
İş Hijyeni

05.06.2014



Konunun Genel Amacı

İşyerinde hijyen tanımı ve 
ölçüm metotları ile sorumluluklar konularında 
temel bilgilere sahip olmak.



Hygiene

"Sağlığı korumak ve hastalığı 
önlemek için elverişli koşulların 
varlığı veya buna dönük 
uygulamalar"



İş Hijyeni

• İşyerinde hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik 
halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler 
arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik 
yaratan çevresel etmenleri (ortam koşullarını), 
stresleri gözlemleyen (tanıyan), değerlendiren ve 
kontrol altına alan bir teknik ve sosyal bilim ve 
sanattır. 







İş hijyeni çalışmalarının basamakları

1. Tahmin etmek (öngörmek)

2. Tanımak

3. Değerlendirmek

4. Kontrol altına almak



Tahmin etmek

• İşlem, ürün, iş çevresi ve işgücündeki 
değişikliklerin doğasını ve bu değişikliklerin insan 
sağlığını veya iyilik halini nasıl etkilediğini iş 
hijyenistinin anlaması beklenir. 

• Tahmin; akla yatkın beklentilerden spekülasyona 
kadar gidebilir. 

• Geçmiş uygulama ve maruziyetlerden kazanılan 
deneyimlerden, epidemiyolojik çalışmalardan da 
yararlanmak gerekir.



Yerinde Gözlem
• İşyerindeki basit bir işlem akış şemasını takip etmek 

faydalıdır.

• Materyallerin fabrikaya girdiği yükleme havuzundan işe 
başlanmalıdır.

• Uyarı etiketleri, materyallerin kimyasal içeriğini tanıtan 
açıklamalar, gelen maddelerin istiflenmesi not edilmeli,

• Yeterli bilgi sahibi olunmayan maddeler işlem görüyorsa 
sorgulanmalı ve

• Gelen maddelerin her biri işlem sırasında 
gözlemlenmelidir.



Yerinde Gözlem
• Koruyucu önlemler not edilmeli (solunum maskeleri, 

koruyucu elbiseler), mühendislik kontrolleri (koku, 
görünen toz, yüksek ses…) yapılmalı,

• Elde edilen son ürün ve  son ürünün depolanması 
izlenmeli,

• Atık maddeler ve atık bölümleri takip edilmeli,

• Her bir işlemde çalışan sayısı, cinsiyeti,  ve yaşı 
kimyasallara hassasiyeti bilinmeli,

• Çalışanlarla iş hakkında konuşulmalı,

• Sonuç ve önerileri içeren bir rapor yazılmalıdır.



İşyerindeki tehlikelerin tanınması:

• Klinik veriler

• Bilimsel yayınlar

• Resmi kurumların raporları

• Meslek odalarının raporları

• İşçi- işveren sendikaları raporları

• Meslektaşlarla tartışmalar

• İşyerinin gözlemlenmesi



İş yerindeki tehlikelerin sınıflandırılması
• Kimyasal

• Fiziksel

• Biyolojik

• Ergonomik

• Psikososyal



Fiziksel etkenler

Kimyasal etkenler

Biyolojik etkenler

Ergonomik etkenler

Gürültü, sıcak, ışınlar, 
titreşim vb...

Katı, sıvı, gaz, buhar, 
duman, toz vb...

Mikroorganizmalar, 
parazitler vb...

Ergonomik bozukluklar, 
çalışma düzensizlikleri... 

Hastalık etkenleri 



İş yerinin genel kurallarını ortaya koymalı 

Kişisel hijyen konusunda kurallar koymalı

Eğitim

Personel izlemi

Uygun koşulların sağlanması

Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi

İşverenin sorumlulukları

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında 
Yönetmelik   RG: 10.06.2004/25488

2000/54/EC (93/88/EEC–97/59/EC–97/65/EC)





Silica released during stone cutting 
activities

Toz; bir taş tozu olan kristalin silika  silikozis nedenidir.



Duman: izosiyanat içeren boya  mesleki astımın major
nedenidir.



Boyalar, mürekkepler ve yapıştırıcılar gibi diğer 
çözücü bazlı ürünlerden çıkan buharlar,



Duman; çok ince partiküllüdür.



Fiziksel etkenler





Titreşim (aynı zamanda yüksek seviyede gürültü
üretebilirler)



Elektrik kaynağı tarafından üretilen ultraviyole
radyasyon gibi iyonlaştırıcı olmayan radyasyon



Termal çevre; sıcak- soğuk





Biyolojik tehlikeler:

Lejyoner hastalığı ve şarbon nedeni olabilen mo.



