
Biyolojik, Psikososyal
Kimyasal, Fiziksel ve 

Ergonomik Risk 
Etmenleri



Biyolojik Risk Etmenleri

Sağlık hizmetinde çalışanlar başta olmak 
üzere laboratuvar, tarım, hayvancılık gibi 
pek çok sektörde biyolojik risklere maruz 
kalmak olasıdır.



KORUMA-ÖNLEME

Biyolojik risk etmenlerine bağlı meslek 
hastalıklarının tanısında; çalışanların işe giriş ve 
aralıklı kontrol muayenelerinin düzenli ve 
sistematik olarak yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 



Çalışanların maruziyet düzeyinin en aza 
indirilmesi için; 
1) Maruz kalan veya kalabilecek kişi sayısı, mümkün olan 
en az sayıda tutulmalıdır.

2) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik 
etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en 
az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde 
düzenlenmelidir. 

3) Öncelikle toplu koruma önlemleri alınmalı ve/veya 
maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda 
kişisel korunma yöntemleri uygulanmalıdır. 



4) Biyolojik etkenlerin çalışma ortamından dışarıya taşınması 
veya sızmasının önlenmesi veya azaltılması sağlanmalıdır. 

5) Biyolojik risk işareti ile birlikte ilgili diğer uyarı işaretleri de 
kullanılmalıdır.

6) Biyolojik etkenlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik 
plan hazırlanmalıdır. 

7) Gerekiyorsa ve teknik olarak olanak varsa, kullanılan 
biyolojik etkenlerin saklandıkları ortam dışında bulunup 
bulunmadığının belirlenmesi için ölçümler yapılmalıdır.



8) Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden 
geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir 
biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden 
uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların 
kullanılması da dahil uygun yöntemlerle 
yapılmalıdır. 

9) Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir 
şekilde taşınması için gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. 



Hijyen ve Kişisel Korunma

❖ Biyolojik etkenlerin bulaşma riski bulunan çalışma 
alanlarında herhangi bir şey yiyip içmesi engellenmelidir.

❖ Tüm çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel 
giysi sağlanmalıdır. 

❖ İşçilere, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de 
dahil, uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan 
yıkanma ve tuvalet olanakları sağlanmalıdır. 



❖ Gerekli koruyucu ekipmanlar belirlenmiş bir yerde uygun 
olarak muhafaza edilmeli, her kullanımdan sonra 
ve kullanımdan önce kontrol edilip temizlenmelidir. 

❖ Biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş elbiseleri ve    
koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce   
çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde 
saklanmalıdır. İşverence, kirlenmiş bu elbiselerin ve 
koruyucu ekipmanın temizliği sağlanmalı, gerektiğinde 
imha edilmelidir. 



PSİKOSOSYAL RİSK  ETMENLERİ



Uluslararası Çalışma Örgütü psikososyal tehlikeleri iş 
doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve 
örgütsel koşullar ile çalışanların uzmanlığı ve 
gereksinimleri arasındaki etkileşim temelinde 
tanımlamıştır.

İşin gerekleri çalışanın bilgi, beceri ve gereksinimleriyle 
çatıştığında (nicel aşırı yük, nitel düşük yük) ve özellikle 
çalışanın işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal 
desteği yetersiz olduğunda iş ve yarattığı psikososyal 
tehlikeler stres yapıcı özellik kazanarak sağlığı 
etkilemeye başlar ve psikososyal riskleri oluşturur.





Çalışma hayatımızda yaşadığımız 
olumsuzluklara karşı 
oluşturduğumuz stres 
kaçınılmazdır.

İş ortamından memnun olmamak, projeler üzerinde fazla 
yoğunlaşmak, daha hızlı iş bitirmeye çalışmak vb. basit 
sıkıntılarımız bizde stres oluşmasına neden olabilir.



Stres
Sıkıntı
Depresyon
İsteksizlik
Tükenmişlik



Ancak stres yaşantısı bireyden bireye farklılıklar 
gösterebilir.

