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Sağlık gözetimi nedir?

• Çalışanların sağlığının 
korunması amacıyla,  maruz 
kaldıkları risk faktörleri göz 
önüne alınarak yapılan önüne alınarak yapılan 
önleyici muayeneler 
bütünüdür.



SG İşyerini tanımadan yapılmaz!

• Ne üretiliyor, tür işler yapılıyor?

• Kimler çalışıyor?

• Çalışanların ve çevrenin sağlığına yönelik 
tehlike kaynakları nelerdir?tehlike kaynakları nelerdir?

• Çalışanların sağlık durumu nasıl?

• İşletmenin iş sağlığı konusundaki ihtiyaçları 
nelerdir? 



Sağlık Gözetimi Ve Mevzuatımız

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Madde 15)

– “Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve 
güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi 
tutulmalarını sağlar.”

• İSG Yönetmeliği (Madde 8 ve 13) 

– Çalışanlara, risklerine uygun olarak sağlık gözetimi yapılır.
– Çalışanlar sağlık gözetim muayenelerine katılır.– Çalışanlar sağlık gözetim muayenelerine katılır.

• İYH Görev YSE Yönetmelik ( Madde 9 )

– İYH örnek form içeriğine göre SG muayenelerini yapar

• Az tehlikeli işyerlerinde en geç beş yılda bir,

• Tehlikeli işyerlerinde en geç üç yılda bir,

• Çok tehlikeli işyerlerinde en geç yılda bir,

• İşin mi İşyerinin mi tehlike derecesi!

– İYH gerek görmesi halinde süreler kısaltılır.



Sağlık Gözetimine ILO’nın Yaklaşımı

• Önleyici muayeneler;
– İstihdam etmeden önce
– Tehlikelere maruz kalındığında, periyodik aralıklarla, 
– Sağlık nedenli işten uzaklaşmalardan sonra, 
– İş uyumu, değişikliği ve rehabilitasyon amacıyla, 

– Yükümlülük süresi uzunsa işten ayrılma durumunda

• Sağlık gözetiminde;

1985 tarihli 171 nolu tavsiye kararı

• Sağlık gözetiminde;
– Maruziyet varsa, biyolojik etki ve yanıtın izlenmesini, 
– Etkilenen tüm çalışanların belirlenmesini,
– Çalışanın bilgilendirilmiş onamının alınmasını ,
– Tüm verilerin kişisel sağlık dosyasında saklanmasını,
– SG kayıtlarının gizliliğinin sağlanmasını, 
– Çalışanları koruyacak öneriler geliştirmesini ,
– SG ayrımcı muameleye yol açmamasını, 
– Özel bir tehlike içeren işlerde, SG sonuçlarının çalışan 

ve işveren ile paylaşılmasını önermektedir



İşyeri sağlık gözetim planının oluşturulması 

• İşyeri koşulları bir bütün olarak
değerlendirilmeli 

• Yasal gerekliliklerle sınırlanmamalı, 

• Sağlığın geliştirilmesi  de hedeflenmeli, • Sağlığın geliştirilmesi  de hedeflenmeli, 

• Hasta ve kişi hakları göz önünde 
tutulmalı,

• Mevcut olanaklar dikkate alınmalı,

• İSG Kurulu ve işçi temsilcilerinin etkin 
katılımı sağlanmalı. 



SG Dikkate Alınması Gerekenler

– Yasal düzenlemeler,
– Güncel muayene protokolleri, 
– Çalışanların nelere maruz kaldığı,
– Risk değerlendirmelerinin sonuçları,
– Ortam analizleri,
– Biyolojik izlem sonuçları,
– Önceki muayeneler,– Önceki muayeneler,
– İşyeri  kaza ve meslek hastalığı kayıtları,
– Kronik hastalıklar,
– Gece çalışması,
– Fazla çalışma,
– Özürlü çalışanlar,
– Cinsiyet gebelik durumu,
– Yaş.



İşe Giriş Muayenesi

• Bütün çalışanları kapsamalı,

• İşe başlatmadan önce ve ( Yasa,Tehlikeli ve Çok 

tehlikeli snf. )

Amacı, işe başlatmadan önce, çalışanın işe uygunluğunu saptamaktır.

tehlikeli snf. )

• İşyeri hekimi tarafından yapılmalı,
– Mesleki risklerine uygun tıbbi incelemelerle

• Muayene sonucu kayıt altına alınmalı,

• Masraflar işveren tarafından ödenmeli,
– İSG Kanunu madde 4 ve 14

• İşe alımda ayrımcılığa yol açmamalı.



