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ÖNEMLİ BİLİM İNSANLARI 
 

HEREDOT:  
 

İlk kez çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili 
besinlerle beslenmeleri gerektiğine değinmiştir.   

 
HİPOKRAT: İlk kez kurşunun zararlı etkilerinden söz etmiş, kurşun 

koliğini tanımlamış, halsizlik, kabızlık, felçler ve görme 
bozuklukları gibi belirtileri saptamış ve bulguların kurşun 
ile ilişkisini açık bir biçimde ortaya koymuştur. Roma 
İmparatorluğu döneminde toksikoloji oldukça ilerlemiş, 
birçok bitkisel zehir, arsenik ve arsenik asidinin sülfid 
tuzları bulunmuştur.  

 
DİOSCORİDES Zehirleri bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı olmak 

üzere kökenine göre üçe ayırmış ve bu ayrım yüzyıllar 
boyunca kullanılmıştır.  

 
NİCANDER:  
 

M.Ö. 200 yıllarında Hipokrates’in çalışmalarını daha da 
geliştiren Nicander, kurşun koliği ve kurşun anemisini 
incelemiş ve bunların özelliklerini tanımlamıştır. Bu 
dönemde yapılan çalışmalar sağlık ve güvenlik 
sorunlarının saptanması ve tanımı ile sınırlı kalmamış, 
zararlı etkilerden korunma yöntemleri de geliştirilmiştir.  

 
PLİNİ Nitekim M.S. 23 ile 79 yılları arasında yaşamış olan Plini, 

çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karşı çalışanların 
korunması amacıyla maske yerine geçmek üzere 
başlarına torba geçirmelerini  önermiştir.  

 
JUVENAL:  
 

Özellikle demircilerde görülen göz yakınmaları ve göz 
hastalıklarının yapılan işten kaynaklandığını, sürekli 
olarak ayakta çalışanlarda varislerin oluşabileceğini 
açıklamıştır. Bu dönemde de uzun yıllar boyunca üretim 
araç ve tekniklerinde önemli gelişmeler olmuş, üretim 
sürecinde giderek daha çok sayıda yer alan insanlar, iş 
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kazaları ve meslek hastalıklarında artışlar tespit 
edilmiştir.  

 
URLİCH 
ELLENBRONG:  
 

1473 yılında kuyumcularla ilgili bazı hastalıkları inceleyen 
Urlich Ellenbrong yalnızca izlenimlerini bildirmekle 
yetinmiştir.  

 
PARACELSUS 1493 ile 1541 yılları arasında yaşayan Alman düşünür ve 

hekimi Paracelsus Basel Üniversitesi’nde verdiği 
derslerle, tıpta yeni bir anlayışa öncülük etmiştir. 1528 
yılında üniversiteden ayrılarak hastalarını inceleme 
amacıyla geziye çıkmıştır. Tirol maden işletmelerinde iş 
yeri hekimi olarak çalıştığı yıllarda, o gün için dünyada ilk 
iş hekimliği kitabı olan “De Morbis Metallicis”i yazmıştır. 
Kitapta işletmenin çeşitli bölümlerindeki çalışanlarda 
görülen belirtileri büyük bir dikkatle tanımlamıştır. Ayrıca 
zehirlerin kimyasal yapıları ile doz ve organizma 
arasındaki ilişkiyi saptayabilme gibi çok önemli 
araştırmalar yapmıştır. Bu nedenle Paracelsus modern 
toksikolojinin başlangıcı sayılmaktadır. 

 
 

GEORGİUS 
AGRİCOLA:  
 

Dünyada ilk mineroloji bilgini olarak bilinen G.Agricola, 
bazı zehirlerin etkilerini belirlemiş, koruyucu önlemler 
ileri sürmüştür. Ayrıca iş kazaları üstünde de durarak 
sorunları ortaya koymuş ve önerilerde bulunmuştur. 
Agricola, Jachymor’da hekimlik yaptığı yıllarda, 
mineraloji ve maden izabelerinde çalışanların sorunlarını 
incelemiş ve gözlemlerini 1530 yılında “De Re Metallica” 
isimli kitabında yayınlamıştır. Zamanın jeoloji, 
madencilik, metalurji bilgilerini de kapsayan önemli bir 
yapıt olan söz konusu kitabında, tozu önlemek için 
maden ocaklarının havalandırılması gerektiğini belirtmiş, 
iş kazaları ve iş güvenliği yöntemleri konusunda 
önerilerde bulunmuştur. 
 

 
BERDARDİNO 
RAMAZZİNİ:  
 

1633 ile 1714 yılları arasında yaşayan işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda önemli çalışmalar yapan İtalyan 
Berdardino Ramazzini felsefe ve tıp okuyarak yetişmiş ve 
Padova Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır. Uzun 
incelemeler sonucu 1713 yılında yayınladığı  
“De Morbis Artificum Diatriba” isimli kitabında özellikle 
iş kazalarını önlemek için, iş yerlerinde koruyucu güvenlik 
önlemlerinin alınmasını önermiştir. Asıl uzmanlığı 
epidemiyoloji olduğu halde meslek hastalıkları 
konusunda üne kavuşmuş ve işçi sağlığının kurucusu 
sayılmıştır. Ramazzini işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
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sayısız çalışmalar yapmış, çok önemli bilimsel görüş ve 
öneriler getirmiştir. Hipocrates çağından bu yana 
hastalara sorulan gelenekselleşmiş sorulara işçi sağlığı ve 
iş güvenliği ilkesini eklemiştir. Bu ilke, kişinin karşılaştığı 
etkenlerin bilinmesi ile sonuca kolayca ulaşılmasını 
sağlamıştır. Kurşun ve cıva zehirlenmelerini incelemiş ve 
belirtilerini saptamıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
korunma yöntemleri üzerinde durmuş, iş yerlerinin 
sıcaklık derecesinden, iş yeri havasında bulunabilecek 
zararlı etkenlerden ve bunların giderilmesi için alınması 
gerekli önlemlerden ve havalandırma yöntemlerinden 
söz etmiştir. İş yerlerindeki çalışma ortamından 
kaynaklanan olumsuz koşulların düzeltilmesi ile iş 
veriminin artacağını ileri sürmüştür. İş yerlerinde işçinin 
çalışma şeklinin, iş-işçi uyumunun sağlık ve iş verimi 
üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak 
ergonomi ilkelerini daha on yedinci yüzyılda açıklamıştır. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde köklü ve çağdaş nitelikteki 
gelişmeler Bernardino Ramazzini ile İtalya’da başlamış, 
bilimsel diyebileceğimiz iş hekimliği ortaya çıkmış fakat 
gelişmelerin devamı Sanayi Devrimi sonrası İngiltere’de 
olmuştur. Sanayi Devrimi Dönemi iş sağlığı ve güvenliği 
İnsanın doğa ile savaşımı ile başlayan, ilk aletin yapımı 
ile gelişen ve toprağı ekip biçmek, madenleri çıkarıp 
işlemek, iplik eğirip dokumak şeklinde süren çalışma 
yaşamı insanlık tarihinin uzunca bir dönemi boyunca 
çok büyük değişikliklere uğramamıştır.  

