Ticarette İş Kanunu,1964 

• İngiltere : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1974 

• Fransa : İş Kanunu(İş Kazalarını Önleme Kanunu,1976) 

• Avusturya : Çalışanları Koruma Kanunu, 1994 

• İtalya : Legislative Decree No:626,1994 

• Estonya : İs Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1999 
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İSG KANUNU OLAN BAZI ÜLKELER 

• Litvanya : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2003 
• Macaristan : İş Güvenliği Kanunu, 1993 
• Japonya : İş Sağlığı ve Güvenliği Kan.; Çalışma Çevresi Ölçüm 

Kanunu 
• Kanada : İş Sağ.ve Güv. Kan. 1993; İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi 

Kan. 1985 
• ABD : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1970 
• Avustralya : İş Sağ.ve Güv. Kan.1991; Milli İş Sağ.ve Güv. Komisyonu 

Kan.1985 
• Yunanistan : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1985 
• Yeni Zelanda : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1992 
• Kore :İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1981 
• Bosna Hersek : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2005 
• Burkina Faso : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1985 
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İSG KANUNU – Getirdikleri 

Müstakil bir Kanun 

Kapsam (50 işçi sayısı sınırı kalktı) 

Tehlike Sınıfları 

İSG Profesyonelleri 

Hizmet alımı ve devlet desteği 

Kayıt ve Bildirim 

Eğitim ve Bilgilendirme 
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İSG KANUNU – Getirdikleri 

Risk Değerlendirmesi 

Acil Durum ve Tahliye 

Çalışan Temsilcisi 

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 

Aşamalı uygulama takvimi 

Ceza ve İdari Tedbir 

Yetki ve Sorumluluk 
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MADDE 1 
 AMAÇ 

İşyerlerinde; 
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, 
İyileştirilmesi için, 
 
İşveren ve çalışanların görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektir. 
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MADDE 2  
KAPSAM VE İSTİSNALAR 
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MADDE 2  
KAPSAM VE İSTİSNALAR 

                    TSK, GKK, MİT Müsteşarlığının faaliyetleri 
(fabrika, bakım merkezi, dikimevi vb. işyerlerindekiler hariç) 

Ev 
hizmetleri 

Kendi nam 
ve 
hesabına 
mal ve 
hizmet 
üretenler 

Kamu ve özel sektöre 
ait bütün işler ve 

işyerleri 
İşverenler, işveren 
vekilleri, çırak ve 

stajyerler dahil tüm 
çalışanlar 

Hükümlü ve 
tutuklulara yönelik 
infaz hizmetleri 
sırasında, 
iyileştirme 
kapsamında 
yapılan işyurdu, 
eğitim, güvenlik ve 
meslek edindirme 
faaliyetleri.  

Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri 
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MADDE 3 
 TANIMLAR 

Meslek hastalığı: 
  
Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya 
çıkan hastalık  
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MADDE 4 
 İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

• (1) İşveren, çalışanların işle ilgili 
sağlık ve güvenliğini sağlamakla 
yükümlü olup bu çerçevede;  
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MADDE 4 
 İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

(a) Mesleki risklerin önlenmesi, 

eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 
alınması, 

organizasyonun yapılması,  

gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,  

sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun 
hale getirilmesi  

mevcut durumun iyileştirilmesi için  

çalışmalar yapar.  
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MADDE 4 
 İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

(b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine 
uyulup uyulmadığını  

izler,  

denetler  

uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.  
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MADDE 4 
 İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

(c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.  
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MADDE 4 
 İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

(ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik 
yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.  
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MADDE 5 
 RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ 

İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde 
aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:  

 

a) Risklerden kaçınmak.  

 

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.  

 

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek. 
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MADDE 5 
 RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ 

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin 
tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim 
metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle 
tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve 
güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise 
en aza indirmek.  
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MADDE 5 
 RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ 

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.  

 

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla 
değiştirmek.  

 

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal 
ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini 
kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası 
geliştirmek.  
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MADDE 5 
 RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ 

• g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma 
tedbirlerine göre öncelik vermek. 

  

• ğ)    Çalışanlara uygun talimatlar vermek.  
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MADDE 8 
 İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI 

Uzman ve Hekim; 

 

 Eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler. 
İşverene yazılı olarak bildirir. 

 

 Yerine getirilmesinden işveren sorumludur. 