Yüksek başarı güdüsü olan biri için işle ilgili gerilimler 
onun başarı güdüsünü kamçılarken, bir başkası bu 
durumla başa çıkabilme yetersizliğinden stres duyabilir.

Başarıyla ilgili geribildirim olmaması bir belirsizliktir 
ve süre uzadığında stres nedenidir. 



Vardiyalı Çalışma

özellikle gece çalışmasında ritim bozulur.  

Uyku bozuklukları

Genel yorgunluk

Sindirim sistemi bozuklukları

Kardiovasküler hastalıklar

Aile ve sosyal ilişkilerde 
bozulma

İş veriminde azalma
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İşle ilgili bir diğer önemli psikiyatrik durum ise 
“Tükenmişlik Sendromu” dur.
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• Enerji kaybı

• Motivasyon eksikliği

• Diğer çalışanlara karşı negatif tutum

• Aktif olarak geri çekilme

Tükenmişliğin ana belirtileridir.



Stresle başa çıkmanın en etkili yöntemi  stresi 
kaynağında yok etmektir.

Kişisel Stres Yönetimi:

• Gevşeme

• Egzersiz

• Perhiz

• Davranış değişikliği
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Acı Gerçeğimiz 



KAÇIŞ YOK DENİYORSA EĞER 

Davranış değişikliği 

Hasta ve yakınları

İş arkadaşlarımız yada yöneticilerimiz ile 

İyi iletişim kurar isek,

Stres ile mücadele başlatmış oluruz . 



Kimyasal Risk Etmenleri 



Hayatımızda Kimyasalların Yeri

Temizlik 

malzemeleri

Böcek ilaçları
Gazlar, buharlar Boyalar

Dumanlar Bitkiler Yapıştırıcılar Diğer 



Kimyasallar vücudumuza hangi 

yollardan girerler?

Soluma: Kimyasallar tahrişe, hassasiyete, alerjik

reaksiyonlara, solunum rahatsızlıklarına veya

kansere neden olabilir.

Cilde Temas: Deri ile temas kimyasal yanıklara,

gözde konjektivite veya sistemik zehirlenmeye

neden olabilir.



Yutma: Zehirli kimyasallar, ağızla pipetleme

yaparken veya yiyecek ve içeceklerin bu

kimyasallarla kontaminasyonu sonucunda kazayla

yutulabilir.

Kesik: Zehirli kimyasallar deriden kesikler, sıyrık 

veya iğne batması yoluyla vücuda girebilir.

Kimyasallar vücudumuza hangi 

yollardan girerler?



Kimyasallar depolanırken, kullanılırken;

• Tehlike işareti mutlaka üzerinde olmalı

• Tanımlı kaplar kullanılmalı

• İhtiyaç kadar üretime sokulmalı

• Malzeme güvenlik bilgi formları          

incelenmeli ve depolama  alanlarına          

asılmalı.



Kimyasallar göze kaçarsa ne yapmalı? 

• Göze kimyasal sıçramasında

gözünüze elle müdahale

etmeyin.

• Gözlerinizi ovalamayın.

• Gözlerinizi su haznesine iyice

yerleştiriniz.

• Göz kapaklarınızı tamamen açın.

• Gözlerinizi 15 dakika yıkayın.

• Doktora başvurun.



Kimyasallar vücuda sıçrarsa ne 

yapmalı? 

• Üzerinize kimyasal döküldüğünde

duşun altına girin.

• Üst kolu çekerek 15 dakika süre ile

cildinize su tutun.

• Yıkama sonrası buz ya da sıcak

su ile müdahale etmeyin .

• Doktora başvurun.





ERGONOMİK RİSK 

ETMENLERİ

Ergonomi: Yaşamın insana uygun hale getirilmesidir.

Bu uygunluk sağlanırsa;

•Kişiler üzerindeki stres kalkar,

•Daha rahat olurlar,

•İşlerini daha hızlı yaparlar ve

•Yanlışları daha az olur.

Ergonominin temel görevi, çalışana yönelik iş

düzenlemesinin temel bilgilerini sağlamaktır.