 
ANTONY ASHLY 
COOPER :  
 

Bu dönemde İngiliz parlemanto üyesi Antony Ashly 
Cooper çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla, çalışma 
saatlerinin azaltılması, maden ocaklarında ve 
fabrikalarda çalıştırılan kadın ve çocukların korunmasını 
öngören yasalar çıkarılması konusunda çaba 
harcamıştır. 

 
THOMAS PERCİVAL:  
 

1740 ile 1804 yılları arasında yaşayan hekim Thomas 
Percival, genç işçilerin çalışma saat ve koşulları ile ilgili 
olarak bir rapor hazırlamıştır.  

 
 

MİCHEL SADLER :  
 

(1780-1835)Bu çalışmalardan etkilenen Michel Sadler 
1832 yılında parlamentoya yeni bir yasa önerisi getirmiş 
ve 1833 yılında “Fabrikalar Yasası” adı altında yürürlüğe 
girmesini sağlamıştır. Bu yasa ile fabrikaların denetimi 
için müfettiş atanması zorunlu kılınmış, 9 yaşın altındaki 
çocukların işe alınması ve 18 yaşından küçüklerin ise 12 
saatten fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır. 1842 yılında 
yapılan başka bir yasal düzenleme ile de kadınların ve 10 
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yaşından küçük çocukların maden ocaklarında 
çalıştırılmaları yasaklanmıştır. 1844 yılında ise iş 
yerlerindeki hekimlerin sorumlulukları genişletilerek 
sağlık açısından tehlikeli yerlerde çalışanların sağlık 
kontrolleri da bu hekimlerin görevleri arasına alınmıştır. 
1895 yılında ise bazı tehlikeli meslek hastalıklarının 
bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. 

  
 

SİR ROBERT PEEL :  
 

(1788-1850) O yıllarda İngiltere’de yaşları 4-6 civarında 
olan ve günde 14 saat çalıştırılmakta olan çocuklara, 
tezgâha yetişebilmeleri için altlarına sandalye koyuluyor 
idi. Bu rapor bir işveren ve parlamenter olan Sir Robert 
Peel’i etkilemiş ve parlamentoda girişimlerde bulunarak 
1802 yılında “Çırakların Sağlığı ve Morali” (diğer adıyla 
Çıraklık Sağlık ve Ahlakı Kanunu) adlı yasanın 
çıkarılmasını sağlamıştır. Çıkarılan bu Kanun ile 
İngiltere’de işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak 
çıkartılan bu ilk yasa çalışma saatini günde 12 saat olarak 
sınırlamış, iş yerlerinin havalandırılmasını öngörmüştür. 
Sonraları kapsamı daha geniş ve çalışma koşullarını 
düzeltmeye yönelik yasaların yürürlüğe konulması 
sürdürülmüştür.  

 
ROBERT OWEN :  
 

(1771-1858) İskoçya’daki fabrikasında on yaşın altında 
kimseyi çalıştırmamış ve çalışma saatlerini de 
azaltmıştır. Gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı eğitim 
programları hazırlamış ve iş yerinde çevre koşullarının 
düzeltilmesi için önemler almıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda 
yapılan işin sağlık üzerine olumsuz etkileri olabileceği 
iyice anlaşılmıştır. 1847 yılında çıkarılan Bu dönemde “On 
Saat Yasası” ile çalışma saatleri sınırlandırılmıştır.  

 
 

PERSİVAL POTT:  
 

(1714-1877)“Bel Kemiği Eğriliklerinde Sık Görülen Alt 
Taraf Organlarındaki Felçler Üstüne” adındaki kitabında 
özellikle baca temizleyicilerinde görülen skrotum 
kanserlerinin nedeni olarak is üzerinde durmuş ve bunu 
bir meslek hastalığı olarak nitelemiştir.  

 
ORFİLA :  
 

1787 ile 1853 yılları arasında yaşayan Orfila ise, zehirli 
maddelerin analitik yöntemlerle tanımlanabileceğini ileri 
sürmüş, yeni yöntemler geliştirerek, toksikolojinin 
ilerlemesine öncülük etmiştir. 
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CHARLES TURNER 
THACKRAH :  
 

1795 ile 1832 yılları arasında yaşayan ünlü hekim Charles 
Turner Thackrah iç hastalığı uzmanı iken sonradan 
meslek hastalıklarına yönelmiş ve bir kitap yayınlayarak, 
bu konunun İngiltere’de öncülüğünü yapmıştır. Ancak 
yaşamı çok kısa sürdüğü için son derece önemli ve 
verimli çalışmalarını sürdürememiştir. 

MORİSON LEGGE:  
 

İngiliz iş hekimi Thomas Morison Legge ilk hekim iş 
güvenliği müfettişi olarak atanmıştır.  

 
 

THOMAS LEGGE:  
 

Çağımızda iş sağlığı ve güvenliği 20. yüzyılın başından 
başlayarak Thomas Legge kurşun zehirlenmesi gibi 
şarbonun da meslek hastalığı olduğunu ileri sürmüş, iş 
müfettişliği ve bu konu ile ilgili tüzüğün kabul 
edilmesinde etkili olmuştur. 

 
SİR JOHN SİMON:  
 

İş yerlerinin sağlık yönünden denetlenmesinin 
gerekliliğini belirtmiş, birçok zehirlenme ve bulaşıcı 
hastalığın böylece önlenebileceğini ileri sürmüş ve bu tür 
hastalıkların bildiriminin zorunlu olmasına öncülük 
etmiştir. 

 
ALİCE HAMİLTON:  
 

ABD’deki işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gelişmeler ile 
ilgili olarak Alice Hamilton yaşamının 40 yılını mesleki 
risklerin incelenmesine harcamıştır. Kurşun sanayinde 
görülen zehirlenmeleri incelemeye başlamış, 
işverenlerin tepkilerine rağmen çalışmalarını sürdürmüş 
ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için uygulanacak 
kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamıştır. 

 
GİLMANN 
THOMON:  
 

ABD’deki meslek hastalıkları konusundaki çalışmalarının 
yoğunlaşması 20. yüzyılın başında Cornell Üniversitesi 
öğretim üyesi Gilmann Thomon’ın Occupatonal 
Diseases” adındaki kitabını 1914 yılında yayınlaması ile 
başlanmıştır. 