 



28 

MADDE 8 
 İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI 

Bildirilen eksiklik ve aksaklıklar; 

Acil durdurmayı gerektiriyorsa, 

Yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri 
acil ve hayati tehlike arz ediyorsa 

Meslek hastalığına sebep olabilecek ortamlar 
bulunuyorsa 

İşveren tarafından gerekli tedbir alınmadıysa; 

Uzman ve Hekim Bakanlığın yetkili birimine, yetkili 
sendika temsilcisine (yoksa çalışan temsilcisine) bildirir. 
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MADDE 8 
 İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI 

Uzman ve Hekim bu bildirimi yapmazsa; 

Belgeleri 3 ay, tekrarında 6 ay askıya alınır. 

 

 Bu bildirimden dolayı Uzman ve Hekimin iş 
sözleşmesine son verilemez, hak kaybına uğratılamaz 
aksi takdirde işveren hakkında tazminata hükmedilir. 
(>= 1 yıllık sözleşme tutarı) 
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MADDE 10 
RİSK DEĞERLENDİRMESİ, KONTROL ÖLÇÜM VE 

ARAŞTIRMA 

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma 
ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı 
risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, 
inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.  
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MADDE 14 
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT 

VE BİLDİRİMİ 
 

• İŞVERENİN SGK’YA BİLDİRİMİ 

 

 
KAZADAN SONRAKİ  
3 İŞGÜNÜ İÇİNDE 

ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN  
3 İŞGÜNÜ İÇİNDE 
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MADDE 14 
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT 

VE BİLDİRİMİ 

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal 
eden iş kazalarını,  
 
Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise 
meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları 
 
en geç 10 GÜN içinde  
 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.  
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MADDE 15 
Sağlık Gözetimi 

Tüm Ġşyerlerinde : 
 

1. Ġşe Girişlerde, 

 

2. Ġş Değişikliğinde, 

 

3. Ġş Kazası/Meslek Hastalığı Sonrası Talepleri Halinde 

 

4. Tehlike Sınıfına Göre Düzenli Aralıklarla 

SAĞLIK RAPORU 
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Madde 16 ve Madde 17 
Bilgilendirme ve Eğitim 

• İSG Riskleri ve Tedbirler 

 

• Hak ve Sorumluluklar 

 

• İlk Yardım ve Acil Durum 

 

• Çalışan Temsilcisi 

Bilgilendirme 

• Düzenli İSG Eğitimleri 

 

• Mesleki Eğitim 

 

• Çalışan Temsilcisi 

 

• İş Kazası ve Meslek Hastalığı 

 

• Geçici İş ilişkisi 

Eğitim 

Eğitim maliyetleri çalışanlara yansıtılamaz. 
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İdari Tedbir ve Yaptırımlar 

• Durdurma 
İdari 

Tedbir 

• İdari Para 
Cezası 

İdari 
Yaptırım 

Çalışanlar için hayati 

tehlike oluşturan bir 

husus tespit 

edildiğinde ve Risk 

Değerlendirmesi 

yoksa 

Yerine getirilmeyen 

yükümlülükler için 
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• İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 
ÜRETİMİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR. 

 

• GEREKLİ TEDBİRLER ALINDIĞI TAKTİRDE 
ÖNLENEBİLİR VEYA EN AZA İNDİRİLEBİLİR. 
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Kazaların ve Meslek hastalıklarının 
Önlenebilmesi Yönünde Yapılabilecekler 

• 1- Güvenli Bir İşyeri 

• 2- Güvenli Tesis, Makine, Alet 

• 3- Güvenli Hammadde, Malzeme 

• 4- Uygun İşyeri Ortamı  

• 5- Uygun Koruyucu Malzeme 

• 6- Uygun Personel Seçimi 

• 7- Gözetim, Denetim  

• 8- Eğitim ve Yol Gösterme 
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İSG KANUNU – İdari Yaptırım ve Tedbirler 
Başlık Madde Konu Ceza Miktarı (2017) 

                   <10 10-49 >49 

İşverenin Genel 

Yükümlülükleri 
(her yükümlülük için) 

4/1a İşverenin tedbir alma 

yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi  

A.T. 3.825 -3.825- 5.737 

T.    4.781- 5.737- 7.650 

Ç.T  5.737- 7.650- 11.475 

 

İSG Hizmetleri 
(her ay için) 

6/1a İş güvenliği uzmanı 

çalıştırmamak. 

İşyeri hekimi çalıştırmamak. 

A.T. 9.574- 9.574- 14.361 

 

T.   11.967- 14.361 -

19.148 

Ç.T 14.361 19.148 28.722 

 

Diğer sağlık personeli 

çalıştırmamak. 

Ç.T. 

Risk 

Değerlendirmesi 

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak 

veya yaptırmamak. 

A.T. 

T. 

Ç.T 

(her ay için) 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamaya 

veya yaptırmamaya devam 

etmek. 