Ergonomik tehlikeler

-Kötü  uygulanan elle taşıma



Tekrarlayan eylemleri içeren işler,



Ekran ekipmanı kullanımı,



3. İşyerindeki tehlikelerin 
değerlendirilmesi:

• Maruziyetin ölçülmesi

• Maruziyetin standartlarla kıyaslanması

• Kontrol önerileri



Tehlikeleri Kontrol Altına Alma

Önleme 

Mühendislik önlemleri

İş uygulamaları

Kişisel koruyucu ekipmanlar

Kontrol hiyerarşisi



Koruyucu Önleme

Mühendislik önlemleri

İş uygulamaları

Kişisel koruyucu 
ekipmanlar



Koruyucu önlemler

Eliminasyon Yer değişimi
Proses 

değişimi



Koruyucu önlemler

Mühendislik önlemleri

İş uygulamaları

Kişisel koruyucu 
ekipmanlar



Sınırlama



Bir duman dolabı, örnek; lokal  aspiratör sistemi





Koruyucu önlemler

Mühendislik önlemleri

İş uygulamaları

Kişisel koruyucu 
ekipmanlar



Zaman Maruziyet süresini azaltın
Rotasyon
İş - dinlenme düzeni
iş planlaması

Mesafe Ayrım
Erişimin sınırlanması
dinlenme alanları

Organizasyon Maruziyet sayılarını azaltmak
İyi iş uygulaması
yazılı prosedürler
“Çalışma izni "

İş uygulamaları/ organizasyon



Koruyucu önlemler

Mühendislik önlemleri

İş uygulamaları

Kişisel koruyucu eipmanlar

Kişisel koruyucu ekipmanlar son çare olmalı



Respiratuvar koruyucu



Kimyasal koruyucu giysi, eldiven ve göz 
koruması



Kişisel Hijyen

 Saçlar

Ağız – Diş 

 Eller

Ayaklar

 Tırnaklar

Göz

Kulak

 Perine 



VÜCUDUMUZDA MİKROPLAR YAŞAR

Adet/cm2

Eller 100 – 1000

Alın 10.000 – 100.000

Kafa derisi 1.000.000

Koltuk altı 10.000.000

Burun salgısı 10.000.000

Tükürük 100.000.000

Dışkı 1.000.000.000



Derinin korunması

Mekanik travmalara karşı korunma

Mevsime göre giysi seçimi

Kimyasal maddelere karşı korunma

Güneşe karşı korunma

Mikroplara karşı koruma



Kişisel temizlik ön planda olmalıdır;
Günlük banyo
Günlük tıraş
El ve tırnak temizliği
Temiz giysi
Deri ve zarların sağlam ve temiz olması
Erken tedavi

El yıkama : En azından 15 saniye sabun ile yıkamalı ve 
kağıt havlu ile  kurulanmalıdır

El ve kol dışında  diğer vücut bölgelerine dokunma sonrası 
Tuvaletten sonra
Öksürme ve hapşırma sonrası 
Yemeklerden önce ve sonra
Kirli – Bulaşık yerlerle temas sonrası

eller mutlaka yıkanmalıdır

% 4 Klorheksidin Glukonatlı sıvı sabun cilt temizleyicileri içeren dezenfektanlar



Sosyal el yıkama : 

Sabun, su ve mekanik hareketlerle yapılan el yıkama

Hijyenik el yıkama :

Bulaşık eşya ya da enfekte hastadan ellere bulaşan 
mikroorganizmalardan kurtulmak için yapılan yıkama

Cerrahi el yıkama: 

Cerrahi operasyon öncesi yapılan steril el yıkamadır.

El Yıkama Çeşitleri



Havlu, kıyafet, tıraş bıçağı, diş fırçası, terlik gibi 

kişisel eşyalar kesinlikle PAYLAŞILMAMALI! 

Yiyeceklerle uğraşırken asla ağız, burun ve saçlara 
dokunmamalıdır

Tüm tat kontrollerinde; Ayrı bir kaşık kullanmalı, eller 
kullanılmamalıdır

İş giysileri daima temiz tutulmalıdır

Yaralı, kesikli, yanıklı eller ile yiyeceklere asla 
dokunulmamalıdır

Sıvı sabun ve kağıt havlu kullanılmalıdır

İshalli iken yiyecek ve içecekle ilgili alanda çalışılmamalıdır



Ayak Hijyeni

Uygun ve rahat bir ayakkabı ayak sağlığı için önemlidir.

 Ayağa tam uymalıdır 

 Parmakları sıkmamalı

 Topuğu sıkıca tutmalı

 Ayak kemerini iyice desteklemelidir

 Ökçesi geniş olmalı ve çok yüksek olmamalıdır

 Eğer ayakkabı uygun değilse ayakta nasır, ayak 
tabanında kalınlaşmalar, baş parmakta eğrilik ve 
tırnak hipertrofisi (büyüme-kabalaşma) oluşabilir



Vücudun en sıcak, en nemli ve en kirli bölgesidir

Mikropların yaşaması – çoğalması  için çok uygundur

İç çamaşırları her gün değiştirilmelidir

Çamaşırlar beyaz, pamuklu ve kişiye özel olmalıdır

Kadınlarda;

Genital ve üriner sistem enfeksiyonları sık görülür

Önden arkaya doğru temizlenmelidir

Beyaz ve parfümsüz hijyenik bağlar kullanılmalıdır

Sık aralıklarla duş biçiminde banyo yapılması gerekir

Perine Hijyeni


