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ÖNSÖZ 

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı günlük hayatımızda 

oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İş Sağlığı 

ve Güvenliği konusu genellikle sanayi ve inşaat gibi üretim 

sektörleriyle ilişkilendirilirken son yasal düzenlemeyle 2012 

yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile tüm 

sektörlerde olduğu gibi okullarda da gündeme gelen önemli bir 

konu olmuştur.

Bu bağlamda birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında 

tamamladığı proje çalışmasından yola çıkılarak hazırlanan bu 

kitapta öğretmenlerin iş sağlığının ve güvenliğinin korunması için 

neler yapıldığını alan-yazına dayalı olarak incelenmiştir.
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GİRİŞ 

Okullar, toplumun çeşitli ihtiyaçlarını gidermek, 

toplumun değerlerini kazanmış bireyler ve topluma nitelikli iş gücü 

kazandırmak gayesiyle toplum tarafından kurulmuş kurumlardır. 

Tüm kurumlarda olduğu gibi okullarda da hizmet alan ve hizmet 

veren unsur insandır. İnsanları bedenen ve ruhen okullarda eğitim 

faaliyetlerini gerçekleştirilebilmesi için bazı temel faktörlerin 

sağlanmış olması ve uygun ortamın hazırlanmış olması 

zorunluluğu vardır. Bu zorunlulukların başında da can güvenliği 

gelmektedir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde, fizyolojik 

ihtiyaçlardan sonra ikinci sırada, insanın fizyolojisi ve psikolojisi 

için önem arz eden güvenlik gelmektedir (Erden ve Akman, 1998: 

106). Türüdü’ ye (2019) göre güvenli okul, okulun bünyesindeki 

tüm bireylerin can ve mal güvenliğinin, psikolojik iyi oluşlarının 

sağlandığı ortam olarak tanımlanmaktadır. Okulların yapısının, 

bina iç ve dış donanımının ve çevre şatlarının tamamen güvenli 

ortamlar olması; okulun öğrencileri ve tüm çalışanları açısından 

eğitim kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Bu 

bağlamda konumuz İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin her iş 

alanında olduğu gibi okul ortamımda da önemine dayanmaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği kavramı; çalışanların sağlık ve güvenliğinin 

işyeri sınırları içinde, işten doğan tehlikelere karşı korunmasıdır. İş 

güvenliği ise, işin yapıldığı sırada çalışanların karşılaşabilecekleri 

tehlikeleri ortadan kaldırmak ya da riskleri en aza indirmek ile ilgili 
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işverenin yüklendiği sorumluluklara dair yapılması gerekenlerin 

tamamıdır. Çalışma ortamının her türlü tehlikeden arındırılmış 

olması ya da tehlikelerin en düşük seviyede olması işgörenin daha 

huzurlu çalışmasını sağlar.  

Okullarda güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim 

ortamının sağlanması için iş sağlığı ve güvenliği önlemleri mutlaka 

alınmalıdır. Bütün eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin okul 

ortamında ortaya çıkabilecek her türlü hastalık, kaza ve yangın gibi 

olumsuzluklardan korunması için iş sağlığı ve güvenliği 

çerçevesinde alınabilecek önlemlerin önceden düşünülüp 

planlanması ve gerektiği zaman uygulanması önemlidir. Böylece 

okullarda öğrenci öğretmen ve diğer çalışanlara huzurlu rahat ve 

güvenli bir ortam sağlanmış olacaktır. 

Anayasa’nın 56. maddesine göre, “herkes, sağlıklı ve 

dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, 

çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve 

vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh 

sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde 

tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla 

sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal 

kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir” 

ifadesi ile tüm işgörenler gibi, öğretmenlerin de okullarda sağlıklı 

ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı güvenceye alınmış ve bu 
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konuda sistemin işleyişi ve önlem alma sorumluluğu devlete 

verilmiştir. Bu çalışmanın amacı Öğretmenlerin İş Sağlığının ve 

Güvenliğinin Korunması için neler yapıldığını incelemektir. 
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BÖLÜM I 

PROBLEM DURUMU 

Okulların değişmesi ile okulun sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

işveren ve çalışanlardan beklenen yükümlülükler yeniden gündeme 

gelmektedir. Okullardaki güvenlik konusu, gerçekten önemlidir ve 

bu konuya yaratıcı yaklaşılması gerekir. Okulda güvenlik konusu 

yasal bir yük ya da bürokratik bir angarya olarak görülmemelidir. 

Riskleri yönetmeye planlı bir yaklaşım, yalnızca kazaları ve işle ilgili 

sağlık problemlerini önlemek için değil; kişilere riskleri 

değerlendirmenin ve yönetmenin eğitim programı ile ilişkisinin 

kurulabileceğini öğretmek ve risk yönetimine duyarlı bir kültür 

inşa etmek için de önemlidir. Risk, yaşamın bir parçasıdır; fakat 

kazalar yaşamın bir parçası olmak zorunda değildir. Bunun için 

okulların çalışanlar, öğrenciler ve ziyaretçiler için güvenli 

olmasının sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda, geleceğin 

vatandaşları olan çocukların ve eğitim çalışanlarının okullardaki 

risklerin farkında olması için “güvenli bir öğretim” ve “güvenliği 

öğretmenin el ele gitmesi beklenmektedir. Okullarda iş sağlığı ve 

güvenliği önlemlerinin amacı, eğitim iş görenlerinin ve öğrencilerin 

okul ortamında ortaya çıkabilecek hastalık, kaza, yangın ve sabotaj 

gibi olumsuzluklardan korunması, güvenli ve huzurlu bir eğitim 

ortamının sağlanmasıdır. Okul çalışanlarının sağlığı, başta 

öğretmenler olmak üzere bütün okul çalışanlarının sağlığını 
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kapsamaktadır. Öğretmenlerin güvenliği ve sağlığı, öğrencilerin 

okul başarısı ve ruhsal gelişimleri üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 

Bu çalışmada Öğretmenlerin İş Sağlığının ve Güvenliğinin 

Korunması hakkında yapılan çalışmalar incelenmektedir. 

1.1.Problem Cümlesi 

Öğretmenlerin İş Sağlığının ve Güvenliğinin Korunması 

için neler yapılmaktadır? 

1.2. Alt Problemler 

1. İş Sağlığı ve İş Güvenliği kavramları nelerdir? 

2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin tarihsel gelişimi nedir? 

3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nedir? 

4. İş kazaları ve meslek hastalıkları nelerdir? 

1.3Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin iş sağlığının ve 

güvenliğinin korunması için yapılan çalışmaların alan yazına dayalı 

olarak incelenmesidir. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere nitel araştırma 

yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. 
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1.4. Araştırmanın Önemi 

Öğretmenlerin iş sağlığının ve güvenliğinin korunması 

için yapılan çalışmaları belirlemek ve bu alandaki eksiklikleri 

belirleyip karşı çözüm önerileri sunmak açısından önemlidir. 

1.5. Sınırlılıklar 

Araştırma alan-yazına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 

Bu nedenle araştırmanın kapsamı alanyazınla sınırlıdır. 

Tanımlar 

İş Sağlığı: İş sağlığı çalışma ortamında bulunan ve 

çalışanların sağlığını etkileyebilecek risk faktörleri karşısında 

çalışanların sağlıklarının korunmasıdır  

İş Güvenliği: İş güvenliği çalışanların iş kazası 

geçirmelerini engellemek amacıyla güvenli çalışma ortamını 

sağlamak için alınması gerekli birtakım önlemler dizisidir 

 İş Sağlığı ve Güvenliği: İşin yapılması esnasında 

işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle çalışanların maruz 

kaldıkları sağlık problemleri ve mesleki risklerin yok edilmesi ya da 

azaltılmasıyla ilgilenen bir bilim denilebilir  

İş Kazaları: İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedensel 

veya ruhsal yönden etkileyen olay. 
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Meslek Hastalıkları: Mesleki bir faaliyetin yürütülmesi 

sırasında veya birtakım işlerde sürekli çalışma sonucunda çalışanda 

yaptığı işle bağlantılı oluşan hastalıklara meslek hastalıkları 

denilmektedir  
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BÖLÜM II 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 

2.1.İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramları 

İş sağlığı ve iş güvenliği kavram olarak birbirinden kesin 

çizgilerle ayrılamayan, birbiriyle ilişkili ve birbirini destekleyen 

kavramlardır. Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında bazı 

kaynaklarda iş sağlığı ve iş güvenliği kavramları ayrı ayrı ele 

alınırken bazı kaynaklarda İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının bir 

bütün olarak ele alındığı görülmüştür. Çalışanın İş sağlığı ve iş 

güvenliği, birbirinden ayrı kabul edilemeyeceğinden bu çalışmada 

parçalanmadan İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı bir bütün olarak 

ele alınmıştır. Ancak kavramsal çerçevede konuya netlik 

kazandırmak amacıyla iş sağlığı ve iş güvenliği kavramları ayrı 

başlıklar altında incelenmiştir. 

2.1.1 İş Sağlığı 

Erdoğan’a (2018) göre, örgütteki işgörenlerin sağlığını 

etkileyebilecek risklere karşın iş görenlerin sağlığının korunmasına 

iş sağlığı denir. Örgütte işgörenlerin sağlıklı çalışma koşullarının 

sağlanması, bedensel ve ruhsal niteliklerine uyan işlerde 

çalıştırılmasını kapsadığını söylerken; bu konuda Seyyar (2002) ise 

iş sağlığını yapılan işin niteliğinden ve ortamdan kaynaklanan 

sağlıksız koşullardan korunmak ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak 
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için yapılan sistemli çalışma şeklinde açıklamaktadır (Bozoğlu, 

2021). 