 
BUTLIN:  
 

Gençlerede görülen skrotum ve cilt kanserlerinin 
sebebinin kömür tartanı ve madeni yağlar olduğunu 
tanımlamıştır.  

 
Prof DR. Muzaffer 
AKSOY:  

Benzen’in lösemi hastalığına sebep olduğunu 
açıklamıştır. 
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Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Yaşanan Gelişmeler 

Avrupa’da ve dünyada 16 ve 17. yüzyıllarda eski üretim şekilleri form 
değiştirmeye başlamıştır. Sermaye birikiminin artması ve maliyetlerinin 
düşmesi üretimin hız kazanmasına neden olmuştur. Avrupa’da üretim süreci 
hızla gelişirken, Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayi yapısı küçük işletmeler, el 
zanaatlarının etkinliği ve küçük tezgâhlar ile yapılan üretimden öteye 
gidilememiştir. Özellikle İngiltere’de 16. yüzyılın sonlarına doğru dokuma 
fabrikası sayısı 1900’leri bulmuştur. Bu durum Osmanlı Hükümdarlığı’nın 
ekonomik anlamda faaliyetlerine büyük darbe indirmiştir. Dokuma 
tezgâhları kapatılmaya başlanmış, ithalata dayalı bir ekonomik sistem 
uygulanmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ekonomik sistemin kömür üretimi dışında 
tersane, baruthane, top arabası, fişekhane, dökümhane gibi askerî amaçlı iş 
yerleri ile dokuma fabrikaları üzerinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda sanayi devrimi öncesi dönemde zanaat işleri ve küçük 
esnaflar yaygındı. İş yerlerinde çalışma koşullarını “lonca sistemi” 
belirlemekteydi. Çalışma ilişkilerinin dışında ülkede “Mecelle” kanunları 
uygulanmaktaydı. I. Tanzimat Fermanı’ndan hemen sonra yapılan girişimler 
sonucunda işçi sağlığı ve güvenliğini gözeten birtakım düzenlemeler 
getirilmiştir. Bu düzenlemeler, özellikle Ereğli Kömür İşletmeleri’nin Deniz 
Bakanlığı’na geçmesi ile kömür ocaklarında çalışan işçilerin çalışma 
koşullarını düzeltmek adına uygulamaya konulmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda iş sağlığı ve güvenliği ile ilk olarak çıkarılan 
yasalardan en önemlisi Dilaver Paşa Nizamnamesi’dir. Bu düzenleme, 
beraberinde iş görenleri koruyucu sosyal politika uygulamalarını 
beraberinde getirmiştir. Düzenleme ile maden işlerinde çalışanların sağlık 
gözetimleri için her maden ocağında bir adet sağlık görevlisinin bulunması 
uygulaması işleme konulmuştur. Dilaver Paşa Nizamnamesi, literatürde 
genelde üretimi arttırıcı uygulamaları çalışma hayatına getirmesi ile 
aktarılırken, direkt olarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ilk düzenleyici 
yasa olarak da aktarılmaktadır. Tanzimat’tan sonra işçi sağlığı ile ilgili en 
önemli düzenlemeler arasında 1859 yılında uygulamaya konulan “Maden 
Nizamnamesi” ve sonrasında 1861 yılında oluşturulan “Maadin 
Nizamnamasi” de yer almaktadır. Maden Nizamnamesi, ilk kez madenlerde 
doktor ve hemşire bulunması gerektiğini vurgulamış ve kazaya uğrayan 
ailelere tazminat ödenmesini düzenlemiştir. Maden Nizamnamesi’nden iki 
yıl sonra yürürlüğe giren Maadin Nizamnamesi’nde iş sağlığı ve güvenliği 
alanında yapılan düzenlemeler genişletilmiştir. Bu yasa, genel hatları 
itibarıyla iş sağlığı ve güvenliği konularını içermektedir. Getirdiği 
düzenlemeleri özetler isek; işveren iş kazasının oluşmasını önlemek için 
gerekli önlemleri alarak iş güvenliğini sağlamak zorundadır. Kazaya maruz 
kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat 
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işveren tarafından ödenecektir. Kaza, işverenin kötü yönetim ve denetimi 
veya gereken önlemlerin kanunlara uygun olarak yerine getirilmemiş olması 
nedeniyle meydana gelmiş ise, işveren ayrıca 15-20 altın tutarında daha 
fazla tazminat ödeyecektir. Son olarak ise havzada her işverenin diplomalı 
bir hekim çalıştırmak ve eczane bulundurmak zorunda olduğu gibi başlıca 
düzenlemeleri çalışma hayatına getirmiştir. 

Dilaver Paşa Nizamnamesi’ne göre, daha geniş düzenlemeleri barındıran 
Maadin ve Maden Nizamnameleri işverenler tarafından uygulanmıştır. Bu 
dönemde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygulamaya konulan 
düzenlemeler şunladır: Tersanei Amiriye ve Mensip İşçilerin Emeklilikleri 
Hakkında Tüzük, Askerî Fabrikalar Tüzüğü, Hicaz Demir Yolu Memur ve 
Hizmetlerinde Hastalık ve Kaza Hâllerinde Yardım Tüzüğü olarak 
sıralanabilmektedir. Bu uygulamalar, genelde önleyici yaklaşım merkezli 
değil, kaza gerçekleştiği andan itibaren sosyal yardım merkezli düzenlemeler 
olarak düzenlemiştir. Diğer taraftan da sendikaların 1908 yılından sonra aktif 
olarak söz sahibi olduğu göz önüne alındığında, iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında düzenlemelerin geliştirilmesinde somut katkılarının olmadığı 
belirtilmiştir 

 