A.T. 

T. 

Ç.T 
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İSG KANUNU – İdari Yaptırım ve Tedbirler 

Başlık Madde Konu Ceza Miktarı (2017) 

           <10 10-49 >49 

Sağlık Gözetimi 
(her çalışan için) 

15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi 

yaptırmamak 

               1.911 

TL(her çalışan) 

Çalışan Temsilcisi 20/1 Uygun sayıda çalışan temsilcisi 

görevlendirmemek.  

A.T 

T. 

Ç.T. 

İş kazası/Meslek 

hastalıklarının 

kayıt ve bildirimi 

14/2 İşverenin, iş kazalarını ve meslek 

hastalıklarını 3 iş günü içinde 

SGK'ya bildirmemesi  

A.T 

T. 

Ç.T. 

İş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili 

çeşitli 

yönetmelikler  
(her hüküm için ve 

aykırılığın devamı 

halinde her ay için) 

30 30 uncu maddede öngörülen 

yönetmelik hükümlerine aykırı 

hareket edilmesi  

A.T 1.911- 1.911- 2.866 

 

T. 2.388 -2.866 -3.822 

 

Ç.T. 2.866- 3.822- 5.733 
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• ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

• ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK 

• ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

• EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK  YÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

• ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 

• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 

• KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

• KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

• TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ 
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FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ 

 Gürültü 

 Titreşim 

 Termal konfor (Isı ve nem) 

 Aydınlatma 

 Radyasyon (İyonize eden ve iyonize etmeyen ışınlar) 

 Basınç (Alçak ve yüksek basınç) 

 Toz 

 Ergonomi 
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Gürültü Kaynakları 
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Gürültünün Ölçülmesi 

 Gürültü en iyi şekilde, ölçülerek değerlendirilir. Bir 
işyerinde, gürültü düzeyi ölçmeleri, gürültü ölçme cihazları 
ile yapılır. Gürültü ölçme cihazları, anlık gürültü ölçme 
cihazları, ortam dozimetreleri ve kişisel dozimetreler 
şeklinde düzenlenmiştir. 
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Gürültüye Karşı Alınacak Önlemler 

• Teknik Korunma 

– Gürültü kaynağında alınması gereken önlemler 

– Gürültülü ortamda alınması gereken önlemler 

– Gürültünün etkisinde bulunan kişide alınması gereken 
önlemler 

• Tıbbi Korunma 
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Titreşim 

• Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan 
bir terimdir. 

 

• Bir başka ifade ile; Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, 
kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına 
titreşim (vibrasyon) denir. Titreşimin özelliğini; 

• Frekansı (Hz), 

• Şiddeti (W/cm2) 

• Yönü, belirler. 
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Titreşimin Kaynakları 

• Titreşim tüm sektörlerde karşımıza çıkan bir olgudur ve 
tüm çalışanlar her an titreşime maruz kalabilmektedir. 

 

Örneğin,  

• Her türlü endüstriyel makineler 

• Karayolu ve raylı ulaşım araçları 

• Binalarda kullanılan makine, teçhizat vb. hareketli 
sistemler 

• Taş kırma makineleri 

• Ormancılıkta kullanılan testereler 
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Titreşime Karşı Alınacak Önlemler 

• Teknik Önlemler 
– Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri 

– Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak 
uygun ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi 

– İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları 

– İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni 

– Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı 

– Maruz kalan işçiyi soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlanması 
gerekmektedir 

– … 

• Tıbbi Önlemler 

• Eğitim 
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Termal Konfor 

• Termal konfor; genel olarak bir işyerinde çalışanların 
büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi 
iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse 
zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık 
içinde bulunmalarını ifade eder. 

 
• Kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığının 

hemen farkına varılmaz, ancak bir süre geçtikten sonra 
hissedilmeye başlanır. 

 
• Eğer termal konfor koşulları mevcut değilse önce sıkıntı 

hissedilir, daha sonra rahatsızlık duyulur. 
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Termal Konfor 

• İnsanın ortamla ısı alış verişine  

etki eden dört ayrı faktör vardır: 

 
– Hava sıcaklığı 

 Ortamın sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. 

– Havanın nemi 
Havada bulunan su buharı miktarıdır. 

– Radyant ısı 
Çevredeki cisimlerden yayılan ısı enerjisidir. 

– Hava akım hızı 
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Termal Konfora Karşı Alınacak Önlemler 

• Isı kaynağı tecrit edilmeli 

• Uygun havalandırma sistemi yapılmalı 

• İşçilere ısıdan koruyucu iş elbiseleri, eldiven, önlük 
verilmeli. 