Başka bir ifadeyle; İş sağlığı işyerlerinde çalışanların 

bedensel, sosyal ve ruhsal yönden tam iyilik hallerini, çalışma 

şartlarının düzenlenmesi, bedensel ve ruhsal özelliklerine uygun 

işlere yerleştirilmesini hedef alır. Kısacası iş sağlığı kavramı 

çalışanın sadece fiziken iyi olmasıyla yetinmez, her yönden iyi olma 

halini gözetir. İş sağlığı işin insana ve insanın da işe uyumunu 

hedef almaktadır. Aynı zamanda tıp, mühendislik ve insan 

kaynakları yönetimi disiplinlerini kapsayan multidisipliner bir bilim 

dalıdır. Çalışanın yaptığı işin özelliği, işyeri ortamı ve çalışma 

şartları çalışanın sağlığını yitirmesine neden olabilir. Bu sebeple 

Saruhan ve Yıldız (2014) iş sağlığının; hipertansiyon, kroner kalp, 

kas sistemi, iskelet sistemi ve bazı kanser türleri ile de dolaylı olarak 

ilişkili olduğunu savunur. 

İş sağlığı, işçilerin yaptıkları fiziksel, zihinsel ve sosyal 

refahını mümkün olan en üst düzeye yükseltilmeli. İş verenin, 

işgörenlerin çalışma şartları kaynaklı sağlık sorunlarının 

önlenmesinin ve işçilerin yaptıkları işle ilgili kendi sağlığına zararlı 

olan risklerden korunmasını, İşçilerin fiziksel ve biyolojik 

kapasitelerine uygun mesleki ortamlarda çalışmalarını sağlayacak 

çalışmalar yapmasıdır. İş görenlerin iş ortamından ortaya çıkan 

sağlık sorunlarının önlenmesi ve iş ortamındaki zararlı risklerden 

korunmasının, işgörenlerin niteliklerine uygun işlerde 
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çalışmalarının sağlanmasına bağlı  olduğunu  ifade eden çalışmalar 

da vardır (Emrem, 2018). 

Tanımlardan yola çıkarak İş sağlığı; işçi sağlığını büyük 

ölçüde korumak amacıyla çalışma ortamındaki sağlık tehlikelerini 

önceden tahmin etmek, tanımak, değerlendirmek, bütün şartları 

göz önüne alarak plan ve program yaparak durumu herkesin 

yararına olacak şekilde kontrol edebilmektir. 

2.1.2 İş Güvenliği 

İş güvenliği; çalışmanın yapılması esnasında, işgörenlerin 

karşı karşıya gelebileceği tehlikelerin çalışma ortamından 

çıkarılması veya en az seviyeye çekilmesini içeren önlemlerdir 

şeklinde tanımlanmıştır (Başbuğ, 2013). Ceylan’a (2011) göre, iş 

güvenliği, işgörenler için çalışma ortamını güvenli hale getirerek iş 

kazalarını en alt düzeye indirmek veya engellemektir. Bu sayede 

maddi ve manevi kayıpların önene geçerek işgörenlerin etkinliğini 

ve verimliliği arttırmak olarak ifade edilmektedir. Sistemli ve 

bilimsel araştırmalardan beslenen güvenlik tedbirlerinin belirlenip 

uygulanması iş kazalarının sebep olduğu zararları azaltmak hatta 

ortadan kaldırmak için önemlidir. (Bozoğlu, 2021). 

Karşımıza çıkan diğer bir tanımda ise Erdoğan (2018) iş 

güvenliğinin, işgörenlerin iş kazası geçirmelerini önlemek 

maksadıyla çalışma ortamının güvenli hale getirilmesi için alınması 

gerekli tedbirler toplamı olarak belirtmiştir. Akkök (1977) ise; İş 
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güvenliği, İşyerinde çalışma koşullarının meydana getirdiği, 

çalışanlara, makine ve tesislere veya üretime yönelik tehlike, zarar 

ve aksaklıkların araştırılması ve önlenmesi bakımından yapılan 

metotlu çalışmaların tümünü kapsadığını dile getirmiştir (Gül, 

2019).  

İş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu 

kayıpları azaltmak maksadıyla sistemli ve bilimsel araştırmalara 

dayalı güvenlik önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla 

yapılan çalışmalar iş güvenliği kavramı içinde toplanmaktadır. Bir 

başka ifadeyle iş güvenliği; işgörenlerin, örgütün ve üretimin tüm 

risk ve zarardan korunması anlamı taşımaktadır. Özkılıç’ın (2007) 

da belirttiği gibi; insanın güven ve sağlık içinde yaşama hakkı en 

temel hakkıdır. İnsanın yaşama hakkının ağır basması sebebiyle ilk 

planda çalışan tutulup işletme ve üretim güvenliği konularını ikinci 

planda kalmalıdır. Dünya ülkelerinde başlayıp Türkiye’de de 

kendini kabullendiren iş güvenliği kavramıyla; işgörenlerin 

güvenliğinin anlatılmak istendiği görülmektedir. 

Tanımlardan yola çıkarak İş güvenliğini, bir işin yapıldığı 

sırada gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel olan tehlikelerin 

teknik bilgi kullanılarak ortadan kaldırılması ya da en aza 

indirilmesi için yapılan çalışmalar bütünüdür diyebiliriz. 
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2.1.3 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Emrem’e (2018) göre İş Sağlığı ve Güvenliği günlük 

hayatta da genellikle aynı anlamda kullanılsa da iş sağlığının, 

yaşanan ve çalışılan çevrede işten kaynaklı sağlığı tehdit eden 

tehlikelere karşı alınması gereken sağlık kuralları; iş güvenliğinin 

ise çalışanın yaşamına yönelik tehlikelerin önlenmesi için gerekli 

teknik kuralları içerdiğini söylemektedir. 

 Literatürde İş Sağlığı ve Güvenliğini birlikte ele alan 

açıklamalara bakıldığında; İş Sağlığı ve Güvenliği işin yapılması 

esnasında işyerindeki fiziki çevre koşulları sebebiyle çalışanların 

maruz kaldıkları sağlık problemleri ve mesleki risklerin yok 

edilmesi ya da azaltılmasıyla ilgilenen bir bilimdir denilebilir. İş 

Sağlığı ve Güvenliğini kavramı çalışanları çalışma ortamındaki 

sağlıklarını olumsuz etkileyen risk etmenlerinden korumanın yanı 

sıra üretimin devamlılığını ve verimliliği artırmayı da 

hedeflemektedir. Sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel 

olarak da öneminin hızla attığını Sevdalı (2019) çalışmasında 

vurgulamaktadır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ve Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) ve ortak görüşüne göre iş sağlığı ve güvenliği; 

çalışanların sosyal, psikolojik ve mesleki açıdan olabilecek en iyi 

hale getirmeyi ve bu durumu devam ettirmeyi amaçlayan ve bu 

bağlamda çalışma ortamındaki zararlı unsurlardan çalışanları 
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koruyup, onlar için ideal çalışma pozisyonunu belirlemeye çalışan 

bir bilim dalıdır (Budak, 2021). 

Sonuç olarak İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların iş 

kazalarına ve meslek hastalıklarına uğramalarını önlemek amacı ile 

güvenli iş ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla alınması 

gereken tedbirlerin ve iyi halin devamlılığını sağlayacak 

düzenlemelerin tümüdür. 

2.1.4 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasının en önemli sebebi 

çalışanları korumaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği, kavramının insana 

verdiği değerin yanında konunun ekonomik tarafı da önem 

taşımaktadır. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkları milli 

ekonomiye ciddi anlamda zarar vermekte, iş verimliliğini azaltırken 

yüksek tazminatların ödenmesine de sebep olmaktadır. Belirtilen 

bu nedenlerle iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortaya çıkmadan 

önlemek çok büyük öneme sahiptir (Sevdalı, 2019). İşletmeler 

ayakta kalabilmek, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve kar elde 

edebilmek için çalışanlarını korumak, üretim ve işletme güvenliğini 

sağlamak zorundadırlar (Horozoğlu, 2017).  

İşveren ve çalışanları maddi ve manevi kayba uğratan iş 

kazalarının birtakım görünür ve görünmez maliyetlerinin mevcut 

olduğunu savuna Özkılıç (2005) ; görünür maliyetler tedavi 

masrafları; geçici ve sürekli iş göremezlik, ölüm ödemeleri; 
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sigortaya ödenen tazminatlar iken görünmez maliyetler iş günü ve 

iş gücü kaybı, mahkeme masrafları, verim düşüklüğü, 

çalışanlardaki moral kaybı, fazla mesai, yeni eleman yetiştirmek 

için eğitim masrafı, bina, makine ekipman, üretim veya üründe 

oluşan hasar masraflarının her iki tarafı da olumsuz etkilediğini 

düşünmüştür. Tüm bu maddi ve manevi kayıplar iş sağlığı ve 

güvenliğine neden önem verilmesi gerektiğine dair bize yol 

göstermektedir. İş kurumlarında sağlıksız ve güvensiz 

durumlardan kaynaklanan istenmeyen kazalar ve makine-ekipman 

kayıpları yaşanabilmektedir. Bu istenmeyen kaza ve kayıpların 

önüne geçebilmek adına tehlike kaynaklarını tespit etmek ve planlı 

şekilde mevzuatlara uygun önlemler almak gereklidir. İş 

kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının bir diğer 

önemli noktası da güvenlik kültürünün oluşturulmasıdır. 

Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli yaşam bilincinin oluşturulması 

gelecekte yaşanabilecek birçok İş Sağlığı ve Güvenliği sorunun 

önüne geçebilir. 

Ceylan, (2012) meslek hastalıklarının tamamen, iş 

kazalarının ise %98 oranında önlenebilir olmasının; İş Sağlığı ve 

Güvenliği çalışmalarına ne derece önem verilmesi gerektiğini 

gösterdiğini savunuyor. Aygün (2017) ise meslek hastalıkları, iş 

kazaları ve ölüm oranlarının en alt seviyeye çekilebilmesi için 

yapılması gerekenlerin en başında gerekli eğitimlerin, kursların ve 

bilgilendirmelerin iş hayatına atılmadan önce hem potansiyel iş 
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güvenliği adaylarına hem de iş hayatına atılacak ilgili personele 

verilmesi ile mümkün olacağını düşünüyor. 

Tüm sektörlerde üretimin önemli bir parçası olan işçiler, 

iş kazaları ve meslek hastalıklarından en fazla etkilenenlerdir. 

Yaşamını sürdürebilmek ettirebilmek amacıyla belli bir ücret 

karşılığı çalışan işçiler, üretimin vazgeçilmez temel taşlarıdır. 

Üreten insanların olası iş kazları ve meslek hastalıkları sonucunda 

kaybedilmesi sadece can kaybı veya sakatlanmalara neden 

olmamaktadır. Bu vahim olay aynı zamanda işçinin çalıştığı 

işletmede verimliliğin düşmesine, maliyetlerinde artışa, ortaya 

çıkan tedavi ve bakım giderleri ile tazminat ödemeleri gibi 

durumlar işçiyi etkilediği gibi işveren ve ülke ekonomisini de 

etkileyecek birçok olumsuz sonucu ortaya çıkartmaktadır (Ceylan, 

2012). Bu durumu tek tek ele alacak olursak, iş kazaları ve meslek 

hastalıkları işçi açısından; Uzuv kaybı, sakatlık, hastalık gibi 

durumlar mesleki ve çalışma gücünde kayba ve gelirinin 

azalmasına neden olmaktadır. Olası yaşam kaybı başta ailesini ve 

toplumumuzu maddi ve manevi etkilemektedir. Tüm bunlarla 

birlikte olası bir iş kazasına uğrayan işçi psikolojik ve ruhsal 

sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. 

İşveren açısından bakıldığında üretimde kayıp, 

verimlilikte düşüş, sektörde kötü izlenim ve beraberinde vizyonlu 

müşteri kayıpları bunların yanı sıra ödenecek tazminatlar ve parasal 

cezai işlemlerle karşılaşmaktadır. Devlet açısından bu durum 
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ekonomik ve sosyal sorunlar bir yana en önemli maliyetin 

yetiştirilmiş üreten insan gücü olduğu düşünüldüğünde devletimiz 

hem sosyal refahı sarsılmış hem de ekonomiye destek veren 

önemli bir vatandaşını kaybetmiş demektir. Tüm bunlar göz önüne 

alındığında iş kazaları ve meslek hastalıklarının önceden önüne 

geçilmesi için yapılacak tüm çalışmalar bir külfet değil aksine 

işletmelerin verimliliğini ve karlılık durumunu arttırdığı söyleyebilir 

(Gül,2019). 

Akıllı ve Aydoğdu’ya (2012) göre, “Önlemek ödemekten 

daha ucuz ve insanidir” sözü iş sağlığı ve güvenliğinin önemini açık 

ve net bir biçimde anlatmaktadır. Burada önemli olan risk ve 

tehlike unsurlarını önceden fark etmek ve uygun önlemleri 

alabilme becerisidir. 

2.1.5.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı 

Ceylan’a (2011) göre İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacı, 

çalışanın sağlığını tehdit eden, milli ekonomiyi ve işyeri 

ekonomisini kötü etkileyen işletme itibarını da zedeleyen iş kazası 

ve meslek hastalıklarını önlemek ve çalışanların sağlığını 

korumaktır. Aygün (2017) ise  

İş Sağlığı ve Güvenliğinin temel amacının ilk olarak 

çalışanları korumak, daha sonra da üretim ve işletme güvenliğinin 

sağlanmasının geldiğini vurgular. 
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Kazalara yol açabilecek etkenleri önceden tespit edip 

gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zarar ve 

ödemeleri önlemek; çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan 

sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak ve herhangi bir iş kazası 

ve meslek hastalığı meydana gelmeden engellemek İş Sağlığı ve 

Güvenliğinin amaçlarındandır (Sevdalı,2019). 

Akıllı ve Aydoğdu (2012) insanın en temel hakkının 

yaşama hakkı olduğunu; işyerinde var olan ya da zamana bağlı 

olarak meydana gelen tehlikelerin çalışanları iş kazası ve meslek 

hastalıklarına karşı tehdit ettiğini savunur. Bu tehlikelerden 

çalışanları korumak, zararlı unsurları yok etmek veya en alt düzeye 

indirmek, tehditlerin iyi analiz edilerek zamanında tespit edilmesini 

sağlamak, önlenmesi mümkün olmayan durumların kötü 

sonuçlarının en aza indirilmesi için çaba göstermek, kısacası daha 

güvenli bir çalışma ortamı sağlamak iş güvenliğinin amacı 

olduğunu söylerler. Karakaş (2013), İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 

çalışmaların amacının işle alakalı olan veya işin yapılışı esnasında 

oluşan kaza ve yaralanmaların, ortamdaki riskleri önlemek; 

önlenmesi mümkün olmayan riskleri ise en az düzeye indirip, 

sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasının gerekliliğini 

ifade etmektedir. 

Gerek (2006) iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarını kısaca 

şu şekilde özetlemektedir: 
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• Çalışan sağlığını fiziksel ve ruhsal yönden en üst 

düzeyde tutmak,  

• Yapılan işle ilgili çalışanların sağlığını etkileyecek 

tehlikelerin ortadan kaldırılması,  

• Çalışanların yaptıkları işle uyumlu olmalarını 

sağlamak,  

• İşyerindeki sağlığı kötü etkileyecek hijyenik olmayan 

risklerin ortadan kaldırılması,  

• İş kazası ve meslek hastalıklarının saptanıp teşhis 

edilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesini sağlamak,  

• İş kazası yapan ya da meslek hastalığına yakalanan 

çalışanın işe geri dönüşünde o çalışana gerekli 

eğitimleri sağlamak, eksikliklerini gidermek,  

• İş kazası ya da meslek hastalığına dair yaşanan 

olumsuz durumlara objektif ve bilimsel gözle 

yaklaşmaktır. 

2.2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihi Gelişimi 

2.2.1 Dünya’da İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihi 

Gelişimi 

İnsanlar karınlarını doyurmak ve yaşamak için, doğada var 

olan yiyeceklerin bulunması, yiyeceklerin saklanması, doğal şartlara 

göre barınak temini, et veya kürkleri için avcılık, vb. İşlerle 

uğraşıyorlardı. Kaza ve yaralanmalar çalışma hayatının tehlikeleri 
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olarak gündeme gelmemişti. Daha sonraları ihtiyaçlarını temin 

etmek için topraktan taş ve kıymetli madenleri çıkarttılar. Araç- 

gereç, el aletleri ve silah yapmışlardır. Bu aletlerle toprağın 

işlenmesi (M.Ö. 9000), barınak ve ulaşım aracı yapımı gibi işler 

yaptılar. Madenciliğin başlaması ile İSG konuları arttı. Madencilik 

eski çağlardan beri var olan tehlikeli bir iş türü olarak 

bilinmektedir. Eski çağlarda tehlikeli olan işlerde esirler, köleler ve 

suçlular çalıştırılıyordu. Hastalanan, kaza geçiren ve ölenlerin 

yerlerine başkaları bulunabiliyordu. Bu nedenle çalışanların 

hastalanması veya ölmesi toplumun ilgisini çekmiyordu. 

İş sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla ilgili bilinen ilk yazılı 

kaynaklar ise; Antik Yunanlı düşünür Heredot’a kadar 

dayandırılmaktadır. Çalışanların sağlığı ile yapılan işin arasındaki 

ilişkilerin araştırılmasına yönelik ilk çalışmaların onun tarafından 

başlatıldığı iddia edilmektedir. Hipokrat ilk defa kurşun 

maddesinin zehirleyici etkilerinden söz etmiştir. Nicander, 

Hipokrat’ın çalışmalarını geliştirmiş ve çalışanların yalnızca sağlık 

ve güvenlik sorunlarının belirlenmesini ve tanımlanmasını değil, 

aynı zamanda zararlı etkilerden korunmaya yönelik tedbirlerin 

alınmasından bahsetmiştir. Plini ise; Tozlu yerlerde çalışmanın 

risklerini tanımlamıştır (Çiçek ve Öçal, 2015).    

Tarihte ilk defa iş güvenliği ile ilgili kurallara ise M.Ö 

2000’lerde Babil dönemi Hammurabi kanunlarında 

rastlanmaktadır. Bu kanunlarda iş sahibi çalışanın başına 
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gelebilecek kazalardan sorumlu tutulmuştur. Örneğin işi yapanın 

sağlam yaptığı bir binanın çökmesi sonucunda bina sahibinin 

malları hasar görmüşse, işi yapanın binayı yeniden yapacağı gibi, 

bina sahibinin tüm zarar ve ziyanını da karşılayacaktır (Akpınar, 

2013). 