Cumhuriyet Dönemi Sonrasında Yaşanan Gelişmeler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması ile Cumhuriyet’in (1921-1923) 
ilanı arasında geçen zamanda iş sağlığı ve güvenliği alanında iki önemli 
kanun yürürlüğe girmiştir. Bunlardan ilki 28.04.1921 tarih ve 114 sayılı 
“Zonguldak Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele 
Menafii Umumiyesine olarak Füruhtuna dair Kanun”, diğeri 10.09.1921 
tarihinde 151 sayılı “Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna 
Müteallik Kanun”dur. Bu kanunlardan ilki, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 
güvence kıstası üzerine temellendirilmiştir. Bu kanun, üretim esnasında 
çıkan tozların toplanarak açık arttırma yöntemiyle satılması ve işçilerin 
ortaya çıkan parayı kullanmasını öngörmektedir. Diğer kanun ise işçi ve 
işverenlerin zorunlu katılımını sağlayan ihtiyat ve teavün sandıklarının 
kurulması ile buralarda toplanan ücretlerle işçilere sağlık yardımı yapılmasını 
sağlamaktadır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra en önemli gelişme İzmir İktisat Kongresi’nde 
yaşanmıştır. İzmir’de 1923 yılında toplanan kongrede, hasta işçilerin 3 ay 
süreyle maaşa bağlanması, günlük çalışma süresinin sekiz saate indirilmesi, 
işçi hastanelerinin açılması, sosyal sigorta sisteminin kurulması, on iki 
yaşından küçük çocukların çalıştırılmaması ve engelli işçilere sosyal güvence 
sağlanması gibi uygulamaların hayata geçirilmesinin kararı alınmıştır. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülke sanayisinin geliştirilmesine katkı 
sağlamak amacı ile sanayi yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Bu durum, 1963 
yılından itibaren oluşturulan kalkınma planlarında da ortaya konmaktadır. 
Gayrisafi millî hasıladaki sanayinin payına bakıldığında; birinci kalkınma 
planında % 17,5 ,   ikinci kalkınma planında % 20,5  ve  üçüncüde ise  % 
22,5  olarak yatırımların arttırıldığı görülmektedir. 

Sanayileşme sürecinde, beraberinde getirdiği iş sağlığı ve güvenliği 
sorunlarını ortadan kaldırabilmek için birçok yasa, yönetmelik ve tüzük 
çıkarılmıştır. Cumhuriyetin ilanından itibaren iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında çıkarılan ilk düzenleme 2 Ocak 1924 tarih ve 394 sayılı “Hafta 
Tatili Yasası” olarak gösterilmektedir. Bu yasa Cumhuriyet tarihinde iş 
sağlığı ve güvenliği kapsamında çıkarılan en olumlu yasalar arasında 
gösterilmektedir. Bir diğer olumlu düzenleme, 1926 yılında Borçlar Kanunu 
ile getirilmiştir. Borçlar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca iş kazaları ve 
meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumluluklar tanımlanmıştır. 

Ülkemizde o dönemde iş kanunu bulunmaması nedeniyle 1930 yılında 
çıkarılan Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında, çocuk ve kadın işçiler için 
ilk kez koruyucu hükümlere yer vermiştir. Yasa, belirli durumlarda iş sağlığı 
ve güvenliği kapsamında denetleme görevini yerel yönetimleri 
görevlendirmiştir. Umumi Hıfzısıhha Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında bugün bile önem arz eden hükümleri çalışma hayatında 
uygulamaya dökmüştür. Uygulamaya başlatılan iş sağlığı ve güvenliği 
maddeleri arasında; İşyerlerine sağlık hizmetinin götürülmesi, endüstriyel 
kuruluşlarda çocuk ve kadınların çalıştırılma şartları, işçiler için gece 
hizmetleri, gebe kadınların doğumdan önce ve sonra çalıştırılma şartları, iş 
yerlerine sağlık hizmeti götürecek iş yeri hekiminin çalıştırılması şartlarını ve 
diğer revir, hastane gibi kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri ile ilgili 
uygulamaları çalışma hayatına kazandırmıştır.1937 yılında yürürlüğe giren 
3008 sayılı İş Kanunu  uygulamaya başlanmıştır. Uygulanmaya başlayan İş 
Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri daha ayrıntılı ve sistemli bir 
yapıya kavuşmuştur. Yasa beraberinde bir yıl içerisinde bir sosyal güvenlik 
sisteminin kurulması şartını da uygulamaya sokmuştur. Bu yasa, 16 Haziran 
1937 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1967 yılına kadar uygulamada kalmıştır. 
3008 sayılı İş Kanunu’nun sosyal ve ekonomik gelişmelere karşı etkisiz 
kalması sonucunda, 2.08.1967 tarihinde 931 sayılı İş Kanunu yürürlüğe 
girmiştir. Bu yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden 
uygunsuz bulunmuş ve sadece 9 ay yürürlükte kalmıştır. Yasanın yürürlükten 
kalkması ile meydana gelen boşluğun doldurulması amacıyla, 1475 sayılı İş 
Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun işverene iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda yüksek sorumluluklar yüklerken; işçilere de sağlık ve güvenlik 
koşullarına uymaları yönünden sınırlar getirmiştir. Kanun ile beraber iş 
sağlığı ve güvenliği tüzükleri de uygulanmaya başlanmıştır. Uygulamaya 
geçen tüzükler arasında; 
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 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşlerde ve 
İşyerlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Hakkında Tüzük 

 Yapı İşlerinde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri Tüzüğü 

 Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük yer almaktadır. 

1964 yılında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlüğe konulmuştur. 
Kanun’un ikinci bölümü iş kazaları ve meslek hastalıklarına tahsis edilmiştir. 
Aynı zamanda 124. ve 125. maddeleri uyarınca Sosyal Sigortalılar Kurumu, 
sigortalıların sağlık durumlarını denetleme amacı ile sağlık kontrolüne 
alabileceğini ve koruyucu hekimlik uygulaması ile her türlü önlemleri 
alabileceğini belirtmiştir. Bu dönemden 2003 yılına kadar, 1 adet anayasa 
değişikliği, sendikalar ve toplu pazarlık yasası değişmesine rağmen iş sağlığı 
ve güvenliği alanında yeni bir düzenleme çalışma hayatında uygulamaya 
geçmemiştir. Sadece tüzük ve yönetmelikler ile çalışma hayatındaki işçi 
sağlığı ve iş güvenliği korunmaya çalışılmıştır. 2003 yılında çıkarılan 4857 
sayılı İş Kanunu içerisinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bir bölüm 
açılarak konuya verilen önem ortaya konmuştur. . İş sağlığı ve güvenliği 
alanında da ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. İş Kanunu’nun beşinci 
bölümünde iş sağlığı ve güvenliği bölümüne yer verilmiştir. Bu yasayı diğer 
yasalardan ayıran farklılıkların başında ise işgücü eğitimi ve iş sağlığı ve 
güvenliği gerekliliklerine uyması gereken işletmelerin niteliklerinin ortaya 
konmasını sağlaması yer almaktadır. Ülkemizde, iş sağlığı ve güvenliği 
alanında en büyük gelişme 2012 yılında yaşanmıştır. 2012 yılında ülkemiz 
mevzuat anlamında, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında mevzuat tekliği 
kapsamına geçmiştir. 
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4. KONU GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 

HAP BİLGİLER 
 
 
 

 

 

 

 
Güvenlik Kültürünün Tanım, Hedef  Ve Amaçları  
 

 Güvenlik kültürü genel olarak, emniyet içinde olma duygusu olarak 
tanımlanır.  