Periyodik Önleyici Muayene 

• Amaca yönelik yapılır,
• Belirlenen aralıklarla tekrarlanır,
• Özel durumlarda periyot beklenmez.

Amacı, çalışanda mesleki etkilenmeleri saptamaktır.

• Özel durumlarda periyot beklenmez.
– Meslek hastalığı şüphesi 

• Çalışanda veya ünitesinde

– Uzun süren hastalıklardan sonra 
• İşle ilgili mi? İşe uygunluk devam ediyor mu?

– Talep edilmesi durumunda

• Gerekli tıbbi incelemelerle desteklenmeli
– Risklere yönelik olmalı



SG Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi

A - Çalışanın işle ilgili temel bilgilerinin incelenmesi
– İş tanımı,işletmedeki ve genel çalışma süresi (iş anamnezi),
– Maruziyet durumunu (Türü, süresi, ölçümler vb) 
– Teknik ve kişisel korunma önlemleri ve etkinliği,
– İşle ilgili eğitim durumu.

B - Muayenenin gerçekleştirilmesi
– Kişinin genel sağlık durumu ( Kr hastalıklar, aşılar, alışkanlıklar vb)– Kişinin genel sağlık durumu ( Kr hastalıklar, aşılar, alışkanlıklar vb)
– Yapılan iş göz önünde tutularak genel sağlık sorgulaması,
– Kişisel biyolojik izlem ve diğer tıbbi analiz vb kayıtları,
– Fizik muayenenin yapılması.

C- Sonuçların iletimi ve kayıt altına alınması
– Mesleki tıbbi önerilerde bulunma,
– Gerekirse ileri tetkikler veya uzman muayenesinin önerilmesi,
– Çalışana, (özel durumlarda işverene) muayene sonucunun bildirilmesi 
– Muayene sonuçlarının belgelenmesi ve saklanması



SG İçin Yeterli Süre Ayrılması

• Önleyici muayene süresi yaklaşık 30 dakikadır.

• Yasada belirtilen süre realite ile uyuşmuyor

• Eğer tedavi hizmeti de verilecekse sözleşmelere 

mutlaka ek süre konulmalı.mutlaka ek süre konulmalı.



Sağlık Gözetim Görevleri / İYH Yönetmeliği

• İşe giriş ve periyodik önlem muayeneleri

• Gerekli laboratuar ve radyolojik tetkikleri yaptırmak, 

• İşe dönüş muayenesi

• Gece postaları takip etmek, 

• Gerekli durumlarda iş değişikliği önermek • Gerekli durumlarda iş değişikliği önermek 

• Hassas risk grupları için uygun iş önermek,

• Bağışıklama yapmak,

• Çalışanları riskleri ve SG konusunda bilgilendirmek ve rızasını 
almak, 

• Kayıtları saklanmak 

• Yıllık çalışma planı ve Yıllık değerlendirme raporu hazırlamak



Maruziyetler ölçülmeli

• Teknik olarak mümkün olan tüm 

maruziyetler ölçülmeli

• Etkilenen tüm çalışanlar tespit 

edilmeli 

Kişisel klor 
ölçümü

edilmeli 

• Kişisel maruziyet ölçümü çok 

daha önemli 

• Kişisel sağlık dosyasına bilgi ve 

belgeler konulmalı. 

Kişisel gürültü ölçüm cihazı

Çoklu gaz 
ölçüm cihazı



Mesleki Sağlık Sorunu 
Tespit Edilmesi Durumunda Yapılması Gerekenler

• Nedenleri araştırılmalı,
– Risk değerlendirmesi tekrarlanmalı,
– Ünite çalışanlarının SG yeniden yapılmalı,
– Alınan önlemlerin etkinliği değerlendirilmeli, 
– Alınması gereken ek önlemler belirlenmeli,
– İş - işçi uyumu gözden geçirilmeli. (Tanı almasa da) – İş - işçi uyumu gözden geçirilmeli. (Tanı almasa da) 

• Kişisel sağlık dosyasına işlenmeli
• Durum işverene ve İSG Kuruluna raporlanmalı
• Sevk prosedürü işletilerek tanı netleştirilmeli 

– Tanının kesinleşmesi durumunda bildirimler yapılmalı



Kayıtlar…

• SG, Yönetmeliğin önerdiği form kullanılır.

• Kayıtlar bilgisayar ortamında da tutulabilir.
– Muayene sonucu print edilip, imzalanmalı 
– Erişimi sınırlanmış kişisel sağlık dosyasında saklanmalı

• Kopyası, talep üzerine çalışana verilir. 
– İşten ayrılma durumunda çalışana (veya yeni 

işverene ) kopyası verilir. 