Gregorius Agricola-George Bauer; 1526’da Avrupa 

madenlerinde çalışan işçilerin sorunlarıyla ilgili klasik bilgileri 

içeren “De Re Metalica” adlı eserini yazmıştır. Maden ocaklarının 

havalandırılmasının sağlık açısından gerekliliğinden bahsetmiştir 

Eserde sadece durum tespiti yapmayıp çözüm önerileri de sunması 

bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca maden ocaklarının 

havalandırılabilmesi için çeşitli teknikler geliştirmiş ve bunları 

görsellerle eserinde anlatmıştır (Agricola,1556: 88-93). Paracelsus 

(1493-1541); “Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir 

madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır.” 

demiş ve bu sözü tıp tarihine geçmiştir. De Morbis Metallicis” adlı 

eseriyle Paracelsus, madenlerde çalışanlarda görülen cıva ve 

kurşun zehirlenmelerinden bahsetmiştir ki bu eser tarihte bilinen 

ilk iş hekimliği kitabıdır (Risk Med, 2012).  

 Bernardino Ramazzini (1633-1714); Büyük İtalyan 

klinikçisi Bernardino Ramazzini endüstri sağlığının babası olarak 

kabul edilmektedir. 1713 yılında yayınladığı “De Morbis Artificum 

Diatriba” isimli eserinde meslek hastalıklarını açıklamaktadır. 

Hekimlere; “Hastanızın mesleğini mutlaka sorun” diye tarihi 
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öğüdünü vermiştir. İlk işyeri hekimi oldu. Hastalara mesleğinin 

sorarak, ayrıntılı çalışma öyküsü alarak, iş ve hastalık ilişkisini 

sorguladı. De Morbis Artificum Diatriba (Çalışanların hastalıkları) 

adlı kitabında meslek hastalıklarını sistematik olarak ele aldı. İş 

Sağlığının Kurucusu “Babası”. 1986’ da Joponya’ da açılan iş ve 

çevre sağlığı üniversitesinin bahçesine Dr. Ramazini’ nin heykeli 

dikildi ve konferans salonuna adı verildi. (Gümüş, 2016). 

1761’ de Buhar keşfi ile, fabrikalar oluştu. Tarımda 

çalışanlar fabrikalarda çalışmaya başladı. Göçlerle birlikte, ailelerin 

parçalandı. Sağlıksız koşullarda barınma, yetersiz beslenme, uzun 

süre çalışma, aşırı yorgunluk, olumsuz çevre koşulları, salgın 

hastalıklar, İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışanın sağlığının 

bozulmasına ve ölümlere neden oldu. İş sağlığı ve iş güvenliği 

toplumsal sorun olarak toplumun ilgisi çekmeye başladı. 

Endüstri sağlığı meselelerinin devlet tarafından ele 

alınması, İngiltere’de sanayi devrimi hareketlerinin hızlanmaya 

başladığı devrelere rastlar. Sir Percivale Pott; 1776’de baca 

temizleyicilerinin skrotum (testis) kanserini tarif etmiştir. Charle 

Turner Tacrach (1795-1852); Çok etraflı bir meslek hastalıkları 

kitabı yazmıştır. Bu ülkede, XIX. yüzyılın başlarında (1802), 

“Sağlık ve Ahlakın Korunması Kanunu” ve bunu izlemek üzere 

(1833) “Fabrikalar Kanunu yayınlanmıştır. Bu sonuncu kanunda, 

“İş Güvenliği Müfettişliği” öngörülmüştür.1802’de Çıraklık 

Kanunu (Sağlık ve Ahlakın korunması kanunu) kabul edildi. 
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Dünyada bir ilk olan bu kanuna göre; Çalışma süresi 58 saat/hafta 

oldu, Eğitimin önemi ortaya çıktı. 1833’te Fabrikalar kanunu 

yürürlüğe kondu; En küçük çalışma yaşı 10 yaş ve Doktor raporu 

(işe giriş muayenesi) zorunlu oldu. 1847’de İşyeri denetimi, İş 

müfettişliği kavramı ortaya çıktı. İngiltere’de iş sağlığı ve 

güvenliğine yönelik yapılan bu çalışmalar, dünyanın pek çok 

yerinde yapılan benzer düzenlemelerin öncülü olmuştur. Amerika 

ve diğer Avrupa ülkelerinde de benzer uygulamalar başlamıştır 

(Türüdü, 2019) 

1919 yılında Milletler Cemiyeti bünyesinde bu çalışmalara 

uluslararası bir boyut kazandıran Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) kurulmuştur. 1946 yılında ise bu örgüt, Birleşmiş Milletler 

bünyesinden ayrılmış, bağımsız bir teşkilat olarak faaliyetlerini 

sürdürmüştür. 1948 yılında ise Birleşmiş Milletler bünyesinde 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kurulmuştur.  

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerin yanı 

sıra 17. yüzyıldan itibaren işçi sağlığına, işçilerin mesleki 

tehlikelerden korunmasına yönelik araştırmalar yapılmıştır. 

Yapılan araştırmalar meslek hastalıkları, çalışanların iş kazalarına 

karşı korunması, verimin artması gibi konular üzerine 

yoğunlaşmıştır.  

1996 yılında BSI (British Standartds Institute) tarafından 

“BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi” ile 
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iş sağlığı ve güvenliğine yönelik standartlar oluşturulmuş ancak bu 

çalışma, standartlar belirleme noktasında kılavuz niteliğinde 

olmuş, 1999 yılında ise OHSAS 18001 standartı oluşturulmuştur. 

Üretim, hizmet ve eğitim sektöründe kanunlarla zorunlu hale 

getirilen iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları OHSAS 18001 ile 

tetkik edilebilir ve uluslararası olarak tanınan bir standart ve 

denetim sistemi haline gelmiştir (Ofluoğlu ve Sarıkaya, 2005) 

2.2.2 Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihi 

Gelişimi  

Osmanlı’da, zanaatkârlığın üretimde etkili olduğu bir 

dönem olmasından dolayı esnaf zaviyeleri ve Ahi teşkilatları 

meslek grupları olarak görev yapmaktaydı. Bu teşkilatların 

Fütüvvet name adını verdikleri eserlerdeki yazılı kurallarla 

yönetildiği görülmektedir. İşçi-işveren ilişkisinden ziyade usta-

çırak ilişkisi hâkim olup iş çırağa ne kadar iyi öğretilirse iş kazası 

riskinin de o denli azalacağı düşünülmüştür. Sonra esnaf loncaları 

bünyesinde Teavün sandıkları kurulmuş, hastalanan, çalışamaz 

duruma gelen çalışanlara bu sandıktan yardım sağlanmıştır (Çiçek 

ve Öçel, 2016).  

İş sağlığı ve iş güvenliği alanına yönelik ilk düzenleme, 

1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi olmuştur. Bu nizamname, 

işçilere çalışma ve dinlenme süreleri, ücret, hastalıklarının 

madenlerde yer alacak doktorlar tarafından tedavi edilmesi 
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konuları düzenlemiştir.1869 tarihinde yürürlüğe giren Maadin 

Nizamnamesi ile birlikte, iş güvenliğine dair kurallara daha fazla 

yer verilmiş, madenlerde angarya çalıştırma sistemi tümüyle 

ortadan kaldırılmış, madenlerde yer alan mühendislere kazaların 

önlenmesi adına gerekli önlemleri alma ve bu amaca yönelik olarak 

ihtiyaç duyulan malzemeleri idareden talep etme hakkı verilmiş, 

kazaların mevcut idareye bildirilmesi, madenlerde doktor ve 

eczane bulundurulması, iş kazasına uğrayan işçilere ve ailelerine 

işveren tarafından tazminat ödenmesi, iş kazasında kusuru 

bulunan işverenin para cezası ile cezalandırılması gibi birtakım 

düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla Maadin Nizamnamesi ile iş 

sağlığı ve iş güvenliği alanında o günün koşullarına kıyasla oldukça 

önemli sayılabilecek düzenlemelerin yapıldığı söylenebilmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin Batı tipi modernleşmesinin bir 

karşılığı olarak ortaya çıkan ve 1876 yılında tamamlanarak 

yürürlüğe giren ilk medeni kanun olan Mecelle’de, iş sağlığı ve iş 

güvenliği alanına yönelik olarak işçinin, işverenin kusuruyla zarara 

uğraması halinde işverene bu zararın tazmin yükümlülüğü 

getirilmiş; diğer taraftan, ücretlerin ayni olarak ödenmesi 

yasaklanmış, günlük çalışma süresinin gün doğumundan batımına 

kadar uzatılabileceği ve işçinin çalışmaya hazır halde bulunması 

durumunda ücrete hak kazanacağına dair hükümler 

düzenlenmiştir. (Çiçek ve Öçal, 2016). 
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Türkiye’de sanayileşmeye dair temel atılımların, 

Cumhuriyet döneminde başlamış olmasıyla da bağlantılı olarak; iş 

sağlığı ve iş güvenliğine dair düzenlemelerin asıl bu dönemde 

yoğunlaştığını söyleyebilmek mümkündür 

10.09.1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi 

Maden Amalesinin Hukukuna Müteallik Kanun ilk İş Kanunu 

olarak kabul edilmektedir. Madenlerde 18 yaşından küçük 

olanların çalıştırılması yasaklanmış, gündelik çalışma süresi 8 saatle 

sınırlandırılmış, 8 saatten fazla çalışılması durumunda iki kat fazla 

ücret ödenmesi ve bu çalışmanın tarafların rızasıyla 

gerçekleştirilmesi konuları düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; 

maden işleten işverenler, hastalanan ya da kazaya uğrayan işçileri 

tedavi ettirmek ve madenin etrafında hastane, eczane ve hekim 

bulundurmak zorundadırlar. 1923 tarihli İzmir İktisat 

Kongresi içerisinde işçilerin haklarının korunmasına yönelik 

birtakım kararlar alınmış, 1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili 