 Güvenlik kültürü en üst yönetim kademesinden en alttaki çalışana 
Kadar bütün çalışanları kapsar ve taahhüdü gerektirir.  

 Örgütün tüm seviyelerindeki gruplar tarafından paylaşılan değerleri 
ifade eder.  

 Örgütün tüm seviyelerindeki üyelerin güvenliğe katılımı üzerinde 
durur.  

 Örgüt üyelerinin işteki davranışlarını etkiler.  

 Yönetim ve denetim sistemleriyle sınırlı değildir.  

 Değişimlere karşı esnek değildir ve örgütlere yerleştirilmesi ve 
değiştirilmesi bakımından kolay değildir. Değişime karşı dirençlidir.  

 Bir örgütteki informel değil formel güvenlik sorunlarıyla ilgilidir.  

 Genellikle ödül sistemleri ve güvenlik performansı arasındaki ihtimali 
de yansıtır.  

 Organizasyonda olaylardan, kazalardan ve hatalardan öğrenme ve 
gelişmeyle ilgili gönüllülüğü yansıtır.  

 Raporlamada bir parametredir ama olmazsa olmaz değildir.  

 Güvenlik kültürü davranış normları oluşturmayı amaçlar.  

 Kaza ve yaralanmayı azaltmayı amaçlar.  

 İşletmede çalışanların kaza ve hastalık konusunda aynı inanç ve 
fikirlerin paylaşımını sağlamaktır.  

 
GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN TANIMLARI 

 
 
Cooper Tanımı:  
Çalışanların yöneticilerin müşterilerin kamu üyelerinin maruz kaldıkları tehlike ve 
yaralanmalara maruz kalmalarını minimize eden sosyal ve teknik uygulamalar, 
davranışlar, tutumlar, roller ve inançlar kümesi olarak tanımlanmaktadır. 
 
Turner Tanımı:  
Organizasyonda çalışanların maruz kaldığı tehlikelerin minimize edilmesiyle ilgili 
tecrübeler, normlar, inançlar, roller ve tutumlar olarak tanımlanmaktadır. 
 
 
Wu, Lin, Shiau Tanımı:  
İşyerinde çalışanların güvenlik koşullarıyla ilgili bir düşünceleridir ki bu düşünce 
örgütün güvenlik faaliyetlerini ve güvenlik sonuçlarını etkiler. 
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Cox&Cox Tanımı:  
Çalışanların güvenlikle ilgili paylaştığı tutum, inanç, algı ve değerleri yansıtır. 
 
Geller Tanımı:  
Toplam güvenlik kültürü, herkesin güvenlikle ilgili sorumluluk hissetmesi ve bunu 
günlük işlerde sürdürmesi olarak tanımlanır. 
 
Pidgeon Tanımı:  
Çalışanların, yöneticilerin, müşterilerin ve kamu üyelerinin maruz kaldıkları tehlikeli 
durum ve yaralanmaları en aza indirgeyen sosyal ve teknik uygulamalar, roller, 
tutum, davranış, inanç ve normlar bütünüdür. 
 
Berends Tanımı:  
Organizsayon üyelerinin bulunduğu grubun güvenliğe yönelik oluşturduğu kellektif 
zihinsel programlamadır. 
 
Guldenmund Tanımı:  
Güvenlik kültürü, örgüt kültürünün artan veya azalan riskle ilgili davranış ve 
tutmları etkileyen bir yönüdür. 
 
Richter&Koch Tanımı:  
İnsanların risk, kaza ve kazaların önlenmesine yönelik eylemlerine rehberlik eden 
kısmen sembolik olarak ifade edilen güvenlik ve işle ilgili paylaşılan ve öğrenilen 
anlamlar, tecrübeler ve yorumlardır. 
 

 
Güvenlik Kültürünün Boyutları 
 
 Örgütsel Bağlılık 
 Yönetimin Katılımı 
 Çalışanların Yetkilendirilmesi ve Katılımı 
 Ödüllendirme Sistemleri 
 Raporlama Sistemleri 

NEGATİF GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 
 
 
Negatif güvenlik kültürü, insanların var olan riskleri “risk” olarak görmediği, görse 
bile önemsemediği, boş verdiği veya riskler karşısında kendine aşırı güven duyduğu 
bir kültüre karşılık gelir. 
*İnsanlar “güvenlik her şeyden önce gelir” deseler bile iş güvenliği diğer amaçlara 
feda edilir. Dolayısıyla teori ya da politika, uygulama ile bir olmaz. 
 
 Benzer operasyonel hatalar tekrarlanmaya devam eder. 
 Personellerin iş güvenliği konusuna ilgileri süreklilik arz etmez. 
 Geçmiş olaylardan ders alınmadığı gözlenir. 
 Güvenlik durumuna ilişkin söylemler güvende olunduğunu belirtse de 

çalışanlar her an bir şeyler olacağı inancını taşırlar. 
 İş güvenliğinin başkasının sorumluluğunda olduğuna inanılır. 
 Yönetim ile denetleyiciler/mühendisler iş güvenliği ile ilgili aynı inançları 

paylaşmaz ve birbirine zıt davranışlar sergilerler. Organizasyonun 
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bütününde iş güvenliği tutarlı ve etkili bir şekilde ele alındığı izlenimini 
vermez. 

 Çalışanlarda riskler konusunda aldırmazlık ve önemsemezlik hali 
mevcuttur. 

 Olaylara ilişkin soruşturma süreci, işçiler ile koordinasyon sağlanmadan 
tasarlanır. 

 Operasyonel hata soruşturmalarında işçiler kişisel olarak suçlanır. 
 Sürekli suçlayıcı bir kültür etkilidir. 
 Kalıcı araştırma uygulamaları ortaya konulamaz. 
 İş güvenliği konusunda, çalışanlar kendilerine aşırı güven duyarlar. 
 
