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 İNSAN, YENİ BİR ŞEY DE  

DENEMEMİŞTİR.” 

 

                               Albert EINSTEIN 

 

BAŞLARKEN 



İş Sağlığının Tanımı 

    Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun 

hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak, 

işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere 

yapılan çalışmalar bütünüdür. 

 



  “İŞ SAĞLIĞI,  

   İŞİN İNSANA  

   İNSANIN DA  

  İŞİNE UYGUN  

         HALE  

GETİRİLMESİNİ  

    HEDEFLER” 



       İş Güvenliğinin Tanımı 
    İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çalışma şartları ve teknik 

ekipmanların yarattığı tehlikelerin sağlığa verebileceği etkilerden 

korunmak, daha iyi bir çalışma ortamı gerçekleştirebilmek için 

yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. 

 

   İş güvenliği; çalışanların yanı sıra, işletme güvenliğini ve 

üretim güvenliğini de sağlar. 

 

 



  İş güvenliğinin amacı;  

   Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları 

korumak, zarar verici etkileri asgariye indirmek, fiziksel, ruhsal ve 

sosyal yönden tam iyilik halini hedefleyip, yüksek nitelikte hayat 

sağlayıp dolayısıyla çalışanların mutlu olmalarını gerçekleştirmektir. 

 

 
“İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ,  

HERKESİN HAKKI ve  

SORUMLULUĞUDUR.” 

 



İş Kazası ve Meslek Hastalığı 

     

 

    Kaza nedir? 

        Önceden planlanmayan,bilinmeyen veya kontrol dışına çıkan,çevresine 
zarar verebilecek nitelikteki olaylara KAZA denir. 

  

   İş kazası nedir? 

    Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda zarara, sakatlanmaya 
veya ölüme neden olan durumdur. 

 

     İş güvenliği ile uğraşanlar kaza olmadan kaza ihtimallerini 
ortadan kaldırmaya, ya da alınacak önlemlerle, riskleri kabul 
edilebilir seviyeye çekmeye yönelik çalışmalar yapar. 

 

 



İş Kazalarının Nedenleri 

a)Çevresel Faktörler 

 b)Kişiye Bağlı Faktörler 

 c)Eğitim Yetersizliği 

 “GÜVENLİK ASLA İNCİTMEZ.  

İŞ KAZALARI ACI VERİR!!!” 

 





      

 

     TEHLİKELİ 

     DEĞİLDİ 

     ▲ 

      KOLAYIMA GELDİ 

     ▲ 

     KİMSE DİKKATLİ 

    OL DEMEDİ 

     ▲ 

     GÖRMEDİM 

     ▲ 

      ACELEM VARDI 

     ▲ 

      BANA BİR ŞEY 

      OLMAZ  

 

 

İŞ  
KAZASININ 

 
 

MAZERETİ 
 
 

OLMAZ 



BUNU BİLİYORMUYDUNUZ 

 ÜLKEMİZDE…. 
 

HER ALTI DAKİKADA BİR;  

BİR İŞ KAZASI  MEYDANA 

GELİYOR 

 

HER İKİ BUÇUK SAATTE BİR;  

BİR İŞÇİ SAKAT KALIYOR 

 

HER ALTI SAATTE BİR; 

 BİR İŞÇİ ÖLÜYOR 

İNANILIR 
GİBİ 

DEĞİLLLLLL 









Sağlık Sektöründe  

“ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ” faaliyetlerinde  

Amaç 

Tüm kurum personelinin  

(hizmet satın alımı ile çalışanlar dahil) 

Çalışma ortamları ve yaptıkları işlerden dolayı  

Karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlamak 

Risk değerlendirmesi yapmak  

ve 
    Koruyucu önlemler almak  

esasına dayanır. 



SAĞLIK SEKTÖRÜNDE  

İŞ KAZALARI RİSK GRUPLARI: 

 Hemşireler  

 Hekimler  

 Temizlik Görevlileri  

 Teknik Personel  

 Diğer Sağlık Çalışanları  



Sağlık Çalışanlarında  

RİSK DEĞERLENDİRMESİ  

5 adımda yapılabilir  

 Tehlikelerin tanımlanması 

 Risklerin değerlendirilmesi 

 Önlemlerin belirlenmesi  

   (İşleyiş ve Yasal zorunluluklar) 

 Önlemlerin uygulanması 

 İzleme ve gözden geçirme  

   (Çalışan Güvenliği vizitleri) 



KORUYUCU ÖNLEMLER 

 Sağlık çalışanları koruyucu ekipmanlar kullanmalıdır.  