Kanunu, 1925 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 

Tatiller Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 1926 tarihli ve 818 

sayılı Borçlar Kanunu’yla birlikte; işverenin, işçinin uğrayabileceği 

tehlikeler karşısında lüzumlu tedbirleri alması gerektiği, aksi 

takdirde işverenin uğranılan zararları tazmin edeceği hükme 

bağlanmıştır.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’yla birlikte; çalışma hayatı içerisinde yer alan kadın ve 

çocukların korunması 12 yaşından küçük çocukların, fabrika ve 
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imalathanelerde çalıştırılmasının yasaklanması; kahve, gazino vb. 

yerlerde 18 yaşından küçük çocukların istihdamının yasaklanması; 

hamile kadınların doğum sürecinden önceki 3 ay boyunca ağır 

hizmetlerde yer almasının yasaklanması ve doğum yapan kadınlara 

ilk 6 aylık süre zarfında mesai saatlerinde yarımşar saatlik emzirme 

izni verilmiştir (Demir, 2019). 1936 tarihli ve 3008 sayılı İş 

Kanunu, Türkiye’de çalışma hayatını düzenlemek amacıyla 

meydana getirilen ilk iş kanunu olarak, iş sağlığı ve iş güvenliği 

alanında da düzenlemelerde bulunmuştur ve kanunun 

uygulanması için çok sayıda tüzük meydana getirilmiştir. 1945 

tarihli ve 4763 sayılı Kanun ile Çalışma Bakanlığı kurulmuş, 1946 

yılında ise; Çalışma Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun çıkarılmıştır.1945 yılında 4792 sayılı İşçi Sigortaları 

Kurumu ve 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık 

Sigortaları Kanunu yürürlüğe girmiştir. Sonraki süreçte diğer 

sigorta kollarına yönelik düzenlemeler yapılarak, dağınık halde 

bulunan sosyal sigorta uygulamalarını tek bir çatı altına alabilmek 

amacıyla 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yine 1964 tarihinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Müfettişliği Örgütü, daha sonrasında ise; İş Sağlığı ve 

Güvenliği Merkezi (İSGÜM) kurulmuştur (Sümer, 2018).1967 

yılında çıkarılan 931 sayılı İş Yasası Anayasa Mahkemesi tarafından 

usul yönünden bozulmuş ve hiçbir değişiklik yapılmaksızın 1971 

tarihli ve 1475 sayılı yeni bir İş Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. 
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İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden çağdaş yaklaşım meydana 

getiren 73. maddesi ile işveren, işçinin sağlık ve güvenliğini 

sağlamak amacıyla gerekli olanı yapmak ve bu hususa ait şartları 

sağlamak ve gerekli araçları noksansız bulundurmakla yükümlü 

kılınmıştır. İşçilerinde bu konuya ilişkin usul ve şartlara uymak 

zorunda oldukları belirtilmiştir. Yine bu yasa kapsamında işyeri 

hekimi ve işyeri güvenlik elemanı istihdamı zorunluluğu 

getirilmiştir. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin de etkileriyle 2003 

tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu kabul edilmiştir. 4857 sayılı İş 

Kanunu’na dayalı olarak iş sağlığı ve iş güvenliği alanında pek çok 

yönetmelik çıkarılmıştır. 

Sonuç olarak; 29 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkarılarak 1 Ocak 2013 

tarihinden itibaren uygulamaya konması ve akabinde 

yönetmeliklerinin çıkarılmasıyla ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatı modern hükümlerle donatılmış bulunmaktadır. Ancak, 

uygulamada daha fazla mesafenin kat edilmesi gerekmektedir 

(Hoşten 2021).  

2.3 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  

Çalışanların iş güvenliği ve sağlığı konuları başta 

Anayasamız olmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ayrıntılı bir biçimde 

düzenlenmektedir. Anayasa’nın 49. maddesinde, çalışmanın tüm 
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vatandaşlar için hem bir hak hem de bir ödev olduğu hükmü İş 

sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgilidir. Devlet ise çalışanların 

“hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için 

çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği 

önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma 

barışını sağlamak için gerekli tedbirler” almakla yükümlüdür. 

Anayasa’nın 50. Maddesine göre, çalışanlara yaşları, cinsiyetleri ve 

güçlerine uygun işler dışında iş yaptırılamaz. Ayrıca, küçükler, 

kadınlar ve bedensel ve ruhsal yetersizlikleri olanlar çalışma şartları 

açısından korunmaktadır hükümleri; çalışanların çalışma şartları ile 

dinlenme hakkı ile ilgilidir. 

6331 sayılı Kanun’dan önce iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

hükümler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77-89. maddelerinde yer 

almaktaydı. Bu hükümler yalnızca işçi ve işverenler bakımından 

bağlayıcı olup kamu kesiminde çalışanları kapsamamaktadır. 

30 Haziran 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacını birinci maddesinde net 

bir şekilde ortaya koymuştur. Buna göre İş Sağlığı ve Güvenliği 

(İSGK) Kanunu’nun amacı: “işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi 

için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 

yükümlülüklerini düzenlemektir”. İSGK’nun kapsamı oldukça 

geniş tutulmuştur. Buna göre kanun, kamu ve özel sektöre ait 

bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren 
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vekillerine, çırak ve stajyerler dahil tüm çalışanlarına, faaliyet 

konularına bakılmaksızın uygulanacaktır (md.2/1).  

6331 sayılı İSGK’nin 13.maddesiyle işyerinde ciddi ve 

yakın bir tehlike ile karşılaşılması halinde gerekli önlemler 

alınıncaya kadar, hatta ciddi ve yakın bir tehlikenin önlenemez 

olduğu durumlarda ise derhal, özel ve kamu sektörü ayırımı 

yapılmaksızın tüm çalışanlara tanınmıştır. Yani gerekli tedbirler 

alınıncaya kadar işçi çalışmaktan kaçınabilecektir. 

İSGK’nin 14. maddesi ile işyerindeki tüm iş kazalarına ve 

meslek hastalıklarına ilişkin kayıtları tutma, gereken incelemeleri 

yapma ve bunlarla ilgili raporları düzenleme yükümlülüğü 

işverenlere verilmiştir. İSGK’nin 15. maddesinde çalışanın sağlık 

gözetimine ilişkin maliyetlerin tamamı işverence karşılanır ve 

çalışanın sağlığına ilişkin bilgiler itibarının ve özel yaşamın 

gizliliğinin korunması amacıyla gizli tutulur ibaresi bulunmaktadır. 

İSGK, bir işletmede ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 

aktif bir şekilde uygulanması için işveren ile çalışana da önemli 

görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu doğrultuda, işyerinde iş 

sağlığı ve güvenliğinin etkin biçimde sağlanması için yasanın 16. 

maddesi Çalışanların bilgilendirilmesini; 17. maddesi Çalışanların 

eğitimini ve 18. maddesi Çalışanların görüşlerinin alınması ve 

katılımlarının sağlanması konularını düzenlemektedir. 
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6331 sayılı Kanun’un 20’nci maddesiyle bu yasaya özgü 

olarak işyerlerinde işçiler arasında kendi temsilcilerini seçilmesi 

zorunluluğu getirilmiştir. Ancak eğer işyerinde yetkili işçi sendikası 

bulunuyorsa, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da 

görev yapabilecektir 

Bu kanunun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeleri 

aşağıdaki çerçevede özetlenebilir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, 2012): 

• Kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan tüm 

çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konular 

kapsanmıştır. 

• Kuralcı bir anlayış yerine, önleyici anlayış temel 

alınmıştır.  

• Tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi 

gibi uzman profesyonellerin görev alması gerekli 

kılınmıştır. 

• İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi 

için risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alınması 

gerekli kılınmıştır. 

• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kayıtlarının 

güncellenmesi öngörülmüştür. 

• Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu iş yerlerinin 

tümünde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının 

oluşturması öngörülmüştür. 
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• Çalışanların, iş yerinde ciddi tehlikelerle karşılaşmaları 

durumunda çalışmaktan kaçınma hakkını 

kullanabilmeleri düzenlenmiştir.  

• Çalışanların hayati tehlike ile karşılaşmaları 

durumunda iş yerinin tamamında ya da belirli bir 

bölümünde çalışmayı durdurulabilmeleri hükme 

bağlanmıştır (Demirkasımoğlu, 2018). 

2.4 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları  

2.4.1 İş Kazaları 

Türüdü (2019) genel manada kazayı, temelinde plan, niyet 

ve kasıt bulunmayan, fiziken veya ruhen çalışana zarar verebilen, 

can ve mal kaybına neden olabilen, ani gelişen ve istenmeyen 

olaylar olarak tanımlamıştır. 

 Oysa çalışma hayatı, çalışanların fiziksel ve ruhsal 

sağlıklarını, hatta yaşamlarını risk eden olumsuz durumlar 

içermektedir. İş kazalarına sebep olan bu tehlikeli durumlar, 

çalışanların yanı sıra ülkenin de maddi ve manevi kayba 

uğramasına sebep olmaktadır. 