 

POZİTİF GÜVENLİK KÜLTÜRÜ  
 
Pozitif güvenlik kültürü, örgüt üyelerinin güvenliğe yönelik olarak paylaştıkları 
davranış kalıpları, tutumlar, algılar ve değerler seti olarak ifade edilebilir. 
İş sağlığı ve güvenliği, öncelikler arasında kabul edilir. İnsanlar riskler konusundaki 
doğru algılamaları paylaşır, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin aynı olumlu tutumları 
benimserler. 
Bütün çalışanlar, iş güvenliğine gerçekten inanır ve bu konudaki rolünün ne 
olduğunu bilir. Denetleyiciler ve yönetim arasında karşılıklı güven vardır. 
İşletmedeki herkes, işletme dışındaki insanlara, işyerindeki iş güvenliği risklerinden 
ve iş güvenliğine ilişkin iyileştirmelerden serbestçe bahsedebilir. 
Çalışanların, herhangi bir suçlama ya da arkadaşları arasında küçük düşürülme 
korkusu olmadan olayları rahatça rapor edebildiği ve iş güvenliğine ilişkin 
sorunlarını cesurca dile getirebildiği adil bir kültür mevcuttur. Olayları rapor 
edenler cezalandırılmaz; aksine teşvik edilirler. 
Hem yönetim hem denetleyiciler hem de diğer çalışanlar, insanların hata 
yapabileceğine, 
iş güvenliğinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi için yapılan hataların ve meydana gelen 
olayların rapor edilmesinin temel bir gereklilik olduğuna inanırlar. 
Yürütülen çalışmalar sırasında meydana gelen hatalara ilişkin soruşturmalar, 
sorunun 
kaynaklarını teşhis etmeye, hataların tekrarlanmasını önlemeye ve bu konuda kime 
ne 
görev düştüğünü belirlemeye yöneliktir. 
 İş güvenliği, organizasyonun her kademesinde sıkça gündeme gelir ve 

Yönetim Kurulu’nun haftalık toplantısında gündemin ilk maddesini 
oluşturur. 

 Olumlu güvenlik kültürüne sahip işletmeler “öğrenen örgütler” olma 
eğilimindedirler. 
Geçmiş deneyimlerinden dersler çıkarırlar ve gelecekte kendilerine yararlı 
olmasını 
sağlamak üzere işletmeleri için gerekli iyileştirmeleri yaparlar. 

 Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimini de içeren yüksek kalitede 
eğitimler alırlar. 

 Çalışanlar için iyi bir çalışma ortamı bulunur. 
 İşgücü istikrarlı ve deneyimlidir, çalışanların iş tatmini yüksektir. 
 İşletme dış baskılara karşı sağlam bir tutum sergiler. 
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Güvenlik İklimi 
 
Güvenlik iklimi tam olarak kültürü karşılamaz ancak işyerinde kültür hakkında bir 
bilgi kaynağı olarak görülebilir.“Güvenlik iklimi” ve “güvenlik kültürü” genellikle 
birbirine karıştırılan ve birbiriyle ilişkili olan kavramlardır. Aslında her ikisi de 
kendine özgü yapılardır. 
Güvenlik kültürü, bütünü yansıttığı için güvenlik ikliminden daha geniştir. Güvenlik 
iklimi sadece bireylerin güvenlik algılamalarını ve güvenliğe yönelik tutumlarını 
ifade etmektedir.  

 Güvenlik iklimi kavramı, çalışanların iş çevreleri, yönetimin güvenlik görüşü 
ve aktiviteleri, iş risklerindeki denetimler hakkında algılama kalıpları 
geliştirmesi ve buna uygun davranması olarak ifade edilebilir.  

 Güvenlik iklimi tam olarak kültürü karşılamaz ancak işyerinde kültür 
hakkında bir bilgi kaynağı olarak görülebilir. 

 Örgüt üyelerinin örgütün güvenlik faaliyeti etkinliğini nasıl gördüğünün bir 
göstergesidir. 

 Güvenlik iklimi, örgütteki insanların güvenliğe yönelik algılarını ve 
tutumlarını ifade eder. 

 Güvenlik iklimi, daha çok durumsal ve çevresel faktörler gibi maddi 
olmayan konularla ilgilidir. 
Güvenlik iklimi işyerinde güvenlik ile ilgili politika, prosedür ve 
uygulamalara ilişkin algıları ifade eder. 
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4. KONU İŞ KAZALARI VE KORUNMA POLİTİKALARI 

HAP BİLGİLER 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kaza Oluşum Teorileri 
1. Tek Faktör Teorisi:  

Kazanın tek bir neden sonucu ortaya çıktığını ileri sürer. Bu tek neden tanınabilir ve 
ortadan kaldırılırsa kaza tekrar etmeyecektir. Bu teori iş güvenliği uzmanlarınca 
genellikle kabul edilmemektedir. 

2. Enerji Teorisi:  
Kazalar daha çok enerji transferi esnasında meydana gelir. Enerji boşalması ne kadar 
büyükse hasar potansiyeli de o kadar büyüktür. Bu teori tehlikelerin tanınmasını 
kısıtlamıştır. 

3. İnsan Faktörü Kuramı:  
Kaza insan hatasından kaynaklanan olaylar zincirine bağlıdır. İnsan hatalarından 
kaynaklanan faktörler ise çalışanın eğitimsizliği, işe uygun olmayışı, iş ile ilgili bilgi 
eksikliği, tecrübesizliği, yorgunluğu, heyecanlı veya üzüntülü oluşu, dalgınlığı, 
dikkatsizliği, ilgisizliği, düzensizliği, meleke noksanlığı, hastalıkları vb. nedenler ya da 
kurallara uymamış olması olarak sıralanabilir. 

4. Kaza / Olay Kuramı:  
İnsan faktörü teorisinin genişletilmişidir. Ek olarak ergonomik yetersizlikler, hata 
yapma kararı ve sistem hataları ilave edilmiştir. 

5. Sistem Kuramı:  
Kaza oluşabilecek durumu üç parçadan oluşan bir sistem olarak görür: İnsan, makine, 
çevre. 

6. Kombinasyon Kuramı:  
Bir tek teorinin tüm hadiseleri açıklayamayacağını savunur. Kazaların gerçek sebebi iki 
veya daha fazla modelin kombinasyonu ile bulunur. 

7. Epidemiyoloji Kuramı:  
Çevre faktörleri ile hastalık arasındaki ilişkinin çevre faktörleri ile kaza arasındaki 
ilişkiye de uyarlanabileceğini savunur. 

8. Çok Etken Teorisi:  
Birçok etken birlikte değerlendirilerek kazalar analiz edilir. Bu teori ve analiz 
yöntemleri sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından kabul edilmektedir. Kazalar çok 
etkenlidir, standart altı uygulamalar, standart altı şartların oluşması hatalar zincirinin 
meydana getirir. 
 