• Fazla sıcak olan yerlerde işçiler dönüşümlü çalıştırılmalı 

• Terle kaybedilen tuz, su ve tuz ile telafi edilmeli 

• Bu işlerde çalışan işçilerin işe giriş muayenesi çok iyi 
yapılmalı, kalp hastası olanlar bu işlerde çalıştırılmamalı 
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Aydınlatma 

 Işık, öteki fiziksel olaylar gibi, belirli birimlerle ölçülebilen kendine 
has özelliklere sahiptir. 

 
• Işık şiddeti: Nokta şeklindeki kaynağın belirlenmiş yönde ışık yayını. 

(mum) 
• Işık akısı: Bir kaynağın belirli bir açı içerisinde yaydığı ışık miktarı. 

(lümen) 
• Aydınlanma şiddeti: Bir yüzey üzerine düşen ışık akısının 

yoğunluğu.(lüks) 
• Eğer 1 metrekarelik bir alana düşen ışık akısı 1 lümen ise aydınlatma 

şiddetine 1 lüx denir. 
• Parlaklık: Işığın ışıklı cisimden yayılması veya bir yüzeyden 
 yansımasını algılama ölçüsüdür. (apostilb) 
• Kontrast: İki parlaklığın oranıdır. 
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Radyasyon  

• Radyasyon Latince bir kelime olup dilimizde ışıma olarak kullanılır.  

 

• Radyasyon, maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek, iyon 
çiftleri oluşturabilen X ışını, gama ışını gibi elektromanyetik ışınlarla; 
kinetik enerjileri olan yüklü parçacıklar, ağır iyonlar ve serbest 
nötronlar gibi tanecik karakterli ışınımlar olarak tanımlanır. 

 

• Atomlardan, Güneş'ten ve diğer yıldızlardan yayılan enerjiye, 
radyasyon enerji denir.  

 

• Radyasyon enerjisi ya dalga biçiminde ya da parçacık modeli ile 
yayılırlar. 

 

• Radyasyon, iyonize eden ve iyonize etmeyen (non-iyonize) olarak 
ikiye ayrılır. 
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Radyasyonun Kaynakları 

• Radyasyon kirliliğinin en önemli nedenleri arasında, atmosfer ve 
toprak altında yapılan nükleer denemeleri sayabiliriz. 

 
• Nükleer reaktör kazaları bir diğer nedendir. 
 
• Toprağa gömülen radyoaktif atık kaplarının sızdırması, toprak 

aracılığı ile radyoaktif elementlerin bitkilere ve hayvanlara 
ulaşmasına yol açabilir.  

 
• Nükleer yakıtla çalışan araçlardan olan sızıntılar, bir diğer faktör 

olabilir.  
 
• Radyasyon tedavi birimlerinin çevresi, radyoaktif yöntemler 

kullanan laboratuar atıkları da radyasyon kirlenmesi nedeni olabilir 
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Basıncın İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 

• Normalde 4,5 N/cm2 kadar basınç değişimi 
organizmada rahatsızlık hissi dışında sağlık 
sorunu yaratmaz. 

 
• Atmosfer basıncının düşmesi ile, 

karıncalanma, kol ve bacaklarda ağrılar, 
bulanık görme, kulak ağrıları gibi belirtiler 
meydana gelir. 

 
• Deniz dibine inildikçe vücut üzerindeki 

basınç artması olur. Bu basıncın 4 atmosferi 
aşması halinde, kişi solunum ile fazla azot 
alacağından, azot narkozu içine düşebilir. 
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Basınca Karşı Alınacak Önlemler 

• Düşük ve yüksek basıncın gerektirdiği işlerde, çalışanlar 
mümkünse genç ve tecrübeli isçilerden seçilmelidir. 

 

• Ayrıca, bu işlerde çalışacakların şişman, alkolik ve solunum 
sistemine ilişkin kronik hastalıkları olmamalıdır. 

 

• Bu işlerde çalışmanın devamı süresince periyodik 
muayeneler, oldukça hassas yapılmalı, kulak, burun, boğaz 
ve solunum sistemine ilişkin, akut yakınması olanlar 
iyileşinceye kadar işten uzak tutulmalıdırlar. 

 

• İşe giriş muayenelerinde tam sistemik muayene yapılmalı, 
akciğer ve sinüs grafisi çekilmeli. Büyük eklemler, işe girişte 
ve her yıl periyodik muayenede radyolojik olarak 
incelenmelidir. 
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Basınca Karşı Alınacak Önlemler 

• Bu inceleme işçi işten ayrıldıktan sonra da iki yıl tekrarlanmalı. Basınç 
altında kazaya uğrayanlar ile hastalananlar yeniden işe 
döndürülmemelidir. 