İş kazası Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, plan 

dışı, yaralanmalarla sonuçlanan ve üretimin belli bir süre 

durmasına neden olan olay olarak tanımlanırken, Uluslararası 
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Çalışma Örgütü (ILO) ise zarar ya da yaralanmaya neden olan 

beklenmeyen ve planlanmamış olay olarak tanımlamaktadır. 

İş kazası kanunlarda ise şu şekilde tanımlanmıştır. 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesindeki tanıma 

göre ise iş kazası: “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle 

meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü 

ruhen ya da bedenen engele uğratan olayı ifade eder.” Bu tanımda 

genel bir ifade kullanılarak işverenin önlem alabileceği durumlar 

açısından değerlendirerek, kişiler düşünülerek bir tanım 

yapılmıştır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 13. maddesinde iş kazası: 

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı 

kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş 

nedeniyle, 

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak 

işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda, 

Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı 

gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda 
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Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı 

yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 

sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır (5510 

sayılı Kanun, 2006). 

Bu tanımda ise iş kazası olarak tanımlanabilecek durumlar 

konu edilip, sınırları çizilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kanununda ise (2006) iş kazası; 

sigortalının işyerinde bulunduğu esnada, işverenin verdiği işle 

alakalı olarak işyeri dışında veya araçta bulunduğu esnada, süt 

iznine ayrılan çalışan annenin emzirme saatleri esnasında, 

sigortalıyı hemen veya sonra, ruhen veya fiziken zarara uğratan 

olay olarak tanımlanmaktadır.  

Alruntaş’a (2021) göre; İş kazalarının genel sebeplerine 

bakıldığında ise hazırlık veya çalışma esnasında gerekli önlemlerin 

alınmamasından kaynaklandığı görünmektedir. Bunlarında 

temelinde güvensiz davranışlar ve güvensiz ortam bulunmaktadır. 

Güvensiz davranışlar, hızlı bir şekilde çalışma, kişisel koruyucu 

donanımın kullanılmaması, dikkatsizlik, yorgunluk gibi 

davranışlardan yani çalışanların kendilerinden kaynaklanmaktadır. 

Güvensiz ortam ise, uygun olmayan kişisel koruyucu donanımlar, 

yetersiz veya fazla aydınlatma, yetersiz havalandırma gibi ortam ve 

yönetimsel yanı fiziki çevresel faktörlerden meydana gelmektedir. 

Türüdü (2019) ise yaptığı çalışmada bu ifadelere ek olarak iş 
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kazalarına yaklaşık %80-%90 oranlarında insana bağlı unsurların 

neden olduğu, fiziksel veya çevreye bağlı unsurların iş kazalarına 

etkisinin daha az olduğunun kabul edildiğini söylemektedir. Ayrıca 

iş kazalarına yönelik pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen 

araştırmalarda iş kazası oranlarının ciddi anlamda azalmadığını 

savunup; bunun sebebini ise iş kazalarına teknik bir mesele olarak 

bakılması ve insan faktörünün ikinci plana alınması olarak 

görmektedir. Bu bağlamda çalışanlara iş güvenliği kültürünün 

kazandırılmasına yönelik çalışmaların kazaların azalmasına olumlu 

anlamda etkisi olacağını vurgulamaktadır. 

Bütün bunların neticesinde Türkiye’de ve dünyada iş 

kazalarının önemli bir sorun oluşturduğunu görmekteyiz. İş 

kazalarının sonuçlarına bakıldığında ise çalışanlar, çalışan yakınları, 

mesai arkadaşları ve toplumsal olarak verdiği olumsuz sonuçları 

görebiliriz. İş kazaları sonucunda birçok insan hayatını 

kaybetmekte ve yaralanmaktadır. Ülke ekonomileri için de ciddi 

kayıplara neden olmaktadır. Ancak Altuntaş (2021) bu olumsuz 

sonuçlara rağmen gerekli önlemler alınarak, gerekli eğitimler 

verilerek ve gerekli denetimler yapılarak iş kazalarının büyük 

oranda önüne geçmenin mümkün olduğunu savunmaktadır. 

2.4.2 Meslek Hastalıkları 

Çalışanları devamlı olarak ya da belli bir süre çalışma 

hayatından alıkoyan diğer bir tehlike ise meslek hastalığıdır. Meslek 
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hastalığı, tamamen mesleksel özelliklidir ve yapılan işin 

niteliğinden kaynaklanmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) meslek hastalığını; iş faaliyetinden ortaya çıkan risk 

faktörlerine maruz kalmanın sonucu olarak herhangi bir hastalığa 

yakalanmak olarak ifade etmektedir. 

5510 sayılı Kanun’un 14. maddesine göre meslek hastalığı 

“sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı 

tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden 

uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik 

halleri” olarak tanımlanmaktadır. Gül (2019), bu kanun maddesi 

ile sosyal refahı etkileyen meslek hastalıklarının sosyal sigortalar 

kapsamına alınmış olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca bu tanımın 

kanunda geçen iş kazası tanımından farklı olduğunu; ne gibi 

durumlarda meslek hastalığı sayılacağı değil meslek hastalığının ne 

olduğunun anlatıldığı farkını vurgulamıştır.   

 6331 sayılı Kanun’un 3.maddesinde yapılan tanıma göre 

“mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olarak 

genel bir tanım yapılmıştır. Soydan (2021) bu tanımdan yola 

çıkarak; meslek hastalıklarını iş kazalarından farklı olarak, yapılan 

iş veya meslekle çalışanın sağlık problemi arasında mutlak bağlantı 

olduğunun görüldüğünü savunmuştur. Meslek hastalıklarının iş 

kazalarından farklı olarak belirli bir süre geçtikten sonra ortaya 

çıktığını; meslek hastalığından bahsedebilmek için ilk olarak 

meslek hastalığının varlığının olmasının gerektiğini ifade etmiştir. 
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Ayrıca bu hastalığın, sigortalı işçide bedenen ve ruhen bir zarar 

meydana getirmesi gerekmekte olup hastalık ile işçinin yapmış 

olduğu iş arasından mutlak bağlantının varlığının söz konusu 

olması gerektiği; ek olarak meslek hastalığının dış bir etkenden 

kaynaklanmasının zaruretinden bahsetmişti. Burada özellikle 

değindiği başka bir husus ise, iş kazasında kazanın yapılan iş ile 

alakası olması gerekmediği halde, meslek hastalığında hastalığın 

yapılan işten kaynaklanmasının gerekliliğidir. 

Farklı bir bakış açısıyla Erdoğan (2018) meslek hastalığını; 

mesleki sorumluluklarını yerine getirirken işgörende sürekli yaptığı 

iş sonucu oluşan geçici veya kalıcı hastalıklar şeklinde 

tanımlamaktadır. Meslek hastalıkları istenmeyen, işgörene yaşam 

sıkıntısı veren, onu çalışma hayatından yoksun bırakan, gelir 

kaybına uğratan hastalıklardır. Bu hastalıklar için gerekli koruyucu 

veya önleyici tedbirler alınırsa hastalıklar hiç ortaya çıkmaz. Ya da 

kısa sürede iyileşir. Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için 

sadece o çalışma ortamına has olması ve hastalığın o mesleğin 

diğer işgörenlerinde yüksek oranda görülmesi gerekir. 

Günlük ve çalışma hayatımızdaki konforumuzu büyük 

ölçüde etkileyen meslek hastalıklarının tedavisisin doğru bir süreç 

izlenerek yapılabilmesi için ilk yol iyi bir tanı sürecinin 

başlangıcından geçmektedir. Çalışanlar için ihtiyaç duyulan 

önlemlerin ve gerekli eğitimlerin alınması bu konu hakkındaki 

farkındalık düzeyini de arttıracaktır. İşverenlerinde meslek 
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hastalığı konusunda daha duyarlı ve dikkatli olmaları işgücü 

kayıplarını azaltacak ve ekonomik kayıplarında önüne 

geçilebilecektir (Altuntaş Şahin 2021).    

2.4.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 

Sağlık ve güvenli bir iş ortamda çalışıyor olmak tüm 

işgörenlerin temel haklarından biridir. Sağlıklı ve güvenli bir iş 

ortamı oluşturulmasında farklı birçok etken sayılsa da çalışanların 

eğitimi konusu çok önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple çalışanların 

işyerindeki tehlikeleri, yaptığı işlerle ilgili riskleri bilmesi gerekli 

eğitimi almaları gerekmektedir (Gül, 2019)  

Çalışanlara yaptıkları işlerle ilgili eğitim verilmesi, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden 

birisidir. Çalışan eğitimi ile ilgili yayınlanan genel düzenlemelerin 

yanında çıkarılan yönetmeliklerde iş kazası ve meslek 

hastalıklarının önüne geçilmesinde İSG eğitiminin ne denli önemli 

olduğu görülmektedir (Mete 2021). 

İşverenler, çalışanlarının İSG eğitimleri ile ilgili programın 

hazırlanması ve uygulanması, uygun eğitim ortamının sağlanması, 

gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, çalışanlarının eğitime 

katılmasını ve eğitim sonunda çalışanlara katılım belgesi 

verilmesini sağlar. Ayrıca yıllık eğitim programı işveren tarafından 

hazırlanır. Plan hazırlanırken çalışanların ve çalışan temsilcilerinin 

görüşlerine başvurulur. İşe alımlar, iş ekipmanı değişmesi, yeni bir 
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teknolojinin kullanılması veya yeni bir risk tespit edildiğinde ilave 

eğitimler de yapılması işverenin sorumluluğundadır (Selek, 2019, 

s. 115).İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri çalışılan işyerinde bulunan 

iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimler tarafından, üniversiteler, 

kamu kurumlarına ait eğitim birimleri, işçi ve işveren kuruluşları, 

kamu görevlileri kuruluşları, bazı meslek kuruluşları, bakanlığın 

yetkilendirdiği eğitim kuruluşları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri 

tarafından verilebilir. (Akpınar, Batur ve Çakmakkaya, 2014, s. 