    (kep, maske, koruyucu gözlük...) 

 Kesici ve sivri uçlu aletler için atık kutuları 

 Riskli alanlar için daha güvenli enjeksiyon sistemleri seçilebilir. 

 Temizlik ve çamaşırhane çalışanları için enfekte materyaller 

işaretli ve izole taşınmalı.  

 Personele yönelik aşı programları planlanmalıdır.  



PERSONEL KAYNAKLI KAZALAR 

 İşi basite indirgeme 

 Emeği eksiltme çabası 

 Riski göze alma isteği 

 İhmal %65 iş kazalarındaki oranı 

 Çalışma ortamı atmosferi 

 Kişisel sorunlar 

 İçki sigara alışkanlığı 

 Personel- amir ilişkisi 

 Kabiliyet meselesi 

 Tecrübe eksikliği 

 İş güvenliği prensiplerine uymama 

 Uygun olmayan giyim veya 
koruyucu malzeme kullanma 

 



RİSK ÖNLEME PROGRAMININ HAZIRLANMASI 

Risk önleme programı hazırlanmasında, işyerindeki tüm tehlikeleri geniş anlamda 
kapsayacak şekilde: 

1. Planlama 

2. Bölüm ve faaliyetlerin belirlenmesi (sınıflandırma) 

3. Bilgi ve veri toplama 

4. Tehlikelerin tanınması 

5. Ölçüm, analiz ve testlerin belirlenmesi 

6. Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi 

7. Risklerden kimlerin zarar göreceğinin belirlenmesi 

8. Risklerin önlenmesi veya en düşük seviyeye düşürülmesi için gerekli kontrol 
tedbirlerine karar verilmesi 

9. Risk değerlendirme raporunun hazırlanması 

10. İşverenlerin ve çalışanların eğitimlerinin planlanması 

11. Kontrol tedbirlerinin tamamlanması 

12. Alınan tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ve planlama 

         hususları yerine getirilmelidir. 

 

 

 

 

 



      TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN GENEL GÜVENLİK      

KURALLARI 

     1. Kendi güvenliğiniz ve birlikte çalıştığınız  arkadaşlarınızın güvenliği için 

DAİMA dikkatli ve sorumlu hareket edin. 

     2. DAİMA işinize uygun ve güvenli araç-gereç kullanın. Koruyucu ve 

güvenlik amacıyla yapılmış araçları ASLA bozmayın, zarar vermeyin. İşe 

başlamadan önce kullandığınız araçları DAİMA kontrol edin. İşiniz 

bittiğinde kullandığınız araçları DAİMA güvenli ve düzenli olarak bırakın. 

 3. Güvenli kullanım konusunda eğitimini almadığınız araçları ve maddeleri 

ASLA kullanmayın. Araç ve maddeleri kullanmadan önce uyarılara dikkat 

edin. Şüphelendiğiniz durumlarda DAİMA yetkililere sorun. 

 4. DAİMA işinize uygun kişisel koruyucu malzeme kullanın 

 5. Çalıştığınız alanı DAİMA temiz ve tertipli tutun. 

 



6. Malzemeleri DAİMA güvenli bir şekilde taşıyın, kaldırın, itin veya 

çekin. 

7. Elektrikli araçlara DAİMA bakım yaptırın, topraklayın. 

Unutmayın elektrik öldürücüdür. 

8. DAİMA güvenli olarak inin veya çıkın. Asla atlamayın. 

9.Dikkat ve konsantrasyon isteyen işlerde çalışanları ASLA rahatsız 
etmeyin ve dikkatlerini dağıtmayın. 

10. İşyerinde ASLA el şakası yapmayın. 

11. İşyerine ASLA uykusuz ve içkili gelmeyin. 

12. İşyerinde ASLA koşmayın. Canlı yürüyün. Kaygan zeminlere 

dikkat edin. 

13. Kaza ihtimali olan durumları, şartları yetkililere DAİMA rapor 

edin. 

 

 



14. Her türlü arızayı ve aksamayı DERHAL    yetkilisine bildirin. 

15. İşyerinden ve çalışma sahasından İZİNSİZ  ayrılmayın. 

16. Talimat ve uyarı levhalarının YERLERİNİ değiştirmeyin. 

17. Makine çalışırken ASLA bakım ve tamirat yapmayın. 

18. Arızalı takım ve malzemeyi ASLA kullanmayın. 

 

 





BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN HEPİNİZE 

TEŞEKKÜR EDERİM 

TEHLİKEYİ BERTARAF ETMEK 
AKILLICA KORUNMAKLA 

MÜMKÜNDÜR! 