9. Kaza Zinciri (Domino) Teorisi:  
Kazalar incelendiğinde beş temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana 
geldiği anlaşılır. Olaylar bu beş domino taşının arka arkaya sıralanarak bir birini 
düşürmesine benzetilerek açıklanır . Şartlardan biri gerçekleşmedikçe bir sonraki adım 
meydana gelmez ve zincir tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz. İnsan 
doğasında bulunan olumsuz unsurlar, tehlikeli durum ve hareketlerle birleştiğinde 
zarara sebep olan kaza meydana gelir. Kazalar, olumsuzluk ve eksiklikleri bünyesinde 
bulunmasına rağmen, eğitim ve dikkat ile insanlar tarafından önlenebilir. 
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Kaza Zinciri (Heinrich Prensipleri) : 
 
Heinrich'e göre bir kazaya neden olan olayların dizisinde beş faktör vardır. Bu 
faktörler (kaza zinciri) şöyle özetlenebilir:  
 

1. Kalıtsal ve sosyal çevre,  
2. Kişinin hatası,  
3. Güvensiz hareket ve koşullar,  
4. Kaza,  
5. Yaralanma. 

 

İŞ GÜVENLİĞİ İLMİNCE BELİRLENEN 
TEHLİKELİ HAREKETLER, GÜVENSİZ 

DAVRANIŞLAR 

İŞ GÜVENLİĞİ BİLİM DALI TARAFINDAN 
BELİRLENEN TEHLİKELİ DURUMLAR, 

GÜVENSİZ ORTAMLAR 

 İş ekipmanını, kullanılması 
konusunda eğitim almadan 
kullanmak  

 Araç ve ekipmanları imalatçı 
talimatları doğrultusunda 
kullanmamak, tehlikeli şekilde 
kullanmak, emniyetsiz taşıma, 
yükleme, istifleme yapmak  

 Acele etmek, tehlikeli yerlerden 
gitmek, gereksiz hızlı çalışmak  

 İkaz ve uyarılara uymamak  
 Hatalı pozisyonlar, emniyetsiz 

vaziyet alma  
 İşyeri ve iş disiplinine uymamak  
 İşin gerektirdiği Kişisel Koruyucu 

Donanımlar'ı (KKD) kullanmamak  
 Etrafta dikkatsiz dolaşmak  
 Başkalarını meşgul etmek  
 İşleri yasal mevzuatlar ve talimatlar 

doğrultusunda yapmamak  
 İş yerindeki tehlikeler hakkında bilgi 

sahibi olmamak  
 Gerekli emniyet tedbirlerini 

almadan çalışmak  
 Koruyucu emniyet donanımlarını 

kullanılmaz duruma sokmak  
 Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, telaş, 

şakalaşma vb.  
 Tehlikeli yerlerde çalışmak, 

(askıdaki yükün altı, heyelan dibi vb) 
 

 Arızalı ve bakımsız ekipmanlar ve 
binalar  

 Çalışma ortamının darlığı ve 
sıkışıklığı  

 Yetersiz uyarı ve ikazlar  
 İşe uygun eğitimli eleman 

çalıştırmama  
 Koruyucusuz ekipmanlar, uygun 

olmayan koruyucular  
 Yetersiz havalandırma  
 Yetersiz ya da fazla aydınlatma  
 Tehlikeli ortam (tozlu, gazlı, 

gürültülü vb.)  
 Düzensiz ortam  
 Kaygan veya düzgün olmayan zemin  
 Gerekli yerlerde ve merdivenlerde 

yetersiz korkuluklar  
 Kusurlu alet, makine ve teçhizat 

kullanımı  
 Emniyetsiz yöntem ve şartlar  
 Taşeron faaliyetleri 
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İŞ KAZALARINDA DOĞRUDAN VE DOLAYLI MALİYETLER 

 

DOĞRUDAN (Görünür) Maliyetler; 

 İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları, 

 Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri, 

 İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar, 

 Sigortaya ödenen tazminatlar 

  

DOLAYLI (Görünmez) Maliyetler; 

 İşletmenin, makinaların, prosesin yada fabrikanın bir bölümünün yada tamamının 
kaybedilmesi, 

 İşçinin üretimde çalışmaması nedeniyle iş gücü ve maliyet kaybı, 

 Adli masraflar (Mahkeme) 

 İşe yeni bir işçinin alınması gerekiyorsa veriminin düşük olmasının getirdiği maliyet, 

 Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti, 

 Kaza esnasında, bu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı, 

 Proses, makina veya tezgahın kısmen yada tamamen zarar görmesi nedeniyle tamir 
yada yeni makina alımının getirdiği maliyet, 

 Ürünün yada ham madddelerin zarara uğraması, 

 Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı yada dolaysız iş yavaşlatmaları, 

 Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi öğrenmesi esnasında 
geçen sürenin getirdiği maliyet 

 Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp, 

 Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılacak kayıplar 

KAYNAĞINDA KORUNMA UYGULAMALARI  
1. Bertaraf Etmek (Tehlikeyi yok etmek)  
2. İkame Etmek (Bir makinenin yerine daha güvenli olan bir makineyi koyma 

veya bir çalışma yöntemi yerine daha güvenilir olan bir başka yöntem 
getirmek)  

3. Makine Koruyucuları kullanmak  
4. Teknik Tedbirler almak  

1. TEHLİKEYİYOK ETMEK 

 Çalışanları, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda yeterince ve gereğince 

eğitmek  Makinelerin bakım ve onarımını düzenli olarak ve yeterince 
yapmak, daima güvenilir biçimde çalışır durumda bulundurmak, 

 Kullanılan hammaddeleri, üretilen eşyanın niteliğine göre ve iş güvenliği 
ilkelerine uygun seçmek  

 Çalışma ortamını iyi biçimde havalandırmak, zararlı ve zehirli buhar, gaz ve 

KORUNMA YÖNTEMLERİ 
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tozların birikmesini önlemek  

 Çalışma ortamını yeterince aydınlatmak, işçilerin görüşünü iyileştirmek, 
tehlikeleri kavramalarını kolaylaştırmak  

 İşyerinde fiziki ve mekanik nedenlerle veya gürültü ve titreşim yolu ile 
oluşabilecek iş kazası veya meslek hastalıklarını önlemek için makinelerin 
montajı sırasında olumsuz etkileri azaltacak tedbirleri almak  

2. İKAME ETME (YERİNE KOYMA)  

 Kullanılan makinelerle, alet ve edevattan, eskiyenleri, herhangi bir şekilde 
tehlike gösterenleri yeni teknoloji ürünü olan makineler ile değiştirmek  

 Kullanılan hammaddelerden zehirli ve zararlı olanlarını değiştirmek  

 İşyerinin havalandırma, aydınlatma, ısıtma veya soğutma koşullarını işçilerin 
sağlık ve güvenliğini ile iş verimini artıracak biçimde yenileri ile değiştirmek  

 İşyeri içinde hareketli araçlar ve bunlar arasında tehlikeli olanlar var ise 
yenileri ile değiştirmek  

 
3. MAKİNA KORUYUCULARI  

 Tahrik makinelerinin bütün hareketli kısımları ile aktarma tertibatı ve bütün 
tezgah ve makinelerin tehlikeli olan kısımları uygun şekilde korunmuş 
olacaktır  