143). 

İş sağlığı ve güvenliği literatüründe İş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının ne derece etkili olduğunun işçilerin eğitim 

düzeyleriyle doğrudan bağlantılı olduğu kabul görmüş bir gerçektir 

(Süzek, 2005).  

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için 

çalışma koşullarından kaynaklanan durumları ortadan kaldırmaya 

öncelik verilse de çalışanlar tarafından yapılan yanlış davranışlar da 

bir o kadar önemlidir. Tehlikeli davranışların önlenebilmesi için 

çalışan bireylerde farkındalık oluşturabilmek ancak eğitimle 

mümkün olabilir. Eğitim iş görenin bilgi eksikliğini tamamlayarak, 

buradan kaynaklanacak olumsuzluklarının önüne geçebilir. 

Alışkanlıklardan kaynaklanan yerleşmiş davranışlar; 

işgörenlerin iş hayatında da dikkat etmesi gereken davranışlara 

dönüşebilir. Hiçbir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almayan bireyler 
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çalışma hayatlarında karşılaştıkları iş kazalarını işin doğal bir 

parçası olarak görmektedirler. Çok uzun süre aynı işte çalışan 

bireyler yıllardır bu işi yaptıkları için kendilerine bir şey olmayacağı 

yanılgısına düşmektedirler. 

Bu alışkanlıkların önüne geçilmesi için, iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimleri çalışanların bilinçli, iradeli ve istenen olumlu 

davranış değişikliği kazanmalarına destek olacaktır. 
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BÖLÜM III 

ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI 

Okullarda iş sağlığı; öğrenci, öğretmen ve diğer işgörenleri 

sağlıklarına zarar verebilecek tehlike durumlarından koruyarak 

onların her yönden iyilik hallerinin tam olarak sağlanması şeklinde 

tanımlanmaktadır. İş güvenliği ise öğrenci, öğretmen ve diğer 

işgörenler için tehlikeli ve zararı olabilecek durumları öngörerek 

ortaya çıkmasını önlemeye çalışan sistemli ve bilimsel çalışmalar 

biçiminde ifade edilebilir. Eğitim alanında da iş sağlığı ve iş 

güvenliği kavramları birbirinden bağımsız düşünülmemeli bir 

bütün olarak ele alınmalıdır. Tüm bu tanımlardan yola çıkarak 

eğitim kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı şu şekilde 

tanımlanabilir: Öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki diğer 

çalışanlar ve hatta ziyaretçilerin eğitim kurumlarında oluşan veya 

oluşabilecek risk içeren durumlardan ve çalışanların sağlığına zarar 

verebilecek tehlike kaynaklarından korunması ve eğitim 

kurumlarında verimin artırılmasını amaç edinen sistemli ve 

bilimsel çalışmalardır. Okullarda güvenli ortamın 

oluşturulmasında atılması gereken ilk adım herhangi bir kaza 

yaşanmadan önlemlerini almaktır. Ancak bu şekilde Okullarda 

istenmeyen kazaların ve istenmeyen üzücü sonuçlarının önüne 

geçilebilecektir. Eğitim kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
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amacı öğrenci, öğretmen ve çalışanlar için en sağlıklı çevre 

şartlarını sunmak, okuldaki tehlike yaratabilecek durumları 

tamamen ortadan kaldırmak, mümkün değilse zararları en düşük 

seviyeye indirmek, oluşabilecek maddi ve manevi zararların önüne 

geçerek eğitimde verimi artırmak şeklinde özetlenebilir. 

 30 Haziran 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu birinci maddesinde yazılı olan amacı 

gereği (İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut 

sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve 

çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 

düzenlemektir) bir okuldaki okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer 

personelin tamamı için sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması 

gerekmektedir. Kanunun 2. maddesi gereği, başta öğretmen ve 

yöneticiler olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı tüm 

kamu ve özel okullarda görevli personeli kapsamaktadır.  

Kanunun 3. maddesine göre, “işveren adına hareket eden, işin ve 

işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun 

uygulanması bakımından işveren sayılır”. Buna göre, MEB’e bağlı 

kamu ve özel okul yöneticileri yani okul müdürleri, okuldaki 

öğretmen ve diğer personelin iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren 

önlemlerin alınmasında birinci derecede sorumlu kişidir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, Millî Eğitim Bakanlığı 

19.08.2014 tarihinde yayınladığı genelge (2014/16) ile merkez ve 

taşra teşkilatı birimlerinde uygulama çalışmalarına başlanılmıştır. 



42 

 

Bu tarihten sonra, Bakanlık merkez teşkilatında ve 81 ilin milli 

eğitim müdürlüklerinde ve tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerinde 

en az bir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi oluşturulmuştur. 

Okullarda ise, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu okul ve 

kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulması 

öngörülmüştür. 50’nin altında personel çalıştıran okul ve 

kurumlarda ise, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nın bulunması 

gerekli değildir. MEB merkez teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kurulları’nın başkanı işveren vekili sıfatı ile müsteşar yardımcısı, 

taşra teşkilatında il/çe milli eğitim müdür yardımcısı, okul ve 

kurumlarda okul müdürü, merkez müdürüdür. (Demirkasımoğlu 

,2018) 

Oluşturulan bu kurullar İş Sağlığı ve Güvenliği 

tedbirlerinin alınmasında ve gerekli uygulamaların yapılmasında 

öncü ve örnek olmuştur. Özellikle iş kazaları ve meslek hastalıkları 

konusunda öğretmenleri ve okul çalışanlarını yönlendirmeye ve 

bilgilendirmeye çalışmışlardır. 

Öğretmenlik mesleğindeki iş kazaları, diğer iş kolları ile 

kıyaslandığında, ender durumlar olarak değerlendirilmiştir. 

Öğretmenlik mesleği uzun yıllar tehlike potansiyeli düşük meslek 

grupları arasında görülse de günümüzde öğretmenlerin iş 

çevresinden ve meslekten kaynaklanabilen pek çok riskle karşı 

karşıya kaldığı anlaşılmaktadır. Günümüzde ilerleyen teknoloji ile 

farlı becerilere sahip eleman ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
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tür teknik beceri gerektiren işlerin öğretimi liselerde, mesleki 

eğitim kurumlarında, meslek yüksek okullarında ve üniversitelerde 

yapılmaktadır. Bu öğretim kurumlarında öğretmen ve öğrencilerin 

işin niteliğine göre bazı kimyasal, fiziksel ve mekanik tehlikelerle 

karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Bunun yanında, okullarda 

kullanılan eski makinalar tehlikeyi artmaktadır. Bazı makinaların 

güvenlik sistemleri zamanda çalışmayıp kazalara neden 

olabilmektedir. Ayrıca bu alan öğretmenleri tespit edilen 

tehlikelerin her zaman farkında olmayabiliyorlar. Örneğin kimya 

ve resim-sanat öğretmenleri bazı kimyasal maddelerle çalışırken 

gerekli tedbirleri almamışlarsa görünmeyen tehlike ve risklerle 

karşılaşabilirler.  

Bu görünmeyen risk ve tehlikelere karşı ciddi güvenlik 

önlemlerinin alınmasını gerektiğini, okulların laboratuvarlarında 

deney yapılırken meydana gelen kazaların sonuçlarına bakarak 

anlayabiliriz. Örneğin 2019 yılında Çorum’da bir okulda deney 

sırasında kırılan termometre tüpünün içerisinde bulunan civanın 

havaya karışması sonucu sınıfta bulunan 4 öğrenci ve 1 öğretmen 

zehirlenmişti (https://www.haberler.com ). 2017 yılında İstanbul 

Üsküdar'daki bir okulda laboratuvarda deney yapılırken patlamada 

öğretmen ile bir öğrenci yaralanmıştı. İki gözünden yaralanan 

öğrenci ameliyat olmuştu (http://www.haberler.com). Bu 

haberlerden anlaşılacağı gibi, okullarda eğitim etkinliklerinin 

yürütülmesi sürecinde hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin 

http://www.haberler.com/
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güvenliğini sağlama noktasından ciddi açıklar bulunmaktadır. 

Hatta okullarda karşılaşılan iş kazaları, diğer iş alanlarında 

karşılaşılan kazalar gibi yaralanmalara yol açmakta ve hatta hayati 

tehlikelere neden olabilecek durumlar içermektedir. 