• Önemli bulgular onaylı deftere de yazılır
• Tüm kayıtlar, en az 15 yıl saklanır.

– AB ülkeleri: İşten ayrılma durumunda kayıtlar Sigorta 
kurumuna iletilir ve silinir



İşyeri Hekimi ve Etik Tutum

• Mesleki vicdanlarına tabi olarak, özgürce çalışırlar
– Kendi alanlarına ait uygulamalarda emir almazlar

• İşçinin sağlığına ve güvenliğine odaklanırlar

İşyeri hekimleri:

• İşçinin sağlığına ve güvenliğine odaklanırlar
– Dürüstlük ve tarafsızlığını tehlikeye atmazlar

• Kişisel mahremiyete saygı gösterirler

• Çalışanları, kendi kararlarına müdahale etme hak ve 
olanakları açısından da bilgilendirirler



• “İş aktiviteleri esnasında maruz kalınan risk 
faktörleri nedeniyle oluşan her türlü hastalık” 

ILO 155 sayılı sözleşmesi  / 2002 tarihli 155 sayılı protokol

• Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 

Meslek hastalığı nedir?

• Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm 
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, 
bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Sosyal Sigortalar Kanunu no: 5510

• “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan 

hastalık”
6331 İSG Kanunu



• Hastalık etkeni iyi belirlenmiş 
durumdadır,

• Etkeni biyolojik ortamda bulunur, 

• Kendine özgü bir klinik tablosu 
vardır, 

Meslek Hastalıklarının Genel Özellikleri

vardır, 

• Deneysel olarak da oluşturulabilir, 

• Belirli meslek grubunda sıktır. 



Meslek hastalığı, tazminat ve yükümlülük

• Meslek hastalığı tazminat  
kavramı üzerinden  tartışmak 
yanlış

– Meslekte kazanma güç kaybının %10 
dan fazla olması

Yükümlülük süresi:

Meslek hastalığı
Yükümlülük süresi 

Akut Kronik

Slikozis
3 yıl ( Kot 
kumlama 
işçileri!)

10 yıl

Asbest * 10 yıl

• Yükümlülük süresi:
– Zararlı etki sona erdikten sonra, 

meslek hastalığının ortaya 
çıkabileceği maksimum süre

• Tartışmalı konularda kararı 
SGK Yüksek Sağlık Şurası 
verir.

Asbest * 10 yıl

Bisinozis 15 gün 3 yıl

Kurşun 1 ay 3 yıl

Gürültü 30 gün ( 2 yıl )

Triklor etilen 15 gün 6 ay

Benzen 3 gün 3 ay - 10 yıl

Sıtma (7 gün) 40 gün ( 3 ay)

SSK Sağlık işlemleri tüzüğü 1972



1. İş Etkinliklerinden Kaynaklanan Ajanlara Maruz Kalmaya Bağlı 
Mesleki Hastalıklar 
– 1.1. Kimyasal ajanlara bağlı hastalıklar
– 1.2. Fiziksel ajanlara bağlı hastalıklar 
– 1.3. Biyolojik ajanlar ve enfeksiyöz veya parazitik hastalıklar

2. Hedef Organ Sistemlerine Göre Mesleki Hastalıklar 
– 2.1. Solunum sistemi hastalıkları

ILO Mesleki Hastalıklar Listesi

– 2.1. Solunum sistemi hastalıkları
– 2.2. Cilt hastalıkları
– 2.3. Kas iskelet sistemi bozuklukları
– 2.4. Zihinsel ve davranışsal bozukluklar 

3. Mesleki Kanserler
4. Diğer Hastalıklar

(Recommendation No. 194) 2010 revizyonu
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• Sağlık gözetimi ve risk 
değerlendirmelerinin, etkin ve amaca 
uygun yapılması

• İşyeri koşullarının sürekli iyileştirilmesi

• Ergonomik çalışma koşullarının 

Meslek hastalıklarının gelişmesini önlemek …

• Ergonomik çalışma koşullarının 
sağlanması

• Uzman desteğine ulaşmanın 
kolaylaştırılması

• Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

• Sendikal çalışmaların desteklenmesi …



İşyeri hekimlerinin

• Mesleki sağlık sorunu olanları SGK üzerinden 
sevk ederek,

– Patolojinin kanıta dayalı olarak varlığı yada 
yokluğunun kayıt altına alınmasını,

– Çalıştığı iş/ortamla ilgili olup olmadığının 
saptanmasını,saptanmasını,

– Söz konusu işte çalışmayı sürdürüp 
sürdüremeyeceğinin belirlenmesini,

– Tedavi ve rehabilitasyonun güvence altına alınmasını 

Sağlaması hayati önem taşır.



Teşekkürler