 

• Basınç altında çalışırken uyulması gereken kurallar ve alınması 
gereken önlemler, basıncın insan vücudundaki etkileri konusunda 
eğitilmelidir. 

 

• Basıncın etkisine bağlı bulguların iki yıl sonra bile ortaya çıkabileceği 
düşünülerek, ilk yardımın ve acil müdahalenin yapılabilmesine 
olanak sağlayan bilgiler işçinin sürekli taşıyabileceği biçimde üzerinde 
bulunmalı. 

 

• Ayrıca, basınç altında yürütülen işlerde çalışma sırasında sigara ve içki 
içilmesi, gazlı içeceklerin içilmesi yasaklanmalıdır. 
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Toz 
Tozla Mücadele Yönetmeliği (05.11.2013)’ ne göre; 
 

• Toz: Maden ve taş ocaklarında, tünel yapımında ve tamamlayıcı 
tesislerinde işyeri havasına yayılan mineral ve kayaç parçacıklarını, 

 
• Solunabilir Toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1-5 mikron 

büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı 3 mikrondan 
küçük, uzunluğu çapın en az 3 katı olan ipliksi tozları, 

 
• Fibrojen Toz: Solunumla akciğerlere ulaşarak biriken ve bunun 

sonucunda dokusal değişim oluşturarak akciğerlerde fonksiyonel 
bozukluk yapan tozları, 

 
• İnert Toz: Solunumla akciğerlere ulaşmalarına rağmen akciğerlerde 

fonksiyonel bozukluk yapmayan tozları, ifade eder. 
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Toza Karşı Alınacak Önlemler  

• Teknik korumada esas amaç, çalışma atmosferinde toz 
miktarını zararsız düzeye düşürmektir. Zararsız miktar sınırı 
denince günde 8 saatlik bir çalışma süresi için kabul 
edilebilecek maksimum sınır anlaşılır. Teknik önlemleri şöyle 
sıralayabiliriz. 
– Uygun havalandırma sisteminin kullanılması. 

– İşçilerde fazla solumanın önlenmesi: işyerlerinde mekanizasyon ve 
otomasyonun yerleştirilmesiyle kas çalışmaları hafifletilmiş, dolayısıyla 
şiddetli soluma ve bunun sonucu fazla toz alma önlenmiş olur. 

– Ara odacıklar: toz meydana gelen kısımlar ile tozsuz kısımlar arasına, 
atmosfer basıncı nispeten yüksek odalar yerleştirilmelidir. Yüksek 
basınçlı bu ara odacık, zararlı tozların tozsuz kısımlara yayılmasını 
önler, böylece toz meydana gelmeyen yerlerde çalışanlar korunmuş 
olur. 
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Toza Karşı Alınacak Önlemler  

• Kullanılan madde değişikliği: bazı işlerde zararlı toz oluşturan maddeler 
yerine, mümkün olduğu kadar, zararlı toz içermeyen maddeler 
kullanılması da iyi bir çözümdür. 

 

•  Atmosferdeki partiküllerin sayısı ve çaplarının saptanması: düzenli 
aralıklarla ve doğru sonuçlar veren yöntemlerle  toz ölçümleri  
yapılmalıdır. 

 

• Çalışma yerinde uygulanacak uygun bir havalandırma sağlıklı çalışmanın 
esas koşullarından birisidir. Doğal havalandırma ile de temiz hava 
sağlanabilir. Çalışma yerleri kısa süreli de olsa sık sık, dinlenme 
zamanlarında mutlaka havalandırılmalıdır. Havalandırma sistemleri 
bilimsel esaslara göre kurulmalı, devamlı kontrol ve gözlem altında ve 
verimli çalışması sağlanmalıdır. 
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ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ 
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Ergonomi 

• Yunanca “ergon = iş, çalışma”, “nomos = yasa” 
anlamına gelen sözcüklerin birleştirilmesiyle 
“Ergonomi” sözcüğü elde edilmiştir.  

 

• Günümüzde ise “iş bilimi” olarak bilinmektedir. 
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Ergonomi İle İlgili Risk Faktörleri 

• Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin 
bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya 
daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak 
kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere 
götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya 
bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade 

eder. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (24.07.2013)  
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Ergonomi İle İlgili Risk Faktörleri 

• Yükle ilgili risk faktörleri 

• Yapılan iş ile ilgili risk faktörleri 

• Çalışma ortamından kaynaklanan risk faktörleri 

• İşin gereğinden kaynaklanan risk faktörleri 

• Bireysel risk faktörleri 
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ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA 



82 



83 



84 



 

85 