İlk görev yaptığım yıllarda köy okulumda boya yaparken, 

soba yakarken, kapı ve pencere tamir ederken ve hatta odun 

kırarken; MEB’in okul hizmetlerini yürütecek yeterli sayıda 

görevliyi istihdam etmemesi sorununun bir sonucu olarak, 

defalarca iş kazasını bizzat yaşadım. Burada, öğretmenin görev 

alanı dışında bir işi yapmak durumunda kalması, bu konuda bilgisiz 

ve eğitimsiz olması ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli 

önlemlerin alınmamış olması gibi nedenlerle okulda iş kazası 

olasılığının arttığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin okullardaki çalışma koşullarındaki 

eksikliklere ve olumsuz çalışma şartlarına bağlı olarak yaşadıkları 

sağlık sorunlarını meslek hastalıkları olarak ele almak doğru 

olacaktır. Öğretmenler için meslek hastalığı olarak tanımlanan ve 

tanımlanabilecek sağlık sorunlarını Semiz (2013), şu şekilde 

açıklamaktadır: 

• Tebeşir ve Sınıf Tozuna Bağlı Hastalıklar: Astım, 

bronşit, sinüzit, çeşitli akciğer hastalıkları, cilt 

hastalıkları ve alerjik sorunlar. 
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• Çalışma Şekline ve Ayakta Durmaya Bağlı Hastalıklar: 

Fıtık, bel ve boyun ağrıları, fiziki deformasyon, eklem 

ağrıları, varis, topuk dikeni, 

• Çalışma Şekline ve Konuşmaya Bağlı Hastalıklar: 

Farenjit, larenjit, ses teli nodülleri, 

• İnsan ve Çevre İletişimine Bağlı Hastalıklar: Salgın 

hastalıklar ve mikrobik hastalıklar.  

• Ruhsal Sorunlar: Aşırı yorgun hissetme, migren, uyku 

sorunları, sosyal çevreden kopmalar, sinirsel sorunlar 

ve bunaltılar. 

Yukarıda açıklanan hastalıkların dışında, öğretmenlerin 

çalışma koşullarına bağlı olarak fiziksel, biyolojik ve kimyasal 

risklerle karşı karşıya kaldıkları bilinen bir gerçektir. Örneğin 

öğretmenlerin genellikle çalışma ortamları kapalı alanlardır. Bu 

alanlarda oluşan hava kirliliği, akut hastalıkların nedenini 

oluşturmaktadır. Bu tehlikeyi tetikleyen temel nedenler ısıtma, 

havalandırma ve iklimlendirmenin iyi olmamasıdır. Öğretmenlerin 

çalışma ortamlarının kirlenmesi, tozlanması, bakteriler ve virüsler 

gibi hastalıklara neden olan mikro-organizmaların üremesine yol 

açarak solunum yolları hastalıklarına neden olmaktadır 

(http://www.isguvenligi. net). Covit salgını sürecinde sınıflarda 

ders yapmak zorunda kalan öğretmenler sürekli virüs bulaşı 

tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Devamlı olarak maske takma 

zorunluluğu birçok öğretmene farklı sıkıntılar yaşatmıştır. 
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Sınıflarda klima açamamak ısınma sorunlarını da beraberinde 

getirmiştir. Öğretmenler arasında başta kulak-burun-boğaz 

hastalıkları olmak üzere farklı birçok fiziksel rahatsızlıklarda 

oldukça yaygındır. Öğretmenlerin boğazlarında sesle ilgili 

problemler yaşamaya daha eğilimli oldukları bilinmektedir. 

Öğretmenlerin tebeşir tozuna maruz kalmaları, ayakta çalışmaları 

ve dolayısıyla varisli damarlara sahip olma olasılıkları ve tuvalet 

ihtiyaçlarını zamanında giderememek ya da az su içmek gibi 

durumları, idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Bu 

bahsi geçen meslek hastalıklarının çoğu kronik hale gelmekte ve 

yaşam boyu tedavi gerektirmektedir. Söz konusu hastalıkların 

büyük çoğunluğunun mesleği bırakmadan tamamen iyileşme 

olasılığı da bulunmamaktadır (Semiz, 2013). Okullarda fiziksel 

çalışma koşullarından kaynaklanan meslek hastalıkları, bu 

koşulların iyileştirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla büyük 

bir kısmı önlenebilir. 

Türkiye’de öğretmenlerin yaşamları boyunca 

karşılaştıkları sağlık sorunları, meslek hastalıkları ya da iş kazaları 

gibi konuları birlikte ya da tek tek ele alan benzeri bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Türkiye’deki okullarda iş sağlığı ve güvenliğini 

konu edinen araştırmalar daha çok 2014 yılından itibaren aşamalı 

olarak uygulamaya konulan 6331 sayılı İSGK çerçevesinde 

yapıldığı görülmektedir. Örneğin, Deliönü ve Utlu (2016) 

tarafından lise ve dengi okullarda çalışan öğretmenlerin iş güvenliği 
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konusundaki bilgileri, görev yaptıkları okullardaki iş güvenliği ile 

ilgili görüşleri ve iş güvenliği önlemleri dışındaki gizli tehlikeleri 

belirlemek amacıyla bir çalışma yürütülmüştür. Altısı okul 

yöneticisi, 17’si mesleki teknik öğretmen ve 15’i kültür dersleri 

öğretmenlerinden oluşan toplam 32 öğretmen üzerinde yapılan bu 

araştırmada, iş güvenliği konusunda mesleki teknik öğretmenlerin, 

genel kültür derslerinin öğretmenlerinden daha çok bilgi sahibi 

oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında mesleki teknik 

öğretmenlerinin okullarda iş güvenliği ile ilgili önlemlerin 

alınmasına katkı sağladıkları anlaşılmıştır. Aslan (2019) tarafından 

yapılan başka bir araştırmada Bingöl İlindeki Öğretmenlerin İş 

Sağlığı ve Güvenliği Seviyesinin İncelenmesi çalışması yapılmış. 

Bingöl Milli Eğitim’e bağlı okullarda bulunan 150 öğretmen 

seçilerek, yaşamış oldukları psikolojik ve fiziksel sorunlar, İş 

Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanındaki eksiklikler ve çalışma 

alanlarının memnuniyetini ölçmeye yönelik katılımcıların görüş ve 

önerileri alınmıştır. Bingöl ilinde öğretmenlerin dinlenme süreleri, 

çalışma yükü ve boyun, sırt ve bel ağrıları konularında memnun 

olmadıkları ancak işyeri ortam koşulları memnuniyet düzeylerinin 

daha fazla olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin, 6331 yasalı İSG 

kanunu hakkında tam bilgi sahibi olmadığı ve bir iş kazası ve 

meslek hastalığı durumunda tam olarak haklarını yeterli seviyede 

bilmedikleri tespit edilmiştir.   
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 Okullarda görev yapan öğretmenlere ve eğitim 

çalışanlarına, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenlenir. İl veya ilçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

koordinesinde, il koordinatörü ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından 

verilen eğitimde, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, iş kazası ve 

meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, meslek 

hastalıklarının sebepleri, tütün ürünleri zararları, biyolojik ve 

psikososyal risk etmenleri, temel ilk yardım bilgileri, iş sağlığı ve 

güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma 

gibi konular ele alınır. Bu faaliyetler yerine getirilirken çalışanların 

sağlığının korunması ve okullarda iş sağlığı ve güvenliğini tehdit 

edebilecek risklerin ortadan kaldırılması ve öncelikli olarak iş 

kazalarının önlenerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 

öğretmenlerce benimsenip hayata geçirilmesi önemlidir.   
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği, okulun var olma amacını 

gerçekleştirebilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. 2012 

yılında uygulamaya konulan 6631 sayılı İSGK, çalışanların iş 

sağlığının ve güvenliğinin korunması için önlemler alınmasını 

öngören ve okul personelini koruyan bir düzenleme niteliğindedir. 

İSGK, öğretmenlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma 

haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından önlemler almayı 

okullarda okul müdürlerine yüklemektedir. Okullarda işin 

yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar 

verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan bilimsel ve 

sistemli çalışmaların usul ve esasları okul müdürlükleri tarafından 

belirlenmekte ve takibi yapılmaktadır. 81 ilde ve ilçe merkezlerinde 

iş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturulmuştur. Her okula bir iş 

güvenliği uzmanı görevlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu görevi 

yeterli eğitim alan öğretmenlerde yapabilmektedir.  Öğretmenin 

İSG hakkında bilgisiz ve eğitimsiz olması ile iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin gerekli önlemlerin okul tarafından alınmamış 

olması gibi nedenlerle okulda iş kazası riskinin arttığı 

görülmektedir. Okullardaki olumsuz çalışma koşullarına bağlı 

olarak öğretmenlerin yaşadıkları sağlık sorunları da meslek 

hastalığı olarak nitelendirilmektedir. Öğretmenlere Temel İş 

Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilip, öğretmenlerin İSG 

hakkındaki eksikliklerinin tamamlanması; iş sağlığı ve güvenliği 



50 

 

kültürünün benimsenip hayata geçirilmesi böylece meslek hastalığı 

ve iş kazası riskinin azaltılması amaçlanmıştır. Türkiye’de 

öğretmenlerin yaşamları boyunca karşılaştıkları sağlık sorunları, 

meslek hastalıkları ya da iş kazaları gibi konuları birlikte ya da tek 

tek ele alan benzeri bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Gelecekte, araştırmacıların Türkiye’de öğretmenlik 

mesleğinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yalnızca 

öğretmenlerin beyanını değil; aynı zamanda onların genel sağlık 

durumlarını, meslek hastalıklarına ve iş kazalarına maruz kalma 

düzeylerini de içine alacak şekilde ortaya koyan araştırmalar 

yürütmesi, öğretmenlik mesleğindeki risk faktörlerinin 

belirlenebilmesi için gereklidir. Okullarda öğretmenlere ve diğer 

çalışanlara verilen “Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimi Kursu” her yıl düzenli olarak verilmelidir. Verilen bu 

kurslarda yangın, deprem, personel tahliyesi, iş kazası, patlama, 

sabotaj, gıda zehirlenmesi, pandemi, kimyasal, biyolojik ve 

radyolojik savunma tatbikatları da yer almalıdır.  
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