 Koruyucuların, emniyet teçhizat ve tertibatının çıkarılması veya işe yaramaz 
hale getirilmesi yasaktır  

 Bu koruyucular, ancak kontrol, ayar, bakım ve onarım sırasında kaldırılacak ve 
işin bitiminde derhal yerine takılacaktır  

 Bir tezgah veya makinede, arıza veya bunların koruyucularında bir kusur veya 
yetersizlik görüldüğünde, makine veya tezgah derhal durdurulacak, ilgililere 
haber verilecek, tezgah veya makinenin üzerine levha asılarak bir başkasının 
bilmeyerek çalışması önlenecektir  

4. TEKNİK TEDBİRLER  

 Makinenin şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir 
çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek özellikte yapılmış olacak ve 
çalışanın kolayca kullanabileceği yerde bulunacaktır  

 Çalıştırma düğmeleri YEŞİL, durdurma düğmeleri KIRMIZI renkte olacaktır  

 Bir çalışanın, bir makine veya tezgahın çeşitli kısımlarında çalışması gerektiği 
hallerde, bu tezgahın birden fazla durdurma ve bir tane çalıştırma düğmesi 
bulunacaktır  

 Çalışanın makineye el ile malzeme beslemesi yapması durumunda, işçinin 
elinin sıkışmaması için çift el kumanda tertibatı bulunacak veya makine 
üzerinde fotosel tertibatı bulunacak veya otomatik durdurma vb tertibat 
alınacaktır  

ORTAMA YÖNELİK KORUMA UYGULAMALARI  
1. Tecrit (Ayırma)  
2. Havalandırma  
3. Aydınlatma  
4. Isıtma ve soğutma  
5. Örgütsel düzenlemeler  
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1. TECRİT (AYIRMA)  

 İşyerlerinde kullanılan hammaddeler veya makinelerin birbirleri için tehlike 
yaratacak durumları var ise ayrı bölümlere yerleştirilecek veya aralarında 
yeterli mesafe bırakılacaktır  

 İşyerlerindeki koridorlar, işçilerin kolaylıkla gelip geçmesini sağlayacak ve 
tehlike baş gösterdiğinde işyerini çabuklukla boşaltmaya yetecek genişlikte 
olacak, tabii veya suni ışıkla aydınlatılmış bulunacaktır  

 Makineler ve diğer tezgahlar arasındaki açıklık, işçilerin rahat çalışmalarını 
sağlamak üzere, en az 80 santimetre olacaktır  

 İşyerindeki geçitlerin genişliği, oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme 
hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 cm’den az 
olmayacaktır  

 
2. HAVALANDIRMA  

 Kapalı işyerleri günde en az bir defa, bir saatten aşağı olmamak üzere baştan 
başa havalandırılacaktır  

 İşçilerin çalışma saatlerinde işin özelliğine göre, havanın tehlikeli bir hal 
almaması için sık sık değiştirilmesi gereklidir. İş sırasında yapılan bu 
havalandırmada işçileri etkileyecek hava akımları önlenecek yahut sıcaklık 
birdenbire çok aşağı hadlere düşürülmeyecektir  

 Toz, buğu, duman, buhar veya fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlerde, 
bunları çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler yapılacak, bunların yetmediği 
hallerde diğer teknik tedbirler (aspiratör koymak vb) alınacaktır  

 Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, 
işçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için havalandırma tesisatı 
yapılacak ve gerektiğinde işçilere işin özelliğine göre maske ve diğer koruyucu 
araç ve gereçler verilecektir  

3. AYDINLATMA  

 İşyerlerinin gün ışığı ile yeter derecede aydınlatılmış olması esastır  

 İşin konusu veya işyerinin özelliği nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan 
hallerde yahut gece çalışmalarında suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanacaktır  

 Elektriğin sağlanabildiği yerlerde elektrik ışığı kullanılacak ve tesisat, teknik 
usul ve koşullara uygun bir şekilde yapılacaktır  

 Suni ışık tesis ve araçları, havayı kirletecek nitelikte gaz, koku çıkararak 
işçilerin sağlığına zarar vermeyecek, keskin, göz kamaştırıcı olmayacak ve 
titrek ışık meydana getirmeyecektir  

4. ISITMA VE SOĞUTMA  

 Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin, yapılan işin niteliğine uygun 
olması ve ılık olması esastır  

 İşyerindeki sıcaklığın dayanılmayacak bir dereceye çıkmaması için serinletici 
tedbirler alınacaktır  

 İşçilerin muhtaç bulundukları en az sıcaklığın sağlanması için, zararlı gazlar 
çıkararak havayı bozmayacak şekilde uygun vasıtalarla ısıtılacaktır  

 Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi 15 santigrad dereceden 
az ve 30 santigrad dereceden yüksek olmayacaktır  

 Fazla ısı veren ısıtıcı vasıtaların (örneğin fırın, yüksek fırın vb) yakınında 
çalışan işçilerin bulunması halinde, doğrudan yansıyan sıcaklığa karşı, gereken 
tedbirler alınacak ve işyerinin ısıtıcı kaynaktan uzak ve yüksek bir yerine 
termometre konulacaktır  
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 Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir 
derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olan hallerde, 
işçilere, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vb 
malzeme verilecektir  
 

5. ÖRGÜTSEL DÜZENLEMELER  

 Ortama yönelik koruma tedbirleri kapsamında işyeri içinde bazı örgütsel 
düzenlemeler yapılabilir. Bunlar;  

 Çok sıcak koşullarda çalışmak zorunda olan çalışanlar için  

 Çok soğuk koşullarda çalışmak zorunda olan çalışanlar için  Yüksek basınç 
altında çalışmak zorunda olan çalışanlar için  

 Maske vb kişisel koruyucular kullanılsa dahi zehirli, boğucu vb gazlar veya 
kimyasal maddelerle çalışmak zorunda olan işçiler için çalışma süresini 
sınırlandırmak veya işçilerin dönüşümlü olarak ve belirli (kısıtlı) sürelerle 
çalışmasını sağlamak gibi tedbirler alınması gerekli ve zorunlu olabilir  

 
KİŞİYE YÖNELİK KORUMA UYGULAMALARI  
İşyerinde alınmış olan teknik tedbirler ile, işyerindeki tehlikelerin tamamen önlenmesi 
veya tümü ile yokedilmesi veya yeterince azaltılması mümkün olamaz ise veya 
tehlikenin gerçekleşmesi halinde, işçileri (kişileri) korumak için  

 Çalışanlara kişisel koruyucu ekipman verilir  

 Çalışanlar bu ekipmanların kullanımı konusunda eğitilir  

 Çalışanların bu ekipmanları kullanılması sağlanır ve takip edilir  
